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Město Slavičín 

připravuje

5. čerrvence 20013, 
zámeckký parrk Slavvičín

ukázky –y  Fechhtl cup –– místní úúčastníci 
a mistři republiky, Dirrtbike – mmalé mo-
torky, letečtí mmodelářii, Harley Davidson 
– klub Brno, vvýcvik pssů

turnaj – Jerevaan cup –– nohejbaal trojic 

hudba – Revivval Michhal Davidd, Laman-
cha, HUP, Monney Bannd Nivnicce, decho-
vá hudba Fanyynka, CMM Slavičaan, Afro-
band Zlín, Prinnz aj. 

po celý den – soutěže pro děti,, malování 
na obličej, proojížďky nna koníchh, koloto-
če, střelnice ajj.

Blahopřejeme!

plasty 26. 66.
papír a nápojové kaartony 122. 6.
sklo 5. 6.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

„V našem kraji máme skvělé hasiče“ – to
byl nadpis článku ve Zlínském deníku ze dne
11. 4. 2013. Člověk by si po přečtení takové-
ho nadpisu pomyslel, že to přeci víme všich-
ni a že pisatel rozhodně žádnou Ameriku
neobjevil. Dobře fungující HZS a jeho spolu-
práce s městskými jednotkami, sbory dobro-
volných hasičů v každém městě a obci, které
nejen že dělají nezištně „hasičinu“, ale také
se starají o kulturní a společenský život v ob-
cích. Nejinak je tomu ve Slavičíně a jeho míst-
ních částech.

Ale pod nadpisem byla ještě fotka a pak 
jméno – Milan Adámek. A v tu chvíli bylo
jasné, že nadpis měl spíše znít: “Ve Slavičí-
ně mají skvělého hasiče“. Pan Milan Adá-
mek totiž získal nejen ocenění hejtmana Zlín-
ského kraje – Cenu Salvator 2012, ale uspěl
i ve 4. ročníku soutěže Hasič roku. Pan Adá-
mek zachránil život dívce, která vyšplhala
na sloup vysokého napětí. A záchrana lid-
ského života s nasazením toho vlastního, to
je čin z nejčestnějších.

Dovolili jsme si proto spolu s místosta-
rostou Ing. Pavlem Pinďákem panu Milanu
Adámkovi za všechny Slavičany osobně bla-
hopřát a předat pamětní list k této události.
Musím říct, že jsme museli vynaložit jisté úsi-
lí a překonat skromnost oceněného, aby se
s námi v této věci setkal a povolil nám zve-
řejnit tento článek ve zpravodaji. Povedlo se,
takže popřejme panu Adámkovi společně. Po-
přejme mu, ať mu nikdy nechybí zdraví a síly
do jeho další záslužné práce. Blahopřejeme!

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Oceněný Milan Adámek, 
foto: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

čtvrť Hrubé Pole u křižovatky ulic Mlado-
tická – Hrnčířská, 10.20 – 10.50 hodin
čtvrť Vlára za prodejnou Vlárka, 10.55 –
11.45 hodin
čtvrť Malé Pole v ul. Dlouhá vedle křižo-
vatky Dlouhá – Luční, 11.50 – 12.30 hodin, 
naproti bytovému domu 473 – 475
Hrádek na Vlárské dráze – u hostince 
U Zemánků, 12.35 – 13.05 hodin
Divnice – před prodejnou Smíšené zboží
Maňas , 13.15 – 13.45 hodin

Mezi nebezpečné odpady patří např.:
- fotochemikálie, těkavé látky
- lepidla, pryskyřice
- barvy, laky, mořidla
- detergenty (odmašťovací přípravky)
- rozpouštědla, kyseliny, zásady
- oleje a tuky (minerální nebo syntetické) 
- léčiva (prášky, masti, tinktury)
- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- baterie a akumulátory všeho druhu
- tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren 
- pesticidy a jiné přípravky používané v ze-
mědělství 
- čistící prostředky pro toalety, prací a bělí-
cí prostředky, chemikálie pro provoz a údrž-
bu bazénů
- chladničky, mrazáky (obsahující chlorfl uo-
ruhlovodíky, tzv. freony)
- obrazovková zařízení (televizory, počítačo-
vé monitory, herní displeje) 
- motorové oleje, autobaterie, brzdové a pře-
vodové kapaliny, nemrznoucí směsi

Nebezpečné odpady obsahují látky smrtel-
ně nebezpečné pro člověka, zvířata a rostliny. 

Oznamujeme občanům, že i v letošním roce 
bude probíhat svoz bioodpadu (jedná se pře-
devším o trávu, listí a posekané větve). Svoz 
bude probíhat následující pondělky: 
v letním období – 3. 6., 1. 7., 5. 8.
v podzimním období – 2. 9., 16. 9., 30. 9., 
14. 10., 29. 10. (úterý), 11. 11., 25. 11.

Tento odpad budou svážet Služby města 
Slavičína, s. r. o., pouze v hnědých igelitových
pytlích, které je možné zakoupit na Odboru 
životního prostředí a správy majetku MěÚ 
Slavičín za cenu 10 Kč za kus.

I nadále je možné bioodpad zdarma ode-
vzdat na sběrném dvoře v areálu SMS Sla-
vičín, s. r. o., (po, st, pá 8.00 – 16.00 hod., út,
čt 8.00 – 14.30 hod.) nebo na sběrném místě 
u kotelny Malé Pole (út, čt 8.00 – 16.00 hod.).

Odbor správy majetku
a životního prostředí MěÚ Slavičín

Upozorňujeme občany, že v sobotu
15. června 2013 provede fi rma JOGA Luha-
čovice, s. r. o., svoz nebezpečného odpadu. 

Mimo tento termín mohou občané ne-
bezpečný odpad odevzdat zdarma ve sběr-
ném dvoře v areálu SMS v ulici Pod kaštany.

Stanoviště a čas svozu nebezpečného
odpadu:
Nevšová – za prodejnou Smíšené zboží
(u kontejnerů), 7.30 – 8.15 hodin
Slavičín
ulice Luhačovská u mostu , 8.30 – 9.00 hodin
Zahradní čtvrť v ul. Ševcovská u bývalé
MŠ, 9.05 – 9.25 hodin
Horní náměstí u tržiště, 9.30 – 10.15 hodin

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU

SVOZU BIOODPADU
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Ptají se lidé…

V centru města pomalu není kde zapar-
kovat. Parkoviště jsou často na celý den ob-
sazena zaměstnanci fi rem. Přistoupí měs-
to k regulaci parkování?

Otázkou regulace parkování v centru
města se zabýváme dlouhodobě, doposud
jsme k ní nepřikročili. Před dvěma lety jsme
ve zpravodaji návrh na regulaci popisovali
a chtěli znát názor veřejnosti. Nedozvěděli
jsme se prakticky nic – pouze jedna neurči-
tá reakce. Odsud jsme dovodili, že tato otáz-
ka  není problémem, který by se měl v dané
době řešit. V tomto roce jsme tuto otázku
opět v radě města otevřeli. Městská policie
udělala časový snímek parkování z něhož
vyplynulo, že většina parkovišť bývá napl-
něna blízko ke své kapacitě, ale vždy se ně-
jaké to místo na parkování ještě najde. Když
ne tady, tak o kousek dále – parkoviště jsou
v centru města poměrně koncentrovaná (jis-
tě s výjimkou parkoviště u pošty).

Dopravní komise na svém jednání dne
30. 4. 2013 doporučila regulaci ještě neza-

vádět, rada města bude věc ještě vyhodnoco-
vat. Pokud bude regulace zavedena, pak bylo 
již dříve rozhodnuto, že to bude formou ča-
sově omezeného stání za použití parkovacích 
kotoučů. Zavedení tohoto systému omezené-
ho stání by pak zřejmě probíhalo postupně 
od nejvíce frekventovaných parkovišť – nad 
poštou, na náměstí Mezi Šenky atd.

Regulaci chceme zavést pouze tehdy, když
bude vyhodnocena jako nezbytně nutná. Tak-
že tak jako před dvěma lety se opět ptáme – je 
již ten správný čas na zavedení časově ome-
zeného parkování v centru města? Pokud 
máte na věc názor, rádi si jej vyslechneme. 
Předem děkujeme.

Slyšela jsem o tom, že města a obce mají 
možnost zajistit pro své občany nějakou auk-
cí levnější plyn nebo elektřinu. Je tato mož-
nost i ve Slavičíně?

V poslední době se objevily zprávy o tom,
že v některých městech takové aukce sku-
tečně proběhly. Proto jsme se zajímali blíže 
a zjistili jsme následující. Princip této auk-
ce je jednoduchý – sdružit co nejvíce zájem-
ců ze strany domácností /občanů/ a soukro-
mých fi rem, kteří poptávají danou komo-
ditu, ať už je to elektřina nebo plyn a díky 
takto sdružené poptávce uspořádat elektro-

nickou aukci, kde jsou osloveni všichni 
dodavatelé, s cílem získat nižší cenu ko-
modity v daném okamžiku na trhu. Pro 
zúčastněné je tato služba zdarma a veške-
rý právní, administrativní servis zajišťu-
je společnost, která aukci pořádá. Pokud 
pro některé odběratele nebude vysoutě-
žena výhodnější cena, není občan samo-
zřejmě povinen uzavřít smlouvu s vítěz-
ným dodavatelem. 

Ze zkušeností z jiných měst a referen-
cí společnosti se to daří a výsledky e-aukce 
pro občany vyšly pozitivně, někomu se po-
daří ušetřit více jinému méně, protože kaž-
dý dnes může mít jiného dodavatele a tím 
i cenu. Do aukce mohou vstoupit občané, 
jejichž smlouva lze vypovědět do 12 měsí-
ců ode dne aukce, smlouva je na dobu urči-
tou 2 let. V současné době se snažíme tuto 
myšlenku zpopularizovat v okolních měs-
tech a obcích a připravujeme se nabídnout 
tuto službu i našim občanům. Jakmile bude 
vše připraveno, rozhodně budeme o této na-
bídce všechny občany informovat a každý 
bude moci zvážit, jestli se touto nabídkou 
bude zabývat.

