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Svoz tříděného odpadu
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartony 
(oranžové pytle): 22. 7.
 papír (modré pytle): 29. 7.
 bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks): 13. 7.

Ptají se lidé…

55. ččerrvenncce 200155
Vícee inffoormacíí nnna straněě 144

Přejeme všem čtenářům Slavičínského 
zpravodaje krásné a slunečné léto 

a příjemné prožití prázdninových dnů. 

Stav silnice mezi Lipovou a Loučkou je
hrozný. Nešlo by s tím něco udělat?

Opravy cest jsou častým tématem dotazů
občanů. Úvodem bychom rádi připomněli, že
dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. tří-
dy jsou v majetku státu a spravuje je Ředitel-
ství silnic a dálnic (ŘSD) – žádná taková sil-
nice Slavičínem neprochází. Silnice II. a III.
třídy jsou v majetku příslušného kraje a v na-
šem kraji je jejich majetkovým správcem Ře-
ditelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) – to
jsou většinou hlavní průjezdní úseky městy
a obcemi a silnice, které města a obce spoju-
jí. Těch je samozřejmě na Slavičínsku více
a silnice mezi Lipovou a Loučkou patří mezi
ně. A pak jsou místní komunikace, které jsou
v majetku měst a obcí a to jsou vlastně míst-
ní ulice, které si města a obce spravují samy.

Takže oprava cesty Lipová – Loučka je věcí
ŘSZK. V letošním roce bude probíhat oprava
silnice Loučka – křižovatka Lipová, tedy části
v dotazu zmíněné cesty. Dle sdělení ŘSZK je
na příští rok plánováno pokračování opravy
z uvedené křižovatky právě do Lipové. Snad
se tedy plány naplní a bude opraveno.

Pokud se týká přímo Slavičína, tak snad
nejblíže je oprava povrchu okružní křižovatky,

kde je stav povrchu rok od roku horší. Stejně
je tomu u vnitřního prstence, který je z žulo-
vých kostek a musí být často opravován. Mů-
žeme poukazovat na nedostatky, lobovat, ale
rozhodnutí o opravě a fi nancování je samo-
zřejmě na ŘSZK. Letos ale určitě oprava ne-
proběhne, doufejme v rok příští. Ve výhledu
je i vybudování okružní křižovatky v Hrád-
ku, kde chceme být nápomocni ŘSZK v hle-
dání fi nančních zdrojů v Operačních progra-
mech EU (zřejmě přeshraniční spolupráci). Je
to asi běh na delší trať, ale ten kdo neběží, ni-
kdy nemůže doběhnout.

Líbí se mi nově upravená zahrada ma-
teřské školy v Hrádku. Proč něco podobné-
ho neuděláte v zahradě MŠ Vlára?

Jednoduše, je to o penězích a o možnos-
tech. Zahrady mateřských škol v Hrádku
a Nevšové byly fi nancovány z Operačního
programu životní prostředí (OPŽP). V době
podání žádosti jsme nebyli vlastníky pozem-
ku, na kterém se zahrada MŠ Vlára nachází,
a proto jsme žádat o dotaci nemohli. Násled-
ně jsme pozemek získali a mohli se tak zú-
častnit další (poslední) výzvy v OPŽP se žá-
dostí o dotaci. Uspěli jsme a tak ještě v letoš-
ním roce projde zahrada MŠ Vlára přeměnou.
Bude zase jiná, než v Hrádku nebo v Nevšo-
vé, protože ji řešila jiná projektantka, ale jis-
tě bude také pěkná a funkční. Teď musíme
vysoutěžit dodavatele, dořešit potřebné pa-
píry a na podzim se bude stavět. Věříme, že
nová zahrada bude mít stejný úspěch, jako ta
v Hrádku a v Nevšové.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

pronájem bytu 3 + 1
Výběrové řízení na 

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 5 v II. nadzemním podlaží domu č. p. 564,
na ulici Školní, v katastrálním území Sla-
vičín. 
byt sestává z tří pokojů, kuchyně, předsí-
ně, koupelny, WC, sklepních prostor
 celková podlahová plocha bytu včetně skle-
pů je 81,42 m2

výše měsíčního nájemného činí 4 055 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. 4. každého roku
maximálně o 5 % ročně a míru infl ace sta-
novenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad...)

Podrobnější informace týkající se doby

uzavření nájemní smlouvy nebo obsahu žá-
dosti o pronájem jsou uvedeny na úřední
desce města Slavičín nebo webových strán-
kách města Slavičín a společnosti BTH Sla-
vičín – www.bth-slavicin.cz. 

Nabídky budou přijímány do 12. srpna 
2015 osobně nebo poštou na adresu: BTH 
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín. 

nebytových prostor
Nabídka pronájmu 

Město Slavičín nabízí do pronájmu ne-
bytový prostor v domě č. p. 751 ve Slavičíně 
za velmi výhodných podmínek. 

Jedná se o volný nebytový prostor umístě-
ný v II. nadzemním podlaží domu č. p. 751,
ulice Mladotické nábřeží, v katastrálním úze-
mí Slavičín. Celková plocha nebytového pro-
storu je 152 m2. 

Nájemné je stanoveno za velmi výhodných 
podmínek – po dobu šesti měsíců od uzavře-
ní nájemní smlouvy bude nájemce hradit ná-
jemné ve výši pouze 200 Kč měsíčně, dále ná-
jemné v místě a čase obvyklé. 

Doba pronájmu: na dobu určitou do 31. pro-
since 2022. 

 Podrobnější informace na webových strán-
kách společnosti BTH Slavičín – www.bth-sla-
vicin.cz nebo na telefonu 577 341 041. 

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Vyhlášení dalšího kola přijímacího 
řízení do prvních ročníků pro obory:
36-52-HH/01 Innstalattér 
26-51-HH/01 EElektrikkář
23-68-HH/01 MMechannik opraváářř moto-
rových vozzidel
65-51-HH/01 KKuchař--číšník
 64-41-L//51 Poodnikánní, v nástavbběěě – den-
ní/ 2 rokyy
 64-41-L/51 Poodnikánní, v nástavvbběě – dál-
kové/3 rokky
Další inforrmacee na teleefonu: 603 11448 250 
– Ing. Horalík. 

Ússpěcchy škooolly v kvěětnuu a v červnnnu

Dne 20. května 2015 se uskutečnilo v ZOO
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dy kategorie D. V silné konkurenci zvítězilady kategorie D V silné konkurenci zvítězila
Vendula Machalová ze sekundy.
Michal Holek z tercie obsadil výborné 
5. místo v krajském kole Biologické olympi-
ády kategorie C. Blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy. 
120 000 Kč pro školu získali studenti
sekundy v soutěži Chupa Chups

Cílem soutěže bylo vytvořit plakát s hu-
dební tematikou z obalů výrobků fi rmy Chu-
pa Chups. Soutěže se mohly účastnit třídy
základních a středních škol z celé republiky.
Soutěžní porota měla celkem 7 členů a byla
složena ze zástupců pořadatele, organizáto-
ra a týmu Bena Cristovaa. Svůj reklamní pla-
kát do soutěže poslali také studenti sekundy
Gymnázia Jana Pivečky. Získali 80 000 Kč
na sportovní pomůcky do tělocvičny školy
a dalších 40 000 Kč na pokrytí nákladů výle-
tu pro třídu sekundu podle vlastního výbě-
ru. Pro školu získali ještě navíc koncert Bena
Cristovaa, který pro celou školu zdarma vy-
stoupí 29. června 2015 na letní scéně ve Sla-
vičíně. „Chtěl bych tímto poděkovat všem
studentům, Ing. Zdenku Kutrovi a Mgr. Šár-
ce Černíčkové za významný přínos do kapi-
toly provozního rozpočtu školy.“

Mgr. Josef Maryáš

Televizní úspěch
Obrovská gratulace patří soutěžnímu

týmu  třídy kvarty ve složení Agáta Romano-
vá, Petr Krůžela, Martin Procházka a Ond-
řej Skládal, kteří se ve dnech 9. a 10. června
2015 stali výherci televizní soutěže ČT Bludiš-
tě a postupují tak do dalšího kola. Velký dík si
zaslouží i jejich spolužáci, kteří vytvořili úžas-
nou atmosféru a podíleli se tak na úspěchu. 
Setkání fi rem

Na SOŠ proběhla 25. června 2015 za účas-
ti radního Zlínského kraje PaedDr. Petra Na-
vrátila schůzka zástupců významných soci-
álních partnerů regionu pro odborný výcvik
technických oborů: TVD, TRYON, POLFIN,
ZEKA, NTS Prometal. Zástupci fi rem hodno-
tili uplynulý školní rok a jednali o plánu spo-
lupráce na rok příští. Věříme, že okruh vý-
znamných sponzorů se od příštího roku roz-
šíří o další fi rmy, které mohou díky spoluprá-
ci uplatňovat daňové odpočty.

Stááž sstudenttůů z Němmeccka 
gynaa naššem gyyyymnáziuu

Od 20. do 26. června 2015 jsme přivítali
v našem městě německé studenty z Diephol-
zu. Partnerská škola z programu Erasmus, kte-
rý garantovala Mgr. Hana Urbanová, po celý
týden spolupracovala s našimi studenty na té-
matech zaměřených na kulturu, historii, po-
litiku, výtvarné umění.

Uččiteléé praccuuují v proojekktu OP VKK – 
Prrojekkt Centtrra příroodověddného 
a ttechnickéhhoo vzdělláváání

Realizace projektu Centra přírodověd-
ného a technického vzdělávání pro mo-
derní výuku žáků středních a základních
škol ve Zlínském kraji probíhala od 1. září
2013 do 30. června 2015 (reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/44.0010).

Cílem projektu bylo propojit střední školy,
základní školy a fi rmy našeho regionu. Zapo-
jeny byly partnerské základní školy Slavičín,
Brumov-Bylnice, Bojkovice, Valašské Klobou-
ky a Luhačovice a fi rmy TVD Technická výro-
ba, a. s., Slavičín, NTS Prometal Machining,
s. r. o., Slavičín, TRYON Brumov-Bylnice, které
žáci navštívili v rámci povinné výuky sdílení
dílen a volnočasových aktivit. Nedílnou sou-
částí projektu byla realizace kroužků pro žáky
střední školy a také pro žáky základních škol.
Pro středoškoláky byly realizovány kroužky
fyziky, chemie, biologie a technické kroužky
pro mechatroniky, automechaniky, elektriká-
ře, instalatéry a obráběče kovů. Celkový rozpo-
čet projektu přesáhl částku 113 mil. Kč a jeho
součástí bylo 16 středních škol Zlínského kra-
je. GJP a SOŠ Slavičín si z této částky „ukro-
jila“ 5,8 mil. Kč, z této částky bylo investová-
no více než 2,5 mil. Kč do nového vybavení
přírodovědné učebny a odborných pracovišť
technických oborů na škole.

