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Harmonogram svozu tříděného odpadu ve 2. pololetí

Osvěžení v horkých letních dnech
vám i letos poskytne městské koupa-
liště. V loni zrekonstruovaném areálu 
čeká na návštěvníky několik novinek. 
Jednou z nich jsou nová lehátka umís-
těná v blízkosti bazénu, která mohou 
návštěvníci využít ke slunění zdarma. 
Za malou zálohu si zájemci mohou za-
půjčit pohodlné sedací vaky.

Návštěvníkům koupaliště je rovněž
k dispozici beachvolejbalové hřiště, bu-
fet s občerstvením a možnost bezdrá-
tového připojení k internetu. 

V červenci a srpnu je koupaliště ote-
vřeno každý den od 10.00 do 20.00 ho-
din, v případě nepříznivého počasí je 
zavřeno. Aktuální informace o otevíra-
cí době a teplotě vody naleznete na Fa-
cebooku Koupaliště Slavičín.

Vstupné celodenní

dospělí 50 Kč  

děti do 3 let zdarma

Studenti (po předložení 
průkazu) 25 Kč 

děti do 15 let 25 Kč 

ZTP, ZTP-P a doprovod 25 Kč

senioři od 65 let 25 Kč

rodinný vstup (2 dospělí + 2 děti) 110 Kč 

Vstupné odpolední po 15 hod.  

dospělí 30 Kč

děti do 3 let zdarma

děti do 15 let 20 Kč

studenti (po předložení průkazu) 20 Kč

ZTP, ZTP-P a doprovod 20 Kč

senioři od 65 let 20 Kč

rodinný vstup (2 dospělí + 2 děti) 70 Kč

Beachvolejbalové hřiště 
(pro návštěvníky koupaliště)

50 Kč/
hod.

Zdroj: Facebook Koupaliště Slavičín,
http://www.smslavicin.cz/provozovny

Navštivte městské
koupaliště

papír (modré pytle):  2. 7., 1. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 5. 12.
plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny (oranž. pytle): 24. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10., 27. 11., 18. 12.
svoz bioodpadu (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 9. 7., 23. 7.

Pozor – změna svozu odpadu o červencových svátcích
svoz komunálního odpadu ve Slavičíně bude namísto čtvrtku 5. 7. proveden již ve středu 4. 7.
svoz komunálního odpadu v místních částek Hrádek na Vl. dr., Divnice, Nevšová bude namísto pátku 6. 7. prove-
den v pondělí 9. 7.



Informace o projektu zaměřeného na komunitní 
plánování sociálních služeb ORP Luhačovice
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Město Slavičín nabízí do proná-
jmu byt č. 1 v  I. nadzemním podlaží 
domu čp. 390, na ulici K Hájenkám, 
v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z  jednoho pokoje, 
kuchyně, předsíně, koupelny, WC 
a sklepní kóje
celková podlahová plocha bytu 
je 33,84 m2

výše měsíčního nájemného činí 
1 633 Kč
pronajímatel je oprávněn jedno-
stranně zvýšit nájemné od 1. dubna 
každého roku maximálně o 5 % roč-
ně a míru inflace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh 
na  služby spojené s  bydlením (to-
pení, voda, odpad, osvětlení spol. 
prostor)

Podrobnější informace týkající se 
doby uzavření nájemní smlouvy, ob-
sahu žádosti o pronájem jsou uvedeny 
na úřední desce města Slavičín nebo 
webových stránkách města Slavičín 
a  společnosti BTH Slavičín – www.
bth-slavicin.cz. Písemné žádosti bu-
dou přijímány do 18. července 2018
osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o., Mlado-
tické nábřeží 849, 763 21 Slavičín

Město Luhačovice se zapojilo 
od  1.  5.  2018 do  projektu Vytvoření 
komunitního plánu na území ORP Lu-
hačovice r.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0
63/0006588.

Komunitní plánování je metoda, 
která umožňuje zpracovávat rozvojo-
vé materiály pro různé oblasti veřejné-
ho života na úrovni obce i kraje. Také 
výrazně posiluje principy zastupitel-
ské demokracie.

V komunitním plánování je kladen 
důraz na  zapojování všech, kterých 
se zpracovávaná oblast týká, na  dia-
log a vyjednávání, na dosažení výsled-
ku, který je přijat a podporován větši-
nou účastníků.

Komunitní plánování sociálních slu-
žeb (dále jen „KPSS“) je postup, kte-
rým lze na úrovni obcí nebo krajů plá-
novat sociální služby tak, aby odpoví-
daly místním specifikům i  potřebám 
jednotlivých občanů. Jedná se o ote-
vřený proces zjišťování potřeb a zdro-
jů a hledání nejlepších řešení v oblas-

ti sociálních služeb.
Mezi hlavní zásady a principy KPSS 

patří partnerství a spolupráce, zapojo-
vání místního společenství, potřeby, 
priority a směry rozvoje jsou stanove-
ny lidmi žijícími v obci, průběh zpraco-
vání komunitního plánu je stejně důle-
žitý jako jeho výstupy, kompromis přá-
ní a možností.

Základem KPSS je spolupráce zada-
vatelů, poskytovatelů a uživatelů so-
ciálních služeb, kteří tvoří tzv. triádu. 
Jedná se o partnerský vztah.

Mezi zadavatele patří zástupci 
územních samosprávných celků (obcí 
nebo krajů), kteří zodpovídají za  za-
jištění sociálních služeb odpovídají-
cích místním potřebám. Procesu ko-
munitního plánování poskytují poli-
tickou podporu.

Poskytovateli jsou subjekty, kte-
ré poskytují a nabízejí sociální služby. 
Nejčastěji se jedná o nestátní nezisko-
vé organizace, organizace zřízené obcí 
nebo krajem, příp. státem. Jejich vý-

znam v procesu komunitního plánová-
ní spočívá v praktických zkušenostech.

Důležitými účastníky komunitního
plánování jsou uživatelé – klienti so-
ciálních služeb – lidé v nepříznivé nebo
tíživé sociální situaci, kterým jsou ur-
čeny. Jejich účast je nezbytná, proto-
že mohou vyjádřit svůj názor a potře-
by, spolupodílet se tak na utváření po-
doby sociálních služeb. Dalšími účastní-
ky komunitního plánování jsou rodinní
příslušníci a organizace, které hájí zá-
jmy uživatelů.

Pojem veřejnost zahrnuje všechny
občany, kteří se zajímají o sociální služ-
by, jejich fungování jim není lhostejné
a jsou ochotni aktivně přispět k vytvo-
ření plánu nebo jeho realizaci.

Proces komunitního plánování je
cyklický a hlavní kroky se v určitých in-
tervalech vždy opakují.

Cílem KPSS je posilovat sociál-
ní soudržnost komunity, podporovat
sociální začleňování a předcházet so-
ciálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.

Přínosem komunitního plánování 
pro město je zapojení všech účastní-
ků systému sociálních služeb (uživate-
lů, poskytovatelů, zadavatelů) do pří-
pravy a uskutečňování plánu sociálních
služeb, legitimizování rozhodování ří-
dicích a zastupitelských orgánů a zvy-
šování míry zapojení občanů do dění
v obci; podporování dialogu a  spolu-
práce mezi obyvateli, zvyšování poci-
tu příslušnosti ke  komunitě a  umož-
ňování objevovat nové lidské i mate-
riální možnosti; zvyšovat dostupnost
a kvalitu sociálních služeb a rozšiřovat
jejich nabídku, zajišťovat, aby sociální
služby odpovídaly místním potřebám
a reagovaly na lokální odlišnosti; zvy-
šovat efektivitu investovaných finanč-
ních prostředků.

Výsledkem komunitního plánování 
je systém sociálních služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným míst-
ním potřebám, reaguje na lokální od-
lišnosti a zajišťuje efektivní využívání
finančních prostředků, které jsou vy-
nakládané na služby.

Mgr. Pavlína Stolaříková, 
komunitní plánování sociálních služeb, 

MěÚ Luhačovice

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1 + 1

Poděkování Josefu Tomečkovi
Dovolte mi, abych i tímto způsobem 

poděkoval Josefu Tomečkovi, studen-
tu oktávy, za reprezentaci školy, měs-
ta, České republiky při jeho studiu 
na naší škole, které ukončil. Jsem rád, 
že Josef plně využil podmínek jak mate-
riálně technických, tak především lid-
sky vztahových podmínek, které naše 
škola nabízí. Nejenom jako učitel che-
mie mu přeji, aby na cestě přírodních 
věd měl dostatek odvahy, trpělivosti 
a neutuchající naděje v úspěch při vě-
decké práci.

Josef Maryáš

Ocenění Josefa Tomečka
Cenu Učené společnosti získal

14. května 2018 na Univerzitě Karlo-
vě za studii v chemii „Příprava nových
ligandů na  bázi adamantanu a  stu-
dium jejich supramolekulárního cho-
vání vůči β-cyklodextrinu a cucurbit[7]
urilu“ v kategorii středoškolských stu-
dentů. Celkem bylo v  této kategorii
15 studentů z celé republiky.

Postoupil také potřetí na Meziná-
rodní chemickou olympiádu – jubilejní
padesátý ročník se bude konat v Bra-
tislavě a v Praze od 19. do 29. červen-
ce 2018.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Ču-
nek společně s radním pro školství Pe-
trem Gazdíkem a dalšími členy krajské
rady ocenili Josefa za  mimořádné
úspěchy.

Josef byl přijat na  Imperial Colle-
ge London (Královská univerzita v Lon-
dýně); je to veřejná výzkumná univer-
zita zaměřená na  vědu, strojírenství,
medicínu a obchod a má velmi vysoké
postavení ve světovém žebříčku, kon-
krétně byla ohodnocena jako osmá nej-
lepší univerzita na světě dle QS Ran-
king 2018. 

Olympiády, celostátní úspěch
Míša Machů, Eliška Miškaříková 

a  Natka Caletková ze septimy  slaví
úspěch  v  celostátní soutěži Spotře-
ba pro život konané pod záštitou mi-
nisterstva průmyslu a  obchodu. Je-
jich úkolem bylo přinést srozumitel-
ný přehled práv a povinností ve složi-
tých závazkových vztazích mezi mobil-
ními operátory a spotřebiteli. Jejich
časopis se umístil na 2. místě a děv-
čata vyhrávají zájezd do Evropského
parlamentu.

Blahopřejeme Jakubu Čer ve -
ňanovi  z  tercie, který získal 2. mís-
to   s 13 body ze 77 účastníků okres-
ního kola matematické soutěže Py-
thagoriády.

Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín
Stavvební ppráce vv  ccelkovvé výši 

projekttu IROPP 22 mmill. Kč na  no-
vém 4. aa 5. paatře gymmnnázia pokra-
čují – nooová aulaa, příroddovědné expe-
rimenttáárium, jjazykovvá  učebbna, re-
laxačníí a studijní centrrum, uučebna 
automaaatizace a robottizzace…… před-
pokládaaný termín ukoonnčení pprací je 
31. čerrvvence 22018.

Možžnost sstudia aa ddalšíhho kola 
přijímaacího řřízení pproo uchhazeče 
z 9. tříddd je moožné konzzultovvat pří-
mo s veeedenímm školy.
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Majáles školy 2018
Další ročník našeho Studentské-

ho majálesu proběhl 25. května 2018 
v každém známém koutě Slavičína. Le-
tos si naši studenti vybrali téma blíz-
ké každému z nás „Etapy  lidského ži-
vota“. Během průvodu jste mohli vi-
dět studenty oblečené jak za  bato-
lata, tak za  důchodce nebo prvňáč-
ky. Na programu této události nebylo 
jen dělat hluk po celém městě. Všech-
ny třídy předvedly v parku své scénky 
na zvolené téma (od „školkáčků“ přes 
vysokoškoláky až k důchodcům). Hu-
dební doprovod studenti sexty zvládli 
na jedničku a přispěli tím k dobré nála-
dě. Pro nejmenší účastníky byl nachys-
tán program plný her a soutěží a slad-
ké odměny za jejich snahu. Naši letoš-
ní maturanti tradičně předali maturitní 
klíč ročníku, který za rok bude pokra-
čovat v této tradici. Celý průběh a po-
vedené kostýmy všech studentů oživi-
ly dění města.

Majálesový průvod městem finanč-
ně podpořilo město Slavičín.

Závěrečné a maturitní zkoušky
Po maturitních zkouškách probíha-

ly v červnu zkoušky závěrečné u učňů. 
Přehled výsledků  a   úspěšnos-

ti je na  našich webových stránkách 
www.gjpsosslavicin.cz

Pomáhali jsme
Ve středu 16. května 2018 se usku-

tečnila celonárodní osvětová a sbírko-

vá akce Český den proti rakovině 2018 
(tzv. květinový den). Sbírka byla urče-
na na  prevenci a  léčbu nádorových 
onemocnění. Prodejním předmětem 
a symbolem celé akce byl žlutý kvítek 
měsíčku lékařského. Výtěžek sbírky či-
nil 14 015 Kč.

