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Více informmací naleeznete naa str. 12.

Město Slavičín 
Vás zve na 

 plasty – 17. 7., 28. 8., 18. 9., 23. 10.,

26. 11., 18. 12.

 papír a nápojové kartony – 24. 7., 21. 8.,
17. 9., 16. 10., 12. 11., 11. 12.

 sklo – 7. 8., 9. 10., 4. 12.

SVOZ ODPADU
2. POLOLETÍ 2013

Dlouhodobé úsilí školy, koordinátora
EVVO a aktivní práce žákovských Ekotýmů
přinesly své plody. V květnu proběhl v naší
škole ofi ciální audit programu Ekoškola,
který prověřil, jak „eko“ ve škole opravdu
funguje a zda splňujeme potřebná kritéria
pro udělení titulu.

Žáci společně se svými učiteli usilují
o změny vedoucí k šetrnějšímu provozu školy.
Ekotýmy vytvořily svůj vlastní ekokodex – sou-
bor vlastních eko-pravidel, kterými se snaží
řídit, snižují množství odpadu, třídí jej, šetří

A je to tady, ZŠ Slavičín-Vlára získala 

Úspora plateb za elektřinu a plyn pro občany Slavičína

mezinárodní titul Ekoškola
energií a vodou a starají
se o prostředí školy. 

Auditoři se mimo jiné
seznámili s prostředím
školy, jídelnou, školní
zahradou s ekoučebnou
a nebyli zklamáni. Jejich doporučení
vyhodnotilo Sdružení Tereza v Praze
a dlouhoočekávané se stalo pravdou.

„Milí členové Ekotýmu, je nám velkým
potěšením oznámit, že na základě auditu
konaného dne 13. května 2013 a posouzení 
zprávy z auditu komisí, jste získali mezi-
národní titul Ekoškola platný po dobu dvou
let. Oceňujeme kvalitní práci, kterou v pro-
gramu děláte a nadšení, se kterým jste se
do ní pustili…“

Tolik z úvodu dopisu, kterým byla naše
škola zařazena do sítě Ekoškol. Získání
tak prestižního titulu nás opravňuje užívat 
vlajku, logo a název Ekoškola. 20. června
2013 slavnostně převzali tento titul zástupci
naší školy, jako jediné školy Zlínského kraje,
v Senátu Parlamentu České republiky v Praze.

Mgr. Jana Pinďáková

Jak jsme Vás již v minulém zpravodaji
informovali, město Slavičín se rozhodlo
jít podobným směrem, jako některá další
města a obce a poskytnout svým občanům
možnost zapojit se do elektronické aukce
na dodavatele energií – elektřiny a plynu.
Rozhodli jsme se tak proto, že podle refe-
rencí měst a obcí, kde aukce již proběhla, se
podařilo pro občany ušetřit nemalé peníze.

Jakým způsobem se konečný dodavatel 
vybírá? Díky sdružení velkého počtu domác-
ností z našeho města a zároveň i z jiných měst 
a obcí v rámci celé republiky je vytvořen
objem energie, o který soutěží dodavatelé
v elektronické aukci. Kdo nabídne nejnižší
cenu, vyhrává. Výsledkem je nejnižší
možná cena, na kterou mohou domácnosti
dosáhnout. Úspory jsou odvislé od stávající
smlouvy toho kterého zákazníka a pohybují
se většinou v rozmezí 15 – 30%. 

Kdo se do aukce může přihlásit?
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti

našeho města. 

Kolik služba stojí?
Pro občany je tato služba zcela zdarma.

Za zprostředkování e-aukce svým občanům
také neplatí nic ani město. Aukční poplatek
zaplatí po ukončení aukce vítězný doda-
vatel. Celý tento proces je pro domácnosti
nezávazný. V podstatě si každý může přijít 
aukci jen vyzkoušet.

Ve čtvrtek 4. 7. 2013 v 16.00 hodin se bude
ve velkém sále restaurace Záložna konat
informační schůzka se zástupci aukční
společnosti, kde budou vysvětleny veškeré
náležitosti, které s aukcí souvisí.

Pro zhodnocení, zda je vhodné, abyste se
aukce zúčastnili si s sebou přineste:
Kopii ročního vyúčtování na elektrickou
energii a plyn.
Smlouvy se současnými dodavateli včetně
všech dodatků.

Sběr podkladů bude dále probíhat od 9. 7.
do 1. 8. 2013, kdy budete mít možnost navštívit 
pracovníka aukční společnosti, který Vám
zodpoví všechny potřebné dotazy, provede

analýzu Vašich současných smluv a vyplní 
Vám nezávazný poptávkový formulář.

Po sběru podkladů proběhne vlastní 
e-aukce a bude určen vítězný dodavatel 
s nejlevnější cenou. Ani v tuto chvíli není 
konečná nabídka závazná. Na základě 
vítězné ceny a dosažené úspory se každý sám 
rozhodne, zda s novým dodavatelem smlouvu 
uzavře. Čím více občanů se do e-aukce zapojí, 
tím více objemů se nakumuluje a dodavatelé 
budou soutěžit o velký, pro ně zajímavý 
objem. Využijte této příležitosti ke svému 
nákupu energií a spojením s ostatními občany 
k získání co nejnižší ceny. 

Veškeré informace a dotazy zodpoví 
zástupci aukční společnosti B4F, s. r. o., 
na výše uvedené informační schůzce.

Kontaktní sběrné místo:
Městský úřad Slavičín, zasedací místnost 

ve II. patře.
Kdy: každé úterý a čtvrtek, od 9. 7. 2013 

do 1. 8. 2013, od 14.00 do 18.00 hodin.
Mimořádně: sobota dne 27. 7. 2013 od 9.00 

hodin do 12.00 hodin.
Bližší informace naleznete na webu 

města www.mesto-slavicin.cz. 

Váženní čttenářři, přejeemmme Vám příjjemnné 
prožiití leetních dnů aa mnoho kkrássnýcch 

prrázddninovýýcch zážitkků.
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Ptají se lidé…

Proč nezastavují na autobusové zas-
távce v Hrádku u domů s pečovatelskou
službou všechny autobusy a některé jen
projíždějí?

Je pravdou, že zastávkou Slavičín,
Hrádek, U kříže (to je ta před domy
s pečovatelskou službou) nezastavují auto-
busy Housacar a jedna linka ČSAD Vsetín
(konkrétně linka 820376). V současné době
nezastavují v souladu s vydanou licencí
a platným jízdním řádem. Oslovili jsme proto
oba dopravce s požadavkem na zavedení této
autobusové zastávky na linku při nejbližší
změně licence. Housacar sdělil, že zastávka
bude zapracována do jízdních řádů nejdříve
v den změn platnosti jízdních řádů a to
15. 12. 2013. Do té doby přislíbil provést ta-
ková opatření, aby případní cestující na této
zastávce byli obslouženi. Změnu přislíbila
také společnost ČSAD Vsetín – snad již v září
2013, nejpozději však také v prosinci 2013.

Cyklisté ve městě mnohdy nedodržují 
předpisy – jezdí po chodnících jako po cyk-
lostezkách. Městská policie by se na to měla 
zaměřit.

Máte pravdu, to se určitě děje, že cyklista
jede po chodníku a samozřejmě by neměl. 
Jsme toho svědky např. na Luhačovské ulici, 
kdy je po jedné straně cyklostezka a druhé 
chodník a cyklisté využívají obě strany jako 
cyklostezku. Samozřejmě je to i v jiných 
částech města.

Městská policie se na cyklisty zaměří
zejména o prázdninách, kdy je na cestách 
cyklistů – a zejména těch malých – asi nejvíce. 
Cílem je vychovávat samozřejmě jak velké, tak 
malé cyklisty. U těch menších to samozřejmě 
bude formou vysvětlení, jak má být kolo 
vybaveno a že je nutné mít na hlavě cyklis-
tickou helmu. Ale aby to nebylo jen kárání, 
připravuje Městská policie pro malé cyklisty 
drobné dárky ve formě refl exních samolepek 
nebo přívěšků. Odměněny budou ty děti, které 
budou mít řádně vybaveno nejen své kolo, ale 
i sebe, tedy budou mít helmu. Kdy a za jakých 
podmínek bude akce probíhat neřekneme, 
nebylo by to výchovné. To jednak – a pak 

nevíme, jak rychle bude rozdána zásoba 
připravených dárečků.

Probíhá zateplení ZŠ Vlára – stihne se 
to přes prázdniny anebo budou mít děti 
prázdniny delší?

Zateplení všech školských budov (ZŠ 
Vlára, MŠ Nevšová, DDM) musí být prove-
deno tak, aby nebyla narušena školní výuka 
(mimoškolní činnost). Práce začínají i končí 
tak, aby provoz těchto školských zařízení 
nebyl narušován.

Zateplení a výměna oken čeká také 
dvě další školská zařízení – a také ještě 
o letošních prázdninách. Na zvýšený ruch 
se musí připravit ředitelé a zaměstnanci 
ZŠ Slavičín-Malé Pole a ZŠ praktické a ZŠ 
speciální Slavičín (budovy býv. školy v Hrád-
ku). Tyto dvě školní budovy tak přibývají 
k dalším sedmi budovám, na kterých již 
v současné době většinou práce probíhají 
nebo jsou před zahájením. Také pro tyto 
dvě školy platí – prázdniny se neprodlužují 
(děti mají jistě „radost“), vše podstatné by se 
mělo stihnout o prázdninách.

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

Zprávy z radnice

Rada města Slavičína na své 72. – 74. 
schůzi mj.
schválila
uzavření smlouvy mezi městem Slavičín 
a Ing. Ivanem Kučerou, auditorem, Uher-
ské Hradiště, o vykonání přezkoumání 
hospodaření města Slavičín za rok 2013,
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Slavičín ve výši 5 000 Kč Mgr. Aleši Ptáčkovi,
Slavičín, na účast Ptáček teamu na Mistro-
vství ČR neregistrovaných hráčů v kuželkách 
v Blansku ve dnech 15. – 16. 6. 2013,
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Slavičín ve výši 10 000 Kč Základní škole 
Slavičín-Vlára, na účast zástupců školy 
na slavnostním předávání titulu Ekoškola 
a setkání Ekoškol v Senátu PČR dne 20. 6. 2013, 
poskytnutí provozní dotace Městské ne-
mocnici Slavičín v souladu se schváleným 
rozpočtem města na rok 2013 ve výši 
1 000 000 Kč,
jmenovala
 s účinností od 1. 6. 2013 Mgr. Žanetu 
Spurnou na vedoucí pracovní místo ředitelky 
Mateřské školy Slavičín-Vlára, příspěvkové 
organizace,
rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu 
na stavební práce: „Výměna oken/Bytový dům 

v Hrádku“ za cenu obvyklou ve výši 217 971 Kč 
vč. DPH a „Výměna oken/Obchodní dům“
za cenu obvyklou ve výši 689 961 Kč vč. DPH
uchazeči Břetislav Došla, Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce: „Výměna oken/Bytové 
domy č. p. 831 – 836, 841“ za cenu obvyklou
ve výši 1 362 736 Kč vč. DPH uchazeči A+BX 
OKNA, s. r. o., Brno-Komárov, 
o zadání zakázky malého rozsahu 
na stavební práce: „Slavičín – solární systém 
pro ohřev teplé vody“, SO Oprava střechy 
za cenu obvyklou ve výši 245 252 Kč vč. 
DPH uchazeči SPS – střechy, s. r. o., Brno-
Komárov,
o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce: „Slavičín – zateplení 
Sokolovny“, SO Doplňky, za cenu obvyklou 
ve výši 194 199 Kč vč. DPH uchazeči STAMOS 
Uherské Hradiště, spol. s r. o.,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci: „Slavičín 
– zateplení Sokolovny“ za cenu obvyklou 
ve výši 151 053 Kč vč. DPH, uchazeči STAMOS 
Uherské Hradiště, spol. s r. o.,
 zadání zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce: „Stavební úpravy budovy hasičského 
domu Slavičín“ za cenu obvyklou ve výši 
368 174 Kč vč. DPH uchazeči STAMOS Uher-
ské Hradiště, spol. s r. o.,
o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce: „Stavební 
úpravy budovy hasičského domu Slavičín“
za cenu obvyklou ve výši 83 372 Kč vč. DPH 
uchazeči STAMOS Uherské Hradiště, spol.
s r. o., 
o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Hrádek – 
oprava chodníku“ za cenu obvyklou ve výši
378 832 Kč vč. DPH uchazeči RENOSTAV 
spol. s r. o., Luhačovice, 
 o zadání zakázky malého rozsahu

Město Slavičín zveřejňuje záměr 
na pronájem nemovitého majetku města 
na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Předmět
Pronájem nebytových prostor v II. nadzem-
ním podlaží domu č. p. 751, ul. Mladotické
nábřeží, v k. ú. Slavičín o celkové výměře 
99,7 m2 (stávající prodejna obuvi).
Podmínky pronájmu
Doba pronájmu do 31. 12. 2022.
Výše nájemného (v Kč/m²/rok)
Prodejní plochy (patro) – 570 Kč
Ostatní plochy (patro) – 470 Kč
Od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2014 bude výše 
nájemného snížena takto:
Prodejní plochy (patro) – 520 Kč
Ostatní plochy (patro) – 425 Kč
Od 1. 1. 2015 je pronajímatel oprávněn 
každoročně jednostranně zvýšit nájemné 
maximálně o 10% ročně a míru infl ace 
zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

Nájemné bude hrazeno čtvrtletně, vždy 
první měsíc čtvrtletí, na základě faktury 
vystavené správcem se splatností 14 dnů.
Zálohy na služby
Čtvrtletní úhrada záloh na služby (otop, 
voda…) činí cca 8 000 Kč a bude hrazena 
spolu s nájemným.