Ukkonččení škkooolního rrokuu, 
p jpooděkkováníí vvveřejnoosti

Rok 2014 – 2015 byl historicky napros-
to přelomový pro vývoj střední školy ve Sla-
vičíně. Komplexní revitalizace areálu SOŠ
za 55 mil. Kč dává škole materiálně i technic-
kými podmínkami dlouholetou perspektivu
a zřejmý záměr zřizovatele školy, že Slavičín
je místem jak pro všeobecné, tak pro odborné
vzdělávání v jižním Valašsku. Úspěchy gym-
naziálních studentů ve vědomostních soutě-
žích a olympiádách, jejich přijetí na nejobtíž-
nější fakulty řadí školu na přední místa v kraji
mezi gymnázii (viz. www. gjpsosslavicin.cz).
Poptávka po žácích odborného zaměření SOŠ
na trhu práce je nezpochybnitelná a nás těší,
že počet uchazečů právě na SOŠ, i díky spo-
lupráci s fi rmami TVD Rokytnice, NTS Pro-
metal, TRYON, ZEKA, Polfi n, CEBES, KO-
WAG, SKD Bojkovice a základními školami
ze Slavičína, Bojkovic, Valašských Klobouk,
Brumova, Luhačovic, po loňském roce i pro
příští rok opět vzroste. To vše jsou příleži-
tosti, které nesmíme my, zaměstnanci školy,
promarnit. Majetek se opotřebovává, stárne,
ale fi nančními investicemi při zájmu a pra-
covitosti se dá opravit a obnovit. Jsem pře-
svědčen, že v naší práci jde o mnohem víc.
Na tom nejdůležitějším musíme všichni pra-
covat neustále a společně, neboť připravuje-
me naše děti do 21. století a nikoliv pro stole-
tí minulé. Všichni učitelé školy se snaží pro-
kazovat žákům lidskou i profesní kvalitu. Já
si moc přeji, aby byla opodstatněná a vzbu-

zovala důvěru nejenom slavičínské veřejnos-
ti. To je podmínka k tomu, abychom pro naše
studenty byli přirozenou autoritou a vzorem 
s opravdovými hodnotami. Věřím, že i díky 
spolupráci všech, kteří nám tento rok pomá-
hali, se nám to bude i v následujícím období 
dařit. Přeji žákům všech slavičínských škol
a jejich pedagogům pěkné prázdniny.

Josef Maryáš, ředitel školy

ZŠ Malé Pole
Prázdniny uužžž klepouu naa dvveře

V měsíci červnu uskutečnila třída IV.B 
s dětmi z Charity Slavičín a našimi tetami 
z Diaklubu výlet na hrad Špilberk a Maco-
chu. Společně strávený čas doprovázela dobrá 
nálada a perfektní počasí. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí a viděli jsme krásy příro-
dy. Tímto bychom chtěli poděkovat našim te-
tám za výborné buchty, které nám připravily. 

Další akcí, kterou jsme tak trochu ochutna-
li blížící se prázdniny, byl táborák dětí ze spe-
ciální a praktické školy v Hrádku, dětí z Cha-
rity Slavičín, našich tet z Diaklubu a nás, čtvr-
ťáků. Konal se v příjemném prostředí na za-
hradě u DDM, kde pro nás byly připraveny 
různé atrakce. Společné opékání špekáčků 
a hry nás ještě více sblížily. Celý rok jsme se 
setkávali na různých akcích a právě táborák 
byl krásnou tečkou za školním rokem 2014 – 
2015. Těšíme se, že budeme v dalších aktivi-
tách pokračovat i po prázdninách.

Mgr. Šárka Končická

Škkolníí rok 220014/200155 ve družinnccce

Slovo „prázdniny“ už skloňujeme ve všech 
pádech, všichni se na ně moc těšíme, nastá-
vá nám čas lenošení, čtení knížek, her, cesto-
vání, poznávání a sportování. My jsme měli 
prázdniny celý školní rok, protože kromě le-
nošení jsme toto všechno prožívali po vyučo-
vání ve družince! 

V naší škole máme dvě oddělení, každé na-
vštěvuje 30 dětí. Obě oddělení se řídí Školním 
vzdělávacím programem pro školní družinu
ZŠ Slavičín-Malé Pole. Ve ŠD střídáme pravi-
delnou činnost, příležitostné akce, spontán-
ní aktivity, odpočinkové činnosti a přípravu 
na vyučování (nespočívá ve vypracování do-
mácích úkolů, ale v zahrnování didaktických
her a tematických vycházek). Aktivity v jed-
notlivých odděleních ale nemusí být shodné. 
Vymýšlíme si další podle nápadů dětí, fanta-
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červenec/2015

zie a kreativity vychovatelek a nabídek ostat-
ních institucí a fi rem.

A co jsme za celý školní rok ve družince
prožili? Nejdříve se prvňáčci seznámili s pro-
story školy, panem ředitelem, učiteli a ostatní-
mi pracovníky. Potom nám nastal Bramboro-
vý týden a Drakiáda. S družinkou ze ZŠ Vlá-
ra jsme si zasportovali a zasmáli se na Me-
zidružinové pouti, mezi dětmi jsme hledali
„hvězdy“ v akci Družina má talent. V listopa-
du k nám zavítalo Danovo divadlo s úsměv-
nou pohádkou Šípková Růženka. V prosinci
jsme prožili Vánoce před Vánocemi (zdobe-
ní vánočního stromečku, povídání o zvycích
a rozdávání dárků...), soutěžili na Předvánoč-
ní zvířecí olympiádě. V zimě jsme se radova-
li ze sněhu a několikrát se vydali na cyklos-
tezku krmit kačenky. Učili jsme se sadit ře-
řichu a kytičky do květináčů. V únoru jsme
pomáhali vyrobit tombolu a výzdobu na maš-
karní karneval. Do dob našich předků jsme se
v březnu dostali při Vynášení Zimy (vyráběli
jsme velikou „loutku“ Moreny, zpívali dobo-
vé písně, povídali si s pamětníky). V dubnu
jsme slavili Den Země a uspořádali Slet ča-
rodějnic a čarodějů (měli jsme kostýmy, ča-
rovali, vařili kouzelné nápoje, létali na koš-
těti). V květnu jsme vyráběli maminkám dá-
rečky k jejich svátku, založili si květinovou
zahrádku a skalku u hřiště naší školy, star-
ší žáci navštívili muzeum, kde se dozvěděli,
jak se ve Slavičíně dříve žilo. Obě oddělení
navštívila několikrát knihovnu, kde pro nás
byl přichystán zajímavý program. Na konci
května jsme se pozvali na návštěvu k hasi-
čům a na konci června k Policii ČR. Během
celého školního roku jsme vyráběli výrobky
z různých materiálů sobě i druhým pro ra-
dost, dělali jsme pokusy, četli knížky na po-
kračování, zpívali a tancovali, sportovali jsme
na hřišti a hráli hry, při kterých jsme se po-
učili i pobavili. Společně jsme se často smáli
a čas nám ve družince rychle utekl.

Pro veřejnost ze Slavičína a okolí naše dru-
žina uspořádala již tradiční lampionový prů-
vod s názvem Putování s broučky a beruška-
mi. Počet účastníků se stále zvětšuje, z čehož
máme radost!

A co nás ještě potkalo na konci školního
roku? To nejlepší! Přece: spaní ve družince.

Bylo spojeno s „noční“ stezkou odvahy a dal-
ším překvapením…

Pokud si chcete zavzpomínat nejen slovem,
ale i obrazem na to, co jsme společně prožili,
tak si najděte tyto stránky: www.skolnidruzi-
nazsmp.rajce.idnes.cz.

Chtěla bych všem žákům naší školy popřát 
krásné prázdniny, aby si je ve zdraví prožili
a načerpali síly do nového školního roku, ro-
dičům vydařenou a pohodovou dovolenou. 

V září se na všechny „družinkové“ děti
budu moc těšit, protože se vydáme vstříc no-
vým dobrodružstvím!!!

Ladislava Knoppová, vedoucí ŠD

Pooděkkováníí

Žáci a paní vychovatelky ze školní družiny
při ZŠ Malé Pole ve Slavičíně děkují pracov-
nicím knihovny, hasičům, Policii ČR a Měst-
ské policii Slavičín za vstřícný přístup, po-
hodové a profesionální jednání a za spoustu
cenných informací, které jsme od těchto lidí
získali. Návštěvy byly příjemné a zajímavé.
Moc děkujeme!

Ladislava Knoppová, vedoucí ŠD

Drramaatický kkkroužekk

Již několik let v naší škole pracuje drama-
tický kroužek. Jeho hlavním cílem není vystu-
pování na veřejnosti a naučený text pouze re-
produkovat, ale především je zaměřen na pro-
žitek, improvizaci, vcítění se do role druhé-
ho člověka. Samozřejmě i tancujeme, zpívá-
me, učíme se pantomimu, vyrábíme loutky,
rekvizity i kulisy a hrajeme s nimi divadlo.

V říjnu jsme byli pozváni do ekologické-
ho centra Veronica v Hostětíně, kde štáb Čes-
ké televize natáčel jeden díl pořadu Planety
YÓ. Viděli jsme na vlastní oči práci režiséra, 
kameramana i moderátora a my jsme měli 
možnost vyzkoušet si herecké umění přímo 
před kamerou.

V lednu jsme v maskách pohádkových po-
stav provázeli budoucí prvňáčky při zápisu 
do naší školy.

Do Hostětína jsme se vrátili ještě jednou
– v květnu. Náš dramatický kroužek pomá-
hal při znovuotevření naučné stezky Naoko-
lo Hostětína. Na tuto akci nás pozval pan Ros-
tislav Pospíšil z Brna (malíř, sochař, hudeb-
ník, herec), který je autorem soch a zastave-
ní na stezce. Naším úkolem bylo vytvořit or-
chestr a hrát jen na přírodní nástroje a fl ét-
nu. Vše se odehrávalo v lese, kde tóny zněly 
nádherně jako indiánská hudba…

Na červen jsme si naplánovali Vystoupe-
ní s překvapením pro rodiče a poslední den
tohoto školního roku jsem zahráli část muzi-
kálu Kocour Modroočko našim spolužákům.

Ladislava Knoppová,
vedoucí dramatického kroužku

ZŠ Vlára
ZŠŠ Slaavičín-VVVVlára obbháájilaa titul EEkkkoškola!

Naše základní škola je zapo-
jena do mezinárodního progra-
mu Ekoškola, jehož koordináto-
rem pro ČR je pražské Sdružení 
Tereza. Právo užívat tento titul 

jsme poprvé získali v červnu 2013. 
Titul Ekoškola se vždy propůjčuje na ome-

zenou dobu a jeho obnova probíhá v pravi-
delných dvouletých, později víceletých cyk-
lech. Zda ho škola obhájí, rozhoduje audit.
Ten u nás proběhl 6. května 2015. Tříčlenný 
tým auditorů probíral se členy žákovských 
ekotýmů i zaměstnanci školy důležité nále-
žitosti týkající se plnění kroků mezinárodní-
ho vzdělávacího programu. 

Pracovníci Sdružení Tereza se zajíma-
li o činnost ekotýmů, o téma odpadů, vody, 
energie a prostředí školy, o plán činností – jak 
udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefun-
guje. Zjišťovali, zda dosahujeme cílů, které 
jsme si naplánovali, zda o práci Ekoškoly in-
formujeme uvnitř i vně školy. Hodnotili pl-
nění pravidel školního ekokodexu, množství 
environmentálních aktivit a spolupráci žáků 
obou stupňů školy. 

