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Svoz komunálního odpadu

Svoz tříděného odpadu

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU
Z důvodu červvencovýých svátkků (5. – 66. 7.) 
bude fi rma JOGA Luhhačovice, s. r. o., ppro-
vádět svoz kommunálnního odpaadu ve Sla-
vičíně u rodinnných ddomků jižž v pondělí 
dne 4. 7. 20111.

Odbor žživotníhoo prostřředí 
a sprrávy majajetku MěěÚ Slavvičín

ve II. pololetí roku 20011
plasty (žlutté pytle)) 20. 7., 100. 8., 144. 9., 
26. 10., 30. 11.., 21. 12..
papír (moddré pytlee) a nápooj. karttony 
(oranžové pytle) 26. 7., 17. 8., 277. 9., 19. 10., 
2. 11., 7. 12.
sklo (zelenné a bílé pytle) 277. 7., 211. 9., 
9. 11. 2011

Den s policií a IZS ve Slavičíně 

Redakce Slaavičínskéhho zpravodaje přeje vššem školákůmmm krásné 
prázdniny a všem čt ennářům sluncem zalitéé dny letní doovvolené. 

Téměř tisíc dětí ze Slavi-
čína a okolí  zažilo v pátek 
10. června v zámeckém par-
ku ve Slavičíně dopoledne 
plné zážitků se členy inte-
grovaného záchranného 
systému. Policisté, hasiči 
i záchranáři si pro děti při-
pravili nejen ukázky zásahů, 
ale také vybavení, které si 
mohli účastníci vyzkoušet.

Pro děti byl připraven 
bohatý program. Zhlédly 
divácky atraktivní společný 
zásah jednotek IZS při si-
mulované nehodě osobního 
vozidla. Při ukázce policisté 
zajišťovali místo nehody 
a poté zpacifi kovali agresiv-
ního muže – fi guranta, který začal napadat 
zasahující záchranáře. 

Dále návštěvníci měli možnost zhlédnout 
ukázky práce se služebními  psy a koňmi,
jež předvedli policisté z oddělení služební
kynologie a hipologie. Děti tak viděly nejen
poslušnost koní a obratnou jízdu jezdců, ale
i nácviky možných situací s rušivými jevy
jako například plápolajícími prapory, záta-
rasy z barelů a kouřovou clonou a u pejsků
zadržení nebezpečného pachatele.

V době mezi ukázkami návštěvníci
obcházeli stanoviště všech zúčastněných
složek IZS, vojenské policie, BESIPu a mno-
ho dalších. Policisté dětem ukázali osobní
automobily, seznámili je s prací krimina-
listického technika včetně ukázky snímání
otisků prstů, a klukům předvedli zajímavé
protiúderové prostředky a zbraně policistů
z Pohotovostního a eskortního oddělení Zlín.

Nprap. Mgr. Lucie Javoříková,
preventivně informační skupina

MĚSTSKÉ 
KOUPALIŠTĚ

V případě vhoddného poočasí 
je kouupalištěě otevřenno 

v červeenci a srrpnu dennně.
Prrovozníí doba:

denní kooupání 10.00 – 118.30
večerní kkoupáníí 19.00 – 21.00

Město Slavičín Vás srdečně zve na letní 
zábavný program v zámeckém parku

ČERVENCOVOU
PARK PÁRTY 

v úterý 5. července 2011
Více na straně 12

Městská nemocnice Slavičín
přijme do pracovního poměru

FYZIOTERAPEUTA/KU
Nástup možný od 1. 8. 2011

Kontakt na telefonu:
577 311 616, 577 311 617
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Rada města Slavičín na své 16. a 17. schůzi
mj.:
 souhlasila
s navýšením kapacity Mateřské školy
Malé Pole ze 100 na 112 dětí
 schválila
 uzavření Smlouvy o poskytnutí nadační-
ho příspěvku na realizaci akce „Slavičínský
bajkap“ ve výši 10 000 Kč od Nadace Děti-
kultura-sport, Uherské Hradiště 
 uzavření smlouvy mezi městem Slavičín
a Ing. Ivanem Kučerou, auditorem, Uherské
Hradiště, o provedení přezkoumání hospo-
daření města Slavičín za rok 2011 a o posky-
tování metodického a daňového poradenství
a poradenství v oblasti interního auditu 
 poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-
vičín ve výši 20 000 Kč Sportovním klubům
Slavičín za účelem účasti oddílu SK Jerevan
Slavičín v celostátní lize sálového fotbalu 
 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu
na služby Dotační poradenství – „Slavičín

podnikatelů, kteří by chtěli stánek provo-
zovat. Takže pokud máte zájem, přijďte. 
Pokud se zájemce nenajde, pak je možné, 
že stánek v tomto prostoru nebude a prodeje 
novin a časopisů se třeba chopí některý ze 
stávajících podnikatelů v centru města.

Kdy proběhne oprava povrchu komu-
nikace na výjezdu ze Slavičína na Luha-
čovské ulici?

Tato oprava byla přislíbena Ředitelstvím 
silnic Zlínského kraje (ŘSZK) již v loňském 
roce, nakonec k ní však v roce 2010 nedo-
šlo. Na lepší časy se začíná blýskat v těchto 
dnech, kdy byly dopracovány rozpočty 
a probíhá vyřizování přechodného doprav-
ního značení pro potřeby opravy. Akce by 
měla být hotová do poloviny měsíce srpna 
2011. Opraven bude obousměrně zbylý 
úsek od mostu po vjezd do Slavičína. Město 
Slavičín se na této akci bude podílet částkou 
necelých 150 tis. Kč. Takže na Luhačovské 
ulici bude opět dopravní omezení, ale ta 
trocha nepohodlí za opravu jistě stojí.

Dokončená je i oprava sesuvu na nev-
šovské křižovatce (bližší informace byla 
ve zpravodaji č. 5/2011). Náklady města 
(silniční obruba a vydláždění prostoru před 
zastávkou) činily cca 82 tis. Kč. ŘSZK pro-
vedlo také na rudimovské křižovatce úpravy 
směřující k odvedení extravilánových vod, 
které vytékaly na komunikaci, poškozovaly 
ji, a zejména v zimě působily projíždějícím 
řidičům nejednu horkou chvilku. 

Ze strany ŘSZK byla přislíbena také 
oprava propadliny ve vozovce na propustku 
na příjezdu do Nevšové. Takže věřme, že 
se tak stane.

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

Ptají se lidé…
Uděláte něco s novinovým stánkem před 

radnicí? Když bude prostor upravený, asi 
by to chtělo nový stánek.

Původně jsme počítali s tím, že v rámci 
projektu, který před radnicí realizujeme, 
bude zakoupen nový stánek. Měl být 
prosklený a umístěný pod autobusovou 
zastávkou, jak to znáte například z ně-
kterých zastávek ze Zlína. Bohužel nám
náklady na pořízení stánku byly přesunuty 
do neuznatelných nákladů, to znamená, že
na ně neobdržíme dotaci. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že náklady na takovýto stánek se 
pohybují kolem 600 tis. Kč, nebylo by účel-
né stánek kupovat z prostředků města a dále 
jej pronajímat.

Jak bylo uvedeno na webu města, máme 
v současné době asi tři varianty řešení: 

1. pronajmeme pozemek zájemci, který 
si postaví buňku vlastním nákladem - což 
nebude architektonicky vůbec jednoduché 
(zastávka prosklená, buňka asi dřevěná...)

2. pronajmeme pozemek pod novou 
autobusovou zastávkou a nájemce si za-
koupí a bude provozovat prosklenou buňku 
od výrobce zastávky – zde je sice zajištěno, 
že stánek nenaruší architekturu prostoru, 
na druhou stranu se těžko najde zájemce, 
který by chtěl dopředu investovat 600 tis. Kč, 
byť by měl dlouhodobou smlouvu. Pokud 
ano, může se přihlásit.

3. novinový stánek v prostoru vůbec 
nebude

Konečné řešení tedy zatím nemáme. 
Samozřejmě bude odvislé také od zájmu 

Zprávy z radnice střed – revitalizace veřejného prostranství“
za cenu obvyklou ve výši 176 400 Kč vč. DPH
uchazeči JVM-RPIC, spol. s r. o., Zlín 
o zadání veřejné zakázky na provedení
dodatečných stavebních prací na akci „Mul-
tifunkční kulturní centrum Slavičín“ za cenu
obvyklou ve výši 212 296,11 Kč vč. DPH ucha-
zeči AG Staving, s. r. o., Slavičín 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Úprava sociálního zaří-
zení v Divnicích“ za cenu obvyklou ve výši
490 470,04 Kč vč. DPH uchazeči CHMELA-
STAV, s. r. o., Slavičín 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Výměna oken v MŠ Malé
Pole“ za cenu obvyklou ve výši 325 833 Kč vč.
DPH, uchazeči A+BX OKNA, Brno
o výběru nejvýhodnější nabídky na zakáz-
ku malého rozsahu „Investiční úvěr na fi nan-
cování investičních záměrů města Slavičín“
uchazeče Komerční banka, a. s., Praha 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Výměna oken v integro-
vaném domě č. p. 564-566“ za cenu obvyklou
ve výši 717 362 Kč vč. DPH uchazeči RI OKNA,
a. s., Bzenec 

o zadání veřejné zakázky na provedení
stavebních prací „Opravy zateplené fasá-
dy nemocnice Slavičín“ náhradní plnění
za J. ROSA STAVBY, s. r. o., za cenu obvyklou
ve výši 106 698,98 Kč vč. DPH uchazeči
CHMELA-STAV, s. r. o., Slavičín 
 o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Kanalizace a chodník
v areálu městské nemocnice“ za cenu obvyk-
lou ve výši 134 575,16 Kč vč. DPH uchazeči
CHMELA-STAV, s. r. o., Slavičín 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Úpravy zpevněných
ploch za radnicí“ za cenu obvyklou ve výši
256 704 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA
CS, a. s., Zlín 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Oprava obrubníků
na příjezdu k ul. Luhačovská“ za cenu ob-
vyklou ve výši 146 840 Kč vč. DPH uchazeči
SMO, a. s., Otrokovice
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva města
Slavičín a Rady města Slavičín jsou k dis-
pozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák,
tajemník MěÚ Slavičín

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

Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým
nebo právnickým osobám na tyto účely:
 na vznik nového bytu ve stávajícím by-
tovém nebo rodinném domě
 na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém 
nebo rodinném domě
 na výměnu oken u domu staršího 15 let
 na obnovu střechy starší 15 let
na dodatečnou izolaci proti zemní vlh-
kosti domu staršího 10 let
na zateplení obvodového pláště domu
staršího 5 let
na obnovu fasády domu včetně klempíř-
ských prací
 na zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě
 na opravu a rekonstrukci havarijního 
stavu balkonů a lodžií
na vybudování nebo rekonstrukci kou-
pelny nebo sprchového koutu
na vybudování WC
 na rekonstrukci bytového jádra včetně
vyzdění, na výměnu sanitární keramiky
a vodovodních baterií 

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

Podmínky výběrového řízení jsou zve-
řejněny na Úřední desce města Slavičín.
Informace a tiskopisy k podání žádosti
poskytuje ekonomický odbor MěÚ Slavičín,
Ivana Čížová. 

Žádosti  se př ij ímají  v termínu
od 11. 7. 2011 do 15. 8. 2011 poštou nebo
v podatelně MěÚ Slavičín. 

Ing. Oldřich Kozáček, 
předseda správní rady fondu

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín
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Pooděkkovvánííí
V životě člověka je několik mezníků,

při kterých je příležitost se ohlédnout zpět.
Odchod do důchodu k nim určitě patří. 

Třicetileté působení na naší škole musí
zanechat výraznou stopu, zvláště když jde
o pedagogy, kteří své práci dali víc, než jen
hodiny výuky ve třídě. 

Se jménem paní učitelky Marie Hrbáč-
kové je spjata především desetiletá funkce
zástupce ředitele a vystoupení souboru
mažoretek.

Paní učitelka Božena Bělohlávková stála
u zrodu souboru Slavičánek a celých 25 let 
s ním šířila lásku k folkloru, tradicím, ale
i jméno školy a města u nás i v zahraničí.

Na učitelském povolání je typické, že
ovoce z výsledků své práce sklízí pedagogo-
vé často až po mnoha letech v poděkování
svých bývalých žáků. Chci jim tedy při této
příležitosti poděkovat za všechny současné
i bývalé žáky školy.

Chci ale také poděkovat za všechny kolegy
i vedení školy za příkladnou svědomitou
práci a poctivý přístup. Přeji zdraví a životní
optimismus po mnoho dalších let.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Vedenní školly děkuuje vššem svýýým
spoluprracovnníkům za doobrou pppráci 

ve šškolníím rocee 2010/2011.. 
Děkuuji rovvněž vššem rodičůmmm, 

příznivcůmm školyy a sponzorůům
zaa spoluupráci aa poddporu. 

Přejeeme přříjemnoou doovolenooou 
aa sluneečné prrázdnniny. 

PaedDr. PPetr NNavrátill, ředditel ZŠ Vlára 

Unnikáátnní exxkurze TTecchniiika hrouu 
Dobrá škola se pozná podle toho, že drží

krok s dobou převratného technického po-
kroku a svým žákům nabízí z této oblasti
to nejlepší.

Naše škola umožnila v rámci vyučování
žákům pátých tříd jednodenní výukovou
exkurzi v Centru hi-technologií při Střední
průmyslové škole v Uherském Brodě. Jde
vskutku o unikátní místo, kde se střetávají
poznatky vědy, výzkumu a praxe a promítají
se do vzdělávání žáků středních odborných
i základních škol. Pod vedením odborníků
žáci řešili zajímavé úkoly, pracovali podle
návodu s elektronickou stavebnicí, vyzkou-
šeli si, jak se pracuje s 3D prostorovým
scannerem, sledovali práci tiskárny, která
umožňuje prostorový 3D tisk prototypů a mo-
delů skutečných výrobků. Taková tiskárna
hravě zvládne i hlavolam jako je ježek v kleci.
A fungoval! Taky jsme se dozvěděli, co to je
inteligentní elektroinstalace. Představte si,
že mobilem ovládáte světla v domě. Závěr
naší exkurze patřil učebně vybavené kva-
litním ozvučením a špičkovou 3D projekcí
s využitím aktivních brýlí. To bylo kino!