Elektrická energie spotřebovaná přímo 
v provozovně bude hrazena nájemcem 
přímo dodavateli energie podle samostat-
ného elektroměru.

Zájemci o pronájem mohou podávat 
své žádosti na BTH Slavičín, spol. s r. o., 
Mladotické nábřeží 849, Slavičín,
tel.: 577 341 041.
Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, 
datum narození, bydliště, telefon, účel 
využití nebyt. prostor.

Záměr na pronájem 
nemovitého majetku
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na stavební práce na akci: „ Slavičín – vybu-
dování zpevněných ploch pod stacionární
kontejnery“ za cenu obvyklou ve výši
36 668 Kč vč. DPH uchazeči Služby města
Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
o výběru nejvhodnější nabídky na část 
č. 1 podlimitní veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací „Slavičín – zateplení

ZŠ Malé Pole

veřejných budov II/Slavičín – zateplení školy
v Hrádku“ nejvhodnější nabídce uchazeče
FASÁDY Zlín, s. r. o., Zlín s nejnižší nabíd-
kovou cenou ve výši 1 399 319,14 Kč bez DPH,
o výběru nejvhodnější nabídky na část 
č. 2 podlimitní veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací „Slavičín – zateplení 
veřejných budov II/Slavičín – zateplení 

školy ZŠ Malé Pole“ nejvhodnější nabídce 
uchazeče FASÁDY Zlín, s. r. o., Zlín 
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 
3 313 164,70 Kč bez DPH. 
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva města 
Slavičína a Rady města Slavičína jsou k dis-
pozici na www.mesto-slavicin.cz. 

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

S příchodem letních dnů, kdy den
převažuje nad nocí a počasí láká k pobytu
v přírodě a mimo naše domovy, se mění
i zaměření činnosti Policie ČR, Obvodního
oddělení Slavičín. Velký díl pozornosti
bude věnován dopravě a to ve všech jejích
hlediscích. Od povinností řidičů motoro-
vých vozidel – řízení pod vlivem alkoholu
nebo návykové látky, potřebné doklady
k řízení a provozu vozidla, technický stav
vozidla a způsob a rychlost jízdy, přes
zaměření na cyklisty – jízda na jízdním
kole pod vlivem alkoholu nebo návykové
látky, použití ochranné přilby schváleného
typu u cyklistů mladších 18 let, jízda dítěte
mladšího 10 let na silnici, místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci bez
dohledu osoby starší 15 let, chování na stezce
pro chodce a cyklisty, až po chování chodců
v silničním provozu – užití chodníku nebo
stezky pro chodce, přecházení vozovky.

Dále bude pozornost věnována
volnočasovým aktivitám dětí a mládeže
– zjišťování sociálně-patologických jevů
ovlivňujících zdravý duševní a mravní vývoj
dětí a jejich předcházení, s důrazem na kon-
trolu míst, kde se zdržuje a baví mládež.
Kontroly budou prováděny na požívání
alkoholu, návykových látek a tabákových
výrobků.

Další nemalý díl naší činnosti bude
věnován seniorům. Jedná se o skupinu oby-
vatel, kteří jsou lehce zranitelní a stávají se
cílem různých podvodníků a špekulantů.
Seniorům bych chtěl poradit, aby svým cho-
váním předcházeli možnosti stát se cílem
podvodníka nebo zloděje. Noste peníze,
doklady i klíče v příruční uzavřené tašce
nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik
peněz, kolik skutečně potřebujete, peněženku
uložte na dno nebo do spodní části kabelky
nebo nákupní tašky. Kabelku nebo tašku
na rameno nenechávejte viset na zádech,
ale mějte ji stále na očích a chraňte ji ru-
kama na boku nebo na břiše. Kabelku nebo
tašku nepokládejte v obchodech na police
a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy
ji neodkládejte s oděvem v restauraci, ani
v čekárně u lékaře či na úřadech. Nedůvěřujte
neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte
do svého domu nebo bytu. Pořiďte si panora-
matické kukátko, které vám umožní dobře
si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si
na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží
dveře jen pootevřené, a tak můžete některé
věci vyřídit bezpečněji. Nepodléhejte lá-
kavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní
nabídky výher v loterii nebo výhodných
koupí odmítejte – v naprosté většině jde
o podvod. Závažná rozhodnutí o vašem

majetku konzultujte s právníkem, nechte 
si poradit od dalších věrohodných osob. 
Většina institucí a nevládních organizací, 
která poskytuje pomoc seniorům, nabízí 
i bezplatnou právní poradnu. V případě 
jakéhokoli podezření nebo vznikajících 
pochybností volejte linku 158.

V letošním roce (k datu 14. 5. 2013) OO 
PČR Slavičín řešilo 36 trestných činů, 261 
přestupků a 173 čísel jednacích (prověrky 
oznámení, šetření a úkony pro jiné útvary 
a státní instituce). Objasněnost trestných 
činů se pohybuje na úrovni 60%, což nás řadí 
na přední pozice v rámci Policie Zlínského 
kraje. K zajímavým případům patří pospre-
jování celkem 22 objektů ve Slavičíně, 
kdy pachatel tohoto negativně vnímaného 
skutku byl Policií zjištěn. K opakujícím se 
případům patří podvody při směně peněz, 
kdy pachatel ve vytipovaných prodejnách
žádá po prodávajícím při platbě zboží 
o rozměnění peněz a počíná si tak, že jej 
připraví o peníze. Upozorňuji proto všechny 
obchodníky o tomto nešvaru a v případě 
pokusu o podezřelou směnu peněz žádám 
o informování na linku 158.

Kontakty na Obvodní oddělení Policie 
Slavičín: pevná linka 974 666 761, fax 
974 666 768, mobil 725 292 338, e-mail: 
zloopsla@mvcr.cz, v případě nepřítomnosti 
je možno přivolat hlídku prostřednictvím 
tísňového čísla 158.

npor. Bc. Libor Rožník, vedoucí oddělení

Policie České republiky informuje 

Škkolnní showwww ZŠ Maalé Polle

Již na začátku školního roku 2012/2013
jsme se rozhodli, že v jeho závěru uspořádáme
na letní scéně v zámeckém parku zábavnou
šou. To jsme ještě netušili, že budeme mít 
v nově zrekonstruovaném areálu premiéru.
Samozřejmě, že o úspěchu akce rozhodovalo
počasí. To naštěstí vyšlo na jedničku. Celá
škola v posledních dnech pilně nacvičovala
a pilovala program, který se postupně
začínal rýsovat. Každá třída připravila své
vystoupení, do něhož byli zapojeni téměř
všichni žáci. Když jsme pozorovali, kolik
rodičů, prarodičů, bývalých žáků a příznivců
naší školy zaplnilo hlediště letní scény, mile
nás to překvapilo. Jednotlivá vystoupení

sklidila opravdu velký úspěch. Bylo radostí
pozorovat, jak si program účinkující i di-
váci užívají. Celou akci oživila živá hudba
v podání skupiny Tempo. Návštěvníci mohli
na této akci přivítat známého hokejistu Petra
Čajánka. Svým příjemným a skromným vystu-
pováním si získal přízeň všech účastníků.
Těch podpisů a fotografi í, které rozdal, bylo
opravdu hodně. Ke zdárnému úspěchu akce
přispělo i výborné občerstvení, jež bylo
v tomto horkém dni opravdu nutné. Celá akce
dopadla skvěle. Podpořili ji tito sponzoři: Pi-
vovar Hrádek, Masna – Josef Valčík a Pekárna
Ora. Děkuji žákům, učitelům, jejich rodinným
příslušníkům, za perfektní organizaci, dále
skupině Tempo, Petru Svobodovi a Šárce
Borové, která se vedení školní šou ujala (foto-
grafi e najdete na www.zsmalepole.cz). Již nyní
se těšíme na další pokračování.

Závěrem bych chtěl svým jménem popřát 
všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy

slunečné prázdniny, příjemnou a pohodovou 
dovolenou.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

Sooutěěž mladddých zácchraanáářů

Již od dubna tohoto roku se žáci 
5. ročníku seznamovali se základy posky-
tování první pomoci. Vždyť včasná a od-
borná pomoc v mnoha případech rozhoduje 
o tom nejdůležitějším – o záchraně lidského 
života. Prvotní informace a praktická cvičení 
dětem poskytli zkušení zdravotníci Zlínské 
záchranné služby. Další příprava již probíha-
la pod vedením Mgr. Hany Nepovímové. 
Žáci během celé přípravy projevili o tuto 
tematiku velký zájem a nadšení. Scházeli se 
odpoledne a pilně trénovali, což jim v soutěži 
O HelFíkův kotár – soutěži zdravotních 
hlídek všech žáků pátých tříd našeho regionu 
konané v Pivečkově lesoparku, vyneslo 
pěkná umístění. Z 24 družstev získali v první 
desítce 2., 4. a 7. místo! A kdo byli ti úspěšní 
záchranáři? Druhé místo získala Klára Strna-
dová a Karolína Kopecká, čtvrté místo Moj-
mír Argaláš s Davidem Tománkem a sedmé 
místo obsadila Sára Múdra a Anna Petrů. 
Blahopřejeme k úspěchu! Organizátorům 
děkujeme za skvělou organizaci a těšíme 
se na další ročník. 

Mgr. Dana Sláčíková
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Pooděkkováníí řředitelee střřední škollyyy

        Vážení čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych
na začátku prázdnin poděkoval Vám všem,
kteří jste jakkoliv s naší školou spolupracovali
a podporovali jste tím v uplynulém školním
roce středoškolské vzdělání ve Slavičíně.
Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich
celoroční poctivou a prospěšnou práci, která
si udržuje vysoký standard ve srovnání s os-
tatními „prestižními“ školami ve Zlínském
kraji a s jejichž prokazatelnými výsledky
Vás průběžně seznamujeme. Snažili jsme
se i díky Vám znovu posunout kvalitu peda-
gogických, výchovných a materiálních pod-
mínek, protože naše škola je sice určena pro
uchazeče nejbližších regionálních základních
škol, ale především pro děti ze Slavičínska.
Všechny tyto aktivity by však nebylo
možné uskutečnit bez vstřícnosti a podpory
především zřizovatele školy, který na stabilitě,
rozvoji a obnově zázemí má značný zájem.
Ve spolupráci se Zlínským krajem pracujeme
na investičních záměrech celkové vnitřní
rekonstrukce a zateplení areálu budov
SOŠ za téměř 50 mil Kč, dále díky podpoře 
zřizovatele byly opraveny 3 frézky za téměř
700 000 Kč, jsou zakoupeny licence FANUC,
VISION, 3-D tiskárna a laser pro strojaře, škola
se zapojila do připravovaného projektu kraje
na podporu spolupráce středních a základ-
ních škol, od září bude ve škole 85 nových
počítačových sestav, proto provádíme nové
síťování budov, velkou přidanou hodnotou
je udělení akreditace Autorizované osoby
naší škole pro obor Obráběč kovů (pro dílčí
kvalifi kaci i úplnou kvalifi kaci pro zájemce
z veřejnosti). To je jenom malý zlomek toho,
co se v posledních měsících na škole realizuje.
Podstatné je, že rozvoj materiálních podmínek
vede k úspěšnosti našich žáků jak v gymnaziál-
ním, tak odborném studiu v krajských a tento
školní rok také v celostátních kolech soutěží
(účast v celostátním kole dějepisné olympiády,
úspěch strojařů na brněnském veletrhu a ce-
lostátním kole obráběčů v Chomutově, postup
do celostátního kola SOČ – student oktávy
Václav Miklas s prací “Určování některých
oxidů a oxy-hydroxidů trojmocného železa
pomocí jejich barev”). Není mnoho středních
škol v kraji, které mohou konstatovat úspěchy
na celostátní úrovni.

Poděkování je třeba vyslovit Vám, rodičům
žáků, podnikatelské veřejnosti a především
pak strojírenským fi rmám v regionu, protože
nás po celý rok nejenom pozitivně inspirovali
a motivovali v naší práci, ale také významně
podpořili finanční rozpočet školy, jehož
prostřednictvím můžeme zvyšovat úroveň
podmínek v nosných oborech – gymnázium
a strojírenství.

Dovolte mi, abych zvláště prostřednictvím
tohoto příspěvku poděkoval za dlouholetou
odvedenou práci panu Mgr. Jaroslavu Vrbovi,
který tímto školním rokem končí v pozici
zástupce ředitele. Jeho zřetelný otisk práce

a osobní vztah ke škole je nejenom inspirující,
ale v návaznosti umožňuje pokračovat v roz-
voji kvalitní střední školy. Proto jsem rád, že
i nadále budeme využívat jeho zkušeností
a další pomoci. 

Všem žákům středních a základních škol
ve Slavičíně a jejich učitelům přeji poklidné
a ve zdraví prožité letní prázdniny a těším se
na další pomoc a spolupráci v příštím školním
roce ku prospěchu školství ve Slavičíně.

Josef Maryáš, ředitel školy

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Gymnáziumm Jana Pivečky a Střední 
škola Slavičínn jako aautorizovvaná osoba 
jediná v kraji uumožňuje získat ppro zájemce 
z řad veřejnosti i fi remm dílčí i úúplné kvali-
fi kace v oboruu Obráběč kovů ddle zákona 
č. 179/2006 SSb., o uuznáváníí výsledků 
dalšího vzděláávání:
Soustruženní kovovýých mateeriálů
Obsluha CNNC strojů
Vrtání kovoových mmateriálů
Broušení koovovýchh materiálů
Frézování kkovovýcch materiáálů

Dále nabízzí možnnost nástavbového 
maturitního sstudia vv oboru Podnikání 
(2 leté denní, 33 leté dállkové) a kk pronájmu 
dílenské prosttory v areálu SOOŠ, Divnice 
119 (budova tzzv. „staréé školy“).. Kontaktní 
informace: tel. č. 604 4453 954.

