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Ocenění pro paní vychovatelku Tomaníkovou

Ve středu 27. března 2013 proběhlo v pro-
storách Muzea Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě ocenění pedagogických
pracovníků za účasti nejvyšších představitelů
kraje. Mezi pedagogy vyznamenanými za pe-
dagogickou činnost a významný přínos pro
výchovu a vzdělávání mladé generace byla
paní vychovatelka 

ZŠ Slavičín-Vlára Marie Tomaníková.
O tom, že práci s dětmi i mládeží vykonává
srdcem a ocenění si právem zaslouží, svědčí
následující slova: „Paní vychovatelka Marie
Tomaníková patří k pedagogickým osobnos-
tem významně působících v oblasti zájmové 
mimoškolní činnosti dětí a mládeže. Její prá-
ci vysoce hodnotí jak její současní i minulí
žáci, tak také pedagogové školy, rodiče a ve-
řejnost. Své zkušenosti z ochotnického diva-
dla uplatňuje při vedení maňáskového a di-
vadelního souboru. Během 25leté činnosti
se v něm od jeho počátku vystřídalo mnoho
žáků. Předává jim svůj talent a nadšení a je-
jich společná vystoupení sklízí u dětských di-
váků velký úspěch.“.

20. května 1992 zhlédli poprvé rodiče na-
šich žáků a veřejnost Slavičína zábavný ce-
loškolní program s názvem Hrátky, jehož re-
žisérkou byla právě paní Marie Tomaníková.
Hrátky, na kterých naši žáci prezentují svůj
talent, se během dvaceti let staly tradicí. Pa-
tří k nedílné součásti života školy a jsou jed-
nou z nejnavštěvovanějších kulturních akcí
ve městě.

Pro děti mladšího školního věku pravi-
delně pořádá kulturní a zábavné programy,
např. Karneval na ledě, Čertoviny, Čaroděj-
nický slet, Pohádková tělocvična, …

Paní vychovatelka vykonává velmi důle-
žitou práci také v oblasti výchovy a preven-
ce. Spolupodílí se na činnosti školního žákov-
ského parlamentu, pomáhá organizovat jeho 
aktivity a výjezdní pobyt. S jeho členy pravi-
delně připravuje pro žáky školy soutěž Sla-
vičínský Vorvaň a následně se s jeho vítězi
účastní známé soutěže Vorvaň ve Zlíně. Pod
jejím vedením dosahují družstva našich žáků

již několik let výborná umístění – rok 2005
– 1. místo, 2007 – 2. místo, 2009 – 2. místo,
2010 – 3. místo, 2012 – 3. místo.

Se zájmem připravuje paní vychovatelka
žáky do mnoha školních i regionálních sou-
těží a sportovních klání. Za zmínku jistě sto-
jí vynikající reprezentace školy a města, kdy
v loňské soutěži O zlatý klíč k brumovské-
mu hradu získali 1. místo. Jako dlouholetá 
aktivní vedoucí tanečních zájmových útva-
rů Zumby a Roztleskávaček přivedla v roce
2012 své svěřenkyně ke 3. místu v soutěži
Tancer Cup Zlín. 

V současné době působí paní Marie To-
maníková jako vychovatelka při ZŠ Slavi-
čín-Vlára a stále se aktivně věnuje práci 
s žáky mladšího i staršího školního věku.

Za všechny žáky, rodiče a kolegy paní vy-
chovatelce Tomaníkové děkuji za její dosa-
vadní práci a gratuluji k ocenění.

Mgr. Jana Pinďáková

„ Maminka je to slovo, 
které v sobě ukrývá něhu, 

porozumění a lásku....“

Město Slavvičín zvee všechnyy ženy –
maminkky a babiičky na oslavu 

v sobotu 11. května 2013 
od 15.00 hodin,

v sále Sokolovny.
V prrogramuu vystoupíí: 

MAMINKÁM
žácci ZŠ Malé Pole

COUNTRY TANCE
žácci ZŠ Malé Pole

BŘIŠNÍ TANEČNICE 
pod veddením s. Jany Váňňové

MALÉ MAŽORETKY 
při DDM SSlavičín

Hudba
Duo Soneet – znáte ze Šlággr TV – 
českoslovvenská llidová tellevize

 plasty 29. 55. 
papír a náppojové kaartony 133. 5.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

V minulém měsíci byly na území města
umístěny 2 bílé kontejnery. Jedná se o spe-
ciální kontejnery na sběr oděvů, textilu
a obuvi, které po dohodě s městem Slavi-
čín provozuje společnost Revenge, a. s., za-
bývající se sběrem a následným zpracová-
ním vytříděného textilu. Občané Slavičína 
tak mají nyní možnost třídit do kontejne-
rů kromě papíru, plastů, skla a elektroza-
řízení také použitý textil a obuv.

Bílé kontejnery jsou umístěny naul. Zá-
mečnická a ul. Dlouhá ve Slavičíně, vedle
červených sběrných nádob na elektroza-
řízení. Lze do nich odkládat oděvy, byto-
vý textil (záclony, závěsy, povlečení, ubru-
sy), obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky 
plyšové i dřevěné. Textilie se do kontejne-
ru vkládají čisté, v zavázaných igelitových 
taškách nebo pytlích, boty nejlépe sváza-
né po párech. Do kontejneru nepatří ko-
berce, matrace, netextilní materiály, plasty, 
molitan, mokré a silně znečištěné textilie.

Umístění bílých kontejnerů na sběr tex-
tilu je další formou třídění a cestou, jak sní-
žit množství komunálního odpadu uklá-
daného na skládku. Pokud však máte zá-
jem, aby Vaše textilie dále posloužily po-
třebným, odneste je jako dosud do Chari-
ty sv. Vojtěcha. 

Ing. Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Kontejnery na 
použitý textil

Ocenění z rukou radního
ZK PaedDr. Petra Navrátila
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Ptají se lidé…

Kdy budou vybudována slibovaná šik-
má parkovací stání na ul. Úzká ve čtvrti
Vlára? Pořád se nic neděje.

Přímo na místě se nic neděje, to je prav-
da. Ale na papíře a v přípravách se děje ur-
čitě. Na ulici Úzká by mělo vzniknout par-
koviště s šikmými parkovacími stáními. Ob-
dobnou úpravu jsme před několika lety dě-
lali na ulici K Hájenkám. Na 14 parkovacích
stání na ul. Úzká již máme platné stavební
povolení, zatím ale ne peníze.

Nicméně v současné době se objevila
možnost podat žádost o dotaci do Regionál-
ního operačního programu NUTS II – Střed-
ní Morava. Zde je vypsána výzva na tzv. fy-
zickou revitalizaci území, kde se budeme
ucházet o fi nanční prostředky, které by smě-
řovaly do čtvrti Vlára. Již dříve jsme uvedli,
že Vlára je „na řadě“ v opravách a budová-

ní chodníků, zeleně, v parkovacích místech, 
vybudování dětského hřiště atd. Proto jsme 
připravili projekt „Slavičín – revitalizace čtvr-
ti Vlára“ a s ním se o dotaci ucházíme. Pro-
jekt řeší veřejný prostor mezi budovou Zá-
kladní školy Vlára, domem č. p. 347 (učitel-
ský dům), č. p. 390 (potraviny Vlárka) a budo-
vou 1. stupně základní školy. V rámci tohoto 
prostoru budou řešeny opravy chodníků, vý-
sadby a veřejná zeleň, přibude několik bodů 
veřejného osvětlení a budou budována nová 
parkovací místa. A parkoviště na Úzké ulici 
je v tomto projektu zahrnuto.

Pokud s projektem uspějeme a dotaci zís-
káme, pak by práce na projektu byly zahá-
jeny pravděpodobně na podzim roku 2013 
s dokončením v roce 2014. Samozřejmě je 
zde také možnost, že dotaci nezískáme. Ža-
datelů je totiž mnoho a peněz málo. Pak by-
chom byli nuceni projekt realizovat po čás-
tech a z městského rozpočtu. Jako první by 
měla přijít na řadu právě parkovací stání 
na ul. Úzká. Věříme, že v takovém případě 
by zastupitelstvo města potřebné fi nanční 

prostředky v rozpočtu města na rok 2014 
vyčlenilo.

V minulém čísle zpravodaje je napsá-
no, že se bude opravovat i letní kino. Kdy 
to bude, když v červnu tam mají být ně-
jaké akce?

Oprava letního kina spočívá zejména 
ve vytvoření víceúčelové plochy pod pódi-
em, která vznikne odstraněním části lavi-
ček. Tato plocha bude vyrovnána a vydláž-
děna. Ostatní práce budou víceméně za-
měřeny na obnovu stávajících prvků pódia 
a plátna, proběhne oprava nadstřešení, ná-
těry. Práce by měly být zahájeny v nejbližší 
době a budou ukončeny tak, aby akce, kte-
ré jsou naplánovány na konec měsíce červ-
na, nebyly v žádném případě ohroženy. Ko-
nec roku pro školy se přesunout nedá, stej-
ně tak jako akce, kterou bude pořádat Zá-
kladní umělecká škola ve spolupráci s měs-
tem. Co to bude? Prý něco s bubny, tak se 
nechme překvapit. 

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

Rada města Slavičína na své 66. – 69.
schůzi mj.
schválila
výsledky hospodaření příspěvkových
organizací města za rok 2012, a to:
Základní škola Slavičín-Vlára:
výnosy  ...............................28 105 949,42 Kč
náklady  .............................27 867 246,53 Kč
výsledek hospodaření  ........ 238 702,89 Kč
Základní škola Slavičín-Malé Pole:
výnosy  .................................7 647 332,38 Kč
náklady  ...............................7 640 759,29 Kč
výsledek hospodaření  .............6 573,09 Kč
Mateřská škola Slavičín-Malé Pole:
výnosy  ................................. 8 118 595,76 Kč
náklady ............................... 8 117 676,18 Kč
výsledek hospodaření  ................919,58 Kč
Mateřská škola Slavičín-Vlára:
výnosy  ................................. 5 832 119,89 Kč
náklady ............................... 5 673 719,08 Kč
výsledek hospodaření  ........ 158 400,81 Kč
Dům dětí a mládeže Slavičín:
výnosy  .................................2 203 420,90 Kč
náklady ...............................2 122 401,29 Kč
výsledek hospodaření  ...........81 019,61 Kč
rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu