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

Výběrové řízení
Město Slavičín vyhlašuje v souladu s usta-

novením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové ří-
zení na obsazení pracovního místa vedoucí 
odboru investic Městského úřadu Slavičín.
Druh práce
jednosměnný provoz, plný pracovní
úvazek
Náplň práce
usměrňování, koordinace a zajištění kom-
plexní přípravy a realizaci veškerých akcí
reprodukce majetku města;
příprava a zabezpečení realizace inves-
tičních akcí města;
příprava a administrace veřejných zaká-
zek, jejichž zadavatelem je město, v soula-
du se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
plnění dalších úkolů v souladu s nápl-
ní činnosti odboru investic MěÚ Slavičín.
Pracovní poměr
na dobu neurčitou se zkušební dobou
6 měsíců (§ 35 odst. 1 písm. b) zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů);
nástup od 1. 7. 2013
Platová třída
11. platová třída (Katalog prací 1. 04. 02
– investiční referent), 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců, příloha č. 2
Místo výkonu práce
město Slavičín
Zákonné předpoklady pro vznik pracov-
ního poměru
splnění předpokladů stanovených § 4 zá-
kona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších před-

pisů, tj.: fyzická osoba, která je státním obča-
nem České republiky nebo cizím státním ob-
čanem s trvalým pobytem v ČR 
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- splnění dalších předpokladů pro výkon 
správních činností stanovených zvláštním 
předpisem,
splnění předpokladů stanovených záko-
nem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé 
další předpoklady pro výkon některých funk-
cí ve státních orgánech a organizacích České 
a Slovenské Federativní Republiky, České re-
publiky a Slovenské republiky, ve znění poz-
dějších předpisů. 
Požadavky pro vznik pracovního poměru
vysokoškolské vzdělání stavebního nebo 
architektonického směru,
praxe v oboru minimálně 6 let,
velmi dobrá znalost problematiky veřej-
ných zakázek, stavebního řádu a regionál-
ního rozvoje,
znalosti a zkušenosti s problematikou fi -
nancování projektů,
orientace v operačních programech,
znalost fungování principů ve veřejné
správě,
zkušenosti v řízení a vedení zaměstnan-
ců výhodou,
dobré komunikační schopnosti v písem-
ném i mluveném projevu,
zájem o obor,
zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, 
samostatnost, pečlivost, fl exibilita, loajalita
znalost práce na PC (databázové systémy,
MS Offi ce),
řidičský průkaz sk. B (aktivní schopnost 
řízení referentského vozidla).

Uchazeči předloží písemnou přihlášku
na předepsaném formuláři doplněnou o:

vyplněný osobní dotazník na předepsa-
ném formuláři,
strukturovaný životopis s údaji o dosa-
vadních zaměstnáních a odborných zna-
lostech a dovednostech, 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání,
originál výpisu z evidence Rejstříku 
trestů ne starším než 3 měsíce. 

Příslušné formuláře jsou k dispozici 
na www.mesto-slavicin.cz nebo u tajem-
níka MěÚ Slavičín.

Přihlášku včetně stanovených příloh za-
sílejte nebo osobně odevzdejte nejpozdě-
ji do 12 hodin dne 14. června 2013 na ad-
resu: Město Slavičín, k rukám tajemníka, 
Osvobození 25, 763 21 Slavičín. 

Zalepenou obálku označte v levém hor-
ním rohu heslem: „Neotvírat, výběrové ří-
zení – vedoucí OI“.

Případné další informace na tel. čísle 
577 004 805 (tajemník).

Samotné jmenování vedoucím odboru 
bude provedeno pouze při splnění dalších 
předpokladů ve smyslu zákona č. 451/1991 
Sb., kterým se stanoví některé další před-
poklady pro výkon některých funkcí 
ve státních orgánech a organizacích České 
a Slovenské Federativní Republiky, České 
republiky a Slovenské republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, tedy po předložení:
 osvědčení (tzv. lustrační osvědčení) nebo 
jeho ověřená kopie dle § 9 odst. 1 zákona 
č. 451/1991 Sb.,
čestného prohlášení dle § 4 odst. 3 záko-
na č. 451/1991 Sb.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo bez udá-
ní důvodů zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu.

Luděk Latinák, 
tajemník Městského úřadu Slavičín 
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Zprávy z radnice

Výměna 

ZUŠ Slavičín

řidičských průkazů
Upozorňujeme držitele řidičských 

průkazů vydaných v období od 1. 1. 2001
do 30. 4. 2004, že lhůta pro jejich výměnu 
je do 31. 12. 2013. Doporučujeme, aby řidi-
či nenechávali tuto povinnost na poslední
chvíli a předešli tak možným komplikacím, 
které mohou vzniknout velkým náporem 
podaných žádostí na konci roku. Žádost 
o výměnu se podává na příslušném pra-
covišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, kterým je pro občany Slavičí-
na Městský úřad v Luhačovicích – odbor 
dopravy. Je nutné mít s sebou platný prů-
kaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
jednu fotografi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Povinná výměna je osvobozena od správ-
ního poplatku.

Mgr. Iva Florešová, 
vedoucí Odboru správního MěÚ Slavičín

Zastupitelstvo města Slavičína na svém
XVI. zasedání mj.
vzalo na vědomí
 závěrečný účet hospodaření města Slavi-
čín za rok 2012,
 zprávu ze dne 2. 4. 2013 o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města Slavičín za ob-
dobí od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, provedené-
ho auditorem Ing. Ivanem Kučerou,
 odborné technické posouzení provozu
skládky TKO Slavičín – Radašovy zpracova-
né Ing. Rostislavem Svobodou,
uložilo
Radě města Slavičína zajistit zvýšenou
kontrolu nad technickým a ekonomickým
provozem skládky TKO Slavičín – Radašovy,
schválilo
celoroční hospodaření města Slavičín
za rok 2012 „bez výhrad“,
 poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydle-
ní žadatelům, 
 zřizovací listinu Městské knihovny Slavi-
čín, organizační složky,
zřizovací listinu Městského infocentra Sla-
vičín, organizační složky,
 podání žádosti o dotaci v rámci Regionál-
ního operačního programu Střední Morava
na realizaci projektu „Slavičín – revitaliza-
ce čtvrti Vlára“.

Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva měs-
ta Slavičína a Rady města Slavičína jsou k dis-
pozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Čas svým spravedlivým dechem odfou-
kl prvních pět měsíců tohoto kalendářního
roku ze scény našich životů a dal jim nálep-
ku Historie – vzpomínky.

Květen se mj. pozná i podle toho, že děti
jsou tak trochu už jednou nohou v prázdni-
novém čase. Alespoň co se týče vizí a před-
stav, jak by jejich prázdniny měly vypadat.

Za tři desítky dnů se zavřou dveře škol
a otevřou brány prázdnin. Je tedy na mís-
tě zrekapitulovat minulé období. Jen velmi
stručně: mnohokrát děkuji interním pra-
covnicím zařízení za jejich pracovní nasa-
zení v tomto školním roce, který pomalu
končí. Za nasazení nejen v pracovních týd-
nech, ale mnohdy i o víkendových dnech.
Externím pracovníkům děkuji za vedení
našich zájmových kroužků. Velmi si vážím
toho, že vysoké procento z nich (cca 80%)
věnuje dětem i čas mimo ofi ciálně stanove-
nou dohodu mezi naším zařízením a jimi.
Za to, že byli dětem kamarády, ledacos uži-
tečného je naučili, pomohli rozvoji jejich zá-
jmu. Jezdili s nimi po zápasech, turnajích,
přehlídkách, soutěžích, mnozí z nich větši-
nou o víkendech.

Výsledky, kterých dosáhli jsou součás-
tí motivace práce jak vedoucích, tak pře-
devším dětí.

Je na čase popřát dětem super prázd-
niny a dospělákům zaslouženou dovole-
nou. Ať se vše vydaří podle představ. My 
v DDM máme před sebou tradiční nabídku 
letních aktivit, ale také rekonstrukci naše-
ho domečku. Až bude ukončena, budeme 
mít vyměněna okna i novou střechu. Budo-
va bude zateplena a bude se pyšnit novou 
barevnou fasádou. Bude čekat na své klien-
ty s otevřenou náručí. Ta se ovšem otevře 
až po všech ukončených pracích. Náš škol-
ní rok nebude započat jako obvykle 1. říj-
na, ale jeho začátek bude mít zpoždění ne-
celé tři týdny. Nicméně, na počátku nové-
ho školního roku mohou naši klienti počí-
tat s nabídkou pravidelných aktivit – zájmo-
vých kroužků tak, jak tomu bylo v předcho-
zích letech. Včas se tedy dozvíte většinu po-
třebných informací.

Držte nám palce, ať náročné léto a v pod-
statě i začátek nového školního roku zvlád-
neme podle našich představ, tedy co nejlé-
pe. Zdena Odehnalová, DDM Slavičín

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Základní umělecká škola Slavičín
ve spolupráci s Městem Slavičín 

Vás zve na rozloučení se školním rokem 

ZUŠ V PARKU 
v pátek 21. června 2013,
v letním kině Slavičín.

Hostem večera je bubenická
kapela Jumping Drums.

Vstup volný.
Od 17.00 hod. 
Hrají a zpívají:
velký školní orchestr
 přípravný orchestr ve spolupráci s dětským
pěveckým sborem Tučňáci
přípravný pěvecký sbor Tučňáčci
rytmický orchestr TAM – TAM
 skupina ISIDIA (současní a bývalí žáci ško-
ly s vlastní tvorbou)
Vystavují: 
žáci výtvarného oboru
Od 18.30 hod.
koncert Jumping Drums

Jumping Drums – 12 let na hudební scé-
ně, 6 nahraných CD a 1 DVD, 150 koncer-
tů ročně, instrumentář čítající na jejich nej-
větších vystoupení až 100 bubnů a perkusí.
Tuto bubenickou kapelu založil v roce 2000
profesionální bubeník, lektor a muzikote-
rapeut Ivo Batoušek. Vystupují na mnoha
prestižních akcích, festivalech, městských
slavnostech a podílí se na realizaci různých
projektů – jako například Drum and Walk,
Avon pochod a další. Ivo Batoušek provo-
zuje i vlastní bubenickou školu v Olomouci.
www.jumpingdrums.info

Část výtěžku z honorářů a prodaného zbo-
ží (cca 5 – 10%) investuje soubor do relaxační-
ho bubnování Ivo Batouška se sociálně a zdra-
votně handicapovanými dětmi po celé ČR.

Základníí uměleckáá škola Slaavičín 
ve spolupráci s ŘŘímskokatoolickou farností Slavičín

Vás zvee na 

Konceert dduchoovní 
hudby

v neděli 23. června 2013, 18.00 hodin. 
Chrámm sv. Vojtěěcha Slaviččín.

Na proggramu: 
G. F. Händel, A. Vivaldi, J. S. Bach. 

Lenkka Rafajoová, sopráán
Kateřina Oškerovvá Machoovská, 

mezzosooprán
Jiří Šón, vvarhany

Vstupné dobbrovolné.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU!
Od května do konce června 2013 jsou 

v Městské knihovně Slavičín k nahlédnutí 
výtvarné práce žáků ZŠ Malé Pole.
Srdečně Vás na tuto výstavu zveme!

Učitelé a žáci ZŠ Malé Pole

VELKÁ ŠKOLNÍ SHOW
ZŠ Mallé Poole pořááddá v zámmeckkém 
paarku na lletní scéénně ve Slaavičííně 

dne 16. června 2013
od 115.000 hodinn šškolní shhoww. 

Na proogrammu jsouu kulturníí vysstouppe-
ní žákků škkoly. K possleechu a ttanci hraje 
skupinna Teempo. Občeerrrstvení jee zajištěnno. 
Vstupnné ddobroovolné. VVV případěě neepřízzni-
vého ppočaasí see akce bbbuude konnat oo týdden 
pozdějji, a to 233. červnnaaa 2013 vee stejjný ččas
a na sttejnéém mmístě. 

