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      Ročník XXXV  

Přejeme všem žákům a studentům 
slavičínských škol úspěšné zakončení 

školního roku 2011-2012

ZŠ Slavičín-Vlára Vás srdečně zve na 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 

dne 29. června 2012 v 8.30 hodin 
na letní scéně.

Město Slavičín je již řadu let zapojeno do 
Programu prevence kriminality. V uplynu-
lém období jsme z tohoto programu získa-
li dotace na výstavbu skateparku ve čtvrti 
Vlára, lezeckou stěnu na hřišti u ZŠ Slavi-
čín-Vlára nebo osvětlení v zámeckém par-
ku. V letošním roce jsme uspěli s projek-
tem, který rozšíří nabídku herních prvků 
na dětském hřišti v zámeckém parku. Pro-
to na dětské hřiště v letošním roce přibude 
5 m vysoký lanový prvek, který bude slou-
žit ke hrám dětí, napomůže k jejich zdra-
vému pohybu a současně rozvoji motoriky. 

Celkové náklady na pořízení a instala-
ci tohoto prvku včetně normou stanovené 
dopadové plochy z pryžových dlaždic jsou 
odhadovány na 300 tis. Kč. Z této částky 
činí dotace 269 tis. Kč a vlastní zdroje pak 
31 tis. Kč. Přesnější náklady budou známy 
až po provedení výběrového řízení. Proto-
že herní prvky, po kterých je možno špl-
hat, jsou u dětí velmi oblíbené, věříme, že 
i tento nový lanový prvek bude pro děti ví-
tanou zábavou. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Lanový prvek 
v zámeckém parku

Seznámení s návrhem 
územního plánu 

ARMY PARK 
v bývalýchh kasárrnách VÚÚ 1337 

Bohuuslavicee nad Vlááří 
Návštěvnícci si mohhou prohlédnout 

dobovvé prostoory kasárren
s moožností uubytování.

Expozzice:
Rakketovéhho vojska 

Zbrojovek naa Valašskku
Technniky

Výzbrooje a výsstroje ČSLA

Otevřenoo: So-Nee (1. 5. – 331. 10.)
Prohlíddky: 10 –– 12 14 – 16 h

Teel.: 608 7740 688
www.arrmyparkk.slavicinn.org

Příprava nového územního plánu měs-
ta Slavičín se dostává do další fáze. V uply-
nulém období jsme sbírali podněty od ob-
čanů a probíhala příprava vlastního návr-
hu územního plánu. Ten je nyní připraven
k pracovnímu projednání zastupitelstvem 
města a k veřejnému projednání. 

Proto si dovolujeme občany pozvat na
veřejné seznámení s návrhem územního 
plánu města Slavičín, které se uskuteční
v pondělí 4. června 2012 v 15 hodin v So-
kolovně. Na jednání představí zpracova-
tel návrh územního plánu a bude možné
vznést připomínky.

Veřejné projednávání proběhne ještě
jednou, nicméně již v legislativní fázi, kdy
budou známa stanoviska všech dotčených 
orgánů státní správy a pak by každá další 
změna v návrhu znamenala opětovné pro-
jednávání s těmito orgány a přibližně roční 
zdržení v postupu prací. Proto je lépe vy-
užít tuto příležitost a případné připomín-
ky uplatnit přímo na jednání.

O uplatněných připomínkách bude roz-
hodovat zastupitelstvo města.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU
Upozorňujeme občany, že v sobotu 
16. 6. 2012 provede fi rma JOGA Luhačo-
vice, s. r. o., svoz nebezpečného odpadu.
Mimo tento termín mohou občané nebez-
pečný odpad odevzdat zdarma ve sběrném 
dvoře v areálu SMS v ulici Pod Kaštany.
Stanoviště a čas svozu nebezpečného od-
padu:
Nevšová – za prodejnou Smíšené zboží 
(u kontejnerů), 7.30 – 8.15 hodin
Slavičín
 ulice Luhačovská u mostu, 8.30 – 9.00 
hodin
 Zahradní čtvrť v ul. Ševcovská u bývalé 
MŠ, 9.05 – 9.25 hodin
 Horní náměstí u tržiště, 9.30 – 10.15 hodin
 čtvrť Hrubé Pole u křižovatky ulic Mla-
dotická – Hrnčířská, 10.20 – 10.50 hodin
 čtvrť Vlára za prodejnou Vlárka, 10.55 
– 11.45 hodin
 čtvrť Malé Pole v Dlouhé ulici, vedle 
křižovatky Dlouhá – Luční, 11.50 – 12.30 
hodin, naproti bytovému domu 473 – 475
Hrádek na Vlárské dráze – u hostince 
U Zemánků, 12.35 – 13.05 hodin
Divnice
 před prodejnou Smíšené zboží Maňas, 
13.15 – 13.45 hodin

Pokračování na str. 2

5. ČERVENCE 2012
ukázky –y  Klub vojennské histoorie, letečtí 
modeláři, Harrley Davvidson – klub Brno, 
nejmenší hasičči ze Slaavičína, ssoutěže pro 
děti, malováníí na obliičej aj.
hudba – Revivval Elánn Ostrava, Sára, Cle-
ra, HUP, Kobbent, deechová hhudba Ro-
berta Koníčkka, Béďďa Vašíčeek a spol, 
heligonkáři, CCM Slavvičan, MMy Revolu-
cion aj. 

Město Slavičín 
připravuje

SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU V ČERVNU 
plasty – 277. 6.
papír a náápojovvé kartoony – 6. 6.



22

Městská policie Slavičín informuje

Cofi dis CUP Luhačovice
Lázeňské město Luhačovice bude v ne-

děli 10. června 2012 hostit nejvyšší národ-
ní cyklistickou soutěž COFIDIS Český po-
hár na silnici 2012.

V 11.00 hodin odstartují závodníci 
v Luhačovicích z ulice Nábřežní. Pořádající 
Český svaz cyklistiky vybral náročnou 
kopcovitou trať na trase Luhačovice – 
Kladná-Žilín – Přečkovice – Bojkovice – 
Rudimov – Petrůvka a zpět do Luhačovic. 
Tento okruh pojedou cyklisté 4x, ujedou tedy 
celkem 134 km. Závodů Českého poháru se 
pravidelně účastní kompletní národní špička 
cyklistů v čele s jezdci PSK Hradec Králové, 
ACS Dukla Praha, AC Sparta Praha, Focus 
Znojmo, TJ Favorit Brno, CK Příbram, kterou 
doplňují týmy z okolních zemí, zejména ze 
Slovenska a Rakouska.

Organizátoři závodu předem děkují 
všem občanům, kterým konání této akce 

přinese určitá omezení, za pochopení a to-
leranci. Současně nám dovolte, pozvat Vás 
ke zhlédnutí této významné mezinárodní 
cyklistické akce.

Josef Vaishar, ředitel závodu 

Dokončení ze str 1
Co patří mezii nebezpečné oddpady:
fotochemikkálie, těkkavé látkyy
lepidla, pryyskyřice 
barvy, laky,, mořidla 
detergenty (odmašťťovací přřípravky)
rozpouštědla, kyselliny, zásaady 
 oleje a tuky (mineráální nebo syntetické) 
léčiva (práššky, massti, tinktuury)
zářivky a jinný odpaad obsahuující rtuť 
baterie a akkumuláttory všeho druhu 
tiskařské baarvy, tonnery, inkoousty do tis-
káren 
pesticidy a jiné přřípravky používané 
v zemědělství 
čistící prostředky ppro toaleety, prací a 
bělící prostředdky, cheemikálie ppro provoz 
a údržbu bazéénů
chladničky,, mrazákky (obsahhující chlor-
fl uoruhlovodíkky, tzv. ffreony) 
obrazovkovvá zařízeení (televiizory, počí-
tačové monitoory, hernní displejee) 
motorové ooleje, auutobaterie, brzdové 
a převodové kkapaliny,, nemrznnoucí směsi 

Nebezpečnné odpaady obsaahují látky 
smrtelně nebeezpečné pro človvěka, zvířa-
ta a rostliny. 

SVOZ BIOODPADU
Tak jako v mminulýcch letech,, i v tom le-

tošním roce buude probbíhat svooz bioodpa-
du (jedná se předevšímm o trávuu, listí a po-
sekané větve), a to nássledující pondělky: 
v letním období 4. 6., 2. 7., 66. 8.
v podzimníím obdobbí 3. 9., 17. 9., 1. 10., 
15. 10., 29. 10.., 12. 11., 26. 11.

Tento odpad budouu svážet SSlužby měs-
ta Slavičína, s.  r. o., pouuze v hněědých igeli-
tových pytlích, které jee možné zzakoupit na 
Odboru životnního proostředí a ssprávy ma-
jetku MěÚ Slaavičín zaa cenu 100 Kč za kus.

Oddbor správvy majetku 
a životnního prosstředí MěěÚ Slavičín

Teď, když se postavil ALBERT, tak fasáda
vedlejší stavby (hotelu) tak nějak více „vyni-
ká“. Počítá město s opravou?

Je samozřejmě pravda, že fasáda budo-
vy hotelu své okolí příliš nekrášlí. Dnes o to 
více, že sousední budova marketu ALBERT 
září novotou. Určitě je cílovým stavem, aby 
hotel měl nejen pěknou fasádu, ale také poko-
je a další vnitřní vybavení. V současné době 
neumíme říct, kterou cestou se k naplnění 
tohoto cíle vydáme. Možnosti jsou v zásadě 
dvě – buď do hotelu bude investovat město 
anebo hotel bude prodán zájemci, který jej 
opraví a bude provozovat. Obě tyto možnos-
ti jsou v současné době předmětem jednání. 
Samozřejmě chceme fungování hotelu zacho-
vat, protože se jedná o jediné větší ubytovací 
zařízení ve městě. 

Chtěl bych se zeptat, zda a kdy bude zahá-
jen provoz koupaliště a jaké bude vstupné?

Ptají se lidé…
Proč je už tak dlouho vypuštěný hor-

ní rybník?
My to nebyli, vážně… Ne, teď už fakt váž-

ně. Z informací, které nám poskytli rybáři, 
vyplývá, že bylo třeba opravit hráze ryb-
níka. Proto byl rybník na podzim loňské-
ho roku vypuštěn a ryby přestěhovány do 
velkého rybníka. Nyní je třeba, aby rybník 
proschnul, a bude provedena oprava hrází 
a jejich výdřevy. Zahájení prací na opravě 
hrází je plánováno na srpen letošního roku. 
S čištěním rybníka od nánosů se nepočítá,
nánosy jsou zde minimální. Následně bude 
ještě jeho východní hráz zpevněna vrbami
a rybník bude (zřejmě až v roce 2013) zno-
vu napuštěn.

Správu městského koupaliště zabezpeču-
je společnost Služby města Slavičína, s. r. o. 
Přípravy na zahájení provozu koupaliště již 
byly zahájeny. Průběžně se provádí sečení 
travnaté plochy, údržba a zprovoznění čistič-
ky, nátěr bazénu a další nutné práce a opravy 
pro zajištění chodu koupaliště. Provoz kou-
paliště bude zahájen v závislosti na vhod-
ném počasí přibližně v druhé polovině mě-
síce června a zpravidla je ukončen v měsí-
ci září. Ceny vstupného pro rok 2012 zůsta-
ly stejné jako v minulém roce, tedy dospě-
lí na celý den 30 Kč (po 15. hodině 15 Kč), 
děti 15 Kč (po 15. hodině 7 Kč) a děti do 6 let 
zdarma. Za večerní koupání si návštěvníci 
koupaliště zaplatí 20 Kč. Nyní nezbývá než 
popřát spoustu slunečných dnů, abychom 
si koupaliště co nejvíce užili.

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

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU

Pooužíívání ppppyrotechniickýých 
ývýýrobbků vee Slavičííně
V poslední době zaznamenáváme z řad 

občanů stížnosti na používání pyrotechnic-
kých výrobků při různých společenských 
akcích, oslavách, apod. Chceme upozornit 
na Obecně závaznou vyhlášku města Slavi-
čín č. 02/2001, o veřejném pořádku, v účin-
ném znění, kde je v Článku 6, Používání py-
rotechnických výrobků, uvedeno, že je zaká-
záno používat pyrotechnické výrobky urče-
né pro zábavné účely.

Výjimka je stanovena pouze ve dnech 
31. prosince, 1. ledna a ve dni, kdy se koná 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
V tyto dny je možné pyrotechnické výrobky 
určené pro zábavné účely používat, a to pou-
ze v souladu s příslušnými právními předpi-
sy, dle vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotech-

nických výrobcích a zacházení s nimi. Samo-
zřejmě při zachování bezpečnosti osob a za-
jištění ochrany zvířat a majetku.

Kdo používá zábavnou pyrotechniku 
i mimo uvedené dny, dopouští se protiprávní-
ho jednání, za které lze uložit sankci. 