Akktiviity na gggymnáziu

V měsíci květnu se konaly ústní a  písemné
zkoušky společné a profi lové části maturit 
2013. V letošním roce maturovalo na gym-
náziu 57 studentů a všichni byli úspěšní.
Během maturitních zkoušek byl pro
ostatní třídy připraven bohatý program,
např. interaktivní programy v R-Egu, beseda
o humanitárních aktivitách organizace Adra,
přednáška pana Mgr. Pakosty (z ICEI ČR)
na téma Holocaust a AIDS, koncert Ziggyho
Horvátha – s jehož vystoupením byla spojena
beseda s Vladimírem Hučínem, dále se někteří
studenti podíleli na monitorování cyklostezek
ve Slavičíně atd.
 V rámci projektu E-twinning proběhlo
ve dnech 21. a 22. května 2013 setkání žáků
třídy kvarty se stejně starými žáky ze ZŠ
Trakovice ze Slovenska. Společný pobyt se
uskutečnil v Rekreačním centru Pohoda
v Sidonii.
 V měsíci květnu proběhlo školní kolo
Archimiády, ve kterém se úspěšnými řešiteli
stali David Maryáš z primy, Martin Procházka
a Jan Sucháček ze sekundy.
Ke konci měsíce května proběhly na gym-
náziu dvě dějepisné přednášky – tu první vedl
lektor Mgr. Pospíšil z Ústavu pro studium
totalitních režimů na téma „Novodobé dějiny –
rok 1968“. Druhá přednáška proběhla na téma
„Lidové obyčeje na Jižním Valašsku“ a vedl
ji ředitel Městského muzea ve Valašských
Kloboukách Mgr. Petr Odehnal. Ve spolupráci
s tímto muzeem se naši seminaristé dějepisu

zúčastnili výstavy a interaktivního výukového 
programu „S Cyrilem a Metodějem na Velkou 
Moravu“.
 Letošního okresního kola Pythagoriády 
se zúčastnilo z našeho gymnázia několik 
vybraných studentů, z nichž nejlepšího 
umístění dosáhl Marek Coufalík z tercie, 
který ve své kategorii obsadil 3. – 6. místo 
(ze 45 soutěžících). Dále se úspěšnými řešiteli 
stali studenti primy Radim Častulík a David 
Maryáš, kteří ve své kategorii získali 19. – 32. 
místo (ze 155 soutěžících).
Dne 3. června 2013 se náš tým studentů 
zúčastnil fl orbalového turnaje a vybojoval 
3. místo. Jednalo se o 6. ročník mezinárod-
ního turnaje GYMPEL CUP a pořádala jej 
naše partnerská školy Gymnázium Dubnica 
nad Váhom. 
Ve dnech 3. – 7. června 2013 se zúčastnila 
studentka Tereza Machovská z kvarty celos-
tátního kola Dějepisné olympiády konaném
ve Strážnici. Téma letošního kola bylo „Pohan-
ské zvyky a křesťanské tradice“. Děkujeme
za vzornou reprezentaci školy!
 Dne 12. června 2013 pomáhali studenti
třídy sekundy při organizaci akce Pohádkový 
les, která proběhla v Pivečkovém lesoparku 
a byla určena pro děti ZŠ Praktické a ZŠ 
Speciální v Hrádku.

Dne 13. června 2013 byli na radnici 
ve Slavičíně oceněni starostou města vy-
braní studenti. Za naši školu to byly Tereza 
Machovská z kvarty, Martina Maděryčová ze 
septimy a děvčata z oktávy Danuše Končická
a Eliška Pinďáková.
 Dne 14. června 2013 proběhlo na radnici
slavnostní předávání maturitního vysvědčení 
za účasti pana starosty, ředitele, zástupce 
gymnázia, pedagogů a rodičů. 
V rámci zahraničních výměnných studij-
ních stáží navštívili naši školu ve dnech 7. – 13. 
června 2013 studenti z německého Diepholzu. 
Studenti i učitelé byli ubytováni v českých 
rodinách svých kamarádů a absolvovali 
týdenní program, který byl pro ně připraven.
V rámci povinné výuky třetích ročníků 
vyššího gymnázia proběhl ve dnech 17. – 21.
června 2013 cyklistický kurz v Jeseníku nad 
Odrou.

Bc. Marie Stejskalová

Náávšttěva něěěmeckýcch studentů 
pz DDieppholzuu,, 7. 6. –– 133. 6. 20133

Stejně jako v předchozích letech, i tento 
rok na naši školu dorazila skupina de-
seti německých studentů i se svou vyučující 
na výměnný pobyt. Naši studenti byli 
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v německém Diepholzu v březnu, nyní
němečtí studenti byli hosty v našich rodinách.

Akce byla plánovaná dlouho dopředu
a snažili jsme se vymyslet co nejzajímavější
program. Počasí nám naše plány dosti zkom-
plikovalo, protože do poslední chvíle nebylo
jisté, zda-li Němci přijedou, protože povodně 
zasáhly část vlakové trasy, po které měli přijet.
Nakonec, sice se zpožděním, ale přece jen
v pořádku dorazili a program mohl začít.

Jejich pobyt začal víkendem, který němečtí
studenti trávili se svými českými kamarády
v jejich rodinách, které pro ně vymyslely
program. Od pondělí následoval program
společný, při kterém se čeští i němečtí studenti
účastnili různých výletů a aktivit. Navštívili
jsme např. Velehrad a Archeoskanzen
v Modré, kde si studenti mohli prohlédnout 
a vyzkoušet velké množství činností, které
se vztahovaly k Velké Moravě, např. boj
v dobovém brnění s tehdejšími zbraněmi,
střelbu z luku, ochutnali placky a chléb, který
se v té době pekl, dozvěděli se něco o první
abecedě Cyrilici či tkaní oděvů. Dále měli
možnost navštívit lázeňské město Luhačovice
a ekologickou vesnici Hostětín, kde jim byly
vysvětleny všechny záležitosti týkající se
ekologických aktivit v této lokalitě. Studenti
byli také vřele přijati paní Mgr. Filákovou
v Nadaci Jana Pivečky a byli seznámeni s prací
této organizace. Ve škole byli uvítáni panem
ředitelem a společně s českými studenty
pracovali na projektech. Pobyt německých
studentů byl ukončen večerem v kuželně,
kde si všichni studenti i s vyučujícími zah-
ráli kuželky a mohli se občerstvit na bohatě
prostřených stolech.

Počasí nám naštěstí přálo a po většinu
dní jsme měli pěkné a téměř letní počasí.
Velký dík patří všem studentům ale i jejich
rodinám, které se o německé studenty
vzorně staraly. Dále pak je potřeba poděkovat 
Mgr. Haně Urbanové, která je hlavní orga-
nizátorkou a koordinátorkou těchto pobytů,
dále vyučujícím Mgr. Libuši Pavelkové,
Mgr. Markétě Maryášové a Mgr. Ivaně Pro-
cházkové, které se podílely na organizaci
všech výletů a aktivit. Připravit a naplánovat 
vše potřebné bylo velmi náročné a neobešlo
by se bez vzájemné spolupráce a vůle pomoci.

Doufáme, že se německým studentům u nás
líbilo, že budou na pobyt v našem regionu
rádi vzpomínat. Budeme se těšit na další
vzájemnou spolupráci.

Mgr. Markéta Bačová

Exxkurzze do fififi rmy LAASKK a YYOG Boojkovice

V rámci projektu Modernizace výuky bi-
ologie a chemie na Gymnáziu Jana Pivečky
Slavičín, reg. č. CZ.1.07/1.1.38/01.0030
jsme dne 6. 6. 2013 podnikli exkurzi
do potravinářských zařízení v nedalekých
Bojkovicích, což bylo příjemným zlepšením
stereotypních školních dnů. Exkurzi jsme
zahájili v lahůdkářském podniku LASK. Zde
nás uvítal majitel, pan Vlastimil Zimmermann,
který nám podal vyčerpávající informace
o chodu podniku. Následovala prohlídka
a já, coby pověřený fotograf, jsem vše poctivě
dokumentoval. Všechny nás překvapilo, jak
nesmírně důležité je dodržování stanovených
hygienických podmínek. Zajímavostí je
kouzlo lahůdkářské výroby, která spočívá
v poctivé ruční práci zaměstnanců. Velké
překvapení nás čekalo ještě na závěr, kdy pro
nás pan Zimmermann přichystal pohoštění.

Aby toho nebylo málo, náš program
pokračoval v mlékárně YOG. Uvítal nás taktéž
ředitel podniku, pan Petr Thaizs. Opět mi bylo
dovoleno nafotit si prostory a chod výroby. Mě
i mé spolužáky ohromila velikost výrobních
strojů, které se mi ani nezdařilo vměstnat 
do hledáčku fotoaparátu. S jistotou můžu říct,
že z exkurze jsme si odnesli velkou spoustu
užitečných a dříve pro nás nepředstavitelných

informací. Jménem všech zúčastněných bych 
chtěl poděkovat paní učitelce Procházkové 
a panu učiteli Šuráňovi za to, že nám umožni-
li zúčastnit se, zcela bezplatně, této zajímavé 
exkurze v rámci realizace výše uvedeného 
projektu. Adam Špalek, třída G-3

Akktiviity na SSSOŠ

 Dne 4. června byl na ZUŠ Zlín za mimořádný 
úspěch slavnostně oceněn Rostislav Mikel – 
vítěz strojírenské celostátní soutěže, která 
se uskutečnila na BVV v Brně. Cenu předal 
radní pro oblast školství PaedDr. Petr Navrátil. 
 Žáci oboru Kuchař-číšník se podíleli
na zajišťování cateringových služeb (příprava 
občerstvení a následná obsluha hostů) 
v kulturním domě Sokolovna ve Slavičíně 
u příležitosti oslav Dne matek a u slavnostního 
ukončení projektu Rekonstrukce železniční 
stanice Bylnice – I. stavba.
 Žáci oboru Mechanik seřizovač-
mechatronik se zúčastnili výměnného stu-
dijního pobytu v partnerské škole SOŠ Dub-
nica nad Váhom. Během studijního pobytu si 
prohlédli odborné učebny a pracoviště CNC 
strojů, které škola pořídila v rámci realizace 
společných projektů přeshraniční spolupráce 
SR – ČR.
Dne 22. května 2013 se žáci strojírenských 
oborů zúčastnili výstavy „Dny strojíren-
ství ve Zlíně“, která se konala při příležitosti 
110. výročí založení Baťových strojíren.
 V prvním červnovém týdnu proběhl 
v rekreačním středisku Jeseník – Lipová lázně 
sportovně-turistický kurz pro žáky druhých 
ročníků. Zúčastnilo se ho celkem 22 žáků.
Dne 3. června 2013 se pro žáky školy 
uskutečnila beseda „Vězni svědomí“ s paní 
Zdenou Mašínovou na téma druhého a třetí-
ho odboje.
V průběhu měsíců května a června se 
konaly maturitní a závěrečné zkoušky žáků 
posledních ročníků.

Škkolenní a zkkoooušky zz Vyyhl. 50/7888 Sb.

Ve dnech 15. a 16. května 2013 proběhlo 
v prostorách SOŠ Slavičín pravidelné školení 
a zkoušky dle Vyhl. 50/78 Sb. o Odborné 
způsobilosti pracovníků v elektrotechnice. 
Hlavním garantem akce byl Moravský svaz
elektrotechniků a fi rma Elektrotechnika Brno. 
Zkoušek se zúčastnili žáci třetích ročníků 
učebních oborů Elektrikář a Instalatér a os-
tatní externí přihlášení zájemci z okolí. Celkem 
bylo proškoleno a přezkoušeno 28 zájemců. 

Mgr. Jana Kubíčková
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V Čítáárně U ČČerta s Haalinoou Pawwllowskou

  
     Každoročně se Krajská knihovna Františka
Bartoše připojuje k doprovodnému programu
Zlín Film Festivalu velmi oblíbeným pořadem
Čítárna U Čerta s knihou, kdy dětem předčítají
známé herecké osobnosti. Naši žáci navštívili
tuto atraktivní akci již potřetí. Byla to odměna
za jejich celoroční aktivní čtenářství či výhry
v soutěžích, které se konaly ve Školním
informačním centru.

Od 27. do 31. května proběhlo v knihovně
celkem deset čtení a besed s různými popu-
lárními osobnostmi. My jsme se setkali se 
spisovatelkou, moderátorkou a scénáristkou
Halinou Pawlowskou. Letošní dětský fi lmový
festival byl zaměřený na dánskou kinemato-
grafi i, proto byly k četbě vybrány ukázky z
tvorby slavného pohádkáře H. CH. Andersena.
Dojemná četba paní Haliny upoutala všechny
posluchače, dětské i dospělé. Příjemné bese-
dování ukončila malá autogramiáda a foto-
grafování se známou osobností. Na setkání s
Halinou Pawlowskou a na hvězdnou atmos-
féru festivalového Zlína rádi vzpomínáme.

Mgr. Hana Majeriková

Pookraačovánníí projekktu HHoddina 
y yčesstinyy – Hooddina sloovenčinny

Dne 28. května 2013 proběhla další výuka
pomocí moderní technologie. Se svými ho-
dinami vlastivědy se do projektu zapojili žáci
5.B z naší školy a žáci 4. ročníku z partnerské
Základní školy J. Krála z Nové Dubnice.
Cílem videokonference bylo poznání a po-
rovnání našich zemí a samozřejmě snaha
o porozumění jazykům. V první části naši žáci
vyučovali slovenské spolužáky, připravili si
hodinu o České republice, povrchu, vodstvu,
o státních symbolech, ale také zajímavosti
o Zlínském kraji. Poté si pomocí připravených
úkolů ověřili, jestli dávali pozor. Následně si
role vyměnili. Všechny úkoly zvládli na výbor-
nou. V závěru si společně zahráli hru Riskuj,
která ověřila jejich znalosti z obou republik.