Praktická část auditu spočívala v prohlíd-
ce školního prostředí, kdy znamenitými „prů-
vodci“ školou byli sami žáci. S nadšením se 
komise vyjádřila k projektu Klidová zóna 
u rybníka, který naši žáci vytvořili pro slavi-
čínskou veřejnost k odpočinku i k ponauče-
ní. Bez povšimnutí a pochvaly nezůstaly ani 
dvě školní zahrady s pozemky, kompostérem, 
ekoučebnou, skleníkem a oddechovou částí 
s příjemným posezením. Stejně jako návště-
va výstavy výrobků z odpadních materiálů 
ve výtvarné galerii školy, během níž ocenili 
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auditoři tvořivost a účast žáků všech ročníků.
Závěrečná zpráva ze Sdružení Tereza o au-

ditu programu Ekoškola nám přinesla radost-
nou informaci. „Oceňujeme kvalitní práci, kte-
rou v programu děláte a nadšení, se kterým
jste se do ní pustili.“

Titul Ekoškola jsme pro další dvouleté ob-
dobí obhájili! 

Velké poděkování patří školním koordiná-
torům EVVO, všem členům žákovských eko-
týmů a pedagogům, kteří jim v jejich činnos-
ti pomáhají a podporují je. Dále i ostatním žá-
kům a zaměstnancům školy, kteří se do pro-
gramu aktivně zapojují. 

Dne 18. června 2015 se šest zástupců naší
školy zúčastnilo slavnostního předávání titu-
lů Ekoškola v Senátu parlamentu ČR v Praze.

Mgr. Jana Pinďáková

Prrimaa školnnííí den

Každým rokem se žáci školy těší na Den
dětí, protože je nečeká žádné ústní či písem-
né zkoušení, ale naopak je to den hraní, sou-
těží a zábavy. O to se 29. května 2015 posta-
rali členové žákovského parlamentu a s po-
mocí vyučujících zorganizovali na Soko-
lovně pro žáky 5. – 9. ročníku zábavný pro-
gram Základka má talent. Byla to přehlíd-
ka dovedností a ti, kteří byli odvážní a ne-
báli se na pódiu ukázat, v čem vynikají, si
zasloužili obdiv od porotců – spolužáků.
Ti hodnotili zpěv, hru na hudební nástro-
je, světelnou show, břišní tance či dog dan-
cing. Talentem školy se stala Lucie Mudrá-
ková z 9.B za vystoupení se svou fenkou Bes-
sy. Zábava se pak po vyhlášení vítězů přesu-
nula na sportovní hřiště, kde pokračoval fot-
balový turnaj semifi nálovými a fi nálovými
zápasy, který rovněž zorganizoval žákovský
parlament. Žáky 1. – 4. ročníku zase nadchl
1. června 2015 tradiční Jarmark. Na školním

hřišti je čekalo mnoho netradičních soutě-
ží a kdo úkol splnil, získal žeton, za který si
mohl „nakoupit“ drobnosti pro radost. Jar-
mark zpestřilo vystoupení mažoretek a děv-
čat z kroužku zumby. 

Po oba dny vládla skvělá atmosféra. 
Mgr. Jitka Pavlůsková

Naadějjná spiisssovatelkka??

Velkého úspěchu dosáhla Michaela Fal-
díková ze třídy 5.A naší školy v jubilejním
10. ročníku celostátní literární soutěže „Malá
Proseč Terezy Novákové“. V sobotu 16. květ-
na 2015 se uskutečnilo v Proseči slavnost-
ní vyhlášení soutěže, které se letos zúčastni-
lo téměř 90 žáků z celé ČR. Příběh ze života
„Já a Majla“ upoutal porotu natolik, že uděli-
la Michaele krásné 2. místo ve své kategorii
mladých autorů. K tomuto velkému úspěchu
jí moc blahopřejeme!

PaedDr. Bronislava Králíková

Meedailové „„„žžně“ naa Sloveensku

V pátek 5. června 2015 přijala naše škola
pozvání v rámci projektu přeshraniční spo-
lupráce s partnerskou školou Janka Kráľa
na mezinárodní atletický mítink „O pohár
primátora Mesta Nová Dubnica“. Díky gran-
tu města Slavičín jsme mohli vyjet autobu-
sem a obsadit tak všechny věkové kategorie
v jednotlivých atletických disciplínách 1. až
9. ročníku a bojovat o putovní pohár. V sil-
né konkurenci slovenských škol se naši at-
leti neztratili, o čemž svědčí následující vý-
čet medailových umístění: 8x první místo,
10x druhé místo, 13x třetí místo.

Mezi nejlepší sportovce patřili Lenka Fro-
lešová, Eliška Mikulcová, Ludmila Vaculová,
Kateřina Dědková, Monika Borová, Markéta
Hamalčíková, Vendula Kovaříková, Nikola
Maňasová, Daniela Černá, Martin Salajka,
David Staněk, David Olexa, Petr Lukáš, Ště-
pán Šuráň, Michal Černý, Marek Číž, Daniel
Vrba, David Janšta, David Pika a Pavel Šuráň.

Díky vynikajícím atletickým výkonům
žáků získala naše škola, ZŠ Slavičín-Vlá-
ra, pohár za první místo v kategorii starších
žáků. Všem sportovcům blahopřejeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy a měs-
ta Slavičín.

Mgr. Aleš Ptáček

Reecykklohrannníí se vypplattí

S blížícími se prázdninami končí a vyhod-
nocují se celoroční ekoprojekty a soutěže. Mezi 
ně patří i známé Recyklohraní, do něhož je 
naše škola zapojena již od roku 2008. Pro při-
pomenutí – recyklohraní je program pod zá-
štitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a re-
cyklace odpadů a umožnit jim osobní zkuše-
nost se sběrem baterií a použitých drobných 
elektrozařízení. 

V letošním školním roce se naši žáci za-
sloužili o zisk 7 547 bodů. Škola si tak může
vybrat z nabídky zboží odpovídající částce
8 000 Kč. A to rozhodně stojí za to!

Mgr. Radoslav Filipovič

V Čítáárně U ččerta s Moonikkou Zouubbkovou

Každoročně ve Školním informačním cent-
ru odměňujeme aktivní čtenáře a výherce sou-
těží výjezdem do Zlína na doprovodný pro-
gram Zlín Film Festivalu. V Krajské knihov-
ně ve Zlíně vždy v této době probíhá týden
čtení hereckých osobností. Tento rok nás če-
kalo setkání s herečkou Monikou Zoubko-
vou. Po čtení ukázek z dětských knih, např. 
z Hrůzostrašných pohádek od Jiřího Žáčka, 
následovala  velmi příjemná beseda. Herečka 
odpovídala na zvídavé otázky diváků, které 
směřovaly hlavně k jejímu hereckému živo-
tu, ale i ke koníčkům a rodině. Poté proběh-
la malá autogramiáda a fotografování. V kaž-
dém ze zúčastněných zanechalo toto setká-
ní se známou osobností z televizní obrazov-
ky plno dojmů. Mgr. Hana Majeriková

Zš praktická a ZŠ speciálníZŠ
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Zaměstnanci ZŠ praktické a ZŠ speciální 
Slavičín děkují rodičům i všem, kteří s námi 
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v průběhu školního roku spolupracovali, pod-
porovali nás a přispěli tím k bezproblémové-
mu provozu školy. Bez jejich materiálních, fi -
nančních darů a nezištné lidské pomoci by
se nemohly uskutečnit mnohé z aktivit, které
v tomto školním roku zdárně proběhly. Proto
se sluší nyní vzpomenout ty, kteří nám v po-
slední době takto pomohli. Poděkování pat-
ří Osadnímu výboru v Hrádku, občanskému
sdružení Diaklub a hrádeckým fašankám,
jenž patří mezi naše stálé přívržence, nesmír-
ně si též cením spolupráce s Městskou policií
Slavičín, jejich ochoty být nápomocni v kaž-
dé situaci, v jakékoli denní době i nad rámec
pracovních povinností, dík náleží i HZS měs-
ta Slavičín, jehož příslušníci seznámili naše
žáky se systémem preventivní činnosti v ob-
lasti požární ochrany. Velmi si vážím nově
vzniklé spolupráce s Mgr. Šárkou Končickou,
třídní učitelkou IV.B ZŠ Malé Pole, žákovské-
ho kolektivu této třídy, který si pro naše děti
ze speciální školy připravil akce, které vždy
probíhaly v příjemném a především přátel-
ském ovzduší, a které vyústily v organizační
pomoc při pořádání dne Dopravní výchovy.
Není totiž vůbec snadné najít společnou ře č
a cestu, v níž by byla dodržována vzájemná
úcta a kde by byly prolomeny bariéry vztahů
pramenící z handicapu našich dětí. Za to jim
patří nesmírné poděkování s přáním, že další
školní rok bude pro nás všechny neméně zda-
řilý a společnými silami se nám podaří usku-
tečnit naše cíle, představy a vize. 

Prázdniny plné odpočinku, blahodár-
ného hýčkání těla i ducha a příjemně strá-
venou dovolenou Vám za celý kolektiv ZŠ
praktické a ZŠ speciální ve Slavičíně přeje
Jaroslav Kunc, ředitel školy. 

ZUŠ Slavičín
Ceelosttátní úússspěchy ZZUŠŠ Sllavičín

Ve dnech 21. – 24. května 2015 se v ZUŠ
Liberec konalo národní fi nále soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje. Z naší školy do ce-
lostátního kola soutěže postoupily dvě talento-
vané žačky – Anička Petrů, saxofon a Terezka
Zálešáková, klarinet. Jejich soutěžní progra-
my doprovodila na klavír p. uč. Věra Hájková.

V obrovské muzikantské konkurenci svě-
řenkyně p. uč. Anny Frajtové zaujaly svým
výkonem porotu natolik, že obsadily druhá
místa ve svých věkových kategoriích.

Všem zúčastněným blahopřejeme k úspě-
chu a děkujeme za výbornou reprezentaci
naší školy, města Slavičín i uměleckého škol-
ství Zlínského kraje.

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy

Pleenérr – Šannnov 2015

Co je plenér? Událost, na kterou jsme se 
všichni těšili už dlouhou dobu předem. V pá-
tek 5. června 2015 jsme sbalili barvy, štětce,
papíry a vypravili se na dva dny do šanov-
ských kopců. Malování v přírodě. Spousta
zážitků. A mnoho dalšího. Letošní plenér se

nám – osmnácti žákům paní učitelky Petry
Ponczové – velmi vydařil. Několika technika-
mi jsme namalovali i nakreslili spoustu nád-
herných obrazů, strávili víkend v překrásné
krajině, opékali jsme také špekáčky a čas se
našel i na večerní stezku odvahy. Tu pro nás
připravila Lucka Mudráková a Petr Gapčo
a v jejich podání obsahovala i strašidelný pří-
běh. Jako asi všechno i šanovský plenér měl
pár komplikací. Třeba se nám několikrát vy-
lila barva i na oblečení, ale co, to k tomu pa-
tří. Vše nám vynahradilo a naše hladové ža-
ludky naplnilo jídlo, které bylo delikatesní,
za což patří velká pochvala naší paní školni-
ci Olince Hefkové.

Prostě a jednoznačně to byl krásně stráve-
ný víkend a myslím, že si můžeme vzájemně
za něj poděkovat.