Ačkoliv máme i my skvěle vybavené učebny,
jen neradi jsme se s takovou technikou lou-
čili. Jsem si jista, že se naši žáci v budoucnu
v této oblasti neztratí.

Mgr. Jitka Pavlůsková

Zaačínnámme nnový projeekt 
Naše škola byla vybrána do celorepubli-

kového projektu Klíčový rok, jehož realizá-
torem je Prázdninová škola Lipnice. Zahájili
jsme jej pobytem v Moravském krasu, kde
žáci prožili skvělý týden. Vyzkoušeli si práci
v týmech, zahráli si spoustu her, debatovali
o svých vzorech, natočili spoty upozorňující
na problémy ve společnosti. Díky hře Vesnice
pochopili, že v místě svého bydliště nežijí
sami a mají možnost ovlivňovat dění kolem
sebe. Stali se totiž obyvateli smyšlené ves-
nice, kde řešili mnoho problémů – stavěli
novou čističku, získávali podpisy pod petici,
připravovali proslov, který měl prosadit 
stavbu nového dětského hřiště. 

V tuto chvíli již pracují na čtyřech projek-
tech se sociální tematikou, které jsou určeny
veřejnosti. O tom, jak se jim práce podařila
a které projekty budou realizovány, si pře-
čtete v některém z příštích čísel zpravodaje.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Č ČV Čítáárnně UU Čerta 
s MMarrkéétou Hrubeešovvouuu 

Již osmým rokem se Krajská knihovna
Františka Bartoše připojuje k doprovod-
nému programu Zlín Film Festivalu velmi
oblíbeným pořadem Čítárna U Čerta s kni-
hou, kdy dětem předčítají známé herecké
osobnosti.

Navštívit tuto atraktivní akci umožnila
i naše škola vybraným žákyním druhého
stupně. Byla to pro ně odměna za jejich
celoroční aktivní čtenářství či výhry v sou-
těžích, které se během školního roku konaly
ve Školním informačním centru.

Od 30. května do 3. června proběhlo
v knihovně celkem deset čtení a besed s růz-
nými populárními osobnostmi. Pro nás byla
až do poslední chvíle velká neznámá, která
z nich přijde předčítat právě nám.

Tím očekávaným hostem se stala herečka
Markéta Hrubešová. Kromě samotného 

čtení odpovídala na dotazy zvídavých
návštěvníků. Dozvěděli jsme se více o její
herecké práci jak v divadle, tak na televizní
obrazovce, o láskyplném vztahu k pětileté

Základní škola Slavičín-Vlára dcerce, o její spisovatelské prvotině – kuchař-
ce s názvem Tak vařím já. Zavzpomínala 
například také na prázdniny, které v dětství 
trávila nejraději u babičky v Kroměříži. 
Možnost vyfotografovat se s touto herečkou 
a získat její podpis ještě více umocnila pří-
jemný pocit z besedy. 

Mgr. Hana Majeriková

Výýznaammné oooceněnní
Společnost SCIO, která celostátně organi-

zuje testování žáků, udělila naší škole certifi kát 
„za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní 
výchovné a vzdělávací činnosti ve šk. letech
2009/2010 a 2010 /2011“ a Danielu Konečné-
mu ocenění „za nejlepší  výsledek ve Zlínském 
kraji“ v testu čtenářských dovedností 4. tříd 
základních škol. Blahopřejeme žáku i paním 
učitelkám k dosaženému úspěchu.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Beesedda s baaasketbaalisstkooou 

333333333
Naší škole se podařilo zajistit besedu 

s vynikající hráčkou košíkové, dnes už bý-
valou reprezentantkou, držitelkou stříbrné 
medaile z mistrovství světa v roce 2010, 
v současné době hráčkou Brna, Ivanou 
Večeřovou. Besedy se zúčastnili žáci, kteří 
reprezentují naši školu v různých sportech. 

Ivana Večeřová vyprávěla o své kariéře, 
o začátcích i o sportovní dřině, ze které se 
rodí pozdější úspěchy. Poukázala i na vhod-
nost propojení sportu a studia a také na to, jak 
sport ovlivnil její dosavadní život. Věnovala 
do naší školní knihovny knihu z MS 2010, 
která je k dispozici všem žákům.

Je třeba říct, že tato sportovkyně účastní-
ky setkání svým vyprávěním zaujala. A to 
natolik, že v průběhu další části besedy 
se na ni otázky jen hrnuly. Vrcholem celé 
akce pak byla autogramiáda a také pro-
hlídka nejcennějších medailí a ocenění, 
která Ivana Večeřová ve své bohaté kariéře 
získala. Na závěr nechybělo ani společné 
fotografování.

Význam celé akce podtrhla také přítom-
nost starosty města Slavičína, pana Ing. Ja-
roslava Končického.

Besedu uzavřel ředitel školy PaedDr. Petr 
Navrátil, který basketbalistce poděkoval 
za příjemnou návštěvu.  Ing. David Ptáček

Škkolnní jídelna ppři ZZZŠ Vláraaa
budde vv prrovooozu i o pprázzdnnninách, aa to dnee 

1. 77. 20011 aa od 111. 7.. dooo 22. 7. 222011.
Blližší iinformace: 5577 341 20000
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Ohhléddnuutí zza školnnímm roookem 
/20010//220111 na ZŠŠ MMalééé Pole

V uplynulém školním roce se na naší škole
uskutečnila opravdu spousta akcí. Ať již
těch tradičních nebo nových. Většina z nich
byla připravena pedagogy naší školy, ovšem
je i hodně těch, které vznikly ve spolupráci
s jinými středisky a odborníky. 

Podařilo se nám uskutečnit vše, co jsme
si naplánovali, a snad ještě více. Podrob-
nosti o většině z nich najdete na webových
stránkách naší školy: http://zsmalepole.cz/

Tradiční akce:
Halloweenská párty pořádaná ve spo-
lupráci s DDM a Městským infocentrem
Slavičín
Dětský karneval – z výtěžku se dětem
hradí různé aktivity a exkurze
Vánoční tradice – praktické dílny pro
žáky celé školy
Putování s broučky – lampionový prů-
vod pořádala školní družina ve spolupráci
s DDM Slavičín
Den otevřených dveří pro veřejnost
Recitační soutěž – letos v okrskovém kole
zvítězila Daniela Drápalová a postoupila
do kola okresního
 Pěvecká soutěž v kategoriích zpěvák
a šoumen
Sportovní turnaje ve fl orbalu (vánoční,
velikonoční), atletický čtyřboj
 Sportovní dopoledne ve spolupráci se
ZŠ Vlára, žáci naší školy obsadili 2. místo
ve složení Agáta Romanová, Lukáš Kubíček,
Martin Salajka, Petra Suchánková, Martin
Vincour a Tomáš Vincour
Orientační běh ke Dni Země absolvovali
žáci všech ročníků
Průkaz cyklisty plnili žáci na dopravním
hřišti v Malenovicích
Výchovné koncerty fi lharmonie B. Mar-
tinů v nově otevřeném kongresovém centru
ve Zlíně
Návštěva kina ve spolupráci s panem
Fialou několikrát v roce 
Návštěva divadelního představení Čuču-
dejské pohádky v divadle Zlín 
 Představení divadelního spolku SemTam-
Fór Čert a Káča ve Slavičíně
 Sváťovo loutkové divadlo z Litoměřic
přijelo s představením Šípková Růženka
Besedy ve spolupráci s Městskou knihov-
nou, projekt Literárně-historické toulky
Slavičínem a malí prvňáčci byli pasováni
na čtenáře
Besedy ve spolupráci s centrem R-Ego
(Rozvoj osobnosti, Zdravý životní styl atd.) 
Besedy na téma Zdraví, Zdravá výživa,
Nikotin a alkohol, Úraz není náhoda ve spo-
lupráci s Centrem zdraví
Spolupráce s ekologickým centrem
Veronica v Hostětíně – žáci se seznámili
s výrobou moštu
Ovoce do škol – žáci 2x měsíčně dostávají
zdarma zeleninu nebo ovoce 
Celodenní projekty v přírodě – na jaře
a na podzim výuka v přírodě

Závěr školního roku – zábavným progra-
mem se loučí žáci pátých tříd s naší školou 

Akce nové:
 Besedy Kouzelný les, Obojživelníci a plazi
a Buschman ve spolupráci se Střediskem
volného času KLUBKO ze Starého Města 
Miniškola – škola nanečisto pro před-
školáky
 Účast ve čtenářské soutěži Čtú Valaši, čtú,
kterou vyhlásilo rádio Valaška
Sportovní turnaj dvojic v nohejbale
Turnaj ve hře dáma s vlastnoručně vyro-
benými deskami 
Absolvování hrnčířské, kovářské a truh-
lářské dílny na Střední škole uměleckých
řemesel v Luhačovicích
 Výcvik v Plavecké škole Luhačovice,
účast v plaveckých závodech (3. místa –
Petr Zabloudil, Antonín Šmotek a štafeta
Eliška Miškaříková, Lukáš Miškařík a Petr
Zabloudil)
Účast na akci Den s Policií 
Týden zdravého životního stylu – zvýše-
ná tělesná aktivita, zdravá strava, příprava
pokrmů, kurzy první pomoci atd.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se jakkoliv podíleli na všech těchto
aktivitách a těšíme se na další spolupráci
v příštím školním roce. Žákům, kteří opouš-
tějí naši školu, přejeme v nových kolektivech
dobré kamarády a úspěchy v učení. Všem
rodičům přejeme příjemně strávenou dovole-
nou, dětem i učitelům krásné a odpočinkové
prázdniny.

Doufáme, že ten další školní rok bude stej-
ně pestrý a bohatý na akce jako ten letošní.

Kolektiv učitelů ZŠ Malé Pole

Prrojekt Rozzzvoj výuukyy v ICT 
ýa ččtennářřskýýcch doveednnosstech 

V tomto školním roce naše škola zpra-
covala a podala žádost o fi nanční podporu
z Operačního programu Vzdělání pro kon-
kurenceschopnost („OP VK“). Ministerstvo
školství ČR svým rozhodnutím ke dni
1. 3. 2011 dalo zelenou jeho realizaci. Název
projektu Rozvoj výuky v ICT a čtenářských
dovednostech napovídá, kterým směrem
jsme se vydali ke zlepšení podmínek pro
vzdělávání dětí na naší škole. Doba trvání
projektu je 30 měsíců, celková výše dotace
pro naší školu je 806 878 Kč a jejím účelem
je podpora vzdělávání žáků.

Větší část fi nančních prostředků hodláme
využít pro zlepšení podmínek výuky ICT
zakoupením 4 kusů interaktivních tabulí,
kompletně obnovit PC v počítačové učebně
včetně serverového řešení. Máme možnost 
vylepšit vybavení novými výukovými pro-
gramy, interaktivními učebnicemi, apod.
K rozvoji čtenářských dovedností chceme
využít všech dostupných moderních učeb-
ních pomůcek. Od nového školního roku
budeme dělit třídy na skupiny podle úrovně
čtenářských dovedností. Cílem je zlepšit 
úroveň čtení, která je důležitou podmínkou
pro úspěšné zvládnutí všech naukových
předmětů. 

Do projektu jsou zapojeni všichni učite-
lé školy, kteří připravují a ve vyučovacích
hodinách realizují zpracované přípravy
a výukové materiály. Někteří se mohou

zúčastnit metodických kurzů zaměřených 
na výuku jazyka. 

Ruch ve škole neustane ani během 
letních prázdnin, kdy se budou realizovat 
uvedená zlepšení ve vybavení školy. Věřím, 
že od nového školního roku bude vše připra-
veno a všechny podniknuté kroky povedou 
ke zkvalitnění vzdělání našich žáků. 

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

MMinišškoola nnna ZŠ MMalé PPPole
Tento název mnohým z Vás jistě nic 

neřekne, protože se týká hlavně budoucích 
prvňáčků a jejich rodičů. Společně jsme se 
setkávali v měsících dubnu a květnu každou 
druhou středu odpoledne v jedné ze tříd naší 
školy. Budoucí malí žáčci si přišli vyzkoušet 
nanečisto, jaké je to být školákem. Většina 
z nich školu navštíví pouze jednou – v době 
zápisu, a pak už jen netrpělivě, a někteří 
možná i s obavami, čekají na září. Také 
slyší ze všech stran: „Však počkej ve škole, 
tam už to není žádná legrace!“ a podobně. 
Proto jsme se rozhodli, že jim ukážeme, co 
je vlastně čeká, a trochu je na to připravíme.

Každé setkání bylo jiné, každé mělo jiný 
cíl. Jednou jsme se zaměřili na motoriku, 
na správné držení tužky, děti si vyzkoušely 
psaní nejen na balicí papír nebo tabuli, ale 
třeba i do mouky. Jindy jsme zkoušeli, jaké 
mají počtářské dovednosti, jak vnímají, 
poslouchají, nebo třeba zpívají. Naučily se 
písničky, říkanky, zjistily, co je to domácí 
úkol. Zkrátka přes hru a různá cvičení jsme 
se snažili ukázat, že škola umí být také 
hravá, barevná a zábavná. Že se jí nemusí 
obávat, protože každý si v ní najde něco, co 
ho bude bavit. Rodičům jsme poradili, co 
by měli doma s dětmi procvičovat, na co se 
zaměřit, jakým problémům se vyhnout, nebo 
které pomůcky jsou do první třídy vhodné.

