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SLAVIČÍNSKÝ
Park párty trochu jinak
…ale ne zase o tolik. Spíš by se mělo říci –
trochu jinde. Ale takové vyjádření má v naší
krásné bohaté řeči také více významů. Takže
to řeknu jinak – Park párty se i letos vyvedla.
Do poslední chvíle nás strašilo počasí a myšlenka, že akci budeme muset zrušit, protože
i 5. července mělo pršet.

V zámeckém parku, kde se od svého vzniku
vždy tato akce konala a kam jednoznačně
patří, bylo bohužel mokro až hrůza. Takže
vyzkoušíme Horní náměstí jako „mokrou
variantu“ a uvidíme.
Pokračování na str. 2

Nakonec padlo rozhodnutí přesunout
akci na Horní náměstí s tím, že k dispozici
budou dva velké stany, takže to pod nimi snad
vydržíme. Alespoň pod nohama bude sucho.

Svoz tříděného odpadu
v měsíci srpn
nu:


plasty (žlutté pytle)) – 10. 8.
 papír (modrré pytle)) a nápojo
ové karttony
(oranžové pytt le) – 17.. 8.

Pronájem nebytových prostor
Město Slavičín zveřejňuje záměr
na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží domu č. p. 841 v katastrálním území Slavičín (prodejna ARTEMIS)
za těchto podmínek:
 minimální výše nájemného činí
58 800 Kč ročně
 nájemné bude hrazeno ve čtvrtletních
splátkách, splatných vždy k 15. dni prvního
měsíce čtvrtletí
 čtvrtletní úhrada záloh na služby (otop,
voda …) ve výši 13 000 Kč
 úhrada kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu smlouvy
Celková plocha nebytového prostoru
činí cca 104 m2.
Podrobnější informace je možno získat
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o. nebo
na tel. č. 577 341 041.

Pozvánka na veřejné projednávání – využití pozemků na sídlišti Malé Pole
Společnost BTC TRADE, s. r. o., Slavičín,
která vlastní a provozuje prodejnu na sídlišti
Malé Pole, požádala o prodej městských
pozemků na sídlišti Malé Pole za účelem
rozšíření prodejny sítě Hruška, včetně výstavby nových parkovišť.
Na vyhlášený záměr na prodej pozemků
reagovala společnost FLOREŠ, s. r. o., se
záměrem vybudovat na části předmětných

pozemků prodejnu outdoorového a sportovního zboží. Situační nákresy obou záměrů
jsou zveřejněny jak na úřední desce, tak na
webových stránkách města Slavičín, a současně jsou k dispozici na Odboru životního
prostředí a správy majetku Městského úřadu
Slavičín.
Pokud máte zájem seznámit se se záměry
obou společností blíže a vyjádřit svůj názor

na dané téma, zveme Vás na veřejné projednávání, které se v této záležitosti uskuteční
v pondělí 5. 9. 2011 se začátkem v 16 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře radnice,
dveře č. 318.
Ing. Martina Slámečková,
vedoucí Odboru životního prostředí
a správy majetku MěÚ Slavičín

www.mesto-slavicin.cz

2

Ptají se lidé…
Kdy bude dokončeno prostranství před
radnicí?
Harmonogram stavby předpokládá, že
by stavba měla být dokončena do konce
srpna 2011. Nějaké zdržení jistě znamená
nepředpokládaná demolice části schodů.
Po odkrytí konstrukce schodů bylo zjištěno,
že tato je provedena nevhodným způsobem,
schody byly podmáčené a konstrukce se
drolila. Bylo proto nutno přistoupit k demolici větší části schodů, než bylo původně
uvažováno. Současný stav prací odpovídá
tomu, že termín konec srpna bude dodržen. Tento termín je potřeba dodržet nejen
s ohledem na poskytnutou dotaci, ale také
na 1. září, kdy děti zase po prázdninách
půjdou do školy a to již musí být po nových
chodnících.
Co dořešeno není, je umístění novinového stánku v daném prostoru. Variant je
několik (blíže jsou popisovány v jednom
z dotazů na webu města v rubrice Ptejte
se starosty). V současné době je zveřejněn záměr města na pronájem pozemku
na výstavbu novinového stánku prakticky
ve stejném místě, kde je stánek dnes. Pokud
se zájemce najde, bude potřeba hledat
shodu v tom, jak bude stánek vypadat. A to
nebude vůbec jednoduché, protože celý
prostor kolem zastávky bude nově upraven
a stánek musí do prostoru „zapadnout“. Je
možné, že se zájemce nenajde, nebo že se
nepodaří stánek doladit tak, aby v prostoru
nepůsobil rušivě. Pak by zde zřejmě žádný
stánek nebyl. Ale o tom v současné době
není třeba spekulovat – uvidíme, zda se
zájemce najde.

Rozhodně je třeba opravit pódium, betony, nátěry atd. Myslíme si, že letní scéna
by měla být šířeji využitelná, než je doposud. K tomu připravujeme záměr, v rámci
kterého budou odstraněny veškeré lavičky
až po zábradlí. Vzniklý prostor chceme vyrovnat a vytvořit na něm zpevněnou plochu
ze zámkové dlažby. Pak zde bude možné
pořádat rozhodně více akcí, a to nejen pro
sedící diváky.
Předpokládáme, že tento záměr zastupitelstvo města zařadí nejen do svého strategického plánu rozvoje, ale také do rozpočtu
příštího roku. Samozřejmě se budeme snažit
na realizaci získat dotaci, protože případná
dotace ušetří peníze města a napomůže
rozsáhlejším úpravám celého areálu.

Kdy se v opravách dostane také na letní
scénu? Potřebuje to jako sůl.
Máte pravdu, zub času se na letní scéně
podepsal. Vzhledem k poměrně malému
využití nebylo již řadu let do oprav a údržby investováno a současný stav letní scény
tomu odpovídá.

Můžete reklamovat úpravu prostoru
vedle rudimovské křižovatky? Voda zde
vytéká na cestu dál…
Provedená úprava prostoru u rudimovské křižovatky je sice pěkná, ale vytékání
vody na komunikaci sice omezila, ale nezabránila. Přitom technické řešení není vůbec
složité a ani ekonomicky náročné. Protože
jsme stavbu nestavěli, tak ji nemůžeme
reklamovat, ale upozornili jsme na problém
investora (Ředitelství silnic Zlínského kraje)
a zaslali jsme mu také fotodokumentaci.
Podle našich informací se ŘSZK problémem
zabývá a jistě problém odstraní. Dále jsme
navrhovali v daném místě umístění svodidel nebo alespoň příslušných výstražných
prvků, protože příkop je poměrně blízko
komunikace a velmi hluboký. Zpětnou
reakci ŘSZK zatím nemáme.
Podobný návrh jsme dávali i v případě
nově opravené nevšovské křižovatky. Tam
jsme také navrhovali jiné technické řešení
vpusti, do které ústí příkop svádějící extravilánové vody. Vpusti byly totiž po prvním dešti
zaneseny splavenou hlínou. A u zastávky
na nevšovské křižovatce (ve směru od Luhačovic) by ještě bylo potřeba zpevnit místo,
kde lidé vystupují z autobusu. Také na tyto
náměty čekáme na odezvu ze strany ŘSZK.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Dokončení ze str. 1
Počasí se nakonec umoudřilo, kupodivu
nepršelo. Na pódiu se střídalo jedno hudební
uskupení za druhým, běžel doprovodný
program, bylo co jíst a hlavně pít. Někteří
přišli je
která je
pro děti)
či kus no
a kromě připomínky na hluk se negativní
reakce neobjevily. Omlouvám se všem,
kterým jsme poněkud nečekaně narušili
spánek. V parku bychom mohli hrát třeba
až do rána. Kolem Horního náměstí bydlí
lidé, takže tam je potřeba produkci zkrátit.
Doufáme, že nám v příštích letech bude více
přát počasí a Park párty bude zase v parku.
Tato akce má konec konců své umístění
takto uvedeno i ve svém názvu.

Letos poprvé měla Park párty i charitativní rozměr – jak bylo uvedeno na plakátech,
z každého prodaného piva byla 1 Kč odvedena na konto Městské nemocnice Slavičín.
Suma sumárum bylo městské nemocnici
i
e
k
eronika Žáková (500 Kč). Zbytek do celkové
částky přispěly pivovary.
Děkuji všem organizátorům akce, městskému klubu a zejména Radkovi Svobodovi,
který před několika lety stál u zrodu Park
párty a je jejím velkým pomocníkem a sponzorem. Děkujeme také všem, kteří akci navštívili, a těšíme se zase za rok na shledanou.
Ing. Jaroslav Končický,
starosta

PARK PÁRTY
Á

Poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín
Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Slavičín na opravy
a modernizaci bytů, bytových domů a rodinných domů.
Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým nebo právnickým osobám na tyto
účely:
na vznik nového bytu ve stávajícím
bytovém 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
vlhkosti domu staršího 10 let
na zateplení obvodového pláště domu
staršího 5 let
na obnovu fasády domu včetně klempířských prací
 na zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě
na opravu a rekonstrukci havarijního
stavu balkonů a lodžií
na vybudování nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového koutu
na vybudování WC
na rekonstrukci bytového jádra včetně
vyzdění, na výměnu sanitární keramiky
a vodovodních baterií
Půjčky jsou poskytovány s dobou splatnosti 3 – 5 let a při úrokové sazbě 4 % p. a.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na Úřední desce města Slavičín.
Informace a tiskopisy k podání žádosti
poskytuje ekonomický odbor MěÚ Slavičín, Ivana Čížová.
Žádosti se př ijímají v ter mínu
od 11. 7. 2011 do 15. 8. 2011 poštou nebo
v podatelně MěÚ Slavičín.
Ing. Oldřich Kozáček,
předseda správní rady fondu
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V Průmyslovém areálu Slavičín jsou realizovány dva projekty s podporou Zlínského kraje
Společnost Regionální centrum kooperace, a. s., již sedm let působí v Průmyslovém areálu Slavičín jako správce
největšího brownﬁeldu ve Zlínském kraji
(brownﬁeld znamená plochu, která byla
v minulosti využívána pro průmyslovou
výrobu, a ekonomický potenciál tohoto
území není plně využit). Za dobu existence společnosti se s její pomocí podařilo
v Průmyslovém areálu realizovat investiční
i neinvestiční projekty o objemu 175 114
tis. Kč. Tyto investice byly podpořeny dotací z řady operačních programů ve výši
102 128 mil. Kč.
Plánování dalších investic, jejichž význam je zásadní pro celý Průmyslový areál,
je nutno realizovat v souladu s koncepcí rozvoje Průmyslového areálu a dále s ohledem
na potřeby a zájmy jednotlivých vlastníků
a podnikatelů, kteří působí v Průmyslovém
areálu. Aby bylo možno všechny tyto vlivy
a souvislosti zohlednit, byly předloženy
v rámci programu PF03-10 Podprogram
podpory předprojektové přípravy projektů

