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ČERVEN/2014
periodický tisk územního samosprávného celku

Ročník XXXVII I z p r a v o d a j
osprávného celku

S L A V I Č Í N SS K ÝK Ý
v sobotu
14. června 
2014

víceúčelovém na 
hřišti 

u Sokolovny

Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na XIV. ročník turnaje 

PŘIJĎTE VYZKOUŠET NOVÝ POVRCH KURTŮ...  
Přihlášky: Městské infocentrum, tel.: 577 342 251, nejpozději do 11. června 2014.
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Ozznammujeme obččaanům, žee i vv letoošním 
roce bbudee proobíhat svvvoz biooddpaaddu (jjedná 
se přeedevvšímm o tráávvu, listí a pposeekané 
větve)), a tto náásledujííccí ponděělkyy: 
 v leetnímm období – 99.. červnaa, 7. ččervvence, 
4. srpna 220144
v poodzzimníím obddoobí – 1. zzáří, 15.. září, 
29. zááří, 113. řííjna, 277.  října, 10. llistoppadu, 
24. lisstoppadu  2014

Tennto oodpaad budoouu svážet SSluužžby mměsta 
Slaviččínaa, s. rr. o., poouuze v hnněddýých igeli-
tovýchh pyytlíchh, kterréé je možžnéé zakkoupit 
na odbboruu živootního ppprostředíí a sspprávvy ma-
jetku MMěÚÚ Slaavičín za cenu 110 KKKč zaa kus.

I nnadáále jee možnné biooddpadd zddarma 
odevzzdatt na ssběrnémmm dvoře vv arreeálu SMS 
Slaviččín, s. r. o., (poo,, st, pá 8.0000 – 16.00 
hodinn, útt, čt 8.00 –– 14.30 hhoddiin) nebo 
na sběrnném místě uuu kotelnyy MMMalé Pole 
(út, čt 12.00 – 16.00 hhodin).

OOddbor sprrávvyy maajetku 
a žživotnního prroostředí MMěÚÚÚ Slaavičín

ČSAD Vssetín, a. s., ozznamuje, že 
s účinností ood 15. června 22014 dochází 
ke zrušení aautobussového sppojení (linky 
820225/21 + 22)  SSlavičín –– Luhačovice 
– Praha s odjjezdemm ze Slaviičína ve 3.00 
hodin. Zárovveň upoozorňujemme cestující, 
že pro spojenní do PPrahy v ppracovní dny 
můžou využíít nového spoje (820245/23) 
s odjezdem vve 4.200 hodin ze Slavičína 
s přestupem vve Starrém Městěě, žel. stanici 
na LEO Exprress, ktterý přijížždí do Prahy 
v 8.56 hodin.

ČČSAD VVsetín, proovoz Slavičín

Upozorňujeme občany, že v sobotu
14. června 2014 provede fi rma JOGA Luha-
čovice, s. r. o., svoz nebezpečného odpadu.
Mimo tento termín mohou občané nebez-
pečný odpad odevzdat zdarma ve sběrném
dvoře v areálu SMS Slavičín, s. r. o., v ulici
Pod Kaštany.
Mezi nebezpečné odpady patří např.:
 fotochemikálie, těkavé látky
 lepidla, pryskyřice 
 barvy, laky, mořidla 
 detergenty (odmašťovací přípravky)
 rozpouštědla, kyseliny, zásady 
 oleje a tuky (minerální nebo syntetické)
 léčiva (prášky, masti, tinktury) 
 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
 baterie a akumulátory všeho druhu
 tiskařské barvy, tonery, inkousty do tis-
káren 
 pesticidy a jiné přípravky používané v ze-
mědělství 
 čistící prostředky pro toalety, prací a bělí-
cí prostředky, chemikálie pro provoz a údrž-
bu bazénů
 chladničky, mrazáky (obsahující chlorfl u-
oruhlovodíky, tzv. freony) 
 obrazovková zařízení (televizory, počíta-

čové monitory, herní displeje) 
motorové oleje, autobaterie, brzdové a pře-
vodové kapaliny, nemrznoucí směsi

Nebezpečné odpady obsahují látky smrtel-
ně nebezpečné pro člověka, zvířata a rostliny.
Stanoviště a čas svozu nebezpečného od-
padu:
Nevšová 
za prodejnou Smíšené zboží (u kontejne-
rů): 7.45 –  8.15 hodin

Slavičín
ulice Luhačovská u mostu: 8.30 – 9.00 hodin
Zahradní čtvrť v ul. Ševcovská, u bývalé
MŠ: 9.05 – 9.25 hodin
Horní náměstí u tržiště: 9.30 – 10.00 hodin
čtvrť Hrubé Pole u křižovatky ulic Mlado-
tická – Hrnčířská: 10.05 – 10.35 hodin
čtvrť Vlára za prodejnou Vlárka: 10.40 –
11.10 hodin
čtvrť Malé Pole v ul. Dlouhá vedle křižo-
vatky Dlouhá – Luční: 11.15 – 11.45 hodin,
naproti bytovému domu 473 – 475

Hrádek na Vlárské dráze
u hostince U Zemánků: 11.50 – 12.25 hodin

Divnice
před prodejnou Smíšené zboží Maňas:
12.35 – 13.00 hodin

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz bioodpadu

Svoz tříděného odpadu

Změna v jízdních 

plasty: 25. června
papír a nápojové kartony: 11. června
sklo – 4. června

řádech ČSAD Vsetín
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nemovitého majetku
Záměr na pronájem 

Ptají se lidé…
Je na území města Slavičín povolen po-

domní prodej?
Podomním prodejem a poskytováním slu-

žeb se rozumí všechny formy prodeje zbo-
ží a poskytování služeb bez předchozí ob-
jednávky, případně i pouhá nabídka zboží
či služeb, které jsou provozovány fyzický-
mi osobami či zástupci právnických osob
obchůzkou jednotlivých bytů, domů, jakož
i objektů sloužících k rekreaci. Jedná se ze-
jména o prodej kosmetiky, domácích spotře-
bičů, programů mobilních operátorů a v po-
slední době i velmi rozšířená nabídka změ-
ny dodavatelů energie.

Město Slavičín využilo možnost, kterou
mu dává živnostenský zákon, a svým naří-
zením č. 1/2011, tržní řád, stanovilo, že ně-
které druhy prodeje zboží nebo poskytová-
ní služeb prováděné mimo provozovnu jsou
na území města Slavičín zakázány. Mezi tyto
druhy prodeje zařadilo i podomní a pochůz-
kový prodej. 

V případě, že se u Vašich dveří i přesto
objeví podomní prodejce, který si s Vámi
předem nesjednal schůzku, doporučujeme
s ním nekomunikovat a následně kontakto-
vat městskou policii nebo Policii České re-
publiky. Prodejci, kteří nařízení města ne-
budou respektovat, se dopustí správního de-
liktu, za který jim může být udělena poku-
ta až 200 000 Kč.

Je plánováno vysílání MUX 3 a MUX 4
z vysílače Valašské Klobouky?

Odpověď na tuto otázku, tedy zda mutiple-
xy 3 a 4 budou šířeny také z vysílače Valaš-
ské Klobouky jsme neznali, proto jsme oslo-
vili technického operátora vysílacích sítí.
MUX 3 provozují České radiokomunikace,
MUX 4 pak společnost Digital Broadcasting.

Z odpovědi vyplývá, že vysílače, včetně
dokrývacích, jsou provozovány na základě
výsledků obchodních jednání s konkrétní-
mi TV společnostmi, které vysílají v kon-
krétní vysílací síti a jsou objednavatelem
vysílací služby. Součástí těchto jednání jsou
požadavky TV společností na pokrytí úze-
mí a obyvatelstva signálem z jednotlivých
vysílačů. Pokrytí nad hranici 95 % popula-
ce je otázkou ekonomicko-obchodních po-
žadavků televizních společností, které si vy-
sílací služby objednávají. Vysílací sítě jsou
dnes v takovém stavu, v jakém si je televiz-
ní společnosti vysílající v těchto multiple-
xech objednaly a jejich pokrytí se dá pova-
žovat za defi nitivní.

Pokud výše uvedené řekneme jednodu-
še – MUX 3 a 4 dále šířeny  nebudou, tedy
z Valašských Klobouk tento signál nelze oče-
kávat. Televizní společnosti mají splněné
procento pokrytí území a proto je nic nenutí
k dalšímu šíření signálu. Pokud by je někdo
požadoval, musel by je uhradit a to si s ohle-
dem na výši nákladů lze jen stěží představit.

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

Zprávy z radnice
Rada města Slavičína na své 79. a 80.

schůzi mj.
rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Oprava chodníku 
č. p. 352 – 315 v sídlišti Vlára“ za cenu obvyklou
ve výši 516 626 Kč vč. DPH, uchazeči Služby
města Slavičína, s. r. o.,
o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci: „Nevšová
– Oprava výtluků na paseky“ za cenu obvyklou
ve výši 82 400 Kč bez DPH (99 704 Kč vč. DPH)
uchazeči RYO food, s. r. o., Přerov,
o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Lávka přes Říku“
za cenu obvyklou ve výši 844 748,66 Kč
vč. DPH uchazeči STAVBY A STATIKA
spol. s r. o., Třinec,
o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce: „Chce to trochu vzruchu
do cestovního ruchu“ za cenu obvyklou ve výši
478 338 Kč bez DPH (578 789 Kč vč. DPH)
uchazeči RENOSTAV, spol. s r. o., Luhačovice,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na služby: „Chce to trochu vzruchu do ces-
tovního ruchu – brožura o přeshraničním
projektu“ za cenu obvyklou ve výši 54 000 Kč
vč. DPH uchazeči MgA. Daniel Šenkeřík,
Návojná,
o zadání zakázky malého rozsahu
na dodávku radaru do místní části Divnice
pod názvem akce: „Divnice – Radar RMR-
2“ za cenu obvyklou ve výši 83 732 Kč
vč. DPH uchazeči EMPESORT, s. r. o.,
Valašské Meziříčí,
o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci: „Slavičín
– zateplení školy v Hrádku, SO Doplňky“
za cenu obvyklou ve výši 26 620 Kč vč. DPH
uchazeči FASÁDY Zlín, s. r. o.,
o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci: „Slavičín
– zateplení školy ZŠ Malé Pole, SO Doplňky“
za cenu obvyklou ve výši 21 250 Kč vč. DPH
uchazeči FASÁDY Zlín, s. r. o.,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci: „Obnova
Základní školy Slavičín, SO Doplňky“ za cenu
obvyklou ve výši 690 071,09 Kč bez. DPH
(834 986,02 Kč vč. DPH) uchazeči INSTOP,
spol. s r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci: „Slavičín
– zateplení MŠ v Nevšové, SO Doplňky“
za cenu obvyklou ve výši 146 502 Kč vč. DPH
uchazeči STAMOS Uherské Hradiště, spol.
s r. o., Uherské Hradiště, 
o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Oprava objektu
č. p. 19 – R-Ego“ za cenu obvyklou ve výši
60 288 Kč vč. DPH uchazeči Ing. Petr Strnad,
Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci:
„Slavičín – zateplení budovy Obecního domu
v Divnicích, SO Doplňky“ za cenu obvyklou

ve výši 59 300,21 Kč bez DPH (71 753,25 Kč vč. 
DPH) uchazeči AG Staving, s. r. o., Slavičín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Slavičín – rekon-
strukce budovy ZUŠ, dodatečné stavební 
práce“ za cenu obvyklou ve výši 20 447 Kč 
vč. DPH uchazeči AG Staving, s. r. o., Slavičín.

Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva 
města Slavičína a Rady města Slavičína jsou 
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

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 umístěných 
v suterénu domu č. p. 389, na ulici K. Vystrčila, 
v katastrálním území Slavičín. Jedná se o pros-
tor o výměře 15,69 m2, který může být využit 
jako garážové stání nebo skladovací prostory.
Výše nájemného
Výše nájemného činí 450 Kč/m2/rok.
Od 1. ledna 2015 je pronajímatel oprávněn 
každoročně jednostranně zvýšit nájemné 
maximálně o 10 % ročně + míru inflace 
stanovenou ČSÚ.
Úhrada nákladů
Náklad na otop činí cca 500 Kč/rok.
Doba uzavření nájemní smlouvy
Od 1. července 2014 na dobu neurčitou. 

Usnesení Rady města Slavičín č. 99/1747/14 
ze dne 6. května 2014.

Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů. Do 
uplynutí  této lhůt y mohou občané 
předkládat své námitky, žádosti, stanoviska 
k předmětnému prodeji, pronájmu či směně. 
Následně bude návrh projednán v orgánech 
města. 

Free WiFi HotSpot Radnice
Město Slavičín ve spolupráci se 

společností UnArtel, s. r. o., a občanským 
sdružením UnArt zprovoznilo freehot-
spot na budově radnice ve Slavičíně. 
Jedná se o bezplatné WiFi připojení k in-
ternetu, které je dostupné jak v centrální 
části budovy radnice, tak v prostoru před 
radnicí. Název sítě je „freehotspot_RAD-
NICE_SLAVICIN“. Připojení je bez 
nutnosti zadání hesla s úvodní stránkou 
s logem města Slavičín a UnArtelu/Un-
Artu. Připojení je omezeno na 2 hodiny 
denně na jedno zařízení.

Věříme, že tuto nabídku, která je 
skutečně „free“ (až na dané časové ome-
zení) a je přístupná i na veřejném pros-
tranství, využijí kolemjdoucí, čekající 
na autobus, turisté, studenti i další, 
kteří vlastní „chytrý“ telefon, tablet nebo 
notebook.

Přejeme dobrý signál.
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červen/2014

problematika skládky odpadů a kompostárny 
v lokalitě Slavičín-Radašovy

Setkání s občany – 

Vážení spoluobčané, na základě dotazů
některých obyvatel jsme pro Vás připravili
tento malý článek, který pojednává o ceně
tepelné energie.

Cena tepelné energie je v ČR ze strany
státu regulována a její kalkulace se skládá
z několika položek, které se dají rozdělit 
do dvou skupin. V té první skupině jsou
tzv. stálé náklady, mezi něž patří nájemné,
odpisy, mzdy, opravy, režie apod. Ve druhé
skupině jsou tzv. proměnné náklady, mezi
které patří především palivové náklady a elek-
trická energie na čerpací práci. Stálé náklady
jsou náklady, které nejsou závislé na výši
spotřeby tepelné energie, tedy tyto náklady
jsou při kalkulaci ceny tepelné energie, která
se provádí vždy dopředu na patřičné období,
nezávislé na množství tepelné energie, které
v konečné fázi všechny objekty spotřebují.
Výše proměnných nákladů, tak jak hovoří
již jejich název, je proměnná a mění se
s konkrétní výší (množstvím) odebraného
tepla. Kalkulace ceny tepelné energie vychází
ze stálých nákladů, proměnných nákladů
a celkové spotřeby tepla všech odběratelů
za celý kalendářní rok. Jaká bude cena tepla
na základě skutečných spotřeb je vždy známo
až po uplynutí celého kalendářního roku, 
kdy jsou spotřeby jednotlivých objektů již
známy. Za rok 2013 byla cena známa „až“
v březnu roku 2014. Na výši ceny tepla má
tedy podstatný vliv spotřeba tepla za celý
kalendářní rok. Dá se však obecně říci,
že při nižší spotřebě se jednotková cena
zvětšuje, jelikož stálé náklady se dělí menším
množstvím spotřebovaného tepla. Naopak při
větší spotřebě tepla se opět stálé náklady dělí
větším množstvím spotřeby a jednotková cena
tepla klesá. Proměnné palivové náklady jsou
úměrné spotřebované tepelné energii. Z této
skutečnosti se dá snadno vyvodit, že při nízké
spotřebě se jednotková cena zvyšuje, avšak
celkový náklad za vytápění je nižší. V případě,
kdy je spotřeba vyšší, se jednotková cena
snižuje, avšak celkový náklad za vytápění je
vyšší. Zcela určitě má konečný spotřebitel
raději situaci, kdy zaplatí za vytápění méně
s vyšší jednotkovou cenou než situaci, kdy
zaplatí za vytápění s nižší cenou díky velké
spotřebě celkově více. Na čem závisí celková
spotřeba tepla? Především na klimatické
náročnosti – jak je který rok teplý či chladný.
Dále je spotřeba odvislá od toho, zda je objekt 
zateplen, má vyměněna okna, zateplenou
střechu a také od způsobu vytápění.

Jak ale vypadá konkrétní cena tepelné 
energie ve Slavičíně? Pro názornost jsme
pro Vás připravili tabulku, kde je cena za te-
pelnou energii v roce 2013 uvedena v  Kč/GJ
a v Kč/kWh a to jak s DPH, tak i bez DPH. DPH
v roce 2013 pro tepelnou energii byla ve výši
15 %. Dále je tabulka doplněna i o další 2 města.
Přepočet mezi jednotkou tepla GJ a jednotkou
kWh je dán následujícími přepočty: 1 GJ =
277,78 kWh, 1 kWh = 0,0036 GJ.

Jednotka energie kWh je méně známou, či
používanou jednotkou pro tepelnou energii,

avšak velmi dobře je známa tato jednotka pro
elektrickou energii. Jaké je porovnání této
ceny s cenou elektrické energie není jistě
nutné uvádět, jelikož toto porovnání si každý
hravě provede sám.

Kč/GJ
bez DPH

Kč/GJ
s DPH

Kč/kWh 
bez DPH

Kč/kWh 
s DPH

Slavičín 549,44 631,86 1,978 2,275
Valašské
Klobouky 589,90 678,38 2,124 2,442

Uherský
Brod 584,77 672,49 2,105 2,421

Myslím, že již bylo dost informací k tepelné
energii a vytápění, protože chladné počasí
patří spíše k zimě. Nyní máme před sebou
konečně letní měsíce a školákům se blíží jejich
vytoužené prázdniny, tak Vám chceme popřát,
ať nadcházející měsíce jsou slunečné a teplé,
ať načerpáte dostatek energie a odpočinete si
na zasloužené dovolené.  

Ing. Oldřich Kozáček,
ředitel BTH Slavičín

Cena tepla ve Slavičíně

Zajímá Vás problematika skládky
odpadů a kompostárny v lokalitě Slavičín-
Radašovy? Chcete se dozvědět skutečnosti 
a fakta o provozu skládky a kompostárny 
ve Slavičíně? Máte zájem o informace 
od provozovatele těchto zařízení? Pak 
právě Vás zveme na Setkání s občany, 
které se uskuteční v pondělí 9. června
2014 v 15.00 hodin v prostorách kulturního 
domu Sokolovna.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Skládka odpadů Slavičín, s. r. o.

V našem zařízení máme čtyři skupin-
ky Orientálních tanců, které jsou rozděle-
ny podle věku. Nelze říci, která z nich je
nejlepší, protože ve všech skupinkách jsou
děvčata, která se moc a moc snaží co nejlé-
pe rozvíjet svůj zájem. Rozhodně to nejsou
jen dny a časy stanovené pro jejich kroužek,

ale scházejí se dle potřeby, tedy daleko čas-
těji. Nešlo by to ale bez velmi dobrých, obě-
tavých vedoucích, jimiž jsou Kateřina Cara-
sová a Jana Váňová. Kvůli rekonstrukci se 
činnost i těchto zájmových kroužků v tomto 
školním roce rozběhla později, a to byl urči-
tý handicap nejen pro tento kroužek. Děv-
čata jsou zvána různými organizacemi a fi r-
mami, aby obohatila svým vystoupením pro-
gram. A pozvání stále přibývá.

Kdo ze Slavičína chtěl, ten se měl mož-
nost zúčastnit v sobotu 3. května 2014 v po-
řadí již III. ročníku Orient show na Soko-
lovně. Sál i balkony byly k prasknutí. Ten, 
kdo přišel, určitě nelitoval. Děvčata od těch 
nejmenších (nejmladší,  Sofi nka Bartončíko-
vá, měla teprve 3 roky) se předvedla, jak jen 
nejlépe uměla a mohla.

O týden později, 10. května 2014, se usku-
tečnilo v Uherském Ostrohu „Světlo orientu“, 
krajská soutěž orientálních tanečnic v pěti 
kategoriích. Sjelo se tam na 300 soutěžících.
Všechna naše děvčátka se moc snažila a za-
slouží velikou pochvalu za reprezentaci na-
šeho zařízení. Jen nevím, zda je šťastné hod-
notit vystoupení „poloprofesionálů“  z taneč-
ních škol našeho kraje spolu s dětmi ze zá-
jmových kroužků zařízení našeho typu. Je 
celkem jasné, že žáci tanečních škol vede-
ni profesionály mají k tomu, aby zvítězili, 
lepší předpoklady. Ale – my jsme si jeli za-
soutěžit... Jen ti nejmenší byli smutní a zkla-
maní, protože si mysleli na nějakou z výher.

Za prací těchto zmiňovaných zájmových 
kroužků je, jak již uvádím výše, spousta ho-
din navíc směrem k dětem ze strany obou 
vedoucích, jak Katky Carasové, která se sta-
rá o většinu choreografi í, tak ze strany Jany 
Váňové, která šila kostýmy (moc „hleďávé“) 
pro všechny naše tanečnice. Za těmito kos-
týmy je skryta spousta hodin navíc, ale také 
spousta peněz. Část nákladů byla proplace-
na z grantu města, část z fi nančních pro-
středků zájmových kroužků, částečně se 
podíleli rodiče – a pak je tu ještě jeden díl, 
který zůstal penězi nezaplacen, osobní, pře-
devším časové investice Jany Váňové. Obě-
ma vedoucím patří náš veliký dík za to, jak 
s dětmi pracují. A to, že jsme nepřivezli po-
hár není důležité, natož nejdůležitější. Pod-
statné je, že děvčata dělají to, co je baví a že 

jsou pod křídly vedou-
cích – nadšenců o tuto 
oblast zájmu.

