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S L A V I Č Í NS L A V I Č Í N SS K ÝK Ý
výrazně přispěli k ochraně životního prostředí
Občané Slavičína recyklací starých spotřebičů 

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

Občané města Slavičín již několik let tří-
dí elektroodpad, který odevzdávají ve sběr-
ných dvorech nebo odkládají do speciálních
červených kontejnerů. Od neziskové společ-
nosti ASEKOL, která pro město Slavičín zajiš-
ťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozaří-
zení, jsme získali certifi kát, vypovídající o pří-
nosech třídění televizí, počítačových monito-
rů i drobných spotřebičů (např. mobily, note-
booky, tiskárny aj.). Nyní můžeme přesně vy-
číslit, kolik elektrické energie, ropy, primár-
ních surovin či vody díky recyklaci naši ob-
čané ušetřili životnímu prostředí, víme také,
o kolik snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Informace vy-
cházejí ze studií společnosti ASEKOL. Vý-
sledek těchto studií jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, a to i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní

dopad na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních telefonů
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moder-
ní lednice za více než 4,3 roku provozu, díky
recyklaci 1 notebooku dojde ke snížení spo-
třeby ropy, na kterou osobní auto ujede téměř
100 km, nebo dojde k úspoře 392 l pitné vody.

Z obdrženého certifi kátu vyplývá, že ob-
čané města Slavičín v roce 2013 odevzda-
li k recyklaci 364 televizí, 149 monitorů
a 4 049 kg drobného elektra, a tím uspořili
176 MWh elektřiny, 8 500 litrů ropy, 777 m3

vody a 6,93 tun primárních surovin, a snížili
emise skleníkových plynů o 38 tun CO2 ekv.
a produkci nebezpečných odpadů o 153 tun.
To je značný přínos k ochraně životního pro-
středí. Všichni občané, kteří zodpovědně tří-
dí, zaslouží velký dík.

Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové
řízení n a poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín na opravy a moderni-
zaci bytů, bytových domů a rodinných domů.

Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým
nebo právnickým osobám na tyto účely:
 na vznik nového bytu ve stávajícím byto-
vém nebo rodinném domě
 na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém
nebo rodinném domě
 na výměnu oken u domu staršího 15 let
 na obnovu střechy starší 15 let
 na dodatečnou izolaci proti zemní vlh-
kosti domu staršího 10 let
na zateplení obvodového pláště domu
staršího 5 let
 na obnovu fasády domu včetně klempíř-
ských prací
 na zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě
na opravu a rekonstrukci havarijního sta-
vu balkonů a lodžií
 na vybudování nebo rekonstrukci kou-
pelny nebo sprchového koutu
 na vybudování WC
 na rekonstrukci bytového jádra vč. vy-
zdění, na výměnu sanitární keramiky a vo-
dovodních baterií
 na instalaci solárních panelů pro ohřev

teplé vody a vytápění
Půjčky jsou poskytovány s dobou splat-

nosti 3 – 5 let a při úrokové sazbě 4 % p. a.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-

něny na úřední desce města Slavičín. Infor-
mace a tiskopisy k podání žádosti poskytuje
ekonomický odbor MěÚ Slavičín, Bc. Jana
Latináková.

Žádosti se přijímají v termínu od 1. srp-
na 2014 do 1. září 2014 poštou nebo v poda-
telně MěÚ Slavičín.

Ing. Oldřich Kozáček,
předseda správní rady fondu

Svoz tříděného odpadu
plasty (žluté pytle): 27. 8.
papír (modré pytle) a nápojové kartony

(oranžové pytle): 20. 8.
sklo (zelené pytle): 6. 8.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks): 4. 8.

Město Slaviččín Vás srdečně zvvee na 

GRIILLL PPÁRTTTTY
3. srpna 2014, od 15.00 hodin

letní scéna Slavičín

K poslechhu zahhraje country Karraavvana.
K ochhutnání budou: 
griloované hhermelíny
hambuurgery
ggrilovanné ryby
steaaky

a ddalší sspecialiity z grilu.... 

Ptají se lidé…
Mluvíte o revitalizaci Vláry a Malého

Pole. Můžu někde najít projekty těchto akcí?
Projekty těchto akcí můžete nalézt na na-

šem webu v sekci Aktuality. V průběhu stav-
by může dojít ještě ke drobným úpravám 
nebo změnám, ale to zásadní se jistě měnit 
nebude. Zásadní změnou prošel projekt re-
vitalizace Malého Pole v části rekonstrukce 
ulice Osvobození, kdy z naší strany byl pů-
vodně projekt nastaven jako rekonstrukce 
chodníků, vjezdů a veřejné zeleně. Zásad-
ní změnu přineslo stanovisko Ředitelství sil-
nic Zlínského kraje, které jako podmínku no-
vého povrchu komunikace stanovilo její zú-
žení na 7 m (např. stejně jako na ulici Luha-
čovská). Jelikož nechceme mít děravou hlav-
ní cestu a vodovod je již opraven, byl do pro-
jektu požadavek ŘSZK dopracován, čímž 
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Slavičín informuje
Městská policie 

informuje
Policie České republiky


parkovacích stání a rozšíření ploch zeleně. parkovacích stání a rozšíření ploch zeleně

Bližší údaje ohledně rozsahu akcí i před-
pokládaného termínu realizace jsme uvádě-
li v minulém čísle zpravodaje.

Není to workoutové hřiště na Malém Poli
umístěné blízko cesty? Nešlo umístit jinde
např. na některé nevyužité hřiště?

Umístění hřiště s prvky workout jsme hle-
dali delší dobu. Hřiště by mělo být umístěno
tak, aby bylo dostupné, ve vhodném prostře-
dí a jeho provoz aby nikoho neomezoval či
nerušil. Po konzultaci s kluky, kteří se tímto
sportem zaobírají, jsme zvolili místo vedle
hřiště za SBD Obzor. Jedná se o lokalitu, kte-
rá není tak blízko bytovým domům, aby pro-
voz hřiště rušil obyvatele (s nějakým hlukem
a hlasovými projevy cvičících musíme počí-
tat) a zas ne tak daleko, aby se jednalo o za-
padlou lokalitu, kde se mohou dít nějaké ne-
přístojnosti. Blízká cesta je pouze účelovou
komunikací sloužící jako příjezdová cesta
ke garážím, takže frekvence projíždějících
vozidel je velmi malá.

A jestli nějaké vybudované hřiště dnes není
příliš využité, tak zítra (za rok či dva) využi-
té být může. Navíc většina stávajících hřišť je
takřka pod okny bytových domů, a tak jsme
zase u případného problému s hlukem. Věří-
me, že hřiště bude využíváno a vidíme ho jako
jednu z alternativ smysluplného trávení vol-
ného času mladé generace. Workout je mla-
dá disciplína, moderní sport a budeme rádi,
pokud jej kluci budou pěstovat. Zatím to vy-
padá, že nové hřiště by tomu mohlo pomoci.

Je v plánu oprava chodníků směrem
k vlakovému nádraží ve Slavičíně-Hrádku?

Chodník v ulici k vlakovému nádraží
na opravu čeká. Je zařazen v našich plánech
na získání státní dotace na jeho rekonstruk-
ci, kterou bychom rádi podali v závěru letoš-
ního roku. Dotace jsou vyhrazeny na chodní-
ky podél silnic II. a III. tříd (tedy krajských). 
Proto je v Hrádku v úvaze také chodník před
ZŠ speciální a ZŠ praktickou, ve Slavičíně pak
kolem pošty a v ul. Komenského (ke kostelu).
Uvidíme, jak bude program vypadat a zda 
bude reálné se o dotace ucházet.

Pokud dotace nevyjde, má určitě Osad-
ní výbor Hrádek záměr chodník k vlakové-
mu nádraží opravovat. Ve Slavičíně by měly
být dokončeny chodníky na Vláře a dále je
na řadě čtvrť Hrubé Pole, kam by v následují-
cích letech měly fi nanční prostředky na opra-
vy chodníků směřovat. V jakém časovém ho-
rizontu a v jaké výši, to ukáže rozpočet měs-
ta Slavičín na rok 2015, který už bude sesta-
vovat nové zastupitelstvo města, které vzejde
z komunálních voleb v říjnu t. r.

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

 Celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 54,23 m2. 
Výše měsíčního nájemného činí 1 660 Kč.
Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné
vždy od 1. července každého roku maximálně
o 20 % ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ.
Nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad…).
Způsob vytápění – z domovní kotelny. 
Podmínky podání žádosti
Žádost o pronájem bytu může podat oso-
ba starší 18 let způsobilá k právním úkonům,
která nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným
organizacím a obchodním společnostem za-
ložených městem Slavičín, žádné závazky.
Podmínky uzavření nájemní smlouvy
Nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku, poté může
být prodloužena.
Povinný obsah nabídky (přihlášky)
 Jméno, příjmení, datum narození, ad-
resa trvalého pobytu, adresa pro doručování,
telefon, popř. e-mail žadatele, typ dosud
užívaného bytu (podnájem, u rodičů atd.),
uvedení počtu osob, které se nastěhují
do nového bytu. Žadatel(ka) ženatý(vdaná)
uvede do přihlášky rovněž údaje druhého
manžela a počet dětí. Zdůvodnění žádosti. 

Nabídky budou přijímány do 21. srpna
2014 osobně nebo poštou na adresu: BTH
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín. 

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při
výběru nabídky upřednostnit žadatele, který
má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o., nebo
na tel.: 577 341 041.