Zprávy z radnice na služby Vypracování žádosti o dotaci 
na akci: „Slavičín – revitalizace čtvrti Vlá-
ra“ za cenu obvyklou ve výši 133 000 Kč bez 
DPH uchazeči JVM – RPIC, spol. s. r. o., Zlín,
o zadání částí zakázky malého rozsahu 
na služby:
- koordinátor BOZP – Slavičín zateplení ve-
řejných budov/BOZP na akci Slavičín – za-
teplení Sokolovny za cenu obvyklou ve výši 
10 900 Kč uchazeči Vladimír Dědek, Slavičín,
- koordinátor BOZP – Slavičín zateplení veřej-
ných budov/BOZP na akci Obnova Základ-
ní školy Slavičín za cenu obvyklou ve výši 
17 650 Kč bez DPH uchazeči ZEKA plus, 
s. r. o., Slavičín,
- vypracování plánu BOZP na stavbu: „Sla-
vičín – zateplení hasičského domu“ za cenu 
obvyklou ve výši 4 250 Kč bez DPH uchaze-
či ZEKA plus, s. r. o., Slavičín,
- vypracování plánu BOZP na stavbu: „Sla-
vičín – zateplení Obecního domu v Divni-
cích“ za cenu obvyklou ve výši 4 250 Kč bez 
DPH uchazeči ZEKA plus, s. r. o., Slavičín,
- vypracování plánu BOZP na stavbu: „Zatep-
lení Domu dětí a mládeže Slavičín“ za cenu 
obvyklou ve výši 4 250 Kč bez DPH uchaze-
či ZEKA plus, s. r. o., Slavičín,
o výběru nejvhodnější nabídky na část 
č. 1 podlimitní veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací, pod názvem: „Slavi-
čín, – zateplení veřejných budov/Slavičín 
– zateplení Sokolovny“ od uchazeče STA-
MOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Uher-
ské Hradiště, s nejnižší nabídkovou cenou 
ve výši 1 954 655 Kč bez DPH, 
o výběru nejvhodnější nabídky na část 
č. 2 podlimitní veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací pod názvem: „Slavi-
čín – zateplení veřejných budov/Zateplení 
Domu dětí a mládeže Slavičín“ od uchaze-
če STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., 
Uherské Hradiště s nejnižší nabídkovou ce-
nou ve výši 1 162 667 Kč bez DPH, 

o výběru nejvhodnější nabídky na část 
č. 3 podlimitní veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací pod názvem: „Slavi-
čín – zateplení veřejných budov/Obnova 
Základní školy Slavičín“ od uchazeče IN-
STOP, spol. s r. o., Slavičín s nejnižší nabíd-
kovou cenou ve výši 7 470 708 Kč bez DPH, 
o výběru nejvhodnější nabídky na část 
č. 4 podlimitní veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací pod názvem: „Slavi-
čín – zateplení veřejných budov/Slavičín 
– zateplení hasičského domu“ od uchaze-
če STAMOS Uherské Hradiště, spol. s. r. o., 
Uherské Hradiště s nejnižší nabídkovou ce-
nou ve výši 690 457 Kč bez DPH, 
o výběru nejvhodnější nabídky na část 
č. 5 podlimitní veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací pod názvem: „Slavi-
čín – zateplení veřejných budov/Slavičín 
– zateplení budovy Obecního domu v Div-
nicích“ od uchazeče Zlínské stavby, a. s., 
Zlín s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 
938 239 Kč bez DPH, 
o výběru nejvhodnější nabídky na část 
č. 6 podlimitní veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací pod názvem: „Sla-
vičín – zateplení veřejných budov/Slavi-
čín – zateplení Obecního domu v Nevšo-
vé“ od uchazeče AG Staving, s. r. o., Sla-
vičín s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 
1 456 381 Kč bez DPH, 
o výběru nejvhodnější nabídky na část 
č. 7 podlimitní veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací pod názvem: „Slavi-
čín – zateplení veřejných budov/Slavičín 
– zateplení budovy MŠ v Nevšové“ od ucha-
zeče STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. 
o., Uherské Hradiště s nejnižší nabídko-
vou cenou ve výši 1 189 589 Kč bez DPH. 
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva měs-
ta Slavičína a Rady města Slavičína jsou 
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín
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Město Slavičín nabízí do pronájmu bez-
bariérový byt č. 11 v domě č. p. 836 ve Sla-
vičíně, na ulici Středová.
byt sestává z jednoho pokoje, předsí-
ně, koupelny, WC, sklepní kóje a balkonu
celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 47,96 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 458 Kč
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-
né vždy od 1. 7. každého roku maximálně
o 20% ročně a míru infl ace stanovenou
ČSÚ, přičemž plocha sklepní kóje a bal-
konu bude do nájemného započítána jed-
nou polovinou
nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojených s bydlením (topení, voda,
odpad,…)

způsob vytápění – z domovní kotelny 
Podmínky podání žádosti 
Žádost o nájem bytu může podat zletilý ob-
čan ČR způsobilý k právním úkonům,
který nemá vůči Městu Slavičín, jím zříze-
ným organizacím a obchodním společnos-
tem založených městem žádné závazky.
Podmínky uzavření nájemní smlouvy
Nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku, poté může
být prodloužena.
Povinný obsah nabídky (přihlášky)
jméno, příjmení, datum narození, adre-
sa trvalého pobytu, adresa pro doručování,
telefon, popř. e-mail žadatele, žadatel(ka)
ženatý(vdaná) uvede do přihlášky rovněž
údaje druhého manžela a počet dětí

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 0
typ dosud užívaného bytu (podnájem, 
u rodičů, atd.)
uvedení počtu osob, které se nastěhují 
do nového bytu
zdůvodnění žádosti
Nabídky budou přijímány do 16. 5. 2013
osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s. r. o., Mladotické ná-
břeží 849, 763 21 Slavičín.

Rada města Slavičín si vyhrazuje prá-
vo při výběru nabídky upřednostnit ža-
datele, který má trvalé bydliště na území 
města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
přímo na BTH Slavičín, spol. s. r. o. nebo 
na tel.: 577 341 041.

Horní náměstí č. p. 111, 763 21 Slavičín
Pevná linka: 571 110 425, mobil: 739 095 315
E-mail: njp@pivecka.cz
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné vyu-
žívat 12 PC a internet ZDARMA. Za popla-
tek je možnost tisku, kopírování a ukládá-
ní dokumentů na média, vazbu dokumen-
tů do plastových kroužků, laminování do-
kumentů.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2013
Nutný počet pro otevření kurzů je minimál-
ně 10 účastníků.
Počítačové kurzy
NOVÝ KURZ FACEBOOK! – 12 ho-
din – 400 Kč
Základy práce na počítači – 20 hodin
– 500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin
– 700 Kč
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Tvorba webových stránek – 20 hodin
– 850 Kč
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
Power Point – 12 hodin – 500 Kč

Tvořivé kurzy
DÍLNA INSPIRACE – každou středu
od 16.00 hodin v domě č. p. 96 na Horním
náměstí ve Slavičíně
2. 5. – Korálkování
9. 5. – Filcování (suché, mokré)
15. 5. – Filcování
22. 5. – Ubrousková technika (krakelo-
vání)
29. 5. – Ubrousková technika
Bližší informace Vám sdělí lektorka paní
E. Bartošová na telefonu 777 913 782. 

Vizážistické kurzy
Sebelíčení – 6 hodin – 300 Kč

Základy líčení – 6 hodin – 400 Kč
Líčení pro pokročilé – 6 hodin – 500 Kč
Barvy a barvové typologie – 12 hodin –
1 500 Kč
Vizážistka a barvy – 16 hodin – 4 000 Kč

Zdravotnické a pečovatelské kurzy
Domácí ošetřovatelská péče – 35 hodin –
ZDARMA 

Nabízíme bezplatný vzdělávací kurz v rám-
ci Edukačního programu domácí péče pro cí-
lovou skupinu osob pečujících v domácích
podmínkách o blízkou osobu. Kurz je zamě-
řený na problematiku ošetřovatelských po-
stupů v domácím prostředí a teoretické zna-
losti domácího pečovatelství.

Tematické okruhy: úvod do pečovatelství
a ošetřovatelství, lůžko pro nemocné a jeho
úprava, hygienická péče o nemocné, ošet-
řovatelská péče při vylučovaní moče a sto-
lice, sledování fyziologických funkcí, dieto-
terapie a podávání jídla nemocným, rehabi-
litační ošetřování nemocných, problemati-
ka dekubitů. 

Návazné moduly, které budou následo-
vat po úvodním modulu: praktický nácvik
úkonů denní péče – rozsah 10 hodin, oblast 
zdravotnické psychologie – rozsah 20 vyučo-
vacích hodin, oblast sociální péče a sociální-
ho zabezpečení – rozsah 15 vyučovacích ho-
din. Do následných modulů se mohou hlásit 
i dřívější absolventi kurzů DOP.

Projekt je podpořen ze Sociálního fondu
Zlínského kraje. 

Účetní a daňové kurzy
Podvojné účetnictví pro začátečníky – 30
hodin – 1 000 Kč

Finanční vzdělávání
Nově nabízíme ZDARMA fi nanční vzdělá-

vání, které obsahuje tyto moduly:
Rodinný rozpočet –t proč tvořit rodinný

rozpočet a získat kontrolu nad svou fi nanční
situací, jak předejít vytváření dluhů a hlavně

najít zdroje pro úspory a rezervy. 
Finanční produkty a služby – běžný účet 

jako nástroj pro správu fi nancí, hotovostní 
a bezhotovostní hospodaření s penězi, spo-
řící účet, bezpečnost a pojištění prostředků 
svěřených bance, co zvážit při sjednávání 
majetkového pojištění, platební karty apod.

Podepsat můžeš, přečíst musíš – na co si 
dát pozor před podpisem smlouvy a na co 
v souvislosti s ukončením smlouvy, jaké 
sankce si ohlídat ve smlouvě, jak hledat spo-
lehlivé předpisy na internetu, doporučený 
obsah písemných smluv.

Finance v pracovněprávním vztahu –pra-
covní smlouvy, dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, první kroky před za-
hájením podnikání, zdravotní a sociální po-
jištění, co dělat, když zaměstnavatel neplatí 
mzdu, co dělat, když člověk přijde o práci.

Zodpovědné zadlužování– í pravidla a do-
poručení k zodpovědnému zadlužování, vy-
brané termíny k zajištění úvěru – smluvní 
pokuty, ručení, zástavní právo, rozhodčí do-
ložka, registry dlužníků, exekuce.

Projekt je primárně určený mladým do-
spělým, rodičům na mateřské a rodičovské 
dovolené, seniorům ale i široké veřejnosti. 
Jeden blok vzdělávání je v délce 12 hodin 
a jeho náplň je přizpůsobena potřebám cí-
lové skupiny.

Vzdělávání je součástí projektu ABECE-
DA RODINNÝCH FINANCÍ – www.abece-
darodinnychfi nanci.cz a je fi nančně podpo-
řeno partnery projektu. 