I přes počáteční obavy, že si nebudou
rozumět, se hodiny vydařily a už teď se těšíme
na další spolupráci.

Tento projekt Přeshraniční spolupráce
Hodina češtiny – hodina slovenčiny je úspěšný
a zajímavý nejen pro žáky, kteří se těchto
hodin zúčastňují, ale i pro veřejnost. Svědčí
o tom pozvánka na dvoudenní konferenci
Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponit-
rie, konanou v Kroměříži ve dnech 13. – 14.
června 2013, kde jsme se pochválili prezen-
tací na téma Úspěšné projekty přeshraniční
spolupráce Základní školy Slavičín.

Ing. Hana Vyoralová

Deen dětí

Pěkný dárek dostali naši žáci ke Dni
dětí. Letošní oslava byla ve znamení dravců.
Členové společnosti na ochranu dravých
ptáků Zayferus připravili na hřišti FC TVD
výstavu svých opeřených svěřenců se zají-
mavým vyprávěním a ukázkami letu a lovu.
Kdo z přihlížejících dával pozor a odpověděl
správně na otázku, získal pěknou cenu. Pro
děti 1. – 4. tříd pak vychovatelky ŠD připravily
na školním hřišti oblíbený Jarmark. Děti si
mohly zasoutěžit v netradičních disciplínách.
Za vítězství získávaly žetony, směnitelné
v pouťovém krámku za sladkosti nebo věcné
odměny. Nechyběla ani hudba DJ Mgr. Aleše
Ptáčka a děvčata, která v rytmu zumby strhla
ostatní k tanci. Žáci 5. – 9. ročníku zase fandili
z tribuny spolužákům a učitelům. Ti pro ně
sehráli fotbalové utkání s výsledkem 2:2
a na penalty 5:5. Zkrátka Den dětí se opět 
vydařil! 

Mgr. Jitka Pavlůsková

S MMaggdalénnooou kolem ssvětta

Jsme pokaždé velmi potěšeni, když
za námi přijdou naši bývalí žáci zavzpomínat,
pochlubit se úspěchy a mnohdy poděkovat.
Magdaléna Štokmanová, která nyní žije
v Praze a zde také pracuje v agentuře pro
podporu podnikání a investic CzechInvest,
k nám do školy nejen přišla, ale již podruhé
dětem 6. a 7. ročníku připravila poučné besedy
o zážitcích ze svých cest. 

Kdo jiný, než takový světoběžník, by
měl žákům poutavě povyprávět o přírodě,
památkách, lidech, kultuře a tradicích v Jižní
Americe, Austrálii a Novém Zélandu, vše
doprovázeno krásnými fotografi emi či videi.
Magdaléna na těchto místech vždy několik
týdnů pobývala, poznávala život tamějších
lidí a prozkoumávala přírodní a kulturní
památky – my jsme jí vděční, že si na nás
udělala čas a ochotně, s cestovatelským
nadšením, nám své zážitky předala. Dětem
tím také připomněla nutnost učit se cizím
jazykům – ona využívá především španělštinu
a angličtinu. A na co sedmáci vzpomínají
nejvíc?...„Moc se nám líbily vodopády Iguacu,
zvířata, která lidem kradla jídlo nebo brouk,

Základní škola Slavičín-Vlára
jehož krví se místní pomalovávají.“

A protože Magdaléna procestovala také 
téměř celou Evropu, budeme se těšit, až 
nás ve škole opět navštíví se zajímavým 
vyprávěním.

Mgr. Adriana Maňasová

Billancce sporrrttovních úsppěchů 
ZŠŠ Slaavičín--VVVlára

p

1. místo žáků 6. – 9. tříd v okrskovém 
kole, regionálním kole a v krajském fi nále 
fotbalového turnaje Coca-Cola Školský po-
hár – postup na Mistrovství České republiky 
do Prahy.
1. místo žáků 6. – 9. tříd ve fotbalovém 
turnaji, který se konal v Luhačovicích v rámci 
Valašské sportovní ligy.
1. místo žáků 4. – 5. tříd ve fotbalovém 
turnaji McDonald´s Cup.
1. místo ve skoku vysokém v Nové Dubnici 
– Marie Koudelová 6.C, Jakub Kovář 8.A, 
Štěpán Havlín 9.A.
2. místo ve skoku vysokém v Nové Dubnici
– Lukáš Zámečník 8.B, Patrik Studeník 9.B.
 2. místo žáků 1. – 5. tříd v atletických
závodech, které se konaly ve Slavičíně v rámci 
Valašské sportovní ligy.
 3. místo ve Valašské sportovní lize 
2012/2013, které se účastnilo 8 základních 
škol z regionu.

Našim sportovcům děkujeme za výbornou 
reprezentaci!

Ing. David Ptáček 

Deen dětí v DDDDM Slaavičíín

    K začátku června neodmyslitelně patří 
oslava Dne dětí. Tradici jsme, jako každý rok,
zůstali věrni až na malou výjimku. Oproti mi-
nulým letům, kdy jsme se scházeli na Výletišti 
v Hrádku, si letos pro nás připravily zábavný 

ZŠ praktická 
ZŠ
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P

E
C

IÁLNÍ     H
RÁD

E
K

HRÁDEK



7

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

červenec/2013

program milé pracovnice z Domu dětí
a mládeže ve Slavičíně. Počasí nám sice
nepřálo, ale o to větší zábavu jsme si užili
v prostorách DDM! Děti byly rozděleny na dvě
družstva. Během soutěží nám dokázaly, jak
jsou bystré, pohotové a vnímavé a jak dokáží
pracovat ve skupině. Aktivity byly různorodé,
střídaly se chvíle odpočinku a napětí. Vítězi
se staly všechny děti pro svou výdrž a úsilí,
s jakým plnily zadané úkoly. Domů si odnesly
nejenom sladké odměny, ale i dobrý pocit 
z příjemně stráveného dopoledne v novém
prostředí. Moc děkujeme!

Pooháddkový lees s Naadaccí Jaana Pivveeečky

Veliké poděkování patří pracovníkům
Nadace Jana Pivečky, členkám Diaklu-
bu Slavičín a studentům Gymnázia Jana
Pivečky. Tak velkolepou akci, náročnou
na přípravu, pro děti z naší školy ještě nikdo
nepřipravil. 

Hned při vstupu do Pohádkového lesa
se nám dostalo milého přivítání. Roztomilé
myšky měly pro každého připravenu alespoň
jednu všetečnou otázku.

Žáci vybíhali do terénu po jednot-
livcích i skupinkách s doprovodem podle
možností dětí. Trasa byla vytyčena žlutými
fáborky. Na osmi stanovištích je čekaly
pohádkové bytosti v krásných kostýmech a
s malovanými kulisami. Děti si procvičily
orientaci v přírodě, plnily úkoly s pohád-
kovou tematikou dle jejich věku a za každý
splněný úkol obdržely do kartičky razítko.
Některým dětem se Pohádkový les tak líbil,
že trasu prošly hned několikrát. V perníkové
chaloupce loupaly perníček, u Pata a Mata
zatloukaly hřebíky, Makové panence sbíraly
korále… A když dorazily do cíle, mohly
se zabavit u doprovodných akcí, na které
dohlíželi trpaslíci v barevných čepičkách. 

Na čerstvém vzduchu dětem rychle
vytrávilo. Pochutnaly si na výborných

opečených klobásách a sladkých pernících.
Příjemné vystupování všech zúčastněných
bylo pohlazením na duši. Prožili jsme s dětmi
krásné zábavné dopoledne v přírodě. Pohád-
kový les se prostě vydařil!

Přejeme příjemnou dovolenou a slunečné
prázdniny.

Za pracovníky a děti ZŠ praktické 
a ZŠ speciální Slavičín

Mgr. Eva Tkadlecová

Jaký bbyl? 

Hodnotit letošní školní rok by měli
především žáci sami, protože centrem všeho
dění byli právě oni.

Doufám, že mi odpustí, pokud na něco,
či někoho zapomenu.

Hned začátek školn í ho roku byl
výjimečný. Na žáky čekala zbrusu nová
počítačová učebna s interaktivní tabulí
a novými notebooky. Tím byl dán i nový
způsob výuky, který si žáci velmi oblíbili.
Veškeré vybavení bylo hrazeno z peněz
projektu EU školám, který v letošním roku
dospěl do závěrečné fáze. Další projekt,
kterého se žáci zúčastnili, byl projekt 
v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – „Praktickou
činností k životním úspěchům“. Cílem
projektu, do kterého bylo zapojeno hned
několik škol, bylo získat patřičné pracovní
dovednosti a následně je použít při zhoto-
vování určených výrobků. V letošním roce
probíhá v rámci tohoto projektu klíčová
aktivita: Pilotní ověřování.

V prostorách Městské knihovny Slavičín
se v lednu konala první vernisáž školy,
která se zaměřila na výtvarnou a pracovní
zručnost našich žáků. Dík patří všem, kdo
tuto akci podpořili.

V jarních měsících se žáci úspěšně
zapojili do výtvarných soutěží, ať už byla
pořadatelem naše škola, DDM Slavičín nebo
Nadace Jana Pivečky. I jim patří náležitý
dík, včetně dalších akcí, které si pro naše
žáky připravily.

Škola dále získala několik fi nančních
grantů (Nadace Synot, Město Slavičín)
na nákup kompenzačních pomůcek. Žáci
celoročně využívali program Mléko do škol
a Ovoce do škol.

Ve výčtu akcí bych jen připomněl účast 
v okresních kolech soutěží jak v oblasti
tělovýchovné, tak kulturně umělecké, spo-
lupráci s poradenským zařízením Slavičín,
se speciálním centrem Zlín a poradenským
zařízením R-Ego.

Všechny akce, které jsem jmenoval, by
nemohly vzniknout bez náležité a svědomité
práce našich kantorů, sponzorů, přátel
školy, kteří se jakýmkoli způsobem, prací
či fi nanční podporou zapojily do realizace
již zmíněných akcí. Jménem školy jim přeji
příjemné prožití letní dovolené a nabytí
nových sil do další spolupráce, které si
nesmírně vážíme, a za kterou ještě jednou
děkujeme. 

Za ZŠ praktická a ZŠ speciální
Mgr. Jaroslav Kunc, zást. stat. orgánu

Děti ze speciální třídy v Městské 
knihovně Slavičín

Den 19. květen 2013
připadl na jeden z těch
málo příjemnějších,
teplejších a slunečních
dnů v této první půlce
roku. A tak se po obědě
do areálu Sokolovny
Slavičín začali scházet 
malí i velcí s různými dopravními 
prostředky – i bez nich. Konala se totiž 
tradiční humanitární akce Běh naděje. 
Všichni, kteří přišli, měli dobrý úmysl: 
pomoci dobré věci – zdraví, boji proti 
rakovině.

Výše jednotlivých menších i větších 
fi nančních darů dala dohromady částku 
3 070 Kč, která byla zaslána, v souladu 
s regulemi této celostátní akce, na účet BN 
s cílem alespoň trochu pomoci těm, kteří 
nemají to štěstí a nemohou se radovat z pe-
vného zdraví. Ale protože už byla za květen 
provedena uzávěrka Slavičínského zpravo-
daje, informujeme Vás teprve nyní, zpětně, 
o této akci a hlavně o jejím výsledku.

V této souvislosti je však namístě zmínit 
sponzory, kteří ke zdárnému výsledku akce 
přispěli. Byli to: město Slavičín, VZP ČR, 
TVD Rokytnice, paní Málková – cukrářka, 
pan Šuráň – majitel Nábytku ve Slavičíně-
Hrádku, AG Staving, Lagris Dolní Lhota, 
Vodo Topo Slavičín, BTH Slavičín, Kowag 
Slavičín-Rokytnice, Prometal Slavičín, 
Kooperativa Zlín, Veolia Zlín.

Děkujeme všem, kteří se na této akci 
podíleli jakýmkoli způsobem. Pomohli 
jste, a tak snad na oplátku jste se mohli 
potěšit kulturními vystoupeními dětí 
DDM a ŠK ZŠ Vlára. Mohli jste se také 
přesvědčit o tom, jak šikovní dovedou být 
naši čtyřnozí kamarádi, které připravili 
členové Kynologického klubu Slavičín. Děti 
si mohly vyzkoušet šikovnost na některé 
z atrakcí, ale měly možnost se radovat 
i z losování tomboly, případně, pokud 
se jim povedl tematický obrázek k BN, 
i z výhry – třeba i z dortu, který dostali 
ti nejlepší. Poděkování patří také členům 
místní Policie ČR, kteří ochotně ukazovali 
malým zájemcům s čím a jak pracují.

Je dobré si čas od času uvědomit, 
že zdraví není pro žádného z nás ani 
samozřejmostí, ani jistotou. Někdy spíše 
připomíná, bohužel, svými negativními 
překvápky časovanou bombu.

Jestli máte chuť, přidejte se k nám 
a pojeďte s námi na výlet do Bojnice. 
Jedná se o nabídku zájezdu pro rodiče 
s dětmi, a to v termínu: 24. 8. 2013 s tím, 
že od každého dospěláka se bude vybírat 
200 Kč a od dítěte 150 Kč – na dopravu. 
Zámek přijde dospěláka na 6,5 EUR 
a dítě na 3 EUR. ZOO přijde dospěláka 
na 3,5 EUR a dítě na 1,5 EUR. Uzávěrka 
přihlášek: 17. 7. 2013.

Zprávy z Domu dětí 
a mládeže ve Slavičíně
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Informace Vzdělávacího střediska
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
v y užívat 12 PC a internet zdarma.
Za poplatek je možnost tisku, kopírování
a ukládání dokumentů na média, vazba
dokumentů do plastových kroužků, lami-
nování dokumentů.