Jednoho krásného
květnového dopoled-
ne se objevil ve dveřích 
naší kanceláře Radek 
Trčka. O jeho skrom-
nosti nelze pochybovat. 
Přišel se s námi podělit 
o radost z Mistrovství re-
publiky v karate. Přinesl 
krásnou, stříbrnou me-
daili. Dobrý, velký ka-
ratista, který vede naše 
malé karatisty. Jsou ši-
kovní a nejspíš za to dost 
může i náš Radek. Rad-
ku, gratulujeme...

DDM Slavičín
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Vážení čtenáři, úspěchy našich studentů
za poslední měsíce nás opravňují konstatovat,
že s jejich počtem se řadíme na přední příč-
ky ze všech škol ve Zlínském kraji. Děkuje-
me studentům za reprezentaci školy i měs-
ta Slavičína a učitelům za jejich přípravu jak
v pedagogickém, tak ve výchovném procesu.
Hloubková analýza pedagogicko-výchovného
procesu proběhla také na základě České škol-
ní inspekce. Kontrolní zpráva, která potvrzu-
je správný směr sloučené školy, je přístupná
na webu školy. Dále jsme realizovali Hodno-
cení školy vnější fi rmou SCIO – MAPA 2014
za pomocí rodičů, žáků, učitelů – výsledky
evaluace jsou zpřístupněny na intranetu ško-
ly. Děkujeme rodičům za vyplnění dotazníků.
OKRESNÍ KOLA
Marie Králiková (kvinta) – 1. místo  běh
na 1 500 metrů
Marie Králiková (kvinta) – 1. místo běh
na 3 000 metrů
družstvo dívek GJP – 1. místo volejbalo-
vý turnaj
Marek Coufalík (kvarta) – 1. místo v Ma-
tematické olympiádě
Radka Čalová, Martina Ocelíková, Alžběta
Pochylá a Barbora Andersová (kvarta) – úspěš-
né řešitelky v Dějepisné olympiádě
Josef Tomeček (kvarta) – 2. místo Konver-
zační soutěž v německém jazyce (kat. II B)
 Michaela Kostková (kvinta) – 2. místo
Olympiáda v českém jazyce (kat. II)
Vojtěch Slováček (kvarta) – 1. místo a Mar-
tina Ocelíková (kvarta) – 3. místo Olympiáda
v českém jazyce (kat. I)
Magdalena Helísková (tercie) – 3. místo
Konverzační soutěž v anglickém jazyce (kat. B)
Zita Klimčíková (tercie) – 1. místo reci-
tační soutěž
Josef Tomeček (kvarta) – obhájil 1. místo
Chemická olympiáda 
Marek Coufalík (kvarta) – 1. místo, Josef 
Tomeček (kvarta) – 2. místo Fyzikální olym-
piáda (kat. E)

KRAJSKÁ KOLA
Jonáš Plášek, František Váňa, Samuel Orlita
(tým sekundy) – 1. místo v projektu ENERSOL

 Lucie Machovská (septima) – 4. místo
Konverzační soutěž ve francouzském jazy-
ce (kat. B1)
Marek Coufalík (kvarta) – 2. místo Mate-
matická olympiáda (kat. Z9)
 Marek Coufalík (kvarta) – 1. místo, Jonáš
Herec – 2. místo, Barbora Andersová – 3. mís-
to Offi ce Arena 2014 soutěž v aplikaci offi ce
Josef Tomeček (kvarta) – 1. – 2. místo, Ma-
rek Coufalík (kvarta) 3. – 5. místo Fyzikální
olympiáda (kat. E)
Michaela Kostková (kvinta) – Chemická
olympiáda (kat. C)
3. místo Petr Dynka soutěž instalatérů
1. místo Obráběč kovů David Fojtík

Středoškolská odborná činnost 
obor fyzika – 1. místo David Maryáš, Mi-
chal Holek a Radim Častulík
obor matematika – 1. místo Pavel Sova
a Jan Šůstek
obor chemie – 3. místo Gabriela Presová
obor biologie – 1. místo Veronika Kuželo-
vá, 2. místo Alžběta Šuráňová
obor zdravotnictví – 2. místo Kateřina Sklá-
dalová, 3. místo Nikola Maružánová
 obor zemědělství – 1. místo Tereza Hlavi-
cová, 3. místo Michaela Kašpárková
 obor strojírenství – 1. místo David Fojtík, Pa-
trik Unzeitig, 2. místo Filip Barák, Adam Fojtů
obor učební pomůcky – 1. místo Jakub Še-
bák, Jakub Mikl, 2. místo Radek Macků
obor ekonomika – 2. místo Martin Křižka
obor psychologie – 2. místo Ludmila Hol-
bíková
obor teorie kultury – 2. místo Eliška Her-
cová
obor informatika – 1. místo Štěpán Trčka

CELOSTÁTNÍ KOLA
Jakub Šebák programování FANUC 1. mís-
to
Samuel Orlita (sekunda) v projektu ENER-
SOL
Marek Coufalík (kvarta) Offi ce Arena 2014
David Maryáš, Michal Holek a Radim Čas-

tulík (sekunda) a Pavel Sova a Jan Šůstek (kvin-
ta) v Středoškolské odborné činnosti
 vědomostní soutěž gymnázií o první re-
publice – Vendula Holková, Kamila Nováko-
vá,Tereza  Machovská (kvinta)
 David Fojtík 9. místo Obráběč kovů

OSTATNÍ ÚSPĚCHY
Štěpán Trčka (G-3) byl vybrán MFF Uni-
verzity Karlovy na týdenní soustředění Ko-
respondenčního semináře z programování
Marie Králiková (kvinta) – získala pres-
tižní FCE certifi kát z angličtiny (úroveň B2)
Marie Štefaníková, Adéla Münsterová, 
Kristýna Jadavanová, Tereza Fojtů, Gabriela 
Presová (septima) – získaly ocenění v rámci 
výtvarné soutěže 85. výročí Masarykova gym-
názia ve Vsetíně
studentky primy – ocenění Scio za nejlep-
ší výsledek ve Zlínském kraji mezi žáky více-
letých gymnázií – Vendula Martincová, Amá-
lie Maryášová – v testování OSP, Kateřina Vá-
ňová, Vendula Machalová v českém jazyce
 David Maryáš (sekunda) – 1. místo, plný 
počet bodů (120) – mezinárodní matematic-
ká soutěž KLOKAN
 turnaj v nohejbale – vítězný tým žáků se-
kundy Martin Vincour, Tomáš Vincour a Ra-
dim Častulík, Tomáš Vincour byl vyhlášen 
nejlepším hráčem turnaje

Úspěch v Pythagoriádě
prima/6. ročník: 2. místo: Amálie Mary-
ášová – 14 bodů, 3. místo: Vendula Macha-
lová – 13 bodů, 4. místo: Vendula Martinko-
vá – 12 bodů 
sekunda/7. ročník: 2. místo: David Mary-
áš – 8 bodů, 3. místo: Michal Holek – 6 bodů, 
Jindřich Maňas – 6 bodů, Vojtěch Tarabus
– 6 bodů 
tercie/8. ročník: 1. místo: Eliška Remešová 
– 10 bodů, 4. místo: Michaela Machů – 6 bodů, 
Zuzana Procházková – 6 bodů

MMajááles 200014

Jako každý rok, tak i letos proběhl stu-
dentský Majáles, který se nesl v duchu his-
torie – bylo se opravdu na co dívat. Městem 

Možnoost podání přihlášek vv dalších 
kolech:
maturiitní obbory: oosmileté gyymmnázium, 
čtyřleté ggymnnázium,, mechatroonnik, pod-
nikání
učebnní obbory: oobráběč, eeleektrikář, 
automechhanikk, kuchaař

Informmace na tel. čísle 6044 453 954
u vedení školyy, kritéria na wwwww.gjpsoss-
lavicin.czz. 

Uchazzeči vv učebnních oboreecch a Pod-
nikání buudou přijatii bez PZ dle kritérií.

Informmačníí schůzzky pro přiijaté stu-
denty ve vvšechh oboreech o organniizaci stu-
dia, požadavcíích, addaptačních ppobytech 
proběhnoou v červnuu s třídnímmmi učiteli. 
Těšíme see na nnávštěvvu.
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prošli indiáni, bohové z Olympu, pionýři,
mumie, ale i vojáci, hokejisté nebo piráti.
Celý průvod zakončil svou pouť v zámec-
kém parku, kde již byl připraven pan Petr
Svoboda, který obstaral ozvučení celé akce
a skupina ISIDIA. Bohužel díky špatnému
počasí se nemohly konat soutěže pro děti
z mateřských škol, ale i přesto se celá akce
studentů zdařila.

VVeřejjné zakkázky

 Škola podala projekt do OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – Další vzdělá-
vání pracovníků škol a školských zařízení
s názvem „ICT nás baví“ v oblasti podpory
1.3 za 1 mil. Kč.
Škola připravuje prohloubení spolupráce
se sociálními partnery v duchu Duálního
vzdělávání s TVD Technická výroba, a. s.,
TRYON, s. r. o., Brumov, NTS Prometal, kte-
rá významně zkvalitní průběh odborného
výcviku strojírenských oborů, v návaznos-
ti také na jejich uplatnění nejenom v těch-
to fi rmách. K tomuto byl také organizován
13. května 2014 zřizovatelem školy seminář
v Baťově institutu pro partnery na téma da-
ňové zvýhodnění pro fi rmy.

Naabíídkka dddosažžeeeníí 
kvaaliifi kkacee – SSOOOŠ
Škola jakko auutorizovvaaná osobba uumožžňuje 
získatt proo zájeemce z řřad veřejjnoosti a fifi rem 
dílčí ii úpllné kkvalifi kkaace v obooruu Obrráběč
kovů dle zákoona č. 11779/20066 Sbb., o uuzná-
vání vvýsledkůů dalšíhhoo vzděláávánní:

Souustrruženní kovoovvých maaterriáálů
Obbsluhha CCNC strroojů
Vrttáníí kovvových mmateriálůů
Brooušeení kkovovýcchh materiiálůů
Fréézovvání kovovýýcch materiáálůů

V měsíci květnu jsme ve slavičínských ma-
teřských školách oslavili 50. výročí vzniku
systému školního stravování v naší repub-
lice. Oslavy probíhají ve školních jídelnách
po celý školní rok.

Školní stravování se u nás začalo rozví-
jet po 2. světové válce. Jeho hlavní snahou
bylo zlepšit zdraví dětí po válečném strádá-
ní. I stoupající zaměstnanost žen v těchto le-
tech vyvolávala potřebu zajištění péče o je-
jich děti, včetně stravování. Tak začaly vzni-
kat první školní jídelny, zřizované spontán-
ně z popudu obcí a škol. Od roku 1953 se sys-
tém propracovával, až nakonec v roce 1963
vyšla první směrnice pro školní stravová-
ní, která řešila nejen organizační záležitos-
ti, ale i výživové normy. V tomto roce byly
stanoveny pevné základy systému školního
stravování. Cílem bylo nejen děti nasytit, ale
také je začít stravovat vhodně, aby dostáva-
ly všechny živiny ve správném poměru dů-
ležitém ke zdravému vývoji a růstu.