Plánované akce
Letní příměstské tábory pro děti

Startujeme nadupané letní tábory pro 
děti, co děti baví! Nenechávejte nic náhodě 
a zarezervujte si místo v našich táborech. Tá-
bor je určen dětem ve věku 8 – 14 let, probí-
há každý den od 8.00 do 15.30 (možnost pří-
chodu již v 7.00). Cena táboru je 1 200 Kč.
V nabídce jsou: 
8. – 12. 7. ANGLICKÝ TÁBOR 
22. – 26. 7. VÝTVARNÝ TÁBOR V PŘÍ-

RODĚ
12. – 16. 8. VŠEHOCHUŤ TÁBOR

Informace Vzdělávacího střediska
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Akktiviity

Velké poděkování patří všem účinkujícím
a Mgr. Černíčkové za skvělou prezentaci ško-
ly slavičínské veřejnosti na Akademii školy
před zaplněnou Sokolovnou. Tato akce pro-
běhla 20. března.
 Gratulujeme k 4. místu, které obsadil v kraj-
ském kole Konverzační soutěže v jazyce fran-
couzském (úroveň B2) student septimy Do-
minik Plšek. Další pěkná umístění přivezly
Marie Králiková z kvarty – 5. místo (katego-
rie A1) a Andrea Černíčková z G-3 – 6. místo
(kategorie B1). Soutěž se konala dne 21. břez-
na na Gymnáziu T. G. Masaryka ve Zlíně.
 Velkým úspěchem skončila naše účast 
v krajském kole Dějepisné olympiády, které
se konalo 25. března v Muzeu Kroměřížska.
Za naši školu bojovaly studentky kvarty – Te-
reza Machovská, Kamila Nováková, Marie
Králiková a Vendula Holková. Ve velké kon-
kurenci se všechny umístily na předních po-
zicích. Tereza Machovská skončila na 4. mís-
tě a postupuje do ústředního kola, které se
bude konat v rámci soustředění 3. – 7. červ-
na ve Strážnici. Všem gratulujeme a děkuje-
me za zodpovědnou přípravu a vzornou re-
prezentaci školy.
Dále byli velmi úspěšní studenti z tercie
v okresním kole Fyzikální olympiády (kate-
gorie F). Josef Tomeček získal 2. místo a Ma-
rek Coufalík 5. místo. Olympiáda se konala
26. března na SZŠ ve Zlíně.
Úspěšně skončilo okresní kolo Biologické
olympiády (kategorie C) konané dne 27. břez-
na na Gymnáziu T. G. Masaryka ve Zlíně. Stu-
dentka Kamila Nováková získala skvělé 5. mís-
to z 41 účastníků. Dále naši školu reprezento-
val Radim Novák z třídy tercie.
Dne 5. dubna proběhlo na UTB ve Zlíně
krajské kolo Chemické olympiády (kategorie
C). Zde naši školu reprezentovaly Lucie Ma-
chovská a Gabriela Presová ze sexty.
Studenti sekundy Jan Sucháček a Mar-
tin Procházka bojovali v okresním kole Bio-
logické olympiády (kategorie D), které se ko-
nalo dne 10. dubna na ZŠ Zlín Malenovice.
Dne 12. dubna se konalo na UTB ve Zlíně
okresní kolo Biologické olympiády (kategorie
C). Naši školu reprezentovala děvčata Jitka Je-
melková z kvinty a Jarmila Havelková z G-2.
V úterý 26. března se uskutečnila fi nanč-
ní sbírka „Srdíčkový den“. K zakoupení bylo
možné plastové klipy nebo magnetky. Děkuje-
me všem, kteří přispěli a pomohli tak usnad-
nit život vážně nemocným dětem.

Bc. Marie Stejskalová

ÚÚsspěcchy naaaššich žááků v kkrajskýýýcch 
ýkoolechh souttěěží odbbornnýcch doveeedností

GJP a SOŠ Slavičín díky velmi dobré vy-
bavenosti pro výuku strojírenských předmě-
tů organizuje již šestým rokem krajské kolo
této soutěže pro nejlepší žáky 3. ročníku obo-
ru Obráběč kovů. Dne 21. března se ho zúčast-
nili žáci z pěti škol Zlínského kraje.

Naši druháci David Fojtík a Vlastimil Ju-
řík v soutěži obsadili skvělá první dvě místa
a postoupili do celostátní soutěže zručnos-
ti, pořádané v rámci projektu České ručičky.
Soutěž fi nančně podpořily fi rmy TRYON
s. r. o. Brumov-Bylnice (zástupce odborné ve-
řejnosti pan Kamil Macek) a CEBES a. s. Bru-
mov-Bylnice.
Podobným způsobem pak proběhla kraj-
ská kola soutěže pro učební obory Instalatér
(SOŠ Otrokovice), Automechanik (SOU Va-
lašské Klobouky) a Elektrikář (ISŠ-COP Va-
lašské Meziříčí).
Instalatéři Filip Geršl a Jakub Novák obsa-
dili 8. a 11. místo, automechanici Jan Petrík
a Petr Münster skončili v soutěži družstev
na 3. místě a elektrikáři Ondřej Kročil a Ka-
rel Lysák obsadili 10. a 11. místo.

Bližší informace o soutěžích žáků tech-
nických oborů najdete na našich webových
stránkách (www. sosslavicin.cz.) 

ÚÚsspěcch naššiich žákků vv ceelostáttnnní 
oddborrné soouuutěži zrruččnossti 

Žáci naší školy se ve dnech 8. – 10. 4. 2013
zúčastnili celostátní soutěže zručnosti s ná-
zvem Kovo Junior, pořádané v rámci projek-
tu České ručičky. Soutěž se konala na Střed-
ní škole technické, gastronomické a automo-
bilní v Chomutově.

Naši školu reprezentovali žáci 2. ročníku
oboru Obráběč kovů. Jmenovitě David Fojtík
a Vlastimil Juřík. I když jsou to žáci 2. roční-
ku, nevedli si v konkurenci žáků 3. ročníků
vůbec špatně. David Fojtík získal celkem 391
bodů (z celkových 530) a obsadil 5. místo, Vlas-
timil Juřík získal celkem 347 bodů a obsadil
12. místo z 20 soutěžících. Pro naši školu se
jedná o velmi hodnotné umístění v konkuren-
ci žáků 3. ročníků z celé republiky.

Náávšttěva PPPaaříže
Ça y est! Studenti Gymnázia Jana Piveč-

ky jsou dne 27. března 2013 připraveni k od-
jezdu do Paříže – hlavního města Francie.
Všichni natěšeni nastupují do autobusu a je-
deme. Na druhý den ráno, po příjezdu do Pa-
říže, se všichni netrpělivě dívali z okna, kdo
první uvidí Eiffelovu věž. Tři dny jsme „hlta-
li“ informace, kterými nás paní průvodkyně
uchvátila. Prošli jsme téměř celou Paříž a vi-

děli mnoho památek: Eiffelovu věž, Invali-
dovnu, Vítězný oblouk, Versailles, Louvre, 
Notre-Dame, univerzitu Sorbonnu, mrako-
drapy na La Défense, největší Květinové trhy 
v Paříži. Prošli jsme avenue des Champs-
Elysées a nejdražší ulice Paříže, viděli jsme 
pochodující vojáky v krásných uniformách, 
černochy prodávající Eiffelovky ze všech 
stran, obraz Mony Lisy, nejmodernější bu-
dovy, obrovské zahrady a vyzdobené koste-
ly. Překrásnou tečkou byla večerní jízda lodí 
po Seině, kdy jsme nasávali atmosféru světly
zářící Paříže. Konečná věta při odjezdu byla: 
„Jo, jsme v Paříži!“, kdy nám všem došlo, že 
už musíme jet domů.

Monika Krahulíková, studentka G-2

Exxkurrze a cchharitattivnní akkce
8. dubna se uskutečnila exkurze žáků GJP 
a SOŠ Slavičín na AUTOSALON Brno 2013 
s mezinárodní účastí.
27. března se pro maturanty z anglického 
jazyka uskutečnila beseda s Mrs Beth Cohn 
o každodenním životě v USA. Beseda byla 
uspořádána s cílem procvičit komunikační 
kompetence v anglickém jazyce.
Žáci studijního oboru Sociální péče – so-
ciálněsprávní činnost se zúčastnili dvou sbír-
kových aktivit s názvem „Sluníčkový den“ 
(20. března) a „Svátek s Emilem“ (19. dubna).
20. března a 17. dubna proběhla exkur-
ze ve fi rmách TVD – TECHNICKÁ VÝRO-
BA, a. s. Slavičín a PGI MORAVA, s. r. o. 
pro žáky oboru Mechanik seřizovač-me-
chatronik. Zástupci společnosti seznámili 
studenty s hlavní výrobní náplní jednotli-
vých závodů, a co bylo zvlášť cenné – přistu-
povali k nim jako k možným budoucím za-
městnancům.

355. roočník SSSOČ
27. března 2013 se Gymnázium Jana Piveč-

ky a Střední odborná škola Slavičín opět stala 
pořadatelem přehlídky prací okresního kola
Středoškolské odborné činnosti. 

Přehlídky se zúčastnilo 34 prací v 11 obo-
rech, zlínské školy reprezentovalo tentokrát 
46 žáků. Práce umístěné na prvních dvou 
místech postoupily do krajského kola, kte-
ré pořádalo 19. 4. 2013 Gymnázium J. A. K.
v Uherském Brodě. 

Výsledky našich žáků:
V oboru 02 Fyzika zvítězil Václav Miklas 

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Návštěva Paříže – před Pyramidou v Louvru
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(Ok), v oboru 06 Zdravotnictví Michaela He-
lísková (Sp), na 3. místě skončila Veronika Šu-
ráňová (Sp). V oboru 07 Zemědělství, potra-
vinářství, lesní a vodní hospodářství obsadi-
ly 3. místo Dagmar Šebáková a Martina Ma-
chovská (obě AK-3). V oboru 09 Strojírenství,
hutnictví, doprava a průmyslový design patří
1. místo Martinu Horáčkovi a Michalu Mani-
šovi (oba MS-4), 3. místo Lukáši Běhunčíkovi
a Jindřichu Holbovi (oba MS-4). V oboru 12
Tvorba učebních pomůcek, didaktická tech-
nologie zvítězil Jiří Špalek (SM-3), 2. místo ob-
sadil Adam Fojtů (MS-2). V oboru 14 Pedago-
gika, psychologie, sociologie a problematika
volného času skončila Martina Maděryčová
(Sp) na 2. postupovém místě. 

Kompletní výsledky jsou uvedeny na strán-
kách školy, v sekci Aktivity – soč. Výsledky
z krajského kola budou známy po uzávěrce
zpravodaje.  

Mgr. Jana Kubíčková

Hoodinna mooddderní chhemmie 
naa GJJP ve SSSlavičínně

Dne 26. března 2013 k nám na školu po-
zvala p. uč. Prchlíková lektorky z VŠCHT
z Prahy, aby nám představily chemii atrak-
tivním způsobem. Přednášky se konaly prv-
ní tři hodiny výuky a byly určeny zájemcům
o chemii a fyziku.

Hned na úvod si pro nás lektorky připravi-
ly aktuální pokus s methanolem, luminolem
a červenou krevní solí. Mezi efektními pokusy
nechyběla ani výroba hasicích přístrojů (tzv.
sloní pasty). Doslova na vlastní kůži jsme si
mohli otestovat, jak studený je asi suchý led
(tj. oxid uhličitý o teplotě -70°C). Někteří od-
vážlivci si vyzkoušeli, jak mužně by zněl je-
jich hlas, kdybychom místo vzduchu dýchali
šestkrát těžší fl uorid sírový. Další pozoruhod-
né vlastnosti látek jsme pozorovali při využi-
tí tekutého dusíku nebo vodíku.

Celou hodinu byla ve třídě skvělá atmo-
sféra, studenti byli za své pohotové odpově-
di odměněni různými upomínkovými před-
měty. Všichni jsme si s sebou odnesli mnoho
zážitků a k tomu ještě za pomocí tekutého du-
síku čerstvě vyrobenou mandlovou zmrzlinu.

Michaela Helísková 
a Veronika Šuráňová, septima

Footbaalové jeedničkky nna CCoca-CCooola Cuppu

Žáci naší školy se v Újezdě u Valašských
Klobouk zúčastnili 1. kola fotbalového tur-
naje, který nese název Coca-Cola Cup. Bo-
jovali jsme se základními školami Újezd,
Bojkovice a Bílovice u Uherského Hradiš-
tě. Celkem jsme tedy sehráli 3 utkání sys-
témem každý s každým. Turnaj byl velmi
vydařený. Po výborných výkonech jsme
porazili ZŠ Újezd 3:0, ZŠ Bílovice 1:0 a se
ZŠ Bojkovice jsme remizovali 1:1. Postou-
pili jsme tedy do 2. kola, které se odehraje
v květnu 2013.