Poděkování ředitele školy Josefa 
Maryáše

Milí čtenáři zpravodaje, po  kon-
kurzním řízení mě Rada Zlínského kraje 
7. května 2018 znovu jmenovala na pra-
covní místo ředitele školy. Svou koncep-
ci, se kterou jsem uspěl, jsem zveřejnil 
na našich stránkách školy: http://www.
gjpslavicin.cz/cz/o_skole/reditel/. 

Své studenty a  snad i  své kolegy 
na prvním místě vedu k tomu, aby kaž-
dý úkol, situaci nutně promysleli, šli 
na hloubku a nebyli prvoplánově zbrklí 
v úsudku. Většinou má úkol více vrstev 
a neexistuje jediná cesta k řešení. Každý 
předložený úkol vyžaduje od žáka a nás 
učitelů nejdříve postoj, teprve potom 
samotné řešení úkolu. Jsem přesvěd-
čený, že prvořadým postojem je ukazo-
vat žákům vnitřní odpovědnost a sluš-
nost – vnitřní odpovědnost se nedá vy-
nutit, proto odpovědnost a  slušnost 
musíme učit žáky přijímat. 

Kolegové, žáci, rodičovská a firem-
ní veřejnost jsou pro mě partnery. Stá-
le se zamýšlím jak motivovat partnery 
a sebe samého. Dlouhodobá motivace 
žáka by měla vždy začít nikoliv skrze 
předání informace a příkazu, ale pře-

devším a předně nabídnutím VZTAHU.
Vztahu k předmětu (či k odbornému
výcviku), vztahu k  partnerovi. Vztah
k předmětu mohu nabídnout jen teh-
dy, pokud já sám mám ke svému před-
mětu, oboru kladný VZTAH, pokud mě
osobně nabídne radost, pokud mě pro-
fesně i  lidsky naplňuje. Jen tehdy se
mohu pokusit tento postoj k předmě-
tu a práci žákovi předat. Pokud se mi
to daří, je na čem dál stavět – je to pro
mě dobrý základ. Žáci většinou pozna-
jí, pokud má učitel k předmětu a prá-
ci vztah pouze „z donucení nebo z po-
vinnosti“. To, zda najde žák také pro-
fesní cestu v mém předmětu či odbor-
ném výcviku, je již dopadem. I  když
žák nemá dar být v  daném předmě-
tu či oboru úspěšný, může přesto mít
k němu kladný vztah. Věřím, že smys-
lem středoškolského vzdělávání je prá-
vě ve schopnosti znovu a znovu vzbu-
zovat u žáků VZTAH k předmětu, od-
povědnost a slušné chování. 

Děkuji především svým kolegům
za  nesmírně náročnou, odpovědnou
práci, bez níž bych se nemohl věno-
vat strategickým investičním projek-
tům v průběhu posledních let, které
do  Slavičína přinesly téměř 100 mil.
Kč. Děkuji za  prokazatelnou podpo-
ru a pomoc vedení města ve Slavičíně
a také kolegům nejbližších základních
škol, protože jsem přesvědčený, že jen

ZŠ Malé Pole
Školní rok 2017/2018 končí…

Letošní školní rok končí a dětem
začínají vytoužené prázdniny. Chci
Vás stručně informovat o významných
událostech v životě školy za uplynulé
období. Mohu konstatovat, že škol-
ní rok 2017/2018 byl pro naši školu
úspěšný. Uspořádali jsme řadu zda-
řilých akcí, které rozvíjejí osobnost
dítěte, podporují zdravý životní styl
a vedou ke vzdělanosti. Během roku
se nám dařilo dovybavit třídy novým
školním nábytkem a pořídit další in-
teraktivní tabuli.

Průběžně se škola zapojuje do pro-
jektů, které vyhlašuje zejména MŠMT.
V  tomto školním roce jsme zahájili
realizaci projektu „Šablony Základ-
ní školy Slavičín – Malé Pole“. Cílem
tohoto projektu je poskytnout větší
podporu zejména žákům ohrožených
školním neúspěchem. Způsob reali-
zace spočívá v  personální podpoře
za pomoci školního asistenta a doučo-
vání žáků. Žákům mají dále napomá-
hat aktivity, jako jsou čtenářský klub

a klub zábavné logiky a deskových her.
Taky je podporován profesní růst pe-
dagogických pracovníků pomocí dlou-
hodobého a průběžného vzdělávání.
Realizace tohoto projektu potrvá až
do 31. srpna 2019.

Samozřejmě, že v  průběhu roku 
je třeba reagovat na  mnoho změn
ve školství, ať už je to změna financo-
vání, inkluze atd. Se všemi těmito sku-
tečnostmi se postupně vyrovnáváme.

V úvodu příspěvku jsem se zmínil, 
že budu stručný. Informoval jsem tedy
o tom, co bylo a je pro naši školu zá-
sadní a důležité. Přeji Vám, rodičům
a dětem, hodně slunečných dnů, pří-
jemné prožití zasloužených dovole-
ných a ať načerpáte všichni dostatek
sil do nového školního roku 2018/2019.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy 

Na kole dětem
V pátek 1. června 2018 do naše-

ho regionu zavítal již 9. ročník veřej-
né cyklotour „Na kole dětem“. Pelo-
ton cyklistů v čele s Josefem Zimov-

ideově jednotný a  navazující systém
vzdělávání v  pilířových parametrech
je ten správný.

Děkuji také Vám všem, kteří jste 
uplynulý školní rok školu jakkoliv pod-
porovali, fandili a  pomáhali jí. Pře-
ji všem žákům, studentům a učitelům
slavičínských škol radostné prázdniny.

Josef Maryáš

Poděkování za sponzorský dar firmě
UPOSS, s. r. o.

Děkujeme firmě UPOSS, s. r. o., 
za opravu světel a dodání elektro ma-
teriálu pro závěrečné zkoušky na útva-
ru SOŠ.

Němečtí partneři na stáži v naší škole
Od 9. do 15. června 2018 proběhla 

na naší škole stáž německých studen-
tů z Diepholzu. Děkujeme všem rodi-
čům, kteří německé studenty ubytova-
li ve svých rodinách. Spolupráci se za-
hraničními školami finančně podpoři-
lo město Slavičín.

Týdenní turistický kurz SOŠ „Karlovicko“
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čákem a spoustou známých osobnos-
tí (např. prof. Pavel Pafko a prof. Jan
Pirk) vyrazili na jedenáctidenní cyklo-
jízdu napříč Českou republikou. Jed-
ná se o sportovní projekt na podporu
onkologicky nemocných dětí. Využili
jsme možnosti přidat se na část etapy,
a tím tak podpořit odkaz ve znění „My,
kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musí-
me pomáhat těm, kdo ho mají méně“.

Za krásného slunečného počasí se
17 žáků naší školy za doprovodu učite-
lů a rodičů přidalo do pelotonu na část
2. etapy, která vedla v blízkém okolí
našeho města. Nejdříve jsme navštívili
Vlachovice, kam jsme se vydali po cyk-
lostezce přes Divnice. Jízda proběhla
bez problémů a všichni si užívali ideál-
ních podmínek. Ve  Vlachovicích ná-
sledovala zastávka, která byla vypl-
něna pestrým programem a občerst-
vením. První problém nastal, když na-
šemu cyklistovi vlivem velkého horka
praskla duše… Poté jsme doprovodi-
li peloton v čele s Josefem Zimovčá-
kem do Lipiny, odpojili se a vrátili zpět
do Slavičína. Při zpáteční cestě nás po-
stihl druhý defekt… To už byl skuteč-
ně problém, který se podařilo vyřešit
za pomoci ochotné pracovnice firmy
v Křekově, která naložila nepojízdné
kolo včetně naší žákyně do auta a od-
vezla do Vlachovic. Problém s nepo-
jízdnými cyklisty pomohli vyřešit ro-
diče, kteří je dopravili do  Slavičína.
Zbývající část cesty již proběhla v po-
hodě a  všichni se těšili na  zastávku
před radnicí ve Slavičíně. Když projíž-
děl peloton kolem naší školy, zpoma-
lil a naši žáci včetně doprovodu se za-
řadili hned za Josefa Zimovčáka a do-
jeli k radnici, kde byli všichni přivítá-
ni panem starostou. Po občerstvení,
odpočinku a  fotografování peloton
za doprovodu všech účastníků opus-
til naše město a pokračoval směrem
na Pitín až do cíle etapy v Drslavicích.

Všichni naši žáci, včetně dopro-
vodu, si tuto sportovní akci opravdu
skvěle užili a těší se na možnost účas-
ti a setkání se zajímavými lidmi třeba
na některém z příštích ročníků akce
„Na kole dětem“.

Mgr. Roman Goldbach    

Regionální plavecké závody
V pátek 9. června 2018 se vybraní

žáci z 1. – 5. ročníku naší školy vypra-
vili na plovárnu do Luhačovic. Chlapci
a děvčata nás reprezentovali na Pře-
boru regionu v plavání o putovní po-
hár Plavecké školy Uherské Hradiště.

Děti soutěžily v disciplínách 25 m
a 50 m volným plaveckým způsobem
a v závodech smíšených štafet 3x25 m.
Malí závodníci bojovali úspěšně a při-
vezli několik krásných cen: Štěpán
Uher zlatou medaili, Markéta Tomáš-
ková stř íbrnou, Sabina Slámečko-
vá, Dominik Kubáň a Radim Tomášek
bronzovou medaili. Třeťáci vybojovali
1. místo a čtvrťáci 2. místo ve smíšené
štafetě volným plaveckým způsobem.

Žákům gratulujeme a  děkujeme
za výbornou reprezentaci školy, díky
níž jsme získali 3. místo v celkovém
hodnocení škol.

Mgr. Martin Maděryč      

Helfíkův kotár 2018
Letos – 9. června 2018 – se opět

žáci pátého ročníku naší školy zú-
častnili branně zdravotnické soutě-
že Helfíkův kotár. Smyslem této akce
je vychovat mladou generaci, která
se nebude bát poskytnout první po-
moc ve vypjatých situacích, kdy do-
chází bezprostředně k  ohrožení ži-
vota. Samotné soutěži proto před-
chází školení skutečnými záchranáři
ZS Zlín a pak už se „mladí záchraná-
ři“ připravují pod vedením pedagogů
a samostatně ve svém volném čase.
Za pěkného počasí tedy stanulo v Pi-
večkově lesoparku na startovní čáře
26 soutěžících dvojic. Klání bylo oprav-
du náročné a při rovnosti bodů rozho-
dovalo lepší časové skóre. Naši ško-
lu reprezentovalo celkem pět dvojic,
z nichž nejlepšího umístění dosáhly
Mariana Bothová a Tereza Hubíková
(9. místo). Pochvalu za pěknou repre-
zentaci školy si zaslouží i další dvoji-
ce: Simona Tarabusová a Kristýna Kla-
banová, Lucie Machalová a Elena Eva
 Minichová, Jan Slámečka a Jan Pfei-
fer, Aneta Parýzková a  Adéla Ond-
rašicová.

V š e m  ž á kům  b l a h o p ře j e m e

ke  zvládnutí tak náročné soutěže 
a věříme, že získané znalosti při po-
skytování první pomoci budou umět 
v životě využít.

Mgr. Marcela Kovaříková

Za krásami Slovenska
„Hurá!“ ozvalo se sborově ze čtvr-

té a páté třídy naší školy poté, co jim 
bylo oznámeno, že mohou v  závěru 
letošního školního roku zažít ještě 
jeden výlet navíc. A ne ledajaký! Na-
dace Synot, kterou založil senátor 
a podnikatel Ivo Valenta, se obrátila 
na  ředitelství ZŠ Malé Pole s nabíd-
kou jednodenního výletu pro žáky 
Zlínského kraje zdarma. Cílem výle-
tu se stal Trenčínský hrad a lázeňské 
město Trenčianské Teplice. No, řek-
něte, kdo by nebyl rád?

A tak se čtyřicet účastníků výle-
tu včetně pedagogického doprovodu 
vydalo v půli měsíce června za krása-
mi Slovenska. A že bylo čemu se ob-
divovat! Nejdříve jsme se zastavi-
li na  Trenčínském hradě, dominan-
tě města Trenčína a celého střední-
ho Pováží. Kromě vystavených expo-
nátů, jež jsme si se zájmem prohléd-
li, se nám naskytl nádherný výhled 
na celé město a okolí. Vřele doporu-
čujeme k  rodinným výletům během 
letní dovolené!

Koupání na  výletě žáci málokdy
zažijí, ale na koupališti Zelená Žaba 
si ho dokonale vychutnali. Unaveni, 
plni nových dojmů a zážitků jsme se 
vraceli v podvečer domů, do Slavičína.