Škola je prostředím, ve kterém děti trá-
ví poměrně dlouhou dobu, a které se podí-
lí na utváření postojů, ovlivňujících mimo
jiné i stravovací návyky a vztah k pohybo-
vé aktivitě, která významně působí na jejich
tělesnou hmotnost. Škola se tak stává ideál-
ním místem, které může ovlivnit zdraví dí-
těte pro celý jeho život. 

Školní stravování plní několik funkcí:
- klasickou sytící – je průzkumy dokázá-

no, že oběd ve školní jídelně je často jedi-
ným teplým jídlem dětí za den,

- zdravotně výživovou – strava ve školní
jídelně musí dodržovat přísná kritéria na pl-
nění doporučených denních dávek i hygie-
nické předpisy,

- výchovnou – pestrá, zdravá, věku od-
povídající strava podle denních doporuče-
ných dávek je praktickým dennodenním pří-
kladem pro výchovu ke zdravému životní-
mu stylu, základy stolování ve společnosti.

Podíl školních jídelen na výchově dětí
ke zdravému životnímu stylu je v poslední
době velmi diskutovaným tématem, jehož
výsledkem je potvrzení nezastupitelnosti
této instituce ve stravovacích zvyklostech
našich dětí. V současné době je na školní jí-
delny čím dál častěji vznášen požadavek,
aby připravily pro děti jídlo zdravé, chut-
né a naučily je zároveň pokrm sníst. Poža-
duje se po nich, aby místo rodičů vedly děti
ke správným stravovacím návykům a je jim
kladeno za vinu, že malí strávníci jsou vybí-
raví a to, co je jejich zdraví prospěšné kon-
zumují s nechutí. Přitom je to právě rodin-
né prostředí, které přivádí do škol nastupu-
jící mladou generaci, jež je v oblasti výživy
někdy až žalostně nevědomá.

U příležitosti 50. výročí zavedení sys-
tému školního stravování jsme připravily
ve všech mateřských školách týdenní “re-
tro” jídelníček aneb co vařily naše babičky
v 50. a 60. letech minulého století a pro ro-
diče článek na webových stránkách jednot-
livých školek. Děti si namalovaly výkresy

na téma jaké jídlo nebo potraviny mají nej-
raději a co je pro ně zdravé. V mateřské škole 
Malé Pole mohli rodiče shlédnout výstavku 
minulého a současného stolování dětí, vý-
stavku nádobí, které jsme používaly v minu-
losti v kuchyních, nástěnku s dobovými fo-
tografi emi a staršími jídelníčky. Měli mož-
nost si prohlédnout kuchyň i výdejny, které 
byly zrekonstruovány v letech 2006 a 2007. 
Také jsme pro rodiče připravily ochutnáv-
ku pomazánek. 

Byly jsme mile potěšeny zájmem ze stra-
ny rodičů i návštěvou místostarosty města 
Slavičín pana Pinďáka. Jejich zájem o stra-
vování nejmladší generace nám udělal ra-
dost a dodal nám chuť a energii do další prá-
ce a přesvědčili nás, že trpělivost s malými 
dětmi má smysl.

Radmila Bednářová, 
vedoucí školních jídelen MŠ Slavičín

MMiléé pozvváání…

 Náš country kroužek Little beans dostal
pozvání vystoupit na Orient show, která se
konala 3. května 2014 na Sokolovně. Celé
odpoledne jsme si všichni moc užili. Ne-
jen tím, že jsme mohli zatančit, ale viděli
jsme krásné tanečnice, kostýmy a nasáli
jsme atmosféru orientu. Touto cestou dě-
kujeme za pozvání.
 Další akcí byl Svátek matek 10. května
2014. Pro naše maminky a babičky jsme
přichystali pásmo tanečků, básniček, krát-
kou hudební scénku a tím jsme jim popřá-
li k jejich svátku. 

Mgr. Šárka Končická

ŠŠkolní shooww

Čas neúprosně ubíhá a pomalu začí-
ná klepat na dveře konec školního roku
2013/2014. Rádi bychom pozvali rodiče
našich žáků a širokou veřejnost na naši
Školní show, která se bude konat v neděli
8. června 2014 v 15.00 hodin na letní scé-
ně v zámeckém parku. V případě nepřízni-
vého počasí se akce překládá o týden poz-
ději, na 15. června 2014 na stejném mís-
tě a ve stejnou hodinu. Pokud bude pršet 
i tuto neděli, bude naše show 15. června
2014 v 15.00 hodin na Sokolovně. Svým
vystoupením Vás pobaví a příjemně nala-
dí žáci naší školy, k poslechu zahraje ka-
pela Focus rock a nebude chybět ani ob-
čerstvení. Jako hosté vystoupí: orientál-
ní tanečnice a karate. Věřím, že společně
strávíme příjemné prosluněné odpoledne
plné zábavy a dobré pohody. 

Těšíme se na Vás.
Mgr. Roman Goldbach, 

ředitel školy

Mateřské školy oslavily 50. výročí vzniku školních jídelen

ZŠ Malé Pole

 Škola zahájila veřejnou zakázku na dodáv-
ku CNC frézky, strojařských pomůcek a dí-
lenského nábytku za 3,9 mil. Kč.
Probíhá soutěž na rekonstrukci areálu SOŠ
za 20 mil. Kč z ROP.
Probíhá soutěž na rekonstrukci fasády
a oken z OP ŽP za 25 mil. Kč.
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získaly ocenění za grafi ku časopisu, za titul-
ní stranu časopisu, 2. místo v kategorii žáků
1. a 2. stupně ZŠ a úplně na závěr nám po-
řadatelé udělili zvláštní cenu poroty. Zkrát-
ka, naše radost a potlesk přítomných nebra-
ly konce! A tímto úspěchem jsme si vyslouži-
li postup do celorepublikového kola.

Takto skvělé ohodnocení osmnáctileté prá-
ce na Školních novinách nás opět velmi potě-
šilo a určitě bude dál motivovat. Poděkování
proto patří všem žákům a pedagogům, kteří
do novin přispívají a také MgA. Danielu Šen-
keříkovi za grafi ku novin. Ať se nám i nadále
daří! Mgr. Adriana Maňasová

Sllavičínskéé seniorrkyy znoovu 
vee škkolníchh lavicícch

Interaktivní tabule, dataprojektor, meziná-
rodní videokonference, moderní technologie
– slova, pod kterými si nezasvěcení jen stěží
představí, jaké místo a jakou funkci ve vzdě-
lávání dnešních žáků plní.

Díky projektu Nadace Jana Pivečky „Chce-
me pomáhat“ se rozhodli žáci 8.A tak trošič-
ku bořit mýty ve vztazích teenagerů a senio-
rů. Pozvali jsme proto do naší školy slavičín-
ské seniorky z Diaklubu, aby si vyzkoušely,
jak se s těmito moderními technologiemi pra-
cuje. Musím říct, že se vůbec nezalekly a na-
opak si své nové školní zkušenosti užívaly.

Druhá polovina našeho společného do-
poledne se zcela určitě vryla do paměti
zase našim žákům. Seniorky totiž zavzpo-
mínaly na doby poválečné, 
50. a 60.  léta, kdy do školy 
chodily ony. Jak vypadala 
výuka, jaké vybavení ve ško-
le bylo či jaké výchovné me-
tody se používaly, to bylo 
pro žáky rozhodně zajímavé 
a pro mnohé i překvapivé.

M ys l í m ,  ž e  m ů ž u
za všechny říct, že naše 
první společné setkání se 
vydařilo. Nejenže jsme si vy-
měnili názory a zkušenosti 
ze školy, ale také jsme zjis-
tili, že teenageři a senioři si
mohou rozumět a mít stejné 
názory. A o to v celém pro-
jektu přece šlo. Proto se už 
také všichni těšíme na další 

Základní škola Slavičín-Vlára
DDějeppisná eexkurzee ddoo OOsvětimmmi

Ve středu 7. května 2014 se žáci 9. ročníku
zúčastnili dějepisné exkurze do polského Kra-
kova a Osvětimi. Po dlouhé cestě, které před-
cházelo časné ranní vstávání, dorazili nejdří-
ve do starobylého Krakova. Zde zahájili svou
cestu za poznáním návštěvou hradu Wawel, 
který je komplexem hradních budov, kated-
rály a královské zahrady. Po prohlídce zamí-
řili do historického centra města. Další částí
exkurze byla návštěva koncentračního tábo-
ra v Osvětimi. Ponurá atmosféra místa na ně
velmi silně působila po celou dobu prohlíd-
ky. Expozici mapující utrpení vězněných, do-
plněnou poutavým výkladem průvodce pro-
šli s velkým zájmem. Poté pokračovali do tá-
bora Březinka, kde mohli opět na vlastní oči
vidět, v jak nelidských podmínkách museli
zdejší vězni přežívat. Náladu jim v tu chvíli
nezvedlo ani slunečné počasí, které celý výlet 
provázelo. Nicméně exkurze byla pro všechny
velmi poučná a zajímavá a zanechala v nich
velmi silný zážitek. Mgr. Jarmila Maňasová

DDen ZZemě vv Ekoškkollee

Nedílnou součástí výuky bývá každoročně
ekologicky zaměřený celoškolní projekt s ná-
zvem Den Země. Letos proběhl na naší ško-
le 25. dubna 2014. Žáci 1. – 9. tříd si vyzkou-
šeli, co znamená chránit přírodu a pečovat 
o prostředí, v němž žijí. Mladší děti formou
her a zážitkových činností poznávaly příro-
du v okolí školy, rybníka a v parku. Starší žáci
se zabývali otázkami, co v této oblasti prak-
ticky dělají doma, jak třídí odpad, jak snižu-
jí spotřebu vody a elektřiny, čím topí a neto-
pí v kamnech. Vydali se na pracoviště, kde
se odpady zabývají profesionálně. Navštívi-
li sběrný dvůr, čističku odpadních vod a ří-
zenou skládku odpadů. Všude měli pracov-
níci daných objektů připraveny zajímavé in-
formace o významu a provozu jednotlivých
zařízení. Ve spolupráci s Odborem životního
prostředí Městského úřadu Slavičín pak pro-
běhla část praktická – úklid lokalit ve městě.
Nezbývá než si přát, aby papírků, nedopalků
a ostatních odpadků zbavená prostranství vy-
držela uklizená co nejdéle.

Mgr. Radoslav Filipovič

NNašee Školnní novinny jiiž ppotřetíí bbodovaalyy!

Také letos jsme se přihlásili do soutěže
Školní časopis roku 2014 pořádané Asocia-
cí středoškolských klubů ČR. Dne 6. května
2014 jsme pak byli pozváni na vyhlášení vý-
sledků krajského kola do pěkných nových
prostor Krajské knihovny Františka Bartoše
ve Zlíně. Vzhledem k úspěchům z předešlých
let jsme v nějaké ocenění doufali, ale že nás
odborná porota složená z novinářů a grafi ků
odmění hned čtyřikrát, tak to pro nás bylo
velké překvapení. 