Informmace pppro majiteele ppsů a ooostatnícch 
p ýdoomáácích ččii hospoodářřskýých zvvíířřat

Stále zjišťujeme, že jsou neukáznění a ne-
ohleduplní majitelé psů. Nechávají psy vol-
ně pobíhat po veřejném prostranství a neuklí-
zí exkrementy. Mezi místa, kde dochází nej-
častěji k tomuto protiprávnímu jednání, jsou
ve Slavičíně lokality v okolí bytových domů 
ve čtvrti Vlára, ve čtvrti Malé Pole, v centru 
města. Dalším místem, kde je častý výskyt po-
hybu psů, je cyklostezka ze Slavičína do Hrád-
ku. I z místních částí zaznamenáváme stížnos-
ti, a to především z Nevšové.
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Upozorňujeme všechny majitele psů, kte-
ří se takto chovají, že jsou nejenom bezo-
hlední k ostatním spoluobčanům, ale navíc
se dopouštějí přestupku tím že nerespektují
Obecně závaznou vyhlášku města Slavičín
č. 02/2001, o veřejném pořádku, v účinném
znění, kde je v Článku 4, Pohyb psů na ve-
řejných prostranstvích, uvedeno, že na ve-
řejných prostranstvích je zakázán volný po-
hyb psů. Osoba, která psa doprovází, je po-
vinna vést jej na vodítku, a pes musí být opat-
řen náhubkem. Stejná opatření platí i v uza-
vřených prostorách. 

Na veřejných prostranstvích mimo zasta-
věné území města musí mít pes nasazený ná-
hubek nebo být na vodítku.

Je zakázáno vodění psů nebo jejich přená-
šení na dětská hřiště a pískoviště, sportovní
hřiště, koupaliště, hřbitovy a na všechna mís-
ta označená tabulí s vyobrazením přeškrtnuté
siluety psa nebo nápisem „Zákaz vodění psů“.

Dále je v Obecně závazné vyhlášce měs-
ta Slavičín č. 02/2001 o veřejném pořádku,
v účinném znění v Článku 10, Čistota veřej-
ných prostranství, odst. 5) uvedeno, že v pří-
padě, že domácí či hospodářské zvíře znečis-
tí veřejné prostranství, je držitel zvířete povi-
nen bez zbytečného odkladu zvířetem způso-
benou nečistotu vhodným způsobem z veřej-
ného prostranství odstranit. To znamená, že
nejenom majitelé psů mají povinnost po svém
psu exkrement na veřejném prostranství ukli-
dit, ale musí tak učinit každý majitel i jiné-
ho domácího či hospodářského zvířete. To-
lik říká obecně závazná vyhláška, kterou je
nutno dodržovat. 

Městská policie provádí a bude provádět 
časté kontroly zaměřené na řádné dodržová-
ní výše uvedeného znění obecně závazné vy-
hlášky. Pro nezvratné usvědčení protizákon-
ného jednání bezohledných majitelů psů vy-

užije kamerovou techniku, kterou má každý
strážník k dispozici. Toto kamerové záznamo-
vé zařízení slouží k zaznamenání skutečné-
ho stavu věci a znemožní přestupci zpochyb-
nit událost jinak, než jak se stala.

Sáčky na exkrementy jsou k dispozici
zdarma na MěÚ Slavičín nebo v Městském
infocentru.

Majitel psa je dále povinen ohlásit správci
poplatku (městu Slavičín), dle Obecně závaz-
né vyhlášky města Slavičín č. 1/2011 o míst-
ním poplatku za psů, vznik poplatkové povin-
nosti do 15 dnů ode dne jejího zniku, tj. ode
dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne,
kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

Stejným způsobem je povinen oznámit také
zánik své poplatkové povinnosti.

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,
která je od poplatku osvobozená. 

Majitel psa má povinnost jej očkovat pro-
ti vzteklině. Dle zákona č. 166/1999 Sb., vete-
rinární zákon, je povinné očkování psa pro-
ti vzteklině ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců
a poté vždy jednou za rok očkování opakovat.

Porušením všech výše uvedených povin-
ností se majitel psa dopouští protiprávního
jednání, za které lze uložit sankci. 

Poovinnnosti cccyklistyy a choodce
Nejčastějším a velmi závažným přestup-

kem z hlediska bezpečnosti silničního pro-
vozu je neosvětlené jízdní kolo. Pokud není
jízdní kolo osvětleno za snížené viditelnos-
ti zadním červeným světlem a předním svět-
lometem s bílým světlem, dopouští se cyklis-
ta přestupku proti zákonu č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích. Ti,
kteří osvětlení nepoužívají, si snad ani neu-
vědomují, jak zbytečně riskují. Vidět nezna-
mená být viděn. Vždyť řidič motorového vo-

zidla spatří neosvětlené jízdní kolo na posled-
ní chvíli a nemusí vždy zareagovat a může do-
jít k dopravní nehodě, která se zpravidla při
střetu cyklisty a motorového vozidla neobe-
jde bez zranění. Položte si otázku, zda inves-
tice do řádného osvětlení jízdního kola nesto-
jí za Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních
účastníků silničního provozu. 

Uvědomte si, že i cyklista je řidič, tedy 
účastník silničního provozu, a jízdní kolo je 
vozidlo. Cyklista musí respektovat všechna 
dopravní nařízení a dopravní značky.

Stále ne všechny děti používají ochrannou 
přilbu. Opět upozorňujeme na povinnost užít 
ochrannou přilbu do 18 let.

Dále upozorňujeme, že osoba, která se
pohybuje na kolečkových bruslích nebo ob-
dobném sportovním vybavení, např. skate-
board, se dle zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích § 2 odst. 
1 písm. j) považuje za chodce. Dle § 53 odst. 
1, chodec musí užívat především chodníku. 
Dle § 53 odst. 3, kde chodník není nebo je-li 
neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde 
není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se 
nejblíže při levém okraji vozovky. Při sníže-
né viditelnosti, zvýšeném provozu na pozem-
ních komunikacích nebo v nebezpečných 
a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pou-
ze za sebou. Dle § 53 odst. 8, osoba pohybu-
jící se na kolečkových bruslích nebo obdob-
ném sportovním vybavení nesmí na chodní-
ku ohrozit ostatní chodce. 

Městská policie bude důkladně kontrolo-
vat, zda jsou jízdní kola opatřena součástmi 
povinného vybavení a taktéž užívání chod-
níku osobami, které se pohybují na sportov-
ním vybavení. Za zjištěné přestupky lze ulo-
žit sankci.

Bohuslav Pjajko, 
velitel Městské policie Slavičín 

Nezapomínáme
V letošním roce uplyne 70 let od doby,

kdy byla za heydrichiády popravena spo-
lu s manželem Ludvíkem Bačou bývalá ob-
čanka Slavičína – Hrádku n. Vlárské dráze,
paní Vlasta Bačová, rozená Šebestíková, a to
za odbojovou činnost v tzv. Bačově skupině,
jejíž vůdčí osobností byl Ludvík Bača. Sta-
novy uvedené skupiny byly v podstatě stej-
né jako stanovy ilegální vojenské skupiny
Obrana národa. Jejím úkolem bylo podpo-
rování osob uprchlých z pracovního nasa-

zení v říši, rodin uvězněných či popravených 
příslušníků odboje, rozšiřování letáků a pří-
prava na ozbrojené vystoupení proti okupan-
tům. Hlavní důraz byl kladen na konspira-
tivní činnost a na budování tajných spojení.

Manželé Bačovi byli dne 4. června 1942
zatčeni a 1. července téhož roku byli oba po-
praveni v Kaunicových kolejích. O jejich ne-
dospělé děti se postaraly až do konce války 
rodiny obou manželů.

Vlasta však nebyla jedinou válečnou obětí 
rodiny Šebestíkovy – v boji proti nacismu po-
ložil svůj život i její bratr Josef Šebestík, který 

zahynul při cvičném letu ve Skotsku v roce 
1944. Jeho statečnost připomíná pamětní 
deska umístěná na domě č. 17 v Hrádku, 
odkud oba sourozenci pocházeli. 

K uctění jejich památky jsem sepsala tex-
ty pod názvem Stíny minulosti, které budou 
uloženy v Městském muzeu ve Slavičíně. Je-
den z textů pod názvem Nezabiješ (zachycu-
jící popravu manželů) je umístěn na webu 
města Slavičín: www.mesto-slavicin.cz,
– Články a dokumenty o historii.

PhDr. Ivanka Radilová

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
Květen je za námi a s ním:
1. 5. – účast našich děvčat ze zájmových
kroužků Orientální tance I a II na oslavách
1. máje v Sokolovně 
5. 5. – participace na Slavičínském čtyř-
boji ženských družstev O pohár města Sla-
vičína – 3. ročník
účast našich šachistů na 16. ročníku tur-
naje mládeže o pohár kněží Mariánů – Hrad-
ní věž, Brumov-Bylnice. Blahopřejeme Joná-
ši Pláškovi k 8. místu.
účast našich modelářů na Beskyd Model
Kit Show 2012 v Kopřivnici. Modeláři si při-

vezli několik ocenění za vystavené modely.
12. 5. – účast zájmového kroužku Orien-
tální tance na krajské přehlídce v Uherském
Ostrohu
13. 5. – atrakce pro děti při Slavičínském
bajkapu, akci města Slavičín a VELO-CLU-
BU Slavičín
16. 5. – Literárně-historické toulky Slavi-
čínem ve spolupráci s Městskou knihovnou
19. 5. – účast modelářů na Balejkově pohá-
ru v Brumově-Bylnici
27. 5. – 5. ročník Běhu naděje. O úspěšnos-
ti akce týkající se vybraných fi nančních pro-

středků se dozvíte z dalšího čísla Slavičín-
ského zpravodaje.

Po celou dobu měsíce května pokračova-
ly přípravy našeho zařízení na aktivity týka-
jící se naší nabídky na letní činnost 2012.

Na červen připravujeme:
 2. 6. 2012 – účast našich děvčat ze zá-

jmových kroužků Orientální tance a Disko-
tance na akci MC Slavičín Dětský olympij-
ský den ve Slavičíně-Hrádku
 9. 6. 2012 – pomoc při Helfíkově kotá-

ru, akci Nadace Jana Pivečky, poslední pří-
pravy na námi nabízené aktivity na období
letních prázdnin 2012.

Zdenka Odehnalová, ředitelka DDM
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Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Akktiviity naa gymnááziuu

V soutěži o nejlepší TITAN tým získali
studenti septimy Martin Floreš a Václav Mi-
klas 1. místo, čímž postupují do fi nálového
kola v Praze.
V krajském kole SOČ konaném na Gym-
náziu v Uherském Brodě vybojovali naši stu-
denti septimy ve velmi silné konkurenci tři
třetí místa, a to Anna Kotradyová v oboru
Zdravotnictví, Jan Herec v oboru Informatika
a Martin Floreš v oboru Ekonomika a řízení.
 V krajském kole komunikační soutěže Mla-
dý Demosthenes postupuje z prvního místa
Lukáš Zvonek ze septimy do kola celostát-
ního v Praze.
 Danuše Končická a Martin Floreš byli vy-
hodnoceni na XVI. ročníku literární soutěže
„Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili bu-
doucnost“ v kategorii próza. Slavnostní pře-
dávání cen se odehrálo 10. 5. na slavičínské 
radnici, za přítomnosti pana starosty, peda-
gogů a hostů.
Dne 15. 5. 2012 proběhla beseda se za-
městnanci GJP a SOŠ Slavičín s radním pro
školství ZK panem Mgr. Josefem Slovákem.
V rámci realizace projektu „Modernizace
výuky biologie a chemie na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín“ se pět odborných řešitelů 
účastnilo seminářů z oblasti biologie a che-
mie. Jednalo se o celodenní semináře zamě-
řené především na problematiku mikrobiolo-
gie potravin, mikrobiologie pitné vody, tech-
nologie výroby vybraných potravin, zásady
správné výživy a přídatných látek v potravi-
nách. Získané poznatky z odborných semi-
nářů, které byly vedeny školiteli z Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně, budou učitelé vyu-
žívat při dalším řešení projektových aktivit.

Tento projekt je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. 

Bc. Marie Stejskalová

MMajáles 200112 
V pátek 11. 5. 2012 proběhla ve Slavičíně

každoroční studentská oslava jara – Majáles.
Letos si studenti zvolili za téma akce Hippies.
Oděni v rozevlátých róbách s barevným po-
tiskem pochodovali městem a před každou

Letošní Majáles v duchu Hippies 

významnou veřejnou institucí zastavili, aby
vytleskali zástupce, který by vyšel ven a ne-
chal se přijmout do řad „květinových dětí“.
Průvod, který celou cestu zpíval a provolá-
val mírumilovná hesla, končil na  letní scéně,
kde byl připraven koncert brněnské kapely
Ukulele Troublemakers hrající známé rock-
ové hity v netradičním podání a soutěže pro
děti z mateřských škol.  