regenerace brownﬁelds ve Zlínském kraji
vyhlašovaného Zlínským krajem dvě žádosti
o poskytnutí podpory.
Dne 22. 7. 2010 byla podepsána mezi společností Regionální centrum kooperace, a. s.
a Zlínským krajem Smlouva o poskytnutí
podpory a téhož dne i Smlouva o poskytnutí
podpory mezi společností INTEC, s. r. o.
a Zlínským krajem.
Rozpočet projektu s názvem Průmyslový
areál Slavičín – průmyslové a technologické
centrum regionu realizovaného společností
Regionální centrum kooperace, a. s., je 605
tis. Kč s dotací od Zlínského kraje ve výši
484 tis. Kč. Jeho cílem je pak příprava Studie
proveditelnosti a objemové studie zaměřené
na zpracování koncepce řešení dopravní
a technické infrastruktury areálu a jejího
napojení na související vnější infrastrukturu. Předpokládáme, že realizací dílčích projektů naplňujících tuto koncepci dosáhneme
zvýšení atraktivity Průmyslového areálu.
Druhým z projektů je projekt s názvem
Další rozvoj komerčního, technologického

Informace Vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko při Nadaci Jana
Pivečky nabízí zdarma pro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby a mládež vzdělávací aktivity
na horním náměstí č. 111:
 volný přístup na počítače s připojením
na internet:
po, st do 18 hodin
út, čt, pá do 15.30 hodin
Je možné využít asistenci pracovníka,
který poradí při práci s PC nebo pomůže
s vyhledáváním informací a pracovních míst
na webových serverech. V případě konání
kurzů v době provozních hodin je provoz
pro veřejnost omezen.
 Aktuálně plánované kurzyy s předpokladem otevření v září 2011:
Základy práce na PC
Práce na PC pro pokročilé
Práce s programem PowerPoint,
Jednoduché a podvojné účetnictví
 Průběžně se zájemci mohou hlásit
i do dalších vzdělávacích kurzů:
Tvorba webových stránek včetně graﬁckého designu (i pro mládež od 10 let)
Práce s multimédii na PC
 a do řemeslných kurzů:
Základy keramické tvorby
Drátkování
Pletení z papíru
Paličkování
Informovat a hlásit se můžete osobně
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese
Horní nám. 111 nebo na telefonních číslech
577 342 822, 739 095 315.

Každou středu od 16 hodin můžete v domě
č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat
DÍLNU INSPIRACE:
3. 8. Nešitý patchwork
10. 8. Kytky ze silonek
17. a 24. 8. Panenky ze silonek
Bližší informace k aktivitám dílny získáte
na telefonním čísle 777 913 782.
Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., nabízí v termínu 8. – 12. 8. 2011
LETNÍ VÝTVARNOU ŠKOLU pro děti
ve věku od 7 do 12 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden
prázdnin.
Pokud jsou nůžky a barvičky tví dobří
kamarádi, rozhodně si nenech ujít tento
kurz. V duhovém týdnu si vyzkoušíš kresbu
i malbu různými technikami, vystřihování,
tvoření z papíru, ale i složitější techniky jako
je malování na textil a batikování. Domů si
pak odneseš nejen spoustu nápadů, ale i hotové výrobky. Tak neváhej, čas pro šikovné
ruce je tu!
Děti budou přebírány v 8 hodin v Nadaci
Jana Pivečky ve Slavičíně a tamtéž budou
předávány rodičům přibližně v 15.30 hodin.
Cena: 1 150 Kč (obědy, odpolední svačiny,
celodenní přísun tekutin, celodenní dozor, využívání prostor, spotřeba materiálu, energie,
návštěva koupaliště apod.)
V případě zájmu se můžete informovat
a hlásit v Nadaci Jana Pivečky nebo na telefonním čísle: 577 342 822, 739 095 315.

a vzdělávacího centra Slavičín. Jeho rozpočet je 747 tis. Kč s dotací od Zlínského
kraje ve výši 597 tis. Kč. Cílem projektu je
zpracování Studie proveditelnosti zaměřené na řešení vstupní části Průmyslového
areálu s vizí jeho dalšího využití jako
komerčního, technologického a vzdělávacího centra.
Obě dotace umožní Průmyslový areál připravit na další investice, které je
nezbytné realizovat tak, aby směřování
investičních i neinvestičních prostředků bylo účelné a současně prospívalo
jak Průmyslovému areálu, tak i celému
regionu. Zlínskému kraji pak patří dík
za to, že alespoň prostřednictvím dílčích
podprogramů s velmi omezenými zdroji
podporuje revitalizaci území, které mělo
v historii jako Vlárské strojírny Slavičín
a v současnosti jako Průmyslový areál
Slavičín velký význam pro další rozvoj
regionu.
Ing. Radomír Bezděk,
předseda představenstva Regionální
centrum kooperace, a. s.

Přijďte se pohádkově
rozloučit s prázdninami!

Nadace Jana Pivečky, divadelní spolek SemTamFór a přátelé srdečně zvou
děti, rodiče a prarodiče na Pohádkový
les a zábavné odpoledne do Pivečkova
lesoparku.
Na pohádkovou cestu můžete vyrazit
27. 8. 2011 od 14 hodin.
Cestou - necestou, z pohádky do pohádky potkáte krásné princezny, roztancované víly, divoké čerty, mokré vodníky,
zlou ježibabu, veselou včelku Máju
a včeláka Vilíka, Shreka a Fionu, kutily
Pata a Mata a spoustu dalších pohádkových postav. A hlavně od každé z nich
dostanete pohádkový úkol a v cíli získáte
sladkou odměnu od krále a královny.
V pohádkovém lese bude živo – pro
děti spousta soutěží a zábavy, pro všechny
hudba, občerstvení, grilované klobásky,
nápoje a pro dospělé i točené pivo.
Těšíme se na Vás!
V případě trvalého deště bude akce
odložena na další sobotu.
Informace o odložení by se aktuálně
objevila na www.pivecka.cz v sekci
Aktuality
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Základní škola Slavičín-Vlára

vás již informovali. V závěru školního roku
jsme navíc z Univerzity Palackého v Olomouci
obdrželi radostnou zprávu. Daniel Petráš z 3.B
se umístil v mezinárodní soutěži Matematický
Klokan 2011 v kategorii Cvrček na 1. místě
v celé České republice. Gratulujeme k velkému úspěchu.
Neméně potěšující pro nás bylo i ocenění
udělené společností SCIO. „Na Vaši školu
chodí žáci, kteří získali ocenění za výborné
výsledky v testování, jež společnost SCIO
realizovala ve druhé polovině školního roku
2010/2011.“
Mgr. Jana Pinďáková

Vaalaššskká spportovnní liigaa

Ússpěššnéé Hrrátky
Tento mikroprojekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé
Karpaty.

Příjemným ukončením letošního školního
roku byl velkolepý program žáků Základní
školy Vlára s názvem Návštěvní den, který
se uskutečnil 24. června v sále Sokolovny.
Dopolední program byl určen žákům ZŠ
Vlára, ZŠ Malé Pole a dětem MŠ Vlára. Naše
pozvání přijaly a milými hosty byly také
děti DD Smolina a partnerské školy J. Kráľa
z Nové Dubnice. Odpolední vystoupení patřilo
rodičům a široké veřejnosti.
Hrátky byly přehlídkou zájmových činností i mimoškolních aktivit našich žáků.
Během téměř dvouhodinového programu
byla k vidění pestrá paleta scének, hudebních
a pěveckých výstupů, pohybových skladeb, lidových tónů i klasického tance. Celý program
byl doprovázen profesionálně zpracovanou
digitální projekcí představující moderní zázemí a činnost naší školy. Půvabně sehraná
moderátorská dvojice – Terezka Šebáková
a Honzík Červeňan – dodávala programu
temperament a spád.
Za vším byly hodiny a hodiny úsilí pedagogů a žáků. Ačkoliv se na celé akci podíleli
víceméně amatéři a dobrovolníci z řad učitelů,
úroveň programu byla velmi vysoká. Obrovský dík patří organizátorkám Hrátek paním
učitelkám J. Pavlůskové, B. Králíkové a H.
Vyoralové, panu učiteli A. Ptáčkovi za zvukové zpracování a všem žákům a pedagogům,
kteří se věnovali nácviku vystoupení, nebo
jinak pomohli s přípravami. Bouřlivý závěrečný potlesk přítomných v sále dal znát, že
se vše povedlo. Velmi kladný ohlas rodičů
a veřejnosti je pro naši školu tím nejlepším
poděkováním.
Mgr. Jana Pinďáková

Reekonnsttrukkce nauččnéé sttezky
Zub času a ruka vandala zapříčinily, že
naučná stezka lemující rybník Slavík I již
neplnila svou naučně poznávací funkci. Její
neutěšený stav přiměl naše žáky k návrhu
stezku opravit. Ochotné ruce tu tedy byly,
teď zbývalo zajistit ﬁnanční zabezpečení. To
poskytlo město formou grantu a tak jsme se
s příchodem jara dali do práce. Natřeli jsme
stojany, zhotovili nové informační panely,
nechali opravit dřevěné tabule. Teď už je vše
zase zpátky, září novotou a my si jen říkáme,
Mgr. Radoslav Filipovič
jak dlouho.