A v čem jsme zazářili? Naše Školní noviny

společný den, který tentokrát strávíme v Ho-
rákově vile, kde nám seniorky z Diaklubu při-
blíží „babiččinu kuchyni“ a samozřejmě nás
naučí mnoho užitečného. Už teď se všichni 
moc těšíme. 

Mgr. Ludmila Jandíková

ÚÚspěěchy naaa zelenéémm tráávníku

To, že je kopaná jednou z nejoblíbenějších 
míčových her na naší škole, prokázali fotba-
listé ZŠ Slavičín-Vlára v turnajích, které ab-
solvovali v měsíci dubnu a květnu.

- Dne 16. dubna 2014 v regionálním kole 
Coca-Cola Školského poháru ve Slavičíně vy-
bojovali žáci 6. – 9. ročníku krásné 2. místo.

- Dne 23. dubna 2014 se na turnaji McDo-
nald´s Cup ve Štítné nad Vláří radovali chlap-
ci 1. – 3. ročníku z pěkného 3. místa.

- Dne 24. dubna 2014 si rovněž z turnaje 
McDonald´s Cup z Nedašova přivezli chlapci
4. – 5. ročníku vítězství a zajistili si tak postup
do okresního fi nále, které se hrálo 13. května
2014 v Brumově-Bylnici. Tam naši fotbalisté 
získali po zásluze 3. místo.

Za vzornou reprezentaci školy všem na-
šim fotbalistům děkujeme.

Ing. David Ptáček

ZZa teechnickkkým vzddělláánímm 
v HI-TTECH ccentru 

Žáci 5. ročníku se ve středu 30. dubna
2014 zúčastnili exkurze do HI-TECH cent-
ra v Uherském Brodě. Toto centrum je oje-
dinělým místem, v němž se mohou žáci se-
tkat s mnohými moderními technologiemi. Je 
svým obsahem zaměřeno hlavně na podporu 
technického vzdělávání. Součástí programu 
byly hry, soutěže, animace a úkoly s využitím 
nejmodernějších přístrojů. Žáci si vyzkoušeli 
práci s elektrotechnickou stavebnicí, sestavi-
li si podle návodu funkční rádio. Dále plni-
li úkoly na tabletech, seznámili se s 3D pro-
storovým scannerem a 3D tiskárnou umož-
ňující prostorový tisk prototypů a modelů. 
Svá těla rozpohybovali při soutěži na senzo-
ru Kinect. Exkurze byla zakončena 3D pro-
jekcí krátkých fi lmových ukázek v unikátním 
3D kinu. Pro všechny to bylo velmi zábavné 
a  poučné dopoledne. 

Mgr. Hana Majeriková

ZŠ Slavičín-Vlára Vás srdečně zve na

slavnostní ukončení školního 
roku na letní scéně,

v pátek 27. června 2014 v 8.30 hodin. 
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ZUŠ Slavičín

Soutěěžní úússpěchyy

Orchestry jazzové a ostatní
V krajském kole soutěžee ZUŠ, které 

proběhlo 25. dubna 2014 v ZZUŠ Uherský 
Ostroh, získal  Žákovský oorchestr ZUŠ
Slavičín v kategorii ostatní orchestry 
2. místo, tř. učitel: Mgr. Zdeněk Kozubík.

Výtvarný obor
Krajské kolo 12. ročnííku soutěžní

přehlídky výtvarného oboru ZZUŠ s názvem
Velké maličkosti se konalo 22. května 2014
v ZUŠ Zlín. Škola přihlásila ddo soutěže dvě 
výtvarné kolekce žákovskýchh prací na dané 
téma. Výtvarná řada „Radovvánky“ získala 
krajské ocenění (tř. učitelka: Mgr. Zdenka 
Váňová) a výtvarná řada „„Strom“ byla 
oceněna s postupem do celoostátního kola 
ve Šternberku (tř. učitelkaa: Mgr. Jana 
Jakúbková).

Všem souttěžícím a jejich učitelům
blahopřejeme k pěknému umístění v kraji
a děkujeme zaa reprezentaci školy. 

Srdečně Vás zveme na

SVÁTEK HOUSLÍ
6. června 2014 v 18.00 hodin,

radnice Slavičín

Přijďte se s námi rozloučit 
se školním rokem!

„ZUŠ V PARKU“
pátek 13. června 2014, od 17.00 hodin, 

letní scéna Slavičín
Hrají, zpívají a vystavují žáci ZUŠ 

Slavičín. 
Vstupné dobrovolné, občerstvení

zajištěno. 
V případě nepříznivého počasí 
se akce koná ve stejnou dobu

v Sokolovně Slavičín. 

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné využí-

vat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek je
možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazba dokumentů do plasto-
vých kroužků, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2014.
 Internet a komunikace přes internet – 
12 hodin – 400 Kč
Internet znáte, máte ho doma, občas ho využí-
váte? Ale přeci jen chcete objevit více? Chce-
te ovládnout internet tak, abyste vždy našli
to, co potřebujete? Objevte s námi sílu inter-
netu... Zároveň se naučte modernímu způso-
bu komunikace s využitím internetu. To zna-
mená, dopisovat, telefonovat zadarmo! Ano,
zadarmo a my Vás to naučíme!
Osnova: vyhledávání na internetu, stahová-
ní obrázku, programů, textů, sdílení souborů

s využitím internetu, komunikace přes inter-
net (skype, facebook), e-mail.
Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč

Kurz je určen začátečníkům, studentům,
jednoduše všem, kteří si chtějí prostřednic-
tvím praktických příkladů osvojit základy po-

dvojného účetnictví. Výklad je zaměřen na zá-
kladní účetní operace, principy a pojmy pou-
žívané v podvojném účetnictví, které jsou vy-
světleny velmi srozumitelným a jednoduchým 
způsobem. Další předností kurzu je to, že jed-
notlivé pojmy a části výkladu jsou znázorně-
ny na řadě příkladů z různých oborů podni-
kání v podobě tabulek a grafů. 
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
 Finanční svoboda aneb jak umíte hospo-
dařit se svými penězi?
Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
 Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 
700 Kč
Tvorba webových stránek – 20 hodin – 
850 Kč
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
 Power Point – 12 hodin – 500 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin – 
1 000 Kč

Nutný počet pro otevření kurzu je mini-
málně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním 
čísle 577 342 822, 739 095 315 nebo přímo 
v sídle Nadace Jana Pivečky.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Používáme 

různé kreativní techniky a zároveň společ-
ně strávíme vždy pěkné odpoledne. Bližší in-
formace: paní lektorka Eva Bartošová na tel. 
čísle 777 913 782. Schůzky probíhají každé 
úterý v 16.00 hodin  v Horákově vile, v prv-
ním podlaží. 
Plán aktivit na červen: výroba svíček.

Připravujeme:
Helfíkův kotár – 14. června 2014, 

9.00 hodin, Pivečkův lesopark 
Srdečně zveme všechny příznivce soutěže-

ní na tento závod proložený ukázkou záchra-
nářské techniky, policejní akce, vyprošťová-
ní raněných, výcviku policejních psů + další 
doprovodný program (např. soutěže pro děti).

V Pivečkově lesoparku ve Slavičíně. Ob-
čerstvení pro návštěvníky přímo v areálu 
zajištěno.

Výtvarný příměstský tábor:
30. června – 4. července 2014
Anglický příměstský tábor: 
11. – 15. srpna 2014

Vzdělávacího střediska
Informace
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centrum R-EGO
Poradenské 

III. PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ 
TÁBOR „KAMARÁD“
Kdo se můžee přihláásit? 
Kluci i holkyy ve věkku od 7 ddo 15 let. 
Jaké je zaměěření táábora? 
Náš tábor je oorientoovaný hlaavně na záži-
tek dětí ve voolných ddnech prázdnin. Pro-
gram je dále zaměřen na rozzvoj komuni-
kačních doveednostíí, týmovouu spolupráci, 
kreativitu, těělesnouu zdatnosst, zvyšování 
sebedůvěry aa v neposlední řřadě na osvo-
jení praktickkých innformací.
Termíny a čaasový hharmonoogram:
7. – 11. červeence 20014 nebo 
4. – 8. srpna 2014 
denně od 8.000 do 166.00 hodiin
Co je v plánuu?
výtvarné, literární a diskuusní aktivity
závody, sooutěže, skupinovvé hry
výlety (jízzda na koni, kooupání, gast-
ronomická shhow, ookolní vessnice a měs-
ta apod.)
relaxační aktivitty 
zajímavé aa nové iinformacce (videa, PC, 
zážitkové činnnosti v klubu ii venku)
Cena 880 Kč zahrnuuje: oběddy, odpolední 
svačiny, pitnýý režimm, vstupnné, jízdné, zá-
zemí v klubuu, pedaagogický dohled a po-
můcky potřebbné k jednotlivýmm činnostem
Bližší informmace a  přihláškky u pracov-
níků.
Kontakt: Poradenskké centruum R-Ego
nám. Mezi Šeenky 119, 763 211 Slavičín
telefon: 577 3341 4466, mobil: 732 713 014
web: www.r--ego.cz

Společenská kronika
NAROZENÍ – DUBEN
Martin a Zuzana Lutonských – dcera Lucie
Petr a Iva Šimoníkovi – syn Vojtěch

ý

Štěpán a Alena Satinovi – dcera Andrea 
y j

SŇATKY – DUBEN
Lukáš Veselý a Petra Šuráňová
Petr Fojtů a Petra Šišková

ý

30. 4. 2014 Ing. František Horký, 83 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpra-
vodaje narození Vašeho dítěte nebo uzavření manžel-
ství, dostavte se, prosím, na matriku Městského úřa-
du Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním 
a zveřejněním osobních údajů na základě zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3
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ÚMRTÍ
 3. 4. 2014 František Kozubík, 91 let, Hrádek
 3. 4. 2014 Marie Strážnická, 89 let, Opava 
 5. 4. 2014 Jaroslav Münster, 77 let, Nevšová
 9. 4. 2014 Božena Humpolová, 81 let, Šanov
 11. 4. 2014 Vlasta Vaculíková, 811 let, Haluzice
 14. 4. 2014 Jan Dvořák, 71 let, Hrrádek
 23. 4. 2014 Marie Plevová, 85 lett, Bohuslavice
 28. 4. 2014 Josef Orsák, 70 let, Šaanov

Pěkných úspěchů dosáhl v letošní sezoně
odchovanec a člen slavičínského kuželkář-
ského oddílu – Rostislav Gorecký. Po přestu-
pu hrál 1. ligu za Luhačovice a patřil mezi
největší překvapení celé soutěže. Ač věkem
dorostenec, odehrál 21 ligových zápasů,
z nichž 15x zvítězil a pomohl družstvu Lu-
hačovic k 5. místu. Průměrem 592,4 poraže-
ných kuželek byl 4. nejlepší hráč. Nejlepším
výkonem 646 kuželek zůstal jen 1 kuželku
od rekordu ČR!

Rosťovi se dařilo i v 1. ročníku nové
soutěže dorostu – Český pohár Bevar Tour.
Z 5 turnajů hned 3 vyhrál a ve fi nále v Olo-
mouci si pak s přehledem pohlídal 1. místo.

