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Svoz tříděného odpadu
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartony
(oranžové pytle): 19. 8.
 papír (modré pytle): 26. 8.
 bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks): 10. 8.

5. září 2015
od 8.00 hodin

na víceúčelovém 
hřišti 

u Sokolovny

Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na XV. ročník turnaje 

Poháry a hodnotné ceny jsou připraveny!!
Přihlášky: Městské infocentrum Slavičín, 

telefon: 577 342 251, nejpozději do 4. září 2015
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Město Slavičín
d

9. srpna 2015 od 14.00 hodin 
letní scéna Slavičín

 zahraje country 
kapela Karavana

 doprovodný program pro děti
k ochutnání různé grilované speciality

Vás srdečně zve na 

Otevírací doba: 
denní koupání 10.00 – 18.30 hhodin
večerní koupání 19.00 – 21.000 hodin
Vstupné: 
dospělí 30 Kč (po 15. hodině 115 Kč)
děti 15 Kč (po 15. hodině 7 Kč))
večerní koupání 20 Kč
děti do 6 let zdarma
Srdečně zveme všechny návštěvnníky! 

Městské koupaliště Slavičín

Všichni ji známe jako „Zdenu“. Tykají jí
dospělí lidé i malé děti. Oslovovat ji „paní
ředitelko“ nebo dokonce „paní doktorko“?!
Možná tak někdo, s kým musela jednat 
na ofi ciální úrovni. Myslím, že ve Slavičíně
není tak těžkou hádankou domyslet si, o kom
je řeč. Ale teď se trocha ofi ciality přímo nabízí.

Paní PaedDr. Zdenka Odehnalová dlouhá
léta působila jako ředitelka Domu dětí
a mládeže ve Slavičíně. Pokud lze o někom
říci, že za sebou nechal výraznou stopu, je to
většinou o lidech, kteří jsou neodlučně spjati
s určitou prací nebo institucí nebo se nenajde
téměř nikdo, kdo by je neznal. Průzkum
jsme nedělali, ale troufám si tvrdit, že Zdenu
Odehnalovou znají ve Slavičíně všichni, kteří

jZdeni, děkujeme…j

za posledních 25 let buď byli sami dětmi, nebo 
byli či jsou rodiči. 

V logu zařízení, jehož byla donedávna 
ředitelkou, je domeček a sluníčko. Druhé 
sluníčko dlouhá léta zářilo uvnitř. Je známo, 
že když člověk dělá svou práci rád, je to vidět 
jak na té práci, tak na tom člověku. A na Zdeně 
Odehnalové a na DDM Slavičín se to nedá 
přehlédnout. 

Zdeni, děkujeme za naše děti i za sebe 
a přejeme Ti pevné zdraví, lásku rodiny, 
věrnost přátel a spoustu radosti a krásných 
zážitků z činností a aktivit, na které jsi v pra-
covním životě neměla čas.   

Mgr. Božena Filáková
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rozvoje bydlení města Slavičín

Poskytnutí zápůjček z Fondu 

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín na opravy a moder-
nizaci bytů, bytových domů a rodinných domů.

Zápůjčky z fondu lze poskytnout fyzic-
kým nebo právnickým osobám na tyto účely:
vznik nového bytu ve stávajícím bytovém
nebo rodinném domě
 rozšíření bytu ve stávajícím bytovém nebo
rodinném domě
 výměnu oken
 obnovu střechy včetně klempířských
prací
 dodatečnou izolaci domu proti zemní
vlhkosti 
zateplení obvodového pláště domu včetně
fasády a klempířských prací
obnovu fasády domu včetně klempířských
prací 
zřízení plynového nebo elektrického topení
ve stávajícím domě
 opravu a rekonstrukci havarijního stavu
balkonů a lodžií
 vybudování nebo rekonstrukci koupelny
nebo sprchového koutu
 vybudování WC
 rekonstrukci bytového jádra vč. vyzdění,
výměnu sanitární keramiky a vodovodních
baterií, nebo rekonstrukci koupelny nebo
sprchového koutu
 instalaci solárních panelů pro ohřev vody
a vytápění

Zápůjčky jsou poskytovány s dobou splat-
nosti 3 – 5 let a při úrokové sazbě 4 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou
zveřejněny na úřední desce MěÚ Slavičín
a na webových stránkách města. Informace
a tiskopisy k podání žádosti poskytuje od-
bor ekonomický MěÚ Slavičín, Bc. Jana
Latináková. Formuláře žádosti jsou také
k dispozici na webových stránkách města.

Žádosti se přijímají v termínu od 3. srpna
2015 do 3. září 2015 včetně poštou nebo
v podatelně MěÚ Slavičín.

Ing. Oldřich Kozáček,
předseda správní rady fondu

pronájem bytu 2 + 1
Výběrové řízení na 

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 4 v III. nadzemním podlaží domu č. p. 17,
na ulici Nádražní, v katastrálním území
Hrádek na Vlárské dráze (nad prodejnou
jízdních kol). 
byt sestává z dvou pokojů, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepní
kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 77,60 m2

 výše měsíčního nájemného činí 3 720 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostranně
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...)

Podrobnější informace týkající se doby
uzavření nájemní smlouvy nebo obsahu
žádosti o pronájem jsou uvedeny na úřední
desce města Slavičín nebo webových
stránkách města Slavičín a společnosti BTH
Slavičín – www.bth-slavicin.cz.

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

„Odpadového Oskara“
Město Slavičín získalo 

Sdružení Arnika pod záštitou Minister-
stva životního prostředí uspořádalo soutěž
obcí v co nejmenší produkci odpadu. Město
Slavičín se v kategorii měst nad 5 000 obyvatel
s produkcí 108 kg směsného odpadu na 1 oby-
vatele umístilo v rámci ČR (na základě údajů
z 11 krajů) na 3. místě a ve Zlínském kraji

dokonce na 1. místě. Za tento skvělý výsledek 
děkujeme všem našim občanům, kteří se při 
produkci odpadu chovají odpovědně. 

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne!
Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Vybrané domácnosti našeho města byly
přizvány k účasti na významném vědeckém
výzkumu, který přinese dosud neznámé
pohledy na život české společnosti. Výz-
kum Proměny české společnosti připravili
odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy
univerzity a bylo v něm osloveno 10 000
náhodně vybraných domácností z celé ČR
(domácnosti již byly vybrány). Dotazování re-
alizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/
MARK. Vybrané domácnosti v našem městě
by měli navštívit v termínu 7. července –
31. října 2015.

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s fi nanční

odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě
vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá
500 – 1 100 korun (v závislosti na typu
domácnosti). Do výzkumu může navíc svými
odpověďmi opakovaně přispět v následu-

Místní domácnosti přispějí do významného výzkumu české společnosti
jících 4 letech.

Výzkum je anonymní a pořádají ho
renomované vědecké instituce. Poznatky
budou sloužit českým i zahraničním vědcům
a mohou být základem pro zlepšování so-
ciální politiky. Nové šetření Proměny české
společnosti přinese odpovědi na otázky
jako např.: 
Co brání českým matkám vrátit se
po rodičovské dovolené do zaměstnání a je
možné jejich situaci nějak zlepšit? 
Jak dopadají ekonomické krize na životní
úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce
a na které skupiny obyvatel by se tak měla
zaměřit sociální politika?
 Jak rychle se daří čerstvým absolventům
najít zaměstnání a s jakými problémy se při
tom potýkají?
Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak
jim to usnadnit?