Úspěch naší základní školy
1. místo: ZŠ Slavičín-Vlára
Život žáků ve škole není jen o učení.
Nedílnou součástí by vždy měl být také
pravidelný pohyb a soutěžení. A k naplnění
této myšlenky je dáno hodně prostoru také
na naší základní škole, jejíž žáci se pravidelně
zúčastňují Valašské sportovní ligy. Jedná se
o soutěž základních škol okresu Zlín, v rámci
které každý rok soutěží celkem 8 škol. O body
bojovali ve třech věkových kategoriích mladí
fotbalisté, ve dvou kategoriích atleti a dále
se zápolilo v basketbalu, ﬂorbalu, vybíjené,
volejbalu, plavání a v přespolním běhu.
Každý výsledek dosažený jak v kolektivním sportu, tak v soutěži jednotlivců, byl
velmi důležitý. Jednotlivé soutěže se sice
bodovaly samostatně, konečný výsledek je
však výsledkem součtu získaných bodů ze
všech disciplín a kategorií.
V celkovém hodnocení naše základní škola
obsadila 1. místo se ziskem 86 bodů.
O tento mimořádný úspěch se zasloužili
všichni naši sportovci, kteří nejen statečně
bojovali, ale podávali také kvalitní výkony.
Toto platí v plné míře jak o zápolení kolektivů,
tak také o snažení se v individuálních disciplinách. Zde je celkové hodnocení Valašské
sportovní ligy:
1. ZŠ Slavičín-Vlára, 2. ZŠ Valašské Klobouky, 3. ZŠ Štítná nad Vláří, 4. ZŠ Luhačovice, 5. ZŠ Brumov-Bylnice, 6. ZŠ Nedašov,
7. ZŠ Vlachovice, 8. ZŠ Újezd
Tento dosažený výsledek je pro naši školu
nejen velkým úspěchem, ale současně i závazkem a motivací pro příští ročník, kdy budeme
získanou pozici obhajovat. A s jakým to bude
úspěchem? To už bude záležet na nás.
Děkuji všem našim žákům-sportovcům
a jejich učitelům-trenérům za úsilí, kterým
napomohli k dosažení tohoto úspěchu.
Ing. David Ptáček
Zveme Vás na

MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Dvvě skvvělá oceněnní
Naši žáci se v uplynulém školním roce
zúčastnili celé řady matematických soutěží.
O jejich výborných výsledcích například
v Pythagoriádě a Matematické olympiádě jsme

SOBOTA 20. 8. 2011
OD 10.00 HODIN
HŘ
ŘIŠTĚ FC TVD SLAVIČÍN
Tento mikroprojekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií, z prostředků Fondu
mikroprojektů spravovaného
Regionem Bílé Karpaty.
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Gymnázium Jana Pivečky
G
Bootannickký workshop
Aktivity realizované v rámci projektu
„Zavedení nových metod a forem do výuky
přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín“

Dne 8. června 2011 se konal botanický
workshop v jedné z nejvýznamnějších lokalit
Bílých Karpat v Národní přírodní rezervaci
Čertoryje. Tohoto workshopu se zúčastnily
třídy G-1, kvinta a sexta.
Národní přírodní rezervace Čertoryje
představuje rozsáhlé květnaté bělokarpatské
loukyy s vysokou krajinářskou a ﬂoristickou
hodnotou. Pestrobarevné louky prostupují
drobné lesíky, svahová prameniště a menší
mokřady. Žáci tak měli jedinečnou možnost
podívat se na tyto lokality, při procházce se
zajímavou formou seznámit se vzácnými druhy rostlin, především orchidejí a ekosystémy.
Vysoká početnost a rozmanitost orchidejí
a dalších vzácných druhů rostlin byla jedním
z hlavních motivů pro vyhlášení Bílých Karpat
biosférickou rezervací UNESCO – tedy oblastí
s reprezentativní ukázkou harmonického
soužití člověka s jedinečnou přírodou.
Petr Švach

Veeřejná přeednáškaa
„Zatm
mění Měsíce 15.. 6.. 2011““
Při příležitosti zatmění Měsíce byla
ve středu 15. června 2011 uskutečněna
na gymnáziu veřejná přednáška. Přednášející
v krátkých prezentacích postupně posluchačům přiblížili gymnaziální astronomický
projekt, vysvětlili jim, jak zatmění Měsíce
vzniká, upřesnili časový průběh aktuálního
zatmění a upozornili návštěvníky na očekávané jevy, které pak mohli při zatmění večer
pozorovat. Dále byla v počítačovém planetáriu
a simulátoru 3D vesmíru představena i červnová obloha a její nápadné objekty. Po prezentacích následovala živá diskuze a po ní
společné večerní astronomické pozorování.
Asi padesát nadšenců zde mohlo pozorovat
zatmění několika astronomickými dalekohledy a triedry. Průběh a fotograﬁe zatmění, jak
bylo pozorováno ve Slavičíně, můžete nalézt
v našem elektronickém astrodeníku. www.
astrodenik.gjpslavicin.cz
Ivo Rohlena

Náávšttěvva něěmeckýýchh stuudentů
vee Slaaviičíněě

Společný tým studentů obou škol
návštěvy Slavičína si prohlédli okolí města. Se
životem v naší historii se seznámili v muzeu
v Bojkovicích a Rymicích. Dále navštívili krásná moravská města Luhačovice a Kroměříž.
Prezentace, které vytvořili, shrnuly jejich
poznatky a zkušenosti. Zajímavým faktem
bylo hodnocení života v postkomunistické
zemi, v zemi podle studentů velmi ateistické.
Celá prezentace proběhla 23. června 2011
v prostorách školy za přítomnosti vedení školy,
studentů a veřejnosti.
Studenti GJP Slavičín

Akktiviityy
Ve dnech 15. – 16. června 2011 se tým z tercie (Dagmar Matulíková, Simona Žebráčková,
Gabriela Sommerová, Jiřina Remešová a Petr

Jordán) zúčastnil senátního ﬁnále soutěže
Rubikon, které se konalo v Parlamentu ČR
v Praze. Tým se umístil na 6. místě. K úspěšnému postupu mezi nejlepší týmy soutěže
jim blahopřejeme.
Dne 24. června navštívila skupina vybraných studentů ve Zlíně redakci Mladé fronty
Dnes, kde se seznámili s každodenní prací
žurnalisty.
Exkurzi na naučnou stezku Bylnice –
Chladný vrch – Antonstal v rámci projektu
SR-ČR podnikli na konci června studenti tříd
G-1, kvinty, tercie a také slovenští studenti
z partnerské školy Gymnázium Dubnica
nad Váhom.
Dne 16. června byli na Radnici ve Slavičíně přijati starostou města nejlepší studenti.
Za naši školu to byli Josef Tomeček z primy,
Marie Králiková ze sekundy a Eliška Hercová
z kvarty. Gratulujeme k jejich studijním výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy v průběhu školního roku.
V měsíci červnu proběhly v rámci povinné
výuky druhých a třetích ročníků vyššího gymnázia sportovní kurzy – cyklistický v Jeseníku
nad Odrou a vodácký ve Veselí nad Lužnicí.
Velkou pochvalu si zaslouží tým studentů
z kvarty, který v pátek 24. června pracoval
na projektu Rekonstrukce volejbalového
hřiště v zámeckém parku. Celý tým usilovně
pracoval, aby zlepšil vzhled tohoto sportoviště.
Po prázdninách ještě zbývá dodělat vyčištění
hrací plochy a nátěr poslední sekce laviček.
Bc. Marie Stejskalová

Naučná stezka Chladný vrch

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
a Gymnázium Dubnica nad Váhom zvou
všechny příznivce přírody Bílých Karpat
k návštěvě naučné stezky Chladný vrch,
která vede z nádraží Bylnice po modré turistické značce na Pláňavy, dále po červené
turistické značce na Javorník, z Javorníku
po státní hranici na Chladný vrch a končí
u loveckého zámečku Antonstal.

Prospekty s bližšími informacemi včetně
mapky jsou k dispozici zdarma v Městském
infocentru Slavičín.
Realizace naučné stezky byla podpořena
v rámci Operačního programu Přeshraniční
spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007-2013.

První část projektu proběhla v dubnu
během návštěvy českých studentů v německém Diepholzu. Studenti si prošli okolí města
a seznámili se se zvyky dob minulých, navštívili rašeliniště a během přednášek si udělali
představu o řemeslech a životě obyvatel.
Návštěva skanzenu v okolí města se dala
srovnat se zkušenostmi, které studenti potom
načerpali při návštěvě ve Slavičíně. Během

www.mesto-slavicin.cz
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Jerevan bude hrát první ligu

Slavičín, která mimořádnou dotací podpořila účinkování klubu v nejvyšší soutěži.
Vedení klubu nereﬂektovalo na postup do Divize FIFA futsalu, kam jako vítěz Zlínského
kraje v uplynulé sezoně Jerevan postoupil.
Více na http://www.futsal-salovyfotbal.
com/

HOPA vyhrála Jerevan cup

Vedení Jerevanu akceptovalo nabídku
České federace sálového fotbalu – futsalu
(ČFSF) na účast Jerevanu v 1. lize sálového
fotbalu – futsalu místo týmu Nového Boru.
Tato soutěž s dvanácti účastníky se hraje
na území celé ČR a Slavičany tak čekají
výlety do Českého Krumlova, Stonavy,
Prahy, Jilemnice, Klatov, nebo Rokytnice
v Orlických Horách.
Podstatné je, že Jerevan bude hrát tři
turnaje ve své hale ve Slavičíně a třikrát

Fotbalový zápas
družebních měst
Tradiční souboj starých gard se odehrál
na stadionu FC TVD, když do Slavičína přijel výběr Internacionálů Nové Dubnice nad
Váhom. Víceméně se však jednalo o výběr
Trenčínského kraje, vždyť v mužstvu nastoupilo několik fotbalistů se zkušenostmi
z Trenčína, Nemšové nebo staré Dubnice.
Domácí mužstvo bylo před utkáním
oslabeno o některé aktivní fotbalisty B-týmu, kteří měli ještě povinnosti ve velkém
fotbalu. Od úvodu se hrál svižný fotbal,
hosté výborně kombinovali a po zásluze šli
do vedení. Staří páni FC TVD sice nesložili
zbraně, ale vítězství patřilo slovenskému
celku. Slavičané teď mají před odvetou
2. září 2011 v Nové Dubnici nad čím přemýšlet.
Petr Koseček
Florb
balový oddíl Snniperss Slavičínn
Vás zve na 3. ročnník