Poděkování za vzornou reprezentaci ško-
ly patří Martinu Salajkovi, Ondřeji Miklaso-
vi, Milanu Durďákovi, Michalu Švachovi, Lu-
míru Čížovi, Štěpánu Havlínovi, Ondřeji Flo-
rešovi, Jakubu Kovářovi a Tomáši Kalíkovi.

Ing. David Ptáček

Slavičánekk se líbiil
V neděli 7. dubna se Slavičánek zúčastnil

ve Valašských Kloboukách oblastní postupo-
vé přehlídky dětských folklorních souborů.
V programu se představilo 19 kroužků již-
ního a středního Valašska a Luhačovského
Zálesí. Pětičlenná odborná porota hodnoti-
la celkový dojem s ohledem na nápaditost 
vystoupení, choreografi i, estetický projev,
tanečnost, zpěvnost a hudební doprovod.

A jak se dařilo Slavičánku? Za své úspěš-
né pásmo s názvem Škola si vysloužil pochva-
lu i uznání poroty a získal postup do další-

ho kola regionální přehlídky v Rožnově pod
Radhoštěm. Z takového ocenění Slavičán-
ku máme všichni velkou radost. Úspěch nás
těší o to více, že převážnou většinu soubo-
ru tvoří naši nejmladší žáčci z prvních tříd.

Miroslava Zálešáková, vedoucí souboru

Ossobbnosti SSSlavičíína o kknihácchhh
Dne 10. dubna 2013 se konal již 4. roč-

ník tradiční školní akce „Osobnosti Slavičí-
na čtou dětem“. Pro žáky je jistě zajímavé
slyšet, jaké knížky měli v dětství rádi hos-
té, kteří jsou nejméně o generaci starší. Na-
víc hosté, jejichž jména navozují dojem re-
spektu a úcty. Letošní osobnosti byly záru-
kou dobré zábavy a atmosféry – už podruhé
přijali pozvání pan Josef Ščuglík z Městské-
ho muzea Slavičín, místostarosta Ing. Pavel
Pinďák a npor. Bc. Libor Rožník.

Zazněly ukázky ze skutečných příbě-
hů letců RAF, příběhů Kopyta a Mňouka

a Toma Sawyera. Hosté byli perfektně při-
pravení a ochotně odpovídali na otázky žáků. 
Výraznou artikulací, poutavými ukázkami 
a vyjádřením svého osobního vztahu k dané 
knížce dokázali tónem humorným i vážným 
zaujmout všechny přítomné žáky i vyučují-
cí. Je hezké, když se od žáků nese poznám-
ka: „To musí být super, to si určitě půjčím!“.

Je příjemné, když žáky k četbě motivují 
i naše známé místní osobnosti, protože klad-
ných vzorů není nikdy dost. Za to i za jejich 
ochotu a výbornou přípravu patří letošním 
hostům velké poděkování.

Mgr. Ludmila Jandíková

Kddyž děti rroozdávaají raddost děěěttem
Téměř čtvrt století je maňáskovému 

kroužku při ZŠ Slavičín-Vlára, který ve-
dou paní vychovatelky Marie Tomaníková 
a Ludmila Ptáčková. Předávají své zkušenos-
ti a rady malým hercům od druhé do deváté
třídy. Pravidelně se společně schází na dře-
váčku a učí se vodit maňásky, pracovat s hla-
sem, výrazně číst a s nadšením si osvojují 
své „velké role“. V letošním školním roce se 

jim podařilo nastudovat tři pohád-
ky pro děti z mateřských škol Vlá-
ra, Malé Pole a Hrádek, pro prv-
ní i druhé třídy ZŠ Slavičín-Vlá-
ra a pro školní družinu ZŠ Malé 
Pole. V Perníkové chaloupce, Ma-
dle a Třech prasátkách kombinova-
li maňásky se svými hereckými vý-
stupy. Přesvědčivě ztvárnili pohád-
kové postavy, nechyběly písničky, 
tanečky, hádanky. Radostné zapo-
jení malých diváků do děje, jejich 

rozzářené oči a spontánní potlesk byl pro 
naše „ochotníky“ velkou odměnou. Přeje-
me, aby jim dlouho vydržel elán a chuť dělat 
radost druhým. Kdoví? Třeba někdo z nich 
sní o herecké kariéře. A my držíme palce! 

Mgr. Jitka Pavlůsková, zástupce ředitele

Poozváánka pppro přeedškoláky
Ve čtvrtek 23. května 2013 se ve třídách 

I. stupně ZŠ Slavičín-Vlára uskuteční již 
8. ročník Dne předškoláků. Budoucí prv-
ňáčci s námi stráví jedno školní dopoledne 
se vším všudy. Za pomoci starších spolužá-
ků se budou opravdově učit, zažijí „před-
školáčkovské známkování“, obdrží dobrou 
svačinku a vyzkouší si i přestávkové skota-
čení. Zkrátka poznají, jak to ve škole chodí. 

„Předškoláci, začínáme v 7.45 hodin, tak 
nezapomeňte a přijďte! Těší se na vás bu-
doucí spolužáci i paní učitelky.“

Mgr. Darja Konečná

Základní škola Slavičín-Vlára
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Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Přřijďďte se pppodívaat, jješttě je ččaas…

Tak by si to možná myslela či přála té-
měř čtyřicítka těch, kteří se postarali o to,
aby na výstavě, kterou připravil „Dům dětí“,
bylo co k vidění.

Výstava byla zahájena v pátek 5. dubna
2013. K vidění je množství výrobků, které
vytvořily ruce předškoláčků, dětí mladšího
i staršího školního věku a také klientů Cha-
rity sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Zájmové útva-
ry Maluj a tvoř, Keramika I., II. a Arteterapie
otevřely v tomto školním roce prostor všem
těm, kteří mají rádi hezké věci a mnohé si
i dovedou samy vytvořit. A tak hýří výsta-
va nejen barvami, ale i množstvím nápadů,
technik či materiálů. Atmosféra dýchá hlav-
ně dětmi, které výstavě vdechly duši. Méně
či více povedené výrobky jsou odrazem ni-
tra jejich tvůrců, ztělesněním představ, ná-
lad, fantazie. Výrobky s láskou udělané. Ta-
kové, které potěší když je i někomu daruje-
te. Někomu, koho máte rádi.

Naše první výstava tohoto druhu už
za pár dní končí. Určitě ji navštivte! Pokud
jste dosud tak neučinili, máte chuť a nála-

du, přijďte do krásných prostor Horákovy vily.
Pokud výrobky potěší i Vaše oko, usmějete se
i nad šikovností těch, kteří jim dali tvar a bar-
vu, pak budeme rádi.

Výstava je jen třešničkou na dortu. Ale ten
dort, ten se musel, aby chutnal, řádně připra-
vit. Musel vzniknout prvotní nápad, myšlen-
ka, motivace, plány proměněné v realitu, se
špetkou nadšení, dobré vůle. A tak byl „dob-
rý dort„ na světě. A komu patří dík za to, že se
povedl a bude chutnat? Pedagogické pracov-
nici našeho zařízení Ivaně Fojtíkové. Za veš-
kerou osobní investici, přístup a lásku k dě-
tem i práci. Za to, že děti dovede zaujmout.

Takže, přijďte se podívat, ještě je čas...

Posuďte sami, zda jsou v DDM šikov-
né děti či ne. Věříme, že nebudete litovat.

V této souvislosti děkujeme i všem těm, 
kteří byli u slavnostního zahájení akce 
a v rámci programu přispěli k příjemné at-
mosféře.

Zdenka Odehnalová, DDM Slavičín

Dům dětí a mládeže spolu s Turis-
tickým oddílem SK Slavičín Vás zvou 
na 6. ročník Běhu naděje.

Zváni jjsou úúplně vššichni, bezz ooohledu 
na věk. Je na Váás, jakýým způsobeemmm krát-
kou trať abbsolvuujete: zdda půjdete pprroocház-
kou, poběěžíte či povezzete kočárekkk, dáte 
přednost kkolu, ttříkolce, koloběžcceee či ko-
lečkovým brusllím.

Těšímee se naa Vás vv neděli 19. kkkvětna 
2013 v Sookolovvně Slaavičín. Reegiiistrace 
bude probbíhat ood 12.000 hodin, sslaaavnost-
ní zahájenní akcce je pllánováno nnaaa 13.30 
hodin. Těší se nna Vás všichni ti,, kkkteří si 
pro Vás ppřipravvili tradiční doprroovvodný 
program: děti se svýými vystouuppeeními, 
kynologovvé, Poolicie ČČR. Čekajíí nnna Vás
atrakce, vvelká tombola pro děti aa ppro ví-
těze temaatické výtvarrné soutěže hezké 
ceny. A pro ty, jimž sse obrázekk zzzvláště 
povede, čeeká doort!

Týden před Velikonocemi, 23. a 24. břez-
na 2013, se uskutečnily v Nevšové v kultur-
ním domě výstava rukodělných prací a ve-
likonoční jarmark.

Své zdařilé výtvory zde představili ne-
jen občané z Nevšové ale i z Petrůvky, Sla-
vičína, Šumic a dalších vesnic v okolí. Podí-
vaná to byla opravdu úžasná, tolik krásných
věcí na jednom místě. K vidění byly výrobky
našich babiček, krásné krajkované prostír-
ky, ubrusy ale také moderní věci keramické,
háčkované a pletené oblečky, čepičky, plete-
né košíky, zdobené květináče, vyřezávky ze
dřeva, kovářská práce a další.

Spolu s výstavou probíhal v sobotu veli-
konoční jarmark a k prodeji byly připravené
velikonoční ozdoby a výrobky spojené s ja-
rem – hlavně mazance, beránci, jidáši, do-
mácí pečené zákusky a zdobené perníčky. 

Program byl vskutku bohatý – děti z Ma-
teřské školy z Nevšové přednesly jarní a veli-

Jarmark i výstava v Nevšové se vydařily

Velikonoční futsalový turnaj ovládla HOPA

konoční básničky, žáci základní školy si při-
pravili jednotlivá vystoupení, orientální ta-
nečnice z Petrůvky a ze Slavičína rozvlnily 
své boky a vnadné křivky, pak to rozprou-
dily tanečnice z Uherského Brodu a Street 
dance z Nevšové. Zakončením programu 
bylo losování tomboly s 60 cenami a hlav-
ní cenou – překrásným dortem.

Poděkování patří mladým maminkám 
z Nevšové za pečlivou přípravu výstavy 
a jarmarku, napečení dobrot a pomoc při 
organizaci. Chceme poděkovat taky na-
šim manželům za trpělivost při přípravách 
a za dočasně omezený provoz v našich do-
mácnostech. Organizace byla hodně časo-
vě náročná. Děkujeme také všem návštěv-
níkům za hojnou účast.

Za organizátorky akce Simona Goňová
Tato akce byla podpořena z fondu kul-

tury Zlínského kraje.