Výýběěrovvvvé řízzenní 
naa ppronnááájemm bbyttu 1++++1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 9 v domě č. p. 389 ve Slavičíně, na ulici
K. Vystrčila.
Byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje.
 Celková podlahová plocha bytu včetně
sklepa je 31,26 m2.
Výše měsíčního nájemného činí 1 553 Kč.
 Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné
vždy od 1. dubna každého roku maximálně
o 5 % ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ.
 Nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad).
Způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé
Pole, prostřednictvím domovní předávací
stanice umístěné v domě č. p. 389. 
Podmínky podání žádosti
Žádost o pronájem bytu může podat oso-
ba starší 18 let způsobilá k právním úkonům,
která nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným
organizacím a obchodním společnostem za-
ložených městem Slavičín, žádné závazky.
Podmínky uzavření nájemní smlouvy
Nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku, poté může
být prodloužena, pokud nebude nájemce
v prodlení s úhradou za nájemné a služby
spojené s bydlením a nebude porušovat 

Výýběěrovvvvé řízzenní 
naa ppronnááájemm bbyttu 1++++0

Město Slavičín nabízí do pronájmu
bezbariérový byt č. 12 v domě č. p. 836
ve Slavičíně, na ulici Středová.
Byt sestává z jednoho pokoje, předsíně,
koupelny, WC, sklepní kóje a balkonu. 

podmínky smlouvy a příslušná ustanovení
obč. zákona.
Povinný obsah nabídky (přihlášky)
 Jméno, příjmení, datum narození, ad-
resa trvalého pobytu, adresa pro doručování, 
telefon, popř. e-mail žadatele, typ dosud 
užívaného bytu (podnájem, u rodičů atd.), 
uvedení počtu osob, které se nastěhují 
do nového bytu. Žadatel(ka) ženatý(vdaná)
uvede do přihlášky rovněž údaje druhého 
manžela a počet dětí. Zdůvodnění žádosti. 

Nabídky budou přijímány do 21. srpna 
2014 osobně nebo poštou na adresu: BTH 
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín. 

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při 
výběru nabídky upřednostnit žadatele, který 
má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o. nebo na 
tel.: 577 341 041.

Míít v pořádkkku jízdnní koolo se vypplaatí

V období prázdnin a dovolených je na ko-
munikacích zvýšený počet cyklistů. Městská
policie Slavičín se mimo jiné zaměřuje 
i na tuto skupinu účastníků silničního pro-
vozu. Cyklista je v případě dopravní nehody 
velmi ohrožený na zdraví a životě. Nechrání 
jej ani deformační zóna skeletu a karoserie 
vozidla, ani bezpečnostní pásy nebo airbagy. 
O to více si musí cyklista počínat obezřetně. 
A hlavně mít jízdní kolo řádně vybavené. 
Je důležité mít funkční brzdy a za snížené 
viditelnosti jízdní kolo opatřené zadním 
červeným světlem a předním světlometem 
s bílým světlem. Další důležitou povinností 
cyklisty je užít při jízdě cyklistickou helmu. 
Tato povinnost platí pro osoby mladší 18 let. 
Jinak se cyklista dopouští přestupku proti 
zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích. 

Městská policie chce mladé cyklisty vycho-
vávat, a proto opět připravila motivační akci. 
Ty děti, které budou mít jízdní kolo v pořádku 
a budou mít na hlavě řádně nasazenou cykli-
stickou helmu, budou strážníci odměňovat 
malým dárkem ve formě refl exních samo-
lepek nebo přívěšků. Tato akce probíhá 
v průběhu prázdnin, a to až do vyčerpání 
zásoby refl exních prvků, které jsou pro tuto
akci připraveny.  Bohuslav Pjajko, 

velitel Městské policie Slavičín 

Za první pololetí roku 2014 eviduje Ob-
vodní oddělení Policie ČR Slavičín celkem 
551 událostí. Z tohoto počtu je 30 trestných 
činů, 288 přestupků a 233 dalších prověřova-
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ných událostí. Z trestných činů nejvíce převa-
žují krádeže a podvody, ale i násilné trestné
činy, jako například těžké ublížení na zdra-
ví, kdy pachatel těžce zranil osobu blízkou.
V přestupcích dominují přestupky v dopra-
vě. Samostatnou kapitolou jsou rozmáhají-
cí se internetové podvody, kdy se stále najde
hodně důvěřivců, kteří se nechají oklamat.
Za zmínku rovněž stojí 11 prověřovaných in-
cidentů se znaky domácího násilí, kdy v jed-
nom případě došlo ze strany policie k vykázá-
ní. V následujícím období se naše pozornost 
zaměří na činnosti související s alkoholovou
a nealkoholovou toxikomanií. Půjde o cílené
kontroly řidičů motorových vozidel, odhalo-
vání nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami, ze-
jména mladými lidmi. O škodlivosti těchto lá-
tek na mladý organismus toho bylo již hodně
publikováno. Signály o vzrůstající oblibě ze-
jména lehkých drog mezi mládeží jsou zne-
pokojující. V období prázdnin bude probíhat 
i více kontrol na podávání alkoholu mládeži.

Dalším problémem, kterým se policie za-
bývá, je porušování zákona o lesích a zákona
o ochraně přírody a krajiny ze strany motor-
kářů a jezdců na čtyřkolkách, kteří zcela bez-
ohledně najíždí nedovoleně do lesů, kde pá-
chají škody nejen na porostech, ale i na zvě-
ři, kterou ruší v jejich přirozeném prostředí.
Odhalení pachatelé těchto skutků budou ne-
kompromisně řešeni.

Posledním nešvarem, na který chci upo-
zornit, jsou nájezdy prodejců „zlata“. Skupi-
ny osob pod legendou prodávají důvěřivcům
za výhodnou cenu „zlaté“ šperky. Velké roz-
čarování pak zažije kupující, když zjistí, že
se nejedná o zlato, ale o bezcennou napodo-
beninu. Legenda většinou spočívá ve vylíče-
ní nečekaného problému, například nedosta-
tek paliva ve vozidle, porucha auta a podob-
ných historek, kdy z důvodu nedostatku ho-
tovosti přijde nabídka prodeje rodinných zla-
tých šperků za velmi lákavou cenu. Důvěři-
vec, který šperk z důvodu pomoci, nebo láka-
vé ceny nakoupí, získá bezcenný kov.

Závěrem bych chtěl všem popřát krásné
léto a především bezpečný návrat z prázdni-
nových cest. npor. Mgr. Libor Rožník,

vedoucí oddělení

Polovina letošních prázdnin už patří vzpo-
mínkám, věřím, že u většiny dětí k těm nej-
lepším.

Dům dětí zajistil na první polovinu prázd-
nin letní aktivity pro děti. Uspořádal 10denní
letní dětský tábor na Martiňáku pro 47 dětí.
Martiňák se od prvního dne změnil v olym-
pijskou vesnici, která hostila 5 států. V 10 dis-
ciplínách si změřili síly ti nejlepší sportovci 
„z celého světa“. Sportovci ale plnili i další
úkoly v dalších soutěžích a hrách, které tá-
bor nabízel. K táboru neodmyslitelně patři-
ly i diskotéky, oddychové a rekreační aktivi-
ty. Jenže – znáte to. Co je prima, čas moooc
rychle ukrajuje. A tak i tady nastal poslední
den – loučení. Podstatné je, že jsme se všich-

ni ve zdraví vrátili domů. A já doufám, že
většina těch, jimž byl tábor určen, byla spo-
kojena, takže nezbývá, než si přát, abychom
se za rok na Martiňáku ve zdraví opět sešli.

Příměstské tábory jsme v červenci nabíd-
li dva. Monča Frolová, Peťa Hyžíková s Ba-
runkou Durďákovou měly na starost ten prv-
ní z nich, tematický – Lovci pokladů. Součás-
tí programu tábora byl i celodenní výlet, a to
do KOVOZOO ve Starém městě a Pirátské
zátoky v Luhačovicích. Této aktivity se zú-
častnilo 32 dětí. 

Druhý příměstský tábor byl se všeobec-
ným zaměřením. O 29 dětí se opět staraly:
Barborka Durďáková, Monča Frolová a Peťa
Hyžíková. Nabídly dětem rovněž maximum,
a to včetně stejného výletu – KOVOZOO Sta-
ré Město, Pirátská zátoka v Luhačovicích.

Všem, kteří se na letním táboře na Marti-
ňáku i těm, kteří se starali o děti v příměst-
ských táborech, patří obrovský dík.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

Krroužžek prooggramovvání

DDM Slavičín otevírá v září nový krou-
žek pro tvořivé děti se zájmem o techniku.
V kroužku budeme stavět a programovat ro-
boty ze stavebnic LEGO®. Začátečníci se na-
učí první krůčky s robotem Karlem. Poté pře-
jdou ke složitějším příkladům v prostředí MIT
Scratch, ve kterém je možné vytvářet nejen
jednoduché počítačové hry, ale i programo-
vat roboty LEGO® WeDo. 

Zkušenější děti si budou stavět a progra-
movat autonomní roboty ze sady LEGO®
MINDSTORMS® EV3 – nejdříve pomocí ja-
zyka grafi ckých bloků, později také v jazyce
Java. Kroužek je vhodný pro děti od 8 do 99 let.

Cena kroužku je 1000 Kč/rok. Z vybra-
ných peněz budeme pořizovat další stavebni-
ce. Kroužek bude každé úterý od 17.00 v Na-
daci J. Pivečky. Vedoucím kroužku je Ing. To-
máš Dulík, který učí programování na Fakultě
aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Kapaci-

Strrašidelná nnnoc ve šškolle

V posledním školním týdnu uspořádala 
pro děti paní vychovatelka Marta Satinová 
„spaní ve škole“. Zúčastnily se ho děti 
z oddělení její družiny, třetí ročníky a páté 
ročníky. Všichni jsme přišli do školy v 18.00 
hodin. Páťáci začali péct pizzu a ostatní 
děti připravovaly špekáčky. Večer plný her,
soutěží a hlavně opékání na školní zahradě 
nás dostalo do příjemné nálady. Potom jsme
si připadali jako v kině, protože jsme zhlédli 
fi lm na interaktivní tabuli. Ale úplně nejlepší 
byla stezka odvahy. Páťáci strašili menší děti 
a povedlo se jim postrašit i nás dospělé. Všichni 
jsme si příjemně unavení lehli do spacáků
a poslechli si pohádku, kterou nám na do-
brou noc přišel přečíst pan starosta. Netrvalo 
dlouho a školu znovu ovládlo ticho, které tam 
panuje od večerních hodin až do rána každý
den, po celý školní rok. Ráno nás probudila
vůně anglického čaje a sladké buchty od paní 
vychovatelky Marty. Celý program jsme si moc 
užili a budeme na něho dlouho vzpomínat.