Byli jsme rádi, že se akce setkala s dobrým 
ohlasem. Většina dětí chodila pravidelně 
a na konci si všechny děti na zádech odnesly 
domů symbolickou jedničku, protože ty 
pravé na ně budou čekat až v září. 

Za nás, kteří jsme tento projekt připravili, 
bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří 
přivedli svoje děti a navázali tak se svou bu-
doucí školou spolupráci. Věříme, že rozptýlili 
své případné obavy a ověřili si, stejně jako 
paní učitelky, že děti jsou na vstup do školy 
zralé a připravené. Zbývá jen v klidu přes 
prázdniny nachystat aktovku s potřebnými 
pomůckami a těšit se na první školní den. 

Za ZŠ Malé Pole Barbora Polášková
a Jaroslava Skrášková

ZŠ Malé Pole

Kanceelářskké potřřeby VVaclovááá J.

SLEVA AKTOVKY 50 %
AKCE na batohy 

TOPGAL
levnnější nnež na interrnetu!!!

Široký sortimment škkolníích potřřeb.

Hračkyy-sport Vacllová J.
opět lletákoová AKCCE BERUŠKKKA

dřevěný zzahraddní dommek ** skluzaaavky * 
pískooviště ** bazéény

NOVINNKA – dětskýý liceenční teeextil
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Pooděkkovvánííí řediteele ggymmmnázia
Milí přátelé,
dovolte mi, abych na začátku prázdnin

poděkoval Vám všem, kteří jste jakkoliv
podporovali v uplynulém školním roce
gymnaziální vzdělání ve Slavičíně, zejména
pak všem zaměstnancům gymnázia za jejich
celoroční prospěšnou práci, která si udržuje
vysoký standard ve srovnání s ostatními
gymnázii ve Zlínském kraji. 

Škola za uplynulý školní rok doznala
velmi významných změn jak v pedagogicko-
výchovném tak v provozním procesu. O těch-
to změnách jsme se Vás snažili průběžně
informovat ve Slavičínském zpravodaji nebo
prostřednictvím www stránek či školních
novin. Všechny aktivity školy by nebylo
možné uskutečnit bez vstřícnosti a pod-
pory vedení města Slavičína. Poděkování
je třeba vyslovit rodičům žáků gymnázia,
podnikatelské veřejnosti, především pak
TVD – Technická výroba, a. s., protože nás
po celý rok nejenom pozitivně inspirovali
a motivovali v naší práci, ale také význam-
ně podpořili fi nanční rozpočet školy, jehož
prostřednictvím můžeme zvyšovat úroveň
podmínek pro výuku a mimoškolní aktivity.
Škola je proto do následujícího školního roku
připravena personálně, materiálně, ale co je
nejdůležitější, hlavně počtem žáků v prvních
ročnících, který je opět bezproblémový
a na základě výsledků přijímacích zkoušek
a výsledků žáků ze základních škol znovu
velmi kvalitní.

Všem žákům středních a základních škol
ve Slavičíně a jejich učitelům přeji poklidné
a ve zdraví prožité letní prázdniny a těším se
na další pomoc a spolupráci v příštím škol-
ním roce, který bude pro gymnázium zřejmě
nejdůležitějším v jeho dosavadní historii.

Mgr. Josef Maryáš, ředitel gymnázia

Akktiviityy na GJP Sllaviičínnn
Na gymnáziu proběhly dvě fi nanční
sbírky – v květnu „Květinový den“ v rámci
Českého dne proti rakovině a v červnu sbírka
„Dejte šanci dětem“ na podporu pracovní
terapeutické dílny DOMU ŠANCE. 
 Od 23. května do 7. června se konaly ústní
i písemné zkoušky společné a profi lové části
maturit 2011.
 V průběhu května a června probíhala
na škole oprava vstupních prostor, schodiště,
terasy do školy fi rmou Zlínstav v celkové
hodnotě 440 000 Kč. http://www.gjpslavicin.
cz/cz/aktuality/ - a417
 Dne 20. června proběhlo na radnici slav-
nostní předávání maturitního vysvědčení
za účasti pana starosty, ředitele a zástupce
gymnázia, pedagogů a rodičů. V letošním
roce maturovalo celkem 56 žáků. 
 V rámci zahraničních výměnných stu-
dijních stáží navštívili naši školu ve dnech

18. až 24. června studenti z německého
Diepholzu. Studenti i učitelé byli ubytováni
v českých rodinách svých kamarádů a ab-
solvovali týdenní program, který byl pro
ně připraven.
Ve dnech 14. až 22. května se uskutečnil
vzdělávací zájezd jedenatřiceti studentů
gymnázia „Anglie a Wales – od severu na jih“
pod vedením Mgr. Bačové. 
 Dne 18. května se tým třídy sekundy
v zastoupení studentek Barbora Krhovská,
Michaela Kostková, Marie Králiková, Tere-
za Černíčková zúčastnil dějepisné soutěže
„O zlatý klíč k brumovskému hradu“, kde
získaly 2. místo z 10 zúčastněných týmů
základních škol z okolí. 
 Během maturitních zkoušek byl pro
ostatní třídy připraven bohatý program,
a to především návštěvy Městské knihovny
ve Slavičíně, kde se konaly besedy na různá
témata, jako např. Báje a mýty, Mácha – rebel
i romantik, Jiné světy, jiné galaxie, Zlo zvané
závislost, A Bůh tehdy mlčel aj. Dále se žáci
účastnili přednášek v R-EGU, absolvovali
také dvě fi lmová představení na Sokolovně
a taktéž koncert Zbyňka Horvátha. Někteří
studenti se podíleli na monitorování cyklos-
tezek ve Slavičíně. 
V době maturit se také na gymnáziu
konala velmi zajímavá přednáška pro třídy
G-1 a G-3 „Moderní kosmologie“, kterou vedli
pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí. 
 Pro žáky nižšího gymnázia byla připrave-
na v zámeckém parku prezentace různých
aktivit Policie ČR pod názvem „Den s policií
a IZS“, kde žáci měli možnost zhlédnout 
nejmodernější techniku, vojenskou policii,
zdravotní záchrannou službu, hasiče, služeb-
ní psy a koně, střelbu ze služební zbraně atd.

Bc. Marie Stejskalová

Náávšttěvva AAnglie
My, studenti z Gymnázia Jana Pivečky

ve Slavičíně, spolu s pár studenty z Gymná-
zia z Valašských Klobouk, jsme absolvovali
v termínu 14.–22. května studijní vzdělávací
zájezd nazvaný Anglie a Wales – od severu
na jih. Ubytování bylo zajištěno ve třech
různých rodinách, v Gosportu, Chesteru

a na okraji Londýna. Hostitelé byli na nás 
velice milí a příjemní. Navštívili jsme Brigh-
ton, Oxford, Liverpool, Londýn, Stratford 
nad Avonou, kde se narodil a žil Wiliam 
Shakespeare, letní sídlo Alžběty II. Wind-
sor a mnoho dalších míst. Naše cesta vedla 
i na největší horu Walesu, Snowdon. 

Plno z nás se ale těšilo na poslední den 
v Anglii. Proč myslíte? Ano, poslední den 
jsme strávili v Londýně, kde jsme navštívili 
muzeum voskových fi gurín, viděli jsme 
typické symboly města, např. House of Par-
liament, Big Ben, London Eye, Trafalgarské 
náměstí a plno dalších. Také nákupní centra 
se neobešla bez naší návštěvy. Po zhlédnutí 
Londýna nás už čekala zpáteční cesta domů. 
Každý z nás si dovezl domů plno příjemných 
zážitků, suvenýrů a zlepšení v anglickém 
jazyce. 

Na závěr můžeme jen říct: Cestu do Anglie 
doporučujeme! 

Jaroslav Kříž, Aneta Parýzková, septima

Studeentii Lycccée Jeaan MMouulin
poppět vve Slavvvičíně 
Ve dnech 7. až 13. května se uskutečnil 

již šestý výměnný pobyt francouzských 
studentů z gymnázia v Thouars a jejich 
profesorů ve Slavičíně.

Program byl stejně jako každý rok nároč-
ný. Nejdříve si Francouzi užili celý víkend 
v rodinách, které jim nabídly možnost poznat 
naše město a jeho okolí. 

Po úvodním představení týdenního pro-
gramu a krátkém přivítání proběhl pondělní 
den ve škole s návštěvou některých hodin. 
Následovala exkurze do Janáčkova pivovaru 
v Uherském Brodě, v úterý a ve středu vyra-
zili Francouzi na výlet do Kroměříže, Zlína 
a Brna včetně návštěvy památníku – Mohyly 
Míru na Slavkově.

Čtvrteční den strávili studenti na gym-
náziu, kde společně s vybranými studenty 
vytvářeli projekty „Náš region očima za-
hraničních studentů“. Poté měli Francouzi 
poprvé možnost poznat poslední zvonění 
maturitních tříd a zejména majáles, který 
probíhal tentokrát netradičně v parku.

Studenti byli nadšeni a diskutovali se svý-
mi profesory, zda by bylo možné navrhnout 
vedení školy ve Francii realizovat podobný 
studentský svátek v Lycée Jean Moulin.

Vyvrcholením společných aktivit byla už 
tradičně večerní diskotéka, na kte-
rou všichni vyrazili, a po šesti 
společně strávených dnech byla 
snad utužena i nová přátelství.

V časných ranních hodinách
ze čtvrtka na pátek následovala 
nejsmutnější část celého pobytu, 
a to loučení. Nebylo jednoduché 
nechat odjet naše francouzské 
kamarády, ale naštěstí žijeme v 21. 
století, takže díky internetu může-
me i nadále spolu komunikovat. 
Už se těšíme na podzim na další 
výměnný pobyt, tentokrát u našich 
přátel ve Francii.

Studenti GJP Slavičín 

Gymnázium Jana PivečkyGG
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Příběh školního roku 2010-2011 uzavřel
30. červen. Škola bude dva měsíce odpočívat,
případně se různě upravovat a opravovat,
aby 1. září 2011 mohla začít žít svůj nový
příběh školního roku 2011-2012.

Pro děti nastává úžasný čas prázdnin.
Každé z nich si představuje své ideální
prázdniny různě: někdo pojede k babičce,
jiný na tábor, další s rodiči na dovolenou…
V každém případě však budík nebude dva
měsíce obtěžovat a sny o špatně napsané
písemce či hrozícím zkoušení budou jen
snem, nikoli realitou.

Třicátý červen byl dnem rekapitulace.
Každé z dětí obdrželo za svoji školní práci
vysvědčení.

I my jsme k tomuto datu rekapitulovali; co
a jak bylo, povedlo se, či nepovedlo. Všechno
sice nebylo podle našich představ, ale v celku
lze říci, že jsme se v domě dětí snažili, udě-
lali, co jsme mohli, abychom dětem nabídli
v rámci možností co nejlepší podmínky pro
jejich práci v zájmových kroužcích, nabídli
různě zaměřené zájmové kroužky (téměř 50,
včetně kurzů), nabídli akce, které táhnou,
připravili prima prázdniny.

Za prací zájmových kroužků našeho
zařízení se skrývají především vedoucí

zájmových kroužků, ale také náročná práce
interních pracovníku zařízení.

U příležitosti ukončení školního roku se
sluší všem interním i externím pracovníkům
(vedoucím zájmových kroužků) zařízení
upřímně poděkovat. Taktéž je třeba podě-
kovat zřizovateli a všem subjektům, které
s námi v tomto školním roce spolupracovali,
a to za jejich důvěru, radu, či pomoc.

Poslední den v červnu pro nás není zcela
úplnou tečkou za školním rokem. Tou úplnou
tečkou je teprve 26. srpen, kdy končí poslední
námi nabídnutá aktivita pro období letních
prázdnin 2011. Celkově se k těmto aktivitám
přihlásilo 133 dětí.

Den 28. května 2011 byl jedním z těch
ne zrovna příjemných. Hodně pršelo, a tak
se zdálo, že počasí zhatí naši tradiční akci
humanitárního charakteru, Běh naděje.
Kdyby se pořadatelů ještě hodinu před plá-
novaným začátkem někdo zeptal, zda se akce
bude konat či ne, nedostal by jednoznačnou
odpověď. Půlhodinu před začátkem začali
ale přicházet první účastníci; v pláštěn-
kách, s deštníky. A pak se začali trousit 
další a další… Sokolovnu nakonec zaplnila
zhruba stovka lidí. Ti, kteří přišli, se mohli
podívat na prezentaci zájmových kroužků:

Diskotance I, Hip-Hop a Orientální tance. 
Všechna tři vystoupení byla moc milá. 

A pak se navzdory počasí šlo (jelo) na tra-
su. Pravdou je, že jsme „díky“ nepřízni počasí 
přišli o plánovanou část doprovodného pro-
gramu a museli si tak vystačit s atrakcemi 
a kokpitem. Vyhodnotili jsme výtvarnou 
tematickou soutěž a rozdali překrásně 
ozdobené dorty a další odměny těm, kteří 
zpracovali nejhezčí výkresy. A šlo se loso-
vat. Na to se všechny děti těší, protože ví, že 
z akce nikdo neodejde s prázdnou.

A výsledek? Akce se zúčastnilo celkem 
114 dětí a dospělých a vybralo se celkem 
2 930 Kč. Tyto fi nanční prostředky byly dne 
31. května 2011 odeslány na konto Běhu nadě-
je s cílem, ať pomohou tam, kde je zapotřebí.

A komu je třeba poděkovat? Hlavnímu 
spolupořadateli – turistickému oddílu SK 
Slavičín a také panu Ladislavu Vránovi 
za poskytnutí kokpitu. Dále nám přispěli: 
město Slavičín, VZP – pobočka Slavičín, 
fi rma Slavi, Komerční banka Slavičín, Dro-
gerie Koudela, Nábytek Šuráň, cukrářka 
paní Málková, fi rma AG Staving, Kowag, 
Česká spořitelna Slavičín, Potraviny Mona, 
VodoTopo, Lagris Dolní Lhota, Nestlé Praha, 
ING, Graspo Zlín a Modrá pyramida. 