Na mistrovství republiky dorostu ve Va-
lašském Meziříčí skončil na pěkném 3. mís-
tě v soutěži jednotlivců a 4. místě ve sprin-
tech.

Na základě výkonnosti byl vybrán do ju-
niorské reprezentace U23. Zúčastnil se tří
mezistátních utkání (2x Rakousko, Sloven-
sko). Mezi staršími hráči se neztratil a po
zásluze si vybojoval nominaci na Mistrov-
ství světa v kuželkách, které se uskutečnilo
13. – 18. května v Brně. V soutěži družstev
srazil 614 kuželek a jen o 2 kuželky mu uni-
kl postup do fi nále. Družstvo juniorů skon-
čilo na výborném 4. místě.

Největší úspěch Rosťu ale čekal v disci-

Stříbrná medaile z mistrovství světa

plíně tandemů – mix. Jeho spoluhráčkou 
byla Markéta Jandíková z Valašského Me-
ziříčí. V 1. kole porazili po výborném výko-
nu pár ze Slovenska 2:0, ve 2. kole v rozho-
zu vyřadili dvojici z Rumunska. V semifi ná-
le přehráli 2:0 Makedonii a – fi nále!! Soupe-
ři ze Srbska ale už byli nad síly naší dvojice, 
přesto stříbrná medaile je obrovsky ceněný 
úspěch v kuželkářském sportu.

Velká gratulace!!
Rostislav Gorecký st.

muži A – diviize, skupina E
neděle 1. 6. MMohelnnice 10.15
neděle 15. 6. Opavaa B 10.15
muži B – I.B třída
neděle 8. 6. AAdmiraa Hulín 100.15
dorost – krajjská soutěž
sobota 7. 6. Prrovodoov 10.00
žáci – krajskký přebbor
sobota 14. 6. LLuhačoovice 9.300 a 11.15
přípravka – kkrajská soutěž, skupina B
pondělí 2. 6. BBaťov 11930 16:000
pondělí 16. 6. Loukyy 16:00

Mistrovská utkáníí 
FC TVD Slavičín

Kalendář
turistických akcí 
 1. 6. Vsetínn – Vsaacký Cább – Karolinka 
– 20 km
 3. – 10. 6. NNervovvé lázně (SStaré Splavy)
 8. 6. Starýý Hrozzenkov – Roháčová – 
Haluzice – Šttvrtok –– 20 km
 15. 6. Bojkkovice – Modrá voda – Nový 
dvůr – Krhovv – Bojkkovice – 221 km
 21. – 22. 66. zájezd – Modrrá (Salaš)
 29. 6. Kochhavec –– Antolstáál – Nemšová 
– 21 km

Přesné innformaace naleeznete vždy 
na nástěnce uu mapyy na zastávvce u radnice 
ve Slavičíně. 
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V Z P O M Í N Á M E

Dnnne 300. června 2014 vzpomeneme 
3. výýročí úmrtí pana 

Fraanntišška DDUBSKÉHO
ýý

 ze Slavičína 
a 8. čerrvencee 2014 by se dožil 65 let. 
S láááskouou a úcctou nikdy nezapomene 

přřítelkyně Jana.

VVV měěěsícci únooru 2012012014 j4 jsmesme vz vzpompommnělnělně i i
12. výýročí úmrtmrtí pí panaana 

FFFrantiškakaka MMAMM TŮŠEE
ýý

 ze ze Sl Slaviavičínčínna. a. 
S lS lS láskáskáskou ou ou a úa úa úúctoctoctou vzpozpomínmíná dá družružžkaka ka
JarJarJarmilmilmila Ma Ma MMaatůatůatůšovšovšová, á, á dcecery ry JarJarmilmilaa 

a Ea Ea Ea va va va OveOOvesnésné. 

Dneee 3000. června 2014 vzpomenemeee 
33. 3 smmum tnné výročí úmrtí pana 

FFrFrantiiška DUBSKÉHO
ý p

a 8. čččervvvencee 2014 by se dožil 65 let. 
S láskooou aaa úctoou vzpomínají a za tichou 
vzpomímmínnnku dděkují dcery Jitka a Beata 

s rodinaami a syn František. 

V měsíci říjjnu 2014 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí pana Petra ONDERKY.

Vzpomíná seestra Jarmila Matůšová, 
bratr Josef Onderka

a neteře Jarmila a Eva Ovesné. 

Dne 1. červvna 2014 vzpomeneme 
5. smutnné výročí úmrtí pana 

Josefa BBUREŠE
ý

 z Hrádku. 
S láskou a úcttou vzpomínají manželka,

dcera a synové s rodinami. 

Děkujemee touto cestou za účast 
a květinovvé dary při posledním 

rozlouččení s naší drahou 
zesnulou ppaní Marií PLEVOVOU

z Bohuuslavic nad Vláří. 
Zarmmoucená rodina. 

Dne 17. června 2014 vzpomeneme 
1. výročí, kdy nás navžddy

opustil náš tatínek a mannžel, 
pan Aleš PARÝZEK

p
 ze Slavvičína. 

S láskou a úctou vzpomíná mmanžan elka
a děti. 

Dne 11. června 2014 vzpomenenemeeme 
1. výročí úmrtí 

paní Marie REMEŠOVÉ
ý

 z HráHrádkdku. 
S láskou a úctou vzpomínnají 

dcery a syn s rodinami. 

Dne 17. června 2014 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás opuustil pan 

Aleš PARÝZEK
ý yy

. 
Kdo ho znal, vzpomene, 

kdo ho měl rád, nezapommene. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 1. června 2014 uplyne 10 let 
od úmrtí pana Františka KOOSTKY
z Hrádku. Dne 5. července 22014 by 

se dožil 65 let. Kdo jste ho mměli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Děkuje manželka a synové s rodinami. 

Dne 6. června 2014 
vzpomeneme 3. výročí úmrttí pana

Františka GREBENÍČKA
p ýý

ze SSlavičína.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Děkujeme touto cestou všemm, kteří 
doprovodili pana Jana DVOOŘÁKA

na jeho poslední cestě a svou účastí se 
snažili zmírnit naši boleest. 

Zvláštní poděkování patří dobrrovolným 
hasičům z Hrádku.

Taktéž děkujeme za květinovvé dary. 
Zarmoucená rodina. 

Kdoo byl milován,K
můžže být zapomenut. nem
ervvna 2014 vzpomeneme Dne 7. če
výrročí tragické smrti 13. v

yna, pana našeho sy Jakuba MACKA.
u vzzpomínají a za tichouS láskou

omíínku děkují rodiče, vzpo
atr a ostatní rodina. bra

ne 16. června 2014 Dn
ou 44 roky od chvíle, kdy nás tomu budo
ustilla naše drahá a milovaná nnavždy opu
, mmaminka a babička, paní manželka
rmiila MAZÚROVÁ Jar

zze Slavičína. 
a úcctou vzpomínají manžel S láskou a
dceery Jana, Jitka a LenkaŠtefan a 

p j

ss rodinami. 

rvnna 2014 by se dožil 70 let Dne 27. čer
an pa LLadislav JURČA

y

ervvence 2014 vzpomeneme a dne 31. č
. výýročí jeho úmrtí. 30
úctoou vzpomínají manželka,SS láskou a ú

syn a ddcera s rodinami. syn

Dne 5. čerrvna 2014 by se dožil 
80 let ppan Jiří JANEČKA

y
.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzppomínají manželka, syn 

a dcera s rodinami. 

Dne 18. června 2014
vzpomeeneme nedožitých 

60 let panna Ivana KUNDERY.
Stále vzzpomíná maminka

a brratři Jan a Petr.

Děkujeme touto cestou 
za účasst a květinové dary 
při poslledním rozloučení 

s panem Frrantiškem HORKÝM. 
Zarmmoucená rodina. 

Dne 21. května 2014 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrttí paní utné výročí úmrttí paní 

Jarmily KRRNÁČOVÉ
ýý

 (roz. NNovákové), 
kteerá se nestačila ddožít 

aani 50. narozeninn. 
Vzpomínnají kamarádi a ppřátelé…

V lednu 20014 uplynulo 5 leet od úmrtí 
Anny PAZZDEROVÉ 

p y
a v čerrvnu 20 let 

od úmmrtí Aloise PAZDDERY.
Na své roddiče vzpomínají ddcera Alena 

a syyn Jirka s rodinaami.

Dne 9. června 2014 vzpoomeneme 
2. smuutné výročí úmrttí paní 

Zdenky KUČEROVÉ
ýý

ze SSlavičína.
Za tichou vzpomínku děkuují manžel  

aa děti s rodinamii. 

Dne 200. června 2014 upplynulo
5 smutnýých let od chvíle, kdy nás 

navždy oppustil náš milovanný manžel, 
ttatínek a dědečekk,

pan Joosef MAREK z Jeestřabí. 
S láskou a úctou stále v p mín ju a úctou stále vzpomínají 

manželka a děti s rodiinami. 

V květnu tohoto rokuu jsme
vzpomněli 46. výročí úmmrtí paní 

Jarmily ONDERKOVÉ
p ý

 (roz.. Potůčkové)
a jejího novorozenéhoo syna 
Karla ONDERKY z Pooteče.Y

Vzpomíná dcera Jarmila MMatůšová, 
syn Josef Onderkka 

a vnučky Jarmila a Eva Ovesné. 

Dne 16. června 2014 vzpoomeneme 
10. výročí úmrtí paana 

Michala PORHINČÁKA
ý

 zee Slavičína. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínáá manželka

Drahomíra, syn Micchal,
dcera Drahomíra a dceraa Kamila 

s rodinami a ostatní přříbuzní.
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MaPozvánky, kalendáře
7. 66. záámeccký parrkk
VÝSTAAVAA PSŮ BEZ PPP A VOOŘÍÍŠŠKŮŮ
7. 66. výýletišště v HrHráádku
DĚTSSKÝ OLYYMPIJSSKKÝ DENN
8. 66. leetní sscéna
ŠKOLLNÍ SHOOW – ZZŠŠ MALÉ POOLLE
13.. 6. lletníí scéna
ZUŠ VV PAARKUU 
14.. 6. hhřišttě u Sokkoolovny
O POHHÁRR STTAROSTTY MĚSTTAA 
V NOHHEJJBALLE
14.. 6. zzámecký paarrk
SLAVIIČÍNNSKKÝ PLAMMMÍNEK
14.. 6. PPiveččkův leessopark
HELFÍKŮŮV KKOTÁR
20.. 6. Sokoolovna
HRÁTTKYY
27.. 6. lletní í scéna
SLAVNNOSTNNÍ UKONNČENÍ RROKKKU –– 
ZŠ VLLÁRRA

VÝSTAVY
Měěstskké innfocentrruum
ILUSTTROOVANNÉ MAAPPY 
NATIOONNAL GGEOGRRAAPHIC
Měěstskká knnihovnaa
SPOLLEČNNĚ KKRAJINNOOU – 
výstavva ffotografi í 

PŘIPRAVUJEME: 
5. 7. PPARRK PÁÁRTY

5. čerrvennce 22014, 
zámeccký park Slaavičín

Hudba, zábavva a občerstveníí po celý den. 