Chtěli bychoom podděěěkovat nnaší vyccho-
vatelce MMarrtě Saatinové zzza její prááci vee škoolní 
družině. Děěti se  pod jejjíím vedenním nauččily 
spoustuu novvých věcí a nnnikdy se ve ddružžině 
nenudilly. Přřejemme jí, abbyyy si svůj zaslloužeený 
odpočinnek uužívaala plnýýmmmi douškky a  ráddi se 
s ní u náás vee škoole vždyycccky znovvu pootkámme. 

PODĚKOVÁNÍ
Dětem z country kroužku Little beans,
za jejich práci a ochotu vystupovat na různých 
akcích. Poděkování patří také rodičům, kteří 
svoje děti vždycky na vystoupení připravili.
Diaklubu za jejich akce pro naši školu 
a za krásné taneční vystoupení „Holky z naši 
školky“.
Knihovně za spolupráci a besedy, kterými 
nás provázeli po celý školní rok.
Panu Fialovi za spolupráci a možnosti se 
podílet na projektu Film a škola.

Mgr. Šárka Končická

DDM Slavičín

ZŠ Malé Pole

ta kroužku je 20 dětí. Do kroužku se předre-
gistrujte na stránce www.roboti.slavicin.org. 
Prohlášení: kroužky DDM Slavičín nejsou při-
druženy, sponzorovány ani podporovány spo-
lečností LEGO® Education ani LEGO® Group. 
LEGO®, MINDSTORMS® jsou registrované 
značky společnosti LEGO® Group. 
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Základní škola Slavičín-Vlára
Poošli tto dál aaaneb mlládíí a sstáří 
p yspolu vytvářřříí…

Interaktivní tabule, dataprojektor, meziná-
rodní videokonference – slova, pod kterými
si nezasvěcení jen stěží představí, jaké mís-
to a jakou funkci ve vzdělávání dnešních
žáků plní. 

Díky výzvě Nadace Jana Pivečky „Chceme 
pomáhat“ se rozhodli žáci 8.A tak trošičku
bořit mýty ve vztazích teenagerů a seniorů 
– vymysleli a následně obhájili před porotou
projekt s názvem „Pošli to dál“, na který od
NJP získali částku 2 000 Kč.

V květnu jsme proto pozvali do naší 
školy slavičínské seniorky z Diaklubu, aby si
vyzkoušely, jak se s moderními technologiemi
pracuje a zavzpomínaly na léta, kdy do školy
chodily ony. 

Druhá část projektu se konala v červnu
v Horákově vile. Po instruktáži se děti přemě-
nily v kuchtíky a hned se pustily do strouhání,
krájení, hnětení, míchání a v neposlední řadě
také umývání a utírání nádobí – pro mnohé
to byla premiéra! Vše se odehrávalo pod od-
borným dozorem seniorek, které dětem při
práci vyprávěly, jak a z čeho se dříve vařilo,
a seznámily je s recepty připravovaných
valašských pokrmů. A tak když po konzumaci
všech dobrot odcházeli naši žáci domů, měli
dobrý pocit, že se něčemu novému přiučili 
a mohli být užiteční.

Dne 23. června 2014 pak byl projekt 
za účasti vedení školy, zástupců z NJP a senio-

rek z Diaklubu slavnostně ukončen. Můžeme
říct, že se naše společná setkání vydařila.
Nejenže jsme si vyměnili názory a zkušenosti,
ale také jsme zabrousili do mezigeneračních
vztahů. A najednou jsme zjistili, že teenageři
a senioři si mohou rozumět a mít stejné názory.
A o to v celém projektu přece šlo.

Mgr. Ludmila Jandíková,
Mgr. Adriana Maňasová

Kliidovvá zónnaaa u rybnníkaa vee Slaviččíííně

Rok po udělení titulu Ekoškola dokázali
žáci a učitelé ZŠ Slavičín-Vlára, že titul „Eko“
škole právem náleží. Přišli totiž s myšlenkou
udělat něco užitečného pro své město a jeho
obyvatele.

Co vznikne, když se dobrý nápad díky
jejich nadšení promění ve skutečnost? Klidová
zóna u slavičínského rybníka.

Na začátku všeho byl návrh Nadace Jana
Pivečky ve Slavičíně směrem k základní
škole na zapojení žáků do projektu „Chceme
pomáhat“. Skupina deseti nadšenců z třídy
8.A přišla s nápadem obnovení a rozšíření
stávající naučné stezky. Projekt dostal název
Klidová zóna u rybníka.

Žáci vypracovali počítačový návrh úprav,
který museli v nadaci odprezentovat a obhájit.
Byli úspěšní, projekt porotu zaujal a spolu
s kladnou odpovědí přišly i peníze na nákup
materiálu. Ihned se mohli pustit do práce.
Demontovali dřevěné tabule, opravili je,
opatřili novým nátěrem a vyměnili všechny
informační texty. Následoval nátěr stojanů.
Přidanou hodnotou byly práce v březovém

hájku za rybářskou chatou. Tam ukotvili 
do země vlastnoručně vyrobené čtyři lavičky.
Na stromy rozvěsili šest ptačích budek a tři 
krmítka, vše vyrobili v hodinách pracovních 
činností ve školní dílně. A aby se snadněji
udržoval pořádek, přibyl u laviček jeden 
odpadkový koš. Na tabulkách osazených 
do laviček si pak můžete přečíst jména 
žáků, kteří se na realizaci projektu podíleli. 
Na obnově pracovali chlapci a děvčata z 8.A 
dva měsíce. Dne 23. června 2014 byla klidová 
zóna za přítomnosti všech zainteresovaných 
stran – zástupců NJP Slavičín, Slavičínských 
lesů, vedení školy a žáků slavnostně otevřena. 
Velké poděkování patří panu Josefu Ščuglíkovi 
za ochotu a pomoc při realizaci projektu.

Na závěr nám nezbývá než vyslovit přání, 
aby naše práce zůstala co nejdéle pěkná 
a přinášela lidem radost i ponaučení.

Za realizační tým Ekoškoly 
Mgr. Radoslav Filipovič

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.
Připravujeme:
Anglický příměstský tábor: 
11. – 15. srpna 2014, cena: 1 200 Kč

Angličtina může být i zábava! Je léto, tak-
že zapomeňte na zkoušení a písemky. Na an-
glickém táboře učení probíhá formou táboro-
vých zážitků, komunikativních her a soutěží. 
Cena zahrnuje: teplé obědy, svačiny, pitný 
režim, vstupné, odměnu lektorům, výtvarný 
a učební materiál, prémie: zdarma CD s digi-
tálními fotografi emi, na nichž bude zachycen 
průběh celého tábora. Poslední volná místa! 
Pohádkový les – 30. srpna 2014,
od 14.00 hodin, v Pivečkově lesoparku
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Používáme 
různé kreativní techniky a zároveň společně 
strávíme vždy pěkné odpoledne. Bližší infor-
mace: paní lektorka Eva Bartošová, tel. číslo 
777 913 782. Scházíme se každé úterý v 16.00 
hodin v Horákově vile v prvním podlaží.
Plán aktivit na srpen:
5., 12., 19. a 26. srpna – pletení z papíru. 
Akce, které proběhly:
Helfíkův kotár – Mladí zdravotníci za-
chraňovali životy!

Vzdělávacího střediska
Informace

Účastníci projektu „Pošli to dál“
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Zahájili jsme stavbu Kaple sv. Ducha v Hrádku

Brumovjané obhájili prvenství v Jerevan cupu 

Bezdomovec s masivním tepenným krvá-
cením, žena, která na sebe strhla horkou po-
lévku, dopravní nehoda s pěti zraněnými…
To vše a další případy museli řešit žáci pá-
tých ročníků vybraných škol Zlínského kraje.
Naštěstí vážně zranění byli pouze fi guranti!

Helfíkův kotár je zdravotně-výchovná
soutěž určena žákům pátých tříd základních
škol. Tento projekt spočívá především v tom,
že dětem odbornou tematiku přednášejí pro-
fesionálové a poté si nabyté znalosti ověří
na modelových situací s reálně namaskova-
nými fi guranty. 

12. ročníku Helfíkova kotáru, který se ko-
nal 14. června 2014 v Pivečkově lesoparku
ve Slavičíně, se zúčastnilo celkem 23 druž-
stev. Pro dvoučlenné družstva bylo připrave-
no osm stanovišť, na kterých děti ukazovaly,
co se již naučily z první pomoci. Někdy dosta-
ly k dispozici zdravotnický materiál, někdy si
musely poradit jen s tím, co měly u sebe. Si-
mulovaly se situace, které mohou v reálném
životě nastat. Figuranti byli namaskováni tak,
aby zranění vypadala věrohodně. Soutěžící se
naučili to, co leckterý dospělý neumí, čeho se
občas i děsí. Po náročné „záchranářské“ trase
chvilky čekání na výsledky zpestřila ukázka
hasičského a policejního auta. Po vyhlášení
výsledků ještě přišlo jedno velké překvapení.
Proběhla názorná ukázka všech složek inte-
grovaného záchranného systému při vyproš-
ťování zaklíněných osob ve vozidle po fi ktiv-
ní dopravní nehodě. Tato simulovaná ukáz-
ka vzbudila velký zájem nejen u dětí, ale i do-
spělí přihlíželi s velkým zaujetím.

A jak soutěžící dopadli? První místo a pu-
tovní pohár vybojovali žáci ze ZŠ Slavičín-Vlá-
ra, na druhém místě skončili žáci ze ZŠ Sla-
vičín-Malé Pole a bronzovou medaili získali
žáci ze ZŠ Nedašov.