Nadace Synot (dř íve Nadace
Děti – kultura – sport) je první a jedi-
nou organizací svého druhu ve Zlín-
ském kraji. Svou činnost zahájila v roce 
2000 a zaměřila ji na potřebu pomá-
hat dětem a mládeži nejdříve v našem 
regionu a  později i  na  celém území 
ČR. Podporu nadace získaly zejména 
nemocnice, sociální ústavy, školy, 
sportovní oddíly a kluby, významné 
instituce a  divadla, církevní památ-
ky a  v  neposlední řadě stovky jed-
notlivců. Jednalo se především o děti 
a dospělé se zdravotním či mentálním 
postižením. Těmto nadace pomohla 
k nákupu zdravotních pomůcek, pří-
padně léků, které nehradí pojišťovna 
a podobně. Posláním a cílem nadace 
je  v   s o u l a d u s   v ý š e u ved ený m 
podpora projektů zaměřených na roz-
voj osobnosti dětí, jejich výchovy 
a vzdělávání, což v konečném výsled-
ku akce splnila.

Nezbývá, než poděkovat nada-
ci za možnost prožít tak hezký výlet. 

Mgr. Marcela Kovaříková

Country kroužek při ZŠ Slavičín –
Malé Pole

Kroužek country tance pracuje 
na naší škole již sedmým rokem a  je
o  něj stále velký zájem. V  letošním
roce jej navštěvovalo 30 tanečníků,
z  velké části děvčat, o  to víc si ale
ceníme docházky několika chlapců.

Country tance jsou hravé a vese-
lé, při jejich provádění nejde ani tak
o preciznost, jak o prožitek z pohy-
bu, kontaktu s dalšími tanečníky, zá-
bavu a uvolnění. Přesto zdánlivá kro-
ková a prostorová jednoduchost po-
třebuje pohybovou a rytmickou prů-
pravu a spoustu hodin nácviku. Vět-
šina dětí letos patřila mezi začáteč-
níky, kteří se učili rytmizované chů-
zi a zároveň orientaci v prostoru, ale
velký dík patří i těm starším a zkuše-
nějším, kteří nové členy mezi sebe při-
jali a byli pro ně pomocníky a vzorem.
Mohli jsme tak během roku nacvičit
tři různé tance, se kterými děti něko-
likrát vystoupily při akcích školy, měs-
ta či jako hosté v nedalekém Pitíně.

Děkujeme rodičům, městu a všem 
našim příznivcům za  podporu. (Ob-
zvláště zmrzlina od  paní Tenglové
po  červnovém vystoupení v  parku
všechny tanečníky potěšila.)

Činnost Country kroužku byla fi-
nančně podpořena městem Slavičín.

Mgr. Barbora Chovančíková,
Mgr. Jaroslava Skrášková

Dramatický kroužek Ci-li-link  při 
ZŠ Slavičín – Malé Pole

Ve  školním roce 2017/2018 jsme 
měli dva dramatické kroužky. První
skupinka – mladší, se scházela vždy
v úterý v počtu deseti členů. Druhá
skupinka – starší, tedy pokročilí, měli
divadelní zkoušky vždy v pátek. Tam
jich bylo jedenáct.

V obou odděleních jsme dle vyspě-
losti herců procvičovali fantazii, tvoři-
vost, rytmus, jevištní řeč, pozornost,
paměť, představivost, slovní zásobu
a hry s rýmy. Vymýšleli jsme pohybo-
vé hry, etudy, hry s loutkou, živé ob-
razy… Důležitou složkou v hraní byla
pro nás improvizace. Nejvíc nás bavi-
ly etudy na dané téma, které probíha-
ly improvizovaně bez zadané osnovy.

V  říjnu herci nastudovali krátké 
představení o životě broučků podle
knihy J. Karafiáta. Mohli jste ho vidět
na akci naší školy Putování s broučky
a beruškami. V dubnu jsme pomáha-
li při zápisu dětí do 1. tříd. Naši herci
rozveselili budoucí prvňáčky tím, že
jim v kostýmech pohádkových postav
dávali různé záludné úkoly.



Vyvrcholením naší práce v  tom-
to školním roce byla představení pro 
MŠ Malé Pole, ŠD při ZŠ Vlára a pro 
veřejnost. Herci z mladšího odděle-
ní nastudovali hru Karkulky a herci ze 
staršího oddělení hry Dva lháři a Šiš-
lavá pohádka.

Chtěla bych moc poděkovat ma-
minkám a babičkám za pomoc při pří-
pravě kostýmů v obou odděleních dra-
matického kroužku.

Na konci školního roku mi mladí 
herci pomáhali s organizováním akce 
Spaní ve družině. Všem nocležníkům 
„vykouzlili“ nezapomenutelné zážit-
ky na stezce odvahy.

A to už byl v dramatickém krouž-
ku konec, zazvonil nám prázdninový 
zvonec! Na  setkání s  vámi se těším 
opět po prázdninách.

Ladislava Knoppová, 
vedoucí dramatického kroužku

Rok 2017/2018 ve školní družině
V naší škole máme dvě oddělení, 

která se řídí Školním vzdělávacím pro-
gramem pro školní družinu ZŠ Slavi-
čín – Malé Pole. Ve ŠD střídáme pra-
videlnou činnost, příležitostné akce, 
spontánní aktivity, odpočinkové čin-
nosti a přípravu na vyučování (nespo-
čívá ve vypracování domácích úkolů, 
ale v zahrnování didaktických her a te-
matických vycházek). Aktivity v  jed-
notlivých odděleních ale nemusí být 
shodné. Vymýšlíme si další činnosti 
podle nápadů dětí, fantazie a krea-
tivity vychovatelek či nabídek ostat-
ních institucí a firem.

Jak jsme se letos „u  nás“ měli? 
Troufám si říct, že báječně a pohodo-
vě! Skoro každý týden na děti čekalo 

nějaké menší nebo větší překvapení.
Nejdř íve se prvňáčci seznámili 

s prostorami školy, panem ředitelem, 
učiteli a ostatními pracovníky. Potom 
nám nastal Bramborový týden. S dru-
žinou ze ZŠ Vlára jsme si zasportova-
li a zasmáli se na Mezidružinové pou-
ti. Pro veřejnost ze Slavičína a okolí 
jsme uspořádali již tradiční lampiono-
vý průvod s názvem Putování s brouč-
ky a beruškami. V listopadu děti pu-
tovaly Z pohádky do pohádky. V pro-
sinci jsme měli Vánoce před Vánoce-
mi (zdobení vánočního stromečku, po-
vídání o zvycích a rozdávání dárků…) 
a zasoutěžili jsme si na Předvánoční 
olympiádě. V zimě jsme se radovali ze 
sněhu a několikrát se vydali na cyklos-
tezku krmit kačenky. V dubnu jsme sla-
vili Den Země a uspořádali Slet čaro-
dějnic a čarodějů. V kostýmech jsme 
čarovali, vařili kouzelné nápoje a „lé-
tali na koštěti“. V květnu jsme vyrá-
běli maminkám dárečky k jejich svát-
ku. Začátkem června jsme na zahradě 
DDM oslavili Den dětí a vydali se na ná-
vštěvu k hasičům. Obě oddělení na-
vštívila několikrát knihovnu, kde pro 
nás byl přichystán zajímavý program. 
Ještě před koncem školního roku jsme 
se naučili bubnovat na pravé africké 
bubny se zlínskými bubeníky.

Během celého školního roku jsme 
tvořili výrobky z  různých materiálů 
pro radost sobě i druhým, provádě-
li pokusy, četli knížky na pokračová-
ní, zpívali a tancovali, sportovali jsme 
na hřišti a hráli hry, při kterých jsme 
se poučili i pobavili. 

A co nás ještě čeká na konci škol-
ního roku? To nejlepší! Přece: spa-
ní ve družince. Bude spojeno s „noč-
ní“ stezkou odvahy a dalším překva-
pením.

Chtěla bych všem žákům naší ško-
ly popřát krásné prázdniny, aby si je 
ve zdraví prožili a načerpali síly do no-
vého školního roku, rodičům vydaře-
nou a pohodovou dovolenou. 

V září se na všechny „družinkové“ 
děti budu moc těšit, protože se vy-
dáme vstříc novým dobrodružstvím!

Ladislava Knoppová, vedoucí ŠD

Poděkování
Žáci a paní vychovatelky ze škol-

ní družiny při ZŠ Malé Pole ve Slavičí-
ně děkují pracovnicím knihovny a ha-
sičům za vstřícný přístup, pohodové 
a profesionální jednání a za spoustu 
cenných informací, které jsme od vás 
získali. Návštěvy u vás byly příjemné 
a zajímavé. Moc děkujeme! 

Ladislava Knoppová, vedoucí ŠD

Provozní doba vzdělávacího 
střediska:
Po  8.00 – 14.00
Út  8.00 – 14.00
St  8.00 – 14.00
Čt  8.00 – 14.00
Pá  8.00 – 14.00

V tuto dobu je možné využívat 12
PC a Internet zdarma. Denní limit pro 
návštěvníka PC učebny je 60 minut. 
Za poplatek je možnost tisku, kopíro-
vání, vazbu do kroužkové vazby a lami-
nování dokumentů. 

Vyhrazujeme si možnost změ-
ny provozní doby z  důvodu koná-
ní vzdělávacích kurzů a  akcí. Veš-
keré změny jsou aktualizovány na 
www.pivecka.cz.
Kontaktní údaje: Horní náměstí 111,
763  21 Slavičín. Tel.: 571  110  425, 
739 095 0315. E-mail: nadace@pivec-
ka.cz. Web: www.pivecka.cz, www.pi-
vecka-ops.cz

Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na PC 
(20 hodin) 500 Kč
 Práce na PC pro pokročilé 
(20 hodin) 700 Kč 
 Internet a  komunikace přes inter-
net (12 hodin) 400 Kč
MS PowerPoint (12 hodin) 500 Kč
 Tvorba webových stránek 
(20 hodin) 800 Kč
 Multimédia (8 hodin) 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky
a pokročilé (30 hodin) 1 000 Kč
Základy daňové evidence
(30 hodin) 1 000 Kč
Ruský jazyk pro začátečníky – školní
rok 3 000Kč / půl roku 1 500 Kč
Ruský jazyk pro pokročilé – školní
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Základy první pomoci
(8 hodin) 500 Kč
Aktuálně:

Nutný počet pro otevření kurzu je
minimálně 8 účastníků. 

Akce, které proběhly…
Páťáci zachraňovali životy!

Dřevorubec s masivním tepenným kr-
vácením, dítě popálené o horký kotlík, ho-
řící auto se čtyřmi zraněnými, hádka dvou 
mužů, která vyústila přestřelkou, volání 
na tísňovou linku a rozhovor s  profesio-
nální dispečerkou…. To vše a další situa-
ce museli řešit soutěžící v sobotu 9. červ-
na v Pivečkově lesoparku. Naštěstí vážná 
zranění měli pouze figuranti!

Helfíkův kotár je zdravotně - výchov-
ná soutěž určena žákům pátých tříd ZŠ 
Slavičína a širokého okolí. Tento projekt 
spočívá především v tom, že profesio-
nálové přednášejí odbornou témati-
ku na ZŠ a děti si nabyté znalosti a do-

vednosti ověří na modelových situacích
s reálně namaskovanými figuranty.

V 17. ročníku  Helfíkova kotáru závo-
dilo celkem 26 družstev. Pro dvou člen-
ná družstva bylo připraveno osm úkolů.
Na žáky čekaly situace, které mohou na-
stat v reálném životě. Na výbornou zvlád-
li i to, s čím by si leckterý dospělý pora-
dil jen stěží. Čekání na vyhlášení výsled-
ků zpestřila fiktivní dopravní nehoda, při
které zasahovaly všechny složky integro-
vaného záchranného systému. Tato simu-
lovaná ukázka vzbudila u všech přítom-
ných obrovský zájem. Pro přítomné  byla
připravena i ukázka policejního a záchra-
nářského vozu a doprovodné hry.

A  jak soutěžící dopadli? První místo 
vybojovaly a putovní pohár obhájily dív-
ky ze ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vlá-
ří, druhé a třetí místo zaslouženě získa-
la  ZŠ Vlára Slavičín.

Velké poděkovaní patří hlavní pořa-
datelce a školitelce Pavle Sudkové, která
pracuje na urgentním příjmu KNTB ve Zlí-
ně, záchranářům  ZZSZK, členům HZS ze
Slavičína, místnímu oddělení PČR, figu-
rantům a všem, kteří se na organizaci po-
díleli. Tak rozsáhlou akci bychom nemoh-
li uspořádat bez přízně a náklonnosti na-
šich partnerů. Naše upřímné poděkování
za finanční podporu patří městu Slavičín
a všem štědrým sponzorům, ke kterým
tradičně patří Autoklub Barum Czech
Rally Zlín, BTC Trade, s.r.o., BTH Slavičín,
spol. s r.o., EKOFILTR, spol. s r.o., EURO-
CORP TRADE s.r.o., LAVR design, Outdo-
or-a-sport.cz Slavičín, RASSO, SEGOT CZ
a.s. Zlín, TOP-TRIO s.r.o., Vamak, s.r.o.,
VITAR s.r.o. Zlín.