Po koncertě následovalo již tradiční pře-
dání pomyslného klíče od maturantů třetím
ročníkům, čímž byla celá akce úspěšně za-
končena.  

Co dodat závěrem? Snad jen poděkování
všem organizátorům (žákovský parlament,
třídy G-1 a septima) a přání, aby se akce po-
dobně či ještě lépe vydařila i za rok a opět vy-
šlo pěkné počasí. 

Předsednictvo žákovského parlamentu
Gymnázia Jana Pivečky Slavičín

Huudební výýýsstava OO zvukku a liddech 

Prima na výstavě v Muzeu Val. Klobouky

V jarních měsících probíhala interaktivní
výstava „O zvuku a lidech“ v muzeu ve Va-
lašských Kloboukách. I my jsme ji navštívi-
li s paní profesorkou Maryášovou. Měli jsme
možnost si vyzkoušet různé aktivity, které se
týkaly hudby a zvuku. Také jsme dostali pra-
covní sešit, ve kterém jsme postupně plnili
jednotlivé úkoly a po splnění orazítkovali. Ak-
tivity byly zajímavé, například hraní na lah-
ve s vodou nebo příklad ultrazvuku, zmate-
né uši, africké nástroje či fl ašinety. Výstava
trvala zhruba dvě hodiny, odjížděli jsme vel-
mi spokojeni, obohaceni novými poznatky.

Studenti primy

Koonfeerencee k projeekttu RRovná ššance 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbor-
ná škola Slavičín uspořádaly dne 19. dubna

konferenci k projektu „Rovná šance“, která se 
konala pod záštitou starosty Slavičína Ing. Ja-
roslava Končického, a zúčastnili se jí zástup-
ci partnerských základních škol PaedDr. Petr
Navrátil, Mgr. Jiří Šmíd (ředitel ZŠ Bojkovi-
ce), Mgr. Ivana Plátková (ZŠ Horní Lideč),
hlavní manažer projektu Mgr. Jaroslav Vrba, 
ředitel GJP a SOŠ Slavičín Mgr. Josef Mary-
áš a taktéž pedagogičtí pracovníci a zaměst-
nanci naší školy. 

Všichni přítomní byli formou prezenta-
ce podrobně seznámeni s průběhem projek-
tu, jeho účelem a aktivitami, které se v jeho
rámci vykonaly. Výše zmínění hosté pak po-
hovořili o svých zkušenostech s různými pro-
bíhajícími projekty a potvrdili nezbytnost to-
hoto druhu příjmu pro fi nancování regionál-
ního školství. 

A pro jaký účel byl vytvořen tento projekt? 
Projekt „Rovná šance“ je nastavení systému 
práce s žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami a jejich motivace k dalšímu rozvoji 
a eliminaci negativních jevů, které vznika-
jí z důvodu vyloučení jedinců ze společnos-
ti. Doplňkovým cílem je pak prevence před-
časných odchodů ze vzdělávacího systému,
což byl cíl napojený nejen na potřeby žáků 
SOŠ Slavičín, ale rovněž žáků základních
škol. Do projektu byli tedy zapojeni jak žáci 
SOŠ Slavičín, tak žáci hlavní partnerské ško-
ly ZŠ Slavičín.  

Tento projekt byl zahájen 1. prosince 2009 
a skončí 30. června tohoto roku. Rozpočet činil 
2 487 555 Kč a byl spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Prrakttické zzkkkušenoosti žákků 
obboruu Kuchhaař-číšníík 

Naše škola a žáci tohoto oboru se stále čas-
těji podílejí na zajišťování cateringových slu-
žeb, o čemž svědčí narůstající počet žádos-
tí různých spolků a organizací, které těchto 
služeb využívají.

První akcí byla příprava rautu pro účast-
níky slavnostního projektu zahájení „Rekon-
strukce železniční stanice Bylnice – I. stavba“, 
který se uskutečnil 26. dubna 2012.

Naše škola byla požádána o přípravu ob-
čerstvení a následnou obsluhu hostů v kul-
turním domě Sokolovna ve Slavičíně u pří-
ležitosti oslav Dne matek. 

Žáci 2. ročníku výše zmíněného obo-
ru zvládli pod vedením svých učitelů zása-
dy obsluhy, nabízení pokrmů a nápojů i ko-
munikaci s hosty na výbornou a se zájmem 

Účastníci konference

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín 
zve širokou veřejnost na 

VÝSTAVU 
VÝTVARNÝCH PRACÍ 

svých žáků. 
Přehlídka proběhne ve dnech 

1. – 29. 6. 2012 v galerii gymnázia. 
Otevřeno je denně 

od 7.30 do 16.00 hodin (mimo víkend).
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Základní škola Malé Pole

plnili veškeré další povinnosti, které souvise-
ly s tímto náročným úkolem.

Svátek matek v Sokolovně

Spporttovně tturistickký kkurrz 
V prvním květnovém týdnu proběhl v re-

kreačním středisku TESLA Horní Bečva spor-

tovně turistický kurz pro žáky druhých roční-
ků. Zúčastnilo se ho celkem 40 žáků. 

V průběhu kurzu žáci absolvovali čtyři
půldenní turistické vycházky a věnovali se
sportovní činnosti. Část programu pak byla
věnována základům první pomoci, topogra-
fi i, činnosti člověka za mimořádných událos-
tí a střelbě ze vzduchovky. Program byl dopl-
něn sledováním výukových fi lmů s tematikou
živelních pohrom, šikany, násilí, návykových
látek, alkoholu apod. 

Výýměěnný sstttudijní pobbyt žáků 
v SSOŠŠ Dubnnnica n. VVáhhomm 

ýý ý j p y

Žáci oboru Mechanik seřizovač-mecha-
tronik se dne 11. května zúčastnili výměnné-
ho studijního pobytu v partnerské škole SOŠ

Dubnica nad Váhom. Během studijního poby-
tu si prohlédli odborné učebny a pracoviště 
CNC strojů, které škola pořídila v rámci rea-
lizace společných projektů přeshraniční spo-
lupráce SR-ČR.

Akci předcházel studijní pobyt sloven-
ských žáků na naší škole, který se uskuteč-
nil na podzim loňského roku. 

Exxkurrze naa stavebbnímm 
veeletrrhu Brrnnno 

Dne 26. dubna se žáci oborů Mechanik se-
řizovač-mechatronik, Instalatér a Elektrikář 
účastnili výstavy na stavebním veletrhu Brno. 
Seznámili se tak s širokou nabídkou nových
i stávajících technologií ve stavebním průmys-
lu, prohlédli si stavební stroje, konstrukce,
materiály, výrobky i vlastní realizace staveb.

Mgr. Jana Kubíčková

Jaak žiili naššiii staříččci
Také se Vám někdy zdá, že nám chybí vět-

ší úcta k tradicím a že si málo vážíme odkazu
našich předků? Tato úvaha nás vedla k tomu,
že bychom měli provést nápravu a něco víc
v tomto smyslu podniknout. Na začátku byl
grant Nadace Jana Pivečky a pak se vše pod
názvem „Jak žili naši staříčci“ dalo do pohybu.
Nejdříve jsme navázali spolupráci s Domem
seniorů, připravili pro ně vystoupení, zhoto-
vili dárky a nakonec je pozvali do naší ško-
ly. Dále jsme navštívili ukázky řemesel a vá-
nočních zvyků ve Vysokém Poli. Prohlédli
jsme si vesnická stavení, seznámili se s cho-
vem domácích zvířat. Ve Strážnici si děti při-
pomenuly velikonoční zvyky jako je vynáše-
ní Moreny, otloukání píšťalek, pečení jidášů
apod. Nejvíc se žáci zapojili do přípravy výsta-
vy dobových předmětů a fotografi í, které do-
kumentují život našich předků. Samy mnohé
z nich od svých prarodičů přinesly a na výsta-
vu zapůjčily. Některé jsme obstarali i my, uči-
telé. Výstava proběhla ve zdejším infocentru.

Její vernisáže se zúčastnili nejen žáci a vy-
učující naší školy, ale i pozvaní hosté. K pří-
jemné atmosféře přispěly děti svým kulturním
vystoupením. Také ve škole se konala malá
výstava s kresbami předmětů, které naši před-
kové používali. O svých zážitcích a názorech
na jejich nelehký život žáci napsali slohová
cvičení, která si na nástěnce školy mohli pře-
číst ostatní spolužáci i rodiče. 

Mgr. Dana Sláčíková

Dáávatt dárkkyyy je přííjemmnéé
Zima ukončila svoji vládu a předala ji své-

mu nástupci. My, žáci naší školy ZŠ Slavi-
čín-Malé Pole, jsme ve spolupráci s Městskou
knihovnou potěšili v prvním čtvrtletí tohoto
roku kluby našich seniorů. Knihovna pro ně
připravila několik besed o životě a zvycích
našich předků. My jsme svým zpěvem, tan-
cem a básničkami tyto besedy uvedli a spo-
lečně jsme přivolali tolik očekávané jaro. Ne-

chybělo ani malé divadélko o semínku, které
si připravili prvňáčci. Po skončení programu
od nás každý přítomný dostal malý dárek.

Také jsme přijali pozvání Městského in-
focentra k vystoupení na oslavě Dne matek.
Moc jsme se těšili, až si vyzkoušíme prkna,
která znamenají svět. Tréma nás nepřevál-
covala a naše vystoupení vykouzlilo úsměv
na tvářích všech diváků. Jsme rádi, že jsme
tímto způsobem mohli popřát maminkám
k jejich svátku.

Žáci ZŠ Slavičín-Malé Pole

Speciální škola v Hrádku

PODĚKOVÁNÍ
Žáci a vedení Základní školy praktic-

ké a speciální Slavičín děkují všem spon-
zorům, kteří podpořili okresní kolo atle-
tického čtyřboje.

Byli to: město Slavičín, Osadní výbor 
Hrádek, Hasiči Hrádek, Potraviny Ma-
lychová, Vývařovna Malaníková, Dia-
klub Slavičín, Cyklosport Štěpančíko-
vá, AG Staving, Pekárna Otépka, Vlastro 
Zoller, Papír, Hračky Vaclová, Nábytek 
Šuráň, Papír – Hračky Kostková, Papírnic-
tví Miklasová, Drogerie František Jedlička, 
PHM Studio – Miroslav Pinďák a Pa-
vel Meisl. Naše díky patří také ZŠ Vlára 
za propůjčení víceúčelového hřiště, stu-
dentům GJP a MC Slavičín za pomoc 
při organizaci Sportovních her mláde-
že, které se uskutečnily 18. května 2012 
ve Slavičíně.

Děkujeme, že jste podpořili dobrou věc.

Mgr. Jaroslav Kunc, ZŠP a ZŠS Slavičín

Zpívání pro maminky v Sokolovně

ZŠ Malé Pole Vás zve na

VÝSTAVU 
VÝTVARNÝCH

PRACÍ 
žáků školy.

Vernisáž dne 6. 6. 2012 v 15.30
v Horákově vile

Výstava potrvá do konce měsíce června 2012. 
Srdečně zveme rodiče i veřejnost

na její prohlídku. 
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MC SlavičínM

Ússpěššný Deeen předdškoolákků 
Tradiční, v pořadí již 7. ročník Dne před-

školáků se opět setkal u budoucích prvňáč-
ků s velkým ohlasem. 

Téměř 50 dětí z mateřských škol ze Slavi-
čína a okolních obcí přišlo v úterý 15. květ-
na v doprovodu rodičů či jejich učitelek used-
nout do školních lavic. 

Během dopoledne předškoláci poznali, jak
vypadá opravdový školní den včetně přestá-
vek. Se svými „patrony“ z řad starších spolu-
žáků si vyzkoušeli spoustu zajímavých činnos-
tí a úkolů. Se splněnými úkoly přibývalo po-
chvalných obrázků od paních učitelek, a tak
se tu brzy cítili jako doma. V září už nemusí
jít do školy s obavami. Budou vědět, jak vy-
padá školní třída, kde je jejich kamarád, kde
šatna, družina, jak se chovat o přestávce, když
zazní školní zvonek… A to je každoročním zá-
měrem Dne předškoláků.

Budoucí prvňáčci zvládli svůj „školní den“
i bez rodičů na jedničku a my věříme, že je
elán a chuť do učení neopustí.

Přejeme dětem pěkné ukončení předškol-
ních let a v září v naší škole opět nashleda-
nou. Mgr. Darja Konečná

Deen ZZemě aaaneb 
pchhránníme aa pomáhhámme

V pátek 20. 4. 2012 proběhl v ZŠ Slavičín-
Vlára celoškolní projekt s názvem Den Země.