ZŠ Malé Pole
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Akktiviity

 Dne 25. března 2013 získal student Martin
Procházka (Sk) 1. místo v mezinárodní mate-
matické soutěži „Klokan“ (kat. Benjamín) or-
ganizovanou Gymnáziem Zlín-Lesní čtvrť.
V pátek 19. dubna 2013 se konalo na Gym-
náziu JAK v Uherském Brodě krajské kolo
SOČ. První místo a postup do celostátního
kola získal student oktávy Václav Miklas
s prací “Určování některých oxidů a oxy-
hydroxidů trojmocného železa pomocí jejich
barev”. Pěkně se také umístila Míša Helísko-
vá (Sp), která obsadila v oboru Zdravotnic-
tví 3. místo. Martina Maděryčová (Sp) skon-
čila sedmá. Děkujeme za reprezentaci ško-
ly a gratulujeme!
Dne 15. dubna 2013 proběhlo na Gymná-
ziu ve Zlíně krajské kolo CHO kat. D, ve kte-
rém skončil na 3. místě Josef Tomeček (Tr)
a na 6. místě Michaela Kostková (Kv).
Dne 17. dubna 2013 proběhlo ve Zlíně
okresní kolo MO, ve kterém za naši školu bo-
jovali studenti Jonáš Herec, Marek Coufalík
(Sk) – kat. Z7, Tereza Tkadlecová (Tr) – kat.
Z8 a David Maryáš (Pr) – kat. Z6. Nejlepší
z našich studentů Martin Procházka skon-
čil na 2. místě. Všem studentům děkujeme
za reprezentaci. 
Dne 18. dubna 2013 se naši studenti Pa-
vel Sova a Jan Šůstek z kvarty stali úspěšný-
mi řešiteli krajského kola FO kat. E, které se
konalo na SVOZŠ Zlín-Příluky.
V měsících listopad 2012 – duben 2013 se
uskutečnil opět sběr papíru, pomerančové
a citronové kůry (pro fi rmu Leros). Studenti
sběrem přispěli k zakoupení potřebných po-
můcek do výuky a ti nejlepší byli odměněni
poukázkami a věcnými cenami.
Dne 6. května 2013 proběhlo na slavi-
čínské radnici slavnostní vyhlášení literár-
ní soutěže „Vnímáme přítomnost, abychom
ovlivnili budoucnost“. Tuto soutěž každo-
ročně pořádá Nadace Jana Pivečky Slavi-
čín ve spolupráci s naší školou. V letošním
XVI. ročníku uspěly a mezi nejlepšími 11 se
umístily studentky – v oboru próza Radka
Durďáková (Sp), v oboru poezie Eliška Her-
cová (Sx) a Kristýna Šantová (G-1).
Dne 10. května 2013 se jako každoročně
konal studentský Majáles. Poté, co průvod
prošel městem, pokračoval program v zá-
meckém parku. Zde byl také připraven pro-
gram pro děti z mateřských škol. K poslechu
hrála studentská skupina Isidia. Na závěr byl
opět předán klíč třídám septima a G-3 k po-
myslným dveřím k maturitě.
V týdnu od 20. do 23. května 2013 proběh-
ly ústní maturitní zkoušky společné i profi -
lové části. Maturantům pak bude jejich vy-
svědčení předáno na radnici a bude spoje-
no s ukončením studia.
Dne 15. května 2013 se studenti gym-
názia připojili k fi nanční sbírce Květinový
den, který je „Českým dnem proti rakovině“.
Dne 22. dubna 2013 se studenti tříd G1

a kvinta zúčastnili exkurze do Hostětína
v rámci realizace projektu „Modernizace
výuky biologie a chemie na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín“. Exkurze byla zaměřena
na návštěvu moštárny, ukázku bio produk-
tů a představení bio stravování v Ekocent-
ru Veronica Hostětín. Studenti prošli také
výukovým programem zaměřeným na vodu
a pitný režim. Bc. Marie Stejskalová

Diiephholz
Po více než 15 hodinách jsme konečně

dorazili na místo. Cestovali jsme od časné
hodiny ranní až téměř do desáté hodiny ve-
černí. Již z jedoucího vlaku jsme viděli, že

na diepholzském nádraží nás nedočkavě
očekává dav našich německých studentů.
Každý z nás se přivítal se svým protějškem
a vydal se cestou k náhradnímu německé-
mu domovu. Jelikož jsme přijeli v pátek, ví-
kend každý trávil individuálně. Někteří na-
vštívili Hamburg, jiní zase Brémy a někteří
ho trávili v poklidu doma se svými rodina-
mi. Víkend utekl jako voda a bylo tady pon-
dělí. To jsme absolvovali prohlídku Diephol-
zu a poté nás na radnici slavnostně přivítal
velice sympatický pan starosta, který nám
v anglickém jazyce vyprávěl o městě. V ná-
sledujících dnech jsme byli zapojeni do mno-
ha projektů, ať už jako tvůrci nebo poslucha-
či. Němečtí studenti pro nás připravili na-
příklad poutavou prezentaci o výměně s je-
jich partnerskou školou Castela Mare v Itá-
lii nebo vizualizaci jejich školní zahrady.
Během týdne jsme navštívili mnoho zají-
mavých míst. Za zmínku určitě stojí Kli-
mahaus v Bremenhaven, skanzen v Clopen-
burgu, kde jsme si společnými silami uvařili
polévku – eintopf, anebo také farma, kde se
díky rodinné tradici věnují chovu prasat. Je-

diné, čím jsme byli zaskočeni, bylo počasí, 
které nám příliš nepřálo. Jme rádi, že jsme se 
mohli zúčastnit výměny a těšíme se na pří-
jezd našich německých partnerů.

Petra Schichová, sexta

Prrojektovýý dden naa GJJP
Dne 22. dubna 2013 se na naší škole konal 
projektový den v rámci projektu „Moderni-
zace výuky biologie a chemie na Gymná-
ziu Jana Pivečky Slavičín“, který je zaměře-
ný na zdravou výživu. Na studenty nižších 
ročníků čekal nesmírně pestrý a zajímavý 
program. Byli rozděleni do skupin a postup-
ně absolvovali jednotlivá tematicky zaměře-
ná stanoviště. Tam se postupně dozvěděli, 
jak správně jíst a pít, které bylinky mohou 
pomoci při různých zdravotních potížích, 
a seznámili se také s fair trade. Na každém 
stanovišti plnili různé úkoly – např. chytá-
ní rybiček, přelévání vody, poznávání bylin 

a koření různými smysly, nebo museli pro-
jevit obchodního ducha a také mít trošku 
štěstí při obchodování s kakaovými boby. 

Ovšem ani o přestávkách se studenti ne-
nudili. Na chodbách na ně čekaly sympatic-
ké hostesky a šikovní kluci z třídy G-2, kteří 
jim k ochutnání nabízeli nejrůznější zdravé 
potraviny a pochutiny jako jsou sýry, müs-
li, přírodní pečivo z pekárny paní Elšíkové, 
mléčné výrobky, ovoce jak čerstvé, tak suše-

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Návštěva Německa – stojíme před partnerskou školou

Projektový den o zdravé výživě
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né. Vzhledem k tomu, že se tato akce usku-
tečnila v den přijímacích zkoušek, na ochut-
návku byli pozváni naši budoucí spolužá-
ci a jejich rodiče a také se jí v hojném po-
čtu zúčastnili.

Na závěr netradičního vyučování byli vy-
hodnoceni nejlepší řešitelé a byli odměněni
krásnými cenami.

Chtěla bych poděkovat učitelům Ivaně
Procházkové, Veronice Prchlíkové a Pav-
lu Šuráňovi, kteří měli celý den skvěle zor-
ganizovaný a díky nimž jsme se dozvěděli
plno užitečných informací ohledně stravo-
vání a našeho zdraví.

Ivona Bařinková, G-2

Částečné zatmění Měsíce 25. 4. 2013Čáásteečné zzaaatmění Měěsícce 25.. 4. 20113 
vee Slaavičíněěě

Přestože zatmění Slunce a Měsíce patří
k úkazům, které pravidelně s naším gym-
naziálním astrotýmem pozorujeme, dlouho
jsem váhal, zda i to letošní dubnové společ-
ně pozorovat. Zatmění totiž mělo být velmi
malé a poměrně krátké. Velmi slibná před-
pověď počasí a rovněž i velmi dobrá propa-
gace v médiích byla ale natolik přesvědčivá,
že jsme neodolali. Nelitovali jsme. 

Večer byl opravdu velmi teplý a obloha
byla zcela jasná. Ačkoli se Měsíc při maxi-
mální fázi doslova jen dotkl plného zemské-
ho stínu a nejvíce v něm byl ponořen pou-
hými 1,5 procenty svého průměru, bylo po-
stupné ztmavnutí Měsíce velmi dobře vi-
dět i očima. Úkaz jsme zaznamenali i foto-
grafi cky. Vedle Měsíce jsme tu a tam kouk-
li i na planety Jupiter a Saturn a tento večer
jsme si spolu s návštěvníky z řad slavičínské
veřejnosti opravdu užili. Informace o našich
uskutečněných či plánovaných aktivitách
najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.cz. 

Mgr. Ivo Rohlena

Slaaviččánekk ttančil aa zppívaal 
pv RRožžnově pppod Raadhooštěěm

V sobotu 27. dubna 2013 se Slavičánek zú-
častnil Regionálního kola dětských folklor-
ních souborů, do kterého postoupil z oblast-
ní přehlídky ve Valašských Kloboukách. Kro-
mě Slavičánku se představilo dalších 12 sou-
borů zvučných jmen – například Vsacánek,
Vizovjánek nebo Valášek. Přesto si mezi vě-
hlasnými soubory naše děti vedly velmi dob-
ře. Vysloužily si pochvalu poroty a velký po-
tlesk publika. Upoutaly živostí, radostným
nadšením a elánem, se kterými pásmo s ná-
zvem „Když sem chodil do školy“ předvedly.

Svým věkovým průměrem patřili malí Slavi-
čánci k těm nejmladším účinkujícím, přesto
mohou být na sebe pyšní. Nikdo se nezalekl
obtížných podmínek a náročné organizace
během celého programu folklorní přehlídky.
Naopak – všechny děti si užily jarní atmosfé-
ry v kouzelné valašské přírodě. Po zaslouže-
ném občerstvení a ochutnávce tradičních fr-
gálů se Slavičánek rozloučil s Valašským mu-
zeem v přírodě a odcestoval domů s příjem-
ným pocitem radosti.

Miroslava Zálešáková,
vedoucí DFS Slavičánek

Boojujeeme oo fi nále!!!!
Regionální kolo fotbalové soutěže Coca-Co-

la Cup Školského poháru proběhlo ve Sta-
rém Městě u Uherského Hradiště dne 2. květ-
na 2013. Do tohoto kola postoupily ZŠ Staré
Město, ZŠ Masarykova Velká nad Veličkou,
ZŠ Napajedla a ZŠ Slavičín-Vlára. Hrálo se
systémem každý s každým a pouze vítěz po-
stoupil do krajského kola. Naši žáci sehráli
velmi bojovná utkání a svými výbornými vý-
kony získali v tomto turnaji 1. místo a záro-
veň se stali neporaženým týmem.