Závěrem mi dovolte popřát všem dětem 
krásné prázdniny a dospělým vydařenou 
dovolenou.  Zdenka Odehnalová, DDM

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Střední odborná škola Slavičín
Škkolaa zaa kooopcem aa sttátnní matuuurity 

S velkou netrpělivostí a nedočkavostí
očekávali žáci posledních maturitních roč-
níků a učitelé školy, jak dopadnou letošní
maturitní zkoušky.

V masmédiích jsme byli neustále infor-
mováni o tom, že 20 % žáků neuspěje a 10 %
žáků nebude připuštěno k maturitním zkouš-
kám. Předpoklady se na naší škole nesplnily.
V rámci České republiky nebylo připuštěno
k maturitní zkoušce 9,5 % žáků a neuspělo
19,7 % žáků. Vzhledem k tomu, že šlo o prv-
ní masové srovnání výstupní úrovně škol,
a tedy i měření kvality vzdělávání na škole,
náš zájem narůstal. Výsledky, které škola
obdržela 16. června, byly potěšující a svědčí
o dobré úrovni vzdělávání na SOŠ Slavičín.

Třída mechanik seřizovač-mechatronik
byla stoprocentně úspěšná, všichni žáci
prospěli, z toho jeden s vyznamenáním.
Obavy z výsledků nástavbového studia pro
absolventy tříletých učebních oborů se ne-
naplnily. V denním studiu neuspěli pouze
tři žáci z dvaadvaceti, v dálkovém studiu
pouze dva žáci z osmnácti, naopak pět žáků
prospělo s vyznamenáním. Nejhůře jsme
ukončili vzdělávání v oboru sociální péče
– sociálně-správní činnost s 25% neúspěš-
ností. Přesto i v této třídě dva žáci prospěli
s vyznamenáním. 

S výsledkem 88 % úspěšností na škole
však můžeme být spokojeni a vysoce

překračujeme celostátní průměr středních 
odborných škol a učilišť. 

Výsledky, které jsou měřitelné, svědčí 
o tom, že kvalitního vzdělání a především 
uplatnitelnosti po středoškolském studiu lze 
dosáhnout i v našem regionu, na naší mnohdy 
podceňované „škole za kopcem“. A to vzdělání 
za minimálních časových a fi nančních nákla-
dů na rodinný rozpočet a s plnou možností
rozvíjení osobního, kulturního a společenské-
ho života v místě bydliště. 

Za tyto pozitivní výsledky maturitních 
zkoušek patří poděkování žákům posledních 
ročníků, kteří se z větší části zodpovědně 
ke zkouškám připravili, a pedagogickým 
pracovníkům školy.  Mgr. Jaroslav Vrba 

Záávěrreččné zzzkouškyy a poodpora řřřemeseel 

Již podruhé žáci SOŠ Slavičín skládali 
nové závěrečné zkoušky připravené MŠMT. 
Jedná se o jednotné zadání v rámci celé České 
republiky pro tříleté obory středního vzdělání 
ukončené výučním listem. 

Řemeslné obory jsou trvale podporovány 
zřizovatelem školy – Zlínským krajem. Žáci 
skládali písemné, praktické a ústní závěrečné 
zkoušky a dne 17. června obdrželi výuční listy, 
vysvědčení o závěrečné zkoušce a certifi káty 
o platnosti oboru vyučení v češtině a angličti-
ně, které mohou uplatnit v případě zaměstnání 
v rámci celé Evropské unie.

V oboru kuchař-číšník úspěšně ukončilo 
vzdělání devět žáků, z toho dva s vyzname-

náním. V oboru obráběč kovů absolvovalo
devatenáct žáků, v oboru instalatér deset 
žáků a v oboru automechanik šest žáků.
Jeden žák nebyl ke zkouškám připuštěn
a jeden bude opakovat zkoušky v opravném
termínu. Celkem se tak úspěšně vyučilo 44
žáků, kteří zcela jistě najdou uplatnění ve fi r-
mách regionu, případně budou pokračovat 
v dalším vzdělávání.

Učitelé naší školy vykonávali funkce
předsedů zkušebních komisí na jiných
školách v regionu a mohli tak posoudit vý-
sledky úrovně vzdělávání. Lze konstatovat,
že úroveň vzdělávání a především uplatni-
telnosti žáků jsou minimálně srovnatelné.
Proto lze jenom těžko pochopit, proč žáci
regionu dávají přednost časově a ekono-
micky nákladnějšímu studiu stejných nebo
srovnatelných oborů mimo naši oblast.
V mnoha případech – po poznání cizí školy
a života v internátu – se žáci vracejí zpět 
na naši školu a váží si jak školy, tak života
v rodinném zázemí.

Nelze nevzpomenout projekt „Rovná
šance“, který žákům se sociálním, zdra-
votním a jiným znevýhodněním umožňuje
rovnocenné zapojení do vzdělání ve škole.
V rámci projektu je rozvíjena spolupráce
se základními školami Slavičín, Bojkovice,
Luhačovice, Valašské Klobouky a Brumov-
Bylnice. 

Cílem vzdělávání a výchovné práce i pro-
jektu „Rovná šance“ je, aby v regionu zůstala
zachována vzdělávací nabídka řemesel,
absolventi zde našli uplatnění a úspěšně
zde mohli v aktivním věku prožít svůj život.

Mgr. Jaroslav Vrba



7 Červenec/2011

Poslední domácí třetiligový zápas 
ve Slavičíně je důvodem malého bilan-
cování. Postup a první rok působení 
v Moravsko-slezské fotbalové lize patří 
vedle dorostenecké první ligy k největším 
úspěchům v historii slavičínské kopané 
a těžko se bude opakovat. Je dobré, že 
opory týmu (P. Švach a J. Hnaníček) se 
uplatnily ve druhé celostátní lize. Přes 
podporu města Slavičína a Zlínského 
kraje se ukázalo, že třetí liga je na Slavi-
čín příliš vysoká soutěž. Výrazně k tomu 
přispěla i celková ekonomická situace. 
Vyřazení Baníku Ostrava v Ondrášovka 
cupu dalo naději, že tým i tak má na zá-
chranu. Přišla ale zranění a úzký kádr 
to nezvládl. Vrátíme se do soutěže, která 
zdobila Slavičín dlouhých 16 let. 

Poděkování patří všem sponzorům, 
kteří umožnili FC TVD tuto soutěž hrát. 
Za všechny jmenujeme především měs-
to Slavičín, Zlínský kraj a fi rmu TVD 
Ing. Durďáka. Dále pak fi rmy Dokotex 
plus, TOP TRIO, AG Staving, Camo, SMS, 
Nicoma, HOPA, Eurovia, RI OKNA.

Děkujeme všem divákům, kteří nám 
zachovali přízeň, a věříme, že na podzim 
uvidí opět kvalitní divizní fotbal a více 
branek v soupeřových sítích.

PaedDr. Petr Navrátil, předseda oddílu

Ohlédnutí za MSFL…Poděkování

pPostup FC TVD „B“ p
Ve sportu platí, že každé vítězství je

vykoupeno mnoha porážkami. Zatímco 
se oddíl loučí se třetí ligou, rezervní tým 
se posunul zase o třídu výš.

O úspěch se zasloužili jak hráči, kteří
již končí aktivní kariéru, tak nadějní 
dorostenci.

Poděkování za postup patří těmto
hráčům: Both, Lukáš, Ocelík, Fojtík, 
Kulíšek, Bartoš, Bureš, Korvas, Šebák, 
Sochora, Šála, Floreš, Škovran, Kříž, 
Pekárek, Samko.

Dále děkujeme trenéru Michalu
Dorúškovi, vedoucímu mužstva Josefu 
Švajdovi a členu výboru Miroslavu Mál-
kovi. Poděkování patří rovněž hráčům „A“ 
mužstva, kteří podle potřeby vypomáhali. 

1. A třída krajské soutěže je splněním
dlouhodobého cíle a přinese i zajímavá 
derby s mužstvy z okolí. 

PaedDr. Petr Navrátil, předseda oddílu

Zařízení rozvíjí svoje aktivity devátým
rokem. Nabízíme stručné ohlédnutí za čin-
ností v první polovině letošního roku 2011.

Jsme realizátorem těchto aktivit:

1. Proogrramyyy specififi ckké pprimárnííí 
p p yprreveencee prooo školyy a šškoollská zařřízení 

Zařízení je držitelem Certifi kátu odbor-
né způsobilosti na specifi cké programy
primární prevence. Preventivní programy
probíhaly na jednotlivých kmenových
školách od ledna do června a celkem jich
proběhlo 106 pro 853 dětí. Programy byly
realizovány na ZŠ Vlára Slavičín, ZŠ Malé
Pole, ZŠ Vlachovice, ZŠ Brumov, ZŠ+PŠ
ve Smolině a Návojné, ZŠ+PŠ ve Vizovi-
cích, ZŠ+PŠ Slavičín-Hrádek, ZŠ Dolní
Lhotě, ZŠ Slopné, ZŠ Sehradice, ZŠ Lačnov
a v Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně.
Programy nejsou jednorázové, ale navazují
na sebe, jsou víceleté, s jedním kolektivem
pracujeme dlouhodobě. Každý kolektiv
absolvuje 2-3 setkání ve školním roce,
a to jednohodinovou nebo dvouhodino-
vou časovou dotací. Zahajujeme prevenci
na prvním stupni. Programy nabízejí
velkou spolupráci dětí, jsou vedeny inter-
aktivní formou. Na tuto službu navazuje
činnost v nízkoprahovém zařízení pro
děti a mládež.

2.. Proovooz nííízkopraahovvéhhho zařízzení 
pprro děěti a mmládež ((NZZDMMM)

V průběhu roku probíhala akce „Stavba
zdravé vesnice“, která čítá 10 tematicky
zaměřených domů. Každý měsíc děti ak-

tivní formou řešily problematiku rizikových
projevů chování. Jednalo se o oblasti jako
jsou šikana, vrstevnické vztahy, sociální
komunikace, drogová závislost, rodinné
problémy, životní prostředí, zdravý životní
styl apod. Cílem této dlouhodobé akce byla
prevence rizikových projevů chování i pří-
padné podchycení těchto projevů. Postavené
domy jsou vystaveny v zařízení a návštěvníci
si tak mohou kdykoliv probraná témata
připomenout. 

Dále probíhala činnost s jednotlivými
uživateli, kteří si plánují a plní své individu-
ální osobní cíle. Osobní cíle dětem umožňují
motivaci, cestu dopředu, být lepší, umět 
se prosadit, zvládnout problémy a obtíže,
zkrátka zkvalitnit svůj život. Obsahem
poskytované služby jsou výchovné, vzdělá-
vací a aktivizační činnosti (tj. pobyt v zaří-
zení, kontaktní práce, situační intervence,
doučování, rozvoj sociálních dovedností
a společenských návyků, volnočasové ak-
tivity), dále sociálně terapeutické činnosti
(základní poradenství, krizová intervence,
skupinová práce), zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím a pomoc při
uplatňování práv (informační servis, pora-
denství, zprostředkování dalších služeb +
možný doprovod apod.). Služba je pro cílovou
skupinu dětí od 7 do 15 let bezplatná.

3. Zařřízeení jeee držitellemm Poovvěření pppro výkoon 
soociálně právvvní ochrrany dděětí v rozzzsahu:
vyhledávání dětí na které se sociálně
právní ochrana vztahuje
 poradenská činnost, přednášky souvise-
jící s péčí o dítě a jeho výchovou

ochrana dětí před škodlivými vlivy 
a předcházení jejich vzniku
 provoz zařízení k sociálně výchovné 
činnosti

Kontakt: Mezi Šenky 19, Slavičín
E-mail – help: možnost obrátit se s dota-
zem prostřednictvím elektronické pošty. 
Využívají ji někteří žáci a studenti, kteří 
se zúčastnili aktivit ve školách, hledají 
odpovědi na různé otázky, mají různé 
starosti, dotazy. Může být používána 
i k anonymnímu poradenství.
pc.r-ego@tiscali.cz
Krizový telefon – Save me: cílem pomoci 
je nabízet adekvátní východiska a řešení 
problému, poskytovat činnost poraden-
skou, výchovnou a preventivní, pomoci 
mladým nejen v jejich obtížných životních 
situacích, ale i při každodenních starostech 
a problémech. Tel./fax: 577 341 446, mobil: 
732 713 014

Činnost o. s. R-Ego podporují:
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

chovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Úřad vlády ČR-Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, Zlínský kraj, město 
Slavičín, SMS, s. r. o., Slavičín, Nadace 
Děti-kultura-sport v Uherském Hradišti.

Zařízení Poradenského centra R-Ego 
prošlo kompletní opravou střechy.

Projekt byl spolufi nancován Evropskou 
unií z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova za spoluúčasti města 
Slavičín.

Přejeme Vám krásné letní dny, hodně 
pohody, příjemnou dovolenou a hezké 
prázdniny. 

Mgr. Dana Kozubíková, vedoucí zařízení

gPoradenské centrum R-Egog

V neděli 29. května proběhl ve večerních
hodinách v našem farním slavičínském koste-
le benefi ční koncert ZUŠ Slavičín a smíšeného
pěveckého sboru Cantare. Byli jsme svědky
opět vysoko zvednuté laťky úrovně kvality,
protože bylo opravdu co poslouchat. Rád bych
tímto způsobem poděkoval všem účinkujícím
a organizátorům za skvělou, hřejivou atmo-
sféru v náručí duchovní hudby.

Tato benefi ce byla nabídnuta jako dar pro
pokračující opravu střechy našeho farního
kostela. V darech účinkujících a posluchačů
se nakonec objevilo celkem 29 180 Kč, za což
všem dárcům patří můj velký dík. 