Městské muzeum Slavičín 
Horní námměstí 102, 763 21 SSlavičín

Správce muzea –– Josef Šččuglík 

Otvírací doba o prázdninách:
Po: 13.00 – 166.00 hodiin 
Út : 113.00 – 16.00 hodiin
St: 133.00 – 166.00 hodinn
Čt: 133.00 – 166.00 hodinn
Pá: 13.00 – 166.00 hodiin

So: zavvřeno
Ne: 114.00 – 17.00 hodiin 

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Ússpěcchy na kkkonci škkolnníhoo roku

 Studenti tercie pod vedením Mgr. Pavla 
Šuráně obsadili 3. místo v krajské soutěži 
Zlínská liga CO2, kterou pořádá Centrum 
Veronica Hostětín pro druhé stupně základ-
ních škol a víceletá gymnázia.
Štěpán Trčka z G4 se umístil v celostát-
ním kole SOČ v oboru Matematika a statis-
tika na 12. místě s projektem Matematické 
transformace na Rubikově kostce a jejich 3D 
vizualizace, vedoucím práce byl RNDr. Jan 
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Hrdý. Další jeho práce v oboru Informatika
s názvem Užití genetických algoritmů při
hledání optimálních řešení, vedoucí práce
Ing. Alois Kužela, se umístila na 10.  místě.
Celostátní kolo probíhalo na VŠE v Praze
19. – 20. června 2015.
Výsledky srovnávacích testů

Vynikajících výsledků ve srovnání
v rámci celé České republiky v předmětech
matematika, jazyk český a obecné studijní
předpoklady dosáhli žáci na nižším stupni
osmiletého gymnázia ve Slavičíně. Třída pri-
ma mezi 269 školami a 8 275 žáky předstihla
96 % všech škol, třída sekunda předstihla
z 197 škol a 5 357 žáků v jazyce českém
99 % škol, v matematice 100 % škol, v OSP
100 % škol. Třída kvarta mezi 681 školami
a 19 379 žáky předstihla v matematice
99 % škol, jazyce českém 98 % škol, v OSP
99 % škol. I těmito srovnávacími testy se
škola znovu prosadila a potvrdila vysokou
kvalitu pedagogicko-výchovného procesu.
Škola maximálně využívá potenciálu žáků
a umožňuje jim všestranný rozvoj v jejich
zájmech a talentu.

Něěmeečtí stuudddenti a uučittelé ve Slaavvvičíně

Výměnný program studentů a učitelů,
který pokračoval s partnerskou školou
z Diepholzu, proběhl na Gymnáziu
ve Slavičíně od 20. do 26. června 2015.
V průběhu stáže byl pro studenty připraven
bohatý program, ve kterém byly naplňovány
aktivity z projektu: historické, geografi cké,
kulturní, společenské. Součástí návštěvy
byla také příprava nové spolupráce na období
2015 – 2018 projektu Erasmus, který znovu
garantuje na naší škole Mgr. Hana Urbanová.
Zahraniční stáže jsou jedním z pilířů výuky
cizích jazyků na naší škole – angličtiny,
němčiny, francouzšt iny, španělšt iny,
ruštiny, latiny. Celkové náklady na další
spolupráci jsou více jak 17 000 euro.

Výýzvaa č. 566 sschváleena

Projekt Podpora čtenářské gramotnosti
a cizích jazyků, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1978
úspěšně prošel procesem hodnocení a byl
schválen k fi nancování (v hodnotě 460 000
Kč). Děkuji za zpracování Mgr. Lucii
Šuráňové. Klíčovými aktivitami bude
stínování v přírodovědných předmětech
na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom, strojí-
renských předmětech na SOŠ v Dubnici nad
Váhom, zahraniční 14denní stáž ve Francii
k prohloubení francouzského jazyka jedné
učitelky gymnázia a týdenní stáž studentů
v Rakousku.

Jsmme vv Erasmmmu

Předkládající škole SOŠ Dubnica nad
Váhom byl schválen projekt Erasmus
na zahraniční spolupráce mezi školami. Naše
škola bude poskytovat zázemí pro stáže žáků
a učitelů slovenským partnerům a realizovat 
školení v programování systému FANUC pro
učitele SOŠ.

Škkola zahajjuuuje školeníí 
p g jproograamováánní CNC stroojů 

Termíny školení:
kurz I.: 17. – 21.  srpna 2015 (7.00 – 15.00
hodin, 8 hodin školení denně)
kurz II.: 21. – 25.  září 2015 (čas bude 
přizpůsoben možnostem výuky na dílně
SOŠ vzhledem k povinné výuce žáků oboru
mechatronik, 8 hodin školení denně)

Škkola je Auttooorizovaná osooba

Naše  škola nabízí od měsíce září veřejnos-
ti a fi rmám možnost jako autorizovaná oso-
ba získat dílčí i úplné kvalifi kace č. 179/2006
Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání:
v oboru Obráběč kovů
Soustružení kovových materiálů
Obsluha CNC strojů
Vrtání kovových materiálů
Broušení kovových materiálů
Frézování kovových materiálů
v oboru Elektrikář
Montér elektrických instalací
Montér elektrických sítí
Montér elektrických rozvaděčů
Montér slaboproudých zařízení
Montér hromosvodů

Naabíddka praaací pro vveřeejnoost útvaarru SOŠ 

Strojírenství – výroba strojírenských vý-
robků z kovů a jiných technických materiá-
lů, CNC obrábění.
Instalatérství – rozvody vody a topení a je-
jich opravy.
Elektrikářství – zhotovení elektro rozvo-
dů a jejich opravy.
 Automechanici – běžné opravy osob-
ních vozů, malých dodávkových automobi-
lů, příprava na technické prohlídky, přezou-
vání pneu.
Kuchař-číšník – realizace rautů, obsluhy
při společenských akcích.

Je nutné předem domluvit osobně nebo te-
lefonicky druh a rozsah práce.

MŠ Malé Pole
Kdo má děti hodně rád, ten si s nimi

umí hrát.
A ten, kdo to neumí, málo

lásce rozumí!
Školní rok 2014/15 je

za námi a s ním, jako kaž-
doročně, také bilancování, 
co všechno jsme s našimi 
dětmi prožily, co jsme je na-
učily, jaké akce připravily, 
co se nám podařilo a co tře-
ba příště…

Mezi zdařilé a časté spo-
lečenské aktivity bezespo-
ru patří návštěvy Městské 
knihovny ve Slavičíně. Tam 
se vždycky těšíme! Milé paní 
knihovnice, pěkné prostře-
dí, povídání, hry, knížky – to 

se dětem líbí. Také se podívají na své výtvar-
né práce, které tady celoročně vystavujeme 
a mají radost, že si je prohlíží všichni ná-
vštěvníci knihovny.

Jako každý rok i letos v červnu jsme byli 
pozváni do Základní umělecké školy ve Sla-
vičíně, kde jsme si při hudební pohádce 
o houslovém klíčku poslechli koncert zdej-
ších žáků, jejichž výkony byly obdivuhod-
né. Naše děti se hravou formou dozvěděly 
zase něco více o různých hudebních nástro-
jích, zazpívaly si, nechybělo kreslení a ma-
lování. Ve všech činnostech je provázeli pří-
jemní a milí pedagogové. A tak i z této ná-
vštěvy jsme odcházeli nadšení, bylo to pro 
nás všechny pohlazení na duši. Cestou zpět 
do MŠ si děti navzájem sdělovaly, na co bu-
dou hrát! :-)

Co dodat na závěr?
Prosté děkujeme. Děkujeme, že nám dob-

rou spoluprací pomáháte plnit motto naše-
ho školního vzdělávacího programu „Nám 
se na tom světě líbí“.

Jaroslava Linhartová, 
MŠ Slavičín-Malé Pole

DDM Slavičín
Pro děti nastala ta nejhezčí část roku – 

prázdniny. A i dospěláci se těšili – na svoji do-
volenou. V dětských hlavičkách byly naspřá-
dány ty nejrůznější sny, jejichž cílem bylo dát 
reálnou podobu těch nejideálnějších prázd-
nin. Představa může být pro každého jiná – ve-
jde se do ní třeba babička, prázdniny s rodiči, 
letní tábor... Hlava naprosto vytěsnila staros-
ti toho typu, že se nechce ráno vstávat, natož 
jít do školy, co umím či neumím, povede-li se 
písemka či ne, nezasedl-li si náhodou na mne 
někdo...? V tuto chvíli už polovina letošních 
prázdnin patří vzpomínkám, věřím, že u vět-
šiny dětí těm nejlepším.