Připravujeme:
Dílna inspirace

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

Každé úterý v  16.00 hodin v  budo-
vě nadace.
Plán aktivit na červenec:
výroba síťovky
 Výtvarný příměstský tábor: 
9. – 13. 7. 2018
 Anglický příměstský tábor: 
13. – 17. 8. 2018
 Pohádkový les – 1. 9. 2018, 
Pivečkův lesopark

Vzdělávací středisko
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Dramatický kroužek hrál dětem
i rodičům

S blížícím se koncem školního roku 
jsme zúročili mnohaměsíční úsilí i v na-
šem dramatickém kroužku. V květnu 
jsme měli premiéru pohádek O Budu-
línkovi a O perníkové chaloupce, se 
kterými jsme vystoupili pro děti škol-
ní družiny, rodiče našich herců, děti ze 
slavičínských mateřských škol a naše 
nejmladší spolužáky. Divadlo bylo se-
staveno z pohádek proložených pís-
němi, tanci, popleteným šaškem a vy-
stoupením talentovaných malých her-
ců – členů dramatického kroužku. Obe-
censtvo ocenilo naše herce velkým 
potleskem, což byla pro ně ta největ-
ší odměna. 

Bc. Martina Ptáčková, 
Mgr. Lenka Tomečková

Oslava Dne dětí 
Letošní Den dětí si naši žáci užili 

během zábavného dopoledne v měst-
ském parku, v Sokolovně a na hřišti FC 
TVD Slavičín. Program připravili naši 
učitelé, paní vychovatelky a žákovský 
parlament.

Zámecký park patřil mladším žákům 
1. – 4. tříd. Veselé atrakce, závodivé 
hry a tolik oblíbený jarmark se stánky 
plnými sladkostí a drobných cen láka-
ly k soutěžení.  

Starší žáci z 5. – 9. tříd obdivovali vý-
kony účastníků 4. ročníku zábavné sou-
těže Základka má talent. Během 11 vy-
stoupení mohli sledovat karate, jízdu 
na koloběžkách, country tance, roztles-
kávačky, pobavit se u novinek ze světa, 
nechyběl ani zpěv a hra na hudební ná-
stroje, stínové divadlo žáků pátých tříd 
i freestyle koloběžky. O vítězích sou-
těže rozhodli sami žáci svým hlasová-
ním. První místo získala zpěvačka Na-
tálie Bothová ze třídy 7. A. Atmosféra 
v sále Sokolovny připomínala televiz-

ZŠ Slavičín-Vlára
ní soutěž Česko hledá talent. 

Oslavu Dne dětí jsme ukončili spor-
tem. Na hřišti se v kopané utkal výběr 
žáků devátých tříd a fotbalová „jede-
náctka“ z učitelského sboru. Žáci byli 
pro pedagogy opravdu tvrdým oříš-
kem a měření sil ovládli rozdílem 4:2. 
Den plný zábavy, dovedností a humo-
ru – takový byl 1. červen v ZŠ Slavičín-
Vlára. Akce byla finančně podpořena 
městem Slavičín a Sdružením rodičů. 

Mgr. Jana Pinďáková
          

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY VE ŠKOLE
 Úspěch na mezinárodním mítinku

Naše výprava vyrazila na 15. roč-
ník atletického mítinku O pohár pri-
mátora mesta Nová Dubnica s týmem 
45 sportovců 1. – 9. ročníku. Celkem 
v těchto závodech soupeřilo asi 300 
atletů ze Slovenské a České republi-
ky. Své síly si změřili v běhu na 60 m, 
300 m, 800 m, 1000 m, skoku dalekém, 
hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí 
a štafety 4x200 m. V silné konkuren-
ci jsme vybojovali 38 medailí – 17 zla-
tých, 11 stříbrných a 10 bronzových. 
Medaile našim žákům předal profesio-
nální slovenský hokejista Tomáš Ko-
pecký, který působil v  klubech NHL 
a s Chicagem a Detroitem získal ho-
kejovou trofej Stanleyův pohár. Tato 
akce byla finančně podpořena měs-
tem Slavičín. 

Vš em s p o r tovcům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.
Mezinárodní sportovní den

V  rámci přeshraniční spolupráce 
se školou ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica 
proběhl dne 31. května 2018 ve spor-
tovním areálu Vlára ve Slavičíně Me-
zinárodní sportovní den, kterého se 
zúčastnilo 150 sportovců. V  atletic-
kých závodech žáci soupeřili v běhu 
na 60 m, 200 m, skoku dalekém, hodu 
kriketovým míčkem, vrhu koulí a šta-

fetě 4x100 m a proběhl rovněž florba-
lový turnaj ve  sportovní hale. Mlad-
ší kategorii ovládl výběr žáků z Nové
Dubnice a nejlepším týmem ve starší
kategorii se stalo družstvo 9. A naší
školy ve  složení Karel Vrba, Václav
Urbaník, Kateřina Dědková a Nela Ce-
sarová. Florbalový turnaj ovládl tým
z DDM Brumov-Bylnice. Naši nejlep-
ší atleti jsou Lenka Frolešová (6. tří-
da), Daniel Švehlák (7. třída), Ludmi-
la Vaculová (8. třída) a Kateřina Děd-
ková (9. třída).

Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín. Poděkování pat-
ří také Nadaci Synot za dotaci na ná-
kup sportovního vybavení na tuto akci.

 Valašská sportovní liga
Osm škol regionu změřilo 5. červ-

na v našem areálu své síly v atletickém
klání žáků I. stupně v následujících dis-
ciplínách: běh na 50 a 60 m, skok dale-
ký, hod míčkem a závěrečné štafety.
Žáci si porovnávali svoje síly ve dvou
kategoriích: 1. – 3. třídy, 4. – 5. třídy.
Naši školu reprezentovali: Ondřej Liš-
ka, Jan Milička, Sára Zichová, Jolana
Valčíková, Adéla Vrbová, Andrea Ku-
líšková, Štěpán Šuráň, Nela Rašková,
Dominik Fojtů, Štěpán Šimoník a Lu-
cie Janáčková. Kolektivním výkonem
se naši sportovci umístili na krásném
3. místě. V bězích na 50 a 60 m je tře-
ba vyzdvihnout výkony Sáry Zicho-
vé (1. místo), Adély Vrbové (1. místo)
a Dominika Fojtů (2. místo). V hodu
míčkem si individuální ocenění vy-
sloužil Štěpán Šuráň a Ondřej Liška
(oba 3. místo). Velkou pochvalu za-
slouží štafeta naší školy, která zvítě-
zila nad ostatními soupeři a obsadila
tak krásné 1. místo. 

Ing. David Ptáček

Certifikát od firmy ASEKOL
V  certifikátu environmentálního

vyúčtování, který jako poděkování
za aktivitu naše škola dostala, nám na-
psali, že odevzdáním 259 kg vyslouži-
lých elektrospotřebičů jsme například
ušetřili 331 litrů ropy a téměř 20 me-
trů krychlových vody. Pro představu
to je téměř 5 000 km jízdy v běžném
automobilu a téměř 300 osprchování.

V projektu Recyklohraní jsme zase
odevzdali neuvěřitelných 634 kg ba-
terií. Rekordmanem je třída 4. B, kte-
rá nasbírala úctyhodných 119 kg. Pře-

devším žáci z I. stupně byli rovněž nej-
lepší při druhém celoškolním sběru pa-
píru. Během dvou květnových týdnů
se nasbíralo celkem 4 720 kg papíru,
které si odvezla pro změnu firma Me-
talšrot. Nejlepší třídy v třídění odpa-
dů dostanou příspěvek na školní výlet
a jednotlivci budou oceněni na konci
školního roku na letní scéně.

Všem, kteří do sběrových akcí při-
spěli, moc děkujeme.

Mgr. Hana Majeriková

Projekt Edison 2018
Schopnost komunikovat v cizím ja-

zyce je velmi důležitá, proto jsme se
i letos zapojili do mezinárodního pro-
jektu EDISON, který spojuje mladé lidi
odlišných kultur a národností, umož-
ňuje seznámení žáků školy se zvyky,
tradicemi a situací v jiných zemích a na-
pomáhá k prolomení mezikulturních
bariér. V prvním červnovém týdnu se
přímé výuky na naší škole účastnili za-
hraniční stážisté student Tang z Číny
a studentky Alina z Ruska a Hasti z In-
die. V průběhu výuky promítali stážis-
té informace o svých zemích a vyprá-
věli nám. Veškerá komunikace probí-
hala v angličtině a přirozeně motivo-
vala žáky k aktivnímu používání toho-
to cizího jazyka. Odpoledne poznáva-
li město Slavičín a přilehlé okolí, nebo
trávili odpoledne s rodinami. Projekt
Edison proběhl také na I. stupni, kde
se stážisté věnovali žákům 4. roční-
ku, kteří si setkání velmi užívali. Dě-
kujeme rodinám paní Zdeňky Dědko-
vé, Jany Gottfriedové a Šárky Končic-
ké, které zahraniční studenty ubyto-
valy a celý týden o ně starostlivě pe-
čovaly. Projekt byl realizován za pod-
pory města Slavičín.

Mgr. Jarmila Maňasová
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Dům dětí a mládeže
Dne 29. června 2018 děti dosta-

ly vysvědčení a naposledy ve školním
roce 2017/2018 jim zazvonilo. V domě
dětí tomu tak není, zájmovým krouž-
kům, které se konají během školního
roku, sice také odzvonilo, ale začátek
prázdnin je pro pracovnice DDM star-
tem prázdninových aktivit. Opravdové
zazvonění za „ddmáckým“ školním ro-
kem bude teprve 24. srpna 2018, kdy
končí poslední námi nabídnutá aktivi-
ta pro období hlavních, letních prázd-
nin 2018.

Rekapitulujeme-li v DDM, zvažuje-
me, co se povedlo, co nepovedlo, jest-
li byli naši klienti, především děti škol-
ního věku, s naší nabídkou spokojeni,

do jaké míry se nám podařilo naplnit 
představy o plánech pro školní rok. 

Domníváme se, že i když zcela ur-
čitě jsme všem nemohli vyhovět, za-
vděčit se jim, udělali jsme jako kolek-
tiv interních i externích pracovníků pro 
chod zařízení, co jsme mohli. Kolekti-
vu s nízkým počtem interních pracov-
níků je třeba poděkovat nejen za čas, 
který své práci věnoval v rámci hlav-
ního pracovního poměru, ale bez nad-
sázky, u některých z nich, za desítky 
hodin věnovaných zařízení navíc, bez 
toho, že by mohli být dostatečně fi-
nančně oceněni. U  zařízení našeho 
typu nelze počítat s pracovní dobou 
v tom klasickém slova smyslu. To by asi 
u nás nefungovalo. Víme, že nás mnoh-
dy překvapí práce navíc právě v mimo-
pracovní dobu; některá z povinností 
si vyžádá řešení po tomto čase, jsou 
zde soboty, neděle, prázdninový čas. 
Se vším jsme se dokázali velice sluš-
ně „porvat“, protože sestava v tomto 
zařízení je natolik solidní, empatická 
k problematice zařízení, že to pros-

tě jde…  S obrovskou úctou smekám 
před interními pracovníky a za jejich 
nesnadnou práci v tomto školním roce 
jim moc a moc děkuji.

Za spolupráci rovněž děkuji zřizo-
vateli a všem subjektům participujícím 
spolu s námi na úseku mimoškolní čin-
nosti i subjektům ostatním.

V  pátek 1. června 2018 proběhl
v  domečku dětský den. Hned kolem 
13. hodiny se u nás vystřídaly obě tří-
dy družinek ze ZŠ Malé Pole a od 16.00 
hodin k  nám přicházeli rodiče s  dět-
mi. Děti putovaly světadíly a u každé-
ho musely splnit jednu disciplínu. Také 

nás navštívili dobrovolní hasiči z Bru-
mova, kteří dětem ukázali auto, a do-
konce si děti vyzkoušely hasit na terč.
Brumovským hasičům moc děkujeme.

A i když nás zahnal déšť a my jsme 
museli program ukončit dříve i  bez
opékání špekáčků, příjemné sportov-
ní odpoledne jsme ukončili tvořivou
dílničkou a všechny děti byly po záslu-
ze odměněny.

Závěrem mi dovolte popřát všem 
dětem krásné prázdniny a  dospělým
vydařenou dovolenou.

Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

Neposedí celá rodina
Projekt „Neposedí

celá rodina“ byl pro rok
2018 finančně podpořen
z dotačního projektu Ro-

dina. Projekt je zaměřen na podporu
poskytování služeb mající preventivní
a podpůrný charakter.