Výsledky naší školy: ZŠ Slavičín:ZŠ Staré
Město – 1:1, ZŠ Slavičín:ZŠ Masarykova – 3:0,
ZŠ Slavičín:ZŠ Napajedla – 9:1. 

Náš fotbalový tým tedy postoupil do kraj-
ského fi nále, které se odehraje 30. května 2013
na hřišti FC TVD Slavičín. Pořadatelem sou-
těže je ZŠ Slavičín-Vlára.

Poděkování za vzornou reprezentaci školy
patří Lumíru Čížovi, Ondřeji Florešovi, Štěpá-

nu Havlínovi, Václavu Matějkovi, Jakubu Hy-
žíkovi, Milanu Durďákovi, Michalu Švacho-
vi, Danielu Fojtíkovi, Jakubu Kovářovi, Patri-
ku Studeníkovi, Tomáši Kalíkovi, Martinu Sa-
lajkovi, Lukáši Šebákovi a Ondřeji Miklasovi.

Ing. David Ptáček

Čaaroddějnickkký rej
Ono se řekne kopec jako kopec, ale zdolat 

právě Plešivec – místo, kde čarodějnice po-
řádají své reje poslední dubnovou noc – to 
opravdu není jen tak. To vás čeká cesta s ča-
rodějnicemi ze školní družinky plná čarová-
ní, zaklínání, hudrování, soutěží, her, ba i sko-

tačení a natřásání v divo-
kém tanci. Prostě o zába-
vu není nouze. Přesvěd-
čili se o tom žáci 1. – 3. 
ročníku, kteří se dopoled-
ne 30. dubna 2013 „slét-
li“ na svých košťatech 
do Sokolovny na Čaro-
dějnický rej.

Zahájily jej paní vy-
chovatelky – vlastně ča-
rodějnice Nacpávalka, 
Pojížďalka, Poslouchan-
da a nejdůležitější Kani-
můra. Tanečnice zumby 

pak všechny pozvaly do prvního tance. Celé 
dopoledne se hudrovalo, čarovalo, ale hlav-
ně soutěžilo „ostošest“ – třeba v jízdě na koš-
těti s deštníkem, házení kouzelnou kostkou
do koše, v metání pavouků koštětem, skládání 
magické číselné řady, v kresbě pravé čaroděj-
nice, v zdolávání překážek cestou na Plešivec. 
Spolu s čarodějkami ze zumby a roztleskávač-
kami to děti pořádně roztočily při hudbě DJ 
Aleše Ptáčka. Na rozloučenou jsme si zahrá-
li vyřazovanou s předměty a vybíjenou s ply-
šáky. Kouzelné kostýmy a masky byly po zá-
sluze odměněny, byla to opravdu parádní po-
dívaná. Ani se nám nechtělo domů. Tak pri-
ma čarodějnické rejdění, to se jen tak nevidí.

Soňa Lysá, ved. vychovatelka ŠD

Kddyž se neleení, i bbetoon sse zeleennní
Ano, skutečně, naši výtvarně nadaní žáci 

dokázali to, že i šedá betonová zeď rozkvet-
la. A jak se ten zázrak povedl? Využili jsme 
příležitosti a přijali nabídku Ing. Josefa Ga-
bryše, ředitele společnosti JOGA Luhačovi-
ce, s. r. o. Firma JOGA naši školu oslovila,
protože se jí zdály být zdi nové slavičínské 

Základní škola Slavičín-Vlára

Poděkování za dar
Velké poděkovvání patří panu Lubomíru 
Kovaříkovi z PPetrůvkyy za sponnzorský dar 
a opravu sousttruhu na útvaru SOŠ Slavi-
čín v hodnotě asi 6 5000 Kč.
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vznikl tým šikovných malířů, který několik
dnů pilně pracoval. Jako mávnutím kouzel-
ného proutku se začaly zdi jedné z hal kom-
postárny postupně měnit. Vznikaly rozkvet-
lé louky plné kytek, brouků a objevil se také
záhon slunečnic. Netradiční výtvarná práce
žáky moc bavila a z nového výsledku máme
všichni obrovskou radost. Svět kolem nás je
zase o trošku barevnější.

Mgr. Iva Šmotková

Tuurnaaj nadd „zelennýmmi sstoly““ pppoprvéé
Žákovský parlament je součástí běžného

života naší školy a také organizátor mnoha
zajímavých akcí. Letos přišli žáci s nápadem

uspořádat turnaj ve stolním tenise. Zájem byl
velký, a tak jsme se s prosbou o pomoc při or-
ganizaci obrátili na osobu nejzkušenější, pana
Jaroslava Kučeru. Díky jeho vstřícnosti a po-
moci jsme zahájili novou tradici – Prvomá-
jový turnaj v ping-pongu. Prvního ročníku se
zúčastnilo 34 hráčů, kteří podávali výborné
výkony. Vítězem se stal Petr Zabloudil, dru-
hé místo obsadil Michal Černý a třetí skončil
Michal Švach. Možná právě tato akce přivede
některé z hráčů k trvalejšímu zájmu o tento
sport a podaří se jim časem navázat na úspě-
chy pana Kučery.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Zááklaadka mmmmá mnooho tallentů
Kdo něco umí a nemá trému předvést své

dovednosti ostatním, se mohl přihlásit jako
účinkující na akci Základka má talent, kterou
připravil žákovský parlament. Chtělo to jen
schopnosti a odvahu. Takových odvážlivců
se našlo poměrně hodně a právě oni se před-
stavili v šestnácti vystoupeních a předved-
li své umění žákům naší školy na Sokolov-
ně. A bylo na co se dívat – pěvecká a taneč-
ní vystoupení, hra na hudební nástroje, be-
atbox i dogdancing. Všichni soutěžící podali

úžasné výkony, při kterých se někdy až ta-
jil dech. Celý program vtipně uváděli Mag-
da Suchánková a Tomáš Kalík.

A kdo se nejvíce líbil? O tom rozhodovali 
diváci svým hlasováním. Třetí místo získala 
Markéta Zachová a její border kolie Bialla 
za dogdancing, tedy tanec se psem. Druhé 
místo obsadil Tomáš Kostka, který nám za-
hrál směs rockových skladeb na elektrickou 
kytaru. Talentem školy se stala taneční sku-
pina dívek ve složení – Ludmila Zollerová, 
Karolína Hrbáčková, Tereza Kalíková, Dia-
na Štefaníková, Nela Jandíková, Nikol Foj-
tů a Eliška Soukupová.

Přesvědčili jsme se o tom, že máme 
ve škole hodně talentovaných žáků a mohli 
jsme je poznat trochu jinak, než jak je zná-
me ze školních lavic.

Mgr. Gabriela Šuráňová

ZŠŠ Slavičíín-Vlára 
Váss srdečnně zve naa 

Slavnostní ukonnčení
škollníhoo rokku!

Letní sscéna vee Slavičííně.
Pátek 28. ččervna 22013 v 8..30 hod. 

Výýstaava: HHHHistoriee aa sooučasnnooost 
městské čáááásti Slaaviččínaa-Hrádddku

Výstavu uspořádala Základní škola 
praktická a Základní škola speciální Sla-
vičín za podpory Městského úřadu ve Sla-
vičíně. Součástí výstavy jsou dobové foto-
grafi e, které doplňují kresby, malby a vý-
tvarné techniky žáků. V nich se odráží 
současné pohledy dětí na město, ale na-
lezneme v nich také místa dnes již histo-
rická, která prošla úpravami či výraznými 
změnami. Obrázky i fotografi e jsou dopro-
vázeny krátkými texty, aby nám přiblíži-
ly proměny školy a jejího okolí v Hrádku. 
Obsah textů vychází z dobových kronik. 
Výstava byla umístěna ve výkladní skříni 
města vedle knihkupectví Help.

V měsíci červnu bude výstava prací 
přenesena a taktéž k vidění v prostorách 
budovy školy.

Mgr. Dalibor Petrželka
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ZŠ praktická 
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PRAKTICKÁ     S
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HRÁDEK
Adresa: Horní náměstí č. p. 111, 763 21 Slavičín
Pevná linka: 571 110 425
Mobil: 739 095 315
E-mail: pindakova@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 využí-
vat 12 PC a Internet ZDARMA. Za poplatek je 
možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazba dokumentů do plasto-
vých kroužků, laminování dokumentů.

Nabízíme 2 vzdělávací kurzy zdarma!
Domácí ošetřovatelská péče

Nabízíme bezplatný vzdělávací kurz v rám-
ci Edukačního programu domácí peče pro cí-
lovou skupinu osob pečujících v domácích 
podmínkách o blízkou osobu. Kurz zaměře-
ný na problematiku ošetřovatelských postu-
pů v domácím prostředí a teoretickým zna-
lostí 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.

Vzdělávání je realizováno za fi nanční pod-
pory ze Sociálního fondu Zlínského kraje
Finanční vzdělávání

Chcete mít pod kontrolou vlastní fi nanč-
ní situaci? Chcete zvládnout nečekané výda-
je? Chcete si vytvořit správné návyky ve spra-
vování svých peněz? Chcete se vyhnout pod-

vodníkům? Pokud ano, navštivte náš kurz! 
Čekají na Vás informace rozdělené do těch-
to 5 modulů: rodinný rozpočet, fi nanční pro-
dukty a služby, podepsat můžeš, přečíst mu-
síš, fi nance v pracovněprávním vztahu, zod-
povědné zadlužování. 

Termíny: 27. 6., 28. 6. (od 8.00 do 14.00 h)
– pro nezaměstnané, zdravotně handicapo-
vané a širokou veřejnost.

Místo: Nadace Jana Pivečky Slavičín.
Finanční vzdělávání je součástí projektu 

ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ www.abe-
cedarodinnychfi nanci.cz a je fi nančně pod-
pořeno partnery projektu.

Tvořivé aktivity
Dílna inspirace – každá středa od 16.00 ho-
din v domě č. p. 96 na Horním náměstí ve Sla-
vičíně. Bližší informace – paní lektorka Eva 
Bartošová na tel. 777 913 782.

Program: červen – skládání z čajových
sáčků (mandaly).

Plánované akce
Helfíkův kotár

Nadace Jana Pivečky ve spolupráci se
složkami integrovaného záchranného systé-
mu Vás srdečně zvou na 12. ročník soutěže
s branně zdravotnickou tématikou. V sobotu
15. 6. 2013 od 9.00 hodin se uskuteční v Pi-
večkově lesoparku ve Slavičíně.

Zveme všechny příznivce soutěžení na ten-
to závod proložený ukázkou záchranářské 
a policejní techniky, vyprošťování raněných, 
výcviku psů a dalším doprovodným progra-
mem jako např. soutěže pro děti. Občerstve-
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ní pro návštěvníky přímo v areálu parku za-
jištěno.
Letní příměstské tábory pro děti

Startujeme nadupané letní tábory pro děti,
co děti baví! Nenechávejte nic náhodě a zare-
zervujte si místo v našich táborech.