Michaela Machů, 
žákyně 7. roč. výtvarného oboru

ZUUŠ vv parkuuu 

Letos už po páté jsme se 12. června 2015
rozloučili se školním rokem na letní scéně zá-
meckého parku ve Slavičíně. Tento velkory-
sý prostor poskytuje dětem rozmanité mož-
nosti, jak mohou předvést své umění a uká-
zat, co se v novém školním roce naučily. Tak
velikou galerii pro tolik výtvarných prací
a tak velký koncertní sál, který by pojal ko-
lem stovky účinkujících a více než 500 divá-
ků, bychom ve Slavičíně těžko našli. Jsme
tedy rádi, že nám bylo městem Slavičín umož-
něno letní scénu využít, a také že nám přálo
počasí a nezahnalo nás někam pod střechu.
Díky tomu všemu jsme mohli v páteční pod-
večer zažít krásnou, neopakovatelnou atmo-
sféru přicházejícího léta, obklopeni krásný-
mi barvami a tóny z dílny našich šikovných
žáků a jejich učitelů. Výkony hudebníků vý-
znamně podpořil i mistr zvuku Lukáš Káňa.
Na pohodové atmosféře pak mělo nemalý po-

díl také organizační zázemí z řad příznivců 
ZUŠky, které se v parném dni staralo o občer-
stvení. Všem patří veliké poděkování. 

Jsme velmi potěšeni, že se z této, dá se říci
již tradiční akce, stává příležitost pro setkání 
široké veřejnosti, a přicházejí se podívat a po-
slechnout si i lidé, kteří nemají děti v naší Zá-
kladní umělecké škole. 

Radim Knopp, učitel ZUŠ
„…v parku jsme prožili krásné odpoled-

ne a jako každý rok jsme i přes naši nervo-
zitu všichni předvedli skvělý výkon. Nabíd-
li jsme rodičům a příznivcům umění výsta-
vu prací žáků výtvarného oboru a poslech
talentovaných hudebníků, souborů a zpěvá-
ků. Jako zlatý hřeb večera vystoupil soubor 
KAUČ – kapela učitelů s Frantou Šmotkem, 
jejichž koncert byl opět znamenitý. Děkuje-
me všem, kteří se na nás přišli podívat a pod-
pořit potleskem a také našim kantorům za je-
jich trpělivost při nácviku programu. Těšíme 
se na další ročník a snad se tam uvidíme prá-
vě i s Vámi…“ za žákovský orchestr 

Magda Suchánková, Marie Koudelová 

Vedení školy přeje všem svým žákům 
krásné a pohodové prázdniny a děkuje 
všem rodičům, příznivcům a sponzorům 
za podporu a spolupráci v letošním škol-
ním roce a těší se na další společná setká-
vání na koncertech, výstavách a ostatních 
veřejných kulturních aktivitách ZUŠ Sla-
vičín v následujícím školním roce.

DDM Slavičín
Veelký úspěcchhh našichh taaneččnic

Taneční skupina Tamarind, která se věnuje 
orientálnímu tanci, se letos poprvé zúčastni-
la amatérské soutěže „Světlo orientu“. V kraj-
ském kole, které se konalo 24. května 2015 
v Uherském Ostrohu, si skupina vybojovala 
zlatou, postupovou medaili do národního kola.

V národním kole, které se uskutečnilo 
6. června 2015, soutěžilo 6 nejlepších skupin
z ČR a tato skupina získala krásné 2. místo.

Tyto úspěchy vybojovala se svou vlastní, 
technicky náročnou choreografi í, ve velmi 
zdařilém provedení.

Tamarind: Kateřina Carasová, Jana Váňo-
vá, Terezka Čížová.
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ní v krajském i celostátním kole skupin ori-ní v krajském i celostátním kole skupin ori
entálních tanečnic. Janě Váňové děkujeme
za ušití nádherných kostýmů, kolektivu Ta-
marind za výbornou choreografi i. Děkuje-
me za skvělou reprezentaci DDM Slavičín
i našeho města.

Taneční skupinu Tamarind – její vystoupení
si můžete objednat na oslavu, ples a jiné akce…

Kontakt: Jana Váňová – 723 477 681.
Právě začal čas prázdnin a dovolených.

V této souvislosti mi dovolte poděkovat všem
interním a externím pracovníkům zařízení 
za společnou práci ve školním roce 2014/15.

Za spolupráci rovněž děkuji zřizovate-
li a všem subjektům participujícím spolu
s námi na úseku mimoškolní činnosti i sub-
jektům ostatním.

Dětem přeji co nejkrásnější prázdniny.
Zdenka Odehnalová

Vzdělávacího střediska
Informace

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné vy-
užívat 12 PC a internet zdarma. Za popla-
tek je možnost tisku, kopírování a ukládání
dokumentů na média, vazba dokumentů do
kroužkové vazby, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
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
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 mini-
málně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním
čísle 571 110 425, 739 095 315 nebo přímo
v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme
pomocí různých kreativních technik. Bližší
informace Vám poskytne lektorka, paní Eva
Bartošová na tel. čísle 777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově
vile – první podlaží.

Plán aktivit na červenec: každé úterý bu-
deme tvořit luční květiny z korálků.
Připravujeme pro Vás:
Výtvarný příměstský tábor –
13. – 17. července 2015
Anglický příměstský tábor –
3. – 7. srpna 2015

– poděkování
Den dětí s Charitou 

Dne 6. června 2015 uspořáda-
la Charita sv. Vojtěcha Slavičín
v prostorách u Sokolovny pest-
ré odpoledne zábavných soutěží
a her nazvané Den dětí s Chari-
tou. Soutěžící u jednotlivých sta-

novišť přivítali pracovníci Charity v rozmani-
tých pohádkových kostýmech. Program byl
obohacen vystoupením dětského tanečního
country souboru Little Beans žáků ZŠ Malé
Pole Slavičín, pod vedením p. Šárky Končic-
ké, dále se představily děti pracovníků Chari-
ty sv. Vojtěcha Slavičín: Antonín Šmotek před-
vedl krásné pěvecké vystoupení, Monika Bar-
tošáková a Jan Šerý ukázali své obdivuhodné
umění ve hře na fl étnu. K zajímavosti celé akce
přispěla účast příslušníků Policie ČR – obvod-
ního oddělení Slavičín a Armády ČR, kteří si
s dětmi povídali o své práci a ochotně před-
vedli některé součásti služebního vybavení
a techniky. Nechyběla ani možnost projížď-
ky v opravdovém vojenském terénním vozi-
dle. Velký úspěch sklidil také nafukovací ská-
kací hrad, zapůjčený od KDU-ČSL, který děti
po skončení akce nerady opouštěly. Vítaným
zpestřením bylo malování na obličej, stano-
viště historických zbraní, kde si děti mohly
vyzkoušet zacházení s různými druhy středo-
věkých mečů, oblibě se těšily rovněž klasické
disciplíny jako skákání v pytli a házení míč-
ků na cíl. V závěru odpoledne byli vylosová-
ni šťastní výherci cen, věnovaných štědrými
sponzory do tomboly. Díky slunečnému po-
časí se zábavných soutěží zúčastnilo většinou
v doprovodu svých rodičů více než 70 dětí. 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín vyjadřuje tou-
to cestou velké poděkování všem sponzorům,
kteří akci podpořili fi nančním darem – fi rmě
NTS Prometal, p. Dorňákovi z fi rmy Klobouc-
ká Lesní, Pivovaru Hrádek Slavičín p. Radomí-
ru Svobodovi, dále všem, kteří věnovali dary
do tomboly – Občanské sdružení HÁČKO,
EKOFILTR, spol. s r. o., PAPÍRNICTVÍ – KAN-

CELÁŘSKÉ POTŘEBY VACLOVI PROFIPA-
PER s. r. o., paní Monika Hubíková – Potravi-
ny MONA, Rychlé občerstvení Eliška, p. Anna 
Rosenbergová, Potraviny Petr Macháč Valaš-
ské Klobouky, Obchod se smíšeným zbožím 
Lipová – p. Stanislava Zvonková. 

Zvláštní díky pak patří městu Slavičín 
za umožnění realizace akce a za bezplatné 
zapůjčení prostor a vybavení Sokolovny, ve-
doucí Městského infocentra Slavičín paní 
Bc. Marii Studeníkové a správci budovy So-
kolovny panu Pinďákovi za spolupráci při or-
ganizačním zajištění akce, vedoucí souboru 
Little Beans paní Mgr. Šárce Končické za za-
jištění kulturních vstupů, všem účinkujícím 
dětem za jejich vystoupení, za další obohacení 
programu zástupci Armády České Republiky 
nrtm. Martinu Krestovi, policistům obvodní-
ho oddělení Slavičín prap. Rostislavu Urbán-
kovi a prap. Robertu Petríkovi, p. Navrátilovi 
za ukázku historických zbraní, výtvarnici ma-
leb na obličej p. Markétě Psotové, Nadaci J. Pi-
večky za zapůjčení her, p. Šebákovi za ozvu-
čení celé akce, fi rmě Řeznictví a uzenářství 
Ritter a skautskému oddílu Brumov-Bylnice 
za zapůjčení pohádkových kostýmů.

Děkujeme rovněž všem dobrovolníkům, 
partnerům a příznivcům Charity za jejich 
spolupráci a všem soutěžícím nadšencům 
za účast. Těšíme se na další setkání a věříme, 
že nám zachováte přízeň i při dalších aktivi-
tách Charity sv. Vojtěcha Slavičín.

Pracovníci Charity sv. Vojtěcha Slavičín
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Fotbalistům TJ Sokol Nevšová se 
v soutěžním ročníku 2014/2015 podařilo 
historicky postoupit do krajského přeboru, 
1B třídy. Soupeřům nastříleli úctyhodných 
89 branek a s 61 body obsadili první místo.

Kanonýr a odchovanec Nevšové Vašek 
Tomšů také zvítězil v kategorii střelců, kdy 
soupeřům v této sezoně nasázel 40 branek.

Oceněni byli také další hráči Nevšové: 
Petr Šoman, který vstřelil již 100 branek 
za Nevšovou, Jiří Srcháček, který odehrál již
300 zápasů za Nevšovou a Tomáš Münster,
který jich odehrál 200.

Všem hráčům i vedení patří velké 
poděkování za vzornou reprezentaci obce 
Nevšová a věříme, že se jim ve vyšší soutěži 
bude dařit. TJ Sokol Nevšová 

TJ Sokol Nevšová

Společenská kronika

NAROZENÍ – KVĚTEN
Petr a Dagmar Stejskalovi – dcera Sabina
František Dubský a Julie Kozubíková – syn 
Damián
Martin a Jana Čermákovi – syn Štěpán
Jan Janíček a Věra Hlaďová – syn Daniel
Michal Ocelík a Adéla Sábová – syn Ondřej
Jaroslav a Eva Boráňovi – syn Matěj
Marek a Hana Studénkovi – syn Samuel

SŇATKY – KVĚTENŇ Ě
Zdeněk Hrnčiřík a Nikola Pekárková
Filip Hasík a Jana Gorecká
Tomáš Saňák a Nikola Maršalková
Radim Zelíska a Aneta Fuksová

ÚMRTÍ
 2. 5. 2015 Otakar Juřík, 76 let, Slavičín
 2. 5. 2015 Irena Procházková, 54 let, Bohuslavice
 3. 5. 2015 Jarmila Šikutová, 58 let, Slavičín
 5. 5. 2015 Ludmila Konečná 85 let, Slavičín
 7. 5. 2015 Jiří Černý, 65 let, Bohuslavice

...My, co nezzapomínnáme, Váss srdečně 
zveme, abyste vzpomněěli... 