Jedná se o nabídku zejména trénin-
kových a  vzdělávacích aktivit vedou-
cích ke  zvyšování rodičovských kom-
petencí, nabídku základního individu-
álního, odborného a  zprostředkova-
ného odborného poradenství cíleného
na komplexní pomoc rodinám, nabídku
komunitních aktivit cílených na posilo-
vání rodinných vztahů a nabídku osvě-
tových aktivit zaměřených na preven-
ci problémů moderní doby. Chceme
všemi nabízenými službami a aktivita-
mi přispět k posilování významu rodi-
ny a přičinit se tak k lepšímu fungová-
ní našich klientských rodin.
Aktivity projektu:
 Přednášky a besedy
 Kurzy – předporodní, péče o novo-
rozence, laktační, aktivní rodičovství
 Poradenství
- psychologické
- sociální
- oblast zvyšování finanční gramotnosti

- logopedické
- výživové
- se zdravotnickým specialistou a dal-
ší oblasti, které bezprostředně souvi-
sí se životem rodiny

Naší cílovou skupinou jsou rodiny 
s dětmi, rodiče na mateřské či rodičov-
ské dovolené, těhotné ženy s partnery, 
rodiny se specifickými potřebami, jako 
jsou např. rodiny se členem se zdravot-
ním postižením, rodiny s vyšším počtem 
dětí (3 a více), neúplné rodiny, pěstou-
ni a ostatní rodinní příslušníci.
Mgr. Simona Goňová, předseda spolku

Jaro bylo ve znamení našich třech ví-
kendových akcí
Pálení čarodějnic

V letošním roce se 30. dubna 2018 
poprvé uskutečnila akce pálení čaroděj-
nic v Hrádku na výletišti. Pro děti byly 
připraveny výtvarné dílničky s čaroděj-
nickými motivy, stanoviště s úkoly, vý-
roba bublin a kouzelnického lektvaru. 
Po  setmění bylo připraveno nádher-
né vystoupení ohnivé show a násled-
ně zapálení varty.

Děkuje SDH Hrádek za  hasičský 
dohled při zapálení vatry na této akci. 
Tato akce byla finančně podpořena 
městem Slavičín. 

 Závody kočárků – Tak trochu jiné 
závody!

Zábavně-sportovní akce pro rodi-
ny s dětmi proběhla v Zámeckém par-
ku v neděli 13. května 2018. Každý zá-
vodník byl odměněn hodnotnou cenou. 
Děti si vytvořily přáníčka pro mamin-
ku ke svátku matek a pak následovalo 
žonglérské vystoupení a workshop, kde 
si mohli rodiče i děti vyzkoušet žong-
lérské pomůcky. 

Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín a Nadací Synot.
 Dětské olympijské hry

Letošní již 8. ročník této sportovní
sobotní akce pro rodiny s dětmi se opět 

Rodinné a mateřské centrum 
Neposedídí c lelá

RR vydařil. Získat zlaté medaile přišlo více
než 200 dětí.  Přichystán byl také boha-
tý doprovodný program, skákací hrad,
výtvarné dílničky, vystoupení  roztles-
kávaček, malování na obličej, herní kou-
tek pro nejmenší děti a mnoho další-
ho. Za splnění všech osmi úkolů dosta-
ly děti sladkou odměnu, cenu, medaili.

Tato akce byla finančně podpoře-
na ze sociálního fondu zlínského kra-
je, městem Slavičín a Nadací Synot.

Oznámení
Charita Slavičín oznamuje, že 

od 1. července 2018 je na adrese 
Komenského 115, Slavičín znovu 
otevřen humanitární sklad s oble-
čením. Otevírací doba skladu: v úte-
rý a ve  čtvrtek od 14.00 do 17.00 
hodin.
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Dne 27. července 2018 uplyne 5 let 
od úmrtí naší maminky, paní 

Jaroslavy KRAJÍČKOVÉ a dne 25. července
2018 vzpomeneme nedožitých 90 let pana 

Františka KRAJÍČKA
p

 ze Šanova.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery Jaroslava a Marie s rodinami.

Dne 16. července 2018 uplyne 9 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

František MARYÁŠ
y

. Za tichou vzpomínku
děkují syn a dcery s rodinami.

Blahopřání
Dne 20. července 2018

oslaví zlatou svatbu manželé
Dana a Lubomír PRCHLÍKOVI

ze Šanova. 
Do dalších let jim hodně zdraví,

lásky a spokojenosti
přejí dcera Dana s rodinou, 

dcera Radka s rodinou,
syn Lubomír a ostatní příbuzní.

Společenská kronika
NAROZENÍ – KVĚTEN
Lukáš a Ivana Štefaníkovi – syn Vojtěch
Petr a Iva Nedavaškovi – dcera Justýna
Svatopluk a Dana Čechovi – dcera Jus-
týna
Vítězslav a Lucie Vejrostovi – dcera Ema
František a Ivana Malinovi – syn Dominik
Tomáš a Jana Alexovi – dcera Lucie

SŇATKY – KVĚTEN
Jan Hajda a Gabriela Klabačková
David Láznička a Eva Bibiana Fojtíková
Josef Pinc a Jana Fojtíková

ÚMRTÍ
 2. 5. 2018 Ing. Josef Marianovský,
                    68 let, Rudimov
 3. 5. 2018 Zdenka Šašinková, 84 let, 
                     Hrádek

V Z P O M Í N Á M E

Dne 29. července 2018 vzpomeneme 
smutné 40. výročí tragické smrti našeho syna 

Františka TOMÁNKA
ý g

 z Hrádku. 
Za vzpomínku děkují rodiče a bratři s rodinami.

Dne 26. července 2018 vzpomeneme 6. smutné 
výročí chvíle, kdy nás navždy opustila
maminka, babička a prababička, paní

Jarmila HOLKOVÁ. Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 12. července 2018 vzpomeneme 
smutné 15. výročí úmrtí pana 

Josefa HRNČIŘÍKA
ý
. Za vzpomínku děkuje 

manželka a děti s rodinami.

Dne 26. července 2018 vzpomeneme 
6. smutné výročí úmrtí paní Jarmily HOLKOVÉ

p
. 

Dne 2. srpna 2018 by se dožila 85 let.
S úctou a láskou vzpomíná syn s rodinou.

Dne 24. července 2018 uplyne 15 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Ivan GOLDBACH. S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 10. května 2018 uplynulo 5 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní
Mária KALÍKOVÁ

yy
 ze Šanova. S láskou

a úctou stále vzpomínají snacha 
Jaroslava, vnučky Andrea a Martina.

Dne 9. července 2018 vzpomeneme 
10. výročí dne, kdy nás navždy opustil náš

milovaný syn, bratr a tatínek, 
pan Alan FURMAN. S láskou vzpomínáme.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Dne 29. července 2018 uplyne 1 rok 
od úmrtí naší manželky, maminky a babičky,

paní Miloslavy TRYBUSOVÉ
y y

. 
Stále vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

Dne 18. července 2018 uplyne 1 rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Josef MUDRÁK z Hrádku. S  láskou a úctou
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 17. července 2018 uplynou 3 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Antonín OVČÁČEK
yy

 ze Slavičína. S láskou
a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 15. července 2018 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana Jana DIATELA

z Nevšové. S láskou a úctou vzpomínají sestra
a bratr s rodinami.

Děkujeme přátelům, známým a všem, kteří se
dne 8. června 2018 přišli naposledy rozloučit
s panem Františkem STRNADEM. Děkujeme

za projevenou účast a květinové dary.
Manželka a dcery s rodinami.

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů z Divnic děkuje všem laskavým lidem i firmám, 

kteří poskytli dary na dětský den v Divnicích. Zároveň děkujeme městu Sla-
vičín za finanční podporu této akce.

Dne 2. července 2018 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana Milana MARYÁŠE

p
. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Sourozenci s rodinami.

Děkujeme touto cestou lékařům 
a zdravotnickému personálu Městské

nemocnice Slavičín za obětavou péči, kterou po-
skytovali panu Františku STRNADOVI. 

Děkujeme všem, kteří se dne 17. května 2018
přišli naposledy rozloučit

s paní Marií MÜNSTEROVOU. 
Zároveň děkujeme za  projevenou soustrast

a květinové dary. Zarmoucená rodina.

Rodina Habancova děkuje všem, 
kteří dne 2. června 2018 doprovodili

na poslední cestě životem 
paní Ludmilu HABANCOVOU.

 5. 5. 2018 Helena Sieberová,
                     59 let, Praha
 6. 5. 2018 Božena Lukášová, 75 let,
                     Slavičín
 11. 5. 2018 Marie Münsterová, 94 let,
                     Nevšová
 25. 5. 2018 Ota Dufek, 60 let, Lipová
 31. 5. 2018 Marie Levá, 93 let, Slavičín
 31. 5. 2018 Vojtěška Garajová, 88 let,
                     Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a uzavření manželství, dostavte se,
prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na zá-
kladě zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů.



R-Ego, z. s., informuje…

Internacionálové FC TVD Slavičín
poměřili síly se Slováky

Realizujeme: 
nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež 
 specifické programy primární pre-
vence pro základní školy a  víceleté 
gymnázium
Pro: cílovou skupinu děti a dospívající 
mládeže od 7 do 15 let
Jsme:
 držitelem „Certifikátu odborné způ-
sobilosti pro školské programy všeo-
becné primární prevence“
 registrovanou sociální službou 
na provoz nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež
 držitelem „Pověření pro výkon so-
ciálně-právní ochrany“ 

... co bylo... co je... co bude 
 Zlínský kraji poskytl přímou dotaci 
na činnost v rámci Programu na pod-
poru nestátních neziskových organi-
zací, škol a školských zařízení v oblas-
ti prevence rizikových typů chování 
na rok 2018.
Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy poskytlo finanční podporu 
v  rámci programu na  realizaci aktivit 
v oblasti primární prevence rizikové-
ho chování na rok 2018.

Díky úspěšnosti našeho projek-
tu v této podpoře jsme mohli průběž-
ně realizovat od začátku kalendářního 

roku 2018 programy specifické primár-
ní prevence na 16 školských zařízeních: 
ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole, ZŠ Nedašov, ZŠ 
Brumov, ZŠ Lačnov, ZŠ Vlachovice, ZŠ 
Slopné, ZŠ Sehradice, ZŠ Střelná, ZŠ 
Šanov, ZŠ Študlov, ZŠ Gabry a Málinky 
ve Štítné nad Vláří a DD+ZŠ Vizovice, 
DD+ZŠ Valašské Klobouky/Smolina, ZŠ 
Návojná a ZŠ Vysoké Pole. Celkem mů-
žeme hovořit o  120 programech pro 
1015 účastníků.

Školská zařízení, potažmo školní 
metodici prevence si námi nabízené 
programy plánují tak, aby si zajistili kon-
tinuitu a integraci programů do školní 
preventivní strategie minimálního pre-
ventivního plánu. Programy jsme rea-
lizovali v  jednotlivých školských zaří-
zeních a v prostorách našeho zařízení 
pro jednotlivé třídní kolektivy.  

V rámci programů jsme se zabývali 
tématem škodlivosti tabákových výrob-
ků, marihuany a jiných drog. Dále jsme 
se věnovali vztahům v třídních kolek-
tivech. Z dalších témat to byla šikana, 
kyberšikana, rasismus, xenofobie apod.

Pravidelná setkání s  každým tříd-
ním kolektivem probíhají dvakrát roč-
ně, celkem čtyři hodiny. Forma a aktivity 
jsou závislé na ročníku, specifikách tří-
dy (interaktivní beseda, zážitkové tech-
niky, modelové situace, diskuze, příbě-
hy, práce ve skupinách, hra).

 Zlínský kraj poskytl finanční pod-
poru z programu „Zajištění dostupnos-
ti sociálních služeb na území Zlínského
kraje“ pro rok 2018.
 Město Slavičín podpořilo v roce 2018 
zařízení při financování provozních ná-
kladů, pronájmu prostor a chystané re-
konstrukce podlahy v herně.

Díky této podpoře můžeme provo-
zovat nízkoprahový klub pro děti a mlá-
dež (NZDM), který je pro uživatele k dis-
pozici od úterý do pátku v rámci oteví-
rací doby. Nabízíme službu uživatelům,
navázání kontaktu, nabídku alternativ-
ního využití volného času, vytvoření
útočiště v případě nepříznivé situace.
Uživatelé mají celoročně přístup do za-
řízení, zaručujeme anonymitu. Vstup je
individuální a řízen pravidly pro pobyt
a vnitřním řádem zařízení. Nízkopraho-
vé zařízení vytváří pro uživatele odpo-
vídající, chráněný a bezpečný prostor,
vytváří prostředí důvěry a porozumění.

Individuální plánování je důleži-
tá součást v  procesu sociální služby
v NZDM. Jeho smyslem je volba vlast-
ního programu podle svých potřeb, tj.:
jak často klub navštívím, co chci zvlád-
nout, s čím potřebuji pomoci, co se chci
naučit, s kým se chci stýkat, co mě trápí,
jak naložím s volným časem, zda potře-
buji pomoci se školní přípravou apod.