Slavičínská sportovní hala zažila v nedě-
li deváté dějství futsalového turnaje veterá-
nů, hraného již podruhé jako Memoriál Jož-
ky Štrbáka, bývalého vynikajícího branká-
ře Slavičína, druholigových Slušovic a také
Vlachovic. V turnaji startovala pětice muž-
stev ze Slavičína a okolí a pomyslnou pal-
mu vítězství si odnesli hráči místní HOPY.
Dres týmu oblékali i ligoví futsalisté Hnilo
a Both a také několik čerstvých pětatřicát-
níků jako Haraga nebo Tomeček. Proti nim
stáli borci o 15 i 20 let starší, ale ti svým
podstatně mladším kolegům na hřišti nic
nedarovali a favorizovaná HOPA se hodně

nadřela na výhru nad pořádající Zahradní,
kterou vydolovala až 12 sekund před kon-
cem. Také zápas pozdějších vítězů s Hugo-
ny přinesl zajímavou podívanou, ve kterém
výhru 2:1 strhli na svoji stranu hráči HOPY 
až v poslední minutě. 

Týmy z Nevšové a Vláry za svými sou-
peři už trošku zaostávaly, přeci jen nemoh-
ly konkurovat na palubovce aktivním ligo-
vým futsalistům. Celkově lze říct, že tur-
naj přinesl velmi kvalitní futsal a v příš-
tím roce by se podle posledních informací
měly zpět do turnaje vrátit letos absentova-
né celky z Divnic, z Hrádku a několikaná-

sobný vítěz z TVD.
Konečné pořadí Memoriálu Jožky Štrbáka:
1. místo: HOPA
2. místo: Zahradní
3. místo: Hugoni
4. místo: Nevšová
5. místo: Vlára
Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Jiří Pres (Zahradní)
Nejlepší hráč: Zdeněk Černík (Nevšová)
Nejstarší hráč: Jaroslav Málek (Zahradní)
Nejlepší střelci – oba 8 branek: Petr Koseček 
(Hugoni) a Petr Abrhám (Zahradní)

Petr Koseček
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Kuželkářský klub Slavičín

V pátek 12. dubna 2013 proběhlo na zám-
ku ve Slavičíně slavnostní vyhlášení výsled-
ků amatérské kuželkářské soutěže CAMOLI-
GA 2012/2013. 

V úvodní části programu byly prezentová-
ny výsledky jednotlivých družstev a činnost 
kuželkářského klubu. Družstva A i B budou
hrát i v další sezóně stejnou soutěž – 3. kužel-
kářskou ligu a Krajský přebor. Naši dorostenci
hráli 1. kuželkářskou ligu dorostu. Ve své sku-
pině měli celkem 8 týmů a umístili se na prv-
ním místě, čímž si zajistili postup do semifi ná-
lové nadstavby. Na kuželně v Olomouci zís-
kali třetí místo a ve Vracově pak místo prv-
ní. Tento výsledek je posunul mezi osm nej-
lepších dorosteneckých týmů v ČR. První fi -
nálový zápas se bude hrát na kuželně TJ Jis-
kra Hazlov, druhý na kuželně ve Valašském
Meziříčí. Přejeme našim dorostencům hod-
ně kuželkářského štěstí!

Rosťa Gorecký ml. se svými výkony dostal
i do hledáčku reprezentačního trenéra, zú-
častnil se celkem tří reprezentačních srazů.
Před mistrovstvím světa byl pak nominován
do užšího výběru deseti dorostenců. Repre-
zentoval i Zlínský kraj na Vánočním turnaji
dorostenců, který Zlín vyhrál a navíc s Eliš-
kou Kubáčkovou vyhrál i turnaj tandemů.

Letošní ročník CAMOLIGY hrálo 20 druž-
stev. Trofeje vítězům a pamětní plakety všem
zúčastněným týmům předávali starosta města
Ing. Jaroslav Končický a prezident kuželkář-
ského klubu, majitel fi rmy Camo, Ing. Rudolf 
Fojtík. V silné konkurenci se na 1. místě umís-
tili ŠÉFÍCI, na druhém místě družstvo TVD
a třetí skončil PTÁČEK TEAM. Nejlepší profi  
hráčkou se stala Alena Kantnerová, nejlepším
kuželkářem – amatérem Ivo Fila, v kategorii
žen byla první Ivana Bartošová a v doroste-
necké kategorii zvítězil Rostislav Gorecký ml.

PTÁČEK TEAM se jako loňský vítěz ama-
térské kuželkářské soutěže zúčastní v sobo-
tu 11. 5. 2013 kvalifi kace Mistrovství ČR ne-
registrovaných hráčů v Rýmařově. Finále se
hraje 15. – 16. 6. 2013 v Blansku. Účast slavi-
čínského družstva na MČR NERE je prezen-
tace nejen Kuželkářského klubu Slavičín,
ale také našeho města. V bojích o titul Mis-
tr ČR NERE 2013 přejeme hráčům PTÁČEK

TEAMu hodně štěstí a pevnou ruku!
Více informací o výsledcích soutěží a čin-

nosti Kuželkářského klubu Slavičín se dozvíte
na webových stránkách www.kkslavicin.cz.

Mgr. Aleš Ptáček

Fotoateliér a Video Hödl
 průkazové foto na počkání 
 ateliérové foto dětí, rodinné 
 svatební foto – video
 foto školních srazů na počkání 
 převod VHS na DVD-CD 
 prodej fotoalbumů 
 fotovideo 
 mnoho dalších služeb

Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 889 809
www.fotoatelierotohodl.estranky.cz

Značkové spodní prádlo
TEXTIL MIRKA SLAVIČÍN

naproti nemocnice 
Otevírací doba Po, St, Čt 10.00 – 15.00 hod.

Nabízíme: dětské, pánské, dámské ter-
moprádlo Jitex, Moira, trenýrky, boxerky, pyža-
ma, noční košile, punčochové zboží – ponožky,
dětské zboží. 

Nově nabízíme: povlečení, prostěradla (na jed-
nolůžko i dvojlůžko)

Sběrna drobných oprav – zkracování dé-
lek, výměna zipů

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

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

Kompletní realizace střech

PRODDEJ 
Široký výýběr balkoonových kvvětin,
LETNIČKKY, MUŠKKÁTY A JINNÉ!!

Hnojiva, obbilí, ječmen, šroty a oostatní.

Zahrádkářské 
a chovatelské

potřeby, Slavičín 109
VŠE PRO PSY, KKOČKY, HLLODAVCE,, PTACTVO.

Široký výýběr pamllsků a doplňků. 
Oblečky, ppelíšky, obbojky, kočkkolity, 

peletky a krmivo pro hlodavvce.
Kommpletní pééče o srst.

TTel.: 777 341 654

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skuppina E
neděle 12. 5. PPetrovice 10.15
neděle 26. 5. LLískovecc 10.15
středa 29. 5. OOpava B 17.00

muži B – I. B. třída 
neděle 5. 5. Horní Liddeč 10.15
středa 8. 5. Hrrachovecc 10.15
neděle 19. 5. Jablůnkaa 10.15

dorost – krajsská souttěž
středa 1. 5. Juřřinka 166.00
sobota 4. 5. Veelké Karrlovice 100.00
sobota 11. 5. FFrancovaa Lhota 110.00
sobota 25. 5. HHolešov 10.00

žáci – krajskáá soutěžž
středa 1. 5. Paaseky Zlíín 9.30 a 11.15
sobota 18. 5.. Valašsské Klobbouky 9.30 
a 11.15

přípravky – kkrajská ssoutěž
pondělí 6. 5. VValašskéé Meziříčíí 16.00
pondělí 20. 5. Vsetín 116.00

í 

Kalendář 
turisstickkýcch akccííí
5. 5. Záhoroviice – MModrá voda –– Bojko-
vice – 10 kmm
12. 5. Hoorní Lhhota – KKomonec – MMMalenis-
ko – Luhaččovice – 18 kmm
18. 5. VVl. průůsmyk – Vršatec –– Bylni-
ce – 21 km
19. 5. Běěh nadděje
26. 5. Slavičín – Šanov – Repáci –– HHH. Súča 
– Vlčí vrchh – Žítkková – PPitín – 23 kmm
Aktuální iinformmace prravidelně uuvvvádíme
na informaační taabuli naa autobusovvé zastáv-
ce před raddnicí, ppopř. naa tel. č. 605 77223 249, 
p. Vojtěch ŽŽallmaan.

Placená inzerce

Zaveddená oobchoodní 
fi rma přijme 

spolupracovníky 
do nově vvznikaající poobočky 

vee Slavvičíně.
Na poozici: admmin. činnost 

a vvedení kaanceláře.
Nabízíme: práci ve stabbilní a rostoucí fi rmě,

možžnost rekvvalifi kace. 
Teel.: 774 341 242
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ÚNOR
Robert a Renata Machovských – syn Adam 

NAROZENÍ – BŘEZEN
Jan a Martina Topilovi – syn Jan
Stanislav Zvoníček a Dita Engelgardtová –
syn David

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičín-
ského zpravodaje narození Vašeho dítěte 
a uzavření manželství, dostavte se, prosím,
na matriku Městského úřadu Slavičín k po-
depsání souhlasu se zpracováním a zveřej-
něním osobních údajů na základě zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

ÚMRTÍ
6. 3. 2013 Emil Slováček, 74 let, Rokytnice

 12. 3. 2013 Miroslav Remeš, 76 let, Petrůvka
 15. 3. 2013 Stanislav Bartoš, 83 let, Slavičín
 15. 3. 2013 Jan Štěpančík, 79 let, Slavičín

V Z P O M Í N Á M E

Dnne 27. května 2013 
byy se dožil 100 let 

pan Franntišek VANĚK z Divnic. 
SS láskou a úctou 

vzpomínnají dcery s rodinami. 

Dne 19. kvvětna 2013 vzpomenememememe 
druhé smutné výročí úmrtí 

pana Joosefa JÁGRA z Divnic. 
Za tichoou vzpomínku děkuje 
manželkka a dcery s rodinamiiii. 

Dne 8. kvvětna 2013 vzpomeneme 
1. smuttné výročí úmrtí paní 

Marie ZZVONKOVÉ z Nevšové.
Vzpomínají děti s rodinami 

a všichni ti, kterým zůstala v živé 
paměti.

Dne 11. května 2013 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí 

pana Josefa BORA z Rudimova. 
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

DneDneDne 14. duubna 2013 jsme 
vvzpomno ělii 5. výročí úmrtí 

paanaaa Vincennce KOUTNÉHO
z NNevšové. 

SS lS ááskáá ou sttále vzpomínají 
mmmanm žželka aa děti s rodinami. 

DneDneDneDneDne 25 25 25 252 . k. k. k. k. květvětětětvětna na nnan 20120120120120 3 3 33 3
vzpvzpvzpvzpomeomeomeomeom nemnemnemnemneme 2e 2e 2e 2e 2e 555. 55 výrvýrvýrvýrvýročíočíočíčíočí úm úmm úmúmú rtírtrttt  

panpanpanpanpana a a aa JinJinJinininndřidřidřidřidřichachachachacha BAČI
a 1a 1a 1a 19. 9. 9. 9 břebřebřebřebřeznaznaznaznazna 20 20 200 2 2013 13 13 1313 jsmjsmjsmjsme vvvzpozpozpopopomněmněmněmnmněli 

nednednednednedožiožiožožiož té té té 880.80.00. na nanann rozrozrozrozrozenininienieniny.ny.ny.nyny.. 
S llláskáská kkáskou ouou ou ou a úúa úa úa úa úctoctoctoctoctou vu vu vu vu vzpozpozpozpozpomínmínmínmínmínínáá á 

manmanmanmamanžežeželžž kka ka ka aka s rs rs rs rs rodiodiodiodiodinounounounounou. 