Žákovské kolektivy 1. – 9. tříd měly připra-
veny speciální ekologické programy s prak-
tickým využitím v přírodě. Žáci poznáva-
li přírodniny, besedovali o vzniku a význa-
mu Dne Země, o tom, jak sami mohou sní-
žit ekologickou zátěž přírody a sledovali po-
pulárně naučný fi lm o životním prostředí. Ti
nejstarší navštívili sběrný dvůr, čističku od-
padních vod a řízenou skládku odpadů, kde
získali informace o významu a provozu jed-
notlivých zařízení. 

Na závěr všichni přiložili ruku k dílu a pus-
tili se do úklidu přírodních lokalit i měst-
ských částí.

A že se tam těch odpadků něco nasbíralo!
Snad zůstanou i nadále ke svému prostředí
stejně ohleduplní jako v Den Země. 

Mgr. Radoslav Filipovič,
školní koordinátor EVVO

Drružiinka nnaaa výstaavě
V pátek 27. 4. 2012 nás autobus plný dětí

dovezl na interaktivní výstavu Z. Milera Dě-
tem v Muzeu ve Valašských Kloboukách.

Zdeněk Miler, otec světoznámé postavy
Krtečka rozdává radost už třetí generaci dětí
po celém světě, která sleduje dobrodružství
tohoto černého zvířátka a jeho kamarádů. 

Procházeli jsme výstavou a plnili 17 úkolů
– hráli jsme piškvorky, skládali puzzle a rake-
tu do vesmíru, zahráli jsme si na malíře, sklá-
dali jsme vláček do pohádky, nebo jsme hle-
dali cestu z bludiště. Za každý splněný úkol

jsme si dali do sešitu Krtkovo razítko.
Byli jsme velmi nadšeni, uměli jsme odpo-

vědět na spoustu doplňujících otázek, a tak
jsme domů odjížděli nejen s hlavou plnou
zážitků, ale i s knížečkou splněných úkolů.

L. Ptáčková, M. Tomaníková

Spplněěné přřááání
Pravidelně se po mnoho let v anketě žáků

školy na otázku „co se ti ve škole nelíbí“ ob-
jevovalo jedno slovo – šatny.

Letošní deváťáci hodně stáli o to, aby se
jich ještě dočkali. Proto jsme přistoupili k re-
konstrukci v průběhu jarních prázdnin. Pů-
vodní drátěné klece nahradily osobní skříň-
ky, které zcela odbourají i občasné ztráty věcí.
Investice přesahující půl milionu korun pro-
měnila tmavé, téměř padesát let staré šatny
v moderní, prosvětlené prostory.

Návštěvníci školy se nás ptají, zda máme
právě nové sociální zařízení. Ono ale slouží
už pět let. Proto odpovídám, že naši žáci si
umí vážit toho, co má sloužit všem a přispí-
vá k příjemnému prostředí školy. Zároveň vě-
řím, že nové šatny budou „stále nové“ a brzy
k nim přibude i druhá část při vchodu do školy.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Základní škola Slavičín-Vlára

Mimo pravidelnou činnost (specifi cké pro-
gramy na školách a nízkoprahové zařízení) 
připravujeme v měsíci červnu
 v pátek 15. června 
od 15.00 do 19.00
Střípky vzpomínek – organizované odpoled-
ne, jehož náplní budou hry, soutěže, táborák, 
vypouštění lampionů štěstí. Taktéž si bude-
me vyprávět o společných zážitcích z klubu 
za uplynulé období ve spojení s prohlídkou 
fotografi í, výtvarných prací atd.
 v pátek 22. června 
Hodnocení celoroční hry Brána dětem a mlá-
deži otevřená – vyhlášení vítězů, kteří získa-
li nejvíce bodů za období 09/2011 – 06/2012. 
Program bude doplněn aktivitami vztahující-
mi se na jednotlivá měsíční témata „Brány“. 
Brána dětem a mládeži se postupně otevírala 
do vlastního nitra, do společnosti, do světa, 
do budoucnosti, ke tvořivosti, do života bez

Program MC Slavičín P M
na červen
 Páttek 1. 666. 10 hodd. Pooháddkové ddooopolednee
 Ponndělí 4444. 6. 100 hood. HHry proo všestran--
ný rozvvoj
 Úteerý 5. 66. 10 hhod. Tvoořílek – zzdobímee 
zákuskyy 
 Střeeda 6.. 6. 10 hood. Básnničky s ppohybem 
 Čtvvrtek 77.. 6. 10 hod. Legohrátkyy ((celoden--
ní aaktivvita) 
 Páttek 8. 6666. 10 hodd. Tvvoříleek – mootýýýlci – růz--
né techhniky 
 Ponndělí 1111. 6. 10 hhod. Huddební minnniškoličkaa  
 Úteerý 122.. 6. 10 hodd. Čttenářemm od bato--
letee – ppůlhodiinnnka zábaavnéé četby pro nnnejmenší,, 
hryy, hádanky aaa úkoly vv podání pracovvnnic Měst--
skéé knihhovny SSSllavičín
 Střeeda 13333. 6. 10 hodd. Malý šikuulaaa – kulič--
kovvá drráha 
 Čtvvrtek 11444. 6. 10 hodd. Tvořílek – vvvyrábímee 
ptááčky na zavvěěěšení 
 Páttek 155.. 6. 10 hod. Pohhybové hhrrrátky 
 Ponndělí 1188. 6. 100 hodd. Taanečky 
 Úteerý 199.. 6. 10 hod. Maalujeme,, ooomalová--
vámme (ccelodennní aktivitta) 
 Střeeda 22000. 6. 100 hood. Tvořílekk – zuba--
tý kkrokoodýl 
 Čtvvrtek 22111. 6. 10 hhod. Básničky ss pppohybemm 
 Páttek 222.. 6. 10 hhod. Zvíddálek
 Ponndělí 22255. 6. 100 hod. CCvičení nnaaa míčích 
 Úteerý 266.. 6. 10 hod. Tvořílek – ssttrom plnýý 
ovooce
 Střeeda 22777. 6. 100 hhod. Kuchtíkkooovy hrát--
ky – ppracujemmmme s melounnem a vyráábbbíme me--
louun z papíru
 Čtvvrtek 2288. 6. 100 hodd. Voolná heernnna 
16 hodd. – opééékkání, grillováání 
sraaz u ttenisovýýýcch kurtů na VVlářře (dle ppooočasí)
 Páttek 299.. 6. 10 hhod. Volná hernnaaa 
Káva –– čaj, pooosezení ppřed práázdninammmi
httpp://mc.slavviiccin.org

drog, do místa bez šikany, do správné rodi-
ny, do opravdového přátelství.
 6. – 10. srpna 
Příměstský tábor „Kamarád“ 
Aktivity v rámci tábora budou zaměřeny 
na rozvoj sociálních dovedností zážitkovou 
formou. Přihlášky a bližší informace jsou 
k dispozici u pracovníků klubu.
Naše cílová skupina: děti a dospívající 7-15 let. 

Kontakt: Mezi Šenky 19, Slavičín
Email: pc.r-ego@tiscali.cz
Tel: 732 713 014, 577 341 446
Další informace: www.r-ego.cz

Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporu-
jí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad 
vlády ČR-Rada vlády pro koordinaci proti-
drogové politiky, Zlínský kraj, město Slavi-
čín, SMS, s. r. o., Slavičín, Nadace děti, kul-
tura a sport v Uherském Hradišti. Dalšími na-
šimi podporovateli v roce 2011 se stali paní 
Jindřiška Vaclová, Drogerie Teta, fi rma Nářa-
dí Vítek, s. r. o., Vlastimil Pastorčák – Elekt-
ro, Slavičín.  Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková

Poradenské centrum 
R-Ego informuje
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Informace vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko při Nadaci Jana

Pivečky nabízí 
Rekvalifikační kurzy akreditované
MŠMT:
Základy obsluhy osobního počítače –
v rozsahu 40 hodin výuky
Obsluha osobního počítače – v rozsahu
80 hodin výuky
Tvorba www stránek – v rozsahu 80 ho-
din výuky
Základy podnikání – v rozsahu 120 ho-
din výuky
Účetnictví a daňová evidence – v rozsa-
hu 130 hodin výuky

Každý účastník rekvalifi kačních kur-
zů obdrží osvědčení o akreditované re-
kvalifi kaci.
Počítačové kurzy a další vzdělávací
kurzy:
Základy práce s PC 
Práce s PC pro pokročilé 
Práce s programem PowerPoint 
Grafi cká práce s programem Photoshop
Tvorba webových stránek včetně grafi c-
kého designu 
Základy daňové evidence
Podvojné účetnictví pro začátečníky

Délka kurzů 20 hodin – 30 hodin. Účast-
níci obdrží osvědčení o absolvování vzdě-
lávacího kurzu. 

DÁLE nabízíme zdarma možnost vyu-
žití PC a Internetu v prostorách Vzděláva-
cího střediska pro přípravu vlastních do-
kumentů, možnost tisku a ukládání doku-
mentů na média. 
Provozní doba:
Po, St 8.00 – 18.00
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30

Bližší informace můžete získat osobně
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese Hor-
ní náměstí 111 nebo na telefonních číslech
577 342 822 nebo 739 095 315.

KKAŽŽDOOU STTTŘŘEDU od 166 hodinnn můžete 
vvv dooměě č. p. 9996 na Hoornním náměstttí navšttě-
vvovat DDÍLNUU INSPIRRACCE. 
PPlánn akktivit nnna červeen 22012
66. 6. Šitý ppaaatchwork
113. 66., 20. 666. a 27. 6. TTvořření naa drátovva-
ccí podloožce (šššpperky). 

Bližší inforrmmmace k aaktivitám díllnnny získááte 
nna tteleffonnímmmm čísle 7777 9133 782.

Pro období letních prázdnin nabízíme
letní příměstské tábory pro děti

Letní výtvarná škola „Svět kolem nás“
Termín: 23. – 27. 7. 2012

Pokud jsou nůžky a barvičky tví dobří ka-
marádi, rozhodně si nenech ujít tento tábor. 

V duhovém týdnu si vyzkoušíš kresbu
různými technikami, vystřihování, tvoře-
ní z papíru, ale i složitější techniky jako je
ubrousková technika, malování na sklo, tvo-
ření s fi mo hmotou, výroba lampiónu, rá-

mečků, květináčů, eko tašek a mnoho dal-
ších zajímavých výtvarných technik. Domů 
si pak odneseš nejen spoustu nápadů, ale
i hotové výrobky. 

Tak neváhej, čas pro šikovné ruce je tu!
Cena: 1 250 Kč 

 Zábavná cesta kolem světa s angličtinou
Termín: 30. 7. – 3. 8. 2012

Základem zábavně-výukového tábora
jsou 3 dopolední vyučovací hodiny, kdy ve-
doucí aktivně s dětmi pracují v učebně nebo
při pěkném počasí v přírodě. Tábor je zamě-
řen na prohloubení konverzačních schop-
ností, aktivní vnímání řeči, přirozenou vý-
slovnost. Vhodně opakována je i gramatika. 
Kromě výuky děti se svými učiteli absolvují
i zábavný program, jako je sportování, hry,
koupání, výlety, táboráky, a hlavně jsou mo-
tivovány celé dny konverzovat se svými ve-
doucími a kamarády především anglicky.
Cena: 1 150 Kč

NOVINKA! Sport Dance tábor – „Pro-
tančené celé léto“
Termín: 6. – 10. 8. 2012

Co takhle poprvé vyzkoušet aerobic, zum-
bu nebo moderní street dance? 

Nabízíme ti skvělou šanci, jak začít a na-
učit se taneční kroky, zažít spoustu legrace,
poznat nové kamarády a mnoho dalších pa-
rádních zážitků. Hlavním programem tábo-
ra je samozřejmě výuka tance a tomu od-
povídá náplň většiny dnů. Každý den ob-
sahuje 3 výukové hodiny tak, aby si každý
za dobu pobytu měl možnost vyzkoušet co
největší množství stylů a aktivit. Tempo výu-
ky bude přizpůsobeno účastníkům. Taneční 
kurz bude zakončen taneční soutěží o ceny.
Mimo tance Vás čekají taky sportovní a zá-
bavné aktivity, jaké na správný tábor patří.
Cena: 1 150 Kč.
Tábor je určený pro začátečníky.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Děti budou přebírány v 8.00 hodin

v Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně a tam-
též budou předávány rodičům přibližně
v 15.30 hodin.
V ceně je zahrnuto:
obědy, odpolední svačiny, celodenní pit-
ný režim, celodenní dozor, užívání prosto-
rů a energie, materiál, výlet, návštěva kou-
paliště
Pro koho: 
Pro děti ve věku 7 – 12 let, které chtějí ak-
tivním a zábavným způsobem strávit tý-
den prázdnin.