Další aktivity:
 Zajímavou aktivitou se stala pravi-

delná měsíční preventivní témata, kte-
rá jsou součástí celoroční hry, v červnu
jsme zakončili a vyhodnotili již 8. roč-
ník. Cílem této hry je podporovat zdravý
způsob života mladé generace.
 Se sociálním odborem v Luhačovi-
cích pokračujeme ve  vzdělávání pěs-
tounských rodin, za 1. pololetí proběh-
ly dva vzdělávací kurzy.
 Proběhla „Nocovka v klubu“ s ná-
vštěvou Luhačovic.
Pokračuje tvorba vlastních ka-
lendářů.
 Hodnocení kvality služby za 1. po-
loletí roku 2018 ze strany uživatelů.
 V  letních měsících bude probíhat
rekonstrukce podlahy v herně.
 Provoz zařízení probíhá po  celou
dobu měsíce července i srpna.

Každodenní práce přináší řadu dal-
ších aktivit a  činností. Podrobné in-
formace k jednotlivým aktivitám jsou
vždy na webových stránkách, případ-
ně se dostávají k uživatelům zařízení
v době, kdy jsou aktuální.

Přejeme všem čtenářům krásné 
léto a příjemnou dovolenou a  školá-
kům pěkné prázdniny.

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková,
vedoucí zařízení 

Kontakt: R-Ego, z. s.,
nám. Mezi Šenky 19, 763  21 Slavičín,
tel.: 577 341 446,
e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz,z
mob.: 732 713 014, web: www.r-ego.cz

Na skvěle připraveném pažitu v Pití-
ně se odehrálo mezinárodní utkání In-
ternacionálů FC TVD Slavičín  a výběru 
Spiše, který na Valašsko přivezl bývalý 
hráč Slavičína z osmdesátých let Stani-
slav Gejdoš. K zápasu byli přizváni i býva-
lý trenér slavičínských dorostenců a poté 
i mužů pan Ignác Matějovič a také svéráz-
ný správce slavičínského hřiště pan Mi-
chal Puškár. Samotné utkání probíhalo 
v přátelské atmosféře a slovenský tým 
se brzy ujal dvoubrankového vedení. Do-
mácí celek se potom ale probudil a Petr 
Abrahám snížil na  jednobrankový roz-
díl. Slavičané své další šance nepromě-
nili a hosté je potrestali brankou do šat-
ny, poločas tak skončil jejich výhrou 3:1.

Ve druhém dějství přepnuli Interna-

cionálové FC TVD Slavičín na vyšší ob-
rátky a dokázali zásluhou Petra Abra-
háma a Josefa Šándora srovnat na 3:3. 
V době největšího náporu však uplá-
chl jejich obraně Stano Gejdoš a Slo-
váci znovu vedli o  jednu branku. Do-
mácí se vehementně snažili o  vyrov-
nání, ale brankář spišského celku byl 
vždy na místě. Slavičané už hráli vabank 
a v samotném závěru střelou z dálky Slo-
váci rozhodli o svém konečném vítěz-
ství. Zápas se však hrál v dobrém tem-
pu a snesl velmi přísné měřítko, Slováci 
tak oplatili Slavičanům porážku z loň-
ského roku. Po utkání následovalo spo-
lečné posezení na tribuně slavičínské-
ho klubu, kde už měli značně navrch do-
mácí hráči. Odveta by se měla uskuteč-
nit v příštím roce na Slovensku. Zápas 
se konal pod záštitou města Slavičína, 
které jej finančně podpořilo!

Internacionálové FC TVD Slavičín 
vs. Výběr Spišského regionu   3:5 (1:3)

Branky FC TVD: Abrahám 2, Šándor
Petr KosečekPetr Koseček

Autor foto: L. Dvorský  

Diabetický den se vydařil
Letošní Diabetický den, který kaž-

doročně pořádá spolek Diaklub, se ko-
nal v pátek 8. června 2018 ve slavičín-
ské Sokolovně. Jeho účastníci absol-
vovali dvě přednášky, jednu na téma 
Základy první pomoci a druhou o obu-
vi pro diabetiky.

K  pohodové atmosféře přispě-
lo vystoupení dětí z mateřské i  zá-
kladní školy Vlára. Celý den probíhal 
v přátelském duchu a už nyní se mů-
žeme společně těšit na další ročník.

Pořadatelé děkují všem účinkují-
cím – dětem i jejich paním učitelkám, 
přednášejícím a všem, kteří pomáha-

li s přípravou akce.
Diabetický den finančně podpo-

řilo město Slavičín.
Výbor Diaklubu
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V dobách, kdy jsme dny dělili mezi 
pracovní povinnosti, péči o děti, do-
mácnost a období volna, jsme se do dů-
chodu každý těšil. Vyhlídky na vstává-
ní bez budíku, pohodu, klídeček u ká-
vičky – zkrátka život bez stresu, sta-
rostí, jen s  prací, která nám přine-
se uspokojení a zajisté denní potře-
by – to byl náš sen.

Časem jsme zjistili, že v kolektivu 
lidí naladěných na stejnou notu, na-
cházíme něco, co nás sbližuje a oko-
ření běžné, až rutinní dny v důchodu. 

Scházíme se jednou za   měsíc 
v Domě spolků, kde nám Osadní výbor 
Nevšová poskytuje zázemí. Činnost 
je koordinována celoročním plánem 
akcí, který je koncipován do více oblas-
tí, abychom neupadli do stereotypu.

Nezapomínáme na výročí naroze-
nin, jmenin, při kulatinách i  kytičky 
s přáním a menší pozorností.

Neuzavíráme se před akcemi 
v obci. V měsíci březnu jsme se podíle-
li na přípravě setkání všech důchodců 
Nevšové. Členky napekly koláče, páno-
vé Masař a Majzlík pro přítomné hráli 
k poslechu i tanci. Ing. Hrbáček všech-
ny seznámil s historií obce prostřed-
nictvím svých sbírek. Vše dokládal do-
bovými fotografiemi zaniklých domů, 
uliček, akcí, které se už nekonají…

Uzavřeli jsme spolupráci s Mateř-
skou školou Nevšová. Děti z této mateř-
ské školy nás navštívily dne 28. března 
2018, tedy před Velikonocemi. Holčičky 
i kluci měli karabáče a každou babičku 
„omladili“. A my jsme měly slzy v očích! 
Vysvětlili jsme jim význam svátečních 
dnů se starými zvyky a předvedli bar-
vení vajíček. Akce byla zakončena pře-
dáním vajíček, svačinkou a společnou 
písní Co sa to šupoce. Zpívali všichni. 
Protože byl Den učitelů, dostaly paní 
učitelky Boráňová a Gubischová růži 
s poděkováním za náročnou pedago-
gicko-výchovnou práci s dětmi.

Na Mezinárodní den dětí jsme je 
pozvali na pétanque, pro nějž máme 
hřiště. Zástupci klubu seznámili děti 
s pravidly hry a pak už malí předško-
láci závodili jedna radost. Nechybě-
la ani sladká odměna. Ještě nás čeká 
rozloučení se školním rokem v budově 
mateřské školy.

Slibně se rozvíjí spolupráce s klu-
bem z Divnic. V únoru jsme se setka-
li v Divnicích a prožili jsme u nich pří-
jemné nedělní odpoledne. Jejich při-
jetí a náplň setkání bylo přímo ukáz-
kové. Letos se ještě dvakrát sejdeme 
v Nevšové.

Nežijeme proto, abychom jed-
li. Jíme proto, abychom žili. V břez-
nu jsme absolvovali besedu na téma 
zdravá výživa. Manželé Ing. René Bil, 
Mgr. Vratislava Bilová a paní Jana Luk-
šíková nás seznámili s dnešními trendy 
výživy; jak jídlo připravit, kde a co na-
kupovat, jak a co pěstovat. Vše jsme 
směli ochutnat a  podle předaných 
receptů zkoušet doma připravovat.

Květen byl náročný na  fyzickou 
zdatnost. Dnem „D“ byl 29. květen 
2018. V  parném počasí jsme v  čas-
ných hodinách vyjeli do Lednicko-val-
tického areálu. V Lednici nás půvab-
ná, atraktivní průvodkyně seznámila 
nevšedním projevem s historií zámku, 
jeho přilehlými budovami. V přízem-
ních místnostech jsme obdivovali řez-
bářskou výzdobu, zejména v knihov-
ně s nádherným vřetenovým schodiš-
těm, obložení stěn Tyrkysového, Čer-
veného a Modrého salónu. Francouz-
ská zahrada v plném květu uchváti-
la svou krásou. Rozsáhlý krajinářský 
park s jediným Minaretem v České re-
publice zasahuje až k druhému zám-
ku Lichtenštejnů ve Valticích. V něm 
nejvíce zaujal zrcadlový sál, obrazár-
na, salonek prince Karla s nádherný-
mi nástropními malbami. Není divu, že 
pro své charakteristické stavby a  je-

jich dokonalost jsou zapsány na  se-
znamu UNESCO.

Plni dojmů z okázalých staveb na-
šich předků jsme odjížděli do Petrova
u Hodonína. Po chutném obědě jsme
se přesunuli do zdejších Plží – památ-
kové rezervace lidové architektury.
Vstup do některých zdejších vinných
sklípků zdobí „žudro“, které umí jen
málo maléreček.

Ochutnávka osmi druhů vín s připra-
veným občerstvením na zajídání zlaté-
ho moku, veselé písně o víně s chutná-
ním byla milou třešničkou na zakonče-
ní našeho putování.

Vraceli jsme se příjemně unaveni.
Už jsme se jen dívali, jak je v naší zemi,
jejichž sto let od vzniku letos slavíme,
krásně. Široké lány polí, luk, remízky,
na obzoru pásy lesů… Je dobře, že prá-
vě v ní můžeme žít klidný, spokojený ži-
vot; byť ne vždy je vše růžové, ale to
k němu patří. Našim přátelům z Divnic

Klub seniorů Nevšová sobě i jiným

a Slavičína, kteří jeli s námi, děkujeme
za spoluúčast.

Všichni víme, že naše akce upevňují 
naše přátelství. Rádi pomáháme vždy,
když jde o prestiž místní části Nevšo-
vé. Městu Slavičín, které naši činnost
finančně podporuje, děkujeme.

Všem obyvatelům Slavičína, jeho 
místních částí, všem čtenářům toho-
to výtisku, všem dětem přeji příjem-
né, slunečné léto, plno milých zážitků
z dovolené v České republice i za hra-
nicemi naší krásné vlasti.

Za celý Klub seniorů Nevšová
Mgr. Stanislava Pučoková

Brigáda na podsady

Typický skautský tábor pozná-
te podle českého vynálezu – dřevě-
ných podsad. Díky účelové dotaci 
města Slavičín se podařilo obnovit 
jejich zásobu a i na letošním táboře 
tak máme kde bydlet. Dřevo podsad 
je však na táboře vystaveno mnoha 
vlivům, které ho ničí. Aby nám naše 
táborová obydlí vydržela co nejdéle, 
zorganizovali jsme na začátku května 
brigádu, kde jsme lazurou dřevo po-
řádně naimpregnovali. Hygienické vy-
hlášky jsou neúprosné, a tak bylo tře-
ba vyrobit i podlážky, na kterých bu-
dou mít táborníci uloženy své osob-
ní věci tak, aby nenavlhaly. Ze skau-
tů a skautek, ale i  jejich ochotných 
rodičů, se tak na jeden den stali na-
těrači a tesaři, kteří svému řemeslu 
rozhodně nedělali ostudu. CHKO Bílé 
Karpaty, těš se na nás. Ham

Skautské odpoledne
Ve spolupráci s městem Slavičín 

jsme dne 9. června 2018 uspořádali 
akci Park v pohybu, kde bylo možné 
vyzkoušet si typické skautské doved-
nosti a seznámit se s náplní činnosti 

našeho skautského střediska. Bylo tak
možno si vyzkoušet pobyt v  indián-
ském Tee-Pee, v  dřevěné podsadě,
nebo sama sebe překonat a odvážit se
sjet lanovku, vylézt na plastových bed-
nách co nejvýše (a nespadnout) a nebo
si vyzkoušet něco vyrobit vlastníma ru-
kama. Odměnou za  všechna splněná
stanoviště byla možnost sám si opéct
špekáček. Tou největší odměnou však
byl dobrý pocit z  toho, že jsme sami
sobě něco dokázali – a  to ať už jako
účastníci, nebo jako pořadatelé. Jeden
ze skautských zákonů totiž zní: Skaut je
prospěšný a pomáhá jiným. Děkujeme
i Vám, rodičům, že nám aktivně skau-
tovat umožňujete.

Akci finančně podpořilo město
Slavičín. Ham

Ze skautského kotlíku
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Léto s divadlem 2018
Rok uběhl jako voda a Zámecký park

i nádvoří slavičínského muzea opět oži-
jí divadlem. Všechny milovníky divadla
i náhodné kolemjdoucí čeká již 6. roč-
ník Léta s divadlem, které připravilo
Divadlo SemTamFór a město Slavičín.