Dne 17. května 2013 
vzpomeneeme 25. smutné 

výročí úmrttí našeho tatínka, 
dědečka, pradědečka, 

pana Vojttěcha REMEŠE
a 17. července 2013 vzpomeneme 

23. výýročí úmrtí 
naší mamminky, babičky, 

prababbičky, paní 
Ludmily REMMEŠOVÉ z Nevšové. 

Vzpomínajíí děti s rodinami. 

Děkujemme touto cestou
 za účast a květinové dary 
při poslednním rozloučení 

s panem Janemm ŠTĚPANČÍKEM. 
Rodina ŠŠtěpančíkova. 

Dne 28. května 2013 
by oslavil 75. narozeniny 

pan František BOR. 
V příštím měměměsícsícsíci si též 

ppřipomeneme me me 555. výročí ododod jehoo
náhnáhnáhléhléhlého úo úo úmrtmrtmrtí. í.í. 

S láskkkou ouou stástástále vzpvzpvzpomíomíomíná ná ná manmanmanželželželka ka 
s ds ds dětiětiěti  s rodrodrodinananami.mi.mi. 

DneDneDne 8.8 k kvk ětna 2013 
by by by sesese dožila 70 let paní 

AAntAntAntonionionie JEMELKOVÁ z Hrádkuu. 
S lS lS láskou vzpomínají manžel 

a dcery s rodinami. 
Děkujeme všem, 

kteří vzpomínají s námi. 

Dne 4. května 2013 
vvzpomeneme 1. smutné výročíí,

kdy nás opustil 
pan Zdeněk OCELÍK. 

Děkujeme všem, 
kteří vzpomínají s námi. 

Manželka Anička 
a synové Zdeněk a Miroslav

s rodinami. 

Děkujeme všem za účast 
při posledním rozloučení 

se zesnulým panem 
Janem KOLKEM. 

MManželka a zarmoucená rodinaa. 

ětna 2013 vzpomeneme Dne 4. kv
výročí úmrtí paní 15. 

ARTOŠOVÉMarie BA  ze Slavičína. 
u a úctou vzpomínají S lásko
nové s rodinami.syn

května 2013 by se dožil Dne 24. k
an 75 let pa Jaroslav CHARVÁT
čína a 30. června 2013 ze Slavič
neme smutné 3. výročí, vzpomen
nás navždy opustil. kdy n
skou a úctou stále S lá
omínají manželka, vzpo
vé Jaroslav a Radeksynov
a Libuše s rodinami. a dcer

Dne 9. května 2013 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana 

Jiřího MORBITZERA ze Slavičína. 
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají 
rodiče a sestry s rodinami. 

Děkujeme za účast při posledním 
rozloučení s paní 

Ludmilou LUKÁŠOVOU. 
Za celou zarmoucenou rodinu 

dcera Dana.

MUDr. Petr Zemčík
oznamuje, že ve dnech

9. a 10. května neordinuje.
Zastupuje MUDr. Malotová 

na poliklinice.
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Městská knihovna Slavičín
Akkce knihoovvvny v kkvěttnu

Čtvrtek 2. května, 15.00 hodin 
Knihovnička skřítka Nezbedníčka
Veselé odpoledne plné her, soutěží, háda-

nek a výtvarných činností pro rodiče (praro-
diče) s předškoláky v knihovně. Skřítek Ne-
zbedníček děti seznámí s další knížkou ze své
domácí knihovničky s názvem – Ivanka ráda
jí – od spisovatelky Kateřiny Janouchové. Pit-
ný režim spolu s malým občerstvením zajištěn.

Pátek 3. května, 18.00 hodin
Jedlé plevele a bylinky v kuchyni 
Přednáška Ing. Heleny Vlašínové Ph.D.,

o široké škále využití léčivých bylin zejmé-
na k přípravě jídel. Akce pro veřejnost je po-
řádána ve spolupráci se ZO ČSOP Slavičín
a s Centrem Veronica Hostětín. Místo ko-
nání: sál v 1. podlaží knihovny, vstup volný!

Sobota 18. května, 10.00 hodin
Nemoc jako cesta k uzdravení 

Beseda s terapeutkou a léčitelkou Ivou Ra-
dulayovou, určená všem zájemcům o sezná-
mení se s alternativními léčebnými metoda-
mi. Místo konání: sál v 1. podlaží knihovny,
vstup volný! 

Středa 29. května, 14.00 hodin
Literárně historické toulky Slavičínem
8. ročník exkurze po památných objektech

našeho města pořádaný ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže. Nejen obvyklá procház-
ka podél pamětihodností, ale i pestrý program
zaměřený k historii Slavičína, je určen dětem
a také dospělým. Účastníci akce se vtipnou
formou seznámí s dějinami zdejších historic-
kých budov a také s pověstmi a zkazkami, kte-
ré se o některých z nich tradují. Při akci pro-
běhnou soutěže, scénky a hry, zajištěno je
občerstvení a táborák s opékáním špekáčků.
Za nepříznivého počasí se aktivity přesunou
do městské knihovny a do Domu dětí a mlá-
deže (DDM). Sraz je ve 14.00 hodin u DDM
Slavičín. Účast je nutné nahlásit předem, zá-
jemcům budou poskytnuty informace osobně
nebo telefonicky v Domě dětí a mládeže Slavi-
čín (tel. 577 341 921) nebo v Městské knihov-
ně Slavičín (tel. 577 341 481).

Ohhléddnutí zzza měsíícemm čttenářůů
Každým rokem je nabídka knihovnických

aktivit v Březnu – měsíci čtenářů pestrá a růz-
norodá a ani letos tomu nebylo jinak. Knihov-
nu v průběhu tohoto měsíce navštívily jak děti
z mateřských školek, tak zde také zavítali žáci
a studenti všech věkových kategorií. Mohli
vybírat z besed literárně laděných, lekcí za-
měřených k informační výchově i ze zábav-
ně soutěžních pořadů. Děti ze školních dru-
žin kupříkladu upoutalo zábavné odpoledne
s názvem Povídačky ježibabky Katky. Zde si
osvěžily znalosti z říše tajemných pohádko-
vých bytostí, přičemž se zástupkyní nadpři-

rozeného světa moh-
ly soutěže, hádanky
a kvizy přímo absol-
vovat.

Také tradiční den
otevřených dveří při-
lákal do knihovny opět 
značné množství no-
vých zájemců o zařa-
zení se do čtenářských
řad. Nárůst nově při-
hlášených byl zazna-
menán zejména od ro-
dičů s předškolními
dětmi a také od prv-
ňáčků, což je v době
sníženého zájmu mlá-
deže o četbu velmi
pozitivní fakt. Program tohoto dne probíhal
v duchu velikonoční nálady, dětští zájemci si
mohli ověřit své znalosti velikonočních tra-
dic v soutěžním klání, ostatní návštěvníci si
pak v tvořivé dílně zhotovili originální jar-
ní ozdoby do květináčů. Následovalo večer-
ní posezení, kde se nahlas četlo a poté i živě
diskutovalo nejen o aktuálních čtenářských
trendech, ale také o nesmrtelných literárních
„evergreenech“.

Značnou část své pozornosti věnovala
knihovna v březnu různým cílovým skupi-
nám a také spolkům, působícím v Horákově
vile. Jejich činnost se snažila zpestřit pořady
ze své vlastní „výrobní dílny“. Členky klubu
důchodců tak mohly se zaujetím sledovat po-
hnuté osudy proslulých českých žen na bese-
dě Vzlety a pády slavných českých spisova-
telek. Pro Diaklub pak bylo připraveno lite-
rární pásmo Valašské aj slovácké humoresky,
protkané útržky lidového humoru, medailo-
ny regionálních představitelů tohoto žánru
a veselými ukázkami z jejich jadrným jazy-
kem psaných děl. Další z pořadů – Knihov-
nický AZ kviz znamenal zábavné chvíle pro
klienty denního centra Maják. Tito mladí lidé
se dobře pobavili při celé škále vědomostních
soutěží a závěrečná diskotéka už jen příjem-
ně doladila bezvadnou atmosféru této akce.

Spolu s handicapovanými dětmi ze sdruže-
ní Přátelé z lásky se knihovna vydala na im-
provizovaný výlet do zoologické zahrady.
Nejelo se sice daleko, pouze do sálu v příze-
mí knihovny, kde už všechny čekal personál
ZOO v podání knihovnic, které je vtipnou for-
mou seznámily se světem domácích i exotic-
kých zvířat. Ani předškoláčci s rodiči nepřišli
zkrátka. Knihovnice je přivítaly již na 6. roč-
níku pořadu V březnu čtěte s námi – tátové
a mámy. K této akci už neodmyslitelně patří
pohádková postavička nezbedného skřítka,
který těm nejmenším hravou formou usnad-
ňuje vstup do poměrně složitého světa kniž-
ní fantazie a učí je základním čtenářským
dovednostem.

Po nevlídné, vleklé zimě a neméně ne-
příznivém počátku jara pak přišlo velké po-
vzbuzení pro duševní i tělesnou schránku
nás všech. Tím bylo na konci března setkání

s léčitelem a spisovatelem Ing. Miroslavem 
Hrabicou. Na besedě s touto charismatickou 
osobností získalo publikum mnoho cenných
rad, jak detoxikovat oslabený organismus 
a nastartovat v těle ozdravné a regenerační 
procesy. Pan Hrabica se mnohým návštěvní-
kům přímo při přednášce snažil odblokovat 
jejich bolístky a ty ostatní přinejmenším po-
vzbudil a naladil tak, že odcházeli plní ener-
gie a obohaceni o nové návody, jak zdravě žít 
a pozitivně myslet.

Březen však přál v knihovně nejen čtená-
řům, ale též milovníkům výtvarného umění. 
Ti měli možnost po celý měsíc potěšit oko 
zhlédnutím drobných kreseb a grafi k známé-
ho slavičínského výtvarníka Františka Slová-
ka. Umělcovu dílu přišlo vzdát hold na ver-
nisáž velké množství příznivců a není divu,
jeho tvorba je pro svou originalitu hodna ob-
divu a úcty každého z nás.

Kouzelné motivy přírody, jemné ztvárnění 
mnoha ženských podob a další mistrně zpra-
cované nápady byly balzámem na duše těch, 
kteří si tuto krásnou výstavu nenechali ujít.

Co říci na závěr? Snad jen tolik, že kdo
chtěl, mohl prožít celý březen s knihovnou,
ať už ve společnosti knih z jejího bohatého 
fondu, nebo návštěvou výše uvedených akcí. 
Obojí je jistě účinným lékem na každodenní
stres a strasti všedního života. 

Měsícem čtenářů samozřejmě dění 
v knihovně nekončí, proto neváhejte a kdy-
koliv zajděte na šálek dobré nálady, který 
si můžete vychutnat v příjemném prostředí 
mezi knihami.