Dům dětí zajistil na první polovinu prázd-
nin letní aktivity pro 109 dětí. Uspořádal 
10denní letní dětský tábor na Martiňáku pro 
59 dětí. Martiňák se od prvního dne změ-
nil v olympijskou vesnici, která hostila 6 stá-
tů. V 10 disciplínách si změřili síly ti nejlepší 
sportovci „z celého světa“. Sportovci ale plnili 
i další úkoly v dalších soutěžích a hrách, které 
tábor nabízel. K táboru neodmyslitelně patři-

Letní tábor DDM
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ničané si nakonec odnesli bronz po vítězství 
2:0 nad týmem Hopa, který v druhém semi-
fi nále stejným výsledkem podlehl mladým 
Studeníkům. 

Finále mezi Bylnicí „A“ a Studeníky bylo 
opravdu důstojným zakončením turnaje, kte-
rému nic nechybělo. Studeníci získali úvodní 
set, ale v druhém poměrně snadno podlehli. 
Ve třetím setu zmobilizovali všechny síly, ale 
na Bylnici „A“ to nestačilo, když za stavu 9:8
promarnili dva mečboly a pohár tak získali 
Bylničané. Účastníci klání jako nejužitečněj-
šího hráče turnaje vybrali Ondřeje Sucháč-
ka z týmu Bylnice „A“ a cenu pořadatelů pro 
nejlepšího hráče obdržel Rostislav Gorecký 
z týmu Hopa. Většina nohejbalistů se před-
stavila i na dalším slavičínském turnaji, kte-
rý se konal v neděli 5. července 2015 v rám-
ci Park párty v zámeckém parku.
Konečné pořadí turnaje:
1. Bylnice „A“ (David Šenkeřík, Ondřej Su-
cháček) 
2. Studeníci Slavičín (Radim a Tomáš Stu-
deník) 
3. Bylnice „B“ (Lukáš Kostka, Ondřej Polách)
4. Hopa Slavičín (Josef Indra, Rostislav Go-
recký) 

Tomáš Studeník

a samozřejmě i koupání, jelikož sluníčko námasamozřejměikoupání jelikožsluníčkonám
opravdu přálo. Jenže, znáte to. Čas tak rych-
le utíká a tak i tady nastal poslední den – lou-
čení. Podstatné je, že jsme se všichni ve zdra-
ví vrátili domů, plni dojmů a nových zážitků.

Příměstské tábory jsme v červenci nabíd-
li dva. První z nich byl tematický – Cesta ko-
lem světa, kde se přihlásilo 26 dětí, o které se
s nadšením staraly Barunka Durďáková, Mon-
ča Frolová a Domča Pinďáková.

Druhý příměstský tábor byl se všeobecným
zaměřením a o 24 dětí se taktéž postaraly Ba-
runka s Mončou. Děvčata nabídla dětem ma-
ximum, a to včetně soutěží i výletů.

Všem, kteří se na letním táboře na Martiňá-
ku i těm, kteří se starali o děti v příměstských
táborech, patří můj obrovský dík.

A také bych moc ráda poděkovala za in-
terní a externí pracovníky domu dětí Zdence
Odehnalové, která se rozhodla po letech prá-
ce s dětmi odejít do zasloužilého odpočinku.

Za její ochotu, vstřícnost, obětavost, sr-
dečnost a lásku, se kterou pracovala s dět-
mi jí mooooc děkujeme.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

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 srpen: každé úterý budeme 
vyrábět svíčky. 

Připravujeme pro Vás:
POHÁDKOVÝ LES – 5.  září 2015 od 14.00
hodin v Pivečkově lesoparku

nohejbalový turnaj dvojic

Ve Slavičíně se hrál 

V sobotu 13. června 2015 se do zámecké-
ho parku ve Slavičíně sjelo deset celků z blíz-
kého okolí, aby změřilo síly v premiérovém
nohejbalovém turnaji dvojic. Týmy byly roz-
děleny do dvou skupin po pěti týmech, ze
kterých do vyřazovací části postoupily vždy
čtyři. Už ve skupině se začali rýsovat favo-
rité turnaje, když týmy Studeníci a Bylnice
„A“ ve skupině neztratily ani set, přičemž se
za nimi v těsném závěsu držely týmy Absinth
a Hopa. Zvláštností turnaje byl také start cel-
kem 6 členů rodinného klanu Studeníků. Na-
vzdory papírovým předpokladům se do semi-
fi nále dostal tým Bylnice „B“, který si ve čtvrt-
fi nále poradil s týmem Absinth, ale na své ko-
legy z Bylnice „A“ nestačil a v bratrovražed-
né tří setové semifi nálové bitvě podlehl. Byl-

Ve Slavičíně se v sobotu 20. června 2015 ko-
naly oslavy 80 let organizované kopané, ke kte-
rým také přispěli fotbaloví vysloužilci a divá-
ci na slavičínském hřišti se určitě nenudili.
V utkání mezi domácími Legendami s Inter-
nacionály ze Zlína se na hřišti představilo ně-
kolik bývalých ligových hráčů jako Petr Klhů-
fek, Václav Cahyna, Jan Křapa, Libor Bůžek,
Stanislav Dostál nebo Franta Ondrušek. Sla-
vičané vyrukovali do boje i s Michalem Šva-
chem, který si v sobotu připsal svoji premié-
ru v dresu starých pánů. O slavnostní výkop
se postarali bývalí vedoucí ligového dorostu
v osmdesátých letech – pan Zdeněk Rumplík
starší a pan Ignác Matějovič.

Slavičínské Legendy se rozešly s Internacionály Zlína smírně
Po nezbytných ofi cialitách se nejdříve oba 

týmy vzájemně oťukávaly, hru Zlína režírova-
li Dostál s Cahynou a vpředu zlobil neúnavný 
Jiří Jaroš. Slavičané nejvíce spoléhali na spolu-
práci Mirka Strnada s Milanem Bothem a Jo-
sefem Šándorem. Do vedení šli nejdříve hos-
té, když se trefi l Václav Cahyna. Domácí moh-
li vzápětí srovnat, ale hlavička Radka Barto-
še skončila jen na břevně Ondruškovi svaty-
ně. Zkušenější zlínští fotbalisté přidali dru-
hou branku a Slavičané tak museli přepnout 
na vyšší obrátky. První gól za slavičínské le-
gendy si připsal Michal Švach a do poločasu 
ještě stačil vyrovnat Michal Dorůšek, do ka-
bin se tak odcházelo za nerozhodného stavu 

Foto: Zdeněk Rumplík ml.
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2:2. V sestavě Zlína se v závěru půle představil
i bývalý slavičínský rodák a později kanonýr
Zlína Radek Novák. Utkání řídil novic v roz-
hodcovském dresu Petr Švach, který ukázal
cit pro hru, ale především ve druhém poloča-
su vůbec neměl lehkou roli.

Začátek druhého poločasu totiž domácím
nevyšel úplně podle jejich představ, když Sta-
nislav Dostál lobem překonal brankáře Micha-
la Dorůška, který nahradil Aleše Ocelíka. Za-
nedlouho šel Zlín po penaltě Radka Nováka
již do dvoubrankového vedení a katastrofální
dvacetiminutovku Slavičanů potrestal pátou
brankou Václav Cahyna. V té době byly akcie
Slavičanů už na nule, ale šance na zkorigová-
ní výsledku přišla deset minut před koncem,
kdy se z penalty trefi l Milan Both a za pár mi-
nut také z druhé penalty Jožka Adámek. Roz-
hodnout mohl Jiří Jaroš, ale trefi l jen břevno
a v závěrečném náporu se podařilo Valachům
přeci jen vyrovnat, kdy se trefi l Milan Ptáček
mladší. V penaltovém rozstřelu se usmálo štěs-
tí na Slavičany, kdy za Zlín nedal v poslední
sérii Standa Dostál a výhru domácím vystře-
lil nestárnoucí Olda Majc. Nutno podotknout,
že utkání se neslo ve velmi přátelském duchu
a zlínský celek v závěru nechtěl pokazit Sla-
vičanům jejich oslavy. Po zápase následovalo
posezení obou celků, které tak zavzpomínaly
na staré dobré fotbalové časy.