XIII. roočníkk 
meemooriáluu 

Jožkyy Hrrnčiřííka
- v čem? nnohejbal trojic, kuuželky 

(nutné boty nna přezuttí!)
- kdy? 18. červvence 2015, od 88.00 hodin

- kde? arreál kužželny Slavvičín 
(zzámeckýý park)

Poplatekk za mužžstvo: 180 Kč. 
Bohaté oobčerstvvení zajišttěno!

(pivo, nealko, alko, grril, guláš, klobásy...)
Akce se kooná za kkaždého ppočasí.

Moderruje DJ AAleš Ptáček. 
Uzávěrka přihlášek a informace 

do 88. červennce 20155 
(p. Hrnčiříkk, telefoon: 602 5006 990). 

Těšímme se na Vaši účaast. 

Jeerevvann cup ––– 
turnnaj vv noohejbbaaalu

5. července 2015
antukové kurty v zámeckém parku

prezentace: 9.00 hodin 

Přihláškyy podáávejte ddo 4. červenncce 2015 
u Petra KKosečkka, teleefon: 731 599888 200, 

e-mmail: peekosann@seznam.ccz..

Oddíl turistiky Slavičín pořádá
45. (poslední) ročník dvoudenního pochodu 

„SLAVIČÍNSKÁ 
ŠEDESÁTKA“

Pochod se koná 29. a 30. srpna 2015.
Přihlášky přijímá František Kovařík,

Okružní 597, Slavičín.
Telefon: 731 980 985.

 8. 5. 2015 Jiřina Mikeskková, 73 let, Divnice
 12. 5. 2015 Jaroslav Číž, 446 let, Slavičín
 22. 5. 2015 Vlasta Gottfriedová, 82 let, Petrůvkaedová, 82 let, Petrůvk
 23. 5. 2015 Antonie Šarayyová, 83 let, Slavičín
 27. 5. 2015 Jiřina Ocelíkoová, 89 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského 
zpravodaje narození Vašeho dítěte nebo uzavření 
manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského 
úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním 
a zveřejněním osobních údajů na základě zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

REALIZUJEME:
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
specifi cké programy primární prevence pro
základní školy a víceleté gymnázium
Cílová skupina: děti a dospívající mládež
7 – 15 let.
JSME:
držitelem „Pověření pro výkon sociálně-
právní ochrany“
držitelem „Certifi kátu odborné způsobi-
losti pro školské  programy všeobecné pri-
mární prevence“
 registrovanou sociální službou na provoz
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
... CO BYLO... CO JE... CO BUDE...
 V květnu jsme se zúčastnili 1. ročníku kon-
ference Sdílení dobré praxe nízkoprahových
zařízeních pro děti a mládež Zlínského kraje.
Konference se zúčastnilo 26 organizací,  kte-
ré se věnují práci s dětmi a mládeží.  V prů-
běhu konference zaznělo 15 příspěvků z jed-
notlivých zařízení. Pracovní skupina NZDM
našla touto konferencí způsob, jak prezento-
vat činnost nízkoprahových zařízení v kraji.
Záštitu nad konferencí převzala krajská rad-
ní pro sociální oblast Mgr. Taťána Valentová
Nersesjan a Česká asociace streetwork zastou-
pená Mgr. Reginou Kuncovou.  
Celkově proběhlo od ledna do června 126
programů specifi cké primární prevence pro
995 dětí. Programy byly zaměřené na řadu
různých rizikových typů chování jako je agre-
se, šikana, kyberšikana, rasismus a xenofo-
bie, záškoláctví, závislostní chování, spekt-
rum poruch příjmu potravy, rizikové chování
ve sportu a v dopravě apod. Pravidelná spo-
lupráce probíhá se 16 školskými zařízeními
v regionu. Nejedná se o jednorázové aktivity,
ale soustavnou víceletou prevenci. Programy
jsou vedeny zábavnou formou s cílem co nejví-
ce zapojit účastníky do jejich realizace. Zahr-
nují nejen výše uvedené typy rizikového cho-
vání, ale i rozvoj komunikativních a asertiv-
ních dovedností, zvyšování sebedůvěry, sebe-
jistoty, nácvik  sociálních dovedností, schop-
nost čelit tlaku rizikových vrstevníků apod.
Proběhlo další vzdělávání pěstounských
rodin na téma „Myšlenkové mapy“.  
Byli jsme úspěšní v podpoře 2 projektů ze
Zlínského kraje, které jsou zaměřeny na pre-
ventivní programy a aktivity pro plnohodnot-

né využití volného času. V současné době pro-
bíhá postupně realizace obou projektů.
Celoroční hra „Měšec pro chytré hlavy“
má své vítěze a byla ukončena. Každý měsíc
jiné téma, jiné aktivity – 1 hlavní úkol a 4 díl-
čí. Jednotlivé „měšce“ jsou vystaveny v zaří-
zení a prozatím je jich celkem 8. Celkové vy-
hodnocení proběhlo v červnu.
 V přípravě je nová celoroční hra.
 Začíná IV. příměstský tábor Kamarád –
I. termín – od 2. do 10. července 2015.  
II. termín táboru Kamarád bude probíhat 
od 3. do 7. srpna 2015.  

Naše metody práce – zážitkové programy,
konzultace, individuální a skupinová práce,
verbální a neverbální aktivity, psychosociál-
ní hry. Celkově klademe důraz na aktivity ve-
doucí k posílení vzájemné komunikace, spo-
lupráce, sebehodnocení, zdravé sebevědomí,
uvědomění si individuality ale i přizpůsobe-
ní se skupině.
Vzhledem k tomu, že se od 1. ledna 2014
z občanského sdružení stal spolek, upravuje
naše zařízení dnem zápisu (a to od 1. září) ná-
zev na R-Ego, z. s. Den zápisu je ve spolkovém
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně .

Další  informace k činnosti zařízení najde-
te na webových stránkách.

Mgr.et Mgr. Dana Kozubíková, o. s. R-Ego
Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský
kraj a město Slavičín.

Kontakt: Poradenské centrum R-Ego, nám.
Mezi Šenky 19, Slavičín,  telefon: 577 341 446, 
732 713 014, e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz, 
www.r-ego.cz.centrum R-EGO

Poradenské 
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Dneee 20.. červencee 2015 vzpomeneme 
3. výýrý očččí úmrtí paaní Marie KŘÍŽOVÉ 

p

a jjejích neddožitých 79 let.
DDne 88. bbřezna 20115 jsme si připomněli 
17. vývývýročí úmrtí ppana Huberta KŘÍŽE

p p

a  ja eho nedoožitých 83 let.
Kdooo jste je znali,, vzpomeňte s námi.
S lááská oou a úctouu vzpomínají synové 

DalDalD ibor a Huubert s rodinami.

DneDneDne 19 19 19. čččeervencen e 2 220150150155 
vzpvzpvzpomeomeomenemnemneme 1e 1e 1. s. s. smutmutné é é výrvýrvýročíočíčíoč  úm úm rrtí 

panpanpanííí LenLenLenkky ky JANJANNŮJOŮJOŮJOVÉ 
ýýý

(rororozenzenzené Jé Jé Janoanoanouuškuškovéovévé) z))  Pitína. a. 
ČasČasČas pl pl plyneyneyne, v, v, vzpzpozpomímínka kk zůsůsůstávtávtávt á..á. . 

JJJ

KdoKdoKdo js js jste te te ji ji ji znaznaznali,li,li, vzvzpomommeňteňteňte se se ss ná ná n mmi. 
S láskkkououou a úa úa úctoctoctouu vu zpozpoomínmínmíná rá rá rodiodiod na.na. 

DDne 3. čeče čerrver nce 20015 by se dožil 100 let 
pan Bedřich ŠEEVČÍK

y
 ze Slavičína. 
p jS láskou a úcctou vzpomínají 

a za tichouu vzpomínku 
děkují dcery aa syn s rodinami. 

Dne 26. červencee 2015 vzpomeneme 
3. smutné výroččí, kdy nás navždy 

opustila naše drahá manželka, 
maminka, babiička a prababička, 

paní Jarmiila HOLKOVÁ.
p

Za tichou vzpomíínku děkuje manžel,
dcera a syn s rrodinami a ostatní

příbbuzní.

Dne 21. čeervence 2015 
si připomenemme 20. výročí úmrtí

manžela,  otce a dědy, 
pana Zdeňka JUUŘÍKA ze Slavičína. 

S láskou a úcctou vzpomínají 
manželka a syn s rodinou. 

Dne 5. července 2015 
sii ppřipomeneme 5. smutné výročí

úúmrrtíí pana Karla DOŠLY ze Slavičína. Y
S láskou vzpomínají 

mmmanželka a synové s rodinami. 

Dne 12. července 2015 
vzpvvz omeneme 12. smutné výročí 
úúmúmrtí pana Josefa HRNČIŘÍKA

ýý
. 

S láskou a úctou vzpomíná
manmmanželka, synové Zdeněk, Tomáš 

a dcera Eva s rodinami. 

Dne 12. července 2015 
sii ppřipomeneme 15. výročí úmrtí 

pana Josefa ZEMÁNKA
ýý

a dne 5. září 2015 uplyne
15 let od úmrtí paní 

VVlasty ZEMÁNKOVÉ z Hrádku.
S lááskou vzpomínají syn Josef, dcery 

LLudmila a Helena s rodinami. 

Dne 30. července 2015
vzppomeneme 4. smutné výročí úmrtí 

ppanaa Jaroslava MASAŘE ze Slavičína.. 
ZZa tichou vzpomínku děkují

 mmanželka a dcery s rodinami. 

Dne 23. července 2015 
nás před 15 lety opustila

našee milovaná maminka a babička,
ppaaní Blaženka STEJSKALOVÁ

ze Šanova 
J

a 1. kkvětna 2015 tomu bylo již 30 let, 
cco nás náhle opustil její manžel, 

náš tatínek a dědeček, 
pan Vladimír STEJSKAL. 

Kdo jste je měli rádi,
zavzpomínejte s námi. 

Děěkkují dcery a snacha s rodinami. 

vence 2015 byy se dožil 90 let Dne 16. ččerv
pann arel PEŠEKKa  z Nevšové. 

o znali, vzpommeňte s námi. Kdo jstee h
a úctou vzpommínají synové S láskoou a
el a Dušan s roodinami Kaare
cera Jitka s roodinou. aa dc

e 3. července 22015 by DDne
5 let náš milovvaný tatínek,se dožiil 75

an pa Miloslav BÍÍLEK
ý

. 
rvence 2015 toomu bude rok, Dne 12. čer
nás navždy oppustila cco n
milá, drahá mmaminka, našše m

paní fa BÍLKOVÁJoosef . Bylo jí 67 let. 
i znali, vzpommeňte s námi. Kdo jstte ji

omínají a děkuují dceryVzzpo
Jana, Radka s rodinami, Ivetaa, J

me všem za pprojevenou Děkuuje
trast a květinoové darysoust
posledním rozzloučení přři p

s paní Jiřinou OCELLÍKOVOUJ
pp

. 
armoucená roodina. Za

Dne 2. července 2015 vzpommeneme 
177. výročí úmrtí panaa 
MMilana MARYÁŠE

ý pp
.  

Kdo jste hho znali, vzpomeňtee s námi. 
Souurozenci s rodinammi.

Dne 16. července 2015 uplyyne 6 let, 
co nás navždy opustiil 

pan František MARYÁÁŠ
y p

. 
Za tichou vzzpomínku děkují syyn a dcery

s rodinami. 

