Č E RV E N E C /2012
/
2

Ročník XXXV

j
a
d
o
v
a
r
p
z

SLAVIČÍNSKÝ
Město Slavičín Vás zve na
PARK PÁRTY
5. července 2012
v zámeckém parku
ve Slavičíně

Milí čtenáři, přejeme Vám krásné
prázdniny plné bohatých zážitků,
šťastných cest i návratů.
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AKČNÍ UKÁZKY
Klub vojenské historie Slavičín
Klub motorkářů CHOPPER
Nejmenší hasiči Slavičín
PRO DĚTI
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
POHÁDKOVÝ SVĚT
kolotoče  zábavná výuka s pohádkovými
postavamiskákací hrad
CIRKUS TROCHU JINAK
akrobacie na laně  cirkusový orloj
JÍZDA NA KONÍCH
PLÁN PROGRAMU
10.00 – 11.00
MY REVOLUTION
11.30 – 12.30
FIRE RICE
13.00 – 14.00
CLERA
14.00 – 14.30
AKROBACIE NA LANĚ
14.30 – 15.30
HARMONIKÁŘI
15.30 – 16.00
UKÁZKA VOJENSKÉHO ÚTOKU

Navštivte městské
koupaliště
Provozní doba:
denní koupání 10.00 – 18.30
večerní koupání 19.00 – 21.00
http://www.mesto-slavicin.cz
městské koupaliště

DECHOVÁ HUDBA
ROBERTA KONÍČKA
BÉĎA VAŠÍČEK A SPOL
17.30 – 19.00
REVIVAL ELÁN
19.00 – 19.30
AKROBACIE NA LANĚ
19.30 – 20.30
KARAVANA COUNTRY
21.00 – 22.00
HUP
22.30 – 23.30
KOBENT
24.00
SÁRA
programem provází Aleš Ptáček
16.00 – 17.30
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PIVO
KONRÁD – KRUŠOVICE –
UHERSKÝ BROD – NEFILTROVANÝ LEŽÁK
speciály
SKLEPNÍ, MODRÁ LUNA, RYCHTÁŘ,
KOUNIC, LOBKOWICZ, SLAVIČÍNSKÝ SPECIÁL – MLADOTITZ
z každého prodaného piva 1 Kč
na Městskou nemocnici Slavičín
vstup volný

Výzva k darování krve
Darovat krev nebolí, nemusítee se ničeho
bát, zachránítte tím žiivot!
Každý den, krromě úteerý, mezii 6. a 9. hodinou
Podrobnější informace:
www.kntb.cz (pro paccienty a veřejnost –
dárci krve)
Kontakty:
stavarova@bnzzlin.cz;
m.vajdakova@
@bnzlin.ccz
tel. č. 577 552 322, 734
4 510 687
7
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2. 7. 10.00–10.30, více na str. 9

SPOLEČNOST E-ON oznamuje, že z důvodu preventivvní údrržby příívodu elektrickké energie bude dnne 12.. 7. 201
12 v době od 7.30
do 16.00
0 hod
din vyp
pnutý ele
ektrický
proud v ob
blasti:
Slavičín – hájen
nka č. p. 89
Vlárské sttrojírn
ny – AH
H Energy
Lipová – č. p. 88
RVO u hájenky
y

SVOZ TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Harmonogram svozu tříděného
odpadu 2. pololetí roku 2012
Plasty: 24. 7., 22. 8., 17. 9., 17. 10., 28. 11.,
19. 12.
Papír: 23. 7., 8. 8., 3. 10., 14. 11.
Papír a nápojové kartony: 19. 9., 12. 12.
Sklo (barevné i bílé): 1. 8., 26. 9., 21. 11.

Transfuzní odděleníí Krajské nemocnice
T. Bati, a. s., ve Zlíně

www.mesto-slavicin.cz
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Ptají se lidé…
Ve čtvrti Vlára je teď hodně malých dětí.
Bylo by možné vybudovat nějaké větší hřiště s herními prvky pro děti?
Místo na vybudování hřiště s herními
prvky pro malé děti máme vytipováno již
dávno. Je to prostor vedle mateřské školy,
který byl pro hry dětí využíván i v minulosti a ještě dnes se na něm nachází několik starších prvků. Na tomto pozemku bychom rádi zbudovali moderní hřiště. Co
nám v tom brání? Prozatím se nám nepodařilo získat do vlastnictví pozemek, který je v majetku České republiky, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, tedy jednoduše řečeno státu. Se státem vedeme soudní spor ohledně
sousední budovy mateřské školy – budova
je dosud ve vlastnictví státu a my tvrdíme,

že podle platných zákonů měla na nás být
již dávno převedena. Spor trvá již delší dobu
a stát váže převod pozemku, na kterém je (či
bude) zmíněné hřiště právě na dořešení soudního sporu. Je předpoklad, že spor by mohl
být v letošním roce dořešen, a my jsme
přesvědčeni, že v náš prospěch. Pokud by
tomu tak bylo, mohli bychom pokračovat
v jednáních o převodu pozemku pod hřištěm
na město. Po získání pozemku připravíme
záměr na zřízení hřiště ke schválení zastupitelstvu města. Starší prvky odstraníme, nahradíme moderními, hřiště bude zřejmě vhodné
také oplotit. Určitě bude také dobré, aby se
k podobě hřiště vyjádřili jeho uživatelé, resp.
v tomto případě spíše jejich rodiče.
Výše uvedené možná vyznívá tak, že to
bude „až někdy“, a že děti mezitím vyrostou.
My věříme, že to „někdy“ bude v příštím roce.
Alfou a omegou je kromě vlastnictví pozemku
samozřejmě také získání ﬁnančních prostředků na stavbu hřiště. To by bylo věcí zastupi-

Další projekty revitalizace zeleně
V loňském roce byla ukončena revitalizace zeleně v zámeckém parku. Všechny
stromy byly prohlédnuty odborníkem – pokud to bylo potřebné, byly provedeny zdravotní řezy stromů a jejich další údržba, pokud to bylo nutné, byly stromy pokáceny
a na místo nich vysazeny nové. Obdobný
zásah – tedy revitalizaci zeleně – jsme připravili ve dvou dalších lokalitách.
První lokalitou je zahrada u budovy prvního stupně školy ZŠ Vlára, kde by mělo dojít zejména k pokácení nevhodně rostlých
smrků na okraji zahrady, podél ulice Úzká,
a k údržbě, obnově a výsadbě nové zeleně.
Realizace projektu také vytvoří prostor pro
rozšíření plochy, na které bude možno zřídit šikmá parkovací stání s nájezdem z ulice Úzká. Stavba parkovacích stání není za-

členěna do rozpočtu města na rok 2012, ale
doufáme, že v roce 2013 se to podaří.
Druhým prostorem, který čeká revitalizace
zeleně, je plocha vedle Sokolovny. Na hranici životnosti jsou zde nejen lípy, z nichž dnes
zbývají prakticky jen torza, ale také stromořadí kaštanů. Na základě projektu, zpracovaného ﬁrmou Ing. Pavel Šimek – FLORART,
Uherský Brod, je potřeba odstranit také nevhodně rostlé stromořadí javorů, které s kaštany tvoří alej. Odstraněny budou také katalpy, které na javory navazují. Na místě stávající aleje bude vysazena alej nová, která bude
mít dlouhodobou perspektivu. Bude se jednat opět o javory (mléč a klen). Pouze ošetření čeká stromořadí javorů, které je rovnoběžné s ulicí Osvobození. Toto stromořadí není
také v nejlepší kondici, ale bylo rozhodnu-

telstva města a rozpočtu města na rok 2013.
Mohli byste upozornit cyklisty, že chodník je určen pro pěší chůzi, a ne pro jízdu na kole?
Mohli, ale to upozornění musí přijít v daném čase a místě, kdy se cyklista po chodníku pohybuje. Cyklisté po chodnících jezdit
rozhodně nesmějí. Pokud je na místo chodníku zřízena cyklostezka se smíšeným provozem, jak je tomu třeba na Luhačovské ulici,
tak tam mohou samozřejmě chodci i cyklisté. To už ale není možné třeba na chodníku
na druhé straně Luhačovské ulice, protože
zde takové dopravní značení není a jedná
se tedy o chodník, který je určený pouze pro
pěší. Takže pokud vidíte cyklistu na chodníku, kde se pohybovat nesmí, je potřeba jej
na tuto skutečnost upozornit. Pokud daný
přestupek nevidí policista nebo strážník,
pak to těžko za Vás někdo udělá.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

to jej pouze ošetřit a provést jeho výměnu
za nové stromy až v době, kdy nově vysazené stromy povyrostou. Počet vysazených
stromů a keřů sice o desítky kusů převýší
počet kácených, ale nově vysazený strom samozřejmě poskytuje v prvních letech života
objemově méně zeleně, než strom vzrostlý.
Zásah v prostoru vedle Sokolovny bude
dosti zásadní, ale s ohledem na zdravotní
stav a nutnou obměnu stromů nezbytný.
To je ostatně cílem obou projektů – provést
revitalizaci zeleně s perspektivou na desítky let. Projekty jsou dotovány z Operačního programu životní prostředí ve výši 75 %
nákladů, jejichž výši budeme znát po veřejné soutěži o tuto zakázku.
Podrobnosti o připravených pěstebních
opatřeních a výsadbách naleznete na webu
města v sekci Aktuality.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KVĚTEN
Pokud nemáte zájem
j o zveřejnění
j
ve společenské
p
kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

NAROZENÍ
Daniele Buscato a Michaela Skurňová – syn
William Tyler
Jan a Lenka Řihákovi – syn Matyáš
Marek Zelíska a Hana Zvonková – syn Matyáš
Ondřej a Lenka Kozubíkovi – dcera Eliška
Kamil a Lenka Talachovi – syn Viktor
František a Simona Goňovi – syn Radim
Miroslav a Alena Jančaříkovi – syn Viktor
Miroslav
Dušan a Jitka Novotných – dcera Veronika
Jiří a Pavla Merčákovi – syn Šimon

Zdeněk a Leona Zábojovi – syn Jiří
Martin Remeš a Monika Machů – syn Šimon

ÚMRTÍ
SŇATKY
Ludvík Masař a Marie Fraitová
Jakub Juřica a Iveta Kučíková

4. 5. 2012 Zdeněk Ocelík, 81 let, Slavičín
8. 5. 2012 Lubomír Jadavan, 61 let, Slavičín
8. 5. 2012 Mária Zvonková, 90 let, Nevšová
11. 5. 2012 Ladislav Motúz, 74 let, Slavičín
14. 5. 2012 Ja
armila Treﬁlová, 80 let, Slavičín
22. 5. 2012 Rostislav Chalupa
Chalupa, 83 let
let, Šanov
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VZPOMÍNÁME

Dne 28. července 2012 vzpomeneme
10. výročí úmrrtí
pana Františka REMEŠE
E z Petrův
růvky
rův
ky.
ky
Za tichou vzpomínku
u děkují
jí
dcera a syn s rodin
nami.