Hledáte letní příměstský tábor, kde jsou
děti na prvním místě? Chcete si zajistit tá-
bor, kde se Vaše děti naučí nové dovednosti
a poznají mnoho nového? Má Vaše dítě rádo
zábavu, malování, soutěže, pohyb a anglič-
tinu? Ano? Nenechte jim ujít zajímavý pro-
gram na prázdniny.

Organizovaný program probíhá každý den
od 8.00 do 15.30 hod. (možnost příchodu již
v 7.00). Tábor je určen dětem ve věku 8 – 14
let. Cena: 1 200 Kč zahrnuje: teplé obědy, sva-
činy, pitný režim, vstupné, honorář lektorům,
výtvarný a učební materiál. Prémie: zdarma
CD s digitálními fotografi emi z průběhu ce-
lého tábora.
 8. – 12. 7. ANGLICKÝ TÁBOR

Angličtina může být i zábava! Je léto, tak-
že zapomeňte na zkoušení a písemky. Na an-
glickém táboře učení probíhá formou táboro-
vých zážitků, komunikativních her a soutěží.
 22. – 26. 7. VÝTVARNÝ TÁBOR V PŘÍ-
RODĚ

Je vhodný pro všechny děti, které rády
kreslí či vyrábí. Čeká je malování, kreslení
v přírodě a další výtvarné techniky. Vedle vý-
tvarných činností zůstane také dostatek času
na další táborové aktivity.
 12. – 16. 8. VŠEHOCHUŤ TÁBOR

Příměstský tábor se všeobecným zaměře-
ním. Děti se můžou těšit na hry všech mož-
ných druhů a zaměření, malování, procház-
ky, soutěže, koupání a sportování.

Akce, které proběhly
 Městská sportovní hala opět ožila ženský-
mi sportovními výkony!

V sobotu 27. dubna 2013 si opět přišla
na své ženská čtyřčlenná družstva. Ve slavi-
čínské sportovní hale a taky v kuželně pro-
běhl již tradiční Slavičínský čtyřboj ženských
družstev o pohár města Slavičína. Zúčastněná
družstva připravila návštěvníkům zajímavou
podívanou, která se nesla v přátelské a zábav-
né atmosféře. Před nástupem družstev všech-
ny potěšilo kouzelné vystoupení malých mažo-
retek ze zájmového kroužku Domu dětí a mlá-
deže Slavičín. Všichni přítomní byli vystoupe-
ním nadšení a děti ocenili velkým potleskem.
Následoval nástup všech osmi zúčastněných
družstev, která zahájila letošní ročník tradič-
ním pokřikem – třikrát zdar, zdar, zdar! Sou-
těžící se rozcvičily a nadšeně se vrhly na jed-
notlivé disciplíny. Došlo na hod basketbalo-
vým míčem na koš, soutěž v kuželkách, střel-
bu hokejkou na branku a nechyběl ani kop
na bránu. I zde platilo, že všechny soutěžící
bez ohledu na věk ze sebe vydaly všechny
své síly a schopnosti. Za to jim právem ná-
ležel potlesk a obdiv všech přítomných. Ce-
lou akci přišel podpořit starosta města Slavi-
čína – pan Ing. Jaroslav Končický. K našemu
milému překvapení se zúčastnily také senior-
ky z přátelského diabetického klubu DIADUB
z Dubnice nad Váhom. Tato návštěva nás vel-

mi potěšila a za jejich sportovní duch a nad-
šení u nás sklízejí velký obdiv.

Sluší se dodat, že se tato chvályhodná akce
uskutečnila s fi nančním příspěvkem města
Slavičín. Finanční částka 1 500 Kč byla pou-
žita na nákup medailí a pohárů, které si od-
nesly vítězné týmy. 

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

Pořadatelé akce –
Nadace Jana Pivečky a DDM Slavičín.

Vyhlášení vítězů literární soutěže
Dne 6. května 2013 od 13.00 hodin pro-

běhlo v obřadní síni Městského úřadu Sla-
vičín slavnostní vyhlášení literární soutěže
pořádané Nadací Jana Pivečky a Gymnázi-
em Jana Pivečky a SOŠ Slavičín pod mottem:
„Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili bu-
doucnost“ v oboru prózy a poezie. Z rukou ře-
ditelky Nadace Jana Pivečky Mgr. Boženy Fi-
lákové, ředitele Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ
Slavičín Mgr. Josefa Maryáše a starosty města
Slavičín Ing. Jaroslava Končického si vítězo-
vé převzali diplomy a věcné ceny. Slavnostní
předání příjemně zpestřilo hudební vystou-
pení studentů Základní umělecké školy Slavi-
čín Nely Goldbachové a Benedikta Múdrého.

Do letošního ročníku soutěže pro studen-
ty středních škol Zlínského a Trenčianské-
ho kraje bylo odevzdáno na volné téma cel-
kem 186 prací, z toho prózu zastupovalo 58
příspěvků a poezii 133 příspěvků. 

Vítězové v oboru prózy: 1. Lucie Nedbalo-
vá – Masarykovo gymnázium a Jazyková ško-
la s právem státní jazykové zkoušky Vsetín, 2.
Ondřej Koláček – Gymnázium J. A. Komen-
ského a Jazyková škola s právem státní jazy-
kové zkoušky Uherský Brod, 3. Alžběta Vaš-
ků – Masarykovo gymnázium a Jazyková ško-
la s právem státní jazykové zkoušky Vsetín
3. Filip Wetter – SŠ oděvní a služeb Vizovice.

Ocenění autoři odbornou porotou v obo-
ru prózy: Veronika Navrátilová – Gymnázium
Zlín-Lesní čtvrť, Kateřina Šenkeříková – ZŠ
Valašské Klobouky, Zdeněk Surovík – SOŠ
Josefa Sousedíka Vsetín, Veronika Kubíčko-
vá – SOŠ sklárská Lednické Rovne, Lenka
Martinková – Gymnázium Josefa Svatopluka

Machara Brandýs nad Labem, Radka Durďá-
ková – Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Sla-
vičín, Erika Hanková – Gymnázium Janka Je-
senského Bánovce nad Bebravou, Johana Ně-
mečková – Gymnázium a Jazyková škola s prá-
vem státní jazykové zkoušky Zlín. 

Vítězové v oboru poezie: 1. Eliška Herco-
vá – Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavi-
čín, 1. Katarína Kobelová – Gymnázium Dub-
nica nad Váhom, 2. Kristýna Šantová – Gym-
názium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, 2. Ka-
tarína Paksiová – Gymnázium Dubnica nad 
Váhom, 3. Michal Horák – Střední průmys-
lová škola Otrokovice, 3. Ivana Kovačicová 
– Stredná umelecká škola Trenčín, 3. Lukáš 
Kolník – SOŠ Nové město nad Váhom, 4. Ve-
ronika Staňková – Tauferova SOŠ veterinár-
ní Kroměříž, 4. Zuzana Porubčanová – Gym-
názium Dubnica nad Váhom, 5. Ludmila Bar-
tošová – Gymnázium J. A. Komenského a Ja-
zyková škola s právem státní zkoušky Uher-
ský Brod, 5. Simona Jakúbková – Gymnázi-
um Dubnica nad Váhom.

Oceněným ještě jednou gratulujeme a dě-
kujeme za spolupráci všem porotcům, Měst-
skému úřadu Slavičín a Základní umělecké 
škole Slavičín a těšíme se na další ročník Li-
terární soutěže.

E.ON Junior Cup 2013!
Největtší turnaaj fotbaliistů 

do deseti let v Čeeské republice.
222. červnna 2013

Hřištěě FC TVDD SLAVIČČÍN
9.000 – 17.000 hodinn

Čeká Vás nabitý dooprovodnýý program 
(elektrické koloběžky, čtyřkolky, Seegway, ská-
kací hrad, hernní konzolee), E.ON RRodinné tur-
naje a nově i E..ON Fotbbalový parrk se skvělý-

mi tréninkovými pomůckami.
Po celý deen zajištěěno občersstvení.
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čů. Celkem se přihlásilo 14 re-
gistrovaných a 41 neregistro-
vaných dvojic. Kategorii regis-
trovaných hráčů vyhrála dvoji-
ce Pavel Sláma, Zdeněk Gajda
výkonem 903 poražených ku-
želek. Kategorii neregistrova-
ných hráčů vyhrála výkonem
865 poražených kuželek dvo-
jice Rudolf Fojtík, Aleš Ptáček.
Tento turnaj získal mezi ku-
želkáři velkou oblibu. Tak se
již nyní můžete těšit na další,
který proběhne v měsíci září
před začátkem nového roční-
ku amatérské kuželkářské sou-
těže CAMOLIGA.

Májové koulení
V pátek 3. května 2013 byla na naší kužel-

ně uspořádána soutěž o ceny pro veřejnost.
Součástí bylo již tradiční stavění májky v pro-
storách před kuželnou za účasti členů a pří-
znivců kuželkářského sportu ve Slavičíně.
Prezentace fi rem
Nabízíme firmám možnost své prezen-
tace v prostorách kuželny, informace na
tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.
Pronájem kuželny

Pronájem zrekonstruované kuželny –
1 hod./150 Kč/1 dráha – vhodné pro skupiny
i jednotlivce, informace na tel.: 604 715 537
– Pavel Sláma.

www.kkslavicin.cz

Společenská kronika
NAROZENÍ – DUBEN
Vladislav a Eva Pizúrovi – dcera Michaela
Jaroslav Svoboda a Lucie Borová – dcera Ema
Robert Kříž a Kamila Trllová – syn Denis
Libor Urbánek a Blanka Mudráková – dce-
ra Aneta

SŇATKY – DUBEN
Tomáš Ganišin a Markéta Boráňová
Ondřej Pinďák a Šárka Hamalčíková
Jiří Gbelec a Klára Obadalová
Jakub Durďák a Jana Hanosová

 21. 4. 2013 Jaroslav Vaněk, 72 let, Hrádek21 4 2013 Jaroslav Vaně
 21. 4. 2013 Olga Zámečníková, 76 let, Bohuslavice
 23. 4. 2013 Miloslav Skočovský, 87 let, Rokytnice
 25. 4. 2013 Jana Kuželová, 66 let, Rokytnice

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského
zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavření man-
želství, dostavte se, prosím, na matriku Městského
úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na základě zá-
kona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Karel Zvonek a Veronika IvánkováKarel Zvonek a Veronika Ivánková

ÚMRTÍ
 1. 4. 2013 Josef Ovesný, 99 let, Lipová
 5. 4. 2013 Jan Kolek, 79 let, Slavičín
 8. 4. 2013 Karel Pešek, 87 let, Nevšová
 9. 4. 2013 Ludmila Lukášová, 74 let, Slavičín
 11. 4. 2013 Olga Maryášová, 85 let, Slavičín
12. 4. 2013 Mária Hauserová, 82 let, Slavičín
16. 4. 2013 Václav Horák, 74 let, Lipová
17. 4. 2013 Libuše Špalková, 87 let, Slavičín

p

17. 4. 2013 Alois Froleš, 77 let, Hrádek

Kuželkářský klub Slavičín

Slavičínský kuželkář na mistrovství
světa!!!