Osobně se hluboce skláním také před
obětavou štědrostí mnoha dalších dárců,
kteří v průběhu oprav přinášejí své úspory,
aby i takto podpořili toto naše společné úsilí
v péči o náš svatovojtěšský kostel. Oceňuji
také obětavou pomoc všech brigádníků, kteří
ochotně dle potřeby této opravy přiloží svou
ruku k dílu (naposledy to bylo při nedávném
řezání a skladování dřeva, které nám jako
sponzorský dar darovalo město Slavičín).
Velké díky Vám všem, milí dárci a pomocníci.
Kéž Vám Bůh sám odplatí tuto Vaši obětavou
štědrost a ochotu.

Letošní etapu opravy střechy našeho farní-
ho kostela budeme moci spustit až po 15. srp-
nu, s ohledem na kolonii netopýrů sídlících
na půdě kostela, protože letos vstoupíme
přímo do míst jejich sídlení. Snad nám počasí
dovolí tuto etapu zdárně provést.

P. Miroslav Strnad
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NAROZENÍ
Jiří Sedláček a Marie Juráňová 
– dcera Alexandra
Filip Matula a Martina Změlíková
– dcera Alexandra
Michael a Monika Lekovski – dcera Mariana
Daniel Vašák a Marie Slováková – syn Daniel
Daniel a Alena Zvoníčkovi – dcera Ema

j j pPokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KVĚTEN
ÚMRTÍ
 8. 5. 2011 Karel Zemáánek, 79 let, Slavičín
 13. 5. 2011 Vlasta Kováříková, 70 let, Bohuslavice áříková, 70 let, Bohuslavice
 14. 5. 2011 Pavel Gazdíík, 46 let, Hrádek
 15. 5. 2011 Jan Studeníík, 83 let, Slavičín
 19. 5. 2011 Zdeňka Kořřenková, 53 let, Šanov
 19. 5. 2011 Josef Jágr, 669 let, Divnice
 24. 5. 2011 Milada Šlahhůnková, 87 let, Rudimov

gg

 27. 5. 2011 Marie Gajdošíková, 78 let, Slavičínošíková 78 let Slavičín
 31. 5. 2011 Jindřich Jandl, 82 let, Slavičín

SŇATKY
Andreas Spiegel a Monika Žáková
Petr Koběrský a Kristýna Hamadová
Petr Nedavaška a Iva Vašičková
Pavel Šveiger a Petra Jakubíková
Petr Droščák a Dora Zlámalová

Dne 20. července 2011 by se dožil 
80 let pan Ing. Lubomír ŠTĚTINA

yy

ze Slavičína. 
Kdo jste ho znali,

vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou. 

Dne 19. červvence 2011 to bude 
20 let, kdy zemmřela naše maminka, 

paní Blažžena RAKOVÁ.
Dne 23. červvna jsme vzpomněli

18. výroččí úmrtí tatí knkak ,
pana Vojtěchaa RAKRAKRAKAAA ze Sl SlS iiavičíčína. 
Stále vzpomíínají dcera Blažena,

dcera Vojtěškaa s rodinou a syn Eda 
s rrodinou. 

Dne 9. ččervence 2011 
si přiipomeneme 

55. smusmutnétné v vvývýročročí úí úmrtmrtí pí panaana 
Bohumila MATTOUCHA ze Slavičínínnnnaa.aa. 

S láskou a úcttou vzpomínají man-
želka, dcera PPavlína a syn Roman 

s rrodinou.

Dne 1. červencce 2011 vzpomeneme
první výrročí úmrtí paní

Marcely HANOUUSKOVÉ
ý

 ze Slavičína. 
Vzpommíná rodina.

Rodina Jandlova děkuje za účast 
a květinové dary při posledním roz-l d

loučení s panem 
Jindřichem JANDLEM

V Z P O M Í N Á M E
ze Slavičína.

Dne 21. července 2011 vzpomeneme 
smutné desáté výročí, kdy nás navždy 

opustil pan Jaroslav POLÁŠEK
ý y

z Petrůvky. 
S láskou a úccctou vzpomínají manželka 
Vlasta, dddcerrry Eva a Alena s rodinami 

a ooostatní příbuzní. 
KdKdo j jsteee te ho znalili, vzpom ňteňte s á ná imi.

V těchtoo dnech vzpomínáme 
s  láskkou na naše drahé

–– ZdddeZd ňkkaka a a EmíEmíliilii HOLHOLBOVVOVBOVYYYY
z Divnic. 

Kdooo jstee je znali li li a ma ma ma měliěliěliěli rá rr di,dididi  
vzpppppomeňte s námnámnámnámnámiii. ii

Roodina Žáčkočkočkočkočkovavavavva
ppppp

DneDneDnenene 8.8. 8..8. če če če čeč rverveveervencencencencece 20 20 20 2020111111 vzpvzpvzpzz omíomíomímímínámnámnámnámnámeee
1. smuuutnétnétnétnétné vý vý vývvýročročročro í úí úí úí úí úmrtí pppppaníaníaníanan  

Aloisie TTARARARABUSBUSBUSBUSBUSOVÉOVÉOVÉVÉOVÉ
ý

zz z RokRokRokRokR ytnytnytnytnniceiceicece. 
S láskou vzpvzpvzppomíomomom najajaja í aí aí aí aí a za za za za z  ti ti titt chochochohoou uuuu

vzpomínnku děděěkujkukujkukují mí mmí mmanžananžanžan el,el,el,l,l, sy sy sy sy s n Jn Jn Jn Jn Joseoseosessef ff ff 
a ddcerra Jana s ss rodrodrodrodrodinainainainainami.mi.mi.mi.mi.

Dne 5. čečeč rvervence 2011 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 
Karla DOŠLYKarla DOŠLY

ý
 ze Slavičína. ze Slavičína.YY

S láskou vzpomíná manželka, synové 
Karel, Břetislav, Radim s rodinami 

a ostatní příbuzenstvo.

Dne 24. července 2011 
vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana 

Vítězslava SVÁROVSKÉHO
p ýý

 z Lipové.
S láskou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkují manželka a děti 
s rodinami.

DneDneDneDne 6.6  červencececece 2020 202 1111 11 vzpomeomeomeenemnemneme eee
15.15.151  smsmsmutnné vé vé vé výroýroýroýročí,čí,čí,í  kd kd kdkdy nás navnavnavnavždyždyždyžd

opuopop stila našnašnaše drarahahá áá maminkankanka,,, 
babbabičkička aa a prprpr prabaabaabaababiččččka,ka, pa paníííní 
Jiřřřřinainanaina VAVA VAVAŇKOŇKOŇKOKOVÁVÁVÁVÁ

ppp
 zzz z DDivDD nicniini .Á

S úctou a láskou vvvvzpozpozpozpomínmínmínmínajíajíají dc dc dcdceryeryerye  
s rodinamnamnamamami.i.i.

DneDD  9. če če če rvevevencencencencee 20 202011 vzpomeneme 
55. výrvýrvýrvývýročíočočí úmúúúú rtí pana 

FraF ntiškakaa MMAMALMAM ANÍKA
ýý p

 z Divnic.
S láskou ouououu vzpomíná syn Milan 

s rodinou.

Dne 6. července 2011 vzpomeneme
3. výročí úmrtí naší maminky

a manželky, paní Blaženy SVITÁKOVÉ
y

z Petrůvky.z Petrůvky.
Za tichou vzpomínku všem, kteří ji 

znali a měli rádi, děkují manžel, 
synové Radek a Roman.

Dne 31. července 2011 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí,

kdy nás navždy opustil pan 
Miloš MIKESKA z Divnic.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
syn Jiří a Miloš, vnučky a celá rodina.

ence 2011 DneDDD  8. červe
né 15. výročí úmrtí vzpvzpvzpvz omeomeomemenemnemnemneme seee mutn

panpanpanpa a a a ZABLOUDILAVojVojVojVojtětětěctě ha Z
ičína. ze ze zee SlaSlaSlaSlavivv
á manželka Ilona S lS lS lS áskáskáskkou ou u vzpvzpvzpvzpomímmm nánánáná
iče. a ra rrrodododiod

ho znali,KdoKdoKdo jste h
ee s s námnámii.vzpvzpvzpvzpomeomeomomeňteňtňtňte

vence 2011 Dne 27. červ
me 10. výročí si připomenem
tatínka, panaúmrtí našeho t

RIEDAFrantiška GOTTFR  z Petrůvky. 
zpomeňte s námi. Kdo jste ho znali, vz
dinami.Děti s rod

vence 2011 Dne 16. červ
. výročí úmrtívzpomeneme 2

pana a MARYÁŠEFrantiška
ý

13. výročí úmrtí a dne 2. července 
pana MARYÁŠEMilana 

ý
.

Za tichou vzpomínkuZa tichou vz
děkují manželka Olga, syn Jaroslav 
s rodinou, dcera Helena s rodinou 

a dcera Ludmila s rodinou.
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Dne 17. května 2011 při autonehodě tragic-
ky zahynul jeden z nejvýznamnějších českých
sochařů současnosti Prof. Marius Kotrba.

O velikosti této ztráty pro umělecký svět 
zřetelně hovoří úryvek textu, který zveřej-
nila Ostravská univerzita, kde působil jako
pedagog:

V osobě pana profesora Maria Kotrby 
odchází vynikající umělec, sochař, malíř 
a vysokoškolský pedagog. Rozhodujícím způ-
sobem spoluvytvářel tvůrčí klima a podílel se
na uměleckém a organizačním diskurzu ka-
tedry výtvarné tvorby a později Fakulty umění 
Ostravské univerzity v Ostravě. Vybudoval 
špičkové vysokoškolské pracoviště – ateliér 
sochařství a dovedl k absolutoriu a vysoko-
školskému diplomu řadu posluchačů, kteří 
dnes zaujímají v uměleckém provozu České 
republiky výrazné postavení.

Od dob vysokoškolských studií byl Ma-
rius Kotrba nezastupitelnou a výjimečnou
postavou českého sochařství. Jeho tvorba je
zastoupena v řadě veřejných a soukromých
sbírek v tuzemsku i v zahraničí.

I my ve Slavičíně se můžeme potkávat 
s jeho sochami. V Pivečkově lesoparku je
umístěn Kentaur a na kruhovém objezdu
Vrstvení času. 

Marius Kotrba odešel na vrcholu svých
tvůrčích sil. Jak velká síla byla skryta v těle
a duši tohoto člověka, nebylo při setkání
s ním těžké pochopit. I jako úspěšný a vyso-
ce respektovaný umělec zůstával zcela svůj
a hluboce lidský. V rozhovoru s Ludvíkem
Ševečkem a Kateřinou Vozárovou přiznává:
Někde jsem slyšel, že sochař může existovat až 
po čtyřicítce. Chlap si asi musí nejprve vyřešit 
své záležitosti – být či nebýt, pít či nepít, co s
ženskýma – a až poté se dokáže koncentrovat.

I když muž, který se nebál žít pravdivě svůj
příběh, už není mezi námi, jeho dílo zůstává.
Rád pracoval s trvanlivými materiály jako jsou
bronz a kámen, kterým vdechoval vnitřní
život. Svým dílem tak dokázal překonat smrt.
V již zmíněném rozhovoru se Marius Kotrba
svěřuje: To, co objevuji v sobě a kolem sebe,
se prolíná. Potvrzuje se mi, že jsou věci, které 
jsou nade mnou, a to mě fascinuje. To mě pak 
udržuje v pokoře a kázni.

Nashledanou, Mario.
Zdeněk Kutra

Odešel Marius Kotrba

Mateřské centrum SSlavičín děkuuje všem
partnerům a sponzorůům, kteří poodpořili 
1. ročník Dětských olymmpijských heer a kteří
přispěli materiálnímii nebo fi naančními
dary na ceny pro děti. BByli to: městto Slavi-
čín, HOPA CZ, s. r. o., NNadace Jana PPivečky, 
Dům dětí a mládeže Sllavičín, Tereeza a Jan
Koudelovi, Gabriela Koovaříková,  MMI&LA,
Potraviny Hrádek, Janaa a Pavel Rajznauero-
vi, Restaurace Zámek, VVeronika Švachová, 
Anna Švajdová, Leona ŠŠvajdová, Ing. Šárka
Valčíková, Jindřiška VVaclová.

Obrovské díky patřří také Radcce a Ma-
jošovi Zvonkovým za bbezplatné zaapůjčení
velké skákací trampoolíny, která sse stala 
nejoblíbenější atrakcí celého Olymmpijské-
ho dne.

Poděkování partnerům, sponzorům a dobrovolníkům

Naše pooděkování patříí také hasičům 
z Hrádku a  dobrovolníkůmmm za pomoc při 
přřípravě a organizování DDDětského olym-
piijského dnne. TýTýým MC Slavičín

Dne 25. května proběhl v lese Řeháku
Pohádkový les pro děti.

Byl to první ročník, a tak jsem zkusila
s třídou Slůňat, kolik rodičů tímto projektem
zaujmu a kolik se jich zúčastní. Zájmem
rodičů jsem byla mile překvapena. 

Pohádkovými bytostmi se stali na celé
odpoledne rodiče. Vzali to opravdu zodpo-
vědně. Kostýmy byly úžasné a stanoviště
perfektně připravené. Děti byly nadšené
a do cíle přicházely se spoustou zážitků.

Po projití lesa všemi dětmi jsme se pře-
sunuli na školní zahradu, kde jsme s paní
ředitelkou Mackovou předali odměny. Poté
jsme se dali do opékání špekáčků, protože
nám po takové skvělé akci pořádně vyhládlo.