FCC TVVD Slavvviičín vs 
FCC Fasstav ZZlíín 5:5 ((2:22)

Branky FC TVD: Švach M., Dorůšek M.,
Adámek J., Both M. a Ptáček M. ml.
Sestava FC TVD Slavičín:

Aleš Ocelík, Michal Dorůšek – Miloš Va-
něk, Štěpán Heiník, Jarda Málek, Libor Ar-
galáš, Milan Both, Michal Švach, Miroslav
Strnad, Bronislav Münster, Josef Šándor, Ra-
dek Bartoš, Petr Abrhám, Oldřich Majc, La-
dislav Obadal, Josef Adámek, Zbyněk Valen-
ta a Milan Ptáček ml.
Trenéři: Jaromír Smolek a Jindřich Divila 
Sportovní ředitel: Alois Strnad 
Generální manager: Petr Koseček 
Čestný prezident: Milan Ptáček st.
Sestava FC Fastav Zlín:

František Ondrůšek – Libor Bůžek, Václav
Cahyna, Jaroslav Bartošek, Jan Křapa, Petr
Mlýnek, Stanislav Dostál, Jaroslav Novotný,
Jan Janča, Vlastimil Flajšinger, Jiří Šlahař, Jiří 
Jaroš, Jiří Jasenský, Petr Klhůfek, Ivan Bláha,
Miroslav Chromčák, Petr Bůžek, Josef Fro-
hlich a Vlastimil Vidlička st.
Trenéři: Miroslav Polášek a Petr Klhůfek
Generální manager: Jaromír Fuksa
Kustod: Jaroslav Jurča 
Fotograf: Jan Zahnaš

putuje do Štítné nad Vláří

Pohár starosty z Jerevan cupu 

Ve Slavičíně proběhl v neděli 5. července
2015 v rámci Park párty na antukových kur-
tech v zámeckém parku již XVII. ročník Jere-
van cupu v nohejbalu trojic. V úmorném ve-
dru zde startovalo 12 týmů, které byly roz-
děleny do dvou skupin po šesti mužstvech.

Ohlédnutí za oslavami 80 let založení kopané ve Slavičíně

Do čtvrtfi nále postupovaly první čtyři celky
z každé skupiny. Favoritem klání byl obháj-
ce prvenství z Brumova, který ale v úvodním
duelu zaváhal s místním celkem Sloniska (bý-
valá HOPA). Velmi dobře si vedli v základní
skupině štítenští Kameni se smečařem Zbyň-
kem Raškou, ve skupině A dominovali hráči
SKP, následováni Holotou z Bohuslavic, no-
váčkem Čupakabrou a Absťáky.

Ve čtvrtfi nálových duelech k překvapení
nedošlo a všichni favorité nakonec postou-
pili do semifi nálových bojů. Zde si v nejhez-
čím utkání turnaje Kameni poměrně překva-
pivě poradili s Brumovem a ve druhém se-
mifi nálovém duelu vyzráli hráči SKP Stude-

níci na místní Sloniska. V souboji o bronz 
uplatnil ve třísetové bitvě Brumov své vět-
ší zkušenosti a pro Sloniska tak zůstala jen 
bramborová medaile. Finálové utkání bylo 
důstojným vyvrcholením turnaje a Kame-
ni (Z. Raška, V. Šmotek a T. Kamenčák) za-
končili svoji pouť turnajem poměrně jed-
noznačnou výhrou nad SKP, kterému ne-
vyšel fi nálový duel podle představ, ale i tak 
mohou být s druhým místem nohejbalisté 
SKP spokojeni.

Velký dík patří sponzorům turnaje – fi r-
mě Nicoma zastupovanou Romanem Ma-
chalou, dále pivovaru Hrádek, poháry pro 
vítězné týmy věnoval starosta města Sla-
vičín Ing. Jaroslav Končický a poděkování 
za spolupráci patří i místnímu infocentru.

Petr Koseček
Výsledky Jerevan cupu 2015:
1. Kameni Štítná nad Vláří
2. SKP Slavičín
3. Brumov
4. Sloniska Slavičín
5. – 8. místo: Čupakabra, Bohuslavice nad 
Vláří, Holota a Absťáci
nejlepší hráč: Roman Fojtík – Brumov
nejlepší smečař: Zbyněk Raška – Kameni
nejstarší hráč: Josef Ťulpa – Bovl Bohusla-
vice nad Vláří

více foto http://infocentrum-slavicin.raj-
ce.idnes.cz/Jerevan_cup_2015

Dne 20. června 2015 proběhly v are-
álu FC TVD oslavy 80 let zaloožení kopa-
né ve Slavičíně. I když jsme zvolili for-
mu méně okázalou a oslavy prroběhly spí-
še v duchu sportovního dne, ddomníváme
se, že si každý, kdo v ten den přišel, pro-
žil krásné sportovní zážitky a při setkání
se sportovními kamarády zaavzpomínal
na minulá léta.

Chceme ale ještě dnes  jednnou poděko-
vat za spolupráci všem sponzzorům, kte-

ří se podíleli a podílí na chodu všech od-
dílů FC TVD: měsstu Slavičín, Zlínskému 
kraji  a všem dalšíím větším či menším fi r-
mám za v dnešní době vzácnou podporu. 
Zvláště však chceme na tomto místě 
srdečně poděkovaat za sponzorování oslav 
a maximální více jak dvacetiletou podpo-
ru kopané ve Slavvičíně fi rmě TVD a man-
želům Durďákovýým. 

Děkujeme...
VV FC TVD Slavičín

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

muži A – divize, skupiinna E
neděle 23. 8. Dolní Bennešov 10.115 hodin

muži B – I.B třířída 
neděle 9. 8. Kosstelec u HHolešova 110.15 hodin
neděle 16. 8. Luužkovicee 10.15 hoodin
neděle 30. 8. Veeselá 10..15 hodinn

dorost – krajskká soutěěž
sobota 22. 8. Újjezd 10.000 hodin

žáci – krajský ppřebor
neděle 30. 8. Byystřice ppod Hostýýnem 15.00
a 16.45 hodin

přípravky – krrajská sooutěž
pondělí 31. 8. ZZlín A 166.30 hodinn

Mistrovská 
utkání 
FC TVD Slavičíín

Kalendář turistických akcí 
22. 8. Setkáání na Peeňažné
29. a 30. 8. Slavičínnská šedeesátka
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DDDne 77. srpna 2015 vzpomeneme
4. sssmutné výýročí úmrtí paní 

AnnAnnny TOMEČČKOVÉ
ýýýý

 z Lipové.
Kdooo jsttte ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láááskou a úcctou vzpomínají 
synové ss rodinami. 

DneDneD  3. srpna  202015 15 tomtomtomu bu bu budeudeud  
1 rrrook,o  co nás navžavždy dydy opuopuopuststists la lla

panpanpaní Anna Aa Aa ANDENDEN RSOOVÁVÁVÁ
y

 z z z NevNevNevšovšové. é. 
SS lS lS láskásáskou ou ou a úa úa úctoctoctou vu vvzpoomínmínajíajíají a  a  a za za zaz tictichouhou 

vzpvzpvzpomíomíomínkunkunku dě dě děkukujkují sí synoynoové vé vé FraFraFraantintin šekše  
a Ma Ma Milailailan n sn s rorodinindinamamiam . 

Dnnee 299. srpna 22015 vzpomeneme 
10.  výrročr í úmrttí našeho manžela, 

tatínkkka, dědečka a pradědečka, pana 
Vladdiimííra GOLDDBACHA z Nevšové. 

Dneee 8. září 20155 by se dožil 84 let.
S lS lS lásáskás ou a úcctou vzpomínají 

manželka Marrie, syn Vladimír, 
ydcery Marie a Dana s rodinami. 

Dne 28. srpna 20015 by se dožil 90 let 
pan Jaroslav TEELÍŠEK

p y
 z Nevšové.

SS láskou a úctou vzzpomínají dcera a syn 
s roddinami. 

DDnne 20. srpna 2015 uplyne 5 let, 
co nás navždy opustila

paaní Radmila KLEDROWETZOVÁ
y p

. 
Kddo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Za tiichou vzpomínku děkují manžel 

a synové s rodinami.

DDnDne 22. srpna 2015 tomu budou 
3 roky, co nás opustil

nánáš milý manžel, tatínek a dědeček,
pan Ing. Otmar ONDRA. 