Ne každý kuželkář může říct, že si zahrál
na mistrovství světa. Poprvé v historii slavi-
čínských kuželek si čest reprezentovat Čes-
kou republiku vybojoval dorostenec Ros-
ťa Gorecký. Po stabilně dobrých výkonech
ve 3. kuželkářské lize mužů a 1. lize doros-
tenců (4. místo v ČR – 3 kuželky od medai-
le!) byl nominován do 5 členného reprezen-
tačního družstva. Mistrovství světa v kužel-
kách U-18 (dorostenců) se konalo ve dnech
10. – 15. května 2013 na nové osmi dráhové
kuželně v maďarském Zalaegerszegu. Ros-
ťa se zapojil do soutěže družstev (11. místo)
a do soutěže ve sprintu. Postoupil přes sou-
peře z Německa a Rakouska do čtvrtfi nále,
kde sehrál vyrovnaný zápas se srbským hrá-
čem. Po drahách 1:1 prohrál až v rozhozu...
Škoda, medaile byla velmi blízko. Děkujeme
Rosťovi za reprezentaci Kuželkářského klu-
bu a města Slavičín.
PTÁČEK team zvládl kvalifi kaci Mistrov-
ství ČR NERE 2013!

V sobotu 11. května 2013 odehrál Ptáček
team kvalifi kaci Mistrovství ČR neregistrova-
ných hráčů na kuželně v Rýmařově. V silné
konkurenci 16 moravských kuželkářských
družstev postoupil ze třetího místa do fi ná-
le, které se bude hrát ve dnech 15. – 16. červ-
na 2013 v Blansku. Ve fi nálových bojích pře-
jeme slavičínským kuželkářům hodně úspě-
chů a pevnou ruku.
TANDEMY 2013

V týdnu od 15. do 19. dubna 2013 probě-
hl na naší kuželně turnaj tandemů v katego-
riích registrovaných a neregistrovaných hrá-

Mistrovská utkání
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skuppina E
neděle 9. 6. Šummperk 10.15

muži B – I. B třřída 
neděle 2. 6. Kelčč 10.15
neděle 16. 6. Liddečko 10.15

dorost – krajsská souttěž
sobota 8. 6. Tečoovice 10.000
neděle 23. 6. Štíítná 10.000

žáci – krajskáá soutěž
sobota 1. 6. Luhaačovice 99.30 a 11.15
sobota 15. 6. Juřřinka 9.300 a 11.15

přípravky – kkrajská ssoutěž
pondělí 3. 6. Bruumov 16.000

í 

Kalendář 
turisstickkýcch akccííí
 2. 6. Syrrákov – Vartoovna – Valaašssská Po-
lanka – 133 km
 9. 6. Záddveřicce – Drddol – Komonneeec – Po-
zlovice – LLuh. přehradda – 15 km
 16. 6. VVelká nnad Veličkou – Vellkká Javo-
řina – Kvěětná – 18 km
 22. a 233. 6. Tuuristickký zájezd
 30. 6. HHorní LLhota –– Doubravaa ––– Louč-
ka – 12 kmm
Aktuální iinformmace jsoou pravideelnnně uvá-
děny na iinformmační tabuli na aauutobu-
sové zastáávce ppřed raddnicí, popřř. na tel. 
č. 605 723 249, pp. Vojtěěch Žallmaann..

Mladší žáci klubu SK Snipers Sla-
vičín se v měsíci březnu zúčastnili cel-
kem 3 turnajů. V Luhačovicích skon-
čili třetí, v Napajedlích získali krásné 
druhé místo. Na turnaji v Želechovi-
cích podlehl slavičínský tým až ve fi -
nálovém utkání celku z Halenkovic 
a získali tak stříbrnou medaili. Že-
lechovickým turnajem mladší žáci 
ukončili sezonu. 

Tímto chceme všem klukům
z týmu poděkovat za vzornou do-
cházku na tréninky a výbornou re-
prezentaci jak celého týmu, tak měs-
ta Slavičín. 
Za celý tým René Žalek, Josef Vlček

SK Snipers – mladší žáci
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 30. čeervna 2013 vzpomeneme 
2. vvýročí úmrtí pana

Františka DDUBSKÉHO ze Slavičína. 
ý p

S láskou aa úctou vzpomínají dcery 
Jitkaa a Beata s rodinami 

aa syn František. 

Dne 6. čeervna 2013 vzpomeneme me me
2. vvýročí úmrtí pana

Františka GREBENÍČKA
ý p

ze Slavičína. 
Vzpomíná manželka 

aa děti s rodinami. 

Dne 1. čeervna 2013 vzpomeneme
4. smutnéé výročí, kdy nás navždy 

opustil pan Josef BUREŠ z Hrádku. 
ý y y

S láskou a úctou stále vzpomíná u a úctou stále vzpomíná
manželka, dcera 

a synové s rodinami.

Dne 30. června 2013 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí pana

Františka DUBSKÉHO ze Slavičína. 
ý p

Za tichou vzpomínku děkuje
přítelkyně Jana. 

Dne 10. června 2013 by se dožil
60 let pan Jaroslav MIKŠ z Nevšové. 

yy

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, 

manželka, synové Petr, Jakub 
a Jaroslav s rodinami. 

Dneee 166. červnna 2013 tomu budou 
3 rokyoky od chvvíle, kdy nás navždy 
opuustila našee drahá a milovaná 

manžželkka, mamminka a babička, paní 
Jarmmilaa MAZÚÚROVÁ ze Slavičína. 

p

S lásskou a úúctou vzpomínají 
manmanžel Šteffan a dcery Jana, 

p j

Jitkka a Lennka s rodinami. 

DneneDne 1.11  kvkvk ětnětnět a 2a 222013013 js jsem em vzpvz omnomnělilili 
20.20.20  vývývýročročročí úí úí úmrtmrtmm í ní ní našíašíaší maminnnky,ky,ky  

babbabičkičkičky,y, y, praprarap babbabbabičkičkičky, panpanpa ííí 
AnnAnnAn y My My MÁČAÁČALÍKLÍKLÍ OVÉOVÉVÉ z  z z NevNevNevšovšovšové 

yy pp y ppyy

a 2233. čerčerčervenvenvence cee 20120113 v3 v3 vzpozpozpomenmenmenemeemeem  
23. vývýročročí úí úmrtmmrtí ní našeašeho ho tatatínkínkaa, 

dědděddědečečkaa, a, prapradědděddědečkečkčka, a, 
pana Aloise MÁÁČÁČÁ ALÍALÍAL KAKA z Nz Nevševšv ovéo . 

pp

VVzpoomínajajají dí ddětětiě  s ss rodrodro inainainami mi mi
a syyn MirMi kek. 

Dne 17. června 22013 si připomeneme 
15. výročí úmrtí pana 

Antonína KONEČNÉHO 
ý p

ze Slavičína. DDne 5. července 2013 
by se ddožil 85 let. 

Za tichou vzzpomínku děkují 
manželka a dcery s rodinami. 

Dne 7. června 2013 vzpomeneme 
12. smutné výýročí tragické smrti 

našeho synna, bratra, vnuka, 
pana Jakkuba MACKA. 

S láskou vzpoomínají a za tichou 
vzpomínku dděkují rodiče, bratr 

a ostaatní rodina. 

Dne 30. červnaa 2013 vzpomeneme 
2. smutné vvýročí úmrtí pana 

Františka DUBSSKÉHO ze Slavičína. 
ý p

Kdo jste ho znalli, vzpomeňte s námi. 
Dcera Šárka s manželem a dvěma

j p

dccerami. 

Dne 16. června 2013 
sii připomeneme 5. smutné výročíí, 

kdy nás opustil 
pan Antonín nn BYSBYBY TŘICKÝ. 

y p

S lláskou stále vzpvzpvzpooomínajjjí mí mí manananželkka 
a dcerercery sy sy s ro ro rodindindinamiamiam . 

DneDDneDne 3. 3 3. če čečervnrvr a 2013 vzzzpompompomeneeneenemme me
88. 8. smusmusmutnétnétné vý ročí úmrtí paní 
JanJanJany Ky Ky KŘÍŽŘÍŽŘÍŽOVÉ ze Šanova 

ý p

a da da dne ne ne 161616. srpna 2013 
by by by se dožila 70 let.

KdoKddoKdo js js jste tete jijiji znali, vzpomeňte s námmi. 
S lS lS láskáskáá ou ouou a úctou vzpomínají manžel, 

dcera Jana s rodinou 
a sestra Pavla s rodinou. 

Dne 26. června 2013 vzpomenemme Dne 26 června 2013 vzpomenemme
2. smutné výročí úmrtí paní 

Jaany GRESCHNEROVÉ z Hrádkuu. 
ý p

Kddo jste ji znali, vzpomeňte s námmi. 
MMaminka, synové Petr a Honza,, 

sestry Martina, Miluše 
a bbratr Josef s rodinami, přítel Leoo. 

Dne 18. června 2013 vzpomenemme 
1. výročí úmrtí paní 

ZZdeňky VIKTORINOVÉ z Divnicc. 
ý p

S láskou vzpomínají syn Františeek 
a Petr s rodinami. 

Děkujeme touto cestou za péči 
aa laskavý přístup k naší těžce ne-

mocné mamince, 
paní Márii HAUSEROVÉ. 

Poděkování patří panu primá-
ři L. Palkovskému, panu doktorovvi 

M. Janštovi, paní doktorce 
MM. Manové a celému personálu  

Městské nemocnice Slavičín. 
Rodina Uherova, Hauserova, 

Tkadlecova. 

června 2013 by se dožila Dne 22. č
 ŠEVČÍKOVÁ ze Slavičína paní Marie

y

srpna 2013 vzpomeneme 90 let a 8. 
výročí jejího úmrtí.2. v
jí dcery a syn s rodinami. Vzpomína

me touto cestou za účast Děkujem
ové dary při posledním a květino
zloučení s panem roz
oslavem VAŇKEM. Jaro

pp

Rodina Vaňkova.R

eme touto cestou všem Děkuje
st, projevení soustrasti za účas
ové dary při posledním a květino
ozloučení s paní ro
ou MARYÁŠOVOU. Olgo

pp

rmoucená rodina. Zar

me touto cestou za účast Děkujem
ové dary při posledním a květino
s naší zesnulou Ludmilourozloučení 

NYCHOVOU z Divnic. GRON
zarmoucená rodina. Celá 

eme všem za účast při Děkuje
ním rozloučení s paníposledn
HÝBLOVOU z Hrádku. Jarmilou 

pp

Rodina Vaňkova. R

eme touto cestou všem Děkuje
vatelům Bohuslavic obyv

a všem kamarádkám ze Slavičína a všem ka
a okolí, kteří přišli doprovodit 
paní Olgu ZÁMEČNÍKOVOU 

p pp

na její poslední cestě. 
Za rodinu manžel Ludvík. 