Aktivity podpořené Sociálním fondem
Zlínského kraje
 Domácí ošetřovatelská péče

Nabí z í me b ez pl at ný v z děl ávac í
kurz v rámci Edukačního programu
domácí peče pro cílovou skupinu osob
pečujících v domácích podmínkách o blíz-
kou osobu. Kurz zaměřený na problema-
tiku ošetřovatelských postupů v domácím
prostředí a teoretické znalosti domácího
pečovatelství.

Hlásit se můžete na návazné osnovy,
jejíchž výuka proběhne v měsíci srpen –
září: praktický nácvik úkonů denní péče,
zdravotnická psychologie, péče a sociální
zabezpečení.
 Cvičení na balančních míčích a cvičení
s overbally

Od měsíce dubna probíhá v ZŠ Praktické
a ZŠ Speciální ve Slavičíně pravidelné
cvičení na balančních míčích a cvičení
s overbally pro seniory. Za podpory Sociál-
ního fondu Zlínského kraje byli pořízeny
12 balančních míčů a 12 overballů.

Tvořivé aktivity
Dílna inspirace

Dílna probíhá každou středu od 16.00
hodin v domě č. p. 96 na Horním náměstí
ve Slavičíně. Pro bližší informace kontak-
tujte paní lektorku Eva Bartošová na tel.
čísle 777 913 782. Program: červenec – šité
květinové panenky.

Letní příměstské tábory pro děti
Startujeme nadupané letní tábory pro

děti, co děti baví! Nenechávejte nic náhodě
a zarezervujte si místo v našich táborech.

Hledáte letní příměstský tábor, kde jsou
děti na prvním místě? Chcete si zajistit 
tábor, kde se Vaše děti naučí nové doved-
nosti a poznají mnoho nového? Má Vaše
dítě rádo zábavu, malování, soutěže, pohyb
a angličtinu? Ano? Nenechte jim ujít zají-
mavý program na prázdniny.

Organizovaný program probíhá každý
den od 8.00 do 15.30 hodin (možnost 
příchodu již v 7.00). Tábor je určen dětem
ve věku 8 – 14 let. Cena: 1 200 Kč. Cena

zahrnuje: teplé obědy, svačiny, pitný režim, 
vstupné, honorář lektorům, výtvarný 
a učební materiál. Prémie: zdarma CD 
s digitálními fotografi emi, na nichž bude 
zachycen průběh celého táboru.
8. – 12. 7. ANGLICKÝ TÁBOR. Angličtina
může být i zábava! Je léto, takže zapomeňte 
na zkoušení a písemky. Na anglickém táboře 
učení probíhá formou táborových zážitků, 
komunikativních her a soutěží.
 22. – 26. 7. V ÝTVARN Ý TÁBOR 
V PŘÍRODĚ. Je vhodný pro všechny děti, 
které rády kreslí či vyrábí. Čeká je malování, 
kreslení v přírodě a další výtvarné techniky. 
Vedle výtvarných činností zůstane také 
dostatek času na další táborové aktivity.
 12. – 16. 8. VŠEHOCHUŤ TÁBOR.
Příměstský tábor se všeobecným zaměřením. 
Děti se můžou těšit na hry všech možných 
druhů a zaměření, malování, procházky, 
soutěže, koupání a sportování.

„Zkuste to s námi“ – To je název projektu, 
který od března 2013 realizuje Vzdělávací, 
sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana 
Pivečky, o. p. s. Projekt je určen pro osoby se 
zdravotním znevýhodněním, které se chtějí 
uplatnit na trhu práce. Jedná se o osoby, 
které mají velmi malou nebo nemají žádnou 
pracovní zkušenost. Účast v projektu má 
účastníkům především pomoci překonat ús-
kalí, se kterými se tato cílová skupina setkává 
při hledání pracovního uplatnění a umožnit 
jim získat pracovní praxi u zaměstnavatelů. 
Primárně se projekt zaměřuje na mladé lidi 
do 30 let. Ti budou tvořit nejméně 60% cílové 
skupiny. Budou doplněni osobami staršími 
30 let až do 45 let. 

Projekt počítá s dvěma běhy – každý bude
mít po 12 účastnících, kteří nejdříve absolvují 
psychologicko diagnostickou část, která by 
měla identifi kovat nejvhodnější druh práce pro 
konkrétní osoby, poté motivační a vzdělávací 
část, kde získají nové znalosti a dovednosti. 
Dále budou zapojeni do placených praxí ve vy-
braných fi rmách a na závěr ve spolupracujících 
firmách získají zaměstnání. Firmy, které 
účastníky projektu zaměstnají, získají fi nanční 
prostředky na refundací jejich mzdy. 

Prvních 12 účastníků již aktivity projektu
zahájilo. Výběr účastníků do druhého běhu 
budeme provádět na podzim letošního roku. 
Bližší informace je možné získat na telefonním 
čísle 777 880 877.

Projekt je podpořen z Evropského sociál-
ního fondu, prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Finanční vzdělávání ve Slavičíně
Od května do října 2013 se

ve Slavičíně konají semináře
Finančního vzdělávání.
Je to projekt určený široké veřejnosti 
od mládeže až po seniory. Jeho cílem je 

zvýšit dostupnost fi nančního vzdělávání 
a rozvíjet fi nanční povědomí občanů a tím 
pomoci ve zlepšení jejich životní úrovně. 
Projekt seznamuje účastníky se základními 
principy hospodaření domácnosti – od ses-
tavení rodinného rozpočtu až po právní 
minimum pro každodenní život. Představuje 
běžně používané fi nanční produkty v širších 
souvislostech a současně stručně a přehledně 
provádí právy i povinnostmi v pracovně 
právních vztazích. Všechna témata spojuje 
princip zodpovědného rozhodování.

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko 
při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., získalo 
fi nanční prostředky na realizaci seminářů 
ve Slavičíně a ve Valašských Kloboukách díky 
projektu ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ, 
který je podpořen partnery: Finanční arbitr 
ČR, Sdružení českých spotřebitelů, o. s., Provi-
dent Financial a Britská obchodní komora. 
Poskytovatelé fi nanční podpory umožňují 
bezplatné vyškolení lektora a poskytují 
fi nanční prostředky na realizaci vlastního 
projektu fi nančního vzdělávaní ve vybraných 
komunitách z celé České republiky. Každá 
organizace získává rovněž hodnotný studij-
ní materiál jak pro lektory, tak pro cílové 
účastníky projektu. 

Vzdělávání se skládá z 5 modulů, ze 
kterých vybíráme vhodná témata pro každou 
cílovou skupinu:

Rodinný rozpočet – 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, spořící 
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 sou-
vislosti s ukončením smlouvy, jaké sankce 
si ohlídat ve smlouvě, jak hledat spolehlivé 
předpisy na internetu, doporučený obsah 
písemných smluv.

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

Zodpovědné zadlužování – pravidla 
a doporučení k zodpovědnému zadlužování, 
vybrané termíny k zajištění úvěru – smluvní 
pokuty, ručení, zástavní právo, rozhodčí 
doložka, registry dlužníků, exekuce. 

Další semináře tohoto vzdělávání se 
ve Slavičíně uskuteční 5. a 6. 9. 2013 od 8. 15 
do 14.15 hodin pro cílovou skupinu Senioři 
v Městské knihovně Slavičín (Horákova vila) 
ve Slavičíně a 7., 9., 14., 16. a 21. 10. 2013 
od 9.00 do 11.30 pro Rodiče na mateřské 
a rodičovské dovolené v Mateřském centru 
Slavičín. Vzdělávání včetně studijního ma-
teriálu je pro cílové účastníky zcela ZDARMA. 
Srdečně Vás zveme.

Mgr. Božena Filáková
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červenec/2013

Společenská kronika
NAROZENÍ – KVĚTEN
Radek a Lea Bartošovi – syn Jonáš
Lukáš a Monika Vašičkovi – syn Lukáš
Josef Žeravčík a Monika Bačíková – syn Ondřej

y

Kamil a Miroslava Beňovi – dcera Marie

SŇATKY – KVĚTEN
Tomáš Košárek a Lucie Stratilová
Miroslav Luka a Hana Strnadová
Pavel Jurečka a Anna Jordánová
Thomas Barnaby Alexander Helme a Renata
Moráňová 
Petr Ulbricht a Jana Vrbková

21. 5. 2013 Bedřich Jemelka, 72 let, Hrádek
 23. 5. 2013 MUDr. Jaroslav Tomek, 86 let, Slavičín
 23. 5. 2013 Mgr. Vlastimil Pávek, 70 let, Slavičín
 27. 5. 2013 Anna Jadavanová, 88 let, Slavičín

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

ÚMRTÍÚMRTÍ
4. 5. 2013 Josef Šmotek, 76 let, Bohuslavice

 6. 5. 2013 Mojmír Humpola, 80 let, Šanov
 7. 5. 2013 Josef Svoboda, 88 let, Slavičín
 7. 5. 2013 Marie Frajtová, 87 let, Hrádek
 7. 5. 2013 Ludmila Gronychová, 78 let, Divnice
 10. 5. 2013 Mária Kalíková, 89 let, Šanov

y

 11. 5. 2013 Blažena Matulová, 83 let, Šanov
 12. 5. 2013 Jan Štěpančík, 81 let, Slavičín
 12. 5. 2013 Jarmila Hýblová, 91 let, Hrádek
 18. 5. 2013 Jaromír Petráš, 85 let, Rudimov
 21. 5. 2013 Jarmila Krnáčová, 49 let, 
                    Žďár nad Sázavou

V Z P O M Í N Á M E

Dne 9. července 2013 
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný

syyn, bratr, tatínek,
pan Alan FURMAN. 

S lááskou vzpomínáme, 
kdoo jste ho měli rádi, 
vzzpomeeeňtetteňte sss s námááámnámiiii. 

Dne 21. července 2013 by se dožil 
70 let paan Ladislav ŠTĚPÁNÍKKKK

z Hráddku. Kdo jste ho znali, 
vzzpomeňte s námi.

Manželkaa, syn a dcera s rodinami 
a sestra s rodinou. 

Dne 12. července 2013 e 12 července 2013
vzpomeneme 10. smutné výročí 
úmrtí pana Josefa HRNČIŘÍKA.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka, synové Zdeněk, 

Tomáš a dcera Eva s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem, 
kteří přišli doprovodit paní

Marii REMEŠOVOU
na její poslední cestě.

Taktéž děkujeme za projevenou 
soustrast a květinové dary. 

Rodina Remešova.

Dne 2212 . ččervna 2013 uplynulo 13 let, 
cco nnnás navžždy opustila paní 

Blaženženna MÍČOOVÁ a 23. července 
20133 u3 ppplyp nou 44 léta, co nás opustil 

panpp  Jarroslav MÍČA. 
S lááská oou a úcttou vzpomínají děti 

s roodinami. 

DneDneDneDne 2626 26 266. č. č. č. č čerververververvencencencencencce 2e 2e 2e 2e 2000130  vzvzvzvv pompompompompomeneeneeneeneenememememe m
1. 11. 1. smusmusmumusmutnétnétnénéné vý vý vý vý výroročročročročočí, í, í, í kdykdykdykdykdy ná ná nán s navžavžvžvžvždy dy dy dy dy

opuopuopupustististististila la la la la našnašnašnašnašee de de de de drahrahrahrahrahá má má máá anžnžnžnželklklkkka,a,a, ,
mammammamm minkinkinkkka, a, a, aa babbabbabbabbabičičkičkčkčkčkaaaa, a praprapraprpr babbabbabbabbabičkičkičkčkčka, a, a, a, a, panpapa í

JarJarJararrmilmilmilmimi aa Ha Ha Ha Ha HOLKOLKOLKOLKOLKOVÁOVÁOVÁOVÁOVÁ. 
Zaa ticcchouhouhououou vz vzvzvzzpompompompompomínkínkínkínkínku du du du du děkuěkuěkuěkěkuje ejeje 

maannžeele , d, d, dddcercercerrra aa aa aaa a sy sy sy sy syn sn sn sn n roro rororodindindindindinamiamiamiamiami 
a ostaattnítnítnítntní př přpřpřpříbuíbuíbuíí zníznízníznízní. 

Dne 20. červencce 2013 vzpomeneme 
1. smutné vvýročí úmrtí paní 

Marie KŘÍŽOVÉ ze Slavičína. 
S láskou a úúctou vzpomíná

syn Dalibbor s rodinou. 

Děkujeme zaa účast, projevenou
soustrast a kkvětinové dary při 
posledním rrozloučení s paní 

Jarmilou KRNÁČOVOU,
rozenouu Novákovou. 

Děti, rodiče, sourozenci s rodinami
a ostattní příbuzní. 

Dne 24. července 2013 
vzzpomeneme 10. výročí úmrtí panna 

Ivana GOLDBACHA. 
S láskou a úctoctotou vu vu vzpozpozpomínmínmínají 
manželka a da da děěěti s rodddinainainami. 

DneDneDne 6.66  červencecece 2020 2013 1313
vzpvzpvzpomeomeomenemnene e 5. smutné výročí 

úúmrúmrúmrtí tí tí panpanpaní íí BBlaB ženy SVITÁKOVÉÉ
z Pz Pz Petre ůvky.

S lS lS lS láskáskáskou ouou a úa úa úctou vzpomínají manžžel
AloAloAloA is isis a saa ynové Radek a Roman.

Dnne 2. července 2013 vzpomenemme 
15. výročí úmrtí pana 
Milana MARYÁŠE.

Kddo jste ho znali, vzpomeňte s námmi. Kddo jste ho znali vzpomeňte s námmi
Sourozenci s rodinami. 