ČaasČas nesmaže, co jsi pro nás udělal 
p g

a co jsi pro nás znamenal. 
S láskou vzpomíná 

mmanželka a děti s rodinami. 

Dne 21. srpna 2015 uplyne
10 let od úmrtí 

ppanaa SStanislava SOUKUPA z Nevšovéé. 
ZZa tichou vzpomínku děkuje 

syn LLuubomír a dcera Marie s rodinamii. 

Dne 7. července 2015 jsme
si ppřiipomněli 1. smutné výročí úmrtí 

ppana Josefa MANY z Divnic. Y
SS lásskkou a úctou vzpomínají manželkaa,

ddcera Barbora a syn Tomáš. 

Dne 4. srpna 22015
vzpomenemme 

1. smmutné výročí úmmrtí našeho 
milovanéého manžela, tatíínka a dědečka, 

pana EEmila ARGALÁŠŠE z Hrádku. 
Vššichni, kdo jste hho znali,

vzpomeňte s nnámi.
S lásskou vzpomínají manželka, S lásskou

era Iva s manžželem, ddce
ra Blanka s přřítelem ddcer
ta Barbora, Jaakub a Anna. a vnouučatDne 28. srrpna 2015 by se dožil 65 let 

pan Zdeneek CHARVÁT
p yy

 ze Slavičína. 
S láskkou a úctou vzpommíná

roodina Charvátova.

Dne 1. ssrpna 2015 vzpomeeneme
3. výroččí úmrtí naší sestryy a tety,

paní Blažženy MACHŮ
ý

ze Sllaviaviaviaa čínčínčínínína. a.a. aa
S láskoou vzpomínáme a nnikdydydydyy 

nezapomeeneme. Sestra s maanželemmm, 
neteře JJana a Radka s roddinami 

aa rodina Brhlova. 

Dne 5. ssrpna 2015 vzpomeeneme
10. smutné výročí úmrrtí 

panaa Antonína ŠMOTKKA
ý

. 
S láskou a úctou vzpomíná mmanželka 

a synové s rodinamii. 

Dne 11. srpna 2015 vzpommeneme 
5. smutné výročí úmrtí miloovaného 

manžela, tatínka a dědeečka, 
pana Augustina MACHOVSSKÉHO 

z Divnic. 
S láskou a úctou vzpomínají aa za tichou 
vzpomínku děkují manželka a synové 

s rodinami. 

Dovolená 
v ordinacích lékařů

MUDr. Jolana Malotová 
oznamuje, že ve dnech 

17. – 21. srpna 2015
neordinuje.

Zastupuje MUDr. Petr Zemčík. 

MUDr. Marie Častulíková
oznamuje, že ve dnech 

3. – 14. srpna 2015 
neordinuje.

Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.

MUDr. Petr Zemčík 
oznamuje, že ve dnech 

3. – 14. srpna 2015 
neordinuje. 

Zastupuje MUDr. Jolana Malotová.

Farnost sv. Vojtěcha 
ve Slavičíně Vás srdečně zve 
v neděli 30. srpna 2015 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 grilování,
opékání, hudba, soutěže a hry 
pro děti, jízda na koních a jiné.

Občerstvení zajištěno.

Společenská kronika

NAROZENÍ – KVĚTEN
Jan Jirásek a Jana Gazdíková – dcera Tereza
Tomáš a Markéta Ganišinovi – dcera Anna

NAROZENÍ – ČERVEN
Pavel Berčík a Petra Janáčková – syn Šimon
Milan a Lucie Červeňanovi – dcera Nina
Zbyněk a Blanka Málkovi – syn Jakub
Petr a Veronika Zvonkovi – dcera Petra
Vladimír Mikuš a Lucie Burešová – syn Matyas
David a Markéta Salvétovi – dcera Anna

SŇATKY – ČERVEN
Marek Slovák a Aneta Janošíková
Jan Kledrowetz a Alžběta Sedlačíková
Martin Matula a Zuzana Žáková
František Gabrhel a Eva Hamalčíková
Jiří Smolík a Dagmar Strnková
Petr Kepák a Eva Chovančíková

ÚMRTÍ
7. 6. 2015  Ján Hrdek, 85 let, Hrádek

 19. 6. 2015  Jan Levý, 91 let, Slavičín

 19. 6. 2015  Milan Malaníkk, 49 let, Divnice
 22. 6. 2015  Marie Žáčková, 90 let, Slavičín
 25. 6. 2015  Tomáš Zlámall, 44 let, Krhov
 28. 6. 2015  Marie Jordánoová, 63 let, Slavičín
 29. 6. 2015  Miroslav Hora, 66 let, Slavičína 66 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.
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Charitaa sv. Voojtěchaa Slavičín pořřřádá 
v sobotu 5. zzáří 2015 

zájjezdd na ttermálnnní 
kouupalištěě Štúrovvooo

jj

Odjezd vv 5.30 hodin ze zastávkkyy před 
radniicí, cena 300 Kč. 

Zájemci sse mohhou přiihlásit na teellefonu: 
731 621 122 neebo osoobně na peennzzionu 

č. 2235 v HHrádku.

Slaavičíínský 
ssváttek hhudbyy
sobota 22. srpna 2015 

letní scéna ve Slavičíně
ve večerních hodinách 

vstup zdarma! 
Účinkující a daalší infoormace se poosléze 

dozvítte na wwww.sllavicin.unaarttt.cz 

Srpen – badminton na Orlovně 
pro prarodiče a vnuky

Tato aktivita jee určenáá k posílení vvzzttahů
v rodině při spoleečném ssportování. VVee všední 
dny i o víkkendech v časee 14.00 – 155..00 ho-
din, cena 550 Kč pro pár,, při sportováánnní 5 dní 

po sobě – jeden dden zdaarma. Bližší iinffformace 
k organizzaci, spportovnímmu vybavení aaa věku

dětí see zájemmci dozvví 3. srpna 220015 
v 166.00 hoodin na Orlovně nebbooo 

na kontaktech: 5777 341 489, 722 667770 774, 
vvera.fojtikova@@centrum.cz.

Září – založení 
badmintonového oddílu 50+
Pro sportoovně zaaložené muže i ženyy nnnad 50
let plánujeeme v zzáří zaloožení nového oddílu
badmintonu. Je určený ssoučasným, ale i bu-

doucím čleenům OOrla. Tréninky budouu ppprobíhat 
v dopoledníchh hodináách. Roční čllennský 

poplatek je 500 Kč.

6. srpna 2015, 19.00 hodin
letní scéna Slavičín

(v případě nepříznivého 
počasí Sokolovna)

Vstupné: 240 Kč (předprodej),
300 Kč (na místě)

Předprodej: Městské infocentrum 
Slavičín, Informační centrum Bojkovice, 

MIC Valašské Klobouky

aPozvánky, kalendáře
6. 88. letnní scééna
FLEREET AA POZZDNÍ SSBBBĚR
9. 88. lettní sccéna
GRILLL PÁÁRTYY
22. 8. leetní sscéna
SLAVIIČÍNNSKÝÝ SVÁTEEEK HUDBBY
29. a 300. 8.
SLAVIIČÍNNSKÁÁ ŠEDEESSSÁTKA
30. 8. aareál Charityyy
FARNÍÍ DEEN 

Připravujeme na září: 
5. 99. POOHÁDKOVÝÝ Ý LES
5. 99. OO POOHÁR SSTTTAROSTTY MMĚSTTA 
V NOHHEJBBALEE
20. 9. DOŽŽÍNKY ––– JAK TOO DDĚLAALI 
NAŠI SSTAAŘÍČCI

Poozváání do kkknihovnny 

3. – 26. srpna 2015: Variace na volné téma
Výstava fotografi í SPŠ polytechnické –

Centra odborné přípravy Zlín. Galerie knihov-
ny, otevřeno v prázdninové půjčovní době.