Děkujeme ještě jednou všem rodičům
za spolupráci, sponzorské dary a pomoc s pří-

Hrádečtí hasiči pořádají dětský den již
několik let a ani letos tomu nebylo jinak.
I když jinak trochu ano, vyšlo totiž počasí,
které nám nepřálo již několik let, a další
příjemná věc – pomohlo nám akci zorgani-
zovat Mateřské centrum Slavičín. 

MUDr. Radmila Pinďáková – dovolená
od 4. 7. do 8. 7. 2011 a od 25. 7. do 5. 8. 2011.
Zastupuje MUDr. Roman Űberall.

MUDr. Marie Častulíková – dovolená 
od 18. 7. do 29. 7. 2011. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.

MUDr. Roman Űberall – dovolená
od 11. do 24. 7. 2011.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková na poliklinice.

MUDr. Jolana Malotová – dovolená
od 4. do 18. 7. 2011 a od 1. 8. do 5. 8. 2011.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík – areál výzkumného 
ústavu. 

MUDr. Jiří Zabloudil – dovolená 
od 4. 7. do 15. 7. 2011.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.

Díky obětavému vedení je co chválit, 
spokojeni byli dospělí, ale hlavně děti, kte-
rých bylo nad očekávání nespočet. Možná 
se rodí nová spolupráce, kdo ví? 

A na závěr – soutěžících ve třech věko-
vých kategoriích bylo kolem 220. A pak 
že nejsou děti. 

Eva Röderová, 
SDH Hrádek 

pravou. Bylo to opravdu příjemně strávené 
odpoledne, které dobře dopadlo. 

Iveta Turečková

Zveme všechny děti na 
loutkové divadlo z Litoměřic

SVÁŤOVO
DIVIDLO

9. července 2011
v 10.00 hodin

na nádvoří Zámku 
za nepříznivého počasí v sále Zámku

Vstupné dobrovolné

Že nejsou děti? 

Pohádkový les v Mateřské škole Vlára 



1010

Čllenoovéé řádddu čtennářřskééého
V rámci projektu „Už jsem čtenář –

knížka pro prvňáčka“ (projekt vyhlášen
Národní knihovnou v Praze) nás ve středu
8. června navštívili král Knihomil I. s Kaš-
párkem. Přišli, aby si prověřili, jak jsou
na tom prvňáčci se znalostmi z říše pohádek
a jaké mají čtenářské dovednosti. Po úspěš-

Ano, čas neuvěřitelně letí. Je tomu opravdu
již 20 let, kdy v prvním týdnu měsíce července
roku 1991, byla po revoluci jako jedna z prv-
ních soukromých živností ve Slavičíně, ote-
vřena výrobna a prodejna cukrárny JASMÍN.

Tato provozovna začínala v bývalé pro-
vozovně komunálních služeb – klempírny
ve Slavičíně, dříve rodinný dům a kovárna
v hospodářství u Urbánků. Po rekonstrukci
objektu vznikla v nemovitosti výrobna zá-
kusků, prodejna s posezením a nezapome-
nutelnou, kouzelnou zahrádkou na dvorku
pod jabloněmi. Pro větší klid při posezení
maminek, babiček nebo ostatních příslušníků
rodiny či přátel u zákusků a kávičky, vína
nebo jiných pochutin bylo zřízeno pískoviš-
tě pro malé návštěvníky. Tady jste si mohli
pochutnávat a relaxovat přesně 10 let a to až
do konce května 2001.

Nic netrvá věčně, staré a opotřebené
musí ustoupit novému. Takto to bylo i při

obnově nové, velmi zdařilé 
zástavby, kdy za velké pomoci 
a spolupráce s vedením města 
Slavičín se fi rma JASMÍN stě-
hovala do krásných nových 
prostor, jen o kousek výše, 
do integrovaných domů, kde 
má novou prodejnu – cukrár-
nu s výrobnou dodnes. 

Podnik v novém neustou-
pil od předešlé činnosti a vět-
šinu své produkce výroby 
zákusků a jemného pečiva 
rozváží. Zásobuje takto okol-
ní cukrárny a prodejny potra-
vin, vyrábí na zakázku malé 
slavnostní zákusky a dorty. 

V prodejně, která je otevřena denně, navíc
rozšířil sortiment s posezením na kavárnu,
celoročně vyrábí zmrzlinu kopečkovou,
sezónně i točenou, a ledové tříště. Byla též
zřízena galerie a stěny v cukrárně se třikrát 
ročně mění novými díly místních, především
začínajících umělců, kteří zde mají možnost 

se bezplatně prezento-
vat, a tím zpříjemňovat 
prostředí návštěvníkům.
Firma navíc sponzoruje
ročně několik akcí a tím
se zapojuje do kulturní-
ho a sportovního dění
ve městě.

Závěrem by se dalo
říct, že tento podnik
v centru Slavičína patří
k trvalé stálici zážitkové
gastronomie, zábavy,
kultury a schůzek míst-
ních obyvatel i okolního
regionu.

Jaroslav Málek

Městská knihovna
ném absolvování pohádkového kvizu byli
slavnostně pasováni do řádu čtenářského.
Při slavnostním obřadu složili prvňáčci slib
a obdrželi na památku knihy.

Děkujeme pracovnicím Městské knihov-
ny a těšíme se na další návštěvu a spolupráci.

Vyučující prvních tříd ZŠ Malé Pole

Poo stoopách městské miinnulostiii 
Historie našeho města zprostředkovaná

formou naučné vycházky s pestrým sou-
těžním programem – takto lze stručně cha-
rakterizovat tradiční Literárně historické
toulky, které již šestým rokem zorganizovala
Městská knihovna spolu s Domem dětí a mlá-
deže ve Slavičíně. 

Letošní ročník této akce byl oproti před-
chozím výjimečný jak účastí více než padesát 
dětí a dospělých, tak i zábavným programem,
jehož snahou bylo přivést mládež k lidovým
tradicím a obyčejům našich valašských
předků. Středa 18. května tedy přivítala
malé historiky přímo ukázkovým letním
počasím a spoustou překvapení, které mohli
zažít na výpravě za prozkoumáním místních
památných objektů. Za jejich letitými zdmi

se skrývalo nejedno dobrodružství, jako
například ve sklepení zdejšího zámku
strašidelná show či v městském muzeu hle-
dání zbojnického pokladu z dob turecko-
tatarských vpádů na Slavičínsku. I běžně
nepřístupná zákoutí historicky cenných
budov odhalila pro tento den svá tajemství.
Obzvláště návštěva nejstarší městské pa-
mětihodnosti – chrámu svatého Vojtěcha
a jeho kůru, byla pro děti neopakovatelným
zážitkem a zároveň uvědoměním si, že onen
imaginární prostor „mezi nebem a zemí“
skutečně existuje.

Pozorným čtenářům zpravodaje jistě
neušlo, že trasa Toulek zůstává neměnná,
lemovaná stále stejnými němými svědky
naší minulosti. Proměnnou však tvoří další
a další nové generace malých Slavičanů,
u nichž tato akce pomáhá utvářet základnu
vědomostí o svém regionu a také pocity
sounáležitosti ke svému městu. 

Touto cestou děkujeme všem, kteří
jakýmkoli způsobem přispěli k obohace-
ní programu celé akce či umožnili vstup
do míst, kam lidská noha běžně nevkročí.

Mgr. Gabriela Klabačková,
vedoucí MěKK

Sladké ohlédnutí

Jménem žááků a prracovníkůů naší šško-
ly bych chtěl ppoděkovvat fi rmě HOPA CZ, 
s. r. o., za sponnzorský fi nanční dar. 

Tyto prostřeedky buddou použžity výhrrad-
ně pro potřebyy žáků vv podobě pomůccek, 
případně na úúhradu nnákladů kkulturnních 
akcí nebo škollních výlletů. 

Josef FFusek, ZŠŠ praktiická 
a ZŠ sspeciální Slavičínn v Hrádku

Studentka filmové vědy hledá pro
výzkum Brno a kulturní dějiny fi lmu 
do r. 1945 pamětníky, kteří se naro-
dili před r. 1933 a do konce r. 1945 
bydleli v Brně.  Kontakt: 736 200 237

Poděkování

ŠŠABBATTČAANNÉ, sejddemme ssse všichhnni 
22. čeerveenceee 2011 vv 155 hooodin na lletišti 
nnad Šabatccem. Tell.: 6605 748 97666
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AUTOSERVIS - ZEKA 
Jasmínováá č. 876, SSlavičín, (zaadní bráána Prabos,, a. s.)

 kompletní záruční a pozáručční servvis 
 seřizování a diagnoostika benzínovýcch a naftovvýých 
motorů
 čistění a nění klimmatizací 
 opravy b d a podvvozků - ge etri náprav
 opravy elekktrických zaříz
 montáž zabbezpečovvacího z
 montáž hanndsfree ssad mobilnních tellefonů
 montáž automatickkých spínaačů svě
 příprava a zajištěníí STK, přípprava měření misí
 opravy karoserií vččetně ro nnacího r mu v c ách
pojišťoven
 lakování voozidel a dílů
 prodej náhhradních dílů a dopplňků

PNEUSERVIS
 pneu - Savaa, Barumm, Fulda, Kleber, GGoodyear, 
 slevy na vyybrané pnneu
 litá kola - ŠŠkoda, VWW, Seat, AAudi

Tel.: 577 341 2267, 577 343 818 mmobil: 7331 561 912
e-mail: zekaczz@zekaczz.cz wwww.zekaacz.cz
Provozní dobaa: Po – Pá: 7:00 – 116:00 hoodin
So: 8:00 – 11:000 hodinn (po dohodě)

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., nabízí svým 
zákazníkům novou službu „Rezervační systém“. Zákazník si tak
může přes internet rezervovat den a hodinu schůzky a vyřídit 
své požadavky bez čekání. Společnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s., dnes spouští rezervační systém pro zákaznická
centra v Olomouci, Prostějově a ve Zlíně. Stávající i budoucí
zákazníci se mohou objednat prostřednictvím Rezervačního
systému na webových stránkách vodárenwww.smv.cz. Potvrzení 
rezervace obdrží zákazník e-mailem. Odpovědí na tento mail
se potvrdí závaznost rezervace.

„Prosíme zákazníky o dodržení smluveného termínu, jinak 
nebude na rezervaci brán zřetel. Zákazník by pak byl obsloužen
v pořadí, v jakém se dostavil na zákaznické centrum,“ uvedla
mluvčí společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Helena
Koutná.

Stávající zákazníci, kteří mají svůj osobní zákaznický účet, 
pak mají možnost rezervovat si schůzku i prostřednictvím svého
osobního zákaznického účtu nawww.smv.cz. Osobní zákaznický
účet je on-line rozhraní, ve kterém může zákazník sledovat výši
svých záloh, data fakturace a odečtů. Lze zde také měnit výši
záloh a provést samoodečet vodoměru.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., si dovoluje 
upozornit své zákazníky, že v pondělí 4. července budou
z technických důvodů uzavřena zákaznická centra společnosti.
Děkujeme za pochopení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,
Váš dodavatel vodohospodářských služeb
840 668 668, www.smv.cz

Rezervujte si schůzku a vyřiďte své
záležitosti s vodou bez čekání

LÉTO NA BOWLINGU
1 hodina hhry pouze 1800 Kč –– všechnnny dny, 
všechny hhrací ččasy. VVyužiijte tétooo ceny 
a přijďte ppoznaat kouzzlo hryy bowliiing (až 
6 osob na jednéé drázee)
každou střeedu AKKCE PIZZZA 2+1 (ke dvěma 
pizzám TŘEETÍ ZDAARMA)) 
čtvrtek, páteek, sobota, nedděle – ke každéé kávě
LAVAZZAA dvaa SVATTEBNNÍ KOLLÁČKY 
ZDARMA

v pátek a v sobotuu 17 – 220 hod. GRILLPPÁRTY 
na bowlingoové zahhrádce –– grilovvané kuřeeecí, vep-
řové steaky, ryby aa sýry – začínnáme vv pátek 
8. červencce
pivo KRUŠŠOVICCE, STAROBRRNO, PLLZEŇ
káva LAVVAZZZA, zmmrzlinny, mícchané 
nápoje
25 druhů PIZZYY, minuutkové speciaaality

PŘEDPRÁZDNINOVÁ MEGA AKCE
PRO ŽÁKYY VŠECCH ZÁKKLADDNÍCH ŠŠŠKOL
KDO BUDE MÍT NNA VYSVVĚDČEENÍ
samé jednničky 550 % sleeva naa pizzu
vyznamennání 225 % sleeva na pizzu
ostatní, i ppoškooláci 100 % sleeva na piizzzu
Akce trváá od ččtvrtka 30. 6. do nnneděle 
3. 7. 2011

Vysvědčenní s seebou!

Další informace: wwww.bowwlingslavicin.czzz

Již rok probíhá projekt zaměřený na pod-
poru sociálních a kulturních vztahů mezi
sociálními zařízeními pohraničního úze-
mí. Klienti spolu se zaměstnanci našeho
domova navštívili přátele v CSS SLOVEN
ve Slávnici a naopak oni zase přejeli k nám
do DSS Návojná. Společně jsme uskutečnili
dva zájezdy. Jeden na Slovensko do Čičman
a Rájecké Lesné a podruhé na Moravu
do ZOO Zlín-Lešná. Oba zájezdy se všem
účastníkům líbily. 

Poslední akcí bylo setkání v našem do-
mově s bohatým programem. Již dopoledne
navštívili naší hosté nejprve hrad v Brumově
a muzeum, kde byli velmi mile přijati. Byli
seznámeni s historií našeho kraje, s městem
Brumov-Bylnice, s muzeem, hradem a další-
mi zajímavostmi z města i blízkého regionu.
Přijetí na hradě i v muzeu bylo opravdu
velmi přívětivé a přátelské. Přineslo našim

hostům i nám mnoho cenných informací.
Poděkování určitě patří oběma pracovnicím
infocentra i panu kastelánovi.