Chcete se přihlásit? Čekáme na Vás!
Stačí přijít do Nadace Jana Pivečky,
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín
a vybrat si jeden z táborů a vyplnit přihláš-
ku. A JE TO! 
Telefonní kontakt 577 342 822, 739 095 315.

Těšíme se na Vás!!!
Mgr. Božena Filáková

ZPRÁVY 
Z LEJA SALONU

Poříídily jsmee do Dětské-
ho dommova Bojkkovice kolo. 
Smontoování bylla věda, ale 
stojí a ddokonce jeede (jen díky 
zákrokku grafi kaa Martina). 

Být o pár let mladší (a oo pár kg leehčí), sveze-
me se. Ale shoodly jsmee se, že i kkdybychom 
hubly v lymfě týden noonstop, mminikolo nás 
i tak neuveze. Jaro mááme nároččné, 3 naro-
zeniny, 3 svátkky + sváteek matek ((na tom píár 
Markéta tvrdoššíjně trvaala, neb je zasloužilou 
matkou ročníhho batoleete), ale v pracovním 
tempu nepolevvujeme: 

ZDARMA kk hubnuttí v lymfaatickém pří-
stroji značkovéé zastřiháávače chlooupků + kos-
metické taštičkky, od koosmetičkyy Jany k pro-
dloužení řas kkamínekk Swarovsski + kartá-
ček, to mrkátee! Manikkérka Lennka má k p-
shinu i pedikúúře peelinng za 30 KKč. A kadeř-
nice Jana? Zmiizela. Skřříply jsmee ji a přizna-
la účast na školení vlassových treendů. Je libo 
trendy barvu aa střih?

K Hájenkámm 312 (hnned vedlee pošty), Sla-
vičín, 737 044 823.

BOWLING
SLAVIČÍN
od června
NEPASTERIZOVANÁ 
DESÍTKA STAROBRNO
a dále
22. až 23. 6.
RYBÍ DNY 
Z ČERSTVÝCH RYB
29. 6. až 1. 7.
PRÁZDNINOVÁ MEGA 
AKCE pro žáky všech škol – 
SLEVA NA PIZZU
KDO BUDE MÍT 
NA VYSVĚDČENÍ
 SAMÉ JEDNIČKY – 50 %
 VYZNAMENÁNÍ – 25 %
 ostatní + poškoláci – 10 %

!VYSVĚDČENÍ S SEBOU!
Další informace: 

www.bowlingslavicin.cz
nebo tel. č. 773 999 973

Hi, therre, jmennuji se Lucka. 
Jsem stuudentkou anglickkého 

a něěmeckéhho jazykaa
na Masaryykově unniverzitě v Brně.

Nabízzím
INDIVIDUÁLNÍ 

VÝUKU / DOUČOVÁNÍ
ANGLICKÉHO JAZYKA

/

pro studennty ve vvěku 10 – 18 let.
Cena: 100 Kč/hod.

Zájemci, vollejte na ttel. č. 6044 257 087.

Placená inzerce
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 15. června 2012 vzpoomeneme 
nedožitých 95 leet 

pana Jana HUDKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpoomíná 

dcera Eva s rodinoou.

Dne 16. června 2012 vzpoomeneme 
15. výročí úmrtí našeho drahého
tatínka, dědečka a praddědečka,

 pana Josefa FLOREŠE zz Lipové.
S láskou a úctou vzpomínaají manžel-
ka, dcery s rodinami a synn s rodinou.

Dne 24. června 2012 vzpoomeneme 
20. výročí úmrtíí 

pana Františka ŠEVČÍKA ze Šanova.
S láskou a úctou vzpoomíná 

rodina Ševčíkovaa.

Dne 23. června 2012 si připomeneme 
20. výročí úmrtí 

pana Štěpána ADÁMKA z Petrůvky. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka, děti s rodinami a všichni, 
kterým zůstal v živé paměti.

Dne 8. června 2012 by se dožil 70 let 
pan Augustin MACHOVSKÝ z Divnic. Ý

11. srpna 2012 vzpomeneme 
2. smutné výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka 

a synové s rodinami.

Dne 2. ččervnaaa 2aa 00120  
vzpomenemee 10. výýýrýý oččí úmrtí 

pana Ladislava KALÍKKKKKA zze Šanova.
V lednu jsme vzzpomnnněli 30. výročí 
úmrúmrmúmrtítítítí tatattattatatínkíínkaaa, panpanpapanpa aaaa a JoJosJooo efaaaaa KAKKAK KALÍKLÍKLÍKAAAAA.

S lS láskáskouou a úa úctoctou vvvu zpozpomínmm ajíajíají ma mamaminminminkaka 
a manželka, ššvagrovvvá aa snacha 

Jaroslava, nneteře a vaa nnučky
Andrea, Marrtrtrtinaa.

Dne 30. č. ččerververvvvnaa 2012 vvvzpooomenemeee 
první íí smusmusmusmusmuttnétntntntn  výroočí úmrtí 

pana FraFraFraraFr ntintintintitiškškaškkk  DUUUUUBSSKS ÉHOHOHOHO
ze ze zee SSlavičínnnann .

Za aa tictictictictichouhouhouho  vz vz vzvzzpompompompompomínkkku u duuu ěkuje 
přípřípřípřípříteltelteltelkynkynkynkynkkyně ě Jě Jana.

Děkujeme me me meme totoutououtoutouto to to toto cescescescescestoutoutoutoutou vš všvššem em em eemm
za projevy sy sy sy ssousousouusuustratratratratrastiststist  aaa kvěkvěkvěkvkvětintintintintinovéovéovéovéové 

dary při pospospospp ledledledeednímnímímnnímním rororozlozlozlozlooučeučeučeučeučení ní ní níní s ps ps pppaníaníaníaníaní 
Marií ZVONKNKONKOKONKONKOVOUVOUVOUVOUVOU z z z zz NevNevNe šovovovvvé..é.

Zarmouucenenenná rá rá rá odiodiodidd nananann

Dne 30. červnna 2012 by se dožil
100 let pan Karell MÁLEEEKEE  zzze Slavičína 

a jeho syn Karel MÁLMÁMÁ EK
dne 26. zááří 201222 7000 00 let.

Vzpomíná rrodina Málkova.

Dne 12. června 2012
uplyne 10 let od úmrtí naší 

milovanné maminky, 
paní Anny STRRÁŽNICKÉ z Lipové.

S láskou vzpomínnají dcery s rodinami.

Dne 26. červnaa 2012 vzpomeneme 
1. výroččí úmrtí paní 

Jany GRESCHNNEROVÉ ze Slavičína.
S láskou vzpoomínají maminka,

synové Jan a PPetr, sestry Martina,
Miluše a bratrr Josef s rodinami.

Dne 30. června 2012 
vzpomeneme 1. výročí úmrtí panpanpana a a

Frrantiška DUBSKÉHO zeee Sl Sl Slaviaviavičíčínčí aa.
ZZa tichou vzpomínku ddděkuěkuěkují jí jí dcedd ryy 

JitJitJitkakaka a Ba Ba Beata s rodindindinamiamiami 
a sa sa syn ynyn Františekšekek.

DneDneDne 3. čečečervnrvnrvna 2a 2a 2012012012 
upuplup yneyneyne 7 letletlet od odod úmúm úmrtírtírtí papa paníníní 
Jannny Ky Ky KŘÍŽŽŽOVÉOVÉOVÉ ze zeze Ša Ša Šanovnovnova. aa

S láskáskás ou ouou a úaa ctooou vu vu vzpozpozpomínmínmíná má má manžell, 
dcedcdcera JanJanJana sa sa s ro ro rodindindinououou 

a sa sa sesestes ra Pavavavla la la s rs rrodiodidinounn .
KdKdoKdoKdo js js jste te te jijiji znaznzn li, vzvzvzpompompomeňte s námii.

DDne 7. června 2012 vzpomeneme 
11. smutné výročí tragické smrti 

našeho syna a vnuka, 
pana Jakuba MACKA.

S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují rodiče,vzpomínku děkují rodiče

bratr a ostatní rodina.

Dne 16. června 2012 
si připomeneme druhé smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila

nnaše drahá a milovaná manželka,, 
maminka a babička, 

paní Jarmila MAZÚROVÁ
ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel Štefan a dcery Jana, 

Jitka a Lenka s rodinami.

Děkujeme touto cestou 
za projevení soustrasti
a květinové dary při 

posledním rozloučení s paní 
AAlojzií MACÍKOVOU z Hrádku.

Rodina Šuráňova

DneDneDne  20. června 2012 
le, uplupluplynuynuynully 3 roky od chvíl
lkdykdykdy ná ná nás ns s avždy opustil

nášnášnáš mi m milovlovlovaný manžel,
tattattatíneíneínek ak ak a dě dě dědeček, 

panpanpan JosJosJosef ef ef MARMMARAREKEKEK abí. z Jestřa
mínají S lS láskáskskou ou ou a úa úa úctuctuctuu stále vzpom
mi.manmanmanželželželka kaka a da da dětitiěti s rodinam

u DěkDěDě ujeme touououto cestou
rastvševševšem zm zm a pa pa projrojrojeveeveevenou soustr

aa a kvěkvěkvětttinti ové dary
ní připp  popo posleslednídd m rozloučen

s ps paneaneanem KEMddZdeňkem OCELÍK
ze Slavičína. 

Zarmoucená rodina. 

Dne 23. června 2012 
mrtí vzpomeneme 10. výročí úm

pana ALudvíka MÁLKA
ze Slavičína.

nají S láskou a úctou vzpomín
manželka Marie 

lav a synové Miroslav, Jarosl
a Zbyněk s rodinami.

Dne 27. června 2012
vzpomeneme 5. výročí úmrtí 

pana Vladimíra SALVETA
ze Slavičína.

S láskou a úctou
stále vzpomínají a za tichou

vzpomínku děkují 
dcera Pavla, synové Vladimír 

a Petr s rodinami.

Děkujeme touto cestou 
všem za projevy soustrasti

a květinové dary
při posledním rozloučení 

s panem Ladislavem MOTÚZEM
ze Slavičína.

Zároveň děkujeme paní 
MUDr. Jolaně Malotové za péči, 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA DUBEN
ÚMRTÍ

1. 4. 2012 Anežka Štětiinová, 77 let, Slavičín
 4. 4. 2012 Miloš Rak, 77 let, Slavičín
 5. 4. 2012 Helena Vašiččková, 64 let, Slavičín
 8. 4. 2012 Josef Kalík, 558 let, Šanov
 10. 4. 2012 Josef Hasík, 990 let, Petrůvka
 13. 4. 2012 Bohumila Bliižňáková, 88 let, Nevšová
 21. 4. 2012 Alojzia Macíková, 89 let, Hrádekíková, 89 let, Hrádek
 29. 4. 2012 Jiří Procházka, 61 let, Lipová
 29. 4. 2012 Anna Jarošová, 83 let, Hrádek
 30. 4. 2012 Karel Marcaník, 69 let, Bohuslavice

SŇATKY
Michal Němeček a Kateřina Blažková
Jakub Hajda a Marie Kandrnálová
Martin Hrnčiřík a Renata Caletková
Lukáš Satin a Andrea Mudráková
Pavel Matonoha a Magdaléna Pfeiferová
Josef Šuráň a Jana Výduchová

g

NAROZENÍ
Andrea Casillo a Michaela Casillo Hořák –
syn Oscar Enrico
Martin a Jana Čermákovi – dcera Žaneta
y

Petr a Kristýna Koběrských – syn Petr
Jiří a Romana Zollerovi – syn Matyáš
Tomáš a Jitka Dulíkovi – dcera Jana
Radim Vaculín a Lenka Struhařová – syn
Jakub

Členové atletického oddílu při SK Slavi-
čín uspořádali 5. 5. 2012 již 31. ročník Běhu
vítězství, kterého se v zámeckém parku
za příznivého počasí zúčastnilo 86 závodníků
z Česka a Slovenska, ve čtrnácti věkových
kategoriích. Letošní malou účastí v žákov-
ských kategoriích jsou pořadatelé zklamáni.
Závodu se účastnilo pouze 49 závodní-
ků – předškoláků, žáků prvního stupně zá-
vodilo 44 a starších bylo pouze pět. Pro ne-
zájem byla už v předcházejících ročnících
zrušena kategorie dorostu, juniorů, a je na zvá-
ženou zrušit kategorii staršího žactva.

1986, traťový rekord žen drží Jana Klimešová 
z USK Praha, která tuto trať zaběhla za 19:54 
v roce 2004. Hlavní závod mužů při 31. roč-
níku na trati 6 000 m vyhrál závodník z AK 
Zlín Jan Kalenda, v kategorii žen závodni-
ce Lubomíra Maníková z atletického klubu 
Spartak Dubnica nad Váhom. Pořadatelé vy-
hlásili nejlepšího závodníka regionu, kte-
rým se stal Radim Fojtík z VO2 MAX ( BRU-
MOV- BYLNICE), sponzorem této kategorie 
bylo sportovní centrum LADY SPORTS.  