Infformmace pprrro návšttěvníkyy knihoovvny:

Půjčovní doba v srpnu:
Po: 7.30 – 12.00 hodin, 13.00 – 15.00 hodin
Čt: 7.30 – 12.00 hodin, 13.00 – 18.00 hodin

Arrnoššt Golddflflfl am beeseddovaal
y gyse studenty gggymnázzia

Již druhým rokem jsme měli tu čest přivítat 
v knihovně známého herce a spisovatele Ar-
nošta Goldfl ama. Své pocity a zážitky ze se-
tkání s touto vzácnou osobností uměleckého
světa popsala jedna ze studentek Gymnázia
J. Pivečky ve Slavičíně následovně:

...v úterý 23. června 2015 jsme se my, třídy
prima a sekunda, zúčastnily besedy se zná-
mým spisovatelem, hercem a dramatikem Ar-
noštem Godfl amem v Městské knihovně Sla-
vičín. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
informací ze života pana Goldfl ama, mimo
jiné i to, že neměl nikdy v úmyslu psát knihy
pro děti nebo že jeho rodiče vlastně nikdy ne-

Městská knihovna

měli svatbu. Získali jsme informace, jak vzni-
kaly knihy „Standa a dům hrůzy“ a „Pohádky 
o nepotřebných věcech a lidech“. Poté nám 
autor přečetl vtipné pohádky „Neužitečný 
Pepík“ a „Růženka úplně k ničemu“, které se 
nám díky humornému pojetí velice líbily. Pan 
Goldfl am nám také dal prostor na dotazy, kte-
ré ochotně zodpověděl. Beseda se nám všem 
velice líbila a myslím, že jsme si tím rozšířili 
obzory. Do budoucna se budeme těšit, že nám
pracovnice knihovny jistě zas někdy umožní 
setkání s další známou osobností.

Vendula Machalová, sekunda

Františka Strnada
Osmý ročník Memoriálu 

Osmý ročník Memoriálu Františka Strnada 
v malé kopané se ponese opět v benefi čním 
duchu, letošním hostem je fotbalista Tomáš 
Řepka!

První srpnovou sobotu – 1. srpna 2015 – se 
uskuteční od 8.00 hodin v Lipině u Valašských 
Klobouk osmý ročník Memoriálu Františka
Strnada v malé kopané s mezinárodní 
účastí. Je připraven celodenní doprovodný 
program – simulátor autonehody, ukázky 
techniky Policie ČR, záchranné služby, sboru
dobrovolných hasičů, dále skákací hrad, 
malování na obličej a jízdy na koních pro
děti, vystoupení cimbálové muziky Vincúch
a country skupiny Karavana. Již tradičně 
budou z nebe „padat bonbony“. Ve večerních 
hodinách je připravena velkoplošná projekce 
uplynulých ročníků, na 22.00 hodin ohňostroj 
a dále diskotéka diskžokejů regionálních rádií. 

Hostem letošního ročníku memoriálu je
fotbalista Tomáš Řepka. Výtěžek akce bude 
věnován Nadaci Korunka Luhačovice, která
pomáhá dětem, se kterými se život nemazlí!

Záštitu nad akcí převzali hejtman Zlín-
ského kraje MVDr. Stanislav Mišák a krajský 
radní PaedDr. Petr Navrátil.

Přihlášky pětičlenných družstev a info 
o akci: Mgr. Aleš Ptáček – telefon: 603 919 154.

Mezinárodní setkání vozíčkářů 
Dny lidí dobré vůle – 

Zaměstnanci a klienti Cha-
rity sv. Vojtěcha Slavičín se 
v sobotu 4. července 2015 
zúčastnili slavnosti Dny lidí 
dobré vůle 2015 na Velehradě.
Dny lidí dobré vůle jsou osla-
vami státního svátku, které se 
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ve dnech 3. – 5. července u příležitosti Dneve dnech 3 5 července u příležitosti Dne
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
v obci Velehrad u Uherského Hradiště. Jedná
se o  největší slavnost svého druhu u nás.
Tato společenská událost je pořádána Arci-
biskupstvím olomouckým ve spolupráci se 
Zlínským krajem, obcí Velehrad a Minister-
stvem kultury České republiky pod záštitou
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava
Mišáka a olomouckého arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera. 

Také letos představovaly významnou
součást bohatého dvoudenního programu
Mezinárodní setkání vozíčkářů a Mše svatá
v bazilice. Projekt tradičně pořádá Maltézská
pomoc, o. p. s., ve spolupráci s Českým
velkopřevorstvím Suverénního řádu Mal-
tézských rytířů. Na všechny účastníky čekal
i v letošním roce pestrý program: od 16.00 ho-
din v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje Poutní mše pro zdravotně
postižené a od 17.15 hodin pak na nádvoří
před ZŠ proběhlo přátelské setkání se zají-
mavými osobnostmi. Kulturním zpestřením
setkání bylo vystoupení Pently, cimbálové
muziky z Boršic, nechybělo ani občerstvení.
Program Mezinárodního setkání vozíčkářů
vyvrcholil v 19.30 hodin benefi čním koncer-
tem Večer lidí dobré vůle, výtěžek z koncertu
je určen na podporu charitativních projektů.
K tradičnímu vyvrcholení programu patřila
rovněž nedělní národní pouť k uctění památky
sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů
Moravy a spolupatronů Evropy. 

V průběhu let si oslavy tohoto významného
státního svátku získaly všeobecnou prestiž,
každoročně se této akce zúčastňuje přes
30 000 návštěvníků. Poselství slovanských
věrozvěstů je totiž stále aktuální a tato, dnes
již středoevropská kulturně-společenská
událost, se snaží inspirovat lidi dobré vůle
ke konkrétní pomoci druhým v každodenním
životě. Bc. Jana Smílková

zované pasti, fi ltrační zařízení na vodu, léč-
ky a barikády pro účely přepadu nebo nou-
zové přístřešky, kde se dá přenocovat. Zažili
poplach, když na tábor letí střela z nepřátel-
ských řad a podobně, včetně návštěvy u vojá-
ků střežících areál vojenských skladů. Na tá-
boře jako velitelské vozidlo sloužila Toyota

Skautský letní tábor
Opět po roce a tradičně na za-

čátku prázdnin odjeli skauti
na svůj tábor, nyní s názvem ARMY 
CAMP 2015. Účastníci – kade-
ti – nastupovali do tábora v hod-

nostech vojínů a během výcviku byli povy-
šováni podle zásluh a výsledků dosažených
při výcviku. Nakonec byli nejlepší vyřazeni
v hodnostech rotmistrů. Na výcvik dohlíže-
li opravdu specialisté – instruktoři, a tak si
skauti mohli vyzkoušet jak se staví improvi-

Hilux, která měla maskovací nátěr, takže do-
plnila velice vhodně celý duch tábora. Než 
jsme se nadáli, 14 dní bylo pryč a nám ne-
zbylo nic jiného, než vyhodnotit ty nejlepší. 
Těmi se stali příslušníci družstva BRAVO pod
vedením svého rádce – velitele Radima No-
váka. Ale týmy ALPHA a CHARLIE jim stá-
le dýchaly na paty, a tak rozdíl v závěrečném 
bodování byl jen setinový. Tak vyrovnané vý-
sledky jsme již dlouho neměli...

Na závěr patří poděkovat všem rodičům 
a táborníkům, příznivcům a všem těm, bez 
kterých by tábor fungovat nemohl. Zejména
panu Ing. Janu Jahodovi z Lipové, který nám 
poskytl pozemek na naše 14 denní táboření. 
Tábor skončil, ať žije tábor!!!

Tomáš Kubů

V případě nepříznivého počasí se představení
odehraje v sále Sokolovny Slavičín. 
Všechny fi lmy jsou v českém znění. 
Vstup je ZDARMA!
 neděle 2. srpna 2015, 21.00 hodin

BURÁCENÍ
Film Burácení je drama založené na pravdivé udá-

losti, která se stala v roce 2004. Hrdinou příběhu je
Adam Verner, sochař a vášnivý motorkář, který v se-
beobraně zabije otce své přítelkyně Valerie. Přesto, že
otec celou rodinu týral, postaví se všichni proti Adamo-
vi a ten je odsouzen na dvanáct let za vraždu. Ve vě-
zení se pak dozvídá, že jeho osudová láska Valerie si
den po nešťastné události vzala život. Po osmi letech
je předčasně propuštěn a vydává se navštívit její mat-
ku, aby získal vysvětlení, proč nevypovídala u soudu
pravdu. Nachází u ní podivnou fotografi i Valerie, která
odstartuje jeho cestu za hledáním odpovědí a násled-
ně i nalezením odpuštění.