Dne 8. čeerven
nce 2012
vzpomenemee 20. výr
výročí úmrtí
pan
ana
a Sta
Stanis
nislav
nis
lav
lava
a a TRČÁ
ČÁLKA
LKA,
LKA
který
kt
ý by 23
3. li
listo
sto
to
opad
du 2012
01
oslavil své 85. naro
ozeniny.
Za tichou
u vzpom
pomínku
děkujíí man
nželk
k a,
dcery
dce
ry
y s rod
dinam
mi a vnuci.

Dne 30. července 2012
vzpomeneme 1. smut
smut
mutné
n
v očí úm
výr
mrtí
pan
na Jarosl
Jar
arosl
oslava
ava MASAŘ
AŘE
AŘ
E ze Slavi
vičín
vi
čína.
čín
a.
S lásk
áskou
ásk
o a úcto
ou
tou
to
u vzpo
zpomín
zpo
m ají
a za
za tich
tich
icho
ou vzpomí
omínku
omí
nku dě
děkují
manže
man
želka a dcer
že
dcer
cery
y s ro
rodin
dinam
din
am .
ami

Dne
ne 1. če
čerr vence 2012 uplyn
ne 30 let
od úmr
úmrtí
tí naš
naší drahé mamin
nky, paní
Marie
Mar
i OTÉ
ie
OTÉPKO
PKOVÉ
KO z Nev
všové.
Prosím
Pro
síme,
sím
e, vzp
vzpome
omeeňte
om
ňt s námii. Synové
Antoní
Ant
onín
oní
n a Josef
Jo
o
s rodinami.

Blahopřejeme
Dne 16. června 2012
oslavili manželé
Miroslav a Marie TRLLOVI
ze Slavičína zlatou svatbu.

Dne 5. července 2012 vzzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Karla DOŠLY
Y ze Slavičína.
S láskou stále vzpomína
ají manželka
a synové s rodinami.

Do dalších let jim přejeme
vše nejlepší, hodně zdraví
a ještě mnoho společně
prožitých let.
Dne 31. červen
nce 2012
012
uplyne 10
0 let od úmrt
mr í
paní Aleny PETŘKO
ŘKOVSKÉ
É.
S láskou a úcto
ctou
u vzp
pomín
nají
a
aj
manžel, dceer
er y Al
ery
Alena
a, Marie
a syn Josef
Jos
oseff s ro
odin
nami.

Dne 2. července 2012 si připomeneme
14. výročí úmrtí
pana Milana MARYÁŠE.
Za tichou vzpomínku děkují
maminka a sourozenci.
Dne 6. června 2012
Dne 16. července 2012 vzpomeneme
jsme vzpo
omněli prvního
3. výročí úmrtí
výročí úmrtí pana
pana Františka MARYÁŠE.
Františka GREBE
ENÍČKA ze Slavičína.
S láskou vzpomínají manželka
Vzpomín
ná manželka
a děti s rodinami.
a děti s rodinami.

Dn 12. červ
Dne
rvenc
rv
encee 2012
enc
vzpome
vzp
omeneme 9. sm
ome
smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef HRNČIŘÍK
ze Slavičína.
Za tic
tich
hou vzpomínku děkují
manžel
man
že ka, synové Zdeněk,
Tom
máš a dcera
d
Eva s rodinami.

Děti s rodinami

Do
ovolen
ná
v ordin
nacíích
MUD
Dr. Jiří Zabloud
dil
16. – 27. červencee
Zasstupujee MUDrr.
Marrie Častulíková
MUDr.. Jolana
a Malottová
9. – 13. čeervencee
Zastupujee MUDr. Petr Zemčík
MUDr. Marie Častulííková
2. – 13. čeervencee
Zastupuje MUDrr. Jiří Za
abloudil

Dne 20. července 2012
vzpomeneme 1. výročí úmrtí paníí
Vllasty MIKLÁNKOVÉ ze Slavičína
a.
S láskou a úctou vzpomíná
syn Jenda s přítelkyní Božkou.

MUDr. Radmilla Pinďá
áková
26. července – 13
3. srpna
a včetně
Zastupuje MUDr. Roman
n Überall

Zkus to jinak! aneb Víkendové a zážitkové pobyty s KamPakem?

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., se stalo jedním z úspěšných žadatelů v dotačním
podprogramu na podporu nestátních nezis-

kových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování
pro rok 2012, jehož vyhlašovatelem je odbor kanceláře hejtmana
Zlínského kraje. Úspěšný projekt, který organizace do dotačního programu přihlásila, nese
název Zkus to jinak!, a jeho aktivity jsou určeny uživatelům
Nízkoprahového zařízení KamPak? ve Slavičíně a Valašských
Kloboukách.
Cílem projektu je aktivizovat uživatele NZDM KamPak?
a motivovat je ke společensky
přijatelnému a smysluplnému
trávení volného času prostřednictvím vícedenních zážitkových kurzů, jejichž cílem je
přispět k sebepoznávání, upevňování jejich
sociálních dovedností a zručností, budování

vztahů mezi uživateli a pracovníky a mezi
uživateli navzájem a posilování jejich sebevědomí a pocitu sounáležitosti.
Obsahem projektu je tedy zejména realizace čtyř víkendových výjezdních pobytů a dvoudenních zážitkových kurzů během letošního roku. Část víkendových pobytů již byla zrealizována v měsících dubnu a květnu, kdy se společně s pracovníky
vydalo vždy 10 uživatelů na třídenní pobyt
do Rožnova pod Radhoštěm, kde se věnovali sportovním a společenským aktivitám.
Nyní jsou v plánu dvoudenní zážitkové
kurzy, které budou probíhat v letních měsících, a během října a listopadu proběhnou opět výjezdní víkendové pobyty. Zpětná vazba na aktivity projektu je prozatím
velmi pozitivní a zájem vysoce převažuje
možnosti projektu.
Mgr. Kristýna Dvořáková
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Základní škola Slavičín-Vlára
Zllatý klíč jee náš
Všichni jistě znáte brumovský hrad. Ne všichni ale víte, že tamější kastelán, pan Miroslav
Obadal, ve spolupráci se školou, junákem
a muzeem pořádá mimo jiné akce také zábavně vědomostní soutěž O zlatý klíč k brumovskému hradu. Soutěž je určena žákům
7. tříd okolních škol a jejím obsahem je správná „všehochuť“. Jak se říká z každého soudku
něco – literatura, pracovní činnost, příroda,
jízda na kole, zeměpis, zdravověda, střelba
z luku, požární ochrana aj. Jde o to se nejen
pobavit, ale hlavně zdolat všechny potřebné,
někdy až záludné nástrahy. V letošním 6. ročníku to naši sedmáci – Karolína Hrbáčková,
Tereza Kalíková, Petr Gapčo a Jakub Kovář
dokázali ze všech nejlépe, a tím získali zlatý
putovní klíč k brumovskému hradu.
Marie Tomaníková, vychovatelka ŠK

Bááječčný Deen dětí
K začátku června neodmyslitelně patří celoškolní oslava Dne dětí. Tradici jsme zůstali
věrní a v pátek 8. června se všichni žáci a učitelé sešli v zámeckém parku. Připravený program byl sestaven z mnoha zábavných a sportovních atrakcí jako například družinový jarmark se spoustou soutěží a odměn, volejbalový turnaj, kuželky, střelba ze vzduchovky
a zumba párty. Snad nejvíce se všichni těšili
na fotbalové utkání dvou „rivalů“, a to družstva učitelů a žáků. Spravedlivá remíza vyústila v penaltový rozstřel, kde mládí mělo navrch. Celý program byl skvěle moderován a zajištěn profesionální hudební produkcí. Díky
grantu města Slavičín a podpoře sdružení rodičů se Den dětí zkrátka vydařil do puntíku.
Mgr. Jana Pinďáková

z celé republiky. Žáky čekalo druhé, náročnější kolo soutěže – návštěva dvou zástupců
projektu, kteří přijeli osobně vítěznou třídu
poznat, zjistit u ní znalosti z přečtených knih
a poté rozhodnout, zdali si toto vítězství zaslouží. Úspěch i v tomto kole jim zaručil dosažení vytoužené výhry – odlet v posledním
červnovém týdnu na bombastický třídní výlet na Mallorcu. Ahoj školo, ahoj Mallorco!!!
Mgr. Hana Majeriková,
Mgr. Adriana Maňasová

Číítárnna s hercem Janem
m Čenskkým
Měřicí stanice nad vchodem do školy
monitoruje čistotu ovzduší
Již tradičně se 15 nejaktivnějších žáků
v činnosti školního informačního centra zúčastnilo doprovodné akce Zlín Film festivalu, která probíhala v Krajské knihovně Františka Bartoše s názvem Čítárna U Čerta s knihou, kdy vzácná herecká osobnost čte a vypráví pozvaným hostům.
Měli jsme ohromnou radost při zjištění,
že nám se poštěstí setkat s oblíbeným hercem panem Janem Čenským. Dnešní mládež už si jej moc nevybavuje coby pohádkového prince, zato že hraje v „Ordinaci“, věděli všichni! A pan Čenský nás nezklamal. Nejenže nám velmi hezky a procítěně předčítal
pohádku Oscara Wilda Slavík a růže, ale výborně všechny pobavil, když vyprávěl zážitky
z dětství, recitoval básničku Kombajny, vzpomínal na své herecké kolegy a předváděl veselé příhody z divadla i natáčení v televizi.
No smíchy jsme se váleli všichni.