Velký dík patří hlavní pořadatelce Pavle
Sudkové, záchranářům ze zlínské záchran-
né služby, členům hasičského a policejní-
ho týmu. Dále děkujeme všem sponzorům 
a dobrovolníkům

Od doby, kdy vznikla myšlenka postavit 
v Hrádku kapličku, uplynulo hodně času.
Nebyl to však čas promarněný. Po výběru
vhodného místa pro výstavbu kaple a výku-
pu pozemků, konzultacích s olomouckým
arcibiskupstvím a slavičínským farním úřa-
dem, se nám úspěšně podařilo připravit pro-
jektovou dokumentaci a získat stavební po-
volení. Výstavba Kaple sv. Ducha v Hrádku
tak může začít.

Abychom mohli celý investiční záměr za-
bezpečit, založili jsme občanské sdružení „Vý-
stavba kaple Slavičín“. Na výstavbu kaple byla
současně vyhlášena sbírka pod číslem účtu
245743398/0300 (povolená Krajským úřa-
dem Zlín, odbor právní č. spisu KUSP 58038).

Kaple bude sloužit pro bohoslužebné úče-
ly a společná setkání obyvatel nejenom pe-
čovatelského domu a občanů Hrádku, ale
i občanů Slavičína, zejména z přilehlé oblas-
ti. Bude umístěna vedle cyklostezky, naproti
Domů s pečovatelskou službou ve Slavičíně
Hrádku. Kapacita kaple bude 40 až 50 míst 
na sezení. Po dohodě s odborníky z olomouc-
kého arcibiskupství to bude moderní stavba
s veškerým zázemím, které je u nových sta-
veb vyžadováno. Byli bychom rádi, kdyby
mohla sloužit i pro setkávání mladých lidí.
Její umístění u cyklostezky k tomu dává dob-
ré předpoklady.

V těchto dnech se připravuje první etapa
stavebních prací. Nejprve budou vybudovány

základy ve formě pilotů, které byly navrženy 
z důvodu umístění stavby v blízkosti koryta 
Říky. Tyto práce budou pokryty z fi nančních
darů, které má občanské sdružení již k dispo-
zici. Všem, kteří poskytli tyto fi nanční dary,
děkujeme. Zároveň chceme, aby další práce 
pokračovaly až v okamžiku, kdy získáme dal-
ší fi nanční prostředky.

Možná si mnozí z vás položí otázku, proč 
zahajujeme stavbu, když nemáme více peněz? 
Věříme, že s pomocí Vás, našich dárců, far-
nosti a pomoci Boží a Ducha svatého, se nám 
společně podaří kapličku postavit. Možná to 
nebude tak rychle, jak bychom si mnozí přáli,
ale pevně doufáme, že jednou tu kaplička stát 
bude a bude sloužit všem lidem dobré vůle.

Pokud se chcete připojit a podílet se na vý-
stavbě kaple, neváhejte se obrátit přímo na čle-
ny našeho sdružení. Finanční dary můžete 
zaslat na výše uvedený účet, nebo je předat 
osobně na farním úřadě ve Slavičíně. Děku-
jeme za vaši pomoc.

Za občanské sdružení Ing. Pavel Studeník 
Občanské sdružení „Výstavba kaple Slavičín“ 
(IČO 270 52 907).
Číslo sbírkového účtu: 245743398/0300
p. Josef Zemánek, tel.: 732 548 595 
p. Stanislav Mudrák, tel.: 723 123 893 
p. Vlasta Mudráková tel.: 775 709 773
p. Marie Konečná tel.: 732 917 463 
p. Františka Bednářová
p. Ing. Pavel Studeník, tel.: 773 798 173

Velmi kvalitní podívanou přinesl již šest-
náctý ročník tradičního turnaje v nohejbalu
trojic pod názvem Jerevan cup, který pořá-
dal místní futsalový oddíl. Klání se odehrá-
lo v sobotu 5. července 2014 v rámci měst-
ské Park párty na antukových kurtech v zá-
meckém parku ve Slavičíně. V turnaji nechy-
běli tradiční účastníci nohejbalových turnajů
na Valašsku a favority bylo třeba hledat pře-
devším mezi týmy z Brumova, Bylnice a Bo-
huslavic, ke kterým se tentokrát přiřadily
i domácí celky.

Třináct týmů se rozdělilo dvou dvou sku-
pin, kde se utkaly systémem každý s každým
a čtyři nejlepší pak postupovaly do čtvrtfi ná-
lových bojů. Zde došlo k jedinému překvape-
ní, když účast ve čtvrtfi nále si vybojoval i ce-
lek pana místostarosty Pavla Pinďáka, hrají-
cí pod neobvyklým názvem Furatovi paklí-
či. Velké derby Brumov vs Bylnice přineslo
už úvodní semifi nále, když Bylničané něko-
likrát překvapivě zaváhali v základní skupi-
ně a také v semifi nále nestačili na svého od-
věkého rivala. Ve druhém semifi nále si míst-
ní HOPA poradila s Bohuslavicemi. V sou-
boji o bronz si Bylnice spravila chuť výhrou
nad Bohuslavicemi a ve velmi hezkém fi nále
Brumov dokázal přehrát slavičínskou HOPU.

Cenu vítězným týmům a jednotliv-
cům  předával starosta města Ing. Jaroslav Kon-
čický a pořadatelé z Jerevanu děkují za spo-

lupráci městskému infocentru, městu Slavi-
čín a sponzorům – fi rmám Nicoma a Pivova-
ru Hrádek. Petr Koseček

Konečné pořadí XVI. ročníku Jerevan cup:
1. Brumov
2. HOPA Slavičín
3. Bylnice
4. Bohuslavice
Nejlepší hráč: Josef Indra (HOPA Slavičín)
Nejlepší smečař: Roman Fojtík (Brumov)
Nejstarší tým: Torzo Slavičín
Nejmenší tým: Furatovi paklíči

Pozvánka na výstavu výtvarných 
prací u příležitosti 70. výročí 

letecké bitvy nad Bílými Karpaty
Srddečněě Vás zveemmme na výstaavu 
dětsskýchh prací výýttvvarné souttěže

prro žákky 1. – 55. tříd na témma 
„„Letecká bbitva nad BBBílými Karppaty““. 

Datuum veernisáže: 888. srpna 20014, 
ood 18.000 hhodin. 

Míssto: ggaleriee Městskkéé knihovny Slaviičín. 
Dobba trvvání výýstavy: 88. – 28. srpnna 2014. 

Návštěvníí dny: 
po 7.300 – 122.00, 133.0000 – 15.00 hodin, 
 st 7.300 – 122.00, 133.0000 – 15.00 hoodin, 

  čt 7.300 – 122.00, 133.0000 – 18.00 hoodin. 

Vzzděláávací, sociální aa kulturní sttředissko
při NNadaci Jaannna Pivečkyy 

orgganizzuje pro aakktivní senioory 

pravidelné cvičení s využitím 
balančních pomůcek 
(rehabiliitační míččeee a podložžky,

baalanční ppooolštáře). 
Prrojektt „SENNIOR-FITT III.“ je fi nanncováán 

Sociálním fondem  ZZZlínského kkraje..
Vítězný tým Brumov
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V sobotu 7. června 2014 se udála na hřiš-
ti FC TVD Slavičín velká fotbalová slavnost.
Hráči ročníku 1964 – Jiří Váňa, Alois Str-
nad, Jiří Pres, Olda Kozubík, Karel Hově-
žák, Ladislav Obadal, Olda Kupčík, Hynek
Tlušťák a další – se dožívají v tomto roce vý-
znamného jubilea padesáti let, které chtěli
oslavit společně se svými spoluhráči přímo
na hřišti a také na pozápasovém posezení.

V minulosti tato generace proslavila sla-
vičínský fotbal především skvělými výsled-
ky v žákovských a dorosteneckých katego-
riích, které v osmdesátých letech znamenaly
v bývalém Československu obrovský pojem,
žáci se stali několikrát přeborníky Jihomo-
ravského kraje a startovali na MČR v Che-
bu, dorostenci to dotáhli až do celostátní
ligy a na utkáních tohoto týmu v utkáních
se Spartou, Slávií či Bohemkou se ve slavi-
čínských ochozech tísnilo kolem tisícov-
ky diváků. Většina hráčů později působila
i ve druholigových klubech a také v regio-
nálních týmech na Valašsku.

Samotné utkání skončilo na slavičínském
hřišti zaslouženou remízou a oba týmy potě-
šily přítomné diváky velmi hezkými kombi-

Na hřišti se konala exhibice fotbalových padesátníků

foto: Zdeněk Rumplík ml.

nacemi a také nádhernými brankami. Hráči
i v tomto věku ukázali, že to na zeleném pa-
žitu s míčem stále umí...  Petr koseček
Ročník 1964 – Legendy Slavičín 4:4 (2:2)
Branky: Kupčík O., Šandor J., Obadal L.
a Váňa J. – Haraga F., Dorůšek M., Both M.
a Strnad M.
Soupisky mužstev:
Ročník 1964 – Pres J., Machů Vl., Pasto-

rek P., Strnad A., Váňa J., Obadal L., Hově-
žák K., Kupčík O., Tlušťák H., Štach J., Ka-
lík M., Koseček P., Hrbáček P., Barcuch Vl., 
Šandor J. a Ptáček M.
Legendy Slavičín – Ocelík A., Smolek J., 
Argaláš L., Málek J., Strnad M., Vaněk M., 
Both M., Frýzelka R., Münster B., Valenta Z., 
Haraga F., Dorůšek M., Bartoš R., Abrahám 
P., Majc O., Staněk R., Divila J. a Lukáš P.

POZVÁNÍ DO KNIHOVNY

Zveme vás do knihovny na přednášku
Využití pravé mozkové hemisféry 

při kreslení a v celém životě.
Lektorka Mgr. Věra Fojtíková Vám

představí zajímavou metodu kreslení 
za využití pravé mozkové hemisféry. 