MUDDr. RRomaan Űberaaall
oznamuje, že vee středu ddnnne 

26. června 20133 neordiinnnuje.
Zastupuje MUDDr. Pinďákkoovvá 

na poliklinice. 

Dne 15. června 2013 
se dožije ve zdraví krásných 

90 let pan Antonín PIVNIČKA. 
j ýý

Do dalších let mu přejeme hlavně 
hodně zdraví, pohody
a stále dobrou náladu. 

To vše mu přeje manželka Anna, 
děti Eliška a Libor,

4 vnuci a 8 pravnuků.

Blahopřejeme
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Městská knihovna Slavičín
Jaaro ss knihhooovnou

Z nedávných aktivit městské knihovny
stojí za to zmínit dva pořady, které proběhly
v uplynulých měsících a jejich účelem bylo
rozšířit možnosti kulturního vyžití našich ob-
čanů. Jedním z nich byla ve čtvrtek 18. dub-
na literární beseda Valašské aj slovácké hu-
moresky, pořádaná ve spolupráci se Základní
školou Malé Pole, určená klientům denního
centra Maják v Hrádku i zájemcům z řad ve-
řejnosti. Hned na začátku si žáci ze ZŠ Malé
Pole, pod vedením paní učitelky Šárky Boro-
vé, podmanili posluchače pečlivě připrave-
ným hudebně-recitačním vystoupením, které
sklidilo bouřlivý potlesk. Poté již následovalo
samotné literární besedování v režii knihov-
ny. Na něm byly vzpomenuty osudy a život-
ní peripetie legendárních lidových vypravě-
čů valašského a slováckého regionu – Zdeň-
ka Galušky, Gustava Imrýška a Jana Misárka
Slavičínského, kteří svým jadrným a laskavým
humorem mají stále co říci i současné gene-
raci. Četly se také příběhy z jejich povídko-
vých sbírek, které návštěvníky vrátily do sta-
rodávných časů našich předků, od nichž lze
neustále čerpat životní sílu, moudrost a opti-
mismus v každé době. Smích zaznívající z pu-
blika a celkově příjemná atmosféra potvrdi-
ly, že i literární humor může být kořením ži-
vota a pomáhá aspoň na chvíli zapomenout 
na každodenní strasti.

Další akce už byla z poněkud odlišného
„soudku“. Na základě dlouhodobé výborné
spolupráce se ZO ČSOP Slavičín a centrem
Veronica Hostětín přijala v pátek 3. května
pozvání do knihovny naše uznávaná biolož-
ka, Ing. Helena Vlašínová, Ph.D., aby v tom-
to příhodném jarním období seznámila ve-
řejnost, jak nakládat s nevítanou zelení, kte-
rá zapleveluje naše zahrady.

Nejen že se Ing. Vlašínové podařilo vyvrá-
tit mnoho mýtů a předsudků o plevelech, ale

také posluchače zasvětila do tajů jejich využi-
tí při přípravě jídel či vyzdvihla jejich léčebné
účinky. Nekonečná diskuze obecenstva s paní
Vlašínovou byla důkazem, že přednáška byla

správně načasována právě do doby, kdy péče
o zahrady v našem městě kulminuje.

Prázdniny již pomalu přešlapují za dveř-
mi, čímž se tak trochu mění pracovní reper-
toár knihovny, který bývá o tomto čase zamě-
řený na aktualizaci všech jejích knižních fon-
dů a fondů poboček i obecních knihoven, jež
má pod správou.

Přesto však ještě nadcházející měsíc čer-
ven může všem příznivcům kulturního dění
nabídnout několik příjemných společen-
ských setkání, na které vás do knihovny sr-
dečně zveme!

Mgr. Gabriela Klabačková

Pozvánky, kalendáře
1. 6. 14.00 Výletiště Hrádek
DĚTSKÝ OLYMPIJSKÝ DEN
7. 6. 19.00 Cukrárna Jasmín
VERNISÁŽ VÝSTAVY – V. MAHDAL 
8. 6. 8.00 Hřiště u Sokolovny
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
13. – 17. 6. okolí Městské knihovny
PRODEJNÍ VÝSTAVA STANŮ
15. 6. 9.00 Pivečkův lesopark
HELFÍKŮV KOTÁR
15. 6. 10.00 Zámecký park
VÝSTAVA PSŮ BEZ PP A VOŘÍŠKŮ
16. 6. 15.00 Letní kino
ŠKOLNÍ SHOW – ZŠ MALÉ POLE
20. 6. 18.00 Městská knihovna
BESEDA S JANEM CIMICKÝM
21. 6. 17.00 Letní kino
ZUŠ V PARKU
KONCERT JUMPING DRUMS
22. 6. 9.00 Hřiště FC TVD Slavičín
E.ON JUNIOR CUP 2013
23. 6. 18.00 Kostel sv. Vojtěcha
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
28. 6. 8.30 Letní kino
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠK. ROKU
ZŠ VLÁRA
28. 6. 20.30 Výletiště Hrádek
KONCERT NO NAME + P. CMORIK
29. 6. 13.00 Výletiště Hrádek
DĚTSKÝ DEN

Výstavy
Městské infocentrum
VÝSTAVA MŠ VLÁRA

 Městská knihovna 
VÝSTAVA ZŠ MALÉ POLE

Galerie Jasmín
VÝSTAVA OBRAZŮ
VLASTIMIL MAHDAL

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
vystoupení moderních taneččnic 

zz DDM Slavičín 
a STREEET DANCCE Nevšovvá, 

hry a soutěžee pro děti,
malování na tvvář, výtvarná dílnička, hudba, 

občersttvení
VSTUPNÉ DOBBROVOLNÉ

Čtvrtek 6. června 2013, 15.00 hodin
Knihovnička skřítka Nezbedníčka

Zábavné setkání dětí předškolního
věku s knihovnou v doprovodu dospělých. 
Průvodce světem dětských knížek – skří-
tek Nezbedníček děti vezme na malý vý-
let do známé pohádky O vlkovi a kůzlát-
kách. Nebudou opět chybět soutěžní a vý-
tvarné aktivity.

Místo konání: sál v 1. podlaží knihovny.

Čtvrtek 20. června 2013, 18.00 hodin
Jak jsem je znal... 
Beseda s Janem Cimickým

Populární lékař, spisovatel a překlada-
tel MUDr. Jan Cimický, CSc. v pořadu za-
vzpomíná na slavné spisovatele, básníky
a herce u nás a ve Francii, s nimiž měl pří-
ležitost se poznat a na jejichž osobnost se 
nedá zapomenout.

Akce se koná ve spolupráci s Občan-
ským sdružením Literární Luhačovice 
a SOŠ Luhačovice.

Místo konání: sál v 1. podlaží knihov-
ny, vstup volný.

Městská knihovna Vás zve 
do svých prostor na akce
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Program MC Slavičín na červen

 So 1. 6. 14.00 hod. 
DĚTSKÝ OLYMPIJSKÝ DEN na výletiš-
ti v Hrádku
 Út 4. 6. 10.00 hod. 
Kuchtíkovy hrátky
 Čt 6. 6. 10.00 hod. (14.00 hod.)
Malý šikula – šnek
 Út 11. 6. 10.00 hod. 
Zdravý úsměv – přednáška o prevenci zub-
ního onemocnění
 Čt 13. 6. 10.00 hod.
Hudební miniškolička
 Út 18. 6. 10.00 hod. 
Čtenářem od batolete
 Čt 20. 6. 10.00 hod. (14.00 hod.) 
Tvořílek – jahůdka
 Út 25. 6. 10.00 hod. 
Kreativní dílna pro maminky – ubrous-
ková technika 
 Čt 27. 6. 10.00 hod. (14.00 hod.)
Tvořílek – moře
 Pá 28. 6. 10.00 hod. 
Volná herna, káva, čaj, posezení před 
prázdninami
Více informací o každodenním programu 
najdete na: http://mc.slavicin.org/
Facebook: Mateřské centrum Slavičín

MC Slavičín
P MC

DIAKLUB SLAVIČÍN
Srdečně zveme všechny naše příznivce na 
besedu v pátek 28. června od 9.00 hodin
ve sportovním areálu v Rokytnici.

9.30 hodin – přednáška bylinkáře, léčite-
le, maséra pana Stanislava Zábojníka, za-
měřená na očistu, využití léčivé moci by-
lin a povzbuzení těla i mysli.

Odpoledne – společné opékání při živé
hudbě.

Celodenní občerstvení zajištěno.

Ve dnech 29. a 30. června 2013 se usku-
teční mezinárodní FIS závod v travním ly-
žování, jehož pořadatelem je lyžařský od-
díl ZLK Zlínsport Zlín. Místem konání je
lyžařský svah ski areálu Dubečky ve Štít-
né nad Vláří. Celá akce začne již v pátek 
28. června od 16.00 hodin tréninkem. V so-
botu v 11.30 hodin odstartuje závod v ob-
řím slalomu, následně  superobřím slalomu
a ve 20.00 hodin bude na programu atrak-

tivní veřejný závod v paralelním slalomu.
Na tento závod se může přihlásit každý, stačí
mít vlastní lyžáky a hole – lyže a ochranné 
pomůcky lze zapůjčit. V neděli v 10.30 ho-
din odstartuje závod ve slalomu a ve 14.30 
hodin, vyhlášením výsledků, bude celá akce
ukončena. Všichni jste srdečně zváni na ne-
všední podívanou a nezapomenutelný zá-
žitek! Závody se konají za každého počasí.
Občerstvení zajištěno.

Mezinárodní FIS závod  v travním lyžování Štítná nad Vláří

Vážení přříznivvci divaaadla, 
Městské divadloo Zlín od 2. květnaa 20013 za-
hajuje předdplatittelskouu sezonu 201333/2014. 
V této sezzoně ppro Váss chystá krroomě či-
noherníhoo představeení i dva mmmuuziká-
ly. Katalogg předdplatnéého 2013/220014 na-
jdete v MMěstskkém innfocentru SSllavičín 
a v Městsské knnihovnně Slavičínn. Umís-
těn je takké naa weboových strránnkách 
www.divaadlozllin.cz. 
Rezervacee je moožné uučinit přes wwweb,
e-mailem:: prodej@divvadlozlin.czz 
a na telefoonu 5777 636 220 (207).

Sttarostaaa města Slaavičín srdeeččně 
zve nnaaa XIII. rročnník turnajjeee

OOOO POOHHÁÁR 
STTTTARROOSSTYYYY 

VV NNOOOHHEJJBBALLLLE 
TTTROOJJICC

v sobotu 8. června 2013,
na vvíceúččeeelovém hřišti uu Sokooloovny.

Prreeezentacce: 77.300 hod.
ZZaaahájeníí: 8.00 hhod.

Kommeentuje: Pettr Kosečekk.

Zppppestřeníí proograamu: 
tanneční kkrroužek při DDDM Slaavvvičín.

Pohháááry a hoodnnotnné cenyy 
jjsou přippraavenny!!

Přřihláškkkyy: Městtskéé inffocentrruuum, 
tttel.: 5777 3442 251, 

nejpozzzdději do 6. ččervvna 20133.