PŘÍPRAVNÉHO
TURNAJE ŽEN
ve dn
nech 26. – 28
8. srp
pna 201
11
ve Sporto
ovní ha
ale Sllavičín,,
který se koná pod záštitou sttarosty města
Slavvičín Ja
aroslava
a Konččického.
Kromě našeho prvoligo
ového
o družstvva se
turnaje zúča
astní exxtraligovvé tým
my z Olo
omouce,
Ostravy, Nitry a Nemšové a druholig
gové
z Uh. Broduu, Uh. Hradištěě a slo
ovenské Modré.
První utkánní začínná v páttek v 17 hodinn, v sobotuu a v needěli vžždy v 8 hodin.
Zveme všeechny příznivcee ﬂorb
balu, abyy přišli
podpořit naše děvčata a vytvvořili skvvělou
atmosfééru.

by měl cestovat do Luhačovic a Zlína, kde
bude mít domácí prostředí jeho turnajová
dvojička – Futsal SMR Zlín. Celkem se jedná
o 11 turnajů, ve kterých odehraje slavičínský
celek vždy po dvou zápasech. Sezona začíná
začátkem listopadu a končí v polovině března. Kádr týmu by měl být pohromadě, tedy
zůstává i Petr Švach (fotbalová FC Tescoma
Zlín) nebo Jožka Hnaníček (fotbalové FC
Znojmo) a jedná se i o případných posilách.
Důležité bylo také jednání Rady města

13. ročník nohejbalového turnaje a zároveň turnaje v kuželkách jednotlivců
přilákal na kurty do zámeckého parku deset tříčlenných týmů. Na antuce se
odehrál velmi slušný turnaj, který nakonec
přinesl vítězství týmu slavičínské HOPY.
Na druhém místě skončil jejich velký rival
z místního Absinthu. V souboji o 3. místo
byli úspěšnější borci bohuslavického týmu
Já-Ty-On, kteří dokázali přehrát největší
překvapení turnaje – tým Brutal Pop. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Martin Liška,
nejlepším smečařem Josef Indra.
V kuželkách registrovaných hráčů
dominoval Rostislav Gorecký ml. před
Pavlem Slámou. Závod neregistrovaných
vyhrál Pepa Miklas před Jaroslavem Trllem
a Josefem Ťulpou. Za ženy zvítězila paní
Bonková.

Občanské sdružení UnArt Slavičín

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří podpořili třetí ročník Beneﬁce bez
bariér. Ten se konal 26. 6. 2011 v Sokolovně
a pro návštěvníky byl připraven bohatý odpolední program (pohádkový les, jízda na koních, kombibal, boccia aj.) i večerní program,
který obstaral smíšený pěvecký sbor Cantare
spolu s Hradišťanem.
Odpolední program navštívilo přibližně
200 návštěvníků a večerní program 185
platicích.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se
zasloužili o atraktivní program: o. s. Život
trochu jinak, břišním tanečnicím pod vedením paní Carasové, muzikantovi Romanu
Herinkovi i sdružením Přátelé z lásky Slavičín
a Háčko Brumov.

Za grantovou podporu
děkujeme městu Slavičín,
velký dík však patří také
hlavnímu sponzorovi Benefice – outdoor-a-sport.
cz, dále partnerům akce
(R. Jelínek, Kreativka, Kofola, Plzeňský Prazdroj, TVD)
a dalším podporovatelům
(Leja salon, Městská knihovna Slavičín, nightmare.cz,
GJP Slavičín, Nadace J. Pivečky, Mateřské centrum,
Karel Tomaník).
Děkujeme taktéž všem
mediálním partnerům (Zlínský deník, Naše Valašsko,
Rock Max, Valaška, vychytane.cz, Valašské internetové noviny,
Coolture.cz, MěstoZlín.com, TV Slepičín,
Kiss Publikum) a těm, kteří věnovali sladké
odměny pro děti na odpolední program – pan
Fojtík (Camo) a paní Kramářová (poradkyně
Oriﬂame).
Velké díky patří i Jakubu Železnému, jenž
se zhostil role moderátora v průběhu celé akce.
Celkový výtěžek činí 13 700 Kč a bude
věnován sdružením Přátelé z lásky, Háčko
Brumov a Život trochu jinak.
Děkujeme všem, kteří se přišli spolu s námi
pobavit, vyzkoušet každodenní nástrahy,
jimž musí handicapovaní čelit, a přispěli tak
na dobrou věc.
Za občanské sdružení UnArt
Magda Hanková
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110 let SDH Nevšová
V sobotu 25. června si obyvatelé v Nevšové připomněli 110 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů.
Celé oslavy výročí začaly v Nevšovské
kapli děkovnou mší a pietní vzpomínkou
na bývalé členy sboru. Následovala slavnostní schůze v místním kulturním domě.
Pozvání přijali starosta okresního výboru
SDH Zlín bratr Ing. Bernatík, starosta
15. Slavičínského okrsku bratr Kozubík
a dále starosta města Slavičín Ing. Končický,
místostarosta Ing. Pinďák, předsedkyně OV
Nevšová Mgr. Zemánková a zástupci složek
a sdružení v Nevšové. V neposlední řadě také
zástupci SDH Dolní Lhota, Šumice, Hrádek
a Slavičín. Milým překvapením byly členky
SDH Nevšová z let 1955-56. V závěru schůze
byla předána zasloužená ocenění členům
SDH za jejich dosavadní činnost ve sboru.
Následoval slavnostní průvod na místní
hřiště TJ Sokol. I přes očekávanou nepřízeň
počasí celý program, který členové sboru
zajistili, dopadl dle jejich představ, a dokonce i to počasí se umoudřilo a dopřálo všem
přítomným prožití pěkného sobotního odpoledne. Program byl opravdu poutavý. Hasičský záchranný sbor ze Slavičína předvedl
vyproštění raněných osob z havarovaného
vozu, viděli jsme ukázku vojenské techniky
a závodních aut a samozřejmě požární útoky
v provedení místních „hasičat“ a hasičů.
Také něžné pohlaví z Nevšové a Zděchova

předvedlo své umění v požárním útoku. Došlo
i na pamětníky, pro které hasiči ze Zděchova
předvedli historický požární zásah s ruční
stříkačkou z r. 1904. Hasiči z Komně předvedli,
co všechno dokáží se žebříky. Celé sobotní
odpoledne se neslo v příjemné atmosféře,
kterou dotvářela krojovaná kapela Miločanka
a bohaté občerstvení. Večer byla pro ty, které
neodradilo chladnější počasí, připravena
diskotéka, v jejíchž rytmech vydržela spousta
návštěvníků až do ranních hodin.

Divnická heligonka se vydařila

Je neděle 10. července odpoledne. Krásný
slunečný den, na nebi ani mráčku, počasí, jaké
si pořadatelé prvního setkání harmonikářů
vysnili. Parkuje se, kde se dá, na výletiště v bývalém zámeckém parku proudí doslovně davy
většinou „přespolních“ návštěvníků. Takovou
invazi Divničané nepamatují. Originalita akce

přilákala diváky všech generací, střízlivým
odhadem jich přišlo kolem tří stovek. A pak
už se jen hrálo…
Na pódiu se postupně představila více
než dvacítka harmonikářů nejen z blízkého
okolí, ale přijeli muzikanti – fandové tohoto
ušlechtilého nástroje i z Veselí nad Moravou,

Tímto patří velké poděkování těm, kteří
se jakkoliv podíleli na organizaci celých
oslav, všem sponzorům, ale také Vám, kteří
jste mezi nás zavítali a prožili hasičskou
atmosféru. Bez Vás by to nešlo.
Pro úplnost – „Bližnímu ku pomoci, Bohu
ku cti a slávě“ slouží nyní v Nevšové 94 členů sboru, a to 12 mladých hasičů do 15 let,
29 žen a 53 mužů. Průměrný věk hasičů je
Za SDH Nevšová
28 let.
starosta SDH Nevšová Josef Münster
Kašavy a Velkých Karlovic. Vyhrávali na harmoniky různých značek a stáří, nejvíce byly
zastoupeny značky Delicia, Hlaváček, Elicar
a Schwarz. Všichni zbystřili, když paní Ludmila Jandíková, která setkání bravurně uváděla,
líčila původ harmoniky pana Františka Macka
ze Svatého Štěpána. Objevená v kontejneru,
původně slepená izolepou, a jak božsky zněla!
Tomu říkám rarita! A když zahrála nejmladší
účastnice, devítiletá Isabella Zbranková z Kašavy spolu se svým tatínkem, potlesk nebral
konce. A pana Ladislava Berana, mistra nad
mistry ve hře na heligonku, není třeba představovat. Paráda!!!
Každý z harmonikářů obdržel pamětní list
a upomínkový pohár. Po prezentaci vystupujících se hrálo, zpívalo i tančilo do pozdních
hodin.
A kdo za tím vším stojí? S nápadem realizovat setkání harmonikářů přišel pan František
Patka, nadšený muzikant a sběratel heligónek,
který před dvěma lety připravil v obci jejich
výstavu. Protože udržuje kontakty s mnoha
hráči, oslovil je, pozval a výsledek se dostavil.
Nadšeně se k němu připojil pan Lubomír Silbrník, který pomohl s realizací projektu. Pánové,
klobouk dolů! Díky! Pochvalu zaslouží i řada
sponzorů, dobrovolníků na pořadatelské funkce. Nelze opomenout ani perfektně fungující
bufet v režii paní Ireny Míčové.
První ročník setkání harmonikářů Divnická heligonka vyšel na jedničku.
A tak za rok nashledanou!
Za vděčné návštěvníky Vlasta Kubrychtová

www.mesto-slavicin.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVEN
Pokud nemáte zájem
j o zveřejnění
j
ve společenské
p
kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

ÚMRTÍ
SŇATKY

NAROZENÍ

Michal a Olga Sudkovi – dcera Viktorie
Tomáš a Radka Liškovi – syn Adam
Marian Kozubík a Eva Hrnčiříková – dcera
Eliška
Ondřej a Marie Stavinohovi – syn Tadeáš

Jaroslav Mana a Jolana Bartošová
á
Petr Balabán a Jarmila Váňová
Jan Schaffer a Blanka Jordánová
Michal Gajda a Lubomíra Kopecká
Luděk Prchlík a Zuzana Urbanová
Pavel Šuráň a Alena Gbelcová

6. 6. 2011 František Grebeníček, 73 let, Slavičín
10. 6. 2011 Jaroslav An
ndert, 67 let, Slavičín
12. 6. 2011 Josef Moráv
vek, 67 let, Bohuslavice
19. 6. 2011 Josef Kovařřík, 89 let, Divnice
22. 6. 2011 Anna Hábo
ová, 76 let, Divnice
22. 6. 2011 Josef Bařink
ka, 58 let, Divnice
26. 6. 2011 Jana Greschnerová,
hnerová 47 let,
let Hrádek
30. 6. 2011 František Dubský, 61 let, Slavičín

VZPOMÍNÁME
Dne 11
11. srpna 2011
2011 ttomu bude
b d rok
k
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš drahý
ý manžel, tatínek a děd
dede
ček, pan Augustin MACHOVSK
KÝ
z Divnic.
S láskou vzpomínají manželka
a,
synové Gustav a Jaroslav s rodina
ami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s ná
ámi.