Road movie/drama, ČR/USA, 2014. 93 minut.
Nevhodné pro děti do 12 let.
 úterý 4. srpna 2015, 21.00 hodin

JÁ, PADOUCH 2
Může být napravený padouch vůbec ještě zá-

bavný? Když vypráví pohádky na dobrou noc?
Když už nechce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí ne-
skončí jako obyčejný civil, protože v jeho nitru se
stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil.
Jako například šéf mocné Antipadoušské ligy Silas.
Silas sice padouchy všeho druhu hluboce opovrhuje,
ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp než zlo-
syn bývalý? A tak vyšle svou nejlepší agentku Lucy
Wilde, aby Grua přiměla ke spolupráci. Té se to poda-
ří a Gru začne na stará kolena páchat dobro. A brzy
bude mít plné ruce práce nejen s protřelým padou-
chem Eduardem...

Animovaná komedie, USA, 2013. 98 minut.
 úterý 11. srpna 2015, 21.00 hodin

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Malý výlet na Pražský hrad k Fifi nčiným naroze-

ninám nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – ve Zla-
té uličce je nejdříve přepadne živý Lev, který je pak
zavede tajnými podzemními chodbami až k hrobce
českých králů, kde na ně už čeká samotný král a cí-
sař Rudolf II.! Rudolf II. podniká se svým věrným
lvem cestu časem z minulosti do přítomnosti, pro-
tože podle předpovědí věhlasných císařských as-
trologů jenom prapodivné bytosti z budoucnosti,
kteří si říkají Čtyřlístek, pomohou získat panovní-
kovi zázračný kámen mudrců, a tak zachránit krá-
lovství před zrádným alchymistou Kelleym, který

se chce zmocnit trůnu...
Animovaný/rodinný, ČR, 2013. 90 minut.

 neděle 16. srpna 2015, 21.00 hodin
BÍDNÍCI
Když bývalého galejníka Jeana Valjeana propustí 

na podmínku, netuší, že za zády bude mít jako věč-
ný stín posedlého inspektora Javerta. Ten ctí zása-
du, že zloděj zůstane vždy zlodějem a Valjean se zdá 
být jasným příkladem, zvlášť když pravidla podmí-
nečného propuštění záhy poruší. Jenže Valjeanovi 
se daří unikat, začne žít pod změněnou identitou, 
stane se ctihodným občanem a dokonce starostou, 
jenže ani tehdy není před slídivým Javertem v bez-
pečí. Po smrti tovární dělnice Fantine, kterou si kla-
de za vinu, se ujme její dcerky Cosette. Společně s ní
pak před Zákonem utíká do anonymity francouz-
ské metropole. Tam na ně po pár letech relativní-
ho klidu čeká kromě Javerta i další nebezpečí – uli-
ce bobtnající revolucí, kterou připravují mladí klu-
ci. Jeden z nich, Marius, se při letmém setkání za-
miluje do dospívající Cosette a ta jeho city opětuje.
Kvůli své dceři a jejímu štěstí se Valjean rozhodne 
riskovat, dokonce se vydá na barikády v předvečer 
rozhodujícího souboje mezi revolucionáři a armá-
dou, aby z předem prohrané bitvy zachránil Mari-
use. Na místě, kde historie napsala jednu ze svých
krvavých kapitol, se zároveň odehraje fi nální sou-
boj mezi ním a Javertem.

Muzikál, USA, 2012. 157 minut.
Nevhodné pro děti do 12 let. 
 úterý 18. srpna 2015, 21.00 hodin

HUSITI
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála

úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice 
dějepisu? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani 
neohřál, natož aby shořel? Co když měl Jan Žižka
víc než jen jedno zdravé oko? Animovaná kome-
die hravě boří mýty o husitské éře, když na piede-
stal historie místo kazatele a vojevůdce staví dva 
neskutečné poplety, kteří se proti své vůli stali hr-
diny své doby. Jen to nikdo neví...

Animovaná komedie, ČR, 2013. 85 minut.
 neděle 23. srpna 2015, 21.00 hodin

HANY 
HANY drze, s nadhledem a cynickým humorem

zobrazuje společnost, které čas protéká mezi prsty. 
I z tohoto důvodu se tvůrci rozhodli fi lm odvyprá-
vět v neobvyklé formě – v jednom kontinuálním 
záběru. Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se
nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, proto-
že je prostě hodnej, básník žijící ve své romantic-



9

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

srpen/2015

 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 REEA
obchod Zámek Slaavičín

!Slevy v srpnu!
školní aktovky, batoohy

peněžženky
sspolečennské hry
plyšovéé hračky

hraačky

Nabízím 
zprostředkování pojištění!!

komppletní seervis pojištění 
a připojištění (spoluppracujemee s více jak

200 pojišťoovnami)
 zprostředkkování sstavebníhho spoření
zprostředkkování hhypotečnních úvěrů 

(v co nejkkratší doobě od doodání 
veškkerých ppodkladůů)
Infoormace a dotazy 

na telefonu 774 183 9223. 
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ké iluzi, starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich
osudy se vzájemně proplétají, ale každý si přitom
uchovává svůj vlastní svět, dokud jej nenaruší ná-
silná pouliční vzpoura. 

Komedie/drama, ČR, 2014. 90 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupný. 
 úterý 25. srpna 2015, 21.00 hodin 

RANGO
Než si začal říkat Rango, obýval chameleon v ha-

vajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm ne-
chybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne na-
plno užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne
uprostřed vyprahlé pouště. A aby napětí nebylo
málo, jeho další kroky vedou do města jménem
Prach, v němž visí obyvatelům kolty proklatě níz-
ko. Ve zdejší nálevně si chameleón vymyslí jméno
Rango a pár hrdinských historek, čehož vzápětí li-
tuje. Od zoufalých domorodců totiž obratem dosta-
ne šerifskou hvězdu a hromadu úkolů, mezi nimi
i nalezení zdroje pitné vody a odstranění zdejších
i přespolních zabijáků. Na Rangovi teď bude, zda
neuvážené hrdinské kecy přetaví v činy, nebo zda

zahodí hvězdu, kolty a stetsona, navlékne havaj-
skou košili a uteče zpátky do civilizace.

Animovaná komedie, USA, 2011. 107 minut.
 neděle 30. srpna 2015, 21.00 hodin

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
SpongeBob je mořská houba, která nosí kal-

hoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambá-
če u Křupavého kraba. Ve fi lmu se ocitne v pro něj
naprosto šokujícím prostředí – na souši. A přitom
vše začalo tak idylicky, dalším báječným ránem
v podmořském městečku Zátiší Bikin, kde u Křu-
pavého kraba stála dlouhatánská fronta na mňa-
mózní krabí Burgery připravované podle tajného
receptu. U konkurenčního podniku, Kamarádské-
ho kyblíku, zase tradičně nikdo nebyl a jeho majitel
se pokoušel tenhle tajný recept ukrást, aby se fron-
ta přesunula k němu. Idyla skončila ve chvíli, kdy
se magickým trikem zmocnil návodu na ty nejlepší
hambáče pirát Hambivous, zaparkoval svoji kocáb-
ku na pláži a proměnil ji ve stylový stánek s rych-
lým občerstvením. SpongeBobovi a jeho kámošům
nezbyde než rozpumpovat svaly, vynořit se, trochu

oschnout a vybojovat si recept zpátky. Jejich spra-
vedlivý boj bude komplikovat fakt, že souš je pro 
ně vážně nepřátelské prostředí, na druhou stranu
získají nevídané superschopnosti.

Animovaná komedie, USA, 2015. 94 minut.
 úterý 1. září 2015, 21.00 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 7
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou 

sérii Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové už stih-
li prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí 
na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní 
soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. 
Proti hrdinům stojí Deckard Shaw, živý stroj na za-
bíjení, který vycvičila elitní vojenská jednotka. Po-
kud vám příjmení téhle postavy něco připomíná, pak 
se nepletete. Shawův mladší bratr Owen obtěžoval
naše hrdiny v šestém díle tak intenzivně, až ho při-
pravili o život. A rozrušený Shaw starší se rozhod-
ne, že na oplátku připraví o život je a všechny jejich 
blízké. Bez ohledu na to, jak rychlí či zběsilí budou.