DDne 16. července 2013 uplynou 
4 roky, co nás navždy opustil 

pan František MARYÁŠ. 
Za tichou vzpomínku děkují 

syn a dcery s rodinami. 

Děkujeme panu primáři 
Palkovskému, všem doktorům 
a milému kolektivu sestřiček

v nnemocnici ve Slavičíně za vzornou 
pééči o maminku, paní ŽÁKOVOUU. 

Rodina. 

rvence 2013 vzpomeneme Dne 15. čer
výročí úmrtí pana 15. 

DIATELAJana D  z Nevšové. 
a úctou vzpomínají sestra S láskou a
s rodinou a bratr Mirek. Liduška s

e 7. července 2013 Dne
eneme 40. výročí úmrtí vzpome

pana ana MĚRKYMila  ze Slavičína. Y
o znali, vzpomeňte s námi. Kdo jste ho
lka a dcery s rodinami. Manžel

Dovolená 
v ordinacích

MMUDr. Jiří ZZabloudill 
1. –– 12. červeence 20133

Zastupuje MUUDr. MMarie Častuulííkková

MUDrr. Raddmilaa Pinďákoovvvá 
22. čerrvencce – 22. srpna 2200013
Zastuppuje MMUDr. RRoman Űbberrall

MUDDr. Joolanaa Malotovvááá 
29. čerrvencce – 22. srpna 2200013

Zastuupuje MUDrr. Petr Zemčííík

Dne 6. července 2013
oslaví manželé

Josef a Marie STEJSKALOVI
ze Slavičína 

50 let společného života.
Hodně zdraví a rodinné pohody

přejí dcery s rodinami.

Blahopřejeme
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Poradenské centrum R-EGO
Ohhléddnutí zzaaa činností 

pv 1. ppololettíí í roku 22013 
Programy specifi cké primární pre-
vence pro školská zařízení

Díky úspěšnosti projektu a jeho pod-
pory u Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, Zlínského kraje a města 
Slav ičín bylo zreal izováno od led-
na do června 145 programů, což je 
o 47 programů více, než v loňském roce 
za stejné období. Celkově se programů 
zúčastnilo 1317 (o 351 dětí více ve srovnání 
s loňským rokem) na ZŠ Vlára Slavičín, 
ZŠ Malé Pole, ZŠ Vlachovice, ZŠ Brumov, 
ZŠ Velký Ořechov, ZŠ Tlumačov, ZŠ 
Študlov, ZŠ Lačnov, ZŠ Střelná, ZŠ Slopné, 
ZŠ Sehradice, ZŠ+PŠ ve Vizovicích, 
ZŠ+PŠ ve Smolině a Návojné, Gymnáziu 
Jana Pivečky ve Slavičíně a Gymnáziu 
ve Valašských Kloboukách. 

O programy je stabilně velký zájem, 
jsou vedeny interaktivní formou, týkají 
se celé řady rizikových projevů chování 
a zaměřují se na posílení sebepoznání, 
sebevědomí, vztahů, sociálních pozic 
apod. Reference na programy jsou pozi-
tivní.

Na tuto službu v odpoledních hodinách 
navazuje činnost v nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež pro stejnou 
cílovou skupinu jako u programů a to 
od 7 do 15 let.

Provoz nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež (NZDM)

Nízkoprah nabízí pobyt v zařízení, 
kontaktní práci, situační intervence, 
doučování, rozvoj sociálních dovedností 
a společenských návyků, volnočasové 
aktivity, základní poradenství v případě 
problémových situací, krizové intervence, 
informační servis. Osvědčily se i skupi-
nové aktivity na řadu témat, které cílovou 
skupinu zajímají mnohdy i spontánně.

Novým dlouhodobým preventivním 
programem byla celoroční akt iv ita 
s názvem „Chytrá mládež v pozoru“, 
která začínala již v září 2012 a končila 
v květnu 2013. Každý měsíc se otevíraly 
jednotlivé tematické siluety a jejich cí-
lem bylo řešit problémy v jednotlivých 
oblastech jako je například šikana, 
kyberšikana, závislosti, kriminalita, 
záškoláctví, dětské úrazy, komunikace, 
zdravý životní styl, vrstevnické vztahy, 
vztahy k dospělým. Konkrétní situace pak 
účastníci mohli vztáhnout na sebe nejen 
na základě svých zkušeností, ale také jako 
poučení do budoucnosti. Vyhodnocení 
proběhlo koncem měsíce června při akci 
„Střípky vzpomínek“. Celkem se do akce 
zapojilo 48 účastníků. Vytvořené siluety 
jsou vystaveny v zařízení a návštěvníci 
si tak mohou kdykoliv probraná témata 
připomenout. 

Dále probíhaly jednorázové aktivity,
kdy sami návštěvníci byli organizátory
turnaje v tenise, šipkách, ve znalostních
soutěžích, ve sportovně pohybových
aktivitách. Ze zajímavých akcí, které
proběhly, můžeme vzpomenout prázd-
ninový „Den plný her“ a „Hvězdný večer
aneb noc v R-Egu“. Velký zájem byl
i o výlet do Zlína do střediska volného
času Ostrov radosti, kde měli účastníci
možnost vidět jak činnost střediska,
tak se zapojit do různých herních akti-
vit. Součástí byl program v Laser Aréně
a návštěva „mrakodrapu“. Podařil se
i velikonoční bazárek.

Jako samostatný projekt při zařízení
byl zrealizován projekt Šikana in@č,
podpořený v programu Think Big, který
realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci
s Nadací občanské společnosti. Tříčlenný
realizační tým se nejen v rámci projektu
důkladně proškolil v Doksech u Máchova
jezera, získal podporu mentora, ale také
úspěšně zrealizoval jednotlivé dílčí mil-
níky v projektu. Byl zaměřen na prevenci
kyberšikany na sociálních sítí, zejména
facebooku a jeho realizace proběhla v ob-
dobí od března do června. Projekt relativně
skončil, ale v činnosti našeho zařízení ne,
protože nebezpečí, které se skrývá na so-
ciálních sítí je všudy přítomné a důvěřivost 
a neznalost cílových uživatelů z řad dětí
je velká. Takže nové aktivity pod názvem
„Než klikneš, přemýšlej!“ budou namířeny
stejným směrem. Výstupem projektu je
videospot o kyberšikaně, kde si hlavní
roli zahráli naši uživatelé. 

Naše činnost není přerušena ani
v letních měsících. V době letních prázd-
nin čekají na přihlášené zájemce dva
běhy příměstského tábora v termínech
8. 7. – 12. 7. 2013 nebo 5. 8. – 9. 8. 2013.

Příměstské zážitkové tábory máme
naplněné a budou zaměřené na zážitek,
rozvoj sociálních dovedností, na rozvoj
osobnosti a zábavné aktivity. V případě
zájmu, pokud by se uvolnilo místo, se
můžete informovat na níže uvedeném
kontaktu. 

Mimo jiné nás čeká také přístavba
ke stávajíc í budově, v ýměna oken
a dveří, čímž se zvětší prostory pro naše
návštěvníky a částečně opraví budova. To
vše díky podpoře projektu 8. výzvy MAS
Luhačovské Zálesí „Pomoc už je na cestě“
za spoluúčasti města Slavičín.

Aktuální provozní doba v měsíci
červenci a srpnu: webové stránky http://
www.rego.cz/ – aktuality.

Kontakt: pc.r -ego@t iscal i.cz, tel.:
577 341 446, mobil: 732 713 014

Přejeme všem čtenářům krásné letní
dny, pěknou dovolenou, bezva prázdniny
a hodně pohody.

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková,
Mgr. Eva Boráňová

Městská knihovna Slavičín

Poozváánka naaa výstavvu ddo kknihovnnyy

Vladimír Vaníček – Černobílá fotografi e
Zlínský fotograf Vladimír Vaníček se ve své 

volné tvorbě věnuje jednak uměleckému
dokumentování moravských pralesů
a přírodních rezervací, tak i zátiší nalezenému
i aranžovanému, která nachází v opuštěných
domech a místech. Pro výstavu v Městské
knihovně ve Slavičíně zvolil fotografi e, které 
jsou průřezem těchto témat.

Náměty zachycuje klasickými fotoaparáty 
na černobílý fi lm formátu 6x7 cm a 4x5
palců, zpracovává je výhradně ručně ve své 
temné komoře do fi nální podoby zvětšenin
na klasický světlocitlivý fotopapír, případně
pomocí historických postupů jako např.
bromolejotisk.

Výstava bude k vidění ve 3. podlaží 
knihovny od 1. července do konce srpna
v prázdninové provozní době.

Měěstsská knihhovna iinfoormuuje... 

Oznamujeme všem čtenářům a náv-
štěvníkům knihovny změnu provozní doby
o prázdninách. Provozní doba je upravena
z důvodů revizí a aktualizací knihovních
fondů obecních knihoven a poboček, jež má
městská knihovna pod správou.
Červenec: 
Pondělí: 12.00 – 17.00
Srpen:
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00

Internet bude pro veřejnost dostupný 
v uvedené půjčovní době. 

Informace na tel.: 577 341 481, web: http://
www.knihovna.mesto-slavicin.cz/

Prázdniny prohřáté horkým letním slun-
cem a příjemnou dovolenou přejí pracovnice
Městské knihovny Slavičín!

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

13. 7. 2013 od 14.00 hodin

DDĚTSSKÝ 
OLYYMPPIJSKKÝ 

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
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Kalendář 
turisstickkýcch akccííí
7. 7. Vizzovice – Janovva Hora – SSlloopné –
Slavičín – 18 kmm

28. 7. HHložeckká pouť – 15 km

Aktuální inforrmace jsou praaviidelně 
uváděny na innformační tabulii nnna au-
tobusové zastávce přřed radniccí,, popř. 
na tel.: č. 6605 7233 249, pp. Vojtěch ŽŽaaallman. 

Pozvánky, kalendáře
5. 7. 10.00 Zámecký park
PARK PÁRTY
5. 7. 8.00 Kurty v zámeckém parku
JEREVAN CUP
6. 7. 16.00 Šabatec
SETKÁNÍ ŠABATČANŮ
7. 7. 13.00 Divnice
DIVNICKÁ HELIGONKA
13.7. 8.00 Areál kuželny
MEMORIÁL J. HRNČIŘÍKA
13. 7. 14.00 Výletiště Hrádek
DĚTSKÝ OLYMPIJSKÝ DEN
VÝSTAVY
Městské infocentrum
TRADICE BÍLÝCH KARPAT
Městská knihovna
FOTOGRAFIE – V. VANÍČEK
Galerie Jasmín
OBRAZY – V. MAHDAL
PŘIPRAVUJEME: 
10. 8. GRILL PARTY

SETKÁNÍ
ŠABATČANŮ

v sobotu 6. července 2013
v 16.00 hodin

u křížku vedle Poláčkového

Srdečně VVás zvemme na III. ročník
setkání harmonikářů z Čech,

Moravy a ze Slovenska

DIVVNIICKÁÁ 
HELLIGOONKKA

neděle 7. července 2013 od 13.00 hodin
výletiště Pood Zámkem v Diivnicích

Vsttupné doobrovolnéé 

Městské muzeum
Slavičín

Změna otevírací doby 
v období letních prázdnin!

Muzeum bude otevřeno 
pro veřejnost každý den!

Pondělí – Sobota – 13.00 – 16.00 hodin
Neděle – 14.00 – 17.00 hodin

SDH Divnice chce touto cestou 
poděkovat všem, kteří pomohli svými 
příspěvky zrealizovat kácení máje spojené 
s dětským dnem. Velké poděkování patří
také všem, kteří se této akce zúčastnili 
i přes nepříznivé počasí. 

SDH Divnice

Žádám poctivého nálezce, který dne 
13. 6. 2013 našel na dětském hřišti u
Mateřské školky na Malém Poli trac-
kingové kolo zn. Kellys Saphix, aby kon-
taktoval majitele na tel. č.: 604 143 330.
Odměna jistá!

„TÁBOR PŘI CHARITĚ“

Základní informace: Charita sv. Vojtěcha Slavičín pořádá pětidenní tábor pro
děti od 6 – 12 let. Cílem tábora je rozvinutí kreativity, získávání nových dovedností
a zkušeností, tvořivosti, přizpůsobování a utužení kolektivu. Na táboře je přítomen
zdravotník, svačináři a výchovní pracovníci. Program je plný zajímavých her,
dobrodružství a jiných aktivit. V ceně je zahrnuto: teplé obědy, pitný režim, svačina,
vstupné, cestovné, materiály… 

Na co se můžete těšit: kreslení pravou hemisférou, výroba šperků (řetízky, náramky,
náušnice…), exkurze na Charitu Sv. rodiny Luhačovice, návštěva čokoládovny ve Vi-
zovicích, výroba keramiky, osvěžení na koupališti, stezka odvahy s hledáním pokladu,
opékání špekáčků u táboráku aj.

Přihlášky si můžete vyzvednout přímo na Charitě sv. Vojtěcha Slavičín nejpozději
do 9. srpna 2013.

Kontakt: Barbora Matúšů, 
Pevná linka: 577 343 843.

…aneb neseď doma jako pecka

Cena: 900 Kč
Termín: 19. – 23. srpna 2013

My co nezapomínáme, 
Vás srdečně zveme, 
abyste vzpomněli... 

X. ROČNÍK 
MEMORIÁLU 

JOŽKY 
HRNČIŘÍKA

V čem? Nohejbal trojic
Kuželky (nutné boty na přezutí!)

Kdy? 13. července 2013 od 8.00 hodin
Kde? Areál kuželny SK Slavičín 

(zámecký park)

Poplatek za mužstvo 180 Kč, bohaté 
občerstvení zajištěno (pivo, nealko, alko, 
gril, guláš, klobásy…). 
Akce se koná za každého počasí! Moderuje 
DJ Ptáček.
Uzávěrka př ihlášek a informace 
do 8. července 2013 – p. Hrnčiřík 
tel.: 602 506 990. 
Těšíme se na Vaši účast!