Odpoledne pak pokračoval program
v našem domově. Mimo zvyků a obyčejů
léta bylo kácení máje, opékání špekáčků
na ohni a malá zahradní veselice. K tomu
všemu živá hudba našeho zaměstnance
pana Kolaříka. Všem dodavatelům a všem,
kteří tuto akci připravili a uskutečnili, patří
poděkování. Zvláště pak řeznictví SUKUP
z Lipiny za sponzorský dar.

Projekt přeshraniční spolupráce svými
aktivitami přinesl klientům i zaměstnan-
cům našeho i slovenského sociálního zaříze-
ní velké obohacení jejich relativně smutného
života. Bude fi nancován z prostředků EU. 

Proč o tomto projektu píšeme do zpra-
vodajů? Především ze dvou důvodů. V DSS
Návojná žijí lidé z velké části Moravy, ale
i z blízka – ze Slavičína, Valašských Klobouk,
Brumova-Bylnice a okolních obcí. Druhým
důvodem je velmi dobrá spolupráce infocen-
ter Slavičína, Valašských Klobouk i Brumo-
va-Bylnice s našim domovem, která pomáhá
obohacovat život lidí v našem ústavu. Všem,
kteří nám pomáhají, děkujeme a těšíme se
na další spolupráci. 

Mgr. Miloslav Mareček,
pedagog volného času v DSS Návojná

a koordinátor přeshraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce v Návojné BOWLING – PIZZERIE SLAVIČÍN
Sídliště Malé Pole – Obchodní 472
Objednávky tel. 773 999 973

at, AAudi
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JANÁ EK, ERNÁ HORA, LOBKOVWICZ,  RYCHTÁ , 

JEŽEK, PLATAN, SCHWARZENBERG

 ukázka innosti leteckých modelá  

 vozy, zbran , výstroj SLA - Klub vojenské historie

 skákací hrad, trampolína

 simulace nárazu – Pojiš ovna Generali

 po celý den p edstavení s klauny

 p ehlídka stroj  HARLEY DAVIDSON – KLUB BRNO 

 Koordina ní pracovišt  BESIP p i ZlK

 SOCHA SKÉ SYMPOZIUM

 ukázka hasi ského zásahu – nejmenší hasi i z Nevšové

 prázdninová  sout ž pro ve ejnost v kuželn

M sto Slavi ín Vás zve na ervencovou M sto Slavi ín Vás zve na ervencovou 

 - zámecký park

10.00 – 02.00 hodin

10.00 – 11.00   FIRE RICE

11.00 – 13.00   TABÁSKOVA PARTYJA

13.00 – 14.30   TEMPO

14.30 – 16.00   MALÁ BORŠI ANKA

16.30 – 19.00   

19.00 – 21.00   KARAVANA

21.00 – 22.30   SYMBIOZA

22.30 – 02.00   PREMIER

V PR B HU DNE CIMBÁLOVÁ MUZIKA SLAVI AN

1 K  z každého prodaného piva bude v nována 
na M stskou nemocnici Slavi ín

MODERUJE ALEŠ PTÁ EK

Studio Bára
Prodloužení řas, doplnění, 

zdobení, zahušťování.
Provozní doba po – pá, 10 – 17 hodin 

nebo dle dohody objednávky: 
tel.: 736 715 277

Prodeejna LEVNNÝ TEXTIIL
Veronika Janusičová, Květnáá 426 

Změna provvozní dooby od července
úterý, středda, čtvrttek 14.300–18.000Vážení příznivci divadla.

Městské divadlo Zlín 
od 1. 6. 2011 zahajuje 

předplatitelskou sezonu 2011/2012.
V této sezoně pro Vás chystáme, 
kromě činoherních představení,

i dva muzikály.

Katalog předplatného 2011/2012 najdete
v infocentru Slavičín a také na našich web.

stránkách www.divadlozlin.cz
Rezervace na tel. č. 577 363 206

My, co nezappomínámme, 
Vás srdečně zzveme, aabyste vzzpomněěli…

8. ročník 
MEMORIÁLU 

JOŽKY HRNČIŘÍKA
- nnohejbaal trojic

- kuželky ((nutné bboty na přezutí!))
23. července od 8 hoddin

areál kkuželny SK Slaviičín 
Akce se kooná za kkaždého počasí

Modderuje DDJ Ptáčekk
Bohaté občersttvení – ppivo, 

nealko, alkko, gril, guláš, kllobásy……
Poplatekk za muužstvo 180 Kč

Uzávěrka přihlášek a infoormace 
do 20. čeervencee, P. Hrnččiřík, 

tel.: 602 5506 990

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

Kommpletnní sortimentt hnojiv,, 
krmné smměsi pro drůbbež, pptactvo aa hlo-

ddavce, obiloviiny, ššroty. 
Žací sttruny, herbicidy, innsekticciidy

Zahrádkářské potřeby
Horní náměstí – Slavičín

Kvalitnní krmmiva, salámyy, konzerrrvy,
paštiky, suušené pamlsky prro psy a kočky

008:00-112:00/13:30-117:00
Tel.: 603 212 5110

Pohřební služba 
INVA

Slavičín – Mezi Šenky (vedle potravin Elva)

Změna provozní doby:
Po – Pá 7.30 – 14.00 hodin

Zajistíme služby dle Vašich poža-
davků 24 hodin denně – kdykoliv 
na zavolání na tel. č. 737 336 452, 

723 111 562
Nemůžeme zmírnit Vaši bolest, ale můžeme

Vám usnadnit situaci, do které Vás osud
přivedl.

SDDH Hráddekk pooořádá 
tannečnnní zábavvu sse ssskupinooou 

PREMIER
dnee 2. čerrvvence 22011 vv 19.30 hhhodin 

vvvýletiště HHrádddek
SSrdeeččně zvoou ppořřaadatelé

www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-
centrum/
2. 7. 19.30 Výletiště Hrádek
PREMIER
5. 7. 10.00 – 02.00 Zámecký park
ČERVENCOVÁ PARK PÁRTY
9. 7. 10.00 nádvoří Zámku
SVÁŤOVO DIVIDLO
10. 7. 14.00 Divnice
DIVNICKÁ HELIGONKA
23. 7. 8.00 Kuželna
MEMORIÁL JOŽKY HRNČIŘÍKA

VÝSTAVY
Městské infocentrum
SVĚT V AKVÁRIU
výstava fotografií a nanoakvárium
Romana Holby
Galerie Jasmín
MONT BLANC 
makro fotografi e MUDr. Štefana Horáka
Výstava potrvá do 29. 9. 2011.

KKallennddáře,, ppoozzvánnnky
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Červenec/2011

 neděle 3. 7. – 21.00
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh

slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro
nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť je svědomitý
lékař, neumí svého povolání využít ke svému prospě-
chu jako jiní jeho kolegové. Spokojen se svým životem
po boku manželky Zuzany a i bohužel úděsné tchyně
Marie Košvancové v panelákovém bytě 2+1 ochotně
vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní u jejich bytu.
Svou pokornou skromností pobuřuje tchyni, která by
ráda měla za zetě doktora s velkým D, tedy někoho,
kdo je především uznávanou osobností, vydělávající
velké peníze. A nesloužit komukoliv a zadarmo, jako
to činí Čeněk. Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Jaroslav
Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Tereza Bebarová,
Jitka Smutná, Alžbeta Stanková, Oldřich Navrátil,
Adéla Gondíková, Bohumil Klepl aj. Česká komedie,
102 minut. Vstupné 74 + 1.
 čtvrtek 7. 7. – 21.00

LETOPISY NAR NIE: PLAVBA JITŘ NÍHO
POUTNÍKA 
Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensie--

ových, tráví prázdniny u svých příbuzných společněně 
s nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často ttu 
vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, které tatam
zažili, když jednoho dne z ničeho nic ožije obraz l lodi, 
který visí v Lucinčině pokoji. Skrz něj se doststávají 
zpátky do Narnie, bohužel i s Eustacem. Z mořeře, kam 
se přenesli, je zachraňuje král Kaspian desátýý, které-
mu děti v předchozím díle, společně se souurozenci 
Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskémmu trůnu.
Nyní se mladý král na své lodi s podivnýmým názvem 
Jitřní Poutník vydává splnit svou přísasahu a najít 
sedm ztracených lordů z Narnie, kteří se e kdysi dávno 
ztratili během nebezpečné výpravy. ReRežie: Michael 
Apted. Hrají: Ben Barnes, Skandar KeKeynes, Georgie 
Henley, Will Poulter, Liam Neeson aaj. Dobrodružný 
fi lm Velké Británie v českém znění,í, 113 min. Vstup-
né 80 + 1.
 neděle 10. 7. – 21.00 

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
Alenku, občanským jméneem Alice Kingsleyo-

vou, čeká zážitek, na který hnhned tak nezapomene. 
Když ji na viktoriánské zahrhradní slavnosti na její 
počest požádá o ruku Hamishsh, bohatý, ale přihlouplý 
syn lorda a lady Ascotovýchch, sebere se a uteče pryč. 
Vydá se za králíkem v saku a s kapesními hodinka-ku a s kapesními hodinka-
mi, kterého viděla pospíchat po louce. Bílý králíkpíchat po louce. Bílý králík
(kterého namluvil Michael Sheen) záhy zmizí do krá-hael Sheen) záhy zmizí do k
ličí nory. Alenka do nory spadne a po pádu, kterýnory spadne a po pádu, k
působí skoro jako podivný sen, se ocitne v kruhovédivný sen, se ocitne v kr
místnosti s celou řadou dveří. Poté, co si zkusí lah-dou dveří. Poté, co si z
vičku s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah způsobí, žeVypij mě“, jejíž obsah z
se zmenší, a koláčem, na kterém je zdobeně napsánoem, na kterém je zdob
„Sněz mě“, a po kterém se zase zvětší, se jí nakoneckterém se zase zvětš
podaří jedněmi z dveří projít a ocitá se v ohromujícímz dveří projít a ocitá
a fantastickém světě... Režie: Tim Burton. Hrají: Miasvětě... Režie: Tim
Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, HelenaJohnny Depp, An
Bonham Carter, Alan Rickman aj. Dobrodružný fi lmter, Alan Rickm
USA v českém znění, 104 min. Vstupné 74 + 1.ém znění, 104 m
 úterý 12. 7. – 21.0012. 7. – 21.00

OBŘADD
Film je inspirovaný skutečnými událostmi,je inspiro

sleduje poněkud skeptického amerického studentaponěkud s
kněžského semináře Michaela Kovaka. Ten navštěvu-ého semi
je školu exorcizmu ve Vatikánu. Během svého pobytulu exorci
v Římě se seznámí s neortodoxním knězem Otcemmě se s
Lucasem, který mu ukáže i temnou stranou jeho víry…asem,

nthony Hopkins se předvede v mrazivém thril-Ant
leru pojednávajícím o vymítání ďábla. Americkýru 
kněz je pozván do Říma, kde brzy pozná, že mýtickékně
síly ďábla, satana a jiných nadpřirozených vlivůs
přetrvávají dodnes a číhají v některých lidech. Režie:
Mikael Hafström. Hrají: Anthony Hopkins, Colin
O‘Donoghue, Alice Braga, Ciarán Hinds aj. Drama
USA s titulky, 112 min. Vstupné 74 + 1
 čtvrtek 14. 7. – 21.00

ŽENY V POKUŠENÍ

Čtyřicátnice Helena, odbornice na manželské
problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do si-
tuace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud
milující a milovaný manžel je přistižen in fl agrantinti
s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na pra pra-
hu nového života. Dvacetiletá dcera Laura cha chce být 
matce oporou, zároveň se však potýká s nás násná trahami
vlastní první opravdové lásky. Pomocnoocnou ruku kunabn ízí
k Helenině zděšení i matka Vilmalma, bývalá herečkačka, 
která na všechny situace aplikaplikuje svéráznou školu
života. Výstřední dáma má zmá zaručený recept: nahradit 
nepořádného chlapa ca chlapem pořádným. Zdá se to
neřešitelné, ale k pk přpřekvek apení Heleny i Laury muži,
s nimiž stojí za í za to se vrhnnoutou  po hlavě do milostného
dobrodružsužství, tu stále ještě jsojsou. u Tři docela rozdílné
ženy zjiy zjišťují, jak jsou si podobné..é . c. chce to nadhled,
humhumor a neztrácet hlavu ani naději. RežRe ie: Jiří Ve-
jdějdělek. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka VlaVlasáková,
Veronionika Kubařová, Jiří Macháček. Česká komedmedie,
112 min. VstV upné 74 + 1.
 neděle 17. 7. – 21.00

T 1HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1
ělenoSedmé a poslednní pí pokračování. je rozděle

á, kdyždo dvou celovečerních fi lmůmů. P. rvní část začíná,
ezpečnouse Harry, Ron a Hermiona vydávávajíaj  na nebezp

mství Volde-misi, jejímž cílem je najít a zničit tatajemje st
éhat musí jenmortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhéh

im už profesořisami na sebe víc než dříve, protože jim
chrany profesoranepomohou a budou také bez och

temné síly, které seBrumbála. Navíc jsou mezi nimi te
svět kouzelníků staneje snaží rozdělit. Mezitím se svě

echny nepřátele Pána zla.nebezpečným místem pro všech
zlem začala, VoldemortoviDlouho obávaná válka se zle

nisterstvo kouzel i Bradavicesmrtijedi kontrolují minis
í všechny, kdo by se jim chtěla terorizují a zatýkají v

nější, co Voldemort chce, ale stálepostavit. To nejcenněj
Pottera. Vyvolený se stal loveným.hledají: Harryho Po

ates. Hrají: Daniel Radcliffe, EmmaRežie: David Yate
rt Grint, Ralph Fiennes, Helena BonhamWatson, Rupert 

n Rickman aj. Dobrodružný fi lm VelkéCarter, Alan
v českém znění, 146 min. Vstupné 74 + 1.Británie v č

 rý 19. 7. – 21.00úterý
ANGORA

Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtůN
o svých hrdinských kouscích, obýval chameleono s
v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm
nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne naplno
užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne uprostřed
vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná
hladový jestřáb. A aby napětí nebylo málo, jeho další
kroky vedou do města jménem Prach, v němž visí
obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně
si chameleón vymyslí jméno Rango a pár hrdin-
ských historek, čehož vzápětí lituje. Od zoufalýchhh
domorodců totiž obratem dostane šerifskou hvězddudu
a hromadu úkolů, mezi nimi i nalezení zdroje pitntnétn
vody a odstranění zdejších i přespolních zabijááků.á
Na Rangovi teď bude, zda neuvážené hrdinnskén
kecy přetaví v činy, nebo zda zahodí hvězdu,  kolty, k
a stetson, navlékne havajskou košili a uteče zzpátkyz
do civilizace. Režie: Gore Verbinski. Animmovaným
fi lm USA v českém znění, 107 min. Vstupnéé 80 + 1.é 
 čtvrtek 21. 7. – 21.00