Dne 9
9. sr
srpna
p a 7. říj
pn
října
na
a 201
20 1
si připomene
neme 15. smutné
výročí, kdy
y nás navždy
opustil
p
li paní a p
pan
Boženk
Bož
e a a Karel MR
RÁZK
Á OVI
OVI..
S lásk
kou a úcto
ou vzpomín
mín
í ají
jí dc
d ery
Kar
Karla
arla a Bož
Božženk
n s rod
nka
rodina
inami.
ina
mi.
Kd jsste
Kdo
t je znali,
li,,
vzpome
vzp
om
o
m ňtee s námi.

Dne 5. srpna
p 2011 by
y se dožila 50
0 let
Lenka PETRÁŠOVÁ z Nevšovéé.
S láskou a úctou vzpomínají rodiiče,
sestra a příbuzní.
Rodina Andertova a Remešova
a
děkuje všem zúčastněným za prrojevy úcty a květiny při posledníím
rozloučení s panem
Jaroslavem ANDERTEM.

D 20
Dne
20.. srpn
srpn
pna
a 2011
11
vzpo
vzp
omenem
nemee 1. smut
smut
mutné
tnéé
výr
vý
ý očí úm
úmrtí
rtí p
paní
pa
ní
Mgr.. Radm
Mgr
Radm
admily
il KL
KLEDR
EDROWE
EDR
OWETZO
OWE
TZOVÉ
TZO
V
VÉ
ze Sla
Slav
vičína
na.
na
S lásk
kou a úcto
t u vzpo
to
vzpo
zpom
mí ají
mín
manžel
man
žel,, syno
žel
syno
ynové
vé
a osta
atní
t přříbu
tn
íb zenstvo.
t

Dne 5
5. srpna 20
2011
11 vzpomeneme
první výročí
p
ý
úmrtí
pana Miroslava ŠIŠKY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte
p
s námi.
Rodina Šiškova

Dne 19. srpna 2011 vzpomeneme
25. výročí
ý
úmrtí pana
p
Jaroslava JORDÁNA z Hrádku.
S láskou a úctou
vzpomínají synové s rodinami.
Dne 22
22. srp
pna 2011 uplyne
10 let, kdy
y ná
ás opustil
p
p
pan
Jaroslav KOVÁŘÍ
ÁŘ
Ř K z Bohuslavic.
Kdo ho zn
nall, vzpomene,
kdo ho měl rád
d, nezapomene.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami
rodinami.

Kompletní realizace střech

Dne 27. srpna 2011
vzpomeneme na 4. smutné
výročí
ý
úmrtí p
paní
Zdenky ČEVELOVÉ
z Petrůvky.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Zdeněk s rodinou
rodinou.

Mgr. Marie Ťulpová
Nabízí ve školním roce
2011/2012 ve Slavičíně

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA

práce klempířské, pokrývačské,
tesařské
montáž střešních krytin, oken
tel.: 777 270 338
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz
Kom
mpletn
n í sortimentt hnojiv,,
krmné sm
měsi pro drůb
bež, ptactvo a hlodavce, obilovii ny, šroty.
Žací stt runy, herbiciidy, in
nsekticcidy

Zahrádkářské potřeby
Horní náměstí – Slavičín
Kvalitn
n í krm
m iva, sallámyy, konzerr vy,
paštiky, su
ušené pamlsk
k y prro psy a kočky
08:00-1
12:00/13
3:30-1
17:00
Tel..: 603 212 51
10

pro začátečníky
pro pokročilé
pro mírně pokročilé
německá konverzace
ﬁremní kurzy
příprava na maturitní
zkoušky, státní jazykové zkoušky
Přihlášky a bližší informace
na tel.: 605706344

BOWLING SLAVIČÍN
Vás zve na
- šipky
- bowling
- výborná ku
uchyně
Rezervace: tel. č. 773
3 999 973
3
www.bowlin
ngslaviciin.cz

Rodina Hubáčkova, Greschnerova,
Gašpárkova a Kovářova děkuje všem
za účast a květinové dary
při posledním rozloučení
s paní Janou GRESCHNEROVOU.

KURZY ANGLICKÉ
KONVERZACE
od září 2011 ve Slavičíně
Kontakt: Bc. Eva Horalíková
tel.: 604 460 036, 603 148 250
horalikova.eva@gmail.com
Městský klub Slavičín
ve spolupráci s p. Hermannem pořádá

KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA
PRO (ÚPLNÉ I VĚČNÉ) ZAČÁTEČNÍKY,
MÍRNĚ POKROČILÉ A POKROČILÉ
60 vyučovacích hodin2 vyučovací
hodiny jednou týdněúterý nebo čtvrtek
od září do dubna skupinky
se 6 účastníky,začátečníci 8 účastníků
Začínáme v září, ale již nyní je čas
myslet na včasné přihlášení!
Jen omezený počet zájemců.
Více informací na www.effort.cz nebo
na tel. čísle 577 321 359.
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Městská knihovna
Nee, spissovaatelka nejssem
m…

Těmito slovy začala spisovatelka Ludmila
Prossová poutavé vyprávění, které se uskutečnilo 15. června v penzionu Domovinka. Jejím
vyprávěním jsem byla vtažena do minulých
let, kdy paní Prossová navštěvovala základní
školu ve Valašských Kloboukách, kde lásku
k literatuře získala od pana učitele Milana
Švrčiny.
Zatím jsem její prvotinu „Nehlaď duši
kamenem“ nečetla, ale už několika ukázkami
z této knihy mne čtení povídek přeneslo do atmosféry nevšedního snění. Děkuji za pozvání
pracovnicím městské knihovny, které besedu
zorganizovaly. Prožila jsem hezké dopoledne
s milou paní Prossovou a dalšími zúčastněnými tohoto setkání.
Milena Přidalová

Sttřípkky prózzy a pooeziie opět poo roce
Esence prózy, poezie, osobních vzpomínek a čtenářsky zajímavých témat – to vše
se smísilo v nezapomenutelnou atmosféru
literárního podvečera, pořádaného v úterý
23. června v restauraci Záložna. Slavičínská
veřejnost měla jedinečnou příležitost se
setkat s velikány českého spisovatelského
nebe – s Janem Cimickým, Petrem Prouzou,
Alexem Koenigsmarkem, Václavem Duškem,
s básníkem Josefem Suchým a také s literár-

srpen /2011

ním historikem PaedDr. Karlem Miličkou.
Uvedení autoři jsou stálými hosty každoročně
probíhajícího festivalu Literární Luhačovice
a již druhým rokem zavítali i do našeho města. Občanské sdružení Literární Luhačovice,
které festival pořádá, opět vsadilo na z loňska
osvědčenou spolupráci s Městskou knihovnou
a Nadací Jana Pivečky ve Slavičíně a přijalo
pozvání obou těchto organizátorů.
Všichni četbymilovní občané tak měli
možnost poznat nejen autory známých děl
tváří v tvář, ale i hrdiny jejich knih, jež se jejich
poutavým vyprávěním zhmotnili do takřka
hmatatelné podoby.
Večer nabitý literárnem rozhodně své
návštěvníky neukolébal do příjemné dřímoty.
Naopak, diskuze zejména v závěru besedy
nabrala plné obrátky a dotazy obecenstva
nebraly konce. Účastníky zajímalo vše kolem vzniku knižní publikace, a také jak šel
čas životy jednotlivých hostů, případně jak
ovlivnil jejich tvůrčí vývoj.
Spisovatelé navštívili naše město už podruhé, což utvrzuje v dojmu, že jim slavičínská
pohostinnost a také zdejší příznivci četby
pomalu a jistě přirůstají k srdci. Proto si
dovolím za celou čtenářskou obec autorům
vzkázat: „Milí mistři slova psaného, bylo pro
nás velkou ctí se s Vámi setkat a těšíme se
na další krásné chvíle ve Vaší společnosti
i v příštím roce!“

Suuperrčteenářř napossledd
vee staaréé kniihovně
Sice v provizorních podmínkách, ale o to
spontánněji proběhlo ve středu 22. června
v městské knihovně slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Superčtenář o nejlepšího dětského
čtenáře roku 2011. Na nejvyšší metu dosáhli
samozřejmě šikulové, kteří v daném období
od března do června přečetli nejvíce knih
a věnovali návštěvám knihovny nejvíce svého
volného času. Po celou dobu trvání soutěže
zodpovídali také záludné otázky, týkající se
oblíbených hrdinů dětské literární tvorby
a jejich autorů. Soutěžní klání pak vyvrcholilo
superčtenářským ﬁnále, kde se sešlo všech