XV. ročník turnaje v nohejbalu 

Jerevan cup
5. července 2013

Antukové kurty v zámeckém parku
Prezentace účastníků: 7.30 hod. 

Začátek akce: 8.00 hod. 

Přihlášky: podávejte do 3. července 2013
u Petra Kosečka, tel. 731 598 200,

mail: pekosan@seznam.cz

Charita sv. Vojtěcha Slavičín pořádá
v sobotu 22. června 2013 zájezd

na termální koupaliště Podhájská.

Cena 280 Kč, odjezd v 6.00 hod. 
ze Slavičína, zastávky Radnice.

Přihlásit se můžete
na tel.: 731 621 122 

nebo osobně na penzionu 
č. 235 v Hrádku.

Koupím Váš les i s pozemkem.
Platba v hotovosti, solidní jednání.
Telefon: 775 070 337.
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Na webu a facebooku Leja salonu vzkazy, fot-
ky a zkušenosti Slavičanů s proměnami ima-
ge i hubnutím.
- AKCE! Sleva prodloužení řas z 1 650 Kč na 990 Kč.

- Pedikúra – 190 Kč/hod. (lázeň, odstranění ztvrdlé
kůže a nehtové kůžičky, úprava nehtů, ošetření krémem, masáž)

- Hubnoucípřístrojové lymfodrenáže 190 Kč, vzkaz od zákaznice:
„Funguje to. Zprvu jsem byla z lymfodrenáže unavená, to se mi
rozjížděla lymfa. Teď už jede, jak má. Jsem spokojená.“ Renata K. 

- Kadeřnictví – vlasové proměny.

- Solárium s kolagenem (speciální růžové světlo proti pigmento-
vým skvrnám, vráskám, akné) 10 Kč/min.

- ZDARMA káva, čaj, aktuální časopisy.

Tel.: 737 044 823, Leja salon, Slavičín. 
www.lejasalon.weebly.com, facebook: Leja salon

Placená inzerce
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e 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

 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

Alternaativní zzpůsobb léčby Vašiicchh potí-
ží z pohleddu čínnské meedicíny.
Diagnostika zzdravottního stavuu pppřístro-
jem Superrtronicc.
Refl exoologie pplosky nohy, Su – Joook, mo-
xování. 
Prodej bbylinnných tinnktur, čajů, ppilulek, 
mastí, kossmeticckých ppřípravků bbeez kon-
zervačníchh látekk (krémyy, mýdla, šammmpony). 
Monika VVaňkovvá
www.poraadnaennergy.ccz
Telefon: 6004 2533 464 –– odpolednee

 Tel.: 773 999 973
 www.bowlingslavicin.cz
  www.facebook.com/bowlingslavicin

13. – 17. ČERVNA 
AMERICAN DAYS 2
NEJLEPŠÍ HAMBURGERY
100% HOVĚZÍ
RECEPTY J.OLIVIERA, Z. POHLREICHA

20. – 27. ČERVNA
TATARSKÉ DNY
VYNIKAJÍCÍ TATARÁK
V AKČNÍ CENĚ

28. – 30. ČERVNA
PIZZA ZA VYSVĚDČENÍ
 ZA SAMÉ JEDNIČKY 50% ZDARMA
ZA VYZNAMENÁNÍ 25% 
ZDARMA
OSTATNÍ 10% ZDARMA
 VYSVĚDČENÍ S SEBOU   

Společnost OBLE TRADE CZ, s. r. o., 
přijme do svého gastro provozu 
ve Slavičíně
pomocného kuchaře / pomocnou ku-
chařku.
výroba studené kuchyně
příprava teplé kuchyně
pracovní doba v pracovní dny

03.00 – 11.00 hod.
Nástup možný ihned. 
Zájemci kontaktujte tel.: 774 721 110.

Jak si spráávně naapustitt bazén?
Při teplých letnních dnechh se doporuučuje dodržo-

vat pitný režim, ale vůbec nnejpříjemněější je, osvěžit 
se v bazénu. Zájmmem každdého majiteele bazénu je 
mít v bazénu průzzračnou vvodu bez jaakýchkoliv ne-
čistot. Jak na to? CChcete-li vvyužít vodoovodní přípoj-
ky k napuštění svéého bazénu, hlavně napouštěj-
te pomalu a mmimo špiičku! Tedyy v noci nebo 
během poledníchh hodin. Přři rychlém aa prudkém na-
pouštění bazénů dochází k nárazovvým změnám 
hydraulických pooměrů ve vodovodní síti. To způ-
sobuje uvolňovánní usazeniin z vnitřnícch stěn vodo-
vodního potrubí aa docházíí k zakalení vody. Vodo-
vodní kohoutky teedy otevřeete pouze „napůl“. Kro-
mě zakalení vodyy může doojít i k pokleesu tlaku v síti. 
Tyto problémy see mohou současně pprojevit i u ji-
ných odběratelů. 

„Majitel bazéénu si takk silným prroudem vody 
může nejen napuustit zakaleenou vodu přímo do ba-
zénu, ale navíc může způsoobit zakalenní vody i svým 
sousedům. Častýým důsleddkem je paak zabarvené 
prádlo v pračce.“ vysvětluuje možné nnepříjemnosti 
Markéta Bártováá, tisková mluvčí společnosti MO-
RAVSKÁ VODÁRRENSKÁ, aa. s. Napouuštění bazénu 
můžete kdykoliv kkonzultovaat s pracovníky call centra 
nebo dispečinku nna zákaznické lince 8840 668 668.

Zaručenou ceestou pro dosažení stoprocentně 
kvalitní vody a ryychle napuštěného bbazénu je do-
voz vody cisternou od spoleečnosti MOORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a. s. Máte-li záájem objednat napuštění 
bazénu pomocí aautocisternny, informace o této služ-
bě najdete v rubbrice Službby na wwww.smv.cz, pří-
padně Vám kontaakty sdělí operátorkyy zákaznické 
linky na telefonu 840 6688 668.

Společnost MMORAVSKKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Váš dodavateel vodohoospodářskýých služeb
www.smv.cz

Bowling Slavičín
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Krásné sobotní odpoledne prožily všech-
ny maminky a babičky na oslavě Dnu matek,
která proběhla na místní Sokolovně. Pobla-
hopřát s kytičkou jim přišli pan starosta Jaro-
slav Končický a místostarosta Pavel Pinďák.
K nim se připojili se zpěvem, recitací a count-
ry tanci žáci ze ZŠ Malé Pole, s velkou radostí
a s úsměvem na tváři předvedly svoje vystou-
pení nejmenší mažoretky a orientální tanečni-

Armypark Slavičín Ohlédnutí za oslavou Dnu matek
ce krásnou formou pohybu poděkovaly všem
ženám. Na každé oslavě nesmí chybět hud-
ba a o tu se postarala hudební skupina Duo
Sonet, kterou někteří již znali z TV Šlágr. Při
kafíčku a zákusku, které jim ke stolu přines-
li mladí číšníci z GJP a SOŠ Slavičín si pří-
tomné ženy odpočinuly, zazpívaly a připrave-
ný program byl pro ně něžným pohlazením. 

Marie Studeníková

Poděkování

V posledních letech bývá zahájení sezo-
ny v Armyparku Slavičín spojeno se dvě-
ma akcemi.

Dne 4. května 2013 se konal již 3. ročník
akce COPAK JE TO ZA VOJÁKA, inspirova-
né známým fi lmovým snímkem z vojenského
prostředí. I přes nepříznivé předpovědi poča-
sí nastoupilo v sobotu ráno na dvoře Army-
parku přes 120 příznivců a členů klubů vojen-
ské a policejní historie z celé České republi-
ky a ze Slovenska. Po vyřízení organizačních
záležitostí bylo 13 výsadkářů vyvezeno do 18
kilometrů vzdálené obce Bánov, kde začínala
jejich zpáteční strastiplná cesta. Oblast v šíř-
ce 7 – 9 kilometrů, střežilo 110 pátračů pře-
pravovaných ve 26 historických vozidel, růz-
ných značek a typů, používaných v tehdejší
Československé lidové armádě a u Sborů ná-
rodní bezpečnosti. Vytouženého cíle se v da-
ném časovém limitu podařilo dosáhnout dvě-
ma výsadkářům, osm jich bylo na cestě zadr-
ženo a třem se nepodařilo časový limit splnit.
Během dne se i počasí umoudřilo, účastníci
byli s organizací a se zabezpečením akce ma-
ximálně spokojeni a dle jejich slov se za rok
do našeho kraje zase rádi vrátí.

V neděli 5. května 2013 byla zahájena mu-
zejní sezona 2013. Od 13.00 hodin se pro ve-
řejnost otevřely brány muzea. K vidění byly
stávající expozice zbrojní výroby na Valaš-
sku, vševojsková expozice ČSLA, a muzeum
raketové techniky doplněné o další typy le-
teckých a protitankových raket, zapůjčených
z VTÚVM Slavičín. Během zimy se podaři-
lo nashromáždit nové exponáty a vybudo-
vat expozici věnovanou spojovacímu vojsku.
Od 15.00 hodin probíhaly dynamické ukázky
z výcviku ženijního družstva a vyprošťování
vojenské techniky. V ukázkách bylo možné
sledovat jízdní vlastnosti vozidel UAZ 469,
UAZ 452, Praga V3S, Tatra 815 VVN a BVP
PzPK Sněžka. Zahájení sezony se zúčastnilo
přes 260 návštěvníků.

Muzeum je během roku pro veřejnost ote-
vřeno každou neděli, s prohlídkami v 10.00,
12.00, 14.00 a v 16.00 hodin. Na Vaši návštěvu
se teší členové Armyparku Slavičín. 

Armypark Slavičín

Dne 11. května 2013 se i za nepříznivého 
počasí konala v zámeckém parku dětská ha-
sičská soutěž „Slavičínský Plamínek“, kte-
ré se zúčastnilo 8 družstev mladých hasi-
čů. Družstvo starších ze Slavičína se umís-

tilo na 1.místě, družstvo mladších hasičů 
získalo krásné 2.místo.

Tímto bych chtěl poděkovat za podpo-
ru Městu Slavičín, Zlínskému kraji, všem, 
co se podíleli na pořádání soutěže a dík pa-
tří také panu Blahovi za umožnění konání 
soutěže v parku.

Martin Lutonský

Základdní orrganizaace Českééhho sva-
zu ochránnců přřírody ve Slavičínněěě pořá-
dá v rámmci cellosvazoové akce nnaaazvané 
„Setkání ss přírrodou“ vycházku nnna zají-
mavou lokkalitu na kóttě 535 nadd NNevšo-
vou. Po cesstě se ddozvítee něco o příírooodních 
a vlastivěddných zajímaavostech míístt, kudy 
se bude prrocházzet. Vyccházka se uussskuteč-
ní v nedělli 16. červnaa 2013, vycchhhází se 
v 13.30 hoodin ood zasttávky „U RRaadnice“ 
ve Slavičínně. Celková ppředpokláddaanná dél-
ka trasy buude assi 10 kmm.  

Vojtěcchhh Malík