XV. roočníkk turnaje 
v noohejbaluu – 
Jerrevaan cuup

j

5. července 2013
antukové kurty v zámeckém parku

Prezentacce účasttníků: 7.30 hod. 
Začáttek akcee: 8.00 hood. 

Přihlášky: poddávejte ddo 3. červvence 2013 
u Petra Kosečka, teel.: 731 598 200, 

e-mail: pekosann@seznamm.cz
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Mìsto Slavièín Vás zve na zahradní slavnost

8.00 TURNAJ – JEREVAN CUP – NOHEJBAL TROJIC
–

5. èervence 2013, zámecký park Slavièín

16.00 UKÁZKY – FECHTL CUP – MISTØI REPUBLIKY A MÍSTNÍ ÚÈASTNÍCI,
DIRTBIKE – MALÉ MOTORKY, CHOPPERY, HISTORICKÉ RALLY,
LETEÈTÍ MODELÁØI, UKÁZKA VÝCVIKU PSÙ

–

HUDBA:

11.00 – 12.00 CM Slavièan
13.00 – 14.00 MY REVOLUTION ROCK–
14.30 – 15.30 Fanynka dechovka–
15.30 – 16.00 AFROBAND ZLÍN DRUMMING–
16.30 – 17.30 LaMancha – rock-indie
17.30 – 18.00 AFROBAND ZLÍN DRUMMING–
18.00 – 19.00 Revival Michal David
19.30 – 20.30 MONEY BAND COUNTRY–
21.00 22.00 HUP rock– –
22.30 – 02.00 PRINZ – BIG BEAT ROCK

Oficiální pøedstavení pivovaru
pod záštitou prezidenta
minipivovarù ÈR pana Šuránì.
PIVOVARY: RYCHTÁØ, ÈERNÁ HORA,
UHERSKÝ BROD ...

REJTÍN, JEREVAN, MLADOTIC,
HOREHLEÏ, OCELOT

VSTUP ZDARMA

Program po celý den moderuje:

ALEŠ PTÁÈEK

Piva:

1 Kè z ka�dého piva bude vìnována na Mìstskou nemocnici ve Slavièínì



13

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

červenec/2013

RECYKLACE PŘINÁŠÍ ÚSPORY...
Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny 

a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci

více než 2 900 kilogramů vysloužilých
elektrozařízení. Každý den putuje k eko-
logickému zpracování tisícovka ledniček
a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy
na páté místo mezi Evropany.

Díky tomu se nám daří nejen chránit 
životní prostředí, protože staré spotřebiče
už nekončí na černých skládkách nebo do-
konce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme
i významných úspor materiálů a energií.

Jen za rok 2012 se například recyklací
vyřazených spotřebičů získalo železo
na výrobu 13 000 osobních automobilů.
Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. Uspořená
elektrická energie by vystačila na rok všem
obyvatelům zhruba dvacetitisícového města.
A díky odbornému zpracování „vysloužilců“
neuniklo do ovzduší 290 000 000 tun CO2,
takže ozonová díra nad námi se dál zbytečně
nezvětšila.

Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým
důvodem, proč byl celý systém zpětného
odběru spotřebičů v celoevropském měřítku
vytvořen. Vycházel ze zkušeností skan-
dinávských zemí. Postupně jej převzaly
všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich
i ty nové včetně České republiky. A Češi jsou
dnes mezi nováčky na špičce. 

Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně

přispěl i Motivační program kolektivního
systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou
města a obce zapojit a čerpat z něj fi nanční
odměny již šestým rokem. Od roku 2008,
kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo
vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun.

Při splnění daných kritérií může obec
získat z Motivačního programu až 100 000
korun za rok.

Získané peníze obce využily podle vlast-
ního uvážení a potřeb především k lepšímu
zabezpečení sběrných dvorů a jiných
sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy,
a tím současně ke zvýšení množství zpětně
odebraných spotřebičů.

Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se

Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu
vlastní všechny domácnosti. 

Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje
na 14 let. Starých lednic a mrazáků se
za posledních sedm let zbavila každá druhá
česká domácnost. Přes tuto masivní obměnu
čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce.

Nezbytnou součást í každodenního
života jsou i pračky, kterých v českých
domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další
nepostradatelné pomocníky patří žehličky
a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo
vysavače (3,8 mil.). 

Většinu spotřebičů – lednice především
– lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu
na jejich parametry, například spotřebu elek-
trické energie. Vzhledem k cenám elektřiny
se ale může tempo výměny starých za nové
významně zrychlit. 

Největší žrouti energie
Zejména ch lad ic í za ř í zen í pat ř í

k největším domácím „žroutům energie“,
protože jsou v chodu 24 hodin denně. Pro-
stou kalkulací tak bude nejspíš stále více
spotřebitelů docházet k závěru, že výměna
staré lednice za novou přinese navzdory
pořizovací ceně nakonec úsporu.

Ve zpětném odběru se každopádně budou 
tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, 
co se při prodeji nových přestane odděleně 
uvádět výše recyklačního příspěvku. K tomu 
dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při 
likvidaci na řadu skuteční veteráni, budou 
se velmi hodit fi nanční rezervy, jež ELEK-
TROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen 
tak bude moci být i tato likvidace skutečně 
ekologická.

ELEKTROWIN, a. s., www.elektrowin.cz

Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a. s., nabízí majitelům studní 
zvýhodněné rozbory základních chemi-
ckých a mikrobiologických parametrů 
pitné vody za smluvní cenu 750 Kč (s DPH). 
Nabídka zvýhodněných rozborů platí 
do konce září 2013.

Zvláště nyní, po vydatných deštích,
může dojít ke zhoršení kvality vody. Voda 
v soukromých studních nepodléhá žádné 
pravidelné povinné kontrole. V letech 
2011 a 2012 provedla MOVO 700 rozborů 
soukromých studní. Výsledky ukázaly, 
že až 80% analyzovaných vzorků vod ze 
soukromých studní neodpovídala alespoň 
v jednom parametru vyhlášce č. 252/2004 
Sb. v platném znění, kterou se stanoví hy-
gienické požadavky na pitnou vodu, četnost 
a rozsah kontroly pitné vody. Nejčastěji 
nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. 
V některých případech byly překročeny 
limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také 
limity pro hodnotu manganu nebo železa. 

V České republice je necelých 10%
obyvatel t rvale zásobováno vodou 
z domovních nebo veřejných studní, 
vedle toho mnoho lidí používá vodu ze 
studní na chatách a chalupách o víken-
dech a dovolených. Pouze laboratorním 
rozborem fyzikálně chemických a mi-
krobiologických ukazatelů, které musí 
splňovat limity dané vyhláškou, se 
dá zjistit, zda je voda ve studni pitná. 
Na pohled křišťálově čirá voda může 
v sobě skrývat nebezpečí v podobě mik-
robiálního znečištění.

Všechny rozbory provádí zkušební
laboratoř akreditovaná ČIA č. 1446 
společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a. s., Oddělení kontroly kvality 
vody, e-mail laboratore@smv.cz.
Kontakt na pracoviště: 
Laboratoř Olomouc, Dolní novosadská,
779 00 Olomouc, 
tel.: 585 412 031 – 32 
Laboratoř Prostějov, ČOV Prostějov – 
Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, 
tel. 582 337 441 
Laboratoř Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí,
tel.: 577 901 654.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668, www.smv.cz

Zvýhodněné rozbory vody 
ze studní a bazénů

Placená inzerce
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 úterý 2. 7. – 21.00 hodin 
 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST 

Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás na-
posledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují 
nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. Novorozená 
upírka Bella a její manžel Edward mohou být konečně 
navždy spolu a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné 
dcery Renesmee uvede do pohybu nebezpečný řetězec 
událostí, které pro ně mohou skončit katastrofou... 

Režie: Bill Condon
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Maggie 

Grace, Taylor aj. 
Fantasy drama USA s titulky. 115 min. 
Vstupné 80 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.

 čtvrtek 4. 7. – 21.00 hodin
 MODRÝ TYGR

Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? 
Dobrodružný, magický a humorný rodinný fi lm vtáhne 
děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem 
všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná 
botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. 
Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně 
mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím 
papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry 
Hrzánové a Jana Hartla. Když se ambiciózní starosta 
Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě 
mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na křižovatce 
se objeví tajemný modrý tygr...

Režie: Petr Oukropec
Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Barbora 

Hrzánová, Jan Hartl, Lenka Vychodilová, Libuše Have-
lková, Anna Polívková aj.

Česká rodinná komedie, 90 min.
Vstupné 70 + 1 Kč.

 neděle 7. 7. – 21.00 hodin 
 EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2

Stará známá banda Postradatelných Barney Ross 
(Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), 
Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), 
Toll Road (Randy Couture) a Hale Caesar (Terry Crews) 
se dají opět dohromady poté, co je tajný agent CIA 
Church (Bruce Willis) povolá, aby jim zadal zdánlivě 
jednoduchou zakázku...

Režie: Simon West 
Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Liam 

Hemsworth, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van 
Damme, aj. 

Akční thriller s titulky, 103 min.
Vstupné 80 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.

 úterý 9. 7. – 21.00 hodin
 NADĚJNÉ VYHLÍDKY

Nejnovější adaptace slavného díla Charlese 
Dickense (zfi lmovaného už asi dvacetkrát). Děj velmi 
stručně: Malý chudý sirotek Pip vyrůstá na anglickém 
venkově a shodou okolností se setká s několika 
velmi divnými lidmi (uprchlý trestanec, šílená bohatá 
šlechtična, její krásná indoktrinovaná adoptovaná 
dcera Estella) a pak, po pár letech, najednou dorazí 
advokát z Londýna s tím, že tajemný dobrodinec zapla-
til spoustu peněz, aby se Pip odstěhoval do Londýna 
a udělal ze sebe džentlmena...

Režie: Mike Newell
Hrají: Larry Jeremy Irvine, Holliday Grainger, aj. 
Drama Velké Británie s titulky. 128 min.
Vstupné 80 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.

 čtvrtek 11. 7. – 21.00 hodin
 MŮJ PES KILLER

Drama jednoho dne. Osmnáctiletý Marek žije 
v bezútěšném prostředí blízko slovensko-moravských 
hranic se svým otcem vinařem a rasistickými kamarády 
– hooligans. Markovým nejlepším přítelem je jeho pes, 
který je perfektně vycvičen proti všem vetřelcům. 
Markovým životem náhle otřese šokující tajemství, 

které zjistí o své dávno zmizelé matce. Dramatický
příběh ze současnosti, který se vyznačuje syrovostí
a velkou mírou autenticity, se dotýká aktuálních otázek
naší společnosti, jako jsou: rasismus, nezaměstnanost 
a problémy disfunkční rodiny. Nedostatek citovosti
a tolerance okolí poznamená hlavního nevyzrálého
hrdinu, jehož jediným přítelem je jeho pes.

Režie: Mira Fornayová. 
Slovenské drama, 87 min. Vstupné 80 + 1 Kč, DO 12 

LET NEVHODNÝ.
 neděle 14. 7. – 21.00 hodin
 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázd-
niny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním
během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky
páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím
hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak
prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům.
Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají
na opuštěném ostrově, ze kterého, jak se zdá, není
úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný,
jak to na první pohled vypadalo. Alvin a jeho přátelé
potkávají nového kamaráda, se kterým se vydávají
na dobrodružné putování po ostrově, na jehož konci
je čeká velké překvapení...

Režie: Mike Mitchell
Hrají: Jason Lee, Matthew Gray Gubler, Amy 

Poehler aj.
Animovaná komedie USA v českém znění. 
87 min. Vstupné 80 + 1 Kč.

 úterý 16. 7. – 21.00 hodin 
 SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH

Příběh je rozehrán v roce 1910, kdy je slavný 
matador Antonio Villalta těžce paralyzován po srážce
s býkem. Jeho těhotná manželka, která tragédii
sledovala, vzápětí zemře při porodu malé Carmen.
Léta běží – k bezmocnému, leč stále bohatému muži
se jako pijavice přisaje zlotřilá pečovatelka Encarna
a stane se jeho novou manželkou. Carmen je vycho-
vávána babičkou, ale po její smrti se musí vrátit k otci
a maceše, která ji nejprve odsoudí k životu ve sklepení
a po několika dalších dějových kotrmelcích i k smrti.
Děvče však přežije (byť se ztrátou paměti) a je
v divočině zachráněno partičkou trpaslíků, shodou
okolností též zápasníků s býky. Pod jménem Sněhurka
se v aréně sama proslaví, leč zákeřná macecha ještě
neřekla poslední slovo...

Režie: Pablo Berger
Hrají: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho, 

Ángela Molina, aj.
Španělské drama s titulky. 104 min. 
Vstupné 80 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.

 čtvrtek 18. 7. – 21.00 hodin
 SEDM PSYCHOPATŮ

Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale snaží 
dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspi-
race. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů:
poněkud výstředního a většinou nezaměstnaného
herce Billyho (Sam Rockwell) a silně nábožensky
založeného Hanse (Christopher Walken), který má
za sebou poměrně působivou kriminální minulost.
Tihle dva se příležitostně živí krádežemi psů,
které po vypsání odměny vrací jejich zazobaným
páníčkům. Proti tomuhle výnosnému byznysu má
velké výhrady Billyho okouzlující přítelkyně Angela
(Olga Kurylenko). Její obavy se mají brzy potvrdit...