Mgr. Gabriela Klabačková

Povídačky Ježibabky Katky

Beseda s Miroslavem Hrabicou
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Dne 24. května 2013 probíhá v celé Čes-
ké republice, ale i v jiných evropských ze-
mích, Noc kostelů. Jedná se o „novou“ tra-
dici, při které se otevírají 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 se-
bou čtyři ročníky. 

A co se o této noci děje? Kostely jsou 
většinou otevřeny od 18 hodin do půlno-
ci. Pro tuto noc si místní farníci pro ná-
vštěvníky připraví program. Kostely mají 
v tento den zvláštní atmosféru. V loňském
roce se do Noci kostelů zapojilo 939 kos-
telů. Každoročně je mottem Noci koste-
lů jiný úryvek z Písma svatého. Pro letoš-
ní rok byl vybrán text: „Potom už nebude 

dden ani noc, ale v čase veečera bude světlo.“ 
(ssrov. Zach 14, 7).

Letos se naše farnostt ve Slavičíně roz-
hhodla zapojit do projektuu „Noc kostelů“ už 
ppodruhé a připravila náásledující program 
vv kostele sv. Vojtěcha:
18.00 – 19.00 Mše svatáá
19.00 – 19.05 Zahájeníí 
19.05 – 19.30 Vyhlášeníí výsledků výtvarné
aa literární soutěže pro dětti a mládež
 19.30 – 20.15 Přednáškka P. Miroslava Str-
nnada
 20.15 – 21.00 Hudebnní pásmo slavičín-
skkých schól
 21.00 – 21.30 Seznámeení s historií sošky 
PPražského Jezulátka ve slaavičínském kostele
 21.30 – 22.30 Možnost prohlídky: výstavy 
footografi í z rekonstrukce kostela (J. Floreš), 
faarní kroniky a historickýých misálů, varhan
či věže a zvonů
 22.30 – 23.30 Filmový ddokument o sv. Cyri-
loovi a Metodějovi (letos slaavíme 1150 let od je-
jiich příchodu na naše úzeemí)
23.30 – 24.00 Historická scénka s pře-
kkvapením
24.00 Společná modlittba za město Slavi-
čín a okolní vesnice

DOPROVODNÝ PROGRAM: 
Zapal si svou svíci naa znamení proseb,
ddíků či nového rozhodnuttí.
K tobě se, Bože, utíkáám – po celý večer 
jee možnost vhazovat lístkyy s prosbou do kra-

Noc Kostelů bice u bočního oltáře. Na všechny úmys-
ly buude v tichosti pamatováno při závěreč-
né mmodlitbě.
Vyyber si svůj citát – každý si může vy-
brat pro sebe biblický citát. 
Ruuční přepis Bible.

Při této příležitosti vyhlašujeme výtvar-
nou a literární soutěž pro děti a mládež.

VVýtvarná soutěž pro děti na téma „Můj 
slaviičínský kostel“ ve věkových kategoriích:
kateggorie: 0 – 6 let
kateggorie: 7 – 11 let

Literární soutěž pro děti a mládež 
na tééma „Co se mi líbí v (na) našem kos-
tele““ nebo „Můj hezký zážitek v kostele“ 
ve věěkových kategoriích:
kateggorie: 12 – 15 let
kateggorie: 16 – 18 let

Práce je nutno odevzdat nejpozději 
do 20. května 2013 v kostele, na faře nebo 
při vvyučování náboženství. Vyhlášení vítě-
zů a oocenění všech zúčastněných bude v pá-
tek 224. května 2013 po 19-té hodině v koste-
le v NNoci kostelů.

UUpozorňujeme návštěvníky, že uvedený 
časovvý harmonogram programu je orientač-
ní. NNeplánovaně může dojít k mírnému ča-
sovému posunu. 

Srrdečně zveme k prožití hezkých a výji-
mečnných chvil ve večerních a nočních hodi-
náchh v našem kostele sv. Vojtěcha ve Slavičí-
ně dnne 24. května 2013 na akci Noc kostelů.

 SOBOTA 11. 5. 20.00 fi lm a škola 
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-
VIČÍNĚ – KVĚTEN S PAULEM NEW-
MANEM 1
Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální

fi lmová projekce pro účastníky projektu.
Vstup zdarma.

Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se
můžete zúčastnit hlasování o výběru.
 NEDĚLE 12. 5. 15.00 bijásek

ŠMOULOVÉ – KOUZELNÁ DOBRO-
DRUŽSTVÍ ZAČÍNAJÍ
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Ro-

dinný, USA, 74 min. 
Veselé příhody malých modrých skřít-

ků – šmoulů. Šmoulové si žijí bezstarost-
ným životem, který jim věčně kazí jen zlý
černokněžník Gargamel a jeho kocour Azra-
el, kteří jsou posedlí touhou všechny je po-
chytat a sníst...
1. ŠTĚNĚ PRONÁSLEDOVANÉ OSUDEM –
Štěně u šmoulů tropí samou neplechu a brzy
všem řádně pocuchá nervy. Když ale jde o zá-
chranu z Gargamelovy pasti, bude možná je-
dinou nadějí... 
2. GALANTNÍ ŠMOULA – Taťka šmoula je 
v ohrožení! Má se stát kořistí pro královnu.
3. HRDINNÝ SKŘEHOTA – Výprava do ba-
žin pro vzácný kořen, nezbytný na vyhláše-

nou šmoulí omáčku, se promění v napína-
vé drama... 
4. ŠMOULATA ŽALOBNÍČCI – Koumák má
problémy se šmoulaty, která na něj pořád ža-
lují. Proto na ně použije kouzlo, po kterém jim
při každém žalování o kousek poroste ocásek...
5. SRDÍČKO ZE ZLATA – Když Gargamel na-
jde mechanického šmoulu, který ztratil své
zlaté srdíčko, nahradí ho kamenným a pro
šmouly nastanou zlé časy. 

Vstupné zdarma – digitální videoprojek-
ce v projektu FILM a ŠKOLA. 
 NEDĚLE 12. 5. 20.00 fi lmový klub 

LORE
Drama/Thriller/Válečný, Německo/Aus-

trálie/Velká Británie, 2012, 108 min.
Režie: Cate Shortland
Hrají: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, Phil-

lip Wiegratz, Ursina Lardi, Kai-Peter Malina,
Sven Pippig, Friederike Frerichs

Poté, co byli Lořini (Saskia Rosendhalová)
nacističtí rodiče (Hans-Jochen Wagner a Ur-
sina Lardiová) uvězněni americkými a sovět-
skými vojsky a ona byla ponechána svému 
osudu, přebírá dívka zodpovědnost za své 
čtyři mladší sourozence a vede je z Bavorska 
přes zničenou zemi na sever do bezpečí ba-
biččina domu vzdáleného asi 900 km. Na své 
pouti děti musejí překonávat mnohé těžkos-

ti, které s sebou přinášejí nelehké poválečné 
podmínky. Lore začíná chápat realitu – hrů-
zu Hitlerovy války i důsledky jednání svých
nacistických rodičů, kteří znali a schvalova-
li zvěrstva holocaustu. Jak se ze dnů stávají 
týdny, potkají sourozenci záhadného a fasci-
nujícího Thomase (Kai Malina), vyčerpané-
ho židovského uprchlíka, o jehož minulos-
ti nikdo nic neví. Thomas se skupinkou pu-
tuje přes lesy a pole a postupně si díky vytr-
valé houževnatosti a znepokojující dobroti-
vosti přece jen získá jejich důvěru. Má však 
Lore Thomasovi důvěřovat? A pokud nebu-
de, co se stane s jejími sourozenci? Přežijí? 
Lore nás žádá, abychom znovu zauvažovali
nad podstatou lásky, viny a odpuštění ve vál-
kami zjizveném světě. 

Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 70 
+ 1 Kč, do 12 let nevhodný. 
 STŘEDA 15. 5. 9.00 fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti Mateřských škol 

Slavičín. 
 SOBOTA 25. 5. 20.00 fi lm a škola

Promítá se v Nadaci Jana Pivečky!
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-
VIČÍNĚ – KVĚTEN S PAULEM NEW-
MANEM 2
Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi l-

mová projekce pro účastníky projektu. Vstup 
zdarma.

Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se
můžete zúčastnit hlasování o výběru. 

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/
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Pozvánky, kalendáře
1. 5. 14.00 Sokolovna
OSLAVA SVÁTKU PRÁCE
2. 5. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE
3. 5. 17.00 Zámecký park
MÁJOVÉ KOULENÍ O CENY
4. 5. 19.30 Sokolovna
CENTRAL PARK WEST
divadelní představení SemTamFór
5. 5. 13.00 Armypark
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
5. 5. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
9. 5. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE
11. 5. 15.00 Sokolovna
SVÁTEK MATEK
11. 5. 13.00 Zámecký park
SLAVIČÍNSKÝ PLAMÍNEK
12. 5. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
15. 5. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE
18. 5. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
19. 5. 13.30 Sokolovna
BĚH NADĚJE
22. 5. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE
26. 5. 14.00 Zámecký park
SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP
26. 5. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
29. 5. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE
31. 5. 17.00 Zámecký park
KÁCENÍ MÁJE

VÝSTAVY
Horákova vila
do 10. 5. VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ Z DDM
poté VÝSTAVA ZŠ MALÉ POLE
Městské infocentrum
MOTORSPORT V OBRAZECH
výstava fotografi í MgA. Šenkeříka
Galerie Jasmín
OBRAZY
výstava Františka Slováka

PŘIPRAVUJEME
8. 6.
O POHÁR STAROSTY MĚSTA

Program MC Slavičín na květen

St 1. 5. Zavřeno – Státní svátek
Čt 2. 5. 10.00 hod. (14.00 hod.) Tvořílek – sně-
ženky, 13.00 hod. Volná herna
Pá 3. 5. 10.00 hod. Hry pro všestranný rozvoj
Po 6. 5. 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky
Út 7. 5. 10.00 hod. Čtenářem od batolete
13.00 hod. Volná herna
St 8. 5. Zavřeno – Státní svátek
Čt 9. 5. 10.00 hod. (14.00 hod.) Malý šiku-
la – přáníčko pro maminku, 13.00 hod. Volná herna
Pá 10. 5. 10.00 hod. Stavíme ze stavebnic
Po 13. 5. 10.00 hod. Hrajeme si s modelínou
Út 14. 5. 10.00 hod. (14.00 hod.) Tvořílek –
příšerky, 13.00 hod. Volná herna
St 15. 5. 10.00 hod. Cvičíme, skáčeme
Čt 16. 5. 10.00 hod. Hudební miniškolička
13.00 hod. Volná herna
Pá 17. 5. 10.00 hod. Malujeme, omalováváme
Po 20. 5. 10.00 hod. Protahovánky
Út 21. 5. 10.00 hod. (14.00 hod.) Kreativní díl-
na pro maminky (tatínky) – šifónové květy
Celý den volná herna 
St 22. 5. 10.00 hod. Zvídálek
Čt 23. 5. 10.00 hod. (14.00 hod.) Tvořílek – 
pejsek, 13.00 hod. Volná herna
Pá 24. 5. 10.00 hod. Skládáme puzzle
Po 27. 5. 10.00 hod. Básničky s pohybem
Út 28. 5. 10.00 hod. (14.00 hod.) Hrajeme si 
s razítky, 13.00 hod. Volná herna
St 29. 5. 10.00 hod. Hry pro všestranný rozvoj
Čt 30. 5. 10.00 hod. (14.00 hod.) Skáčeme
na trampolíně, 13.00 hod. Volná herna
Pá 31. 5.10.00 hod. Malujeme, omalováváme
Připravujeme:
So 1. 6. 2013 – Dětský olympijský den 
– od 14.00 hod. na výletišti v Hrádku
http://mc.slavicin.org/
Facebook: Mateřské centrum Slavičín

MC Slavičín
P MC

Mateřské centrrum Slavičíín 
a hasiiči z Hráddku pořádaají
na výletišti v Hrádku

1. 6. 2013 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, 
basketbal, lukostřelba,, tenis, fotbbal a jiné

program
vystoupeení orientáálních tanečnic 

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

občersttvení
VSTUPNÉ DOBBROVOLNÉ

SDH Slaavičín 
ve spoluppráci se ZZlínským kraajem
pořádá v sobottu 11. 5. 22013 

od 133.00 hoddin v parkku 
33. ročník ssoutěže 

SLAAVVIČÍÍNSKKÝ 
PLAMÍNEKK

Přijďte sse podívvat a podpořit 
družstva mlaadých haasičů, kteeří budou 

soutěžit v těchtoo disciplínnách:
* požární útook * štafeta dvojic * uzlování 

* ručkováání po lanně * topoggrafi e 
* střeelba ze vzzduchovky *
Srdeččně zvou pořadateléé. 