Záštitu nad žákovskými kategoriemi pře-
vzala a ceny předávala senátorka Ing. Jana 
Juřenčáková. 

Pořadatelům se podařilo zajistit pro zá-
vodníky věcné i fi nanční ceny za přispění 
sponzorů, kterým chtějí touto cestou podě-
kovat – městu Slavičín, Ing. Janě Juřenčá-
kové, Kovoobrábění Máčalík Luhačovice, 
RI OKNA, MALSPED – doprava a spedice, 
Pivovar Uherský Brod, TVD, a. s., MI&LA, 
Luhačovské brambůrky Krajči, WWW.OUT-
DOOR-A-SPORT.CZ, Klenoty a hodiny 
Dorušek, SEA a. s. – Zlín, REAL SPED ZLÍN, 
Nářadí Vítek, Ekofi ltr, spol. s r. o, MEDIA 
MIX, s. r. o, DJ Aleš Ptáček který zabezpečo-
val ozvučením celý průběh závodu a také 
kuželkářskému klubu Slavičín, který posky-
tl šatny a zabezpečoval bufet. Vítaným zpes-
třením programu bylo vystoupení školního 
tanečního kroužku pod vedením Marie To-
maníkové. 

Kompletní výsledky 31. ročníku běhu: 
www.mesto-slavicin.cz

Za atletický oddíl SK Slavičín 
Ladislav Musil

Bilance 31. ročníku Běhu vítězství 

Za dobu trvání závodu se v zámeckém par-
ku představilo celkem 2 730 běžců v různých
věkových kategoriích. Nejvíc závodníků – cel-
kem 187 – se prezentovalo v roce 1986 a hlav-
ní závod běželo v kategorii mužů, veteránů
a žen celkem 80 závodníků. V roce 1982 zá-
vodilo při 7. ročníku 140 žáků. O těchto po-
čtech se pořadatelům v současné době může
jenom zdát.  

Ani v letošním roce se nepodařilo závod-
níkům překonat traťové rekordy, které drží
v kategorii mužů Jiří Florián ze Zbrojov-
ky Brno časem 17:36,9, zaběhl ho již v roce

Kynologický Klub Slavičín se letos ujal
pořádání Krajského závodu o nejlepší-
ho Psa obranáře. Akce se konala v sobotu 
28. 4. 2012. Počasí nám přálo a výkony psů
byli pod žhnoucím sluníčkem mimořádné. 

Účastnili se kynologové z celé Moravy. 
Byli prověřeni ve dvou zkušebních řádech –
národní a mezinárodní, kde se musela pro-
kázat vycvičenost a ochota pracovat. Rozma-
nitost plemen byla zastoupena několika ple-
meny. Závodil zde belgický ovčák Malinois,
německý ovčák, rotvajler, dobrman a také
třeba briard. Povolaní rozhodčí posuzovali
přísným, avšak spravedlivým okem, a fi gu-

Kynologický klub Slavičín
ranti šikovně a obratně na-
pomáhali k dobrým výko-
nům při obranách. 

Nejvyšší ceny a pohá-
ry nakonec sklidili domá-
cí psovodi a o cenu nepři-
šli ani přespolní, a tak ne-
odjeli s prázdnou.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci a přípravě závodu a samozřejmě také
těmto sponzorům:

město Slavičín, Krmiva a chovatelské
potřeby Ing. Ladislav Tkadlec, Brumov-
Bylnice, HST Čejka, HOPA – Slavičín, MEDIA

MIX Slavičín, EKOFILTR spol. s. r. o., 
AG Staving, s. r. o., ELVA – Josef Valčík, 
Pekárna ORA – Josef Otépka, Lékarna 
Viapharm, Ing. Roman Červeňan.

Veronika Ševčíková 
www.kkslavicin.wgz.cz 
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V sobotu 5. 5. 2012 ve slavičínské sportov-
ní hale a taky v kuželně proběhl již tradiční
Slavičínský čtyřboj ženských družstev o po-
hár města Slavičína. Zúčastněná družstva při-
pravila návštěvníkům zajímavou podívanou,
která se nesla v přátelské a zábavné atmosfé-
ře. Družstva zahájila letošní ročník tradičním
pokřikem – třikrát ZDAR, následovalo rozcvi-
čení, a nedočkavé sportovkyně se mohly nad-
šeně vrhnout na jednotlivé disciplíny. Došlo
na hod basketbalovým míčem na koš, sou-
těž v kuželkách, střelbu hokejkou na branku
a nechyběl ani kop na bránu. I zde platilo, že
všechny soutěžící bez ohledu na věk ze sebe
vydaly všechny své síly a schopnosti. Za to jim
právem náležel potlesk a obdiv všech přítom-
ných. Navíc celou akci přišel podpořit staros-
ta města Slavičína pan Ing. Jaroslav Končic-
ký a taky k našemu milému překvapení se zú-

V pátek 11. května 2012 proběhlo nna zám-
ku ve Slavičíně slavnostní vyhlášení výsled-
ků amatérské kuželkářské soutěže CCAMO-
LIGA 2011/2012. 

V úvodní části programu byly prezentová-
ny výsledky jednotlivých družstev a ččinnost 
kuželkářského klubu. Družstvo A se umís-
tilo na třetím místě ve 3. kuželkářskké lize, 
družstvo B sestupuje z Jihomoravskké divi-
ze do krajské soutěže. Naši dorostennci hráli 
1. kuželkářskou ligu dorostu. Ve své sskupině 
měli celkem 8 týmů. Ze skupiny se pprobojo-
vali do semifi nále, které se hrálo vee Valaš-
ském Meziříčí. V tomto turnaji se naššim hrá-
čům příliš nedařilo a nakonec neposstoupili 
do fi nále o Mistra ČR ligových týmů.. V příš-
tí sezoně se opět zúčastní této kvalittní sou-
těže a všichni doufáme, že se jim poddaří po-
stoupit do celostátního fi nále.

V druhé půli dubna proběhlo Misttrovství
ČR dorostu, kde náš klub reprezentovvali pře-
borníci Zlínského kraje Rostislav GGorecký 
ml. a Jakub Pekárek. V konkurenci 48 nej-
lepších dorostenců obsadil Rosťa 14. a Jakub 

28. míssto. Rosťa byl také nomminován do vý-
běru ZZlínského kraje. Toto družstvo obsa-
dilo naa přeborech krajskýchh družstev mlá-
deže, kkteré se hrály 12. – 133. 5. 2012 v Pel-
hřimovvě, 1. místo, a stalo see tak nejlepším
v rámcci celé ČR!

Začčátkem května se zúččastnila Alena 
Kantneerová Mistrovství ČRR žen, které se 
hrálo vv Podbořanech. Po pprvním hracím
dnu byyla na 4. pozici, celkovvě v konkuren-
ci 48 žen skončila na 9. místtě.

Letoošní ročník CAMOLIGGY hrálo rekord-
ních 222 družstev. Trofeje vítěězům a pamětní
listy vššem zúčastněným týmmům předávali 
starostta města Ing. Jaroslav KKončický a pre-
zident kuželkářského klubuu, majitel fi rmy 
Camo, Ing. Rudolf Fojtík. V silné konkuren-
ci se nna 1. místě umístil Ptááček team, kte-
rý obhájil loňské vítězství, nna druhém mís-
tě družžstvo CAMO a třetí skoončila ZŠ VLÁ-
RA. Neejlepším profi  hráčem sse stal Pavel Slá-
ma, nejjlepším kuželkářem – aamatérem Zde-
něk Mootúz, v kategorii žen byyla první Ivana 
Bartošová a v dorostenecké kategorii zvítě-

častnila přímo jako kapitánka družstva paní
senátorka Ing. Jana Juřenčáková.

Sluší se dodat, že se tato chvályhodná akce
uskutečnila s fi nančním příspěvkem fi rmy
Cukrárna Jasmín, která věnovala všem zú-
častněným sladkou tečku nakonec ve formě
výborných zákusků. 

Nejcennější na společném sportovním od-
poledni byla všeobecná pozitivní atmosféra,
pěkné sportovní výkony a v duchu fair play
vedená soutěž. Vítězné týmy si odnesly po-
háry a medaile a ostatní družstva také neo-
dešla s prázdnou. Všechny dámy si užily ne-
jen radost z předvedených výkonů, ale i dob-
rý pocit ze společného sportování. Ještě jed-
nou všem týmům a návštěvníkům děkujeme
a těšíme se na společné setkání zase za rok.

Pořadatelé akce Nadace Jana Pivečky,
DDM Slavičín a Sokol Slavičín

Kuželkářský klub Slavičín

Městská sportovní hala opět ožila 
ženskými sportovními výkony

Florbalový oddíl SK 
Snipers Slavičín 
ve spoluprááci
s městem SSlavičín 
pořádá  

v sobootu 9. čeervna 2012

FLORBAALOVVÝ TUURNAJ 
VETERRÁNŮŮ – šestýý ročník
Týmy veteeránů dooplní slavvičínské 

fl orbalisttky hrajíící 1. liguu žen.
Začáátek v 9.00 hodinn 

ve Sportoovní halle SK Slavvičín.

zil Tomáš Stoolaříkk, dorostenec z Luhačovic. 
Ptáček teaam see jako vítěz amatérské ku-

želkářské souutěžee zúčastnil v sobotu 12. 5. 
2012 kvalifi kace MMMistrovství ČR neregistro-
vaných hráčůů v OOloomouci a postoupil do fi -
nále, které se hrajee 16. – 17. 6. 2012 v Rychno-
vě nad Kněžnnou. PPoostup slavičínského druž-
stva na MČR NERREE je prezentace nejen Ku-
želkářského kklubuu Slavičín, ale také našeho 
města. Ve fi náálovýýcch bojích přejeme hráčům 
Ptáček teamuu hoddnně štěstí a pevnou ruku!

Více infoormaaccí o výsledcích soutě-
ží a činnostti Kuužželkářského klubu Sla-
vičín se dozzvíte nna webových stránkách 
www.kkslaviicin.cczz.  Mgr. Aleš Ptáček

Kalendář 
turistických akcí 
 3. 6. Val. Příkazy – Požár – Královec –
Vrchy – Brumov / 16 km, vede V. Žallman
 10. 6. Liptál – Vartovna – Bratřejov – Louč-
ka /20 km, vede M. Kovařík
 4. – 11. 6. nervové lázně – Jetřichovice
 16. – 17. 6. Zájezd na Pálavu, vede R. Salvet
 24. 6. Slavičín – Šanov – na Koncích –
Vl. průsmyk / 21 km, vede p. Urban
 1. 7. Val. Klobouky – Jelenovská
Hložecká kaple – Slavičín / 15 km, vede
Fr. Kovařík
 14. – 15. 7. Dálkový pochod Trenčín 
Zlín
 21. 7. Výstup na Klášťov
 22. 7. Pouť – Hložecká kaple (Popov – 
Hl. kaple – Slavičín) / 13 km, vede Fr. Kovařík

Bližší informace k jednotlivým akcím
budou vždy v týdnu před akcí ve skříň-
ce u turistické mapy na autobusové za-
stávce Radnice.

Akce jsou přístupné pro širokou veřej-
nost a všechny příznivce turistiky.
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TVD – Technická výroba, a. s.
nabízí volnou kapacitu

v podnikové chatě v areálu

TERMÁLNÍHO 
KOUPALIŠTĚ
V PATINCÍCH 
U KOMÁRNA

Ubytování
ve 2, 4 a 5lůžkových

pokojích 
se společným sociálním zařízením
a kuchyňkami, stravování vlastní. 

Cena ubytování: 180 Kč/os./den
Bližší informace o volných termínech

poskytne p. Vlaďka Macků, 
tel.: 577 051 594, 777 020 776

je dceřinou spollečnosttí významnné 
holandskéé průmmyslovéé skupiny 
NTS-Grouup (wwww.nts-ggroup.nl).   