Město Slavičín 
Vás zve na 

Čtvrtek 5. června, 15.00 hodin 
Knihovnička skřítka Nezbedníčka  

Červnové setkání předškolních dětí se 
skřítkem Nezbedníčkem přinese sezná-
mení s další knihou z jeho knihovničky 
pro nejmenší s názvem Myška Miška učí 
předškoláky a také rozloučení s knihovnou 
před letními prázdninami. Opět půjde 
o veselé odpoledne plné her, soutěží, 
hádanek a výtvarných hrátek. Zajištěno 
je malé občerstvení.

Městská knihovna srdečně zve 
na besedu a autorské čtení

se spisovatelkou Alenou Ježkovou 
z její knihy

Tichá srdce – kláštery a jejich lidé
Kniha je hlubokou sondou do dějin 

i současnosti našich klášterů a do dosud 
tabuizovaného života lidí v nich. Autorka 
popisuje zaniklé i živoucí kláštery i s jejich
zvláštní atmosférou, kde se prolíná svět 
minulosti se současností. Jde o  rozhovory
s pětadvaceti řeholníky, kteří zde otevřeně 
hovoří o životě za klášterními zdmi, 
o každodenních starostech i hlubokých 
duchovních zážitcích. Ve výpovědích 
starších pamětníků ožívají pohnutá 
svědectví z dob komunistické perzekuce. 

Úterý 17. června 2014, 18.00 hod., 
sál městské knihovny. Vstup volný.

Městská knihovna Slavičín

 Po 2. 6. –P 2 6 10.00 hod. – Kurz háčkování10
s hlídáním dětí
Út 3. 6. – 10.00 hod. – Hry pro všestran-
ný rozvoj pro roční děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
St 4. 6. – 10.00 hod. – Básničky s pohy-
bem pro nejmenší
Čt 5. 6. – 10.00 hod. (14.00 hod.) – Malý 
šikula – žabky, 13.00 hod. – Volná herna
Pá 6. 6. – 10.00 hod. – Hrajeme si s mo-
delínou
 So 7. 6. Dětský olympijský den – 
od 14.00 na výletišti v Hrádku
Po 9. 6. – 10.00 hod. – Kurz háčkování
s hlídáním dětí
Út 10. 6. – 10.00 hod. – Čtenářem od ba-
tolete, 13.00 hod. – Volná herna
St 11. 6. –10.00 hod – Přednáška na téma
Zdravá výživa (S dětmi na dovolenou)
Čt 12. 6. – Volná herna
Pá 13. 6. – Volná herna
16. 6. – 30. 6. Zavřeno z důvodů re-
konstrukce

Celý tým mateřského centra přeje po-
hodové a prosluněné prázdniny a těšíme 
se opět v září!

Více informací: web: http://mc.slavicin.
org/, facebook: Mateřské centrum Slavi-
čín, telefon: 778 468 820.  

ZŠ Malé Pole Váás všechnny zve na

ŠKOOLNNÍ SHHOW
Kde: letní scéna Slavičín

Kdy: 8. června 2014
Začátek: 15.00 hodin

Vystoupí žácci školyy, kapela Focus rock, 
orientáální tannečnice, kkarate. 

Obččerstveení zajištěěno 
Sponzorr: „PIVOOVAR  HRRÁDEK“

V případě nnepříznivého poččasí se akce 
překláddá na 115. červnaa 2014. 

Diaklub Slavičín 
srdečně zve všechny své příznivce na

EDUKAČNÍ 
DOPOLEDNE

14. června 2014, od 9.00 hodin,
Sokolovna Slavičín

9.15 hodin: přednáška očního lékaře
MUDr. Jiřího Siegla na téma Oční rizika 

při onemocnění cukrovkou

12.30 hodin: zábavné odpoledne při 
živé hudbě „Trio z Dubnice“ na výletišti 

v Hrádku (za nepříznivého počasí 
na Sokolovně)

MUDr. JJiří Zabbloudil oznnamuje, 
že od 23. ččervna ddo 4. červvence 2014 

neorrdinuje. 
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková. 

Sporttovníí odpolledne 
proo celoou rodinu 
s Orlemm Slaviičín  
sobota 14. června 2014 

od 14.00 hodin
zámecký park Slavičín
Proggram: sppotrovní ttrasa 

celým pparkemm s úkoly ppro děti
malé ceny po skonnčení trassyskákací 

hrad zdarmmammalování na obličej
 oobčerstvvení zajištěěno
Za nnepříznnivého poččasí 
se aakce konná v Orlovvně.

Josef Floreš Vás zve na výstavu

Ilustrované mapy 
National Geographic

Výstava se koná v Městském infocentru
Slavičín od 30. května 

do 30. června 2014. 
Výstavu podporuje fi rma
www.outdoor-a-sport.cz.
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v Nevšové na hřišti
Slet čarodějnic

Bylo to docela obyčejné hřiště. To ale změ-
nil spolek Nevšová dětem ve středu 30. dub-
na 2014 odpoledne na čarodějnické doupě.
I přes počáteční nepřízeň počasí se akce vy-
dařila a děti strávily krásné čarodějnické od-
poledne. Každý, kdo přišel v kostýmu, do-
stal zdarma špekáček. V čarodějnické dílně 
si děti vytvářely krásné amulety a za splnění 
všech úkolů na soutěžních stanovištích do-
staly ceny a sladké odměny. Velké díky patří 
maminkám z Nevšové, které toto krásné od-
poledne pro děti připravily. Připravena byla 
i domácí pečená lákadla a atmosféru dola-
ďovala i vatra, u které se příjemně posedělo 
za doprovodu hudební projekce DJ Ptáčka. Je-
likož bylo na druhý den volno a děti nemuseli
jít brzo spát, mohly dovádět a tančit do pozd-
ního podvečera.

Děkujeme starším žákům ze základní ško-
ly za pomoct u soutěžních stanovišť a všem
dalším, kteří přispěli ke zdárnému průběhu 
této akce. Děkujeme také sponzorům – měs-
tu Slavičín, fi rmě Ditipo z Uherského Brodu 
a paní Zemčíkové z lékárny Dahlia.

Na všechny účastníky se opět těšíme příš-
tí rok. Za spolek Nevšová dětem 

Mgr. Simona Goňová
Akce byla fi nančně podpořena ze Sociál-

ního fondu Zlínského kraje.

Z důvoduu nepřříznivéhoo poč así byl 
Běh vítězstvví ve SSlavičíněě v termínu 
17. května 20014 zruušen. 

O náhradnním terrmínu buudeme s před-
stihem inforrmovat. Omlouvváme za pří-
padné kompllikace aa věříme,, že se s Vámi
budeme moci setkatt při dalšíí příležitosti!

Děkujemee za pocchopení.
Za SSK Slavičíín Jan Jordán

SSPOOLEČNĚĚ 
KKRRAJIINOUUU 

výstava fotografi í Zdeňka
a Jany Knapikových

Výstavaa se kkoná poo celý měsííc červen 
v galerii Městtské knnihovny Slaavvičín a je 

přísstupnná v jejíí otvírací ddobě. 

Vycházka za orchidejemi

Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody ve Slavičíně pořádá 
vycházku za nejhezčími orchidejemi, které 
se na Slavičínsku vyskytují. Po cestě se 
seznámíme se zajímavostmi míst, kterými
budeme procházet. Vzdálenost lokality 
pod Petrůvkou je asi 7 kilometrů. Trasa 
vycházky povede přes Rudimovsko.  

Vycházka se uskuteční
v neděli 1. června 2014. 

Sejdeme se na autobusové zastávce 
„U Radnice“ ve 13.00 hodin.

Charita sv. Vojtěccha Slaviččín pořádá 
v sobbotu 28. června 22014 

zájezdd naa termmální 
koupaališttě Štúúrovo

j

Cena: 280 Kčč, odjezzd v 5.30 ze zastávky 
U Radnice. Přřihlásit se můžette na telefonu 

731 621 1222, 739 3344 105 nebo osobně 
v Hrádkku na ppenzionu č. 235.

Mateřské cenntrum Slaavičín
a hasiiči z Hrrádku pořřádají

na výletišti v Hrádku
7. června 2014 od 14.00 hodin

DDĚTTSKÝÝ 
OLYYMPPIJSSKÝ 

DEEN
Sportovní disciplínny 

pro 3 věkovvé kategoorie:
A (0 – 33 roky), B (4 – 6 roků), 

CC (7 a více roků),
silničnní cyklistika, skeeleton, 

atletika, gymnaastika, basketbal, 
lukostřeelba, tennis, fotbal a jiné.

Programm: hry a soutěže ppro děti, 
malování nna tvář,, výtvarnáá dílnička,

huudba, obbčerstvenní.
Vsttupné ddobrovolnné.

SDH Slavičín ve spolupráci
se Zlínským krajem 

a městem Slavičín pořádá 
v sobotu 14. června 2014 

od 13.00 hodin v parku 4. ročník soutěže

SLAVIČÍNSKÝ 
PLAMÍNEK 

Přijďte se podívat a podpořit družstva 
mladých hasičů, kteří  budou soutěžit 

v těchto disciplínách:
požární útok  štafeta dvojic
 uzlování ručkování po laně

topografi e střelba ze vzduchovky

Srdečně zvou pořadatelé! 
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OSLAVTE S NÁMI 
20 LET...

V týdnu od 2. do 7. června 2014
si přijďte pro slevu:

papír, hračky, sport, bytové doplňky – 
sleva 20 % na veškerý sortiment

Slavičín, obchodní dům

 Dům nábytku, Kuchyňské studio
Slavičín – sleva 10 % na vystavené zboží

Děkujeme za Vaši důvěru!!!

PRODEJNA 
OBUVI 

v 1. patře obchodního domu 
ve Slavičíně nabízí široký sortiment 

kvalitní dámské, pánské, 
dětské obuvi a doplňkového zboží.

Přidejte se k nám na facebooku 
a získejte:

 jednorázovou slevu 10 % 
na celý nákup

(akce platí od 1. do 30. června 2014)
 přehled o novinkách, 
slevách a jiných akcích

www.facebook.com/botickyslavicin

PERGOLY 
KUDELKA

- alttáányy
- garáážoovvá sstání

- zastřeešeenní tterasy
- vvchodoovéé příístřeškkyy

LLubommmír Kuddelkkka, NNevšoovvá 175
Tel.: 77322 8711 719

Zdddravýý kkrrámeeek
wwwww.zzzdravvyyy-kkrammmek.cczz

ýý

Interneetový ee-shhop a prooddejna
Zdraaváá vvýžiiva,

bezlepkkové potrravvinny, ddoplňkyy stravy.

Ulice Škoolní 564, síddliiště Vlára, SSlavičín –– 
vveedle Restauurracee u Pilottaa

Oteevírací dddoba: poo, st 13.000 – 1777.00 hodiin
 úútt, čt 9.000 –– 12.000 hoddinn

PPo telefoonicckké domluvěě 
otevřeeme kdykkolii –– 7777 9799 791. 