Dozvíte se něco více o tom, jak 
odblokovat neschopnost kreslit 

a zároveň získáte informace, 
jak rozvinout svoji tvořivost a uplatnit ji 

ve vlastní výtvarné tvorbě. 
Neděle 24. srpna, 17.00 hodin, 

sál městské knihovny.
Vstup volný.

Městská knihovna zve na besedu
Mnozí nedoletěli... 

Akce se koná u příležitosti  70. výročí le-
tecké bitvy nad Bílými Karpaty morav-
sko slovenského pomezí z 29. srpna 1944.
Historická fakta tohoto období osvětlí 
Bc. Radovan Frait a Michael Žitník, správ-
ce Muzea letecké bitvy v Šanově. Součástí 
akce je promítání soutěžního dokumentu 
z oslav 60. výročí letecké bitvy nad Bílý-
mi Karpaty, jehož autorem je Karel Lysák. 
Pátek 29. srpna, 18.30 hodin, sál měst-

ské knihovny. Vstup volný.

Půjčovní doba
městské knihovny v srpnu:

Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00

Znnámí autořřřii navštíívilii knnihovnuu

Příznivé červnové počasí obvykle láká
k výletům do přírody a k venkovním aktivitám
vůbec. Ani tyto okolnosti však nezpomalily
běh literárních událostí v knihovně, která
v tomto období nabídla mládeži i dospělým
hned dvě podnětná setkání se známými
spisovateli.

Široké veřejnosti se v úterý 17. června
2014 naskytla příležitost poznat osobně spi-
sovatelku Alenu Ježkovou a také její novou
knihu Tichá srdce – kláštery a jejich lidé.
Podařilo se jí takřka neuvěřitelné – dostat se
za mnohé, dosud neproniknutelné klášterní
zdi a shromáždit velké množství autentického
materiálu o životě řeholníků. Její podmanivé
vyprávění založené na příbězích a osudech
obyvatel klášterů si okamžitě získalo sympatie
publika, které díky četným dotazům pro-
pustilo paní Ježkovou až v pozdně večerních
hodinách. Autorka nicméně přislíbila vydání
dalšího pokračování knihy a při dobré kon-

Městská knihovna Slavičín 
stelaci také další besedu ve Slavičíně.

Setkání s populárními autory – s MUDr. Ja-
nem Cimickým a Jiřím Žáčkem bylo dopřáno
ve čtvrtek 19. června 2014 studentům Gym-
názia J. Pivečky. Přestože je oba lze zařadit 
mezi klasiky české současné literatury, neměli 
s oslovením mladých posluchačů pražádný 
problém. Svou bezprostředností a sponta-
neitou vlákali studenty do dynamického 
a místy velmi vtipného dialogu, který se dotkl 
problematiky čtenářské, literární a také psy-
chologické, zejména z oblasti partnerských 
a mezilidských vztahů. Studenti odcházeli 
s vědomím, že poučení může být zábavné a že 
i vážné věci lze brát nevážně a s nadhledem. 

Nutno podotknout, že pan Cimický 
spolu s ostatními spisovateli naši knihovnu 
v červnu pravidelně již několik let navštěvuje 
na základě její výborné spolupráce s SOŠ 
Luhačovice a Občanským sdružením 
Literární Luhačovice, za což oběma subjektům 
náleží naše poděkování.

Jelikož je léto v plném proudu, chtěli by-
chom Vám popřát ještě mnoho příjemných
prázdninových i dovolenkových zážitků, 
které můžete obohatit návštěvou srpnových 
akcí knihovny. Mgr. Gabriela Klabačková
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVEN
Filip a Silvie Hověžákovi – syn Filip
Martin Papírek a Ivana Boráková – dcera Karin

SŇATKY – ČERVEN
Petr Zvonek a Veronika Zdražilová
Jaroslav Kovář a Aneta Jelínková
Petr Kozáček a Radka Dorušková
Kamil Máčala a Lenka Bartošová

19. 6. 2014 Milan Malota, 75 let, Hrádek
25. 6. 2014 Marie Horáková, 93 let, Slavičín
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského 
zpravodaje narození Vašeho dítěte nebo uzavře-
ní manželství, dostavte se, prosím, na matriku 
Městského úřadu Slavičín k podepsání souhla-
su se zpracováním a zveřejněním osobních úda-
jů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

Martin Kovář a Hana Křivánková
Filip Haraga a Tereza Gergelová

ÚMRTÍ
8. 6. 2014 PaedDr. Miroslav Málek, 66 let, Slavičín
9. 6. 2014 Jaroslav Švihálek, 77 let, OOstrava-Poruba

12. 6. 2014  Marie Staňková, 64 let, SSlavičín
13. 6. 2014 Věra Šálová, 74 let, Rudimmov
15. 6. 2014 Božena Košutová, 85 let, SlavičínSlavičín

V Z P O M Í N Á M E

Dnnen  118. srpna 22014 vzpomeneme
220. smmmutttné výročíí, kdy nás opustil pan 

Ottakar STRUŠKA a dne 
2. ppprosssince 20133 by se dožil 80 let.

SS láskkkou u a úctou vvzpomínají manželka,
synnové a dccera s rodinami.

DneDneDne 6. ssrpnana 20 202014 14 14
uplupluplyneyneyne 10 10 10 le let ot od úúúmrtmrtmrtí í íí

panpanpanaaa Pa Pa Pavlavlavla BEBE BERRČÍRČÍKA KA KA ze z ŠananŠanŠ ovaova. 
VzpVzpVzpomíomíomínajnajn í mí mamiamam nka 

a sa ourourourozeozeozencincin  s  s rodddinaaami.mmimi   

DDovolte nnnám přippomenout nedožitých
100 leet ppana Joseefa VRBY, bývalého
vedoucíhíhího prodeejny stavebnin. Také 
si připomeneme 10 let od úmrtí paní 

Zdenky VRBOVÉZd k VRBOVÉ. 
Za vzpomínku dděkují synové Josef, 

Miroslav a KKarel s rodinami. 

DDěkujeme za projeevy účasti a květinové 
dary všem, kteřří doprovodili paní 

Boženu KOOŠUTOVOU
na její pooslední cestě. 

Poděkování patřří také zdravotnímu 
ppersonálu Městskéé nemocnice Slavičín 

za lékařřskou péči. 
Zarmouccená rodina. 

Dne 22. srpna 2014 
vzzppomeneme 2. výročí úmrtí pana 

ppplk. Ing. Otmara ONDRY
z Lipové. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami. 

Dne 19. srpna 2014 
uplynou 3 roky, 

co c nás navždy opustila naše 
milm ovaná manželka, maminka 

a babička, paní 
Vllaadislava ŤULPOVÁ z Lipové. 

SS láskou vzpomínají manžel 
a synové s rodinami. 

Dne 26. srpna 2014 
ssi připomeneme nedožitých 

800 llet pana Milana STUDÉNKY
 ze Slavičína.

OOd jeho smutného odchodu 
letos uplynulo již 13 let. 

SS láskou vzpomínají manželka 
FFraantiška, synové Milan a Karel 
ss rrodinami, a také děkují všem, 

kdo ho znali a měli rádi, 
za tichou vzpomínku. 

srpna 2014 vzzpomenemeDne 223. 
utné výročí úmmrtí paní 1. ssmu
ie MADĚRYYČOVÉMMari . 

kou a úctou vzzpomínají S láásk
rtin a Taťjana s rodinami. děti MMar

e 20. července 2014 DDne
zpomněli 2. výýročí úmrtí jsme vz
íppaní Marie KŘÍŽOVÉ

pna 2014 by see dožila 78 let.a dne 3. srp
kou a úctou vzzpomínají S láásk
ibor a Hubert s rodinami.syn DDali

DDne 27. srpna 20144
 upplyne 10 let od úmrrtí

pana Bedřicha FRAJTA z Hrádku. 
S láskkou a úctou vzpommínají 

manžellka a synové s rodiinami. 

Dne 1. ssrpna 2014 vzpommeneme 
2. výroččí úmrtí naší sestryy a tety, 

panní Blaženy MACHHŮ
ze Slavičína. 

S lláskou vzpomínámme 
a nikdy nezapomenemme. 

SSestra s manželem,  
neteře JJana a Radka s rodinami,

rodina Brhlova. 

Dne 22. srpna 2014 bby
se dožila 70 let paníí 

Jana TOMKOVÁ ze Slavvičína. 
S láskou vzpomínají dceraa Jana, 

syn Jiří s rodinou a rodina SSudická. 

Dne 6. srpna 2014 
vzpomeneme 1. výročí úúmrtí 

pana Václava TOMŠŮ.
 Kdo jste ho znali, vzpomeňtte s námi. 

Manželka Hana s rodinnou. 

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat personálu

Městské nemocnice Slavičín, 
hlavně panu primáři,

MUDr. Janštovi a MUDr. Manové,
za jejich vzornou péči a vstřícnost 

k pacientům. 
Náš dík patří také kolektivu 

sestřiček za jejich milou ochotu. 
Sestře Zlatce Kadičové přejeme

všechno nejlepší k jejímu 
významnému jubileu, hodně štěstí

a spokojenosti do dalších let života. 
Za spokojenost celému zdravotnímu 

kolektivu a jejich vzornou péči 
děkují paní Hercová a Slováková. 

MUDr. Petr Zemčík oznamuje,
ve dnech 4. – 15. srpna 2014
neordinuje. 
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová. 