Firma se zzabýváá zakázzkovou výroobbbou 
částí strojůů a tecchnologgických zařřízzení 
a disponujje širookým sppektrem moddder-
ních technnologiíí v proccesu CNC oobbbrábě-
ní, tvářeníí plechhů, prášškového lakkooování 
a montáží. 
V důsledku dalššího rozzvoje nabízzímmme ná-
sledující ppracovvní místta ve výrobbě::

Svářeč 
Lakýrník práškové 
     lakovny
Minimální kvalifi kační požadavky:
Výuční list v přííslušnémm oboru nebbbo
odpovídající praaxe
Pro svářečče: sváářečskýý průkaz 
na technollogie MMIG, MMAG, TIG 
Nabízímee: 
možnost oodbornného roozvoje, 13. pplllat, 
5 týdnů doovolenné, fi remmní benefi ttyyy
Nástup moožný iihned.
Kontakt:
NTS Prommetal MMachinning, s. r. o. 
Hrádek naa Vlársské drááze 222
763 21 Slaavičín  
pan Oldřicch Moozgva, vvedoucí výrrooobní
jednotky 
info@nts-ppromettal.cz
www.nts-ppromeetal.cz

NTSS Proomettal 
Macchinninng, s. rr... o. 

se síídlemm ve Slavičíínnně

CENTRUM SLUŽEB 
I. PATRO BUDOVY JJEDNOTY COOP 

Kadeřnictví PEETRA – PPetra Liškková 
Dámské, pánské a dětské…… 
Tel: 732 853 089

Kosmetika PAULÍNA –– Pavla VVavrysová 
Masáže obličeje,, čištění ppleti, barvenní obočí… 
PERNAMENTNÍ MAKE UP 
Tel: 724 758 1886 

Kosmetika ŠÁRKA – ŠŠárka Kosstková 
Barvení obočí a řřas, čištěnní pleti, trvaalá na řasy… 
Tel: 605 268 1886 

Přístrojová peedikúra –– Jana Koováčová 
Přístrojem (na succho), paraafínové zábbaly…
Tel: 736 441 1446 

Masáže – Daggmar Muudrákováá 
Masáže klasickéé, lymfaticcké, medovvá detoxikač-
ní, baňkování, reflfl exní teraapie ploskyy nohy, Reiki
Tel: 605 512 0556 

Studio ORIFLAAME – Marcela Krramářová 
líčení, testování ppleti přístroojem skinteest 
barvové poradennství, vizážžistka, fotoo make up 
Tel: 737 159 5554

Nehtové studiio DAGMMAR – Daagmar Ho-
rečná 
Modeláž nehtů nna typy a na šablonyy
doplnění nehtů, mmanikúra, péče o rucce, P-SHINE
Tel: 725 613 2116

COOOP JEDDNOTAA, 
Mladottické nábřeží 7752 

7663 21 SSlavičín

RESTAURACE
ZÁLOŽNA

Vás zve na

DNY ITALSKÝCH 
SPECIALIT

ve dnech 5. – 8. června 2012
od 14 hodin

Jídelní lístek na www.slavgast.cz
Objednávky na tel. č. 577 342 315 

Placená inzerce

PRODEJNA TEXTIL 
PRO UROSTLÉ

J

děkuje za přízeň zákazníků 
a oznamuje, že 

od 1. července 2012
bude sběrna obuvi, 

deštníků, šicích strojů 
a čistírny zajištěna na prodejně 

VLASTA, p. Mališková, 
Mezi Šenky, naproti Záložny.

HRÁDECKÁ 
HOSPODA

Vás zve na sledování přímých 
přenosů sportovních zápasů 

na velkoplošné projekci!
Piva: GAMBRINUS, KOZEL, PLZEŇ

WIFI
KULEČNÍK

ŠIPKY
JUKEBOX

Vážení příznivci divadla,

Městské divadlo Zlín od 
2. května 2012 zahajuje

předplatitelskou sezonu 2012/2013.

V této sezoně pro Vás chystáme kromě činoher-
ních představení i jeden muzikál.

Katalog předplatného 2012/2013 najde-
te v Městském infocentru a v Městské knihovně

ve Slavičíně, umístěn je také na našich stránkách
www.divadlozlin.cz

Rezervace je možné učinit přes web,
e-mailem: prodej@divadlozlin.cz

a na tel. č. 577 636 207, 419, 220

Dne 30. června 2012
pořádá Charita sv. Vojtěcha ve Slavičíně 

ZÁJEZD
NA TERMÁLNÍ 

J

KOUPALIŠTĚ 
ŠTÚROVO. 
Zájemci, hlaste se 

na tel. č. 739 524 375 nebo osobně
na Penzionu v Hrádku č. p. 235.

JAK SI SPRÁVNĚ NAPUSTIT BAZÉN?

Při teplých letních dnech se doporuču-
je dodržovat pitný režim, ale vůbec nejpří-
jemnější je osvěžit se v bazénu. Zájmem
každého majitele bazénu je mít v bazénu
průzračnou vodu bez jakýchkoliv nečis-
tot. Jak na to?  

Chcete-li využít vodovodní přípojky
k napuštění svého bazénu, hlavně na-
pouštějte pomalu a mimo špičku! Tedy
v noci nebo během poledních hodin. Při
rychlém a prudkém napouštění bazé-
nů dochází k nárazovým změnám hyd-
raulických poměrů ve vodovodní síti. To
způsobuje uvolňování usazenin z vnitř-
ních stěn vodovodního potrubí a dochá-
zí k zakalení vody. Vodovodní kohoutky
tedy otevřete pouze „napůl“. Kromě za-
kalení vody může dojít i k poklesu tlaku
v síti a tyto problémy se mohou současně
projevit i u jiných odběratelů.  

Vaše dotazy zodpovíme na zákaznické
lince MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,
tel. č. 840 668 668, www.smv.cz.

Společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., Váš dodavatel 

vodohospodářských služeb

Moravská vodárenská, a. s.
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 SOBOTA 9. 6. 20.00 
FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – ČÍNA 2
To nejlepší z čínského fi lmu – Digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu
Vstup zdarma 
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se může-

te zúčastnit hlasování o výběru. Více na
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-cent-

rum/mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/
 NEDĚLE 10. 6. 15.00 bijásek

TOM A JERRY – FILM
Animovaný/Rodinný/Komedie/ USA, 1992, 81 min.
Režie: Phil Roman
Hudba: Henry Mancini

TOM a JERRY, slavný kočko-myší tým ztratiratil 
díky neustálým honičkám svůj domov a oba ba naši 
hrdinové se ocitli na ulici. Tam potkali novnové přáte-
le a také ROBYN, malou ztracenou hoholčičku, kte-
rá hledá svého tatínka. Tom s Jerrymrymm jí přeochotně 
nabídnou pomoc a hrdinsky se pe poušštějí do pátrání,
až jsou polapeni strašnou RoRobyninnou tetou FÍKO-
VOU a jejím úlisným právprávníkem. OOcitají se ve zví-
řecím vězení, kde vládnádne potrhlý dokktor JABLÍČKO.

Vstupné zdarmarma – digitální videooprojekce v pro-
jektu FILM a ŠKŠKOLA
 NEDĚLE LE 10. 6. 20.00 fi lmový kllub

ČERNRNÁ VENUŠE
Drama/Historický/Francie/Itálie/Belgie, 2010,ama/Historický/Francie/Itálie/Belgie
159 min.159 min.
Režie: Abdel Kechiche
Hrají: Yahima Torres, Olivier Gourmet, Elina Löwen-
sohn, François Marthouret, Jean-Christophe Bouvet,
Jean-Jacques Moreau, Jeanne Corporon

Pro optimistickou Kaju je rodina tou nejdůleži-
tější věcí na světě, a tak o ni pečuje navzdory všem.
Je oddaná manželka, která partnerovi promíjí celo-
noční výpravy s kamarády i nedostatek sexuálního
apetitu. Stejně tak je milující matkou synovi, u kte-
rého budí jen výsměch. S úsměvem, občas dosti kře-

čovitým, bere život takový, jaký je. Až do okamžiku,do okamžikku,
kdy se do sousedství přistěhuje „dokonalý manželskýkonalý manželskk
pár“. Jsou úspěšní, krásní, vzdělaní, a aby toho nebyloaní, a aby toho ne
málo, adoptovali sirotka z Afriky! To už je na Kaju tro-friky! To už je na K
chu moc. Chce se jim vyrovnat – musí se s nimi spřá-ovnat – musí se s n
telit. Dokonalost sousedů však po několika setkáníchedů však po několik
mizí stejně jako idyla nového přátelství obou rodin.dyla nového přátelstv

Vstupné: členové FK 20 + 1, ostatní 70 + 1 Kčlennové FK 20 + 1, osta
 SOBOTA 2A 23. 6. 20.00

FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – ČÍNA 3MOVÉ TOULKY ASIÍ – 
To nejlepší z čínského fi lmu – Digitální fi lmová To nejlepší z čínského fi

projekce pro účastníky projektuprojekce pro účaastníky pro
Vstup zdarma 

 15.00 NEDĚLE 24. 6. 15 bijásek
AMÉĎA BÉĎA

movaný/USA, 1964, 89 min.Rodinný/Animo
am Hanna, Joseph BarberaRežie: William

tone málo vydělává a intrikánský major Jellyston
se proto rozhodne ho zavřít a půdu prodat.Brown se

hrozbou ztráty domova musí Béďa dokázat, žePod hr
opravu chytřejší než průměrný medvěd, takže seje op

on a Bubu spojí s rangerem Smithem, aby našli způ-o
sob jak zachránit park před uzavřením.

Ale u medvědů ve vzduchu je cítit jaro – a Cindy
se budí do lásky. Jenomže pak si Béďa zahraje
na Robina Hooda (bohatým bral a medvědovi dával)
a ranger Smith ho pošle do ZOO v San Diegu. Tedy
alespoň si to myslí. Cindy se vydá hledat Béďu
do Kalifornie a skončí v cirkusu bratří Chizzlingových
v Missouri! Béďa a Bubu ji spěchají zachránit ,„a když
se do toho Béďa dá, tak nikdy nezklame!” 

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce v pro-
jektu FILM a ŠKOLA
 NEDĚLE 24. 6. 20.00 fi lmový klub

USMĚVAVÁ TVÁŘ – FUNNY FACE
Romantický/Komedie/Muzikál/USA, 1957, 103 min.
Režie: Stanley Donen
Hrají: Audrey Hepburn, Fred Astaire, Michel Auc-
lair, Robert Flemyng 

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo
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Již po deset let zřizuje a provozuje v našem měs-

tě slavičínský Filmový klub projekt FILM A ŠKOLA.
Tento evropský projekt si klade za cíl seznamo-

vat mladé lidi se světovým kulturním dědictvím v ob-
lasti kinematografi e a nahrazovat tak absenci výuky 
fi lmového umění na školách. Filmový klub Slavičín 
se tak patří mezi „dvacítku“ českých měst, které se 
tohoto úkolu zhostily. Ve svých fi lmových projekcích 
určených pro mateřské školy, školní mládež a poslé-
ze skupinu fi lmových nadšenců z řad středoškolské 
a vysokoškolské mládeže uspořádal na dvě stovky 
představení se třemi tisíci diváky. Film Usměvavá 
tvář je jakýmsi bonusem pro naše klubisty a ukáz-
kou z připravovaného cyklu „Zapomenuté krásky 
světového fi lmu“.

Snímek je inspirován životem světoznámého fo-
tografa Richarda Avedona. Film obsahuje nejen řadu 
fi lmových písní, ale i několik větších tanečních čí-
sel. Fred Astaire byl profesionální tanečník a Aud-
rey Hepburnová dříve studovala balet.

Film vypráví příběh módního fotografa Dicka 
Averyho, který pro svůj módní časopis a jeho ambi-
ciózní ředitelku Maggie Prescottovou hledá novou, 
neokoukanou a oduševnělou tvář, která by se moh-
la stát modelkou. Tu najde čirou náhodou v jednom 
zapadlém newyorském knihkupectví v Greenwich 
Village na Manhattanu, kde prodává nenápadná, 
drobná, štíhlá a intelektuálně vyspělá dívenka Jo 
Stockton. Společně s Dickem, Maggie a ostatním 
modelkami a se Jo vydává letadlem do Paříže, kde 
se má stát hlavní modelkou časopisu. Ona však hod-
lá návštěvy Paříže využít k tomu, aby se seznámi-
la s profesorem Emilem Fostrem a studovala u něj 
pro ni velmi zajímavý fi lozofi cký směr tzv. empati-
kalizmus. Nicméně profesor o ní stojí jen proto, aby 
ji sexuálně zneužil. Během práce při fotografování 
nových módních fotografi í s novou módní kolekcí 
se Jo zamiluje do Dicka. Příběh šťastně končí hap-
pyendem, Dick a Jo se vzájemně sblíží a „odtančí“.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce 
v projektu FILM a ŠKOLA

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/

Dne 1. června 2012 probíhá v celé České
republice, ale i v jiných evropských zemích,
NOC KOSTELŮ.

Jedná se o novou tradici, při které se ote-
vírají brány chrámů pro všechny lidi. Každý
v tuto noc může navštívit otevřený chrám.

Do naší země přišla myšlenka pořádat 
Noc kostelů až v roce 2009 z Rakouska, kde
již měla za sebou čtyři ročníky.