Dnne 10. července 20115 
uplynulo 100 let, kdy nás navždy opustiltiltiltiti  

pan Eduuard KLECH ze Slaavičína. 
S láskoou vzpomínají mannželka

a synnové Eduard, Zdenněk 
a Jiří s rodinami. 

Dne 21. čeervna 2015 jsme vzzpomněli 
15. smutné výročí úmrtí naší mmaminky,

paní Blažženy MÍČOVÉ
ý

 z Vlachovic 
a dne 23. ččervence 2015 vzpoomeneme 
6. smutné vvýročí úmrtí našehho tatínka, 

pana Jaroslava MÍČEroslava MÍČE
ý

 z Hrrádku.
S láskou a úctou vzpomíínají 

dcera Irena s rodinouu 
a syn Jaroslav s rodinoou.

Dne 17. července 2015 vzpommeneme 
25. výročí úmrtí naší mamminky, 

babičky a prababičkyy, 
paní Ludmily REMEŠOOVÉ

y p yy
. 

Dne 17. května 2015 jsme vzzpomněli 
27. smutné výročí úmrtí našehho tatínka, 

dědečka a pradědečkka, 
pana Vojtěcha REMEŠE

p
 z NNevšové. 

Vzpomínají děti s rodinaami.

Dne 1. července 20155 
vzpomeneme 5. výročí úmrrtí paní 

Marcely HANOUSKOVÉ
p ý

ze SSlavičína. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňtee s námi. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina. 

Blahopřejeme...
Maminko, tatínku, společně kráčíte
životem již 50 let, ke zlaté medaili 

Vám dnes blahopřeje celý svět.
Dne 24. července 2015

oslaví manželé
Anna a Stanislav JANEČKOVI

zlatou svatbu.
Děkujeme za všechnu lásku a péči 
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí 

a lásky do dalších let.
Syn Radek

a dcera Zdenka s rodinou.

Dovolená
v ordinacích lékařů

MUDr. Roman Űberall oznamuje,
že ve dnech 6. – 17. 7. 2015

neordinuje.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková 

MUDr. Jolana Malotová 
oznamuje, že ve dnech

17. – 24. 7. 2015 neordinuje. 
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

MUDr. Jiří Zabloudil oznamuje,
že ve dnech 1. – 10. 7. 2015

a 20. – 24. 7. 2015 neordinuje.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková. 

MUDr. Radmila Pinďáková 
oznamuje, že ve dnech

24. 7 – 9. 8. 2015 neordinuje.
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Poozváání do kkknihovnny 

1. – 31. července: Fotoklub Beseda
Otrokovice – volná tvorba autorů
Výstava fotografi í členů otrokovického Foto-
klubu. Galerie knihovny, otevřeno v prázdni-
nové půjčovní době.

Infformmace pprrro návšttěvníkyy knihoovvvny:

Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům 
knihovny úpravu provozní doby o prázdni-
nách. Provozní doba je změněna z důvodů
revizních prací v obecních knihovnách, jež
fungují pod její správou.
Červenec:
Po: 7.30 – 12.00 hodin, 13.00 – 17.00 hodin
Srpen:
Po: 7.30 – 12.00 hodin, 13.00 – 15.00 hodin
Čt: 7.30 – 12.00 hodin, 13.00 – 18.00 hodin

Knnihovna k 7770. výroočí osvvobozeennní

Stěžejním jubileem letošního roku je beze-
sporu 70. výročí osvobození naší vlasti od nad-
vlády nacistické moci. Na počest těchto pa-
mátných dnů proběhlo v městech a obcích
celé České republiky bezpočet vzpomínko-
vých aktů a nejinak tomu bylo i u nás ve Sla-
vičíně. K tomuto dění přispěla svým dílem
i městská knihovna, která ve svých prosto-
rách zorganizovala ve druhém čtvrtletí roku
celou sérii aktivit na dané téma. Díky spolu-
práci s Klubem přátel historie Slavičínska
(KPHS) se v poslední dubnový den uskuteč-
nila přednáška s tematikou konce druhé svě-
tové války v našem regionu. Dobová fakta, fo-
tografi e i svědectví tehdejších pamětníků pře-
dali posluchačům velmi erudovaně členové
KPHS – PhDr. Ladislav Slámečka, Ing. Miro-
slav Kadlec a pan Josef Šcuglík, správce Měst-
ského muzea.

Další střípky vzpomínek byly ve čtvrtek
14. května 2015 věnovány našim krajanům,
z nichž mnozí položili své životy na válečných
frontách. Na besedě s názvem Muži, na kte-
ré bychom neměli zapomenout se role vypra-
věče jejich pohnutých osudů mistrně zhostil
PhDr. Ladislav Slámečka. 

Pořad, který ve čtvrtek 11. června 2015
připomněl okolnosti a důsledky atentátu na
Reinharda Heydricha proběhl opět v režii
pana Ladislava Slámečky. Vzpomenuto bylo
období heydrichiády a zejména tragický ži-
votní příběh Josefa Valčíka, rodáka z nedale-
ké Smoliny, zapojeného do atentátu na říšské-
ho protektora. Pan Ladislav Slámečka věno-
val značnou část svého výkladu následkům
tohoto činu, který si vyžádal krutou daň v po-
době brutálních výslechů jednotlivých členů
a poté i vyvraždění takřka celé rodiny. Tyto
krušné vzpomínky si vybavila i paní Vlasta
Tkadlecová, neteř Josefa Valčíka, která byla
vzácným hostem onoho večera.

Zde je namístě vyjádřit poděkování čle-
nům Klubu přátel historie Slavičínska, kte-

ří se o své vědomosti dokázali podělit tak, že
všechny zúčastněné zaujali až do posledních
chvil na každé z besed.

Válečných témat se do jisté míry dotkla
i přednáška známého záhadologa Milana Za-
cha Kučery, který ve středu 27. května 2015
představil všem přítomným svou knihu Nej-
větší tajemství Třetí říše. Jeho poutavé vyprá-
vění bylo zaměřeno především na existenci
tajemných podzemích objektů vystavěných
nacisty na česko polské hranici, jejichž vznik
a účel je spjat s mnoha dosud neobjasněnými
historickými záhadami.

Cílem tradičních Literárně historických
toulek Slavičínem, pořádaných ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže, bylo přiblížit dobu
osvobození Slavičínska také zdejší nejmlad-
ší generaci. Kromě obvyklé exkurze po měst-
ských památkách čekala malé účastníky v do-
provodu rodičů hra na tajné agenty, zkouš-
ka odvahy ve štábu nacistických pohlavárů
nebo pátrání po válečném pokladu v temných
sklepních hlubinách Horákovy vily. 

Jaké je tedy závěrečné resumé výše uvede-
ného? Hojná účast návštěvníků na zmíněných
akcích prokázala nefalšovaný zájem o ději-
ny našeho kraje a také o jiná témata z oblas-
ti historických věd. Výhledově Vás proto hod-
láme příjemně překvapit organizací pořadů,
kde zazní další příběhy vyprávěné nejen sla-
vičínskou minulostí. 

Knniha pro prrvňáčkaa – UUž jjsem čtteeenář

...je název projektu, který každoročně vy-
hlašuje SKIP ČR (Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků) s cílem utvářet čtenář-
ské návyky u žáků už od prvního ročníku škol-
ní docházky. Díky němu je městské knihov-
ně již po několik předchozích let umožněno
obdarovat žáky z prvních tříd knihou zdar-
ma. I letos dopadlo hodnocení tohoto projek-
tu úspěšně a prvňáčci z obou našich základ-
ních škol se v červnu dočkali pěkného kniž-
ního dárku – sbírky básniček Odemyky za-
myky od spisovatele Jiřího Žáčka.

Předání knih proběhlo na několika pořa-
dech nazvaných Den s knihou pro prvňáč-
ka. Zde děti spolu s moderátory – šašky Bu-
mem a Bácem zažily spousty legračních i leh-
ce napínavých okamžiků. Následovalo paso-

Městská knihovna
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vání prvňáčků do řádu čtenářského, při kte-
rém sice nebyl použit obvyklý rytířský meč 
ale obrovská vařečka, což však obřadu na váž-
nosti nikterak neubralo.

Školní rok s knihovnou tak byl úspěšně 
završen a nám nezbývá než popřát žákům, 
pedagogům i Vám ostatním krásné léto, pro-
žité se sluncem nad hlavou a s dobrou kni-
hou vždy po ruce!

Mgr. Gabriela Klabačková

Výstava Hvězdy českého fi lmu 
mimořádně ve Slavičíně

Výstava měla ve Zlatém Jablku Zlín úspěch.

Zdeněk Svěrák, Jan Kraus, Bolek Polív-
ka, Aňa Geislerová, Květa Fialová, Walde-
mar Matuška a mnoho dalších. Velkolepé fo-
tografi cké produkce těch nejvýznamnějších 
a nejoblíbenějších herců, které časopis Xan-
typa v průběhu dvaceti let zprodukoval, putu-
jí po velkých nákupních centrech celé repub-
liky. Mimořádně si je můžete do 22. červen-
ce 2015 prohlédnout na úřadě ve Slavičíně,
kam byly převezeny ze Zlatého Jablka Zlín, 
kde měla výstava velký úspěch. „Obrazy to-
hoto formátu jsme tu ještě neměli“, vyjádřil 
se k fotografi ím nevšedního rozměru ředitel 
Zlatého Jablka Jiří Kratochvíl. Uvidíte nejen 
osobité portréty herců samotných – výstava 
je zajímavá zejména tím, že se po dvaceti le-
tech sešli na přání Xantypy herci z Nemocni-
ce na kraji města a časopis je vyfotil ve stej-
ném složení, v jakém se potkali tehdy před 
kamerou na place. To samé měsíčník podnikl 
s herci fi lmu Limonádový Joe (sešli se po pět-
atřiceti letech) a mnohými dalšími. Vznikla 
tak unikátní plátna – velké zarámované ob-
razy našich nejpopulárnějších umělců a ně-
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vičína výstava putuje do Českých Budějovic
a odtud v září, kdy oslavy dvacátých naroze-
nin Xantypy vypuknou, zamíří do nejnavště-
vovanějšího obchodního centra Anděl v Pra-
ze na Smíchově. 

aPozvánky, kalendáře
5. 77. zámmeckký parkk
PARK PÁRRTY
5. 77. kuurty vv zámecckkkém parkku
JEREVVAN CUPP 
5. 77. Neevšovvá 
SOUNND MMACHHINE OOPPPEN AIRR 20115
10. 7. leetní sscéna
LÉTO S DIIVADDLEM –– SSMÍCH ZZAKKÁZÁÁN
17. 7. leetní sscéna
LÉTO S DIVADDLEM –– ANI O DDENN DÝLL!
18. 7. arreál kkuželnyy v zámeckkémm parrku
MEMOORIÁÁL J.. HRNČČIIIŘÍKA
18. 7. okkolí HHorákoovvvy vily
ČERVEENCCOVÉÉ ODPOOLLEDNE 
S DIAKKLUUBEMM
24. 7. leetní sscéna
LÉTO S DIVADDLEM –– BENÁTKKY 
POD SSNĚHHEMM 
26. 7. ŠŠanovv
VČELAAŘSSKÉ OODPOLLEEEDNE 
31. 7. leetní sscéna
LÉTO S DIVADDLEM –– VÝROČÍÍ

Třetím rokem připravuje Nezávislá diva-
delní scéna SemTamFór, ve spolupráci s měs-
tem Slavičín, prázdninová divadelní předsta-
vení pod širým nebem.