Akční, USA, 2015. 137 minut. 
Nevhodné pro děti do 12 let. 
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Novinky
od 13. července zapůjčujeme elektrickou 
odsávačku mateřského mléka
připravujeme větší zvýhodnění pro 
majitele věrnostních karet
i po letošních prázdninách chystáme 
velkou kreslící soutěž pro děti
dovoz inkontinentních pomůcek na 
požádání zákazníka

Naše pobočky

Stálé výhody pro všechny 
zdarma časopisy Moje zdraví a Dia styl
měření tlaku zdarma
možnost dárkových poukazů v libovolné 
hodnotě
další informace a připravované akce pro 
všechny zákazníky na facebooku

Lékárna Dahlia přeje všem svým 
zákazníkům, dětem i dospělým pěkné 
prázdniny a dovolenou
Ať už budete potřebovat na léto cokoliv, u nás najdete vždy osobní 
a profesionální přístup, široký sortiment zboží, trvale nízké ceny a nízké 
doplatky na léky. Můžete se spolehnout na léty prověřenou kvalitu.

+ +

+ +
+

+

+

+

Lékárna Dahlia, Nám. Mezi Šenky 119, Slavičín 577 342 298 Výdejna zdravotních potřeb Tilia, Komenského 10, Slavičín 577 341 731 
Lékárna Diana, Černíkova 121, Bojkovice 572 641 700 Výdejna léčivých přípravků Štítná-Popov, Štítná nad Vláří 72 577 336 618

facebook.com/dahlialekarna

Jsme partnerskou lékárnou oblíbených  značek
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Dětský den a koncert 2015

Park párty 2015
Tak už i letošní Park párty je minu-

lostí. Jsme rádi,  že i letos se akce povedla
a přivítala opravdu spoustu spokojených
návštěvníků. Své si našly jak děti, tak jejich
rodiče a dospělí návštěvníci. A protože
počasí vyšlo na jedničku a po celý den krásně
svítilo sluníčko a nebe bylo bez jediného
mráčku, lidé tančili, jedli, pili a hlavně se
dobře bavili až do brzkých ranních hodin. 

Od 9.00 hodin probíhal na antukových
kurtech tradiční turnaj v nohejbalu Jere-
van cup a odehrál se taky přátelský me-
zinárodní zápas v kuželně. Pro nejmenší
byly přichystány výtvarné dílničky spolu
s malováním na obličej, jízda na ponících,
rytířská jízda zručnosti a střelba z repliky
středověkého katapultu. Také se děti mohly
„vyřádit“ na pouťových atrakcích, které byly
k dispozici přímo v areálu zámeckého parku.
Při příchodu do parku se mohly všechny dámy
nechat profesionálně nalíčit a pánové mohli
obdivovat závodní vůz Tatra z Bonver Dakar
projektu nebo automobily z UH Car Uherské
Hradiště. Odpoledne čekala všechny přítomné
prezentace Policie ČR. 

Po celý den hrála jedna kapela za druhou
a každý si přišel na své – ať už fanoušci
country hudby, rocku nebo dechovky. Po
18 hodině vystoupil Jiří Zonyga se svou
kapelou a po něm zahrála skupina Lucie a Wa-

nastowi Vjecy revival. Slavičínská kapela
Chmury celý večer zakončila. Mluveným
slovem celý den provázel Aleš Ptáček. 

Moc děkujeme všem účinkujícím,
prodejcům a organizátorům za účast na Park
párty. Bez nich by tato akce nebyla tam,
kde je... 

Fotografi e z akce jsou umístěny na we-
bových stránkách města Slavičín. 

Zuzana Matulová

V posledním školním víkendu se konal již
8. ročník dobročinné akce s názvem Dětský
den a koncert. Na letošním koncertu vys-
toupily skupiny HUP, Michal Hrůza s kapelou
a legendární Olympic. Na výletiště v Hrádku
přišlo cca 1 600 návštěvníků, kteří vytvořili
úžasnou atmosféru a užili si první prázdni-
novou noc.

Sobotní dětský den navštívily stovky dětí,
pro které byly připraveny desítky atrakcí
a soutěží.

Velké díky patří sponzorům, bez kterých
by tato nákladná akce uspořádat nešla: město
Slavičín, Slavnet, Nicoma, Hopa, Pila Vágner,
Kowag, Autokap, Elva, TVD, Truhlářství
Hlavica, AG Staving, Stavebniny Bureš,
Janotova vinotéka, Pekárna ORA, ZEKA ser-
vis, Potraviny MONA, AE Partner, Penzion
Vincour, Pneuservis pod čapím hnízdem,
Kepys, Lavr Design.

Ovšem největší díky patří všem pořada-
telům. Podařilo se nám dát dohromady přes
100 dobrých lidí, kteří celý víkend neúnav-
ně a zcela zdarma pracovali na hladkém prů-
běhu akce.

Děkujeme: Kartáčům, Staňovi Grešnerovi,
Duškovi a Ondrovi Horovým, Gumerovi, Lo-
lovi, Liborovi  Mackovi, Jari Saňákovi, rodině

Gromské, rodině Vaňkové, Lence Rakové,
HUPákom, Lence Trčkové, Alešoj Fojtíkoj,
Kubatůrovi, Kubovi Durďákovi, Robertovi
Stejskalovi, Svaťovi Koběrskému, Evě Tkadle-
cové, Kubínovi, Jenckovi, Zvondovi, Ríšovi
Černému, Peťovi Součkovi, Ivance Gromské

a její mamince, Michalovi Klimentovi, Da-
vidovi Raškovi, Soničce Frajtové, Mirce Va-
clové, Márovi Rokytovi, Pavlovi Hromádkovi, 
pí. Stejskalové a Koběrské, rodině Kramářové, 
Toňovi Bonkovi, Badžovi a Lei Bartošovým, 
Jirkovi Petrů, Peťovi Cuřínovi, Honzovi Žá-
kovi, Laďovi Sívkovi, Barči a Martinovi Cho-
vančíkovým, Přemovi Rakovi, Darji Koneč-
né, Špárovi a karatistům, Kamči Ševčíkové, 
Elišce Soukupové, Marušce Vincourové, Ven-
dulce Holkové, Alči Kozubíkové, Markétě Ha-
malčíkové, Jolaně Ďulíkové, Gábi Klabačko-
vé, Denise Balšanové, Bojové skupině Karpa-
ty, WarSports Teamu Slavičín, Kamilovi Gin-
terovi, Drsoňovi, hasičům, MO Policie, Dia
-klubu a děvčatům z infocentra. Vydělaných 
180 tisíc Kč bude věnováno postiženým dě-
tem a dobročinným organizacím v našem 
okolí. Majoš a Šárka 

V sobotu 6. června 2015 jsmme se mohli
společně s páťáky z osmi záklaadních škol 
ze Slavičína a okolí účastnit 114. ročníku
soutěže s branně zdravotnickkou témati-
kou. V Pivečkově lesoparku ve Slavičíně

HelFíkův Kotár 2015 čekalo na soutěžíccí osm náročných úkolů. 
Malí záchranáři ssi mohli na vlastní kůži 
vvyzkoušet řešení nnelehkých situací spoje-
ných s ošetřováníím zraněných, oživová-
ním a přivoláním oodborné pomoci. V letoš-
ním roce se do souttěže přihlásilo 22 hlídek. 
VV nelehké soutěži  uspěli všichni, na stup-

níích vítězů však mohli stát 
jeen ti nejlepší. První místo 
a pputovní pohár vybojova-
laa ZŠ Nedašov, druhá po-
ziice patřila ZŠ Malé Pole
Sllavičín a třetí místo ob-
saadila hlídka ze ZŠ Vla-
chhovice. Gratulace vítě-
zůům a velké poděkování 
paatří všem, kdo se o pří-
prravu, realizaci a hladký 
prrůběh soutěže zasloužili.

Za realizační tým
Pavla Sudková