A co se o této noci děje? Kostely jsou větši-
nou otevřeny od 18 hodin do půlnoci. Pro tuto
noc si místní farníci pro návštěvníky připra-
ví program. Kostely mají v tento den zvlášt-
ní atmosféru. V loňském roce se do Noci kos-
telů zapojilo 939 kostelů. Každoročně je mot-
tem Noci kostelů jiný úryvek z Písma svaté-
ho. Pro letošní rok byl vybrán text: „Vy všich-
ni jste děti světla. Nám nevládne noc ani tem-
nota.“ (srov. 1 Sol 5,5)

Letos se i naše farnost ve Slavičíně roz-
hodla zapojit do projektu „NOC KOSTELŮ“.

Program v kostele sv. Vojtěcha 1. 6. 2012:
18.00 – 19.00
Mše svatá
19.00 – 19.05
Zahájení 
19.05 – 19.45
Přednáška o liturgickém prostoru, oděvech
a předmětech s ukázkami
19.45 – 20.15 
Večerní prohlídka kostela s průvodcem
20.15 – 21.00
Koncert pěveckého sboru CANTARE
21.00 – 22.00
Možnost prohlídky:
- výstavy historických a současných fotogra-
fi í kostela
- farní kroniky
- varhan s výkladem a prostoru na kůru
22.00 – 23.00
Filmový dokument o sv. Vojtěchovi
23.00 – 24.00
Noční prohlídka kostela a hřbitova s prů-
vodcem
24.00
Společná modlitba za město Slavičín a okol-
ní vesnice
Doprovodný program: 
Zapal si svou svíci na znamení proseb,
díků či nového rozhodnutí.
K tobě se, Bože, utíkám – po celý večer je
možnost vhazovat lístky s prosbou do krabi-
ce u bočního oltáře. Na všechny úmysly bude

v tichosti pamatováno při závěrečné modlit-
bě.
Vyber si svůj citát – každý si může vybrat 
pro sebe biblický citát.

Upozorňujeme návštěvníky, že uvedený 
časový harmonogram programu je orientač-
ní. Neplánovaně může dojít k mírnému ča-
sovému posunu. 

Srdečně zveme k prožití hezkých a výji-
mečných chvil ve večerních a nočních ho-
dinách v našem kostele sv. Vojtěcha ve Sla-
vičíně.

Za pořadatele Jana Adámková

Mistrovská utká
FC TVD Slavičín
hřiště Slavičín

muži A – diviize, skuupina E
neděle 10. 6. VValašské MMezříčí, 100.15
neděle 17. 6. Nový Jičín,, 10.15
muži B – I. A třída
neděle 3. 6. Valašské Klobouky, 10.15
sobota 16. 6. VVidče, 16.30
dorost – krajjská souutěž
sobota 2. 6. Štíttná, 10.000
žáci – krajskáá soutěžž 
sobota 16. 6. Paaseky Zlín, 9.30 a 11.15
přípravky – kkrajskáá soutěž
pondělí 11. 6. ZZlín, 16.00

ní 

a E

1. 6. 2012 
Noc kostelů
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Červen/2012

 1. 6. 18.00 – 24.00 Kostel sv. Vojtěcha
NOC KOSTELŮ
 2. 6. 14.00 Výletiště v Hrádku
DĚTSKÝ OLYMPIJSKÝ DEN
 9. 6. od 8.00 Areál Sokolovna
O POHÁR STAROSTY
 9. 6. 9.00 Sportovní hala
FLORBALOVÝ TURNAJ VETERÁNŮ
 9. 6. 9.00 Pivečkův lesopark
HELFÍKŮV KOTÁR
 9. 6. 13.00 zámecký park
SLAVIČÍNSKÝ PLAMÍNEK
 24. 6. Zámecký park
EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
 30. 6. od 13.00 Výletiště v Hrádku
DĚTSKÝ DEN A KONCERT
DESMOD A GABRIELA GUNČÍKOVÁ 

VÝSTAVY
 Horákova vila
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ Malé Pole
 Městské infocentrum
SVĚT NAŠIMA OČIMA
práce dětí z MŠ Vlára
 Gymnázium Jana Pivečky
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ 
GYMNÁZIA
 Cukrárna Jasmín
OKAMŽIKY - obrazy
Dany a Anny Loudových 

Vybráno z kalendáře

l i i

Starosta města Slavičín
srdečně zve na 

XII. ročník turnaje
O POHÁR STAROSTY 

j

V NOHEJBALE
TROJIC

v sobotu 9. června 2012 
na víceúčelovém hřišti u Sokolovny.

Prezentace: 7.30 hodin
Zahájení: 8.00 hodin

Komentuje: Petr Koseček
Zpestření programu: 

Školní taneční kroužek
při ZŠ Vlára Slavičín

Počet týmů je omezen, proto neváhejte
a přihlaste se ještě dnes, abyste měli 

možnost vyhrát jednu z hodnotných cen.
Přihlášky: Městské infocentrum, 

tel. č. 577 342 251,
nejpozději do 6. června 2012

Naadace Jann Pivečky 
ve spoolupráci se složkammi 

Integrovanéého záchhranného ssystému
Vás srdečně zvou na 11. ročníkk soutěže 

s branně zzdravotnickou-temaatikou

HELLFÍÍKŮŮV 
KKOTTÁRR

dřívve Helpíkkův pohár

v sobotu 9.. 6. 2012 od 9.000 hodin
v Pivečkověě lesopaarku ve SSlavičíně.

závodd proložeený ukázkoou 
záchranářřské a poolicejní tecchniky, 

vyprrošťování raněných, 
výcviku psů a dalším doprovoodným 
programeem se souutěžemi proo děti. 

V areeálu parkku možnosst 
zakooupení obbčerstvení. 

EVRROPPSKKÝ 
SSVÁTTEK 
HHUDDBY 
nedděle 24.. 6. 2012 

ood 14.00 hodin 
VSSTUP ZDDARMA 

bližší inforrmace nna www.uunart.cz

Dne 9. 6. 2012 od 13.00 hodin
v zámeckém parku ve Slavičíně

se uskuteční 
soutěž pro mladé hasiče a hasičky

SLAVIČÍNSKÝ 
PLAMÍNEK

Soutěžní discipliny:
požární útok, štafeta dvojic, 

střelba ze vzduchovky,
určování topografi ckých značek,
uzlování a překonávání překážek

po vodorovném laně 

Srdečně zvou pořadatelé.
Na Vaši účast se těší SDH Slavičín

SDH Hrádek Vás zve na

VEČERNÍ TANEČNÍ 
ZÁBAVU S KAPELOU

EXPLOZE-ROCK
2. 6. 2012 ve 20 hodin
v Hrádku na Výletišti.
Srdečně zvou pořadatelé!

Akce se koná za každého počasí.

Mateřské centrrum Slavičíín 
a hasiiči z Hráddku pořádaají

na výletišti v Hrádku
2. 6. 2012 od 14.00 hodin

DDĚTSSKÝ 
OLYMPIJSSKÝ DEN 

sportovní disciplíny 
pro 3 věkové kategorie

A (0 – 3 roky), BB (4 – 6 rooků) 
C (7 a vícee roků)

silniční cyklistikaa, skeletonn, atletika, ggymnastika, 
baskettbal, lukosstřelba, tenis, 

fotbal aa jiné

program
vystoupeení orientáálních tanečnic

z DDM Slavvičín, hry aa soutěže ppro děti, 
malování na tvvář, výtvarná dílnička, hudba, 

občersttvení
VSTUPNÉ DOBBROVOLNÉ

Městská knihovna Slavičín
zve předdškoláčkky s rodičči na

HHRÁTTKY 
NA PPOHHÁDKKY 

S NEZBBEDDNÍČČKEM
– Plno zábbavy v podobě výýtvarné
dílničky, ssoutěží, hádanekk a her. 

Součástí prrogramuu je drammatizace 
pohádkyy Kouzellné prázddniny. 

Čtvrtek 7. června v 15 hodin,
sál v 1. podlaží Horákovy vily
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Bajkapu nová trasa prospěla 

Příjemné sobotní odpoledne

Na start VII. ročníku Slavičínského bajka-
pu, který proběhl v neděli 13. května 2012, se
postavilo celkem 80 závodníků v sedmi kate-
goriích – od malých předškoláků až po zkuše-
né veterány. Trať po sedmi letech vedla na no-
vém, čtyřkilometrovém okruhu, blízko cent-
ra města. Pořadatelům se rozhodnutí o změ-
ně trasy a třídenní příprava okruhu vyplati-
la. Suchá a rychlá trať provedla závodníky
kolem zámeckého parku, koupaliště, rybní-
ků, zahrádek až na Panskou louku. Na trati
se sešel i úctyhodný počet diváků, a tak baj-
kové zápolení probíhalo ve výborné atmosfé-
ře. Hlavní závod mužů na 24 km vyhrál Petr
Holzner z VSK Vsetín před Tomášem Frýd-
lem z týmu Valach bajk Kašava a Jiřím Šima-
rou z Brumova. V závodě žen na 12 km byla
nejrychlejší Lucie Javorová z Hvozdné. Stříbr-
nou pozici získala Barbora Muchová ze Vse-
tína a třetí místo Petra Holznerová z Valaš-
ských Klobouk. Také naši domácí cyklisté si
počínali úspěšně, jejich jména jsou uvedena 
ve výsledkové listině na www.mesto-slavicin.
cz, včetně fotografi í ze závodu.  

Zajištění trasy a sledování průběhu závo-
du stálo nemalé úsilí více než tři desítky po-

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpa-
ty skýtá svým návštěvníkům nepřeberné 
množství přírodních zajímavostí. Hono-
sí se mnoha druhy nikde jinde nerostou-
cích květin či výskytem vzácných živočiš-
ných druhů. A právě se zástupci z říše pla-
zů a obojživelníků žijících v severní části 
této lokality přijel slavičínskou veřejnost 
seznámit expert na slovo vzatý – známý 
přírodovědec a ekolog RNDr. Mojmír Vla-
šín, který přijal pozvání místní organizace 
ČSOP a městské knihovny. Daná proble-
matika přilákala v úterý 17. dubna do Ho-
rákovy vily široké spektrum posluchačů 
– od školní mládeže až po odbornou veřej-
nost, která sem zavítala nejen z blízkého 
okolí. Pan Vlašín dokázal na besedě mis-
trně skloubit své vypravěčské schopnosti 
i odborné znalosti a vzbudit tak patřičný 
zájem o „hadí tematiku“ u celého publika. 

Mnozí z nás do té doby snad ani netu-
šili, že v pestrobarevné přírodě si lze vel-
mi snadno splést užovku stromovou se 
zmijí. A že příliš blízké setkání s roztomi-
lým čolkem obecným může způsobit velmi 
nepříjemné následky v podobě bolestivé-
ho popálení. Posluchači se dále dozvědě-
li, ve kterých místech konkrétně je možné 
tyto tak trochu záhadné tvory spatřit, jak 
se v jejich blízkosti chovat a také, kde je-
jich nově objevené naleziště hlásit.

Pro nás Slavičany je nesporně vel-
kou výhodou žít přímo v srdci tak nád-
herné krajiny, jakou je CHKO Bílé Karpa-
ty. Avšak jen díky znalcům, mezi něž pa-
tří i RNDr. Vlašín, je nám umožněno na-
hlédnout za oponu těchto přírodních ku-
lis a lépe pochopit mnohé z jejích od věků 
fungujících zákonitostí.

Mgr. Gabriela Klabačková

řadatelů, především z řad členů a příznivců 
oddílu cyklistiky SK Slavičín, Kuželkářského
klubu Slavičín a města Slavičín. Konání zá-
vodu podpořil Zlínský kraj z Fondu mládeže 
a sportu a ceny vítězům předal starosta Sla-
vičína Jaroslav Končický spolu se zástupcem
krajské rady Josefem Slovákem, který se závo-
du pravidelně účastní i jako jezdec. 

Pořadatelé děkují všem za aktivní pomoc 
a jezdcům a divákům za účast. 

Za Velo-club Slavičín Stanislav Petrů

Milé blahopřání s kytičkou obdrží kaž-
doročně ženy přítomné oslavy Dne matek 
od pana starosty Jaroslava Končického a mís-
tostarosty Pavla Pinďáka. Tradiční oslava 
měla však tentokrát netradiční program, kte-
rý byl letos předveden pouze domácími účin-
kujícími. Nejmladší garda Slavičánků ve va-
lašských krojích představila své jarmareční
pásmo, žáci ze školy Malé Pole projevili že-
nám úctu procítěnou recitací a zpěvem. Nově 
objevené duo pánů Bedřicha Vašíčka a Mi-
loše Hubíka obsadilo sál westernovou nála-
dou a svou premiéru před slavičínským pu-
blikem zvládlo se ctí také hudební duo Pat-
kových z Divnic. K tomu ještě kafíčko, které 
ke stolu přinesli mladí číšníci ze Střední od-
borné školy v Divnicích – tak takové to bylo 
příjemné sobotní odpoledne.

Marie Rumplíková

Za hady do CHKO
Bílé Karpaty