čtyřicet účastníků k závěrečnému ocenění
čtenářského úsilí, přičemž i ti méně zdatní
byli motivováni drobnými odměnami. Aby
hodnocení proběhlo dle spravedlivých regulí, soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií
podle věku.
Vítězové jednotlivých kategorií:
1. a 2. třídy: Viktorie Kozubíková (1.A ZŠ
Malé Pole)
3. třídy: Sára Saňáková (3.B ZŠ Vlára)
4. třídy: Simona Vincourová (4.B ZŠ Malé
Pole)
5. třídy: Sabina Kostková (5.A ZŠ Vlára)
Nejen s knihovnickým školním rokem se
děti rozloučily veselým programem a diskotékou. Pohled na prázdnotou zející knižní
regály svědčil také o jiném loučení – se starou knihovnou, kde dětské kroky směřovaly
nejen za půjčováním oblíbených knížek, ale
také za návštěvou mnoha zábavných, pro ně
určených akcí.
Sbohem tedy, stará útulná knihovno, bylo
nám v tvých přívětivých zdech dobře. Nyní
je před námi doba nové éry slavičínského
knihovnictví v rekonstruovaných prostorách
Horákovy vily. Zde se budeme snažit dětem
i dospělým vytvořit stejnou, čtenářsky příznivou atmosféru s bonusem moderního prostředí a nesporně větších možností aktivního
trávení volného času.
Mgr. Gabriela Klabačková
Měěstsská knihovvna za
ahajuje provozz
v novýých
h pro
ostorách
h Ho
orá
ákovy villy v pon-děělí 1.. srrpna
a 2011 od 15 do 18 ho
odin.
V tentto deen si mo
oho
ou čtenáři jiiž půjčitt
kn
nihy,, prro ná
ávštěvníky je připraveena pro-hlíídka
a ceelé bu
udovy Multtifu
unkčního
o kultur-níh
ho cen
ntra včetně knih
hov
vny s výk
kladem.
Po ceelý první týýden v srpnu
u budou
u
prrobíh
hatt dnyy otevřeenýých knihovn
nických
h
dvveří. Vžždy v půjčov
vní dob
bě budee možnéé
zh
hlédn
nou
ut intteriér kn
niho
ovn
ny i celé Horáko-vy
y vily
y, výsta
avy fotodok
kum
mentů z historiee
sla
avičíínsk
kého
o knihov
vnictvíí, výstav
vky kniž-nícch noviinek
k a také výtv
varn
ných pra
ací žáků
ů
míístníích
h zák
kladních
h šk
kol.
Těšším
me see na Vašši návšštěvu!

Půůjčovvní dooba
Městsskéé knnihovnyy Slaaviičín
Pondělí: 7.30 – 12.00
Úterý:
Čtvrtek: 7.30 – 12.00
Pátek:
Polední přestávka:

12.30 – 15.00
12.30 – 17.00
12.30 – 18.00
12.30 – 16.00
12.00 – 12.30

MUDr. Petr Zemčík oznamuje, že
ve dnech 8. – 19. 8. 2011 NEORDINUJE
z důvodu dovolené.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová na poliklinice.
www.mudrzemcik.cz
MUDr. Jolana Malotová ve dnech
1. – 5. srpna NEORDINUJE – dovolená.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík – areál
výzkumného ústavu.

www.mesto-slavicin.cz
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8
teel: 577
tel:
577
7 341
341 108
108
8
 úterý 2. – 21.00
ČERTOVA NEVĚSTA
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí
dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko
ve starém rozpadlém mlýně a královně se zakrátko
narodí holčička. Malá princezna vyrůstá po boku
Štěpána, který je synem královniny komorné, a časem
se do sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den
svých osmnáctých narozenin Luciperovou nevěstou,
uspořádá král ples, kde se má Štěpánka zasnoubit
s princem z jiné země, a tak uniknout svému osudu.
Jedním z nápadníků je i Luciper, kterého však Štěpánka
odmítne. Ten ji zakleje do přízraku, zjevujícího se pak
každou noc na terasách zámku. Štěpán se ji rozhodne
vysvobodit a pustí se do boje proti peklu. Svou odvahou
a především silou své lásky vykoná tři úkoly, které mu
čert zadá. Nová česká pohádka. Režie: Zdeněk Troška.
Hrají: Václav Šanda, Eva Josefíková, Sabina Laurinová,
David Suchařípa, Jana Andresíková, Barbora Munzarová, František Němec. 101 min. Vstupné 80 + 1
 čtvrtek 4. – 21.00
KRÁLOVA ŘEČ
Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. a skandáln
lní
abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie, který celý živ
ivot
trpí vadou řeči, nečekaně korunovaný králem Jiřím
m VI.
Země stojí na prahu 2. světové války a potřebuje siln
lného
vůdce. Proto králova žena Alžběta, budoucí krá
álovna
matka, domluví svému muži setkání s excentr
trickým
terapeutem řeči Lionelem Loguem. Po tuhém zač
ačátku se
tito dva ponoří do neobvyklého způsobu léčby
by a časem
mezi nimi vznikne nenarušitelné pouto. S pomocí
po
Loguea, rodiny, vlády a Winstona Churchilla král
kr překoná
koktání a pronese zásadní řeč v rádiu, kteerá inspiruje
anglický lid a spojí jej ve válečné bitvě. Historické
Hi
drama Velké Británie s titulky. Režie: Tom Hooper. Hrají:
Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonh
ham Carter, Guy
Pearce. 118 min. Do 12 let nevhodný.. Vstupné 80 + 1
 neděle 7. – 21.00
ROMÁN PRO MUŽE
Příběh tří sourozenců – Cyril
ila, Bruna a Anety.
Pevné pouto, které se mezi nimii utvořilo po tragické
smrti rodičů, kdy starost o vých
hovu mladšího bratra
a sestry převzal starší Cyril, proch
chází zvláštní zkouškou.
Sourozenci odjíždějí na tradičn
ční výlet do hor v zádech
se stínem neodvratně se blíží
žící Brunovy smrti. Výlet,
který má být jakousi cesto
ou posledních splněných
přání se však mění v tragi
gikomickou konfrontaci základních hodnot a životních
ních postojů. Podle scénáře
a literárního bestselleru Román pro muže spisovate
spisovatele
Michala Viewegha. Česká
eská komedie. Režie: Tomáš
To
Bařina. Hrají: Miroslav
av Donutil, Miroslav Vl
Vladyka,
Vanda Hybnerová, Táňa
áňa Pauhofová, Jan Bud
Budař, Filip
Čapka, Ági Gubíková,
á, Pavel Řezníček. 104 min.
m Do 12
let nevhodný. Vstup
pné 80 + 1
 úterý 9. – 21.00
00
PIRÁTI Z KARIBIKU:
ARIBIKU: NA VLNÁ
VLNÁCH PODIVNA
Johnny Depp
p se vrací ke své roli kapitána Jacka
Sparrowa v akčním
čním příběhu plném pravdy, zrady, mládí
a odchodů. Když
dyž se Jack setká sse ženou ze své minulosti,
není si jistý, zda
da jde o lásku, n
nebo zda tato žena jen hraje
na city a využívá
žívá ho, aby naš
našla legendární Pramen mládí.
Když ho donutí,
onutí, aby vsto
vstoupil na palubu Queen Anne’s
Revenge, lodi obávan
obávaného piráta Černovouse, Jack se
ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se
obávat více: Čern
Černovouse nebo ženy ze své minulosti.
Dobrodružná
družná fantasy
f
komedie USA v českém znění.
Režie:: Rob M
Marshall. Hrají: Johnny Depp, Penélope
Cruz,
z, Geof
Geoffrey Rush, Ian McShane, Stephen Graham,
Gemma
mma Ward,
W
Judi Dench. 137 min. Vstupné 80 + 1
 čtv
tvrtek 11. – 21.00
T
THOR
Thorovu otci, vládci bohů Odinovi, trvalo spoustu
llet, než ve své říši nastolil křehký mír. Jeho arogantní
a domýšlivý syn ale dělá všechno proto, aby tuhle
rovnováhu narušil. Když pohár trpělivosti jeho otce
přeteče, Odin Thora exemplárně potrestá. Odebere
mu jeho božské schopnosti a svrhne ho mezi obyčejné
smrtelníky na planetu Zemi. Svržený a zavržený Thor
lidmi zpočátku opovrhuje, postupně se mu ale začnou