Leetím
me na Mallorcu!!!!
Když se naše škola v září 2011 zapojovala do celorepublikového charitativního projektu „Čtení pomáhá“, ani v koutku duše nikoho z nás nenapadlo, že na konci desetiměsíčního čtenářského snažení našich žáků
bude čekat na nejaktivnější třídu z naší školy hlavní výhra – týdenní pobyt u moře na ostrově Mallorca.
Tento projekt byl pro žáky úžasnou hrou
a zároveň je motivoval k pomáhání potřebným. Za přečtení vybraných knih a splnění
testů na internetu sbírali žáci padesátikorunové kredity. Ty dále zasílali na jimi zvolené
charity, které probíhaly v rámci této soutěže. Během školního roku se takto se srdcem
na dlani nadchlo přes 90 000 mladých čtenářů z celé republiky, kteří „načetli“ pro dobrou
věc více něž 12 000 000 Kč.
Naše škola přispěla krásnou částkou přes
110 000 Kč. Hlavní zásluha patří třídě 8. B, která ohromila svými zaslanými 73 100 Kč. Tato
částka znamenala pro všech 25 žáků to, že se
„pročetli“ až na 1. místo mezi 4 500 třídami

A když mělo dojít na ukončení akce, ochotně s úsměvem rozdal autogramy a s každým
se vyfotografoval. Myslím, že po této skvělé akci se mu okruh fandů pořádně rozrostl!
Mgr. Adriana Maňasová,
Mgr. Hana Majeriková

Dýýchááme stejný vzzduuch

Tak se jmenuje další projekt v rámci přeshraniční spolupráce, který naše škola realizuje.
Vybudovaná měřicí stanice monitoruje ovzduší v příhraniční oblasti. Bude sbírat
emisní a meteorologické údaje, automatic-

ky je ukládat do paměti a rovněž zobrazovat
na panelu ve škole a městském infocentru.
Součástí projektu jsou společná setkání se
žáky z Nové Dubnice. S údaji pak děti budou
pracovat dlouhodobě například ve volitelném
předmětu ekologická praktika.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Deen s Policcií ČR
Prvního června zažili naši žáci netradiční dopoledne. O zábavu, ale především o poučení, se postarala Policejní škola v Holešově ve spolupráci s Policií ČR ve Slavičíně.
V areálu školy byla připravena pracoviště, kde policisté představili některé obory kriminalistické techniky, dopravní službu, úsek
prevence kriminality a nejmodernější vozový park. Na stanovištích se žáci seznámili
s ukázkami kriminalistických technik, provádění expertíz, otisků prstů a způsobů ověřování pravosti dokladů.
Většinu toho si vyzkoušeli žáci na vlastní
kůži. Střelba na laserové střelnici zaujala jak
žáky, tak vyučující. Největší zájem samozřejmě budil dálniční policejní Passat, možnost
posadit se do něj, pustit maják a sirénu. Obdobný zájem také vyvolala příležitost nejen
si prohlédnout, ale i vyzkoušet oblečení příslušníků policie, výstroj i výzbroj.
Díky bohatému programu získali naši žáci
povědomí o tom, co všechno obnáší každodenní práce policistů.
Mgr. Jana Pinďáková
Školní jídelna o prázdninách
Oznamujeme našim strávníkům, že provoz
školní jídelny bude o prázdninách částečně
omezen. Obědy se budou vydávat
v červenci 2. – 20. 7. 2012
v srpnu od 20. 8. 2012
v době od 11.00 do 12.00 hodin.
Individuální stravování žáků bude za cenu
školního stravování.
Karty na stravné se začnou prodávat v kanceláři ŠJ od pondělí 20. 8. 2012.
Pondělí 3. září bude vyhrazeno pouze prvňáčkům a novým žákům 6. tříd.
Renata Hrabinová, vedoucí ŠJ
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Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Pooděkkovánní řediteele škooly
Milí čtenáři, sloučením subjektů od 1. 1.
2012 začala nová etapa středoškolského vzdělávání ve Slavičíně. Prostřednictvím tohoto
zpravodaje máme ambici pokusit se široké
veřejnosti věrohodně představovat opodstatněnost spojení odlišných oborů – gymnázia
a střední odborné školy a současně prezentovat různorodost a pestrost každodenního života školy v našem městě. Pokud bychom chtěli hledat rozpory tohoto sloučení, jistě také
existují, jsem však hluboce přesvědčen,
že daleko smysluplnější je přistoupit k hodnocení tohoto projektu bez předsudků
a pragmaticky. To znamená uvědomit si a přijmout neoddiskutovatelné příčiny ekonomické a demograﬁcké. Povinností a nutností nás
zaměstnanců školy je pak v odlišnostech hledat styčné body vzájemné spolupráce a objevovat potenciál k pozitivnímu ovlivňování a rozvíjení mezilidských vztahů v novém
subjektu. Cíl tohoto subjektu je zřejmý, poskytnout regionu kvalitní jak všeobecné tak
odborné vzdělávání s následnou uplatnitelností a snahou, aby absolventi vytvářeli právě v našem regionu přidanou hodnotu. Bez
kompromisů všech zainteresovaných (žáků,
učitelů, rodičovské veřejnosti) v dílčích střetnutích a při řešení problémů to není možné.
Také bez vstřícnosti a pomoci široké odborné a podnikatelské veřejnosti, samosprávy
obecní i krajské, nemůžeme počítat s rozvojem instituce.
Dovolte mi, abych na konci vyučování
ve školním roce 2011/2012 poděkoval všem
z vás, kteří jste jakkoliv pomáhali škole v uplynulém období. Především si vážím spolupráce
s městem Slavičín, s podnikateli regionu, jmenovitě alespoň v zastoupení ﬁrem TVD, a. s.,
CEBES, a. s., TRYON, s. r. o., GROZ BECKERT,
s. r. o., ZEKA plus, s. r. o., základními školami
ve městě, Nadací Jana Pivečky. Nadále věřím
v další společné aktivity, které budou směřovat ku prospěchu žáků, a tedy k rozvoji našeho města. Poděkování patří všem zaměstnancům naší školy, neboť je především jejich zásluhou, že sloučení probíhá se zvýšeným pracovním úsilím, bez negativních otřesů, a navazuje na kvalitu vzdělávání z minulých let.
Přeji slavičínským žákům a učitelům
všech škol v regionu pěkné a poklidné letní prázdniny.
Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy
www.gjpsosslavicin.cz

Ússpěcchy a aktivityy naa gyymnázziu
 V Ekonomicko-manažerské soutěži se
ve velké konkurenci umístil na 12. místě Martin Floreš ze septimy. Předkola soutěže se zúčastnilo celkem 1 849 studentů z 98 středních
škol z České a Slovenské republiky. Tímto

úspěchem postoupil do ﬁnále, které se konalo 16. června na UTB ve Zlíně.

Dne 16. května 2012 jsme se zúčastnili akce
„Český den proti rakovině 2012“. V této sbírce jsme celkem vybrali 10 149Kč, peníze byly
vloženy na sbírkové konto společnosti Liga
proti rakovině Praha. Děkujeme všem, kteří
se do akce zapojili.
Děkujeme Zitě Klimčíkové z primy a Lukáši Zvonkovi ze septimy za příkladnou reprezentaci školy v celostátním kole komunikační soutěže Mladý Demosthenes, která se
uskutečnila 17. května 2012 v Praze.

Žáci septimy Martin Floreš a Václav Miklas
se umístili na 1. místě v úvodním kole soutěže o Nejlepší TITAN tým. Jedná se o ekonomickou simulační hru, ve které soutěžní týmy
řídí ﬁktivní ﬁrmu, která se snaží obstát v konkurenci s jinými ﬁrmami při výrobě a prodeji
ﬁktivního výrobku. Společně postoupili do ﬁnálového kola v Praze.
Na ﬂorbalovém turnaji v Dubnici nad Váhom vybojoval náš tým 2. místo. Tento turnaj byl pokračováním aktivit v rámci projektu INTEREG IIIA mezi školami Gymnázium
v Dubnici nad Váhom a GJP a SOŠ Slavičín,
a konal se již jeho pátý ročník.

Úspěchů v matematických soutěžích dosáhl student primy Martin Procházka, který získal diplom za úspěšnou účast ve 3. ročníku
korespondenční soutěže Jáma lvová, kterou
pořádá České vysoké učení technické v Praze. Dále vyhrál 2. místo v okresním kole Pythagoriády.

Letošního ročníku soutěže O zlatý klíč
k brumovskému hradu 2012 se zúčastnilo
čtyřčlenné družstvo ze sekundy. Katce Argalášové, Nikole Kořenkové, Filipovi Talachovi a Jonáši Hercovi děkujeme za účast a reprezentaci školy.
Část třídy kvinty se zúčastnila vernisáže
výstavy obrazů, která proběhla dne 5. června v pražském Valdštejnském paláci, kde svá
díla vystavovali slavičínští výtvarníci Zdeněk
Kutra a František Slovák.
Celostátní přehlídky mladých recitátorů
se dne 8. června zúčastnila Zita Klimčíková
z primy. Tato přehlídka se konala ve Svitavách
za účasti učitelů a studentů DAMU.
Dne 8. června proběhla na naší škole další
ﬁnanční sbírka pod názvem „Dejte šanci dětem
ulice“, při které byly v prodeji propisky z pracovní dílny projektu Šance v hodnotě 20 Kč.
Dne 11. června proběhla na Sokolovně
pro studenty vyššího stupně gymnázia be-

seda s dcerou generála Josefa Mašína – paní
Zdeňkou Mašínovou o nejtemnějším období
naší nedávné historie. O průvodní slovo a hudební vstupy se postaral pan Ziggy Horvát.
Dne 18. června proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení a protokolů
na radnici za účasti starosty města, rodičů
a pozvaných přátel.
V měsíci červnu proběhly v rámci povinné výuky druhých a třetích ročníků vyššího
stupně gymnázia sportovní kurzy – cyklistický v Jeseníku nad Odrou a vodácký v Rudě
nad Moravou.