Program bude tradičně dělen mezi
dva prostory, kdy letní scéna v Zámec-
kém parku bude patřit profesionál-
ním představením a  nádvoří muzea
pak představením amatérským a  in-
spirativním.

Hlavní program:
Poprvé do Slavičína zavítá Geisslers

Hofcomoedianten Praha. Tento mimo-
řádně talentovaný soubor se zabývá
barokními texty, které zpracovává mo-
derním divadelním jazykem. V kombi-
naci s herecky nadaným souborem je
Geisslers zárukou nevšední podívané,
se kterou je známý nejen po celé ČR,
ale i v zahraničí, kam hojně jezdí. Jsme
rádi, že se, po třech letech snahy, po-
dařilo najít společný termín a „Geissle-
ři“ do Slavičína přijedou.

Jediným nedělním představením
bude repríza politického kabaretu Re-
publiko má středisková s Dr. Ivem Šmol-
dasem. Premiéru si tato satira odbyla
na  loňském ročníku. Ale jak se mění,
takřka denně, politická situace v této
republice, tak se také každou reprízou
měnila i tato inscenace. Věřte tomu, že
uvidíte jiné představení, než jste vidě-
li vloni. A jak jinak brát současnou poli-
tickou kulturu než s humorem. Jelikož
se jedná o nedělní představení, tak je
začátek, s ohledem na pondělní pra-
covní povinnosti většiny národa, po-
sunut na 20.00 hodin.

Další pátky letní scény budou patřit
premiéře a derniéře Divadla SemTam-
Fór. Nová konverzační komedie Prav-
da současného francouzského autora
je přesně ten typ divadla, který je di-
vácky vděčný a patří do ranku „vyšší-
ho bulváru“. Zároveň je věrná svému
podtitulu: „Kdyby si lidi říkali pravdu,
byl by to konec civilizace!“ Ale co je
pravda a co lež, to si musí diváci zod-
povědět sami. 

V  posledním dni Léta s  divadlem
se rozehraje také příběh dvou přátel
a jejich manželek, které nemají tušení
o tom, že jejich partneři plánují neza-
pomenutelnou noc lásky. Kdo jste tuto
komedii Záměna ještě neviděli, máte
poslední možnost 27. července 2018,
kdy proběhne její derniéra. Po více než

50 reprízách se s touto komedií rozlou-
čí premiérové obsazení ve složení Ma-
rek Příkazký  a Jana Drgová z Městské-
ho divadla Zlín, Jan Bartoška z praž-
ského Divadla Bez Hranic a Vlasta Kří-
žová ze SemTamFóru.

Doprovodný program:
Nádvoří slavičínského muzea bude 

postupně patřit derniéře Povídek A. 
P.  Čechova Divadla SemTamFór, kte-

ré jasně ukazují, že klasičtí autoři jsou 
mnohdy velmi vtipní. 

Nováčkem na  slavičínských „prk-
nech“ Statické divadlo Ostrava je ama-
térský divadelní kolektiv, který letos 
zazářil na celostátní přehlídce expe-
rimentujícího divadla a přiveze svou 
novinku Útěk, se kterou se probojo-
val až na Jiráskův Hronov. 

A závěr doprovodného programu
bude patřit, již tradičnímu účastníko-
vi Léta s  divadlem, slovenskému di-
vadlu LUNETRDLO, které přijede se 

svým mladým ansámblem a hrou Žen-
ský zákon.

Vážení diváci, letošní ročník bude 
plný humoru a zábavy, a proto si za-
pište všechny termíny do  svých diá-
řů a rozhodně přijďte. Bude se na Vás
těšit slavičínské Divadlo SemTamFór.

Pro aktuální informace o Létě s di-
vadlem si „lajkněte“ a sledujte (a třeba
i sdílejte) novou facebookovou stránku
www.facebook.com/letosdivadlem/.

Na viděnou v divadle.
Za Divadlo SemTamFór Jan Julínek
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Během krásně slunečního, niko-
li však horkého sobotního odpoled-
ne 9. června 2018 ožil Zámecký park 
ve  Slavičíně sportovně-kulturní akcí 
Park v pohybu.

Krátce po 13. hodině odstartoval 
dětský duatlon, v němž v pěti katego-
riích soutěžily dívky i  chlapci v běhu 
a jízdě na kole. 

Trasa duatlonu se skládala ze dvou 
okruhů – menší okruh A vedl od startu 
u kuželny po cestě kolem altánku, větší 
okruh B kopíroval cestu od startu u ku-
želny kolem dětského hřiště směrem 
do kaštanové aleje, dále podél zámku 
a  plotu letní scény zpět ke  kuželně. 
V  jednotlivých kategoriích se dle ná-
ročnosti střídaly okruhy běhu a  jízdy 
na kole. V každé kategorii byli vyhlá-
šeni tři nejlepší závodníci a závodnice 
a získali medaile a věcné ceny. Všich-
ni účastníci závodu byli poté, co dora-
zili do cíle, odměněni účastnickou me-
dailí a hračkou. Na rozzářených, i když 
unavených tvářičkách dětí bylo vidět, 
že si závod užily. 

Hned po  skončení závodu začala 
na  podiu přehlídka orelských jednot 
Župy velehradské. V pestrém programu 
návštěvníci zhlédli folklorní vystoupe-
ní, cvičení, recitaci i sólový zpěv a hru 

na hudební nástroj. 
V rámci kulturního programu jsme

si mohli vychutnat i taneční vystoupe-
ní dětí z Country kroužku ze Základní
školy Slavičín – Malé Pole.

Během celého odpoledne i podve-
čera mohly děti využít mnohá stano-
viště, jež si pro ně připravilo slavičín-
ské skautské středisko A. B. Svojsíka.
Nechyběl oblíbený „skluz“ na laně, ani
výstup na věž z plastových beden. Ten,
kdo splnil všechny úkoly, si mohl za od-
měnu upéct na ohni špekáček.

Za plátnem letní scény bylo ukryto
stanoviště hodu šipek, kde si mohly děti
i dospělí pod dozorem zkušených lek-
torů vyzkoušet svůj bystrý zrak a přes-
nou mušku. Cesta ve střední části par-
ku byla zase vyhrazena improvizované-
mu hřišti na pétanque, s jehož pravidly
se mohli zájemci seznámit díky hráčům
z divnického týmu.

Děti rovněž využívaly služby malí-
řek na obličej, a tak po parku pobíha-
la různá zvířátka, spidermani, kostliv-
ci a další podobné bytosti.

Od 17.30 hodin se podium v parku
proměnilo v „prkna, co znamenají svět“
a prostor pro své představení dostaly
děti z Ochotnického divadelního spol-
ku Lípa Junior. Představení My jsme Va-
laši, jehož děj byl situován do Brumo-
va, přilákalo množství diváků, kteří se
zaujetím sledovali skvělé herecké vý-
kony ve  valašském nářečí a  vyslechli
si nejznámější valašské lidové písnič-
ky. Na konci byli nadaní divadelníci od-
měněni bouřlivým potleskem.

Podvečerní a večerní hodiny patřily
vystoupením hudebních kapel. Na úvod
zahrálo zkušené Tempo a po něm vy-
stoupily dvě začínající kapely – Horizont
a Stoppers, obě složené z mladých hu-
debníků ze Slavičína a okolí.

Park v pohybu

Poděkování Přátelé z lásky

K dobré pohodě všech přispělo ne-
jen krásné počasí, ale rovněž občer-
stvení – langoše, koláčky a  koblížky
od členek Diaklubu, grilované specia-
lity, zmrzlina a samozřejmě nechybě-
ly různé druhy pivního moku i nealko-
holických nápojů.

Pořadatelé děkují všem, kteří se
akce zúčastnili, ať už jako dobrovolní-
ci, závodníci či přímí účastníci. Přede-
vším děkujeme společnosti Miomove,

s. r. o., za skvělou přípravu a organiza-
ci dětského duatlonu, panu Studeníko-
vi a Adámkovi za přípravu stanoviště
se šipkami a členům divnického týmu
za ukázku hry pétanque.

Doufejme, že z  letošního Parku 
v pohybu vznikne nová tradice akcí pro
rodiny s dětmi a že duatlonový závod si
budou moci vyzkoušet děti i napřesrok.

Za pořadatele Jitka Pfeiferová,
Městské infocentrum Slavičín

Přátelé z lásky, z. s. – spolek, který
sdružuje rodiny s handicapovanou oso-
bou, děkuje městu Slavičín, Nadaci Sy-
not, založenou senátorem Ivo Valentou
a dárcům ze ZŠ Slavičín-Vlára, kteří nás
z velké části podpořili při realizaci re-
kondičního pobytu. Zdařilé akce se zú-
čatnilo dvanáct rodin s handicapova-
nou osobou. Zázemí nám poskytl ho-
tel Mesit v Horní Bečvě od 1. – 3. červ-
na 2018 v krásném prostředí Beskyd.

Program byl přizpůsoben možnos-
tem a schopnostem účastníků s ohle-

dem na zdravotní omezení handicapo-
vaných osob. Využili jsme krytý bazén
při rekondičním plavání a  rehabilita-
ci z nabídky hotelového zařízení. Měli
jsme možnost navštívit i skanzen v Rož-
nově pod Radhoštěm.

Handicapované osoby jsou často 
jen v domácím nebo jim známém pro-
středí, proto je každá změna pro ně i je-
jich rodinné příslušníky vítaným zpest-
řením mnohdy složitého života, zejmé-
na proto si Vaší podpory velmi vážíme.

Ivana Sukaná

Blahopřání
Celý život ji provází láska k hudbě.

Stala se pro ni celoživotním posláním,
jemuž zasvětila svůj profesní i rodinný
život. Jako pedagožka slavičínské zá-
kladní umělecké školy se obětavě vě-
nuje mladé generaci, jako sbormistry-
ně smíšeného pěveckého sboru Canta-
re s přirozenou autoritou, trpělivostí
i nezbytnou dávkou humoru vede ko-
lektiv dospělých zpěváků.

Řeč je o paní Anně Frajtové. Přeje-
me jí k letošnímu významnému život-
nímu jubileu hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti a také spoustu životního elá-

nu a energie při její práci.
Spolupracovníci ze ZUŠ Slavičín 

a členové SPS Cantare  
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Městské infocentrum Slavičín Vás zve na 

výstavu loveckých trofejí
Mysliveckého spolku Hrádek

Navštívit ji můžete od 2. července 2018 po celé prázdniny
každý všední den od 9.00 do 16.00 hodin.

Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, tel. 577 342 251.

Setkání Šabatčanů
27. července 2018 od 17. hodin u křížku u Poláčkového

Městské divadlo Zlín
zahájilo předplatitelskou 
sezónu 2018/2019.
Katalog předplatného si můžete vy-
zvednout v  Městském infocentru 
Slavičín a v Městské knihovně Slavi-
čín. Rezervace je možné učinit přes 
webové stránky, e-mailem prodej@
divadlozlin.cz a na tel.: 577 636 207, 
419, 220. www.divadlozlin.cz

Turnaj O pohár starosty
města v nohejbale trojic
se uskuteční v náhradní termínu

v sobotu 8. září 2018 
ve sportovním areálu 

u Sokolovny.
Hlásit se můžete v městském 
infocentru (tel.: 577 342 251, 

737 751 874) 
nebo u pana Kosečka.

Základní organizace ČSV Slavičín – 
včelaři Šanov Vás zvou na

Včelařské odpoledne
v neděli 22. července 2018

od 13.00 hodin v Šanově
 K tanci a poslechu hraje 

DH Chabovienka
 Bohatá tombola 
 Občerstvení

Vstupné dobrovolné
Možnost zakoupení včelařských

produktů

hudba Andrew Lloyd Webber, české libreto Jaroslav Machek
 muzikál s živým orchestrem
 obsazení: Marian Vojtko/Radim Schwab, Monika Gemroto-

vá/Monika Sommerová, Bohuš Matuš, Tereza Mátlová ad.

pátek 28. září 2018 (státní svátek)
 odjezd: 5.00 hodin od radnice ve Slavičíně

 možno navštívit:
výstavu Slovanská epopej A. Muchy v Obecním domě, Lob-
kovický paláce na Pražském hradě, Národní památník na Vít-
kově (vstup zdarma), novou budovu Národního muzea (vý-
stava Archa Noemova, Keltové – vstup zdarma)

19.00 hodin představení Fantom opery (Goja Music Hall – Vý-
staviště Holešovice)

 předpokládaný příjezd – dvě hodiny po půlnoci

 cena 850 Kč (autobus + vstupenka na muzikál)

Přihlášky a více informací: Městské infocentrum Slavičín,
Mladotické nábřeží 849, tel. 577 342 251, 737 751 874,
e-mail kultura@mesto-slavicin.cz

Zájezd na muzikál s prohlídkou Prahy

Fantom opery 



14

Ing. Vojtěch Malík oslavil 75. narozeniny

Knihovna o prázdninách
2. – 25. července 2018 
František Látal – Momenty

Výstava tvorby studentů SPŠ po-
lytechnické - Centra odborné přípra-
vy Zlín.  Galerie knihovny, otevřeno 
v prázdninové půjčovní době, případ-
ně po domluvě na tel. 577 341 481.