Přijjďďte se poodíívvat, vv prodeejjně 
vvíce zbožží nneež na webuu. 

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

 Sobota 7. 6. 20.00 hodin, fi lm a ško-
la    

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-
VIČÍNĚ – ČERVEN S MERYL STREEP 1

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální
fi lmová projekce pro účastníky projektu.
Vybírejte z titulů: Kramerová versus Kra-
mer/Sophiina volba. Na http://dokinavso-
botu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hla-
sování o výběru.

Vstup zdarma. 

 Neděle 8. 6. 15.00 hodin, bijásek  k
MÍŠA, VODNÍ PŘÍŠERKA
Mac je zničený, když jsou jím dlouho

očekávané prázdniny zrušeny, a to kvůli
odvolání jeho otce k záchranným prácem
k jednomu z odlehlých kanadských jezer.
Jakmile se dozví, že se jedná o jezero, kde
podle dávných legend žije bájné stvoření,
Mac odjede se svým otcem k jezeru v Kana-
dě a pokusí se objasnit pravdivost legendy.
Pro Maca je navázání kontaktu s „legendár-
ním stvořením“ jednodušší, než získat po-
zornost vlastního otce, dokud nezjistí, že
„netvůrka“ z jezera potřebuje jejich pomoc.

Režie: John Henderson
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy – Ka-

nada / Velká Británie, 2005, 95 minut. Vstup-
né 30 + 1 Kč.

 Neděle 8. 6. 20.00 hodin 
17 DÍVEK
V malém přímořském městečku se sedm-

náct dospívajících dívek ze stejného gym-
názia zcela nečekaně rozhodne otěhotnět.
Jejich rozhodnutí nechápou ani jejich spo-
lužáci, ani rodiče. Film vychází ze skuteč-
né události z roku 2008. (Festival francouz-
ského fi lmu)

Provokativní debut je portrétem skupi-
ny znuděných puberťaček, které uzavřou
nezvratnou dohodu. Když Camille náhod-
ně otěhotní, podnítí své kamarádky a spo-
lužačky, aby ji následovaly. Je jen otázkou
času, než 17 dívek najde vhodné „dárce sper-
matu“ a způsobí tak vlnu pozdvižení v jinak
poklidných vodách přímořského městečka.
(Film Europe)

Režie: Delphine Coulin, Muriel Coulin
Hrají: Roxane Duran, Esther Garrel,

Noémie Lvovsky, Florence Thomassin, Car-
lo Brandt

Drama – Francie, 2011, 86 minut. Vstup-
né: členové fi lmového klubu 20 + 1 Kč, ostat-
ní 80 + 1 Kč.

 Čtvrtek 12. 6. 9.00 hodin, fi lm a škola
PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol 

Slavičín. 

 Sobota 21. 6. 20.00 hodin, fi lm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-

VIČÍNĚ – ČERVEN S MERYL STREEP 2
Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitál-

ní fi lmová projekce pro účastníky projek-
tu. Vybírejte z titulů: Silkwoodová/Vzpo-
mínky na Afriku. Na http://dokinavsobo-
tu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlaso-
vání o výběru. 

Vstup zdarma.

 Neděle 22. 6. 15.00 hodin, bijá-
sek  k

CVRČEK A NOČNÍ HVĚZDA
O malém muzikantovi s odvážným srd-

cem…
Christopher je malý cvrček, který hra-

je a zpívá kamarádům zvířátkům v jejich 
lese. Šťastné a veselé dny jsou však ty tam. 
Do lesa se nastěhuje Wartlord, strašlivá 
ještěrka, která zakáže hudbu. Unese Lin-
du, noční hvězdu, která byla Christophero-
vou nejlepší kamarádkou. Christopher se 
musí společně s ostatními zvířátky posta-
vit silnému nepříteli a pokusit se zachránit 
Lindu i celý les…(ofi ciální text distribu-
tora)

Animovaný/Dobrodružný/Fantasy/
Rodinný – USA, 2006, 82 minut. Vstupné 
30 + 1 Kč.

 Neděle 22. 6. 20.00 hodin, filmový 
klub

CESTA
V zoufalém pokusu zachránit své man-

želství s Anou, navrhne Raul strávit Váno-
ce v odlehlé chatě v horách, společně s je-
jich sedmiletým synem Nicem. Když se Ana 
a Nico spřátelí s jedním z místních obyva-
tel, Samuelem, stává se Raul nesnesitelně 
žárlivý. Snaží se tohoto narušitele, se kte-
rým má, podle něj, jeho žena jistě poměr, 
zbavit. Rozhodne se tedy pozvat Samuela 
na štědrovečerní večeři, kde chce odhalit 
jejich milostný poměr. Nic mimořádného se 
však nestane. Tu noc má Raul noční můru, 
kdy je svědkem krvavého incidentu, jehož 
součástí je i jeho vlastní rodina. Po probu-
zení, ke své úlevě, zjistí, že je Ana nevin-
ná a že její tajná setkání se Samuelem byla 
pouze za účelem tajného dárku pro Raula. 
Něco však není úplně v pořádku. Když se 
Raul dívá zpětně na fotky z dovolené, vidí 
na nich situace, které si vůbec nepamatuje. 
Nyní se bude muset Raul vydat na nepříjem-
nou cestu do hloubi svých vzpomínek a če-
lit děsivé realitě. (ofi ciální text distributora) 

Režie: Miguel Ángel Toledo
Hrají: Ariel Castro, Gustavo Salmerón, 

Irene Visedo
Horor/Thriller/Psychologický/Mysteri-

ózní – Španělsko, 2012, 83 minut. Vstupné: 
členové fi lmového klubu 20 + 1 Kč, ostat-
ní 80 + 1 Kč. 

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

AKCE ČERVEN
TTel.: 7733 999 9733

wwww.bowliingslaviciin.cz
www.facebbook.coom/bowliingslavicin

12. – 15. ČERVNA 
PIKANTNNÍ GRILLOVANÁ ŽEBÍRKA
A ČERSTVVÝ CHHLÉB ROZZPEČENÝ

S BYLINKOVVÝM MÁSSLEM

27. – 30. ČERVNA
PIZZZA ZA VVYSVĚDČČENÍ

ZA SAMÉ JJEDNIČČKY 50 %% ZDARMA
ZA VYZNAAMENÁÁNÍ 25 % ZDARMA

OSTAATNÍ 10 % ZDARRMA
VYSVVĚDČEENÍ S SEBBOU
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Kyokushin karate – War Sports Team Slavičín

Po několikaleté pauze se slavičínští kara-
tisté zúčastnili mistrovství České republiky. 
Turnaj, který se konal v neděli 27. dubna 2014
v Hostinném byl po čtvrté v řadě otevřen jak
pro závodníky ze zahraničí, tak pro závod-
níky jiných bojových stylů. Zápasilo se pod-
le pravidel Kyokushin karate a turnaje se zú-
častnilo téměř 140 karatistů z České repub-
liky a Polska.

Pro většinu našich závodníků to byl pre-
miérový start a po téměř tří měsíční přípra-
vě jich vyjelo na turnaj sedm pod vedením
trenéra Jaroslava Malíka. Už po prvních zá-
pasech se začalo ukazovat, že tvrdá příprava
nebyla zbytečná a že War Sports Team něja-
ké medaile vybojuje. Konečná bilance však
předčila všechna očekávání.

Stanislav Hlavica vybojoval v kategorii

B + 90 kg titul mistra republiky, taktéž mis-
trovský titul vybojoval Jakub Malaník v kate-
gorii juniorů do 21 let + 75 kg. Radek Trčka 
ve fi nálovém zápase v kategorii B – 90 kg pod-
lehl soupeři a získal 2. místo. Jaroslava Dub-
nová v ženské kategorii Elite + 60 kg obsadi-
la 2. místo. V semifi nálovém zápase katego-
rie B – 80 kg se utkali dva naši borci – Josef 
Mitáš a Zdeněk Fojtík a ze 3. místa se nako-
nec radoval Josef Mitáš.

Všem závodníkům patří velká gratulace 
za nasazení během přípravy i samotného tur-
naje a odvahu vstoupit do závodů, ve kterých 
nikdo do posledního okamžiku netuší, proti 
kolika a se kterými soupeři se utká!

Hned následující sobotu po mistrovství re-
publiky mohli návštěvníci Orient show III. 
ve slavičínské Sokolovně shlédnout dvě sa-
mostatné ukázky Kyokushin Karate. V první 
části se představili nejmladší karatisté cvičící
pod vedením členů War Sports Teamu v zá-
jmovém kroužku při DDM Slavičín. Byla to
taktéž jejich premiéra, kterou však zvládli 
na výbornou!

OSU! WST Slavičín

V pátek 9. května 2014 jsme si u pamětní
desky před budovou Komerční banky připo-
menuli 100. výročí narození stíhacího pilota
310. perutě RAF, W/O Jaroslava Šály, plukov-
níka letectva in memoriam.

Pietní vzpomínka se uskutečnila z iniciati-
vy Klubu přátel historie Slavičínska a za pod-
pory Ing. Jaroslava Končického, starosty na-
šeho města.

Za Sdružení československých zahranič-
ních letců 1939 – 1945 účastníky pozdravil
plk. Alois Dubec, který spolu s panem staros-

tou uctil památku slavičínského letce polo-
žením kytičky k pamětní desce. Čestná stráž  
členů Klubu vojenských výsadkových veterá-
nů plk. Vladimíra Maděry Zlín dodala piet-
nímu aktu důstojný ráz. Minutou ticha byla
uctěna památka nejen plk. Jaroslava Šály, ale
také všech obětí světových válek.

Za Klub přátel historie Slavičínska
dr. Ladislav Slámečka

Děkuji všemm, kteří 9. květnna 2014 uctili 
památku méhoo otce, slavičínsského rodáka, 
pana Jaroslavaa ŠÁLY,, plukovnííka letectva in 
memoriam, stíhhacího pilota 3100. perutě RAF, 
při příležitosti 100. výýročí jehoo narození.

y yJarooslava Pottrusil, Sydney

V sobotu 10. května 2014 se v katedrá-
le sv. Václava v Olomouci konala Diecézní 
pouť k svatému Janu Sarkandrovi. Na této
pouti každoročně slavnostně udílí ocenění 
za zásluhy a činnost ve farnosti Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký a metro-
polita moravský. 

Toto ocenění, v podobě medaile svaté-
ho Jana Sarkandra získal v letošním roce 
také občan z Nevšové, pan Ing. Antonín No-
vák, jako projev uznání a vděčnosti za ak-
tivní a nezištnou práci pro církev a zvláš-
tě za dlouholetou a obětavou péči o kap-
li v Nevšové, vybudování farní knihovny 
ve Slavičíně a publikování farního časo-
pisu Pastýř. 

Jsem moc ráda, že právě takoví lidé 
v našem okolí jsou, kteří dokážou praco-
vat nejen sami pro sebe, ale i pro užitek 
ostatních lidí. 

Mgr. Simona Goňová 

Udělení medaile 
sv. Jana Sarkandra

Jubileum slavičínského rodáka