V posledním měsíci školního roku 2011/12
proběhla v galerii gymnázia výstava studentských prací, která byla přístupná také široké
veřejnosti.
Bc. Marie Stejskalová

Poozorrováníí přechooduu plaanety
Veenušše pře
p es sluneečníí dissk
Studenti GJP
Slavičín v rámci svých pravidelných astronomických aktivit pozorovali
a dokumentovali
6. června také poslední přechod Venuše přes
Slunce ve 21. století. Tento úkaz patřil do série dvou přechodů (první z nich se odehrál
8. června 2004 a na GJP jsme jej pozorovali
v celém průběhu). Zatímco na většině našeho
území byla díky příznivému počasí pozorovatelná celá závěrečná přibližně třetina vzácného úkazu, ve Slavičíně si počasí s námi zahrávalo. Slunce se slunečními skvrnami a s tmavým kotoučkem Venuše se na obloze objevilo
dohromady přibližně na 20 minut. I přes ne
zcela příznivé meteorologické podmínky se
však jednalo o velkolepou podívanou!
Informace o našich uskutečněných či plánovaných aktivitách najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.cz.
Mgr. Ivo Rohlena

Kvvaliﬁﬁkačnní zkouššky na SOŠ

Kvaliﬁkační zkouška z elektrotechniky
Ve dnech 22. a 23. 5. 2012 proběhly kvaliﬁkační zkoušky z Vyhl. 50/78Sb., o Odborné způsobilosti v elektrotechnice pro žáky
učebního oboru Elektrikář a externí zájemce. Během prvního dne se konalo opakování
základních právních předpisů a nejdůležitějších ČSN v oboru elektro.

www.mesto-slavicin.cz
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ného testu a ústního pohovoru,
pohovoru pak následunásledu
jící den. O náročnosti svědčí skutečnost, že
ze 13 přihlášených žáků uspělo pouze 8. Ti,
kteří u zkoušky neuspěli, vykonají opravnou
zkoušku v náhradním termínu. Celá akce,
jako každý rok, byla organizována pod záštitou Moravského svazu elektrotechniků a ﬁrmy Elektrotechnika Brno.
Velké poděkování patří ředitelce Nadace

J
Jana
Pivečky Mgr. Boženě Filákové za bezplatné poskytnutí školicího střediska, a dále pak
Mgr. Kristýně Dvořákové za prostory zařízení Kampak?, kde se konaly zkoušky.
Bc. Čestmír Dvořák

Pooznáávací pobyt v Prrazee
V měsíci červnu se uskutečnil čtyřdenní poznávací zájezd do Prahy, kterého se zú-

Základní škola Malé Pole
Kuukátko doo naší škooly
Naše škola má moc šikovné žáky, a proto
jsme se rozhodli uspořádat výstavu výtvarných prací. Nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Ve spolupráci s Městskou
knihovnou Slavičín proběhla dne 6. června v Horákově vile vernisáž. Zahájili ji Sára
Múdra a Antonín Šmotek duetem Buchet je
spousta z pohádky Kouzla králů. Pan ředitel Roman Goldbach všechny přivítal, nechyběl ani proslov pana starosty Jaroslava
Končického a vedoucí knihovny paní Gabriely Klabačkové. Celý program zakončili
žáci zpěvem písní.
Jsme moc rádi, že nám knihovna pro-

půjčila své prostory a my se můžeme pochlubit naší celoroční prací. Děkujeme knihovně za pomoc při realizaci výstavy a těšíme se
na další spolupráci.
Všem dětem i rodičům přejeme krásné
prázdniny!
Učitelé Základní školy Malé Pole

Minišškola v ZŠ Maalé Poole Slavvičín
Stejně jako loni, i letos probíhala Miniškola za velkého zájmu dětí i rodičů. Vždy usedlo do školních lavic kolem dvaceti budoucích
prvňáčků, aby si vyzkoušeli, jak to ve škole
„chodí“. Nejprve poznali prostory školy, seznámili se s učitelkami a pak si mohli jít hrát

Mladí zdravotníci zachraňovali životy
Dřevorubec se zakrvácenou rukou, popálená žena, zraněná in-line bruslařka po pádu,
lidé v bezvědomí. To vše a další případy museli řešit žáci pátých tříd vybraných škol
Zlínského kraje. Naštěstí nositeli všech těchto vážných zranění byli pouze namaskovaní ﬁguranti.
Soutěž s branně zdravotnickou tématikou
Helfíkův kotár je určená žákům pátých tříd
základních škol. Spočívá v předávání znalostí
a dovedností v oblasti poskytování první pomoci. Projekt je pro děti atraktivní především
tím, že odbornou tematiku dětem přednášejí
profesionální záchranáři a poté si děti nabyté znalosti ověří v modelových situacích s reálně namaskovanými ﬁguranty.
11. ročníku krajského kola soutěže, které
se konalo 9. června v Pivečkově lesoparku
ve Slavičíně, se zúčastnilo celkem 27 dvoučlenných družstev z 10 škol. Na zhruba 1,5
kilometru dlouhé trati bylo připraveno osm
stanovišť, na kterých děti ukazovaly, co se
v rámci přednášek z první pomoci naučily.
Někdy dostaly k dispozici zdravotnický materiál, někdy si musely poradit jen s tím, co
měly u sebe, nebo co našly v okolí stanoviště.
Simulovány byly situace, které mohou v reálném životě nastat. Figuranti byli namaskováni tak, aby zranění vypadala věrohodně.
Děti ukázaly, že si poradí na výbornou
i s tím, co leckterý dospělý neumí, ba čeho se
občas i děsí. Po náročné „záchranářské“ trase chvilky čekání na výsledky zpestřila ukázka výcviku psů, prohlídka záchranářské i policejní techniky a proběhla ukázka spoluprá-

ce všech složek integrovaného záchranného systému při vyprošťování osob z vozidla
po ﬁktivní dopravní nehodě. Tato simulovaná
ukázka vzbudila velký zájem nejen u dětí, ale
i dospělí přihlíželi s velkým zaujetím i s obdivem k práci záchranářů, hasičů a policistů.
A jak soutěžící dopadli? První místo a putovní pohár vybojovali žáci ZŠ Nedašov. Nejlepší domácí – žáci ze ZŠ Vlára získali 4. místo.
Velký dík patří hlavní pořadatelce Pavle
Sudkové, záchranářům ze zlínské zdravotnické záchranné služby, členům hasičského záchranného sboru, policistům místního
oddělení, kteří na organizaci spolupracovali, a sponzorům akce, kterými byli: Stanislav
Blaho, BTH, s. r. o., EKOFILTR, s. r. o., David
Dědek, David Gabko, LAVR Design, lékárna
BTC TRADE, město Slavičín, paní Machovská, TOP-TRIO, VAMAK, s. r. o. a Všeobecná
zdravotní pojišťovna.
Mgr. Šárka Hamalčíková

častnili žáci tříd MS-3, SP-3 a PO-1A. V průběhu zájezdu si žáci prohlédli nejvýznamnější
historické památky Prahy, jako je Václavské
a Staroměstské náměstí, Karlův most, Vyšehrad, Technické muzeum aj. Kromě návštěvy nejvýznamnějších památek stojí za zmínku podrobná prohlídka budovy Senátu, kterou žákům zajistila paní senátorka Jana Juřenčáková.
Mgr. Jana Kubíčková
na školu. Vyzkoušeli, jak se pracuje na interaktivní tabuli. Formou her se dověděli
něco ze života zvířat, poznávali je a třídili
do skupin. Tvořili počty prvků, porovnávali
a poznávali čísla. Hledali písmena na začátku slov, vytleskávali počty slabik. Stříhali,
lepili, skládali, hráli na netradiční hudební
nástroje, zpívali a učili se říkanky, prostě si
vyzkoušeli, jaké je to být opravdovými školáky. Protože se v Miniškole neznámkuje,
dostávali jen razítka, obrázky nebo samolepky. Nakonec si všichni za práci a snahu
odnesli symbolickou jedničku napsanou
na zádech. Doufáme, že všechna čtyři odpolední setkání v naší škole se dětem i rodičům líbila.
Budoucím prvňáčkům přejeme mnoho
hezkých „předškoláckých“ zážitků. V září
už nemusí jít do školy s obavami.
Mgr. Irena Minarčíková

TJ Sokol Nevšová –
vítěz ročníku 2011/2012
Fotbalistům Nevšové se podařilo v letošním ročníku postoupit
do okresního přeboru Zlín.
Jejich cesta za postupem byla
po celou dobu soutěžního ročníku suverénní a postup do vyšší soutěže měli
„v kapse“ již šest kol před koncem soutěže.
Kolo před koncem vévodili tabulce III. tř. s výstavním 18bodovým náskokem a nastřílenými 106 trefami do sítě soupeřů. 55 branek vsítil kanonýr Nevšové Václav Tomšů, který se
tak postaral o rekord celého soutěžního ročníku i historie OFS a nesmazatelně se tím zapsal do oddílové kroniky.
Mužstvo se kolo před koncem pyšnilo 23
vítěznými zápasy a pouze dvěma prohrami.
Za tento skvělý počin patří všem hráčům,
funkcionářům i fanouškům TJ Sokol Nevšová
velký dík.
Věříme, že se jim bude dařit reprezentovat
svoji obec i město Slavičín i ve vyšší soutěži.
Ivana Urbanová – předsedkyně TJ

Zleva: Koběrský, Šoman, Žák – vedoucí
mužstva, Tomšů, Urbanová – předsedkyně,
Hradil – trenér, Vašička, Kováč, Topič
Srcháček, Adly, Juriga, Čačko, Haviar, Münster
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Ligoví dorostenci se po letech setkali
Jedním z mezníků historie slavičínského
fotbalu jsou určitě osmdesátá léta, kdy se
dařilo všem mládežnickým týmům, zejména dorosteneckému týmu, který si vybojoval postup do extraligy. To, že ve Slavičíně
na utkání dorosteneckých týmů byly tisícové návštěvy, je určitě zaznamenáno v archivech, ale že po slavičínském trávníku běhala v té době taková mládežnická esa, která
se stala později pilířem české reprezentace,

Foto Mgr. Zdeněk Rumplík

snad není potřeba v dnešní době ani komentovat. Počínaje Lavičkou, Koubou, Mikloškem, Schwarzem, Haškem, Kulou, Vrbou, Bílkem, Skuhravým, Kubíkem, Kadlecem, Daňkem, Drulákem, Márošim, Kukletou, Podaným či Vlkem a dalšími, a snad by se podařilo vyjmenovat další jména, která psala historii českého fotbalu.
Proti nim stála parta místních borců s bratry Kupčíkovými z Bohuslavic, hráči z Vysokého Pole – Vlastik Machů, Jožka Štrbák a Mira Kořenek. Dále
pak Radek Hlavička z Loučky,
Barcuch z Nevšové či potečský
Valčík, nebo vlachovští odchovanci Obadal, Pavlůsek, Vlastík Ovesný a Hověžák, nebo nedašovský Jožka Fojtík, brumovský Dr. Švach, bojkovský brankář Papák a také plejáda slavičínských hráčů – Smolek, Holek, Kříž, Mynář, Heinik, Argaláš, Vaněk, Jandík, Fojtík, Váňa,
Šnejd, Koseček, Kozubík, Belžík, Faldík, Münster, Gregu-