88

VZPOMÍNKOVÉ AKCE
K 70. VÝROČÍ LETECKÉ BITVY 

NAD BÍLÝMI KARPATY Z 29. SRPNA 1944

Pátek 29. 8. 2014

Sobota 30. 8. 2014
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aPozvánky, kalendáře
3. 88. lettní sccéna Slaaavvičín
GRILLL PÁÁRTYY
15. 8. 221.000 letní sccééna
LÉTO S DIVADDLEM –– ANI O DDENN DÝLL
22. 8. 221.000 letní scccééna
LÉTO S DIIVADDLEM –– KKDYŽ SEE ZHHASNNE
23. a 244. 8. sportovvnnní hala
TURNNAJ ŽŽEN VE FLOOORRBALU
29. 8. MMěstsská knihhhoovna 
MNOZZÍ NNEDOOLETĚLLIII... 
29. 8. leetní sscéna
SLAVIIČÍNNSKÝÝ SVÁTEEEK HUDBBY
30. 8. 114.000 Pivečkkůůův lesopaark 
POHÁÁDKOOVÝ LES
30. – 311. 8. 
SLAVIIČÍNNSKÁÁ ŠEDEESSSÁTKA
31. 8. 99.00 kkostel svv.. Vojtěchha
VZPOMMÍNNKOVVÉ AKKCCCE K 70. VÝÝROOČÍ 
LETECCKÉ BITVY
MŠE SVAATÁ ZA PAAAADLÉ AMMERRICKKÉ 
LETCEE
31. 8. 110.000 slavičíínnnský hřbitov
VZPOMMÍNNKOVVÉ AKKCCCE K 70. VÝÝROOČÍ 
LETECCKÉ BITVY
PIETNNÍ AKKT UU HROBUUUU 28 AMEERICCKÝCCH 
LETCŮŮ
31. 8. aareál charityy
FARNÍÍ DEEN

Výstavy: 
Měsstské infofocentruummm
20. SQQUAADROONA „ZZTTTRACENII, ALLE NNE-
ZAPOMMENNUTTI“
Měsstská kniihovna
VÝSTAAVA VÝTTVARNÝÝÝÝCH PRAACÍ 
K 70. VVÝRROČÍ LETECCKKKÉ BITVVY
Galleriee Jasmmín 
ČAROOVNÝÝ DEETAIL –– VV. CHREENKOO

Připravujeme:
Měsstská kniihovna
VÝSTAAVAA FOTTOGRAAFFIÍ J. JANNEČČKY

Slavičínsský svvátek hudby
pátek 29. srpna 2014

letní scéna ve Slavičíně
ve večerních hodinách

vstup zddarma 
Účinkující a další infoormace se posléze 

dozvíte na www.slavicin.unaart.cz.
V případdě nepřízznivého poočasí 

se akcee koná naa Sokolovně. 

Farnost sv. Vojtěcha ve Slavičíně 
Vás srdečně zve

v neděli 31. srpna 2014 na

FARNÍ DEN
Začátek v 11.00 hodin mší svatou v kostele 

sv. Vojtěcha, na které budou požehnány školní 
pomůcky pro děti. Pokračování bude v areálu 
Charity sv. Vojtěcha, kde návštěvníky čeká gri-
lování, opékání, hudba, soutěže a hry pro děti, 
jízda na koních a soutěž o nejchutnější buchtu. 
Občerstvení zajištěno. 

Turistický odddíl při SSK Slaviččín pořádá 
44. ročníík etapového pocchodu 

„SLAAVIČČÍNSSKÁ 
ŠEDDESÁÁTKAA“ 

Pochod se uskuteční 
30. – 31. srpna 2014.

Startovné: 250 Kč
(nocleh, večeřře, snídaaně, převooz batohů). 

Pochod see uskuteeční za kaaždého 
počasí a na vlasttní nebezzpečí. 

Přihláškky: Franttišek Kovvařík, 
Okružní 5977, 763 211 Slavičínn, telefon: 

731 980 9985, do 116. srpnaa 2014. 

Zvemee Vás naa sportoovní 
kulturněě-společčenskou akci 

LIPINA 2014
Sedmý ročník Strnaadova memoriálu 

se ponesee v beneefi čním dduchu!

První srpnovoou sobotuu – 2. srpnna 2014 – se 
uskuteční od 8.000 hodin v Lipině uu Valašských
Klobouk sedmýý ročník Memoriáálu Františka 
Strnada v malé kkopané. JJe připraveen celodenní 
doprovodný proogram – uukázky tecchniky Policie 
ČR, záchranné služby, sboru doobrovolných 
hasičů, dále skáákací hraad a jízdyy na koních
pro děti, vystouppení cimbbálové muzziky Vincúch
a country skupinny Karavaana. Již tradičně budou 
z nebe „padat boonbony“. Ve večerních hodinách
je připravena veelkoplošnná projekcee uplynulých
ročníků, na 22.000 hodinn ohňostrooj a dále dis-
kotéka DJ‘s regionálníchh rádií. Běěhem celého 
dne bude probíhat prezenntace novéého „Pivovaru 
Hrádek“ včetně ochutnávvky pivních speciálů.

Hosty memoriálu jsou herec Joseef Alois Náh-
lovský a ředitelkka Nadacce Korunkaa Luhačovice 
Veronika Záhorsská. Jejichh prostřednictvím bude 
předán výtěžek zz akce poostiženémuu chlapci Vlá-
díčkovi Matúšů zz Valašskýých Klobouk, se kterým 
se život nemazlíí.

Záštitu nad akcí převzali hejtmman Zlínské-
ho kraje MVDr. Stanislavv Mišák a kkrajský radní 
PaedDr. Petr Naavrátil.

Přihlášky pětičlennýchh družstev a info o akci: 
Mgr. Aleš Ptáček – telefoon 603 9119 154. 

Přijďte se pohádkově rozloučit s prázdninami! 
Nadace Jana Pivečky, divadlo SemTamFór a Diaklub Slavičín srdečně

zve všechny děti, rodiče a prarodiče na

Pohádkový les a zábavné odpoledne 
do Pivečkova lesoparku

Na pohádkovou cestu můžete vyrazit 30. srpna 2014 od 14.00 hodin.
Hudba, jídlo a chlazené nápoje zajištěny. Těšíme se na Vás!

6. ročník 
mezinárodního 

turnaje žen 
ve fl orbalu

jj

Ve dnech 23. a 224. srpna 2014 se 
ve sportovní hhale ve Slavičínně uskuteč-
ní 6. ročník mmezinároodního tuurnaje žen 
ve fl orbalu. V letošníím ročníkku se nám 
představí 9 družstev. ZZe slovennské extra-
ligy máme hneed 3 zásttupce: Prruské – loň-
ský mistr Slovvenska, NNitra – leetošní vice-
mistr Slovensska a 5. ttým extraligy Spiš-
ská N. Ves.

Z české exxtraligyy se předdvede Olo-
mouc, dále see zúčastní Uherrský Brod, 
Hluk, Havířov, Hrannice a saamozřejmě 
náš domácí týým.

Začátky záápasů vv sobotu i v neděli 
23. a 24. srpnaa 2014 jssou v 8.000 hodin, ví-
těze poznáme v nedělli 24. srpnna 2014 ko-
lem 15.00 hoddiny.

Srdečně zvvou pořaadatelé!
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ník této dobročinné akce.
Dětský den začínal ve 13 hodin, pro děti 

bylo připraveno mnoho her a atrakcí. Jako
každoročně jsme se snažili co nejméně zatí-
žit peněženky rodičů, proto všechny atrakce
jako skákací hrad, divadlo, cukrová vata, ma-
lování na tvář atd. byly zdarma. Část nákladů
na Dětský den pokryjí sponzoři a část musí-
me vydělat večerním koncertem.

Letos se nám po problémech s Vlastou Red-
lem, který nám zrušil koncert ze zdravotních
důvodů, podařilo dohodnout šestinásobnou 
slovenskou slavici Zuzanu Smatanovou a ka-
pelu Desmod, která má slavíků sedm. Zuza-
na Smatanová byla ze slavičínského publika
nadšená, dokonce poslala email s poděková-
ním za úžasný koncert a skvělou slivovičku.
Kluci z Desmodu letošní koncert pojali více
akusticky a ukázali, že prostě umí, a Slavičané
dokázali, že jsou kulturně vyspělí a dokážou
si užít i koncert bez elektrických kytar. Kon-
cert navštívilo necelých 700 platících diváků.
Bohužel jsme museli vstupné proti minulým
ročníkům zvýšit o 50 Kč. S náklady blížícími
se k 200 tis. hranici je vstupné pod 200 Kč vel-
kým hazardem a bez výdělku na dobročin-
nost by tato akce postrádala smysl. Naštěs-
tí jste nám zachovali přízeň a díky Vám činí
výdělek téměř 77 tis. Kč. Z této částky zapla-
tíme náklady na Dětský den a zbylých cca 45
tis. rozdáme postiženým ve Slavičíně a okolí.

Děkujeme všem dobrým lidem za podporu
a pomoc. Děkujeme pořadatelům, kteří pra-
covali desítky hodin zcela zdarma a s obrov-
ským nasazením.

Děkujeme zejména: Kartáčům, Staňovi
Grešnerovi, Gumerovi, Duškovi H, Pavlíkovi
Valčíkovi, Verunce a Martinovi, rodině Vaň-
kové, rodině Gromské, Korýšům, R. Stejska-
lovi, V. Sovadinovi, Jakynovi, rodině Kramá-
řové, Kubatůrovi, Martinu Viceníkovi, Alešoj
a Ondroj Fojtíkoj, hasičkám pod vedením Ivan-
ky Gromské, Mirovi Kotrabovi, Soničce, Mir-
ce Vaclové, Kubínovi, Jenckovi, R. Zvonkovi,
A. Zvonkové, Lolovi, Libčovi Mackovi, Luďo-
vi Vágnerovi, klukom od soft pušek, Vlastiko-
vi Macíkovi, Lavrovi, Adélce, Sváťovi, Peťovi
Čajánkovi, Broňovi Münsterovi, Leničce Ma-

Dětský den a koncert 2014
chalové, Leničce Častulíkové, Pavlínce Kova-
říkové, SDH Slavičín, SDH Hrádek, MO Po-
licie Slavičín, děvčatům z infocentra, městu 
Slavičín atd, atd...