dostávat pod kůži, zejména sličná vědkyně Jane Foster.
Thorovi ale není dopřáno užívat si pozemského klidu.
Jeho bratr Loki chce využít Thorova aktuálního oslabení
a pošle na něj armádu všehoschopných pochopů, která
rá
v duchu přísloví „Když se kácí les, létají třísky“ rozpou
poutá
peklo na Zemi. Boží synek se bude muset rychle
le rozhodro
nout, jestli nechá lidi za sebe krvácet, nebo
o se
s vzchopí,
zvedne kladivo a vyrazí na zteč. Dobrodr
rodružné
né fan
f tasy
drama v českém znění. Režie: Kennet
nneth Branagh. Hr
Hrají
aj :
Chris Hemsworth, Tom Hiddlesto
eston, Anthony Hopkins,
Natalie Portman, Colm Feore,
ore, Jaimie Alexander, Stellan
Skarsgård. 112 min. Do
o 12 let nevhodný. Vstupné 80 + 1
 neděle 14. – 21.0
1.00
HARRY POTT
OTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2
Poslední
dní dobrodružstvíí sságy
ág o Harry Potterovi.
V tomto
mto ﬁnále eskaluje bitva mez
mezi dobrem a zlem
do
o ot
otevřené války čarodějného světa.
ta Ni
N kdy nebylo
v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpeečí.
č Je to ale
Harry
Har
ry Potter, kdo možná bude muset podstoupit
pit oběť
největší
ší, kd
k yž se přiblíží rozhodující bitva s Lord
dem
Voldemortem
em. Tady všechno končí. Dobrodružné fantasy drama v české
sk m znění. Režie: David Yates. Hrají:
jí:
Daniel Radcliffe, Emm
mma Watson, Rupert Grint, Helen
lena
Bonham Carter, Bonnie Wrigh
Wrig t, Maggie Smith, Eva
vanna
Lynch, Robbie Coltrane, Alan
n Rick
Ri man, Geraldi
ldine Somerville, Natalia Tena, Kelly Macdon
donald, Tom
om Felton,
Emma Thompson, Ralph Fiennes, Mic
ichae
ha
ael Gambon,
Gary Oldman aj. 130 min. Vstupné 80 + 1
 úterý 16. – 20.30
HOP
Hlavním hrdinou je velikonočn
ční zajíček Hop snící
o budoucnosti rockové hvězdy. Je
Jednoho dne však Hopa
přejede autem Fred, mladý ulejvák,
ule
u kterého se v tu
chvíli probudí něco jako čer
erné svědomí. Vezme Hopa
domů a slíbí mu, že se post
ostará jak o něj, tak o část jeho
velikonočních povinnos
ostí. Oba nesourodí spolubydlící
se však velmi rychlee n
naučí, že je čas dospět. Komedie
USA v českém zně
nění. Režie: Tim Hil. Hrají: Russell
Brand, James Ma
Marsden, Kaley Cuoco, Hank Azaria,
Gary Cole, Eliza
izabeth Perkins, David Hasselhoff, Hugh
Laurie. 95 mi
min. Vstupné 80 + 1
 čtvrtek
k 18. – 20.30
LÁSK
SKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
Jam
amie se ve chvíli, kdy praštil s medicínou, stal profesioná
nálním ﬂákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je balení
holek. Tenhle talent vyžaduje slušné přesvědčovací
ho
schopnosti, a tak se nechá zlákat na práci reprezentanta
velkého farmaceutického koncernu, jehož výrobky
má vnucovat lékařům, aby je šířili dál, mezi své pacienty. Když čeká na audienci v jedné čekárně, uvidí JI,
krásnou a smyslnou Maggii. Domluvit si rande zabere
Jamiemu pár minut, stejně dlouho trvá, než vzájemné
romantické oťukávání skončí v posteli. Jako by Maggie
měla na všechno málo času. Coby pacientka v první
fázi Parkinsonovy choroby ho skutečně nemá nazbyt.
t.
Ve chvíli, kdy se spolu začnou intimně sbližovat, vstoup
up
pí
do jejich života viagra. Jamie totiž není zrovna ve form
mě,
a tak mu Maggie navrhne, že by mohl vyzkoušet „mo
otor
na erekci“, který jeho zaměstnavatel právě vyvi
vi
vinul.
Jamie, bohatší o vlastní zkušenost, začne modrý prášek
pr
prodávat jako o život. Jenže bývalému ﬂákači nep
přináší
kariérní růst to pravé uspokojení. Tím by byl je
jen užší
vztah s Maggie. Tahle holka je ale těžký oříšeek, který
lze sice snadno rozlousknout, ale jen těžko se dá udržet.
Jamie je ochoten udělat pro jejich společné štěs
ěstí cokoliv.
ěs
Otázka zní, jestli to bude stačit. Romantický
ký ﬁlm USA
s titulky. Režie: Edward Zwick. Hrají: Anne
ne Hathaway,
Jake Gyllenhaal, Judy Greer, Gabriel Macht, Hank
Azaria, Oliver Platt, Jaimie Alexander, George Segal.
112 min. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Vstupné 80 + 1
 neděle 21. – 20.30
ODCHÁZENÍ
Světově uznávaný dramatik a politik
olitik Václav Have
Havel
H
se poprvé stane režisérem, aby převedl na ﬁlmové
plátno hru, kterou s úspěchem uvedly domácí i zahraniční scény. Setkání Václava Havla s ﬁlmovou režií,
řečeno jeho slovy – v závěru jeho veřejné kariéry – je
poněkud symbolické. Jeho rodina, především v osobě
jeho strýce Miloše Havla, je úzce spojena s rozvojem
československého ﬁlmu a vybudováním domácího
ﬁlmového průmyslu v období první republiky, sám

autor odmalička toužil stát se ﬁlmovým režisérem,
m,,
m
dobové poměry však mu zmařily jak studium, ta
tak
ak
naplnění této dlouholeté
é touhy. Zároveň je to pop
poprvé,
rvé,
kdy Václav Havel bude
ude svou autorskou vizi sám internterpretovat. „Divadelní
elní hra je jakýsi polotovar, kte
který autor
nabídne divadlům
adlům a ta si s ním naloží po sv
svém,“
m,“
,“ říká
Václav Havel
avel a dodává vysvětlení, proč se ro
rozhodl
dl zkusit
ﬁlmovou
ovou režii. „Myslím, že autor to má pokorně
p
ě snášet.
snášet
Nesnese-li interpretaci někým jiným, má psátt romány,
romány
a ne
n divadelní hry. Poté, co mnohá desetiletí
d
í se mé hry
takto
o hra
hr jí, pocítil jsem chuť koneč
nečně interpretovat
retovat sám
sebe. A naví
av c ﬁlmem, což pro
ro mne znamená
mená určitou
vnitřní satisfakci
kci. Původně,
ě, a vlastně celý
lý život, jsem
chtěl být hlavně ﬁlm
lmařem.
m. A teď se mi to snad splní.“
České drama. Režie: Vác
ácl
clav Havel. Hrají:
í:: Josef Abrhám,
Abrhám
Dagmar Veškrnová-Ha
Havlová, Jaroslav Dušek, Tatiana
Vilhelmová, Eva Holubová,
Ho
Vlasta Chramostová, Jiř
Jiří
L us, Ivana Uhlíř
Láb
lířová, Jiří Macháček
k aj.. 94 min. DO 12
LET
T NE
N VHODN
DNÝ. Vstupné 80 + 1
 úterý 23.
3. – 20.30
ODNIKU
KUD NĚKAM
Hollyw
lywoodské zlatíčko Johnny
nny
ny bydlí
bydl
bydl
y í v proslulém
pr
hollyw
woodském hotelu Chateau
u Marmont.
Marmont. Jeho
Jeho okolí
ok
okol
koll
brázd
zdí v nadupaném Ferrari, a když jee zrovna doma,
doma
býv
ývá tam s ním dostatek krásných
ných dívek nebo uklidňu
uklidňujících prášků, které mu pomáhají
jí
máhají tenhle sladký život
živo
zvládnout. Z ničeho nic se jednoho dne přede dveřmi
dveřm
jeho apartmá objeví jedenáctiletá
náctiletá dcera Cleo, jedin
jediný
n
úspěch jeho jinak velmii nevydařeného
ého manželstv
manželství.
Jejich setkání donutí Johnnyho,
hnn
nnyho,, a
aby se ohlédl za svým
m
dosavadním životem a upřímně
přímně si odpověděl na otá
otázku
otázku,
u
ke které dříve či později
ději dospěje každý. Nešel jjsem
m
náhodou po špatné životní
votn
votní
otní cestě? Drama USA s titulky.
titulk
titulky
Režie: Soﬁa Coppola. Hrají: Stephen
hen Dorff,
Dorff
Dor , Elle Fanning,
Fanning
Fannin
Chris Pontius, Benicio
cio Del Toro, Laura Ramsey,
Ramsey, Becky
B
Beck
eck
k
O‘Donohue, Alexander
ander Nevsky. 98 min. MLÁDEŽI
MLÁDEŽ
NEPŘÍSTUPNO! Vstupné 80 + 1
 čtvrtek 25. – 20.30
WESTERNS
STORY
ST
Díky střelené
né komedii nabité létem se do českého ﬁlmu vrací oblíbený
bený
ený
ný žánr
žánr westernu
w
a romantika divokéh
divokého
západu. Kolty
y proklatě
latě nízko, stetsony
stetso
ste
tsony
ny vražené do čel
čela,
kankán v zakouřeném
kouřeném saloonu
s
a dokonce
once ani legendární
legend
leg
endár
ár
Vinnetou a Old Shatterhand nechyb
nechybí ve ﬁlmu, který
kter
má v kinech
ch premiéru v polovině května. To, že půjd
půjde
především
m o zábavu, naznačuje
naznaču i jedna
edna z hlavních postav
post
sta
ﬁlmu v podání Petra Vondráčka.
Vondráčka Jeho
eho kovboj
kovbo a hlav
hlavní
frajer WesternStory má téměř celý ﬁlm obě ruce v gyps
gypsu.
Fenomén
mén Wild West Show založil legendární Buffalo B
Bill
v rocee 1883. Představení z divokého západu
adu na novo
nov
novou
sezonu
onu
nu připravuje
připr
př
p avuje i westernové město v Boskovicích,
Boskovicíc
hlavní
vní hvězda, švi
švihák
hák a frajer Presley, si ale během
běhe
zkoušky
koušky
oušky zlomí hned obě ruce.
ruce. Zaskočit
Z
Zask
askoči
očitt musí
musí populární
populár
herec
eerec z Prahy. Ten velmi rychle
chle zjistí,
z tí, že házett tomaha
to
tomah
tomahavk
maha
a
v plné jízdě ne
není taková legrace
ce jako v televizi a že ce
celý
soubor a obyvatelé
vatelé města western nehrají, ale že ho žžijí.
A také, že z úsměvu místní krásky se může zamo
otat
hlava. Česká komedie. Režie: Vlastimil Peška. Hra
ají:
a
Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráčeek,
B umil Klepl, Pavel Zedníček, Eva Lesáková, Pav
Boh
av
vel
Landovský
ský,, Mart
Mar in Havelka. 95 min. Vstupné 80 + 1
 neděle 28. – 20.30
KUNG-FU PANDA 2
Po si plnými doušky užívá život legendárního D
Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli, Tygřřicí,
Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, hájí rod
dné
d
údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprá
ávy
á
o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež
by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit umění ku
ung
u
fu. Po společně s Pěti postrachy vyráží na strastipln
nou
n
pouť napříč Čínou, na jejímž konci čeká mocný nepřííítel.
Jak ale mohou přeborníci kung fu zničit zbraň, kterrá
r je
odolná vůči tomu, co ovládají nejlépe? Po musí zapá
áttrat
v minulosti a ve svých kořenech, na které úspěšně za
apoa
mněl. Jedině tak může získat schopnosti, které mu dají
d
šanci na vítězství. Animovaná komedie USA v česk
kém
k
znění. Režie: Jennifer Yuh. 91 min. Vstupné 80 + 1
Změna programu vyhrazena. Všechna představvvení
jsou uváděna v LETNÍM KINĚ. Zahraniční ﬁlmy bez
uvedení verze jsou v původním znění s českými titu
titulky.
Za nepříznivého počasí a dostatečného zájmu
ájj
diváků
di
se promítá v kině SOKOLOVNA.
POZOR NA ZMĚNU ZAČÁTKU PŘEDSTAVENÍ –
od 16. 8. na 20.30 hod.
Informace na telefonu 577 341 108
a www.mesto-slavicin.cz.
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Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., rozd
dělila
a nezisk
kovým
organizacíím a so
ociálně potřeebným celkem
240 000 Kč.
Zaměstnanci společnosti MOVO k ﬁnanční podpoře navrhli Nadačnímu fondu
Veolia, který rozděluje MiNiGranty, a společnosti Veolia, která rozděluje BioGranty,
„své neziskovky“ a organizace, ve kterých
dobrovolně ve svém volném čase působí.
Ekologické BioGrantyy mají za úkol
podporu ekologických projektů. Letos byly
zaměřeny zvláště na podporu živočišných
druhů v přírodě. Mezi jinými získalo BioGrant v hodnotě 40 tis. Kč také Myslivecké
sdružení Nevšová, a to na podporu a obnovení populace zajíce polního. Granty slouží
k zachování živočišných druhů, které se
v naší přírodě vyskytují čím dál méně.
MiNiGranty slouží k podpoře sociálních a společenských projektů. MiNi
i Bio granty jsou udělovány do regionu
působení MOVO, případně i do místa
bydliště zaměstnanců MOVO. V okrese
Zlín získala grant také Nadace Jana Pivečkyy – Slavičín. Částku 40 tisíc Kč dostala
na projekt Atd. 2011, který se snaží o integraci mladých lidí z dětských domovů
do společnosti. Víkendový zážitkový pobyt
pomáhá mladým lidem chystajícím se
k odchodu z dětského domova najít svou
motivaci a cíle v reálném životě.