šiak, Juřík, Divila, Goňa, Studeník, Dědek,
Roder a další.
Na skvěle střiženém pažitu se na slavičínském hřišti utkali v pátek 15. června 2012
místní fotbaloví Internacionálové, přičemž
dokonce sedm hráčů ročníku 1962 zde slavilo kulaté padesátiny. Na zápas přijali pozvání i bývalí trenéři a vedoucí ligového dorostu, a to nestárnoucí pan Zdeněk Rumplík, který letos oslavil 85. narozeniny, a také
trenér Ignác Matějovič.
Utkání přineslo zajímavou podívanou,
místní borci slavícím legendám nic nedarovali a ty v zápase dlouho tahaly za kratší konec. Drtivým ﬁnišem nakonec dokázaly alespoň srovnat celkové skóre a naplno
tak mohly vypuknout oslavy, které probíhaly v restauraci Záložna. Hráči a funkcionáři si zde při prohlížení fotograﬁí zavzpomínali na staré fotbalové časy, kdy parta slavičínských dorostenců dokázala porážet ligové týmy Slavie, Bohemians nebo Plzně...
Výsledek utkání ve Slavičíně: Padesátníci – FC TVD Slavičín 3:3 (0:1) Branky: Belžík St., Kupčík Zd. a Koseček P. – Strnad
M. 2 a Hnilo T.
Petr Koseček

Nohejbalisté HOPY obhájili prvenství v turnaji starosty
Dvanáctý ročník turnaje O pohár starosty města v nohejbalu trojic tentokrát přilákal
na slavičínské kurty za Sokolovnou celkem
čtrnáct mužstev ze širokého okolí.
Nelítostné boje vypukly už po osmé hodině ranní a trvaly až do páté hodiny odpolední, kdy se za mírného deště dohrávalo
závěrečné utkání.
Ve strhujícím ﬁnálovém souboji domácích týmů se nakonec z vítězství radoval
obhájce prvenství tým HOPY, který přehrál

v třísetové bitvě mužstvo PEGAMA. V duelu o třetí místo se v místním derby radovali
z výhry Brumovjané, kteří přehráli ve dvou
setech Bylnici.
V kvalitním turnaji nechyběly ani skvělé individuální výkony, nejlepším smečařem
se stal Zbyněk Raška z Brumova a cenu pro
nejlepší hráče si odnesl Jiří Petrů ze slavičínského týmu Pegama. Cenu Fair Play obdržel
Antonín Bonko starší. Dopolední klání zpestřily svým vystoupením i tanečnice a roztles-

Kuželkářský klub Slavičín
oblibu, a tak se již nyní můžete těšit na další, který proběhne v měsíci září před začátkem nového ročníku amatérské kuželkářské soutěže CAMOLIGA.
V sobotu 2. června byla v prostorách
před kuželnou za účasti členů a příznivců
kuželkářského spor tu ve Slavičíně
slavnostně pokácena májka. Tato akce se
stala již tradicí.
Mgr. Aleš Ptáček

kávačky ZŠ Vlára.
Turnaj se nakonec vydařil a všichni
zúčastnění se již těší na příští, už třináctý ročník.
Konečné pořadí turnaje O pohár starosty: 1. místo – HOPA Slavičín, 2. místo – PEGAMA Slavičín, 3. místo – LOS GLGOS Brumov, 4. místo – Bylnice, 5. – 8. místo – ANO
Team Napajedla, Rokytnice, Hrádek a KAMENI Bohuslavice n/Vláří
Petr Koseček
NABÍZÍME
ﬁrmám možnost své prezentace v prostorách kuželny.
Informace:
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček
pronájem kuželny
1 hod./150 Kč/1 dráha
vhodné pro skupiny i jednotlivce, Informace:
604 715 537 – Pavel Sláma

ZVEME VÁS
 V týdnu od 14. do 20. května 2012 proběhl na naší kuželně turnaj tandemů v kategoriích registrovaných a neregistrovaných hráčů.
Celkem se přihlásilo 14 registrovaných a 50
neregistrovaných dvojic. Kategorii registrovaných hráčů vyhrála dvojice Alena Kantnerová – Rostislav Gorecký st. výkonem 912 poražených kuželek, kategorii neregistrovaných
hráčů vyhrála výkonem 861 poražených kuželek dvojice Aleš Ptáček – Rostislav Studeník. Tento turnaj získal mezi kuželkáři velkou

ve čtvrttek 5. čeervence 2012
KUŽE
ELNA OTEVŘEN
NA

PRO VEŘE
EJNOST
jako součást doprovo
odného programu
akce PAR
RK PÁRT
T Y ve Slavvičíně.
Přijďtte si zahrrát kužellky
a získat něk
kterou z hodnotných cen!
ww
ww.kksla
avicin.cz

www.mesto-slavicin.cz
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Informace vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko při NJP 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 hodin výuky
Základy podnikání – v rozsahu 120 hodin výuky
Účetnictví a daňová evidence – v rozsahu 130 hodin výuky
Každý účastník rekvaliﬁkačních kurzů obdrží osvědčení o akreditované rekvaliﬁkaci.
Počítačové kurzy a další vzdělávací
kurzy:
Základy práce s PC
Práce s PC pro pokročilé
Práce s programem PowerPoint
Graﬁcká práce s programem Photoshop
Tvorba webových stránek včetně graﬁckého designu
Základy daňové evidence
Podvojné účetnictví pro začátečníky
Délka kurzů 20 hodin – 30 hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.

DÁLE nabízíme zdarma možnost využití
PC a Internetu v prostorách Vzdělávacího střediska pro přípravu vlastních dokumentů, možnost tisku a ukládání dokumentů 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 Horní náměstí 111 nebo na telefonních číslech
577 342 822 nebo 739 095 315.
KA
AŽDO
OU ST
TŘEDU od 16 hodin
n můžette
v doměě č. p. 96 na Horn
ním náměsstí navštěěvov
vat DÍLNU
U INSPIR
RAC
CE.
Plá
án ak
ktivit na červeenec 20
012

4. 7.., 11. 7. a 18. 7.. Neešitý
ý patch
hwork

25. 7. Kytk
ky ze silo
oneek
Bližžší info
ormace: 777
7 91
13 782
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Letní výtvarná škola –„Svět kolem nás“
23. – 27. 7. 2012
- kreslení, vystřihování, tvoření z papíru,
ubrousková technika, malování na sklo,
tvoření s ﬁmo hmotou, výroba lampiónu,
rámečků, květináčů, eko tašek... Cena:
1 250 Kč


Zábavná cesta kolem světa s angličtinou
30. 7. – 3. 8. 2012
- 3 dopolední vyučovací hodiny zaměřené
na prohloubení konverzačních schopností, přirozenou výslovnost, opakování gramatiky, aktivní vnímání cizího jazyka formou zábavného programu. Cena: 1 150 Kč
Sport Dance tábor – „Protančené celé
léto“ 6. – 10. 8. 2012
- aerobic, zumba nebo street dance...
denně 3 hodiny tanečních kurzů pro děti,
zakončené soutěží o ceny. 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 tamtéž budou předávány rodičům přibližně
v 15.30 hodin.
V ceně jsou zahrnuty obědy, odpolední
svačiny, celodenní pitný režim, celodenní
dozor, užívání prostorů a energie, materiál, výlet, návštěva koupaliště.
Pro děti ve věku 7 – 12 let, které chtějí
aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin.
Čekáme na Vás! Stačí přijít do Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21
Slavičín a vybrat si jeden z táborů a vyplnit přihlášku. A JE TO! Telefonní kontakt
577 342 822, 739 095 315. Těšíme se na Vás!

Stovka Slavičanů navštívila Senát
V úterý 5. června vyrazily dva plné autobusy nejen dospěláků ze Slavičína a okolních
obcí, ale i studentů Gymnázia Jana Pivečky
směr Praha na unikátní zájezd poznávacího
a hlavně společenského charakteru. Jelo se
totiž na vernisáž výstavy známých slavičínských výtvarníků Zdeňka Kutry a Františka
Slováka, která se konala na tak důstojném
místě, jako je Senát ČR.
Plánovaného čtyřhodinového volna před
vernisáží většina využila k prohlídce historického centra Prahy a nadšeni byli zejména ti,
kteří navštívili hlavní město poprvé. Ale nezapomenutelné zážitky na nás teprve čekaly.
V Senátu jsme byli paní senátorkou Janou
Juřenčákovou velmi vřele přivítáni, po nezbytné bezpečnostní kontrole se nás ujaly dvě fundované průvodkyně a provedly nás Valdštejnským palácem. Jako bonus jsme byli uvedeni
do jednacího sálu Senátu, kam se návštěvníci běžně nedostanou.
Usadili jsme se do křesel senátorů
a na chvíli se vcítili do jejich role. Kdo chtěl,
mohl promluvit „k davům“ nebo se nechat vyfotit u řečnického pultu – no, senzační, uvolněná atmosféra… Paní senátorka Juřenčáková, která byla iniciátorkou a sponzorem této
akce, vše se spokojeným úsměvem pozorovala a nakonec sama zaujala místo u řečnického
pultíku. Všichni ztichli a se zájmem
naslouchali jejímu zasvěcenému výkladu
o dění v horní komoře, ať už o práci v jednotlivých výborech či osobních prioritách.

Kvitovali jsme její příjemnou, spisovnou mluvu, kterou jí může závidět leckterý tiskový
mluvčí. Každá věta byla promyšlená, konkrétní, přednesená s typickou skromností
paní senátorky.
Ale to už se přiblížil čas zlatého hřebu
programu – vernisáž. Ve výstavní síni byla
rázem hlava na hlavě a slavnostní program
s prohlídkou vystavených obrazů mohl začít. Dr. Oldřich Páleníček, renomovaný znalec výtvarného umění, v úvodu zdůraznil, jak
velká je to pro umělce čest – vystavovat v Senátu, jak těžce se takové výstavy regionálního charakteru prosazují, kolik úsilí od organizátorů vyžadují a s jakým dlouhým předstihem se musí zařizovat. Ale výsledek stojí
za veškerou námahu, neboť se jedná o mimořádnou prezentaci nejen samotných umělců,
ale především města Slavičín. Připomněl, že
před dvěma lety zde měl výstavu i akademický malíř Jaroslav Jeřábek.
Po prohlídce vystavených obrazů se při
bohatém rautu debatovalo, vzpomínalo a radovalo, neboť nás přišli pozdravit i slavičínští
rodáci a příbuzní žijící v Praze a okolí. Kdyby
se nepřiblížil čas odjezdu domů, určitě by se
povídalo do pozdních nočních hodin.
Vážená paní senátorko, děkujeme za fantasticky prožitý den!!!
Město Slavičín, které sponzorovalo jeden
autobus, si rovněž zaslouží vřelé díky!!!
Za účastníky zájezdu
Vlasta Kubrychtová