Děkujeme také sponzorům: Slavnet, Nico-
ma, Hopa, Vilda Tarabus, Elva, Luba Floreš,
Pila Vágner, Kowag, Truhlářství Hlavica, Ka-
rel Došla, Peťa Kubas, Laďa Koudela, Lucka 
Žálková, Mizuno.

Foto z akce najdete na http://majosek1.raj-
ce.idnes.cz/DD_2014/

Video z akce najdete na you tube:
DESmod – Unpluggedové kolečko – Sla-

vičín 28. 6. 2014
Zuzana Smatanová a Kuly (DESmod) – Pár 

dní – Slavičín 28. 6. 2014
Díky všem a těšíme se na viděnou na zim-

ních divadelních představeních a dalších ak-
cích, které pro Vás tak rádi pořádáme!

Majoš, Šárka Valčíková
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 Neděle 3. srpna, 21.00 hodin, PROJEKT 100
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
Film Ostře sledované vlaky natočil Jiří Menzel

podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Děj
se odehrává za druhé světové války, v době, kdy se
lidské vlastnosti projevují stejně jako v době hlubo-
kého míru, jenom jsou v konfrontaci s válečným
děním lépe vidět. Vypráví příběh mladičkého eléva
Miloše Hrmy, který na malé železniční stanici přes
své milostné problémy dospívá na práh mužství...

Režie: Jiří Menzel, hrají: Václav Neckář, Jitka
Bendová, Vladimír Valenta, Libuše Havelková, Jo-
sef Somr, Alois Vachek, Jitka Zelenohorská, Vlas-
timil Brodský aj. Český fi lm, 168 minut. Vstupné:
členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč.
 Úterý 5. srpna, 21.00 hodin

BABOVŘESKY 2
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným ob-

rázkem ze života v současné vesnici, která s nad-
hledem a komediální nadsázkou, tak trochu v du-
chu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumě-
ní a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu
jejím obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárli-
vost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky,
v nichž se někteří i najdou. Příběh začíná tam, kde
první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu
naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit 
svého dobrého kamaráda a spoluhráče na nedale-
kou chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali i odpo-
čívali. Horáčková okamžitě dostane skvělý nápad...

Režie: Zdeněk Troška, hrají: Lukáš Langmajer,
Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika Žilko-
vá, Pavel Kikinčuk, Martin Stropnický aj. Česká ko-
medie, 110 minut. Vstupné 80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 7. srpna, 21.00 hodin 

PŘÍŠERKA V PAŘÍŽI
Paříž roku 1910. Městem vládne panika. Hla-

dina vody je čím dál vyšší a příšera je na útěku!
Hrozivý komisař Maynott se svými muži se dnem
i nocí snaží ji ulovit. Bezvýsledně. Možná proto,
že by ji nikdo nehledal v záři refl ektorů montmar-
treského kabaretu U vzácného ptáka, kde je hlav-
ní hvězdou divoká Lucille, roztomilá a neškodná
blecha, která se stane nejlepším věrným přítelem
člověka a nepotřebuje k tomu ani psa...

Režie: Bibo Bergeron. Francouzská animovaná
komedie v českém znění, 90 minut. Vstupné: děti
do 12 let 40 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč.
 Neděle 10. srpna, 21.00 hodin 

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
„Ještě minutku a to jídlo by nás zkonzumovalo!“
Po katastrofální potravinové bouři v prvním fi l-

mu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni opus-
tit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že
jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné
tvory – cosi jako živoucí jídlo. Pojďte se seznámit 
s čipernýmí okurkami, hladovými tacodýly nebo
krevetími opičkami! Flint bude mít s kamarády
spoustu práce uvést vše zase na pravou míru...

Režie: Cody Cameron. Animovaná komedie
USA v českém znění, 96 minut. Vstupné: děti do 12
let 40 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč. 
 Úterý 12. srpna, 21.00 hodin

PŘÍBĚH KMOTRA
Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaro-

slava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisuje vzestup
a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními ho-
dinkami posunul až na pozici šedé eminence čes-
ké politiky. Ve fi lmu Příběh Kmotra se střetnou dva
světy - víra v právo silnějšího a chytřejšího a víra
ve spravedlnost. Touha po úspěchu reprezentova-
ném materiálním bohatstvím a touha sloužit dob-
ru, právu a zásadám civilizované společnosti. Bu-

deme sledovat strhující souboj představitele záko-
na a pořádku s člověkem, který řád přizpůsobuje
svým vlastním potřebám...

Režie: Petr Nikolaev, hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš
Vaculík, Jan Vondráček, Jiří Dvořák, Vica Kerekes,
Pavel Nečas, Kryštof Hádek, Andrej Hryc aj. Čes-
ké kriminální drama, 99 minut. Vstupné 80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 14. srpna, 21.00 hodin

HUSITI
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála

úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dě-
jepisu? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani ne-
ohřál, natož aby shořel? Co když měl Jan Žižka víc
než jen jedno zdravé oko? Animovaná komedie re-
žiséra Pavla Koutského hravě boří mýty o husitské
éře, když na piedestal historie místo kazatele a vo-
jevůdce staví dva neskutečné poplety, kteří se pro-
ti své vůli stali hrdiny své doby... Česká animovaná
historická komedie, 85 minut. Vstupné 80 + 1 Kč.
 Neděle 17. srpna, 21.00 hodin

ZAMBEZIA 
Ráj pro všechny opeřence vás vítá, můžete

přistát.
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce

vydá na dobrodružnou výpravu do bájného pta-
čího města Zambezia, aby se stal členem prestiž-
ní letky chránící město před útoky nepřátel. Jeho
otec se ho snaží zadržet, ale je lapen podlým ješ-
těrem, který kuje pikle na přepadení Zambezie.
Kai a jeho spřízněná duše Zoe budou muset pou-
žít všechny své síly, aby před ním toto jedinečné
místo zachránili.

Režie: Wayne Thornley. Jihoafrická animovaná
komedie v českém znění, 83 minut. Vstupné: děti
do 12 let 40 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč.
 Úterý 19. srpna, 21.00 hodin

3 DNY NA ZABITÍ
Ethan Renner celý život pracoval jako agent taj-

né služby. Byl jeden z nejlepších. Nyní se rozho-
dl skončit a věnovat se tomu, co kvůli práci musel
odsouvat na vedlejší kolej – své rodině. Vždy se to-
tiž dokázal efektivněji postarat o nebezpečné zlo-
čince než o svou dceru. Jeho manželka Christine
odjíždí pracovně do Londýna a Ethan má poprvé
sám na starost svou dospívající dceru Zoey. Netu-
ší, že bývalý zaměstnavatel s ním má jiné plány...

Režie: McG, hrají: Kevin Costner, Hailee Stein-
feld, Amber Heard, Connie Nielsen, Richard Sam-
mel aj. Kriminální drama USA v českém znění,
122 minut. Vstupné 80 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.
 Čtvrtek 21. srpna, 21.00 hodin

MAFIÁNOVI
Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale

časy se mění. Bývalý mafi ánský boss Giovanni Man-
zoni, jeho rázná manželka Maggie a jejich dvě děti 
jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umís-
těni do programu na ochranu svědků. Žít životem 
spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý 
agent FBI Stansfi eld je musí opět přestěhovat, pro-
tože mafi ánské klany zuřivě pátrají po špinavém 
udavači s jasným cílem. A tak se z nich tentokrát 
stávají Blakeovi a jejich novým domovem malé, 
ospalé městečko v Normandii. Jenže staří psi se 
novým kouskům učí těžko. Jejich chování a zvyk-
losti jsou pro život v utajení překážkou. Tahle ro-
dinka má mafi ánství prostě v krvi.

Režie: Luc Besson, hrají: Robert De Niro, Mi-
chelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones aj. Americká kri-
minální komedie v českém znění, 86 minut. Vstup-
né 80 + 1 Kč. 
 Neděle 24. srpna, 21.00 hodin 

LÁSKY ČAS
Co kdyby nesmělý mladík se jednoho dne do-

zvěděl, že každý mužský potomek v rodině může 
volně cestovat časem? 

Tim je naprosto obyčejný nesmělý jednadvace-
tiletý Brit, který má starostlivou matku, potrhlou se-
stru, úžasného otce a žádnou holku. To se má brzy 
změnit, jelikož Tim právě dozrál do věku, kdy mu 
tatínek prozradí rodové tajemství. Všichni mužští 
členové tohoto rodu totiž mohou tak trochu cesto-
vat v čase. „Tak trochu“ v tomto případě znamená, 
že se můžou vracet jen do minulosti, k událostem, 
které oni sami prožili. Stačí zajít do nějakého tma-
vého koutu, zavřít oči, sevřít pěsti a jste tam, kde 
jste si přáli být...

Režie: Richard Curtis, hrají: Domhnall Gleeson, 
Rachel McAdams, Bill Nighy, Lydia Wilson, Lindsay 
Duncan aj. Britská sci-fi  komedie v českém znění, 
123 minut. Vstupné 80 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný. 
 Úterý 26. srpna, 21.00 hodin  

ANGELIKA (2013)
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli pro-

vdána za bohatého toulouského hraběte Joffreye 
de Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než
ona, ale má také pověst čaroděje. Svým šarmem 
a inteligencí si brzy získá Angeličino srdce a zdá 
se, že jejich šťastný život nemůže nic ohrozit. Jed-
noho dne je ale Peyrac uvržen do Bastily a upálen
na hranici za údajné čarodějnictví. Angelika se 
uchýlí s dětmi na Dvůr zázraků a s pomocí bandi-
tů plánuje pomstu všem, kteří změnili její pohád-
ku ve zlý sen…

Režie: Ariel Zeitoun, hrají: Nora Arnezeder, Gé-
rard Lanvin, Simon Abkarian, Tomer Sisley, Olivier 
Gourmet aj. Francouzský dobrodružný fi lm v čes-
kém znění, 113 minut. Vstupné 80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 28. srpna, 21.00 hodin

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Machete je zpátky a pouští se se do mise, kte-

rou by nezvládl žádný jiný smrtelník. Bývalý fe-
derální agent Machete je pověřen americkým 
prezidentem, aby se zhostil úkolu, se kterým si 
neví rady ani jeho speciální jednotky. Mache-
te musí sám najít výstředního milionáře a ob-
chodníka se zbraněmi Luthera Voze, který plá-
nuje vypustit smrtící raketu. Na jedné straně je 
plán na rozpoutání války a anarchie na celé pla-
netě – a na druhé jediný muž, jehož nejoblíbeněj-
ší zbraní zůstává mačeta...