NÁBOR MLADÝCH
HOKEJISTŮ
Druhé kolo náboru nových dětí do Hokejové akademie pokrračuje. Na hokejových stránkách www
w.hokejbrum
mov.cz
najdete formulář, který
ý vyplníte a na váš
udaný email zašlemee datum fassování
hokejových věcí.
Pořád ještě máte možnost přihlásit
své dítě do HA, vyplníte mu tak vollný čas
sportem, posílíte jeho fyzickou i du
uševní
odolnost. Jedná se hlav
vně o ročníky
y narození 2001, 2002, 2003, 2004.
Letní příprava začčala již 16.5
5.2011
a od července budou tréninky kom
mbinované s ledem.
V sezoně 2011/2012
2 jsou kluci HA poprvé přihlášeni do souttěže ČSLH.
Vedení a trenéři HC
C BBSS
muje
 HOKEJOVÝ CLUB BBSS inform

VEŘEJNÉ BRUSLEN
NÍ NA ZS BRU
UMOVBYLNICE již začalo

SLOSOVATELNÉ PE
ERMANENTK
KY HC
BBSS – zahájen prodej

NABÍDKA DRESŮ A ŠÁL PRO NAŠE
FANOUŠKY
Bližší informace: www
w.hokejbrumo
ov.cz

 HLEDÁM
ME
 spolehlii vého prodava
a č e-prodavačku
do obchodu
u se sportovní výstrojí v nákupním centru ALFA v Brumo
ově-Bylnici
od září 2011 hledáme obsluhu na časomíru při utk
kání VHL (za úp
platu)
Sv
vé žádosti pošlete prosím na email: hcbbss@
attlas.cz, kdee vás poté budem
me kontaktovat
 Pozvánka na hokej
V měsícii srpnu 2011 (15
5. – 18. 8. 2011)
prroběhne 2.. ročník Meziná
árodního hokejovéého turnaje žen pod záštittou statutárního
náměstka Zlínského kraje Libora Lukáše.
Zúčastní see ho týmy žen Slovenska, ČR,
Rakouska, Německa, Nizozzemí a Ruska.
Druhým velkým mezinárrodním turnajem
v ledním ho
okeji bude Turn
naj 99, který se
usskuteční 19. – 21. 8. 2011
1 za účasti mladý
ých hokejiistů, ročník na
arození 1999, ze
Sllovenska, Ruska, Rakousk
ka a ČR, celkem
ossm týmů.
V průběhu letních prá
ázdnin probíhají
na našem zimním stadion
nu různá mezinárodní sou
ustředění, týmy
y VHL mají své
trréninky a dle rozpisu je možnost i VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ. Bližší in
nformace najdete
na www.hok
kejbrumov.cz.

Kallenndáře,, pozvánnky

6. 8. 13.00 Výletiště Hrádek
DĚTSKÝ DEN A KONCERT

27. 8. 14.00 Pivečkův lesopark
POHÁDKOVÝ LES
VÝSTAVY

Městské infocentrum
CESTOPISNÉ OBRÁZKY ZE ŠVÝCARSKA
– Jiří Hájek, Kateřina Sochová, Petr Socha
(do 30. 8. 2011)

Galerie Jasmín
MONT BLANC
makro fotograﬁe MUDr. Štefana Horáka
(do 29. 9. 2011)
Zveme Vás na sportovní
kulturně-společenskou akci
LIPINA 2011 - čtvvrtý roččník
Mem
moriá
álu Fra
anttišška Strrnada
v malé ko
opa
ané
první srpnovou sobotu
6. 8. 2011 od 8.00 hodin
v Lipině u Valašských Klobouk
Celodenní doprovodný program:
 ukázky techniky Policie ČR, záchranné
služby, sboru dobrovolných hasičů
 skákací hrad a jízdy na koních pro děti
 cimbálová muzika Vincúch
 country skupina Karavana
 22.00 ohňostroj
 DISKOTÉKA DJ‘s regionálních rádií
Záštitu nad akcí převzali hejtman
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák
a předseda FC TVD PaedDr. Petr Navrátil.
Přihlášky pětičlenných družstev a info
o akci: Mgr. Aleš Ptáček – tel.: 603 919 154

FC TVD
Slavičín
muži A – divize, skupina E
neděle 14. 8. Havířov, 10.15
neděle 28. 8. Petrovice, 10.15
muži B – I. A třída
neděle 7. 8. Lukov, 10.15
neděle 21. 8. Dolní Bečva, 10.15
dorost – krajská soutěž
sobota 13. 8. Louky, 10.00
sobota 27. 8. Lidečko, 10.00

Zvemee Vá
ás na

IV. RO
OČNÍK
NO
OHEJBA
ALOV
VÉHO
O
TUR
RNA
AJE
13. 8. 2011 ve 13 hodin
na
a víceúččelovém
m hřiišti v Divniccích
a od 19 hod
din na

II. ro
očn
ník
k
NOČN
NÍHO
O TURNAJJE
V BA
ADM
MIN
NTONU
U
všecch věkov
vých
h ka
ategorií,
jeednotliv
vců i pá
árů.
Ob
bčerstven
ní zajišštěno!

www.mesto-slavicin.cz
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SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ
KČT Slavvičín pořřádá 41. ročník
etap
pového pochodu
u

SSlavičín
lavičín dříve
dříve a nyní
ny n í

SLA
AVIČÍÍNSK
KÁ
ŠED
DESÁ
ÁTK
KA
dne 27
7. – 28. srpna 20
011
TRASY:
 1. den – sobota 27. srpna 2011
Vrbětice ČTZ
Z – Vaň
ňatka – Jelenov
vská
– Valašské Kllobouky – Králov
vec – ZTZ
Požár – ČTZ Ko
ončitá – Střelná – Střelen
nský
vrch – MTZ Čubův ko
opec – ro
ozhledn
na –
Poschla – Fran
ncova Lh
hota. Déllka 31 km
 2. den – neděle 28. srpna 2011
Francova Lhotta ČTZ – Pulčín – Pulčín
nské
skály – MTZ Čertovy
y skály – Vařák
kovy
paseky – Pod Sverádo
ovem – ZTZ Plo
oština – Drnovicee – ŽTZ Mirošov – Valaššské
Klobouky. Déllka 30 km
m
Ulice Hasičská

START: sob
bota 27. 8. 2011 v 7.30 hod.
od haly SK ve Slavičín
ně
PREZENTA
ACE:
pátek 26. 8. 20
011 od 18
8 – 21 hod
d. v halee SK
Slavičín
sobota 27. 8. 2011 od
d 6 hod. v halee SK
Slavičín
UBYTOVÁN
NÍ:
pátek – hala SK
K Slaviččín (vlastn
ní spacák)
sobota – v ZŠ
Š Franccova Lho
ota (vla
astní
spacák)

LÉTO VE SLAVIČÍNĚ
PATŘÍ ČESKÉMU FILMU
Za poslední rok se ve slavičínském kině
díky projektu Film a škola vystřídala
většina významných evropských kinematograﬁ í. Nastal tak čas zaměřit se
i na domácí tvorbu, které sobotní kino
věnovalo období celého léta. Po nedávné
přehlídce maďarského a slovenského
ﬁ lmu tak sobotní promítání nabídla výběr toho nejlepšího z domácích snímků,
skvosty řemesla od Machatého, Kachyni,
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V srpnu kino hraje 13. 8.
Více informací a hlasování najdete
na webu dokinavsobotu.slavicin.org.

Včelaři ze Šanova
Vás srdečně zvou na

STARTOVN
NÉ: 200 Kč – zah
hrnuje nocleh, večeři a snídanii, převoz účastn
níků
do místa startu
u a přev
voz zavazzadel
Pochod je určeen pro osoby starrší 15 leet,
uskuteční se za každéého počassí a na
vlastní nebezp
pečí. Dop
poručujeeme mapu
č. 93 – Vizoviccké vrch
hy.
Přihlášky se záloho
o u 100 K č zašlete
do 15. srpna 2011 na adresu:
František Kov
vařík, Ok
kružní 597, 763
3 21
Slavičín, tel. 604 658 797, 731 980 985
5

VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE
v neděli 7. srpna 2011 ve 14 hodin
Výletiště Šanov
hudba
občerstvení
vstupné dobrovolné
Přijďte posedět, dozvědět se zajímavosti
o včelkách a vyhrát něco v tombole.
Městské infocen
ntrum Sla
avičín
zve na vý
ýstavu

CESTOPISNÉ OBRÁZKY
ZE ŠVÝCARSKA
v prostorácch Městsského inffocentrra
ve Slavičíněě od 1. do 30. srp
pna 201
11
Au
utoři fottograﬁí:
Jiří Hájek, Katteřina Sochová, Petr Socha
Verrnisáž proběhne
29. červ
vence v 18.00 hodin.

Orel jednota Slavičín pořádá

ZÁJEZD
NA TRADIČNÍ
ORELSKOU POUŤ
na Svatém Hostýně
v neděli 21. srpna 2011
Odjezdy autobusu:
v 6.20 hod. z okolních obcí

v 6.30 hod. z autobusové zastávky U Radnice
ve Slavičíně
Příjem přihlášek: do 18. srpna 2011 u paní
Evy Málkové, Komenského 7, Slavičín
Cena zájezdu: 120 Kč
Autobus dopraví účastníky přímo k bazilice.
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