Foto Tomáš Heczko

Kalendář
turistických akcí
 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
Připravuje se:
 1., 2. 9. Slavičínská šedesátka – 42. ročník,
vede p. Žallman
 6. 10. Zájezd na Pochod slováckými vinohrady, vede Fr. Kovařík
 24. 11. vycházka do Šanova – zakončení
sezony, vede D. Orsáková
 26. 12. pochod Ze Štěpána na Štěpána,
vede p. Žallman
 31. 12. setkání na hranici – Peňažná
Bližší informace k jednotlivým akcím budou vždy
v týdnu před akcí ve skříňce u turistické mapy
na autobusové zastávce U Radnice.
Akce jsou přístupné pro širokou veřejnost
a všechny příznivce turistiky.
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Literárně historické
toulky již po sedmé
O tom, že příjemné jarní dny přímo vybízejí k procházkám, nemůže být pochyb. K měsíci květnu proto již neodmyslitelně patří literárně historické putování Slavičínem, pořádané Městskou knihovnou a Domem dětí
a mládeže, s jehož organizací opět vydatně
pomohli fundovaní průvodci místními dějinami – Mgr. Božena Filáková, Mgr. Jana
Adámková a pan Josef Ščuglík. I když si letošní počasí usmyslelo, že toto podnětné „toulání“ svými rozmary překazí, nestalo se tak
a malí zájemci se ve středu 16. května dostavili v hojném počtu na startovní čáru. Trasa
exkurze vede tradičně stále stejnou, vyšlapanou stezkou od kaple Panny Marie Sedmibolestné po chrám sv. Vojtěcha. Motivační program, jehož cílem je děti vést ke znalostem
svého regionu, je však pokaždé jiný, variabilní. Tentokrát se jeho hlavní část odehrála v celé budově Horákovy vily, kde všechny
přivítal také pan starosta Ing. Jaroslav Končický. Zde se účastníci formou soutěží, her
a scének seznámili s okolnostmi jejího vzniku a také s příběhem lékařského rodu Horáků, jehož příslušníci od dob působení v našem městě výrazně přispívali k jeho rozkvětu a vzdělanosti.
I starožitná studovna, zachovaná ve vile
na počest jednoho z předních činitelů Klubu
přátel historie Slavičínska – MUDr. Lumíra
Horáka, toho dne ožila dětským štěbetáním
a zvídavými dotazy – např. kde se vzalo tolik vzácných, nádherně vázaných knih a jakéže tajemné zkazky se v nich ukrývají. Jejich bývalý majitel pan doktor Horák by jistě
těmto horlivým tazatelům měl co říci ze své
nepřeberné studnice cestovatelských zážitků
a místopisných znalostí. Bohužel jsme na něj
mohli už jen v dobrém zavzpomínat a dětem
tak přiblížit jeho celoživotní neúnavnou práci
na poli věd lékařských i historických.
Toulky tedy nelze chápat jen jako pouhé pozastavení se u mlčenlivých budov, němých svědků různých dějinných etap. Většina z těchto objektů v sobě uchovává poutavé
příběhy o památných událostech a především
o slavičínských osobnostech, které si zaslouží žít v povědomí nás místních už od našich
nejmladších generací.
Mgr. Gabriela Klabačková
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Vybráno z kalendáře
 2. 7. Horní náměstí

PROPAGAČNÍ JÍZDA HISTORICKÉ HASIČSKÉ TECHNIKY
 5. 7. Zámecký park
ČERVENCOVÁ PARK PÁRTY
 8. 7. 14.00 Výletiště Divnice
DIVNICKÁ HELIGONKA
 28. 7. 20.00 Výletiště Hrádek
PREMIÉR
VÝSTAVY
 Městské infocentrum
CESTY A NÁVRATY
- fotograﬁe Jana TLUKY
PŘIPRAVUJEME
 1. – 2. 9. SLAVIČÍNSKÁ ŠEDESÁTKA
 1. 9. POHÁDKOVÝ LES V PIVEČKOVĚ
LESOPARKU
Městské infocentrum Slavičín
ý
Vás zve na výstavu

CESTY A NÁVRATY
- fotograﬁe Jana TLUKY
2000 – 2011
Vystudoval gymnázium ve Valašských
Kloboukách a elektrotechnickou fakultu
VUT v Brně. Bývalý člen někdejšího fotokroužku ZK Družba ve Slavičíně, nyní
člen fotoskupiny Méta a Združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom
stredisku v Trenčíně, představí soubor
krajinářských a reportážních fotograﬁí
z cest, zejména po Balkáně, ale i z Egypta, Malajsie a Vietnamu.
Jan Tluka neprofesionálně fotografuje
od r. 1970. Kromě účasti na různých kolektivních výstavách a soutěžích již realizoval
více než 30 autorských výstavních projektů v Česku i na Slovensku. Do Slavičína,
kde žil až do roku 1978, se touto formou
vrací po více než třiceti letech.
Vernisáž výstavy:
29. června 2012 v 18 hodin v Městském
infocentru ve Slavičíně
Výstava potrvá do 30. 7. 2012

Půjčovní doba pro děti i dospělé v srpnu:
Pondělí: 7.30 – 13.00 13.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
Internet bude pro veřejnost dostupný v uvedené provozní době.
Informace na tel. č. 577 341 481
web: http://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Sluncem zalité prázdniny a spousty nezapomenutelných letních zážitků přejí
pracovnice městské knihovny!

Propagační jízdu
historické
hasičské techniky
Trasa v pondělí 2. července 2012

Valašské Klobouky – Horní náměstí,
8.45 – 9.15 hodin

SLAVIČÍN – Horní náměstí
10.00 – 10.30 hodin
slavnostní předání pamětní stuhy starostou města
výstava hasičské techniky
Luhačovice – Jurkovičův dům,

11.00 – 11.45 hodin na Lázeňském náměstí proběhne slavnostní předání stuhy a výstava hasičské techniky

Zlín– stanice HZS, 12.45 – 13.00 hodin, 13.30 – 15.00 hodin – slavnostní jízda hejtmana ZK, starosty SH ČMS a ředitelky HZS ZK
Vozidla v koloně:
Zlínský kraj
Škoda z roku 1927, SDH Ratiboř, Svatopluk Juráň
Moravskoslezský kraj
Tatra z roku 1929, SDH Štramberk
Polsko
muzejní auto z Mislowic
Slovensko
Škoda z roku 1928, Turzovka
Z Luhačovic se připojí historický hasičský speciál Tatra, ročník 1931.
Celková trasa měří 320 km.

Srdečně Vás zveme
na II. ročník
setkání harmonikářů z Čech,
Moravy a ze Slovenska

DIVNICKÁ
HELIGONKA

Městská knihovna
Oznamujeme všem čtenářům a návštěvníkům
knihovny změnu provozní doby o prázdninách.
Červenec: ZAVŘENO

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského a Zlínského kraje ve spolupráci s polskými a slovenskými dobrovolnými hasiči organizují od pátku 29. 6. 2012

FC Sport bar – hokejisti
zvou na

TANEČNÍ ZÁBAVU
se skupinou
p

PREMIÉR
v sobotu 28. 7. 2012 od 20 hodin
na Výletišti v Hrádku.
Rozšířená nabídka pivních speciálů.

neděle 8. července 2012 od 14 hodin
výletiště Pod Zámkem v Divnicích
Vstupné dobrovolné

SE
ETK
KÁN
NÍ
ŠABA
ATČA
ANŮ
v pátek 6. červencee 2012 v 16 hodin
u křížku
u vedle Poláčkov
vého

www.mesto-slavicin.cz
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 ÚTERÝ 3. 7. 21.00
TOHLE JE VÁLKA
Dva špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR, jsou kamarádi
na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba
zblázní do jedné a téže slečny Lauren Scottové. Kariéristka Lauren je sice ve svém pracovním životě úspěšná,
ale její milostný život je jedna velká katastrofa. Poté, co
ji nechá přítel, kvůli kterému se přestěhovala z milované Atlanty, nemá na randění a hledání nového vztahu
ani pomyšlení. S tím se ale nespokojí její praštěná kamarádka Trish, která ji přemluví, aby zkusila najít štěstí v lásce na internetové seznamce. Na internetu se seznámí se sympaťákem Tuckem a domluví si s ním rande. Aby to ale neměla tak jednoduché, ve videopůjčovně se jí do cesty připlete i pohledný hezoun FDR. Lauren se rozhodne randit prozatím s oběma, samozřejmě
bez nejmenší potuchy, že oba jsou nejlepšími kamarády a navíc top agenty CIA.
Režie: McG
Hrají: Chris Pine, Reese Witherspoon, Tom Hardy aj.
Komedie USA s titulky/96 min. Vstupné 80 + 1, DO 12
LET NEVHODNÝ
 NEDĚLE 8. 7. 21.00
PROBUDÍM SE VČERA
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svo
vobodný profesor češtiny Petr díky třídnímu srazu uvěd
ědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy v sedmnácti letech, nenašeel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se pak navždy vyt
ytratila
z jeho života. Petrovi se naskytne šance cestov
vat zpět
v čase do svých studentských let, do června 19
989, kdy
chodil do třeťáku. Dostane možnost napravit
it, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen
en tak. Petr
se dostává do změti komplikací a průšvihů
hů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí,, kterou dobře zná od svých vlastních studentů. Pos
ostačí však tyhle zbraně na to, aby přesvědčil Elišku o svých citech
a získal její lásku?
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela
a Boudová, Petr Nárožný, Zlata Adamovskál aj. Česká
á komedie/120 min.
Vstupné 84 + 1
 ÚTERÝ 10. 7. 21.00
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
Výstřední Newyorčan Bori
ris Yellnikoff odkládá život vyšší společenské třídy k ledu, aby se mohl oddávat svobodnějšímu životu. Nejraději
Ne
však svou nekompromisní kritikou čehokolii a kohokoli krmí své kavárenské přátele, studenty šachu, obyčejné kolemjdoucí
i samotné diváky. Odmítá
á se řídit jakýmikoli konven
konvencemi a jeho životním krédem
em je: užívej si, co to jde. A tak,
když se shodou náhod potká s mladou dívkou M
Melody,
obrátí znovu celý svůjj život naruby. A nejen sobě.
so
Stárnoucí Boris, naivní Melody, její sexy matka a upjatý otec
procházejí postupněě očistnou katarzí, v nichž
ni
se zbavují všech předsudků
ů o „šťastném životě“.
Režie: Woody
y Allen
A
Hrají: Larry David, Evan Rachel W
Wood, Patricia Clarkson aj. Komediee USA s titulky/92 min. Vstupné 80 + 1
 ČTVRTEK 12. 7. 21.00
PERFECT
T DAYS: I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Příběh začíná čtyřiačty
čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana Chýlková), kte
která sice nedostane největší kytici, jakou
u si dovede představit,
p
zato ale pěkné přáníčko od svéé bývalé šv
švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz
az v rozhlasovém
rozhla
pořadu od bývalého manžela
(Bob Klepl), kré
krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda
Richard (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své
nevyzpytatelné
yzpytat
matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko
si doma v
vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – do
dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitěě př
přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky
Oskarové, hvězdy televizního pořadu „Před a po“. PřiOs
ttom Erika má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale
s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán
a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci
se nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam
(Vojta Kotek).