Kuželkářský kluub Slavičín 
zve neejširší veřřejnost na 

MÁJJOVVÉ KKOULEENNNÍ 
OO CENNY

v pátek 3. května 2013 
kuželna v zámeckém parku

17. 00 hod. – tradiiční stavění mmájje
17. 00 hood. – zahájení soutěžže

Tři kategoorie: mmuži, ženny a mládež ddooo 15 let.
Občeerstvení zajištěnno po celý deenn.. 
Všichhni jste co nejsrddečněji zvánii!!!!

Místní organizace KSČM spolu
s Levicovým klubem žen
Vás tímto zvou na oslavu

1. MÁJE – 
SVÁTKU PRÁCE

JJ

dne 1. května 2013
od 14.00 hodin v Sokolovně
za doprovodu harmonikáře.

Též se představí mladí tanečníci.
Občerstvení bude zajištěno.

V páátek 311. květnna Vás zvemmee 
od 117.00 hoodin na 

KÁÁCEENÍ 
MMÁÁJJE 

v prrostoráách přeed kuželnouu.
Kuželna bude otevřeena pro veřeejjnnost,

oobčersstvení zzajištěno!

25. května proběěhne Okkrskováá soutěž 
v požárnímm sportu v Šaanově. 
10.00 hodin – mmládež, 133.00 hodin – dospělí
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BOWLIING ZAA 79 Kč/hhod.
Platíí od nedělee do čtvrtkaa

TTel. č.: 773 999 973 
wwww.bowlinggslavicin.cz

www.faceebook.comm/bowlingslaavicin

Studio Vizzážž
Mladotické nábbř. 7522, 763 221 Slavičín

Tel.: 737 159 554, 736 4441 1446 wwww.vizazaastttyl.cz

ČOKOLÁDOOVÉÉ POOKUŠENNNÍ
yy

Relaxační ččokoláádová mmasáž 
a zábal dekooltu, obbličeje, nohou

45 mmin – 3333 Kč

VODO – TOPO 
Petr Tomaštík

Provádím veškeré instalatérské a topenářské prá-
ce včetně montáže solárních systémů a přestaveb kot-
lů na tuhá paliva na automatický provoz. 

S důvěrou se na mě obraťte, rád Vám pomůžu 
a poradím. Garantuji vysokou kvalitu a přijatelnou 
cenu našim podmínkám. 

Volejte na tel. č.: 737 511 866, 603 748 099
E-mail: petr.tomastik@email.cz
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Před třiceti lety byla zahrada mateřské
školy v Nevšové plná hracích prvků pro děti.
Jak to ale bývá, herní prvky časem zestárly,
postupně se staly pro děti nebezpečné a mu-
sely být odstraněny. Proto se skupina mla-
dých maminek, jejichž děti navštěvují ma-
teřskou školu, rozhodla, že se pokusí sehnat 
fi nanční prostředky na zakoupení nových,
bezpečných hracích prvků.

První akcí těchto maminek byl prodej vá-
nočních výrobků při rozsvicování vánočního
stromu v Nevšové. Druhou pak výstava ruko-
dělných prací a velikonoční jarmark v Nev-
šové, o kterém se více dočtete také v tom-
to čísle zpravodaje. Výtěžek z obou akcí byl
věnován na vybavení hřiště Mateřské ško-
ly v Nevšové. 

Během příprav na výstavu a jarmark
vzniklo občanské sdružení „Nevšová dě-
tem, o. s.“. Sdružení má za úkol zejména
podporu budování a provozování dětských
hřišť a sportovišť, pořádání akcí pro veřej-
nost ke zlepšení soudržnosti mezi obyvate-
li a organizaci sportovní a zájmové činnosti
pro děti a mládež. Nyní si vzalo za úkol cel-
kovou realizaci projektu obnovy vybavení
zahrady Mateřské školy v Nevšové.

Hrací prvky plánované do zahrady ma-
teřské školy budou vyrobeny z akátového
dřeva, které má velmi dlouhou životnost. 

Instalace prvků je plánována na červe-
nec – srpen 2013. V tuto chvíli je nasbírá-
na celková částka ve výši 105 000 Kč, která
pokryje náklady na koupi multifunkční se-
stavy v ceně 68 700 Kč (tj. včetně DPH, do-
pravy a montáže 102 000 Kč). Sestava má
minimální životnost 10 let, je určena pro
děti od 3 let a splňuje potřebné bezpečnost-
ní certifi káty. Jako další prvek je plánováno
pořízení dětského domečku s oboustrannou
tabulí. Hřiště bude využíváno zejména ma-
teřskou školou, v odpoledních hodinách

V minulém čísle Zpravodaje jsme vidě-
li, že už je tomu deset let, co zemřela Jana
Žallmanová ze Slavičína. Rádi bychom
na ni vzpomněli však i jinak než jen kra-
tičkou zmínkou u fotky. Jana Žallmano-
vá totiž v jedné generaci Slavičanů zane-
chala svůj nesmrtelný odkaz – naučila nás
mít ráda přírodu. Vedla totiž v první

Jenko, děkujeme! aneb vzpomínka na jednu turistickou vedoucí

Vybavení zahrady Mateřské školy v Nevšové
bude otevřeno i pro veřejnost.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem sponzorům i drobným dárcům za jejich 
dary. Děkujeme též realizačnímu týmu: 
paní Blance Zichové, Zuzaně Medvědové, 
Monice Čechmanové, Barboře Fojtíkové, 
Haně Sedláčkové, Pavle Merčákové, Lence
Maryášové, Petře Hrbáčkové, Majce Hurto-
vé a Marcele Janštové za jejich nápady a po-
moc. Poděkování patří též Osadnímu výbo-
ru Nevšová, Sboru pro občanské záležitosti, 
Klubu důchodců, Svazu žen a mnoha, mno-
ha dalším. 

Více informací o sponzorech akce se do-
zvíte na webu města Slavičín – sekce Aktu-
ální články 2013.  Všem děkujeme za pomoc.

Za organizátorky akce
„Nevšová dětem, o. s.“ Bc. Simona Goňová,

MUDr. Monika Bartíková

Také v našem regionu (v poslední
době v katastrech obcí Nevšová a Lipo-
vá) se s touto nekalou činností setkává-
me. Byla zde nalezena srnčí zvěř proka-
zatelně usmrcená střelnou zbraní. Když 
zraněná zvěř odběhne, pytlák nemá čas 
ji hledat. To jsou přímé důkazy, ale viník 
uniká. Pytláci využívají motorových vo-
zidel, umělého osvětlení a v neposlední 
řadě laserového nočního vidění. Neštítí 
se lovit po zimě zesláblou zvěř, která tře-
ba u silnic za příkopem s ovocnými stro-
my hledá skromnou potravu. Upytlače-
nou zvěř odváží jiné vozidlo, přivolané 
mobilním telefonem. Ve vozidle zbraň 
není, aby případné kontrole mohli říct, 
že zvěř našli. Každý přepravovaný kus 
zvěře, který není označen nesnímatel-
nou plastovou plombou, je získaný nele-
gálně. Poslední případy na staré nevšov-
ské cestě a odbočce k Tatarce nás nutí 
žádat o pomoc Policii ČR i Městskou po-
licii Slavičín. 

Vozidlo, které zde v noci (a nejenom 
v noci) projíždí by mělo být kontrolo-
váno nejen proto, že je zde z obou smě-
rů zákaz vjezdu. Příslušníci Policie ČR 
i Městská policie Slavičín častější kon-
troly přislíbili.

Jiří Juřík, 
Myslivecká stráž MS Lipová-Haluzice

polovině 90. let ve Slavičíně turistický od-
díl mládeže.

Pro nás to ale nebyla Jana Žallmano-
vá. My, děti z jejího oddílu, jsme jí mohly
tykat a říkat „Jenko“. Až dnes, když jsme
dospělí, si teprve pořádně uvědomujeme,
co pro nás Jenka dělala. Jen si to představ-
te – v době bez počítačů neúnavně plánova-
la výlety nejen po České republice, ale také
po Slovensku. Připravovala nás na turistické
závody, stavěli jsme stan na čas, běhali jsme
po lese podle azimutů a přelézali překážky.
Učila nás vázat uzly: ambulantní, dračí smyč-
ku, rybářský uzel, škoťák nebo zkracovačku.
Uměli jsme číst v mapě, orientovat se v te-
rénu s kompasem nebo uvařit kotlíkový gu-

Aktivita pytláků 
zvěře stoupá

ARRMMYPPARRKKK 
Sllaviičín 

VVás zvee na

Zahájení sezóny
v neděli 5. kkvětna od 13.00 hhooodin

Prograam: 
Nové, rozšířeené expoozice raketoovééého

a spoojovacího vojska.
Expoziice zbrrojní výroby na Valaašssku.

Vševojskoová exppozice ČSLA.
Vojeenská teechnika.

Od 15.000 hodinn dynamickkééé 
ukkázkyy z výcvviku ČSLA..

Vojjenská technnika v akcci.

Občeerstvení zzajištěno. 
Parkkování vv areálu.

Vstupné: dospělí 400 Kč, děti 200 KKč,
rodinné vvstupnéé 2 dosppělí + 2 děti 10000 Kč

láš. A když jsme zrovna neměli klubovnu, 
scházeli jsme se u ní doma v bytě na Vláře. 
Tohle všechno dělala ve svém volném čase 
a do péče o nás, rozjívenou bandu panelác-
kých dětí, zapřáhla i svého partnera (pozdě-
ji manžela) Vojtu Žallmana. 

Mrzí nás, že už nikdy neuslyšíme její uni-
verzální hlášku na jakékoliv stesky „Tak na-
mazat pod kolenama a jedeme“. Mrzí nás, 
že už její štíhlou postavu neuvidíme nikdy 
v legendární fi alové šusťákovce s batohem, 
jak čeká u autobusu na opozdilce. Mrzí nás, 
že jsme jí nestihli říct, jak moc si jí vážíme 
a máme ji rádi.

Jenko, děkujeme za všechno. 
Iva a Tomáš Chmelovi