ČARODĚJŮV UČEŇ
Balthazar Blake je čarodějným mistreem, který see

v současném Manhattanu snaží ubránitt město předit 
svým úhlavním nepřítelem Maximemm Horvathem.m 
Balthazar na to ale sám nestačí, a pproto vyhledáp
pomoc Davea Stutlera, zdánlivě obyčeejného člověka,e
který v sobě ale ukrývá netušené mmožnosti, a učinímo
z něj navzdory jeho pochybám svéhho učně. Čarodějéh
svého nedobrovolného žáka zasvětí do základůdo základůí do základů
tajného umění magie a kouzel a společně se tato
dvojice pokouší s pomocí svých schopností postavit 
jedněm z nejzákeřnějších čarodějů všech dob. Dave je
nucen v sobě najít veškerou odvahu k tomu, aby jako
Čarodějův učeň svůj výcvik přežil, zachránil město
a získal srdce své vyvolené. Režie: Jon Turteltaub.
Akční fi lm USA s titulky, 105 min. Vstupné 74 + 1.

         tttel: 57777 3 41 1 088    tel: 577 341 108tttetel: 5577 341 10888
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 neděle 24. 7. – 21.00

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Praktická Emma k tomuto svéráznému životnímu mumumuto svéráznému životn

stylu dospěla především proto, že jako doktorka aspi-aspi-aspi-vším proto, že jako doktorka
rující na atestaci nemá na žádný vztah čas a energii, ergii,ergii,ci nemá na žádný vztah čas a 
jen občas potřebuje povolit ventil. To Adam má m mám mápotřebuje povolit ventil. To A
mnohem bolestivější důvody. Poslední přítelkyně ho kyně hokyně hom bolestivější důvody. Poslední p
podváděla s jeho vlastním otcem a vůbec ji neomlou-eomlou-eomlou-váděla s jeho vlastním otcem a vůb
vá, že je slavný televizní producent. Na duši zraněný i zraněnýi zraně ývá, že je slavný televizní producent

ity k vodě a bude si a bude sia bude siAdaAdam se rozhodne, že pustí city
áta. Emmu v minulosti v minulostiv minulostinezávavazněz  užívat jako jeho táta

kra nikdy nepřeskočila, epřeskočilaepřeskočilapárkrát potkotkal, a i když jiskr
e kterému dopomohly litry omohly litrypomohly litrypo posledním sesetkát ní, ke k

spolu poněkud impulzivně d impulzivněd impulzivněvypitého alkoholu, sese sp
ku se zrodí nápad na nezávazná d na nezávaznád na nezávaznávyspí. V tom okamžiku

půjde jen a jen o sex. Jenže všechna x. Jenže všechnax. Jenže všechnasetkání, při kterých pů
dla platí jen do chvíle, než je jedna víle, než je jednavíle, ne e jednadohodnutá pravidl

í, což je otázka času, protože kdo by u, protože kdo byu, kdo byze e strs an poruší
e může existovat prosté sexuální pouto, sté sexuální poutosté sexuální po ověřil l tomtomu, že m

ruší láska? Režie: Ivan Reitman. Komedie n Reitman. Komedien Reitman. Komediekteré nenararu
tulky, 108 min. Vstupné 80 + 1. DO 12 LET é 8é 80 +0 + 1. DO 12 LETné 80 + 1. DO 12 LETUSA s titu

ODNÝ.NEVHO
 úterý 26. 7. – 21.00úte

RIOR
Příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije ka jménem Blu, který žijška jménem Blu, který žij

na malém městě se svoji paničkou Lindou, s níž tvoří ničkou Lindou, s níž tvořničkou Lindou, s níž tvoř
nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila da ho před léty zachránilda ho před léty zachránil
před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí mimin-eště jako papouščí mimineje o papouščí mimin
ko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli azilského pralesa a odvezazilské  odvezl
do zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice ni-ty. Blu se kvůli tomu sice nty. Blu se kvůli tomu sice n
kdy nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina e v bezpečí a pohodlí Lindine v bezpečí a pohodlí Lind n
domova se natolik zabydlel, že pro něj není problém bydly el, že pro něj není problémbydlel, že pro něj není prob m
uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo vit sníddaniani v, vyčiyčistit si zuby nebvit snídani, v stit si z  neb
posloužit jako budík. Když jednoho dne Linda a Blu ík. Když jednoho dne LinLindada a Ba Blík. Když jednoho dne Linda a Bl
zjistí, že Blu není posledním papouškem svého druhu osledním papouškem svého druhosledním ouškem svého dr h
na světě, jak si až doposud mysleli, vydají se na cestu doposud mysleli, vydají se na cestdoposud mysleli, vydají se na c t
do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která žije zílie za papoušicí Perlou, která žizílie za papoušicí Perlou, která žij
v samotném srdci Rio de Janeira. Krátce po setkání dci Rio de Janeira. Krátce po setkándci Rio de Janeira. Krátce po setkán
jsou Blu a Perla uneseni skupinou obchodníků se zví-a uneseni skupinou obchodníků se zva uneseni skupinou obchodníků se zv
řaty. Za pomoci chytré Perly a partičky upovídaných ici ch chytrytré Pé erly a partičky upovídanýcoci chytré Perly a partičky upovídanýc
městských ptáků se jim sice podaří uprchnout, ale ptáků se jim sice popodařdaří uprcp hnout, aptp  se jim sice podaří uprchnout, a
vyhráno rozhodně nemají. Dokáže Blu najít odvahu, zhodně nemají. Dokáže Blu najjítít odvodvahahzhodně n e Blu najít odvah
aby se naučil létat, zmařil plány únoscům, kteří jsou čil létat, zmařil plány únoscům, kteří jsočil létat, zmařil plány únosc o
jim stále v patách, a vrátil se zpět ke své milované v patách, a vrátil se zpět ke své milovanv patách, a vrátil se zpět ke své milovan
paničce Lindě? Animovaný fi lm USA v českém znění, Lindě? Animovaný fi lm USA v českém zněnLindě? Animov  fi lm USA v českém zněn
96 min. VVstupné 80 + 1. V
 čtvrrtek 28. 7. – 21.00vr

CIZZINECIZ
Americký turista Frank začne fl irtovat s Elise, Americký turista Frank začne fl irtovat s ElisAmerický turista Frank začne fl irtovat s Elis

pozoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila cestu oruruhodhodnou ženou, která mu ale zkřížila cesoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila ces
zcela plánovitě. Jejich vášnivá romance se v okouz-ela plánovitě. Jejiejichch vášvá nivá romance se v okouela novitě. Jejich vášnivá romance se v okou
lujícím prostředí Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba jícím prostředí Paříže a Benáteátek dk dáleále ro r zvíjí a oujícím prostředí Paříže a Benátek dále rozví a o
zjišťují, že se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky jišťují, že se nevědomky zapletli do smrtící hr ky kočočzji vědomky z etli do smrtící hr oč
s myší. Režie: Florian Henckel von Donnersmarck. s myší. Režie: Florian Henckel von Donnersmarcs myší. Režie: Flo  von Donnersmarc

ell, Hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie, Rufus Sewee
in. Paul Bettany aj. Akční fi lm USA s titulky, 103 mi

Vstupné 74 + 1.
 neděle 31. 7. – 21.00

NEVINNOST – Lásky se nikdy nezbavíš
sud Někdy stat číčí jedjedináin  věta a všechno, co jste doss
aný budovali, se zhroutí jako ddomemečekček z  z karet. Uznávaa
lmi lékař, milovaný otec a manžel, čelí obviněěníní z vz velell
esu těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adree
uje za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazu

věk, hodně těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá človv
vda který může být motivován osobní pomstou. Pravv
stí. prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávii

kdy Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství. Někk
ším je to jen přestávka před dalším, mnohem náročnějšš
jete zápasem. Zvlášť, když ve snaze zachránit se obětujj
ože tajemství, která měla zůstat navždy skrytá, proto
žie: jsou pro vás i pro vaše okolí příliš nebezpečná. Rež

ová, Jan Hřebejk. Hrají: Ondřej Vetchý, Zita Morávkoo
ová, Aňa Geislerová, Hynek Čermák, Anna Linhartoo
nuš, Alena Mihulová, Rebeka Lizlerová, Miroslav Hann
min. Luděk Munzar, Daniel Czeizel. České drama, 98 mm

Vstupné 84 + 1.

Zahraniční fi lmy bez uvedení verze jsou v původ-Zahraniční fi lmy bez uvedení verze jsou v půvZahraniční fi lmy bez uvedení verze jsou v pův
ním znění s českými titulky. Změna programu vyhra-vyhramuvyh
zena. Všechna představení jsou uváděna v LETNÍM 
KINĚ. Za nepříznivého počasí a dostatečného zájmu 
diváků se promítá v kině SOKOLOVNA. 

Informace na telefonu 577341108 
a www.mesto-slavicin.cz.
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Arabské přísloví praví: Ráj světa je
na koňském hřbetě. Kousek tohoto ráje
měli možnost prožít návštěvníci Malého
koňského klání, konaného dne 14. května
v Divnicích. 

Již časně ráno ze stájí Bojkovic, Jestřabí,
Kochavce, Lipiny, Lipové a Mirošova mu-
seli jezdci vyhřebelcovat, vyčesat a osedlat 
své oře a přijet s nimi na místní louku pod
vepřínem, aby zde soutěžili a závodili v při-
pravených disciplínách jako byl slalom,
jízda zručnosti, motaná a sudová. Jezdci
předvedli úžasnou souhru člověka a koně,
soutěživého ducha a radost ze hry. Sobotní
odpoledne bylo především o koních, mož-
nosti svézt se na nich, dozvědět se o nich
více, ale bylo také doplněno atrakcemi. Děti

Na koňském hřbetě

i dospělí si vyzkoušeli lukostřelbu, jízdu 
na povoze taženém koňmi či hasičském 
autě, střelby ze vzduchovky a taktéž velmi 
oblíbené a žádané jízdy na čtyřkolkách. 
Právě i ty se staly součástí jedné z disciplín 
nazvané Kůň versus čtyřkolka. 

Zpestřením mezi soutěžemi byla ukázka 
jízdy na koni se samurajským mečem zva-
ným katana, či srážením předmětů kopím, 
to vše za hlasité podpory diváků. Program 
byl opravdu pestrý a snad každý, kdo viděl 
a zažil, odcházel s pocitem příjemně pro-
žitého sobotního odpoledne. 

Poděkování patří všem, kteří se na pří-
pravě a realizaci akce podíleli.

Luděk a Martina Maděrkovi

Dne 14. května od 13 ho-
din se v zámeckém parku
konala soutěž Slavičínský Pla-
mínek. Soutěže se zúčastnila
družstva mladých hasičů ze
Slavičína, Rudimova, Nevšo-
vé, Štítné nad Vláří, Popova,
Vizovic a Provodova.

Soutěžící překonávali pře-
kážku lezením po vodorov-
ném laně, určovali topografi c-
ké značky, uzlovali a stříleli ze
vzduchovky. Dalším úkolem
byla štafeta dvojic a požární
útok.

Po vyhodnocení celého dne v podve-
černích hodinách si družstva prvního,
druhého a třetího místa odnesla poháry,
věcné ceny a plné tašky sladkostí. Taktéž
ostatní družstva neodešla s prázdnou
a obdržela sladkosti a věcné ceny.

Tímto bych chtěl poděkovat členům
SDH Slavičín za výborný průběh celého
dne, SDH Rokytnice za účast na přípra-

vách, panu Stanislavu Blahovi za to, že
nám umožnil pořádat soutěž v parku,
a velké díky patří i všem ostatním, kteří se
podíleli na všech přípravách této soutěže.
Poděkování patří taky městu Slavičín
za grant, díky kterému bylo možné celou
soutěž realizovat.

 Za SDH Slavičín
Martin Lutonský

Slavičínský Plamínek

Srdečně zveme na 

1. ročník setkání
harmonikářů

DIVNICKÁ 
HELIGONKA

v neděli 10. července 2011 
ve 14 hodin

- přijďte posedět a poslechnout si pěk-
nou hudbu do Divnic na taneční kolo

Občerstvení je zajištěno,
vstupné dobrovolné.

Policisté OObvodního odděllení ve Sla-
vičíně by chtěli tímto poděkoovat vššem,
kdo přispěli kke zdárnnému průůběhu ccelé
akce – město SSlavičínn, Služby města Sla-
vičína, TVD RRokytnicce, Potravviny MMaly-
chová, Pekárnna ORA, MMaso-uzeeniny EElva,
Cukrárna Jasmmín, AGG Stavingg, Dům dětí
a mládeže, Resstauracee Zámek, RRestaurrace
U Talafy, Petrr Svobodda, Ladisslav Vráána.
Nprap. Milann Tylečekk, vrchníí inspekktor

Poděkování