Režie: Alice Nellis, Česká komedie/108 min. Vstupné 80 + 1
 NEDĚLE 15. 7. 21.00
MERUŇKOVÝ OSTROV
Kolik mužů může skutečně milovat jedna žena?
žen
Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným
lným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film
m odehrávajío
od
cí se na jižním Slovensku, na samotě ukry
kryté v me
meruňkových sadech, vás vtáhne do víru vášn
ášní tří mužů k jeedné
dn
osudové ženě a její lásky k nim,
m, sse všemi strastmi a radostmi, které dokáže přinést
ést život. Slunce, vůně dozrávajících meruněk a hled
ledání vlastního štěstí si vás získají v příběhu silnéé žžen
že y, která miluje a touží být milována – jako my všichni.
vš
Režie: Peter
Pet Bebjak
Hrají:
rají: Szidi Tobias, Attila Mokos
Mok , Peter Nadasdi,
Györg
yörgy Cserhalmi aj. Slovenské ﬁlmo
mové drama/102
min. Vstupné 84 + 1
 ÚTERÝ 17. 7. 21.00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Tentok
krát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výle
ýletní loď, kterou svým dováděním běěhem chvíle obrátí nar
aruby
u . Chimpunkové a Chipettk
ttky
páchají na parníku, který
ý se
se stal dočasně jejich hracím
hra
hřištěm, jednu lumpárnu za dru
dr hou a zpestřu
třují tak
prázdniny nejen sobě, ale i všem ost
ostatn
a ím pas
asažérům.
Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kd
dy ztro
ztroskotají na
opuštěném ostrově, ze kterého, jak se zdá
dá, není úniku.
Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný,
o
jak to
na první pohled vypadalo. Alvin a je
jeho přátelé potkávají nového kamaráda, se kterým
m se
s vydávají na dobrodružné putování po ostrově, na
n jehož konci je čeká
velké překvapení..
Režie: Mike Mitchell
Hrají: Jason Lee, Matt
atthew Gray Gubler, Amy Poehler aj. Animovaná kom
omedie USA v českém znění/87
min. Vstupné 80 + 1
 ČTVRTEK 19. 7. 21.00
PRCI, PRCI, P
PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
Jablečný kol
koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak
ak se ale hrdinové komediální série příliš
nezměnili,
i, i když jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbíraj
rají trapasy a ztráty. Třináct let poté, co prvním
dílem
m vyvolali
v
mohutnou erupci pubertálních komedií, se
s na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, včetně Jimova táty a Stiﬂerovy mámy.
xuá
Vy se proto raději připravte. Pro jistotu na všechno.
V
Nejvhodnější záminkou k setkání všech postav byl podle scenáristů školní sraz. Trocha bilancování – Jim (milovník koláčů) žije s Michelle (milovnice hudebních táborů) v manželství, kterému pomalu dobíhá setrvačník. Oz (největší slušňák) je úspěšný televizní sporťák, ale doma mu to neklape, protože chodí s typickou blbou blondýnou. Z Kevina se stal podpantoﬂák,
Finch se snaží vypadat jako světák, jímž ve skutečnosti
ti
není ani omylem, jen Stiﬂer se vůbec nezměnil. Po
ořád je to idiot a magnet na maléry všeho druhu. Jenž
nž
nže
tenhle sraz nebude jen o bilancování. Hoši si vzzpomenou, co velkého na střední od života čekali,
i,, jak
málo toho ve skutečnosti dostali, a rozhodnou se to
napravit...
Režie: Jon Hurwitz
Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chriss K
Klein aj.
Americká komedie s titulky/113 min. Vstupn
né 80 + 1
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!
 NEDĚLE 22. 7. 21.00
ČTYŘI SLUNCE
Kolik sluncí je třeba, abychom bylii šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví
o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom,
jak často jsou děti ovlivňovány přešla
lapy svých rodila
čů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou
u doposud zmítaný otec od rodiny Jára (Jaroslav Plesl)
esl)
sl) se stá
stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty. S partnerkou Janou (Anna Geislerová) vychovávají dvě děti. Starší z nich je dospívající syn
z Járova prvního manželství Véna (Marek Šácha), který v příběhu sehraje klíčovou roli po boku staršího kamaráda, punkáče Jerryho (Jiří Mádl). Jana prožívá krizi v manželství, ta vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z práce a ona si najde milence (Igor Chmela). Lavinu nečekaných událostí z povzdálí sleduje a možná

nakonec ovlivní místní guru Karel,
el, jehož ztvárnil v neee-zvyklé herecké poloze Karel Rod
Roden.
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Jaroslav Plesl,
sl, Marek Šácha, Karel Roden
Roden, Aňa
Geislerová aj. Premiéra
emiéra
a českého
če kého ﬁlmu/105 min
čes
min. Vstupné 74 + 1, DO 12 LET NEVHOD
HODNÝ
 ÚTERÝ
RÝ 2
24. 7. 21.00
LÍBÁ
ÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Dva roky po diváckém hitu Líbáš ja
jako Bůh
h přichází
autorka a režisérka Marie Poledňáková
Poledňáko s volným
ným pokračováním úspěšné komedie. Příběh
ěh ﬁlmu začíná
číná
íná ve chvíchví
li, kdy staré manželské svazky jsou
js deﬁnitivní
vní minulostí
minulost
a Helena s Františkem se poko
koušejí začít nový,
ový, společný
život. Ovšem, jak už to tak
k bývá,
b
pouto s bývalým živoživo
tem nelze zpřetrhat jen
n tak
t jednoduše. Stále je to vaše
rodina, vaše okolí a vaš
vaši bývalí partneři
ři do společného
života nutně stále patří.
pa
Premiéra nov
ové české komedie//113 min. Vstup
p
pné 80 + 1
 ČTVRTEK
K 26. 7. 21.00
ŽELEZN
ZNÁ LADY
Marga
rgaret Thatcherová, neobyčejná
byčej
by
byčejná
čejná
jná a všes
v
všestranná
š trann
žena, kt
která dokázala, že vysoká
á politika není
ení jen
jen výsavýsa
výsa
dou
um
mužů, se jako první žena stala
stal
ta a premiérkou SpojeSpoje
néh
ého království Velké Britániee a Severního
ího Ir
Irska
Irska.
ska. Svým
S m
nekompromisním přístupem
n
m k politickému, ale i osobosob
osob
b
nímu životu, získala přezdívku
vku Železná lady. Film uka
ukazuje Margaretino jedenáctileté
ileté působení
sobení v pozici
ici před
předd
sedkyně britské vlády, její
jíí neústupnost
ost a rozhodnost,
rozhodnos
rozhod s
ale i to, jakou cenu zaplat
ati
tila za politický vliv a moc.
Režie: Phyllida Lloyd
yd
d
Hrají: Meryl Streep,
p, Jim Broadbent, Alexandra RoRo
o
ach aj. Britský životopis
isný ﬁlm s titulky/105 min. Vstup
is
p
pné 84 + 1, DO 12 LET
TN
NEVHODNÝ
 NEDĚLE 29. 21.0
00
NEVĚSTINEC
Přelom devatenáctého
enáctého
náctého a dvacátého století – ob
obdob
období
b
velkých sociálních
ch změn – postihl
ostihl také proslulé
slulé paří
paříží
ské nevěstince. Uzavřenému světu, v němž se na jedn
jedné
straně nabízela
a krása a potěšení, ale i ponížení a bolest,
boles
hrozil zákaz. Francouzsk
Fran
Francouzský
ncou
couzsk
zs ý režisér
režisér vyšel
šel ze současné sos
ciologické studie
udie o pařížských
u
ařížsk h „domech
„dome
domech lásky“
lás
na přepřř
lomu století.. Filmový obraz prostitutek
itutek a jej
jejich
jich zá
záka
zákazka
níků zbavil lechtivého a povrchního poz
pozlátka, který n
nahradil o poznání
oznání živočišnější
živočiš ší atmosférou. Do popředí se
dostávají autentické osudy dívek, jejich rivalita i př
přátelství, ale i dobové volání po obratu k rádoby humá
humánnější spo
po
polečnosti.
Režie:
ežie: Ivan Reitman. Francouzské psycholog
psychologiccho gi
ké dra
ra
ama s titulky/122 min. Vstupné 80 + 1, MLÁD
D
DEŽI NE
NEPŘÍS
EPŘ TUPNO
 ÚTERÝ 31. 7. 21.00
MUŽI V ČERNÉM 3
Známí agenti J a K zpět... A opět včas. J běh
během
em sv
vév
ho patnáctiletého
patnáctil
fungování v agentuře Muži v černé
černém
viděl spoustu nevysvětlitelných
nevysvětlitelnýc věcí, ale nic – ani mim
mozemšťané – ho nedokáže tak zmást jako jeho ssarkastický tajnůstkářský partner. Ale když je život agen
nta
n
K i osud planety Země v ohrožení, musí agent J cestov
vat
v
v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku. J zjistí, že exist
istují
ují ta
tajem
j ství vesmíru, o kterých mu K nik
kdy
k
neřekl. A ona tajemsttví bud
budou
ou odhalena, když se v m
minulosti spojí s mladým agentem K, ab
by zach
zachránil svééého
partnera, agenturu a budoucnost lidstva.
Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine C
Clement, Josh Brolin, Lady Gaga aj. Komedie USA v česč
kém znění/104 min. Vstupné 80 + 1
Změna programu vyhrazena.
Všechna představení jsou uváděna v LETN
N
NÍM
KINĚ. Za nepříznivého počasí, a při dostatečném zájmu diváků, promítá se v kině SOKOLOVNA.
Informace na telefonu 577 341 108 a www.mesto--slavicin.cz

BIOSKOP, s.. r. o., Vás zve na premiéru nov
vého českého ﬁlmu PROBUD
DÍM SE VČERA
8. července 2012 v 21 hodin v letním kině ve Slavičíně
Produkce je spo
ojená s occhutnávkouu produktu společčno
osti Al-Namura – jedno
oho z neejvyhledávvanějších energeeticckých nealkoholických ná
ápojů Big
g Shock!!
Přijďte se zassmát, přijďte se občerstvit skvělýým nápojem
Big Shock!
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GARANT KVALITNÍCH

!