Informace pro návštěvníky 
knihovny:

Oznamujeme čtenářům a návštěv-
níkům knihovny úpravu provozní doby 
o prázdninách. Provozní doba je změ-
něna z důvodů revizních a jiných pra-

cí v obecních knihovnách, jež fungují
pod správou Městské knihovny Slavičín.
Červenec 2018
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Srpen 2018
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00

Milí čtenáři knihovny i Slavičínské-
ho zpravodaje, užijte si krásnou do-
volenou, plnou jedinečných zážitků,
hřejivého slunce a  s  dobrou knížkou
vždy při ruce!

Přejí pracovnice městské knihovny.

Víte, kolik úsilí musí vynaložit ptačí 
rodiče, aby úspěšně vyvedli svá mláďa-
ta? A zdalipak si troufáte odhadnout, 
kolik lítání dá páru sýkorek modřinek, 
aby uživil tu drobotinu? Ruku na srdce, 
přesná čísla dokáže odhadnout málo-
kdo. Pan Vojtěch Malík je však zná na-
prosto přesně – díky počítadlu tele-
fonních hovorů. U rodičovského páru 
zmíněných sýkorek naměřil až 1 540 
vletů za jeden jediný den. To zname-
ná, že každé dvě minuty vlétl do ptačí 
budky některý z rodičů s plným zobáč-

kem hmyzu. Při tomto výzkumu spojil 
lásku k obyvatelům ptačí říše se pro-
fesí telefonního mechanika a dopra-
coval se tak k naprosto exaktním vý-
sledkům. Ornitologové žasnou, laik 
nevěřícně kroutí hlavou… Pan Malík 
se však nezaměřoval jen na opeřence, 
pozornost věnoval též broukům, dře-
vinám, květinám a motýlům – co slo-
vo, to samostatný vědní obor, z nichž 
každý předpokládá hluboké encyklo-
pedické znalosti, které pan Malík be-
zesporu má.

Pan Vojtěch Malík se narodil 
27. června 1943 ve Slavičíně. Jeho tatí-
nek Vojtěch Malík, předválečný absol-
vent řezbářské školy v Jasině na Pod-
karpatské Rusi, předal svému syno-
vi procítěný vztah k  přírodě, poko-
ru a úctu ke všemu, co nás obklopuje. 

Studium a profesní život Vojtěcha 
Malíka mladšího nasměroval od příro-
dy k technice. Vyučil se jako spojový 
montér, vystudoval Střední průmys-
lovou školu elektrotechnickou v Brně 
a poté absolvoval Fakultu elektrotech-
nickou VUT v Brně, celý život praco-
val jako technik.

Veškerý svůj volný čas věnoval své-
mu koníčku a životní lásce – přírodě.
V roce 1978 založil ve Slavičíně orga-
nizaci dobrovolných ochránců příro-
dy TIS. Po  jejím nuceném ukončení
v roce 1980 vstoupil do Českého sva-
zu ochránců přírody ve Valašských Klo-
boukách a v roce 1982 založil ve Slavi-
číně základní organizaci Českého sva-
zu ochránců přírody, která fungovala
až do roku 2017.

V  letech 1978 až 1980 zastával
funkci tak zvaného zpravodaje státní
ochrany přírody. V roce 1980 byla ofi-
ciálně zřízena Chráněná krajinná ob-
last Bílé Karpaty a pan Malík se stal
jejím dobrovolným spolupracovníkem.

Př írodu však chránil takř íkajíc
i vlastníma rukama – organizoval ko-
sení luk s chráněnými vstavači i otvírá-
ní studánek. Rovněž se obětavě věno-
val dětem, vedl kroužek Mladí ochrán-
ci přírody. Z vlastní zkušenosti totiž
věděl, že vztah k přírodě se musí bu-
dovat už od útlého mládí.

Na toulkách pěších i cyklistických
mu byl a stále je věrným společníkem
jeho fotoaparát, kterým zaznamenává
proměny přírody Slavičínska nejen při
střídání ročních období, ale i v běhu
několika desetiletí. V  současnosti
čítá jeho fotografický archiv několik

desítek tisíc fotografií, jehož obrov-
skou hodnotu podtrhuje fakt, že jed-
notlivé položky jsou seřazeny s odbor-
nou pečlivostí a doplněny podrobný-
mi popisky s rodovým i druhovým ná-
zvem objektu a místem a časem poří-
zení fotografie. Jednou za čas vybe-
re ze svého archivu kolekci fotogra-
fií, z nichž uspořádá výstavu v galerii
městské knihovny či infocentra. Le-
tošní výstava v knihovně byla v pořa-
dí už sedmá.

Vážený pane Malíku, do  dalších 
let Vám přejeme pevné zdraví, bys-
tré oko i pevnou ruku a štěstí na další
úchvatné záběry přírody, jež nás bez-
prostředně obklopuje.

Jitka Pfeiferová 
(zpracováno dle Ladislava Slámečky)

Bělásek řeřichový na řeřišnici luční

Zelenáček šťovíkový na vítodu

Kopretina s ohniváčkem celíkovým

Květy zvonku rozkladitého
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na pooččkání 
ateliéroové foto dětí, rrodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů nnaa počkání 
převod VHS na DVD--CCD 
prodej ffotoalb
fotovideo 
mnoho dalších služeb

Pondělí – ppátek: 9.00 – 116.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. MMaasaryka 141, 
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photoggraaphy 
Video Makeer
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Letní kino Slavičín bude promí-
tat zdarma. Všechny filmy jsou v čes-
kém znění.

V  případě deštivého počasí se
bude promítat v  Sokolovně Slavičín
od 20.00 hodin.

neděle 8. července 2018, 21.30 hodin
Hastrman

Romantický a  zároveň ironický pří-
běh hastrmana alias barona de Caus, je-
hož láska k venkovské dívce Katynce napl-
ňuje netušeným štěstím i stravující vášní.

Baron se vrací se svým sluhou z cest
po  světě, aby obnovil rybníky na  svém
panství. Jakožto moderní a osvícený člo-
věk se životu místních vymyká. Středem
jeho zájmu se stane nespoutaná a výji-
mečná rychtářova dcera Katynka, revol-
tující proti autoritám vášnivým uctíváním
přírody a pohanských rituálů. 

Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří
Lábus, David Novotný ad.

Romantický thriller, ČR, 2018, 100 mi-
nut. Nevhodné pro děti do 12 let.

 úterý 10. července 2018, 21.30 hodin
Tajný život mazlíčků

Max a Katie jsou spřízněné duše, ti
naprosto nejlepší kámoši na  světě. Co
na  tom, že Max je pes a  Katie člověk?
Kdyby se Katie každý den na dlouhé ho-
diny neztrácela a nenechávala Maxe sa-
motného v  jejich bytě, byl by nejspoko-
jenější hafan pod sluncem. Takhle to as-
poň platilo do chvíle, kdy si Katie přived-
la z útulku chlupaté psí monstrum jmé-
nem Baron a rozhodla se, že od té chvíle
budou žít ve třech.

Anim. komedie, USA, 2016, 90 minut.

 úterý 17. července 2018, 21.30 hodin
Pračlověk

Dug je typický neohrožený hrdina
dosud žijící v celkem poklidně probíha-
jící době kamenné. A teď, spolu se svým
čtyřnohým přítelem Čenichem, musí za-
chránit svůj kmen a milovaný domov před
velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bron-
zová v čele s padoušským lordem Bafo-
něm. Dug se nakonec díky náhodě oci-
tá přímo uprostřed nepřátelského úze-
mí a tam vsadí budoucnost svého kme-
ne do podivné hry, ve které se dvě stej-

ně velké skupiny bojovníků snaží kopat
do kožené koule. 

Anim. dobrodružná komedie, Velká Bri-
tánie, Francie, 2018, 88 minut.

neděle 22. července 2018, 21.00
hodin
Ghost Stories

Skeptický profesor Phillip Goodman 
se zabývá vyvracením zdánlivě nadpřiro-
zených událostí. Do rukou se mu ale dosta-
nou tři nevysvětlitelné případy a ve chvíli,
kdy je začne řešit, se sám dostane do dě-
sivé hororové smyčky.

Horor, Velká Británie, 2017, 98 minut.

 úterý 24. července 2018, 21.00 hodin
Hurvínek a kouzelné muzeum

Legendární hrdinové v animované ko-
medii pro celou rodinu. Pan Spejbl pra-
cuje jako hlídač Muzea loutek, kterému
však hrozí zbourání. Hurvínek zase jed-
nou neposlouchá a podaří se mu pronik-
nout do uzavřených prostor muzea, kde
objeví svět skrytý před zraky návštěvní-
ků. A právě v podzemí je ukryto nejen ta-
jemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho
záchraně. Hurvínka čeká největší dobro-
družství v životě, při němž musí prokázat
chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro
přátelství, aby zachránil „taťuldu“, ale
i kouzelné muzeum a celé město z nad-
vlády zločinného Pána loutek.

Animovaná komedie, ČR, Belgie, Rus-
ko, 2017, 85 minut.

neděle 29. července 2018, 21.00
hodin
Tři billboardy kousek za Ebbingem

Mildred Haynesové zavraždili dceru. 
A protože se vyšetřování už několik mě-
síců bezvýsledně vleče, rozhodne se jed-
nat. U vjezdu do města vylepí na tři billbo-
ardy velmi kontroverzní vzkazy adresova-
né váženému šéfovi místní policie. Tímto
nezvyklým činem začíná bitva mezi Mild-
red a zástupci zákona.

Komedie/drama, USA, Velká Britá-
nie, 2017, 115 minut. Mládeži do 15 let 
nepřístupný.

Na srpen připravujeme: Tátova vo-
lha, Sněhulák, Čertoviny, Tvář vody, Fer-
dinand a další.

Letos jsme uspořádali soutěž TFA 
zařazenou do Vsacké ligy. Minulý roč-
ník byl pro nás „zkušební”, ale po zku-
šenostech s jeho organizováním jsme 
si řekli, že by bylo škoda tuto soutěž 
nezopakovat. 

V sobotu 9. června 2018 se na Hor-
ní náměstí od rána sjížděli hasiči a ha-
sičky z širokého okolí, aby si mezi se-
bou porovnali síly.

Na TFA přijelo 31 soutěžících, 8 žen 
a 23 mužů. Dále si trať vyzkoušeli i ha-
siči, kteří jsou mladší 18 let.

Počasí přálo asi všem, kteří na sobě 
měli kraťase a trička, ovšem soutěží-
cím v kompletním zásahovém obleku, 
přilbě, rukavicích a dýchacím přístroji 
na zádech, moc nepřálo.

Museli vyběhnout  náročný terén 
do  kopce s  dvěma hadicemi, překo-
nat bariéru, přeskakovat pneumatiky 
se dvěma barely v rukou, dále muse-
li vztyčit dva různě těžké žebříky, vy-

lézt na  lešení, udeřit několikrát kla-
divem do hammerboxu a nakonec pře-
nést figurínu. Všichni disciplíny splni-
li a došli zdárně až do cíle.

V  kategorii žen vyhrála Ludmi-
la Mikulínová SDH Lidečko, druhé 
místo obsadila Eva Vojvodiková 
SDH Velké Karlovice a  třetí místo 
patřilo Michaele Manové   ze Štítné 
nad Vláří.

V kategorii mužů vyhrál Jakub Gal-
ko ze slovenského Papradna, druhý 
byl Petr Kašpárek SDH Ostrata a třetí 
příčku obsadil Jan Bartoň SDH Oznice.

V kategorii muži 30+ zvítězil s nej-
lepším časem Josef Černíček SDH Je-
střabí, druhé místo získal Dušan Po-
korný, třetí místo vybojoval Martin 
Blažek SDH Staré Hamry.

Už teď se těšíme na další soutěž 
a děkujeme pořadatelům, soutěžícím 
a za finanční podporu městu Slavičín.

SDH Slavičín

TFA – Nejsilnější hasič přežije

MUDr. Marie Častulíková neordinuje ve dnech 2. až 13. července 2018. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.

MUDr. Roman Überall neordinuje ve dnech 9. až 20. července 2018.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková na poliklinice.

MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje ve dnech 16. až 27. července 2018.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.

 MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 20. července až 3. srpna 
2018. Zastupuje MUDr. Roman Überall.

 MUDr. Jiří Henčl neordinuje ve dnech 30. července až 10. srpna 2018. 
Akutní stavy budou ošetřeny v KNTB Zlín.

Dovolená lékařů o prázdninách