Místo zaslouženého odpočinku se Sem-
TamFór po náročné sezoně vrací z cest po celé
republice, aby se usadil opět ve Slavičíně
a přivezl domů „vítané“ z blízkých i vzdále-
ných jevišť.

V letošní sezoně potkal SemTamFór
na svých cestách mnoho zajímavých insce-
nací a kolegů. Například na svém úspěšném
turné v Žižkovském divadle Járy Cimrma-
na bylo dohodnuto další hostování Slaviča-
nům již dobře známého, pražského divadla
3D Company, které k nám tentokrát přijede
s novou komedií Smích zakázán.

Dva páteční večery v letním kině zámec-
kého parku budou patřit domácímu soubo-
ru SemTamFór. Jeden večer si připomeneme
úspěšnou komedii Ani o den dýl!, jejíž loň-
ské uvedení na Létě s divadlem bylo pozna-
menáno nepřízní počasí a odsouzeno k ode-
hrání v Sokolovně, kam se mnoho diváků ne-
dostalo. Další páteční večer se diváci rozlou-
čí s komedií Benátky pod sněhem, která re-
prezentovala SemTamFór a Slavičín po dobu
6 let na více než 50 místech České republiky
a na Slovensku.

Čtvrtý páteční večer se diváci mohou tě-
šit na pardubické divadlo Do houslí, které
se vloni uvedlo do povědomí Slavičína au-
torskou komedií S hlavou v oblacích. Autor-
ská dvojice tohoto divadla slaví se svými hra-
mi na českých a slovenských jevištích znač-
né úspěchy, a ve Slavičíně se představí hrou
Výročí, ve které bude možné spatřit i herce
Městského divadla Zlín Marka Příkazkého,
jenž je pravidelným hostem inscenací diva-
dla SemTamFór.

Aby se z Léta s divadlem stal ve Slavičíně
opravdu divadelní svátek, bude tento program
doplněn doprovodným off-programem. Ten
je určen pro méně tradiční projekty, a proto
bude umístěn do ne zcela divadelního prostře-
dí – na nádvoří slavičínského muzea. V jed-
nom týdnu obsadí tento prostor divadlo Hyste-
rie se svými dvěma inscenacemi Bajaja a Dra-
coola. Velmi originální a vtipné pojetí divadla
v podání dvou studentů brněnské konzerva-
toře se setkalo s mohutným ohlasem na letoš-
ním Valašském křoví, kde jejich Bajaja zazá-
řil a nikdo by si rozhodně neměl toto netra-
dičně pojaté představení nechat ujít.

Aby nebyl program naplněn pouze kome-
diemi a aby si na své přišel každý divák, bude
off-program doplněn domácím divadlem Sem-
TamFór, které ve dvou reprízách uvede no-

vinku Babelův bábel. Tato
absurdní snová hříčka, kte-
rá byla ve Slavičíně uvede-
na ve světové premiéře, se
při své krátké době od uve-
dení těší značnému ohlasu 
a je velkým zdrojem inspira-
ce a diskuzí na divadelních
festivalech.

P r o g r a m  n a j d e t e
na www.semtamfor.cz.
Tamtéž lze rezervovat i vstu-
penky. Rezervované vstu-
penky budou mít vyčleně-
ná místa v předních řadách.

Léto s divadlem se ve Slavičíně usazuje

Srdečně zveme na
V. ročník setkání harmonikářů

Divnická
heligonka 

V neděli 12. července 2015,

ve 13.00 hodin si přijďte posedět 
a poslechnout pěknou hudbu 

do Divnic na taneční kolo.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

Věříme, že v tomto nabitém programu si 
najde každý své představení, a těšíme se na vi-
děnou v divadle.

Za Nezávislou divadelní scénu SemTamFór 
Jan Julínek

Těšíme se na všechny návštěvníky výsta-
vy ve Slavičíně! 
www.xantypa.cz, www.facebook.com/Caso-
pisXantypa

Markéta Smílková,
redakce časopisu Xantypa
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Červencové odpoledne
s Diaklubem

Sobota 18. července 2015,
od 16.00 hodin,

venkovní posezení u Horákovy vily 

Program: 
vystoupení mateřské školy Slavičín

 hosté ze Šlágr TV
úryvek z fi lmu Slunce, seno, jahody
 pěvecký sbor Slavické cérečky
ochutnávka domácího pečiva 

Překrásné letní prázdniny všem
návštěvníkům Mateřského centra Slavičín 
přeje celý jeho Tým – Simona Goňová, 
Lenka Tomečková, Eva Tkadlecová.

Děkujem také našim pracovníkům,
kteří nám v tomto školním roce vypomáhali 
při zajišťování provozu a chodu MC – Mar-
tina Tkadlecová, Jana Řepková, Barbora 
Chovančíková, Barbora Fojtíková.

Za spolupráci děkujeme městu Slavičín
a ZŠ Vlára.

A opět se těšíme na rodiče a děti
v novém školním roce 2015/2016.

Děkujeme všem návštěvníkům
Olympijských her v Hrádku za účast

a těšíme se opět za rok.
Akce byla podpořena ze Sociálního

fondu Zlínského kraje.

k

MSEETKKÁNÍ 
ŠABBATČČANNŮ
v pátekk 17. čerrvence 22015 

vv 16.00 hhodin
u křížkuu vedle Poláčkovvého

Letní kino bude promítat ZDARMA.
 čtvrtek 2. července 2015, 21.00 hodin

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechá-

vají život prokluzovat mezi prsty. Neměli
by. Pro některé z nich to totiž dneska večer
skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili
andělé. Jejich podoba a názory Vás asi zasko-
čí. Ono je to vzájemné. Lidskému oku nevi-
ditelní strážci našich osudů bývají zase pro
změnu překvapeni překážkami, které sobě
a jim dobrovolně stavíme do cesty.

Hrají: Marián Labuda, Vojtěch Dyk,
Vladimír Javorský, Eliška Křenková, Bo-
lek Polívka, Zuzana Bydžovská, Ondřej So-
kol a další

Komedie/drama, ČR, 2014. 97 minut.
Nevhodné pro děti do 12 let.

 úterý 7. července, 21.00 hodin
HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV 
Hugo Cabret je neobyčejný k luk,

který po otcově smrti žije na pařížském
vlakovém nádraží u strýce alkoholika,
jenž tu pracuje jako seřizovač nádražních
hodin. Po tátovi Hugo zdědil vynaléza-
vost a robota s klíčovou dírkou ve tvaru
srdce, který možná ožije, pokud se do ní
vloží ten správný klíč, a předá chlapci
otcův vzkaz. Alespoň v to doufá. Neutišitel-
ná zvědavost přivede Huga k nerudnému
prodavači mechanických hraček a od něj
i k jeho chráněnce, která, ač je to neuvěři-
telné, drží v rukou klíč k rozluštění Hugo-
vy životní záhady. Jak k němu přišla? Skrý-
vá robot skutečně otcův vzkaz? A dokáže
Hugo na všechny tyhle otázky odpovědět 

dřív, než ho dostihne ruka zákona v podo-
bě přísného nádražního hlídače a pošle ho 
do sirotčince?

Dobrodružný, USA, 2011. 126 minut.
 neděle 12. července, 21.00 hodin

MAMMA MIA
Mladičká Sophie žije s mírně šílenou mat-

kou Donnou na řeckém ostrůvku Kalokai-
ri, kde vedou lehce uvadající rodinný hotý-
lek a chystají svatbu. Zatímco Donna si v té-
hle souvislosti dělá ryze praktické starosti, 
Sophie řeši jediný problém – kdo ji odvede 
k oltáři. Nalezený matčin deník totiž odha-
lil, že se Donna v době kriticky blízké So-
phiinu početí spustila hned se třemi chlap-
ci. Podnikavá dívka, která zdědila matčinu 
excentričnost, nelení a všechny tři na svat-
bu pozve. A oni přijedou. Do obřadu zbývá 
čtyřiadvacet hodin. Během nich bude nevěs-
ta muset najít toho pravého. A protože Don-
na neměla o příjezdu tří připomínek hříchů 
mládí ani ponětí, bude na Kalokairi veselo 
i bez svatby.

Muzikál, romantický, USA, Velká Britá-
nie, Německo, 2008. 109 minut.
 úterý 14. července, 21.00 hodin

NORMAN A DUCHOVÉ
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když 

ho přepadne horda zombíků? Neohrožený 
hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, 
ujíždí na hororech a rád si povídá s mrtvou 
babičkou. Norman má totiž jednu zvláštní 
schopnost, řekněme šestý smysl. Vidí duchy 
a umí se s nimi na lecčems dohodnout. To 
se v aktuální, velmi prekérní situaci může 
náramně hodit. Než se ale Norman postaví 
do čela místního odboje proti živým mrt-
vým, bude muset leccos skousnout, což se 
stává většině dětí s nálepkou podivína a mi-
mořádnými schopnostmi.

Animovaná komedie, USA, 2012. 
93 minut.
 neděle 19. července, 21.00 hodin

HACKER 
Zatím neznámý počítačový machr si 

s námi rozhodl hrát a zdá se, že neexistu-
je nikdo, kdo by ho zastavil. Protože zou-
falí lidé dělají zoufalé věci, vytáhnou taj-
né služby z vězení hackera Hathawaye, kte-
rý v něm kroutí patnáct let za podobné ak-
tivity. Přestože se nechal chytit, je to abso-
lutní špička v oboru, teď navíc se speciální 
motivací. Nabídka, kterou dostal, je lákavá. 
Když vystopuje hackera, který právě zlikvi-
doval jaderný reaktor v nejmenované elek-
trárně, bude volný. Hathaway se okamžitě 
pustí do pronásledování, brzy však zjistí, že 
proti němu stojí člověk se skutečně mimo-
řádnými schopnostmi a že by pro jeho bu-
doucnost bylo určitě lepší, kdyby zůstal se-
dět za mřížemi. Jeho soupeř mezitím chys-
tá další úder. Kde? Kdekoliv.

Thriller, USA, 2015. 132 minut. 
 úterý 21. července, 21.00 hodin

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NA-
ROZENINY 

Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají 
domov odložené hračky, které se tu zabyd-
lely ve starém kufru. Těší se na své každo-
denní rituály, hry a radosti, chodí do práce... 
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práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

montáž střešních krytin, oken
tel.: 777 270 338
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz

Kompletní realizace střech

Firmma 
Krajčii pluus, s. r. o.

výroba brramboroových luppínků 

přijme zaměstnance 
doo třísměěnného 

potravinářského provoozu.

Bližší iinformaace: p. Žalek 
(teleffon: 7733 800 371).

Až do chvíle, kdy vládce temné Říše Zla za-
touží po jejich kamarádce – laskavé panen-
ce Pomněnce. Dobrodružná výprava na její
záchranu plna napínavých situací a nebez-
pečných okamžiků, ale i komických prvků
a humorných zápletek právě začíná...