ČESKÝCH ZNAČEK
Nedejte na smyšlené slevy
vytočte si slevu opravdovou
p
v KOLE ŠTĚSTÍ!
R-nábytek zve všechny na akci

!

PRÁZDNINOVÉ KOLO ŠTĚSTÍ
která bude probíhat ve dnech
2. 7-21. 7. 2012 v prodejně R-nábytek
ve Valašských Kloboukách.
Platí pro celý sortiment.

tel.: 777 717 709
603 214 086
www.nabytekuh.cz
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ž
přílekutečně
as
Brumovská 709
Valašské Klobouky

PRONAJMU
výrobní, skladové prostory
včetně kanceláří v areálu
ve Svatém Štěpáně.
Různé velikosti plochy:
od 100m2 po 2000m2.
Možnost pronájmu jednotlivě
nebo i v celku.
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Pronájem za výhodných podmínek.
Zprostředkovateli tučná odměna.

Tel: 777 750 005

Kompletní realizace střech

PRÁZ
ZDNINO
OVÁ AKC
CE
BOWL
LING
180 Kč /hod. ve všech ča
asech
KOPEČKOV
VÁ ZMR
RZLINA v prodeji
6. – 7. 7.. GRILO
OVÁNÍ MA
ASA
20. – 21. 7. GRIL
LOVÁNÍ RYB
vše podle receptů
ZDEŇ
ŇKA POH
HLREICH
HA

práce klempířské, pokrývačské,
tesařské
montáž střešních krytin, oken
tel.: 777 270 338
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz

Prodám, případně pronajmu byt 1+1
v osobním vlastnictví ve Slavičíně.
Na ceně se dohodneme.
Info na tel. č. 777 914 549

Po
ohrozily jssme Lence,
že půjjde na kou
upák sama,
když nám neezkulturní
nožky
y. Hrozb
ba zabrala
(a peedikúra taky), gelolak vydrží dééle než lak
a k moři chcem
me na nohy
rovno
ou gelovk
ky. Už jsme
chtěly
y vyrazit pro plavky,
když nás Marrkéta pou
učila, že i na Primě
v Jste to, co jííte, opěv
vují zdrav
vé a rychlé
zhubnutí v ly
ymfě, a tak jsme nejdřív naklusaly do na
ašeho zá
ázračného
o přístroje.
Hubené jásám
me „hurá pro plavk
ky“! Už jsme
byly ve dveřícch, když čte Jana D. v bulváru, že i zpěvák
k Petr Kolář má prodloužené vlasy. Význ
namně zamrkala a nám bylo
jasné, že potřeebujemee delší vla
asy. Vzala si
nás do parády
y a pak „h
hurá pro plavky“! Zamykáme salon
n, když dorazila Jana J. „Jak
chcete mrkat na plavččíka bez prodloužených řas?“ Uzznaly jsm
me, že na
a tom něco
bude, takže hu
ubené, s hustou hřívou jako
Kolář a řasamii až do neebes voláme „HURÁ
PRO PLAVKY
Y“! A na koupališšti si libujeme, že faceboo
okový prroﬁl a web
b salonu lámou rekordy - skvělé soutěže, dárky i novinky ze salon
nu. Abso
olutní úsp
pěch zaznamenaly fotky proměn
n image Slavičanek.
K Hájenk
k ám 31
12 (vedll e pošt y),
737 044 823, www.leja
asalon.w
weebly.com

www.mesto-slavicin.cz

Placená inzerce

ZPRÁVY
Z LEJA SALONU
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Slavičín v Benátkách
Motto: Konec světa bude, až lidé přestanou
zpívat. Albert Einstein
Náročný půlrok intenzivního nácviku se
blíží ke konci. Středeční večer je ve znamení balení a příprav a v noci Smíšený pěvecký
sbor Cantare nasedá do autobusu a vydává se
jižním směrem reprezentovat své město Slavičín na mezinárodním festivalu pěveckých
sborů Musica Sacra v italských Benátkách.
Ano, už bylo potřeba někam vyrazit a získat novou motivaci pro další úsilí, to jsme cítili všichni, a proto jsme se moc těšili. Navíc
účast na mezinárodním hudebním festivalu
byla pro náš sbor velkou výzvou. Na pravidelných zkouškách jsme se připravovali již
od ledna a pilovali vybraný repertoár.
Vyjeli jsme před jedenáctou večer a noční
cesta byla poklidná. Byla to výhoda snad i pro
řidiče, kteří si zaslouží pochvalu za rychlost
a zároveň plynulost své jízdy. Vize několika
dnů ve společnosti přátel a hudby z nás velice rychle smyla všednodenní starosti, a když
rozbřesk přinesl výhledy na sluncem zalitá,
ještě zasněžená alpská panoramata, zmocnila se nás kolektivní euforie, která nás již neopustila.
V přímořském letovisku nedaleko Benátek Lido di Jesolo nás očekával hotel Centrale, jak se později ukázalo, s českou ředitelkou.
Jaká náhoda, jak milé… Po běžných formalitách a ubytování nás zajímalo jediné: kde se
rozezpíváme a kde budeme zkoušet? To jsme
ovšem personál hotelu velice překvapili, přijel sbor zpívat na festival a chce zkoušet, to
je ale velice nečekané, na to tento hotýlek
opravdu nebyl připraven. Prošmejdili jsme
celý objekt a našli zkušebnu největší a nejkrásnější, s klenbou přímo nebeskou: střecha hotelu s whirlpoolem a lehátky. Výhled
ze střechy na moře se nám to sice snažil vynahradit, ale silně rozevlátě-větrná akustika
nás asi po hodině přece jen vysílila a zahnala dovnitř. Přemístili jsme se na hotelový pokoj a zbytek zkoušky strávili namačkaní jeden
na druhém. Ke klidu před zítřejším vystoupením to moc nepřispělo, ale zato byl určen charakter všech večírků tohoto zájezdu – všichni se vejdeme na jeden pokoj!
Pátek ráno. Nervozita je cítit u snídaně,
při balení, i v autobusu. Nic nezapomeňme,
noty, šaty, hudební nástroje a věci do Benátek
na celý den. Jaké bude počasí? Slunce svítí,
ale je pořád dost zima, a v kostele bude také
zima. Věcí je hodně, kdo to bude nosit celý
den, budeme tam mít šatnu? Kam dáme varhany a housle? Všechny otázky snad vyřešeny a vyrážíme. Napjatou atmosféru rozebral
až výběrčí vstupního poplatku do Benátek,
který nám jako sboru vystupujícímu na festivalu poskytl slevu 210 EUR. Dobrý začátek

stvrzen dobrou slivovičkou (proč jen jsme ji
nevytáhli už ráno???), předzvěst šťastného
dne pro Cantare.
Buon giorno Venezia! Benátky jsou úchvatné od začátku do konce, uchvátí nově příchozího i toho, kdo zde je již poněkolikáté. Historii cítíte všemi póry těla a každou vteřinu
se musíte sklánět před myšlenkou i realizací tohoto neuvěřitelného města a místa. Přítomnost energie velikánů, kteří zde kdy pobývali, se snoubí s pocity zmaru a konfrontací s myšlenkou pomíjivosti.
Náš průvod tímto vzácným městem byl
mírně ironizující, a to hlavně díky varhanám. Představte si v úzkých uličkách Benátek „průvod“ sboristů, uprostřed něhož jdou
čtyři muži a nesou „něco“ v obrovské tašce. Asociace všech byly podobné. Nicméně
jsme i s „nebožtíkem“ šťastně a včas dorazili
na zkoušku ve 12.30 hodin.
Náš koncertní sál – chrám Chiesa della Pieta, kousek od slavného náměstí San Marco,
přímo na břehu laguny – nám vyrazil dech.
Krásné místo, posvátný prostor, skvělá akustika. Náš festivalový koncert byl krásně nakomponovaný, velice rozdílné 4 pěvecké sbory znamenaly bohatý umělecký zážitek. Zahájily děti, což bylo příjemné a osvěžující.
Polský dětský sbor „Musica Warsaw“ vystřídal temperamentní smíšený sbor „Vararakn“
z Arménie. Mnozí jsme poprvé naživo slyšeli
harmonie a rytmy mířící k východu a promítající se do tzv. vážné duchovní hudby. Úplný
opak byl poté švédský sbor Varmdo Vokalensemble s klasickou severskou chrámovou hud-

bou. Náš slavičínský Smíšený pěvecký sbor
Cantare koncert zakončil. Sklidili jsme obrovské ovace a gratulace. Náš zpěv, nadšení a rozmanitý repertoár dokáží oslovit a nadchnout
publikum nejen tady u nás, ale také ve světě.
Závěr krásného dne, dne plného zážitků
a prožitků, jsme si opravdu užívali. Honem
jsme ještě sáli zvláštní vůně tohoto města a při
jízdě místním vodním autobusem vaporetti celým městem po kanálu Grande zpět k parkovišti se v nás snoubila radost s nostalgií. Radost a nostalgie ze všeho, co bylo, co je a bude.
Následující noc a den byly ve znamení
uvolnění, radosti, smíchu a zpěvu. Den u moře
v jarním počasí má své kouzlo a severoitalská
riviéra je bez davů, které zde potkáte v létě,
velice hezká a příjemná. Italský přímořský
bulvár nikdy nezažil večer tolik živé hudby.
A když nás vyhodili z balkonu i pokoje pro rušení nočního klidu, pokračovali jsme na noční pláži soutěží „hlas Lido di Jesolo“, dokud
nás téměř ranní mrazík nezahnal do teplé náruče již spícího hotelu.
Itálie se s námi rozloučila zemětřesením.
Nezapomenutelný, znepokojivý zážitek třesoucí se budovy někteří z nás zaspali, jiní mysleli, že mají náruživé sousedy. Ráno u snídaně
při sledování televize se zpravodajstvím o silném zemětřesení, které zasáhlo ničivě Bolognu, nám ztuhly úsměvy na tváři. Cestou domů
mnohým volala rodina, zda jsme v pořádku.
A my se začali těšit domů, do své malé,
milé země uprostřed Evropy. Dobrý den, Slavičíne, snad jsme Tě dobře reprezentovali!
Jana Nesázalová
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