Režie: Jason Reitman, hrají: Kate Winslet, Josh 
Brolin, Gattlin Griffi th, Clark Gregg, Tom Lipinski 
aj. Akční fi lm USA s titulky, 94 minut. Vstupné 
80 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.

Změna programu vyhrazena.
Všechna představení jsou uváděna v Letním

kině Slavičín, za nepříznivého počasí v Sokolovně. 
Informace na telefonu 577 341 108 a na webu 

www.mesto-slavicin.cz.

KINO SOKOLOVNA
 Sobota 9.  srpna, 20.00 hodin , f i lm 
a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍ-
NĚ – SRPEN S JIMEM JARMUSCHEM 1

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi lmová 
projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titu-
lů: Mimo zákon/Podivnější než ráj. Na http://do-
kinavsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hla-
sování o výběru. 

Vstup zdarma.
 Sobota 23. srpna, 20.00 hodin , f ilm 
a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍ-
NĚ – SRPEN S JIMEM JARMUSCHEM 2

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi lmová 
projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů: 
Mrtvý muž/Ghost Dog: Cesta samuraje. Na http://
dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit 
hlasování o výběru. 

Vstup zdarma.

         ttt  el: 577 37 41   1088     tel: 577 341 108tt llel: 577 341 1088
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Hledáme pracovníka do nově 
otevřené pobočky ve Slavičíně.
Životopisy zasílejte na: tomanikova.m@kapitol.cz.
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PERGOLY 
KUDELKA

- alltánny
-- garážoová stáání

-- zzastřešeníí terasy
- vvccchodovéé přřístřřešky

Luubomíírr Kudellka,, Neevšová 11175
TTTel.: 7322 8771 7719

Pronajmu 2 nebytové 
prostory ve Slavičíně 

nad Albertem 
Prrvní prrooostor s vvýmměroou 200 mmm2 – 

možžnno rozddělitt naa menší 
aa další ppprostor o vvýmměře 55 mmm2.

Bližšíí iinformaace na telefonnuuu 
608 275 99800. 

přijímá bezplatně
stavební suť

(beton, červená a bílá cihla,
střešní taška, kámen, asfalt)

na adrese:
Slavičín-Hrádek, Nádražní 170

Telefon/fax: 577 343 333, 777 783 773

V případě potřeby zajistíme za úplatu
naložení a dopravu.

Firma HOPA CZ, s. r. o., Slavičín nabízí: 

SKLADNÍK – VÝROBNÍ DĚLNÍK
POŽADUJEME:
- minimálně vyučen
- fl exibilita a nasazení
- nástup co nejdříve
- praxe výhodou

NÁPLŇ PRÁCE:
- příjem a výdej skladových zásob
- kompletace sprchových zástěn a shrnovacích dveří

Životopisy zasílejte na sklad@hopa.cz

Mggr. MMariee Ťulpováá
nabízzí od zzáří 2014 ve Slaviččínně

kurzy německého jazyka 
 pro začáátečníkky a mírnně pokročilé
 pro pokrročilé  němeecká konverzzaaace
  firemní kurzy   přííprava na mmaturitní 
zkoušky, stáátní jazzykové zzkoušky
Přihlášky aa bližžší informace na teeelefonu 
605 706 344.

BOWLING SLAVIČÍN
AKČNÍ CENA

neděle – čtvrtek 120 Kč/hodina
pátek – sobota150 Kč/hodina

22. srpna 2014
5. výročí Bowlingu Slavičín 

a taneční večer
Začátek 19.30 hodin. Vstupné zdarma.

Telefon: 773 999 973, www.facebook.com/
bowlingslavicin

Prodám byt 2 + 1 
v osobním vlastnictví ve Slavičíně. 

Cihlový, zateplený, s vlastním plynovým
kotlem a dvěma sklepními místnostmi, 

v klidné lokalitě nedaleko centra města.
Volný ihned, možnost i pronájmu.
Volejte: 606 765 159, 775 709 773, 

720 450 370. 

Fotoateliér a Video Hödl
 průkazoové fotto na poočkání 
 ateliérovvé fotoo dětí, roodinné 
 svatební foto –– video
 foto škoolních ssrazů na počkání 
 převod VVHS nna DVD--CD 
 prodej ffotoalbbumů 
 fotovideeo 
 mnoho dalšíchh služebb

Adresa: ODD TIS BBojkoviice
Mobil: 6033 889 8809
www.fotoaatelierootohodll.estranky.czz

Nově otevřeno:

LEVNÉ POTRAVINY 
A DROGERIE

Brumov-Bylnice, naproti spořitelny
(budova Hary sport). 

Zboží se slevou 30 – 90 %. 
Denně nové zboží za super ceny! 

Cukrovinky, nápoje, mléčné výrobky,
drogerie, koloniál, energ.

nápoje za 4,90 Kč...
Pro stálé zákazníky 

věrnostní karta výhod.
Kontakt: 731 456 115,

facebook.com/potravinyzahubičku
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Otevření hasičského areálu v Nevšové

V sobotu 21. června 2014 proběhlo v Nev-
šové slavnostní otevírání hasičského areá-
lu. Tento areál je výjimečný jednak tím, že
je jako jeden z mála sportovních areálů ur-
čen pro hasičský sport a jednak tím, že si
jej hasiči postavili za pomoci dotací z EU
takřka vlastníma rukama. Proto se také
akce konala pod názvem „Hasiči sobě!“.

Součástí oslav bylo také svěcení areálu
a polní mše svatá, která se nemohla usku-
tečnit jinde, než na samotném hřišti. Ná-

sledně proběhlo slavnostní přestřižení pás-
ky, kterého se ujali: zástupce hejtmana Zlín-
ského kraje PaedDr. Petr Navrátil, starosta
města Slavičín Ing. Jaroslav Končický, před-
sedkyně osadního výboru Nevšová Mgr. Na-
děžda Zemánková, starosta SDH Nevšová
bratr Josef Műnster a další pozvaní hosté.

Po ofi ciálním otevření odstartoval 1. roč-
ník soutěže v požárním útoku o Miškářský
pohár, kterého se zúčastnily na dvě desítky
družstev mužů a žen. Soutěž byla zároveň

prvním ostrým testem celého areálu. Zú-
častněné týmy kvitovaly s povděkem dob-
ře zvládnutou organizaci soutěže – od slav-
nostního nástupu až po samotné vyhláše-
ní výsledků. A výsledky? V kategorii mužů 
zvítězilo družstvo SDH Vysoké Pole a v ka-
tegorii žen stanul, k radosti všech místních 
příznivců, na nejvyšším stupni domácí tým 
SDH Nevšová.

Nový areál splnil všechna očekávání 
a dnes již můžeme s hrdostí říct, že doká-
že nabídnout kvalitní zázemí pro koná-
ní soutěží i výcviku hasičů. Závěrem by-
chom rádi poděkovali všem, kteří se zasa-
dili o jeho vybudování a věříme, že bude 
sloužit nejen místním hasičům, ale i širo-
ké veřejnosti.

Členové SDH Nevšová

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme
přivítali prázdniny velkou městskou slav-
ností. Tradiční Park párty se konala ve sla-
vičínském zámeckém parku 5. července
2014. Nejenom příjemná vůně grilovaných
specialit a chuť zkusit výborné pivo naláka-
la návštěvníky do parku. K dispozici byly
také atrakce pro děti a přichystán byl kva-
litní hudební program. Počasí i přes počá-
teční obavy vyšlo a všichni se výborně ba-
vili až do brzkých ranních hodin.

Ve středu 225. červ--
na 2014 byl předánn 
ve stylovém prostře--
dí valašskokloobouckéé 
Koliby cimbállové mu--
zice Slavičann certifi --
kát o užívání ochran--
né značky „Trradice Bílých Kaarpat“. 

Tradice Bílých Kaarpat® jee regionál-
ní ochranná zznačka ppro výrobbky a služ-
by z jedinečnéé krajinyy Bílých KKarpat. Jde 
o první přeshrraniční ochrannnou značku 
ve střední Evvropě – jjsou jí ozznačovány 
produkty a sluužby jakk na morravské, tak 
na slovenské straně CChráněnné krajinné 
oblasti Bílé-Biiele Karrpaty.

Počet držittelů značčky se naa obou stra-
nách hranice neustále rozšiřřuje a nyní 
dosáhl počtu 660. Cimmbálová mmuzika Sla-
vičan získalaa tuto oochrannoou značku 
za udržování ffolklornních tradiic, umělec-
ké zpracování a interrpretaci ppublikova-
ných a nepubblikovanných písnní regionu 
Bílé-Biele Karrpaty.

Mgr. AAleš Ptáček

Slavičan se stal držitelem 
ochranné značky 
Tradice Bílých Karpat®

Park párty 2014
Na tomto místě patří velký dík všem,

kteří se podíleli na přípravách i průběhu
celé akce. Také děkujeme všem, kteří dob-
rovolným příspěvkem podpořili Městskou
nemocnici Slavičín. 

Další Park párty nás čeká sice až za rok,
ale pokud máte rádi příjemné akce pod
širým nebem a také grilované speciality,
tak můžete navštívit Grill párty. Akce se
koná na letní scéně ve Slavičíně v neděli
3. srpna 2014. Krásný zbytek léta a mno-
ho krásných vzpomínek na sluncem pro-
zářené dny!

Zuzana Žáková