Animovaný, ČR/Slovensko/Japonsko,
2009. 74 minut. 
 neděle 26. července, 21.00 hodin

LET
Kapitán Whip Whitaker je velezkušený

pilot, kterému sebeprudší turbulence ani
nestojí za zvýšení hlasu. Když během rutin-
ního letu jím pilotované dopravní letadlo
vlétne do mohutné bouře, chladnokrevně
ho vyvede do bezpečí. Radost je předčasná,
letadlu postupně začnou vynechávat funk-
ce, je čím dál neovladatelnější a Whip se
odhodlá k šílenému činu – otočí ho vzhůru

nohama, což ho má déle udržet ve vzduchu
a mezitím se pokusí najít co nejvhodnější
místo k přistání. Jako zázrakem přežije
96 lidí. Když se Whip posléze probudí v ne-
mocnici, dozví se, že se stal národním hr-
dinou. Adorace ale trvá jen do chvíle, než
padne klíčová otázka: Co dělal kapitán před
osudným letem? V tu chvíli pro něj začí-
ná nový boj. Boj, který nakonec bude těžší
než ten, který svedl se živly a neovladatel-
ným letadlem.

Drama, USA, 2012. 138 minut. 
 úterý 28. července, 21.00 hodin

JÁ, PADOUCH 1
Ve šťastném předměstském sousedství,

obklopeném bílým plaňkovým plotem a kve-
toucími keři růží, stojí černý dům s mrtvým
trávníkem. Aniž by to sousedé věděli, hlu-
boko pod tímto domem je obrovský tajný
úkryt. A zde nacházíme Grua obklopeného

armádou svých uličnických a zlomyslných 
přisluhovačů, mimoňů, který plánuje tu nej-
větší loupež v historii celé zeměkoule. Gru 
se chystá ukrást Měsíc!

Animovaný, komedie, USA, 2010. 
91 minut. 
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Kandidát na zápis do knihy rekordů
Nový klientský program Dr. Max funguje v základní plné podobě vlastně teprve od dubna. Není to

moc dlouhá doba, ale přesto nebo právě proto si může na svůj účet připsat jedno prvenství. V České
republice se nikdy nepodařilo přeregistrovat tak obrovský počet klientů v tak krátkém čase. Už 
po necelých dvou měsících padla magická hranice jednoho milionu klientů.

Nejenže si svou registraci obnovili v rámci nových registrací stávající klienti největší domácí sítě
lékáren, ale do programu se zapojily desetitisíce nových členů. Svědčí to o tom, že věrnostní systém
Dr. Max má lidem co nabídnout, říká regionální ředitel Tomáš Dobeš, kterého  těší, že k programu
mají teď blíž i obyvatelé Slavičína.

Co všechno klientský program Dr. Max nabízí?

Je to opravdu hodně pestré a jednotlivé prvky jsme spouštěli postupně od začátku roku. Vzhledem
k poměrně silné kampani asi vaši čtenáři vědí, že v lednu jsme začali poskytovat padesátiprocentní
slevu z doplatku na předepisované léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Týkalo se to dětí
a seniorů, o něco později i handicapovaných. Ne vždy je to padesát procent . Jednak proto, že nám
zákon zakazuje jít kvůli hospodářské soutěži pod nákupní cenu a sleva tak padesáti procent nedosáh-
ne. Jednak proto, že například inzulíny vydáváme vždy bez doplatku, takže sleva u této kategorie je
plných sto procent.

Takže program se vztahuje jen k lékům na předpis pro některé skupiny klientů?

Rozhodně ne. Od dubna jsme držitelům svých klientských karet otevřeli možnost nakupovat u nás
vybrané produkty za tak zvané Dr. Max ceny. Ty jsou výrazně nižší, než za které prodává průměr
trhu. V tomto bodě jsme si téměř jistí, že nás konkurence stěží napodobí, a že tedy nabízíme svým
klientům cenovou exkluzivitu. Tak výhodně prostě nikde jinde nenakoupí. U řady výrobků bude tato 
exkluzivita trvalá.

Mohou tuto výhodu čerpat už během registrace? 

Jistě, protože klientskou kartu vystavujeme na počkání. Vyplnění formuláře zabere dvě minuty.
V průběhu času budeme šít svou nabídku klientům na míru. Novinkou zaváděnou natrvalo v našem
programu jsou slevové kupóny. První vlna přeregistrovaných klientů v červnu dostala své individuální
kupóny a na další čekají v podzimní vlně.

Takže nabídky ke slevám budou individuální?

Ano, přesně tak, a tím budou klientům platnější. Protože různé skupiny zákazníků mají různé potřeby.
Byl by například nesmysl nabízet dvacetileté studentce, která u nás zásadně pořizuje jen doplňky stravy
a Paralen, slevu na kojeneckou výživu, protože podle všeho je zatím bezdětná a takovou výhodu by
nevyužila. Jiné klientce ale tatáž výhoda bude připadat nejsmysluplnější.

Jak budete klienty oslovovat?

Různými cestami a samozřejmě i elektronicky. Přestože je k dispozici webové prostředí, klientský
program stále staví především na osobním kontaktu a přístupu. A naopak, když uvidíme, že klient 
preferuje častější výměnu elektronické pošty, budeme s ním tímhle způsobem komunikovat častěji.
Internet jenom rozšiřuje paletu možností. A samozřejmě také otevírání nových poboček jako nyní
ve Slavičíně. V tomto případě jsem obzvlášť rád, protože jde o  lokalitu, která je tradičně spojena se
zdravotní péčí. Je navýsost logické k ní připojit i péči lékárenskou, protože pak pacienti uspokojí více
potřeb najednou. 
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Setkání dvou generací...

yKyokushin karatey Hrádecký turnaj

Život je jako hvězdná obloha. Zatímco
na jednom konci některá souhvězdí zapada-
jí, na druhém jiná vycházejí.

Členové Klubu důchodců Nevšová pro-
žívají svůj seniorský věk tak, aby jejich ži-
vot byl smysluplný, nepřemýšlí jen nad zdra-
vím a jeho problémy, ale snaží se formou
různých aktivit zpříjemnit i nevšední dny
ve dny pohody. 

Největším štěstím rodičů jsou úspěchy dětí
v jejich profesích či podnikání, potěšením pak
vnoučata a pravnoučata. 

1. červen je Mezinárodním dnem dětí a pro-
to jsme se na schůzi dohodli, že zástupci klubu
navštíví MŠ v Nevšové. Po dohodě s vedoucí
učitelkou p. Boráňovou šly členky dětem ško-
ličky k jejich svátku popřát. Tento den byla
slavnostně dětem a vedení MŠ Nad Ovčírnou,
elokované pracoviště Nevšová, za účasti sta-
rosty města Slavičín Ing. Jaroslava Končické-
ho předána nově vybudovaná „biologická za-
hrada“ s četnými herními prvky, sochami zví-
řat ze dřeva, zeleninovým koutkem na pěsto-
vání, domečkem v koruně stromu, amfi teát-
rem s místem na ohniště na opékání...

Proto jsme – členky klubu – coby delega-
ce přišly 2. června 2015 v 10.00 hodin. Děti
měly výuku u průchozích cestiček a poznáva-
ly čím jsou pokryté. Přivítaly nás a přednesly
báseň s tematikou „Babička je moje kamarád-
ka!“. Ve stínu altánku jsme si venku povídali.
Děti dostaly sladkosti a samozřejmě jsme jim
všechny popřály nejen spokojené dětství a lás-
kyplné rodiče, ale i splnění jejich snů a přání
v dospělosti. Čím chtějí být? Zdravotníkem,

opravářem aut, hasičem, policistou, učitel-
kou, řidičem, kadeřnicí... 

Měly jsme možnost projít celý nový are-
ál, prohlédnout si interiér MŠ a vidět, že děti 
v tomto zařízení tráví čas a dny v krásném, 
estetickém a hygienickém prostředí, s citli-
vým přístupem pedagogických i provozních 
pracovníků. 

Už víme, jak oslavíme „Den seniorů“.
Pozveme mezi sebe děti z MŠ! Ony budou 
rády za naše pozvání a my se potěšíme je-
jich úsměvy, zvídavostí, zazpíváme si spo-
lečně... Vždyť vidět spokojené dětské tvá-
řičky, slyšet jejich žvatlání – to je jedna ra-
dost za druhou. 

Vedoucí paní učitelce Radce Boráňové
a kolegyni Marcele Urbaníkové děkujeme 
za vřelé přijetí a přejeme všem pracovnicím 
MŠ chápající rodiče dětí, stálý optimismus 
a velkou náruč pedagogického mistrovství při 

Dne 14. června 2015 proběhly ve Slavičíně
pod vedením prezidenta českého svazu Kyo-
kushin Karate Jana Soukupa (2. Dan) zkoušky
technické vyspělosti (tzv. páskování). „Pás-
kování“ bylo završením dvouměsíční přípravy,
včetně víkendového soustředění. Zkoušku
složenou ze znalosti základních technik,
kombinací technik, souborných cvičení KATA

a zápasu KUMITE, úspěšně vykonalo 19 členů
War Sports Teamu Slavičín. Pro nováčky to
byly zkoušky první, pro zkušenější další krok
vpřed na cestě Kyokushin Karate.

V čase prázdnin čeká členy WST Slavičín
Evropské letní soustředění, které se uskuteční
v Ostravě, kde budou mít možnost trénovat 
pod vedením mistrů světa z let 2013 a 2014.
Dále oddílové soustředění s trenéry WST
Rubénem Rodriguezem (3. Dan) a Jaroslavem
Malíkem (1. Dan). OSU!

Dne 6. června 2015 se uskuteečnil 5. roč-
ník turnaje v nnohejbale. Podmíínkou účas-
ti je, že soutěžžící je obbčan nebbo obyvatel 
Hrádku. Turnaaje se zúúčastnilo 8 družstev.
Pořadí: 1. Maaroko teaam (obháájili loňské
vítězství), 2. LLovci teeam, 3. Pelda team,
4. Tři sestry, 55. Spodnní konec, 6. Kartáči,
7. Ludva teamm, 8. Šroťťáci

Nechyběl tradičnní fotbaloový zápas
svobodní protti ženatýým s výsleedkem 6:6.
Závěr turnajee patřil penaltovému roz-
střelu.
Muži: 1. Onddra Fojtíík, 2. Brooněk Frajt, 
3. Martin Vincour mll.
Ženy: 1. Eva RRöderovvá, 2. Evaa Pizůrová,
3. Jarmila Vinncourováá

Poděkovánní patříí všem ssoutěžícím 
i rozhodčím MMichalovvi Baklíkkovi a Stan-
dovi Belžíkovvi.

Děkujeme hasičskkému sbooru v Hrád-
ku, který nám bbezplatnně půjčujje výletiště. 

OV Hráádek, Rödderová Eva

výchově budoucí generace Nevšové. Víme, že 
život v naší stále hezčí obci bude pokračovat 
a že z těchto dětí – věříme – vyrostou správ-
ní občané a štafetu života obce ponesou dál. 

Pěkné, slunné léto všem obyvatelům Slavi-
čína a jeho okolí, všem dětem krásné prázdni-
ny i s rodiči doma nebo u moře přejí za Klub 
důchodců Nevšová Ludmila Hromádková, 
Ludmila Chmelinová, Matylda Barcuchová 
a Mgr. Stanislava Pučoková. 

Malý dodatek ze života klubu: 
Dne 28. května 2015 se pan Masař, Remeš 

a paní Mlčáková se Sedláčkovou zúčastnili 
turnaje v pétanque Zlínského kraje klubů se-
niorů v Luhačovicích na lázeňském náměs-
tí. Z 28 družstev se umístili na 5. místě. Dě-
kuji za reprezentaci a věřím, že příští turnaj 
už bude s medailí! 

Mgr. Stanislava Pučoková, 
předsedkyně klubu

Hrádecký turnaj