Režie: Martin McDonagh 
Hrají: Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher 

Walken, Woody Harrelson, Olga Kurylenko aj,
Britská komedie s titulky. 109 min. 
Vstupné 80 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 21. 7. – 21.00 hodin 
 CROODSOVI

Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh 
první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje
Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu.
Řídí se svéráznou fi lozofi í pro přežití „Strach je
dobrý, změna špatná“, a drží se jí až do chvíle, kdy
dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, kde doposud
spokojeně bydleli. Grug je nakonec nucen uznat, že
lepší než zde jen přežívat, je začít znovu opravdu žít 
někde jinde. A tak Croodsovi podniknou cestu do ne-
známa, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších,
neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných
stvoření. Jejich pohled na svět se díky tomu navždy
změní. Croodsovi čeká velká zkouška, ale také největší
dobrodružství jejich života.

Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco. 
Premiéra komedie USA v českém znění. 90 min. 
Vstupné 80 + 1 Kč.

 úterý 23. 7. – 21.00 hodin
 ČERVENÉ STŘEVÍČKY

Pro svůj desátý společný fi lm nalezli Powell 
a Pressburger inspiraci ve stejnojmenné roman-
tické pohádce Hanse Christiana Andersena o dívce
podlehnuvší moci magických tanečních střevíčků,
kterou rozpracovali do strhujícího příběhu o stra-
vující vášni pro umění a kreativní proces. Talen-
tované baletce Vicky (Moira Shearerová) se plní
sen v podobě angažmá v ansámblu inspirativního
a démonického impresária Lermontova (Anton
Walbrook), neúprosně trvajícího na podřízení souk-
romí vyšším uměleckým cílům. Díky představení
Červené střevíčky Vickyina kariéra strmě stoupá,
ovšem v okamžiku, kdy se její přátelství s hudeb-
ním skladatelem Julianem (Marius Goring) změní
v milostný vztah, je hvězda souboru postavena před
osudovou volbu...

Hrají: Moira Shearer, Anton Walbrook, Albert 
Bassermann, Hay Petrie, Esmond Knight, Emeric
Pressburger, Ludmila Tchérina, Jean Hébey. 

Muzikálové drama USA. 133 min. 
Vstupné 80 + 1 Kč.

 čtvrtek 25. 7. – 21.00 hodin
 KRÁLOVSKÝ VÍKEND

Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních 
starostí. I prezident. Píše se rok 1939. K americkému
prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi (Bill Murray)
přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence
král a královna Anglie. Setkání je o to významnější,
že se jedná o historicky první návštěvu anglického
královského páru v USA. Poprvé se tak střetávají upjaté
společenské konvence Angličanů s uvolněnou amer-
ickou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni. Pro
konzervativní britské panovníky je připraven piknik
s hot dogy jako hlavním chodem či koupání v plavkách
za účasti novinářů. Nezvyklá je pro tak významnou
návštěvu i přítomnost Daisy (Laura Linney), další ženy
po boku prezidenta, vedle jeho manželky... 

Režie: Roger Michell 
Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, 

Olivia Colman, Blake Ritson, Samuel West aj.
Britský životopisný fi lm s titulky. 94 min.
Vstupné 80 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 28. 7. – 21.00 hodin
 AVATAR

„James Cameron se po dvanácti letech vynořil 
z hlubin oceánů. V zmodernizované variaci legendy
o princezně Pocahontas dokazuje, že je nejen „králem
světa“, ale i vesmíru.“. „Avatar je americko-britský sci-fi  
fi lm Jamese Camerona. Je natočen kombinací živých
herců a počítačových animací. Pojednává o střetu
pozemšťanů a domorodců na měsíci Pandora. Jedná se
o komerčně nejúspěšnější fi lm všech dob, získal také
řadu ocenění, především za vizuální efekty.“. „Čekalo
se na něj dlouho. James Cameron svůj „vesmírný
Titanic“ střežil do posledních možných chvil. Nyní
svět Pandory konečně přichází v celé kráse.“. Sice
se zpožděním do našeho letního kina, ale to nijak
neubírá na kráse.

Režie: James Cameron. 
Sci-fi  USA s titulky, 178 min. Vstupné 80 + 1 Kč.
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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

Alternativní způsob léčby Vašich potíží
z pohledu čínské medicíny.
 Diagnostika zdravotního stavu
přístrojem Supertronic.
Refl exologie plosky nohy, Su – Jok,
moxování. 
Prodej bylinných tinktur, čajů, pilulek,
mastí, kosmetických přípravků bez
konzervačních látek (krémy, mýdla,
šampony). 
Monika Vaňková
www.poradnaenergy.cz
Telefon: 604 253 464 – odpoledne 

Nabízíme 
k pronájmu 

proostory nedaleko ceentra 
Vaalašsských Klobouk o vvýměěře 
1330,57 m2 k bytovému vvyužiití, 

nna ulici Čs. Armáddy, 
cena dohodou. 

Tel.: 739 341 314.. 

Noově otevřená prodeejna 
v areálu PRABOSS

MIMI 
SHOP

- prodej dětskéhoo 
aa kojeneckého zbooží

- koččárkky, autosedačky, poostýlkky aaj.
Otevírací doba: 

PPo – Čt 11.00 – 15.30 hhodinn, 
PPá – Nee dle telefonickéhoo hovvoruu

TTelefon: 776 097 4224. 

Prrodám zahraaaadní, zdděnný, 
poodskklepennný dommekk 

i s pozeemmmkem 
vv zaahrádkářskkkéé osaděě č. 1 
zza kkosteelem vveee Slaviččíněě. 

Ceena doohhhodou. 
Teelefoon: 60333 145 0550, 

7737 37333 385. 

JOSEF BUREŠ
oznamuje, 

že prodej hutního materiálu, 
technických plynů a drobný prodej

stavebních materiálů zůstává
 v bývalém areálu stavebnin 
Bartončík a Mana Hrádek. 
Josef Bureš – Stavebniny

Telefon: 777 701 050

Obec Rokytnice naabízí ubytování 
v nově zrekoonstruoovaném ppenzionu 
na Kochavci
dvou a třílůůžkový pokoj see sociálním 
zařízením, kucchyňkouu a televizzorem
cena: 200 Kčč lůžko/1. noc, 1880 Kč lůžko/
každá další nooc
další čtyři pookoje se ssociálnímm zařízením 
a kuchyňkou nnabízímme k dlouhodobému 
pronájmu
Tyto pokoje nnejsou vyybaveny nábytkem. 
Cena za dlouhhodobý pronájemm jednoho 
pokoje, včetně spotřeeby vodyy a plynu: 
4 000 Kč/měsííc plus sspotřeba el. energie 
dle skutečnéhoo odběruu. 

Obec Rokytnnice naabízí k oodprodeji
v k. ú. Rookytnice u SSlavičína
5 stavebníchh pozemmků 
o výměře od 1 234 do 1 340 m22. Pozemky 
se nacházejí v kklidné ččásti obcee na parcele 
č. 485/31, kteerá navaazuje na souvislou 
zástavbu. Pozeemek 485/31 je geeometricky 
rozdělen na 8 ddílů. Geoometrickýý plán však
ještě nebyl zaapsán doo katastrru nemovi-
tostí. Ke všem stavebnním pozemmkům jsou 
přivedeny inžeenýrské sítě. 
Kupní cena poozemků je 190 Kčč/m2.
Kontakt:
Obecní úřad Rokytnnice, Rokkytnice 58, 
763 21 Slavičínn
tel. 577 343 6522, 603 2990 688, 7339 412 724, 
e-mail.: ou-rokyytnice@sseznam.ccz
www.rokytnice.org

 úterý 30. 7. – 21.00 hodin 
DÁVÁM TOMU ROK
Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohád-

ky – a už se objevili první problémy. Přitom se zdálo, 
že jsou spolu Nat (Rose Byrne) a Josh (Rafe Spall), 
navzdory naprosto rozdílným povahám, skutečně 
šťastní. Rodina a přátelé si ale nikdy nemysleli, že 
jim to vydrží dlouho a s blížícím se výročím svatby 
se zdá, že měli pravdu. Objevuje se totiž pokušení 
v podobě Joshovy bývalé přítelkyně Chloe (Anna 
Faris) a Natina nového, atraktivního amerického 
klienta Guye (Simon Baker). Ani jeden z manželů 

ovšem nechce být tím prvním, kdo to vzdá...
Režie: Dan Mazer 
Hrají: Simon Baker, Rose Byrne, Anna Faris, Min-

nie Driver, Jason Flemyng aj.
Romantická komedie USA s titulky. 104 min.
Vstupné 80 + 1 Kč.

Změna programu vyhrazena. 
Všechna představení jsou uváděna v LETNÍM

KINĚ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.
Informace na telefonu 577 341 108 a www.

mesto-slavicin.cz

Placená inzerce
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Mistrovství Evropy ve stolním tenisu
veteránů v německých Brémách se zúčastnilo
3 128 hráčů rozdělených do 8 mužských
a ženských kategorií. Českou republiku
reprezentovalo 90 hráčů a hráček. ME

Slavičínský stolní tenis na ME v Brémáchý

Nohejbalový turnaj je za námi!

se zúčastnili i dva reprezentanti Spor-
tovních klubů Slavičín – Antonín Martinec
a Jaroslav Kučera. Zatímco Martinec ne-
postoupil do hlavní soutěže a hrál, nutno
podotknout velmi úspěšně, soutěž útěchy,
Kučera se probojoval v soutěži jednotlivců
po vítězství ve skupině a po dalších dvou
výhrách mezi nejúspěšnějších 16 účastníků.
V soutěži deblů měl náš reprezentant 
za spoluhráče německého hráče Zlatko
Volka z Herthy Berlín. Vyhráli docela těžkou
skupinu a probojovali se do osmifi nále, kde
prohráli o dva body se švédskou dvojicí.
Scházelo trochu štěstí a mohla být medaile.
Ale i tak, oba hráči velmi dobře reprezen-
tovali naše město v silné konkurenci hráčů
ze 41 států Evropy.

Další možnost budou mít, pokud se
dostanou do nominace, v roce 2014 na mis-
trovství světa, které se uskuteční v Aucklandu
na Novém Zélandu.

Již třináctý ročník oblíbeného turnaje O po-
hár starosty města Slavičína v nohejbale trojic
se uskutečnil 8. června 2013 na víceúčelovém
hřišti u slavičínské Sokolovny. Turnaje se
zúčastnilo celkem 16 týmů a zavítali k nám 
dokonce i hráči ze Slovenska. Tím se turnaj
stal mezinárodním.

Zápasy, které probíhaly v rámci 4 skupin
započaly již po osmé hodině ranní. Z každé 
skupiny postoupily dva celky do čtvrtfi nále.
V semifi nále se utkaly čtyři týmy – Litrpůl
ze Štítné nad Vláří, Bylnica, Vaněk team
z Bohuslavic nad Vláří a Hopa Slavičín.
Finálový duel sehrál celek Bylnica a Litrpůl 
a skončil celkovým vítězstvím týmu Bylnica.
Loňský vítězný tým Hopa Slavičín se nakonec

spokojil se čtvrtým místem. Turnaj zpestřily
svým milým vystoupením malé mažoretky
z DDM Slavičín. V zápasech bylo k vidění
mnoho skvělých výkonů a turnaj se nesl
v přátelském duchu. Nejlepším hráčem se stal
David Šenkeřík, nejlepším smečařem Josef 
Indra a nejlepším univerzálem byl vyhlášen
Ondřej Sucháček. Zvláštní ocenění – cenu
starosty si odnesla jediná žena v turnaji –
Kamila Macků. 

Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili
a přispěli tak k pohodové atmosféře na kurtech
i mimo ně. Věříme, že turnaj se stal tradicí,
která bude i nadále pokračovat. Těšíme se
příští rok!

Zuzana Žáková

Navštivte Městské
koupaliště ve Slavičíně

Letošní rok je Městské koupaliště 
ve Slavičíně otevřeno od 18. června. 
Otevírací doba: 
denní koupání 10.00 – 18.30 hodin, 
večerní koupání 19.00 – 21.00 hodin.
Vstupné: dospělí 30 Kč (po 15. hodině 
15 Kč), děti 15 Kč (po 15. hodině 7Kč), děti 
do 6 let zdarma, večerní koupání 20 Kč

http://www.mesto-slavicin.cz – Městské 
koupaliště

Kdo by neznal ttyto krásné písně 
opěvující našii krásnoou zem? Stále více 
našich občannů se oorientuje pro svoji 
dovolenou vv Českéé republlice, nebo 
navštěvuje krásné histoorické pammátky. Svůj 
obdiv nad kráásami nnaší zeměě vyjadřují 
i cizinci, kteří naši zemmi navštííví. 

Svoji zásluhhu na úddržbě pammátek mají 
vlastníci nemoovitostí aa také stáát, o údržbu 
krajiny pečují orgány životníhoo prostředí 
a v nemalé mííře i vlasstníci nebbo nájemci 
půdy jak zeměědělské, tak i lesnní. Je tomu 
ale vždy tak, jaak bychom si přááli? 

Uvedu příkklad z vlastní zkuušenosti: 
Na svém poozemku v proluce lesa jsem 

vysázel stromkky a těmtto jsem daal ochranu. 
Jaké bylo mé ppřekvapeení, kdyžž za určitou 
dobu jsem naašel všeechny strromky po-
lámané v půlli. Obdoobný příppad se stal 
s vysázenými ovocnýmmi strommky na pro-
najatém pozemmku. To však nenní všechno. 
Po určité doběě jsem pprovedl nna stejných 
místech novoou výsaadbu a oopět, jako 
v předchozím případěě, byly stroomky polá-
mané. Co k tommu dodatt? Ze způssobu prove-
dené škody je jasné, žee jde o vaandalismus
stejné osoby (oosob), ktterý se neeštítí škodit 
životnímu proostředí, nebo to považovat 
za nějakou závvist či mmstu? (za cco?)

Co k těmto případůům říci? 
Joseff Zemáneek, Hrádek

Čechy krásné, Čechy mé...

Morava krásná zem...


