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Nezapomínejme 
Od ukončení 2. světové války 

letos uplyne dlouhých 65 let. 
Z pohledu života člověka je to 
dávno, více než dvě generace. 
Z pohledu dopadů této války to
ale zas tak dávno není. Desítky
milionů mrtvých, mnoho raně-
ných, mnoho lidí bez přístřeší, 
hlad, nemoci, smrt. I letos jsme si 
dne 8. května státním svátkem při-
pomněli Den vítězství, den konce
2. světové války. Zejména v tento 
den bychom neměli zapomínat 
na oběti, které přinesli všichni 
ti, kteří padli v boji proti fašismu. 

Pokud bychom zapomněli 
na historii, pak bychom se z ní
jen těžko dokázali ponaučit. 
A bez takového ponaučení by se 
mohla historie opakovat.

Stačí se podívat do dnešní-
ho světa na projevy některých
ultranacionalistických stran, 
na snahu o popírání zrůdnosti

fašistického režimu, popírání ho-
locaustu, překrucování historie.
Nezapomínejme proto, vezměme
si z historie ponaučení a předá-
vejme ho dál. 

Učme naše děti historii, učme 
je úctě k padlým, úctě k bližnímu 
člověku. Pak se snad navždy
dočkáme toho, za co bojovali
všichni ti, kteří se postavili za dru-
hé světové války proti fašismu. 
Dočkáme se míru. Že máme ten 
dnešní mír, za to děkujeme našim
padlým hrdinům. Věřím, že jejich
odkaz a naše práce zajistí pro 
nás pro všechny, naše děti a děti 
našich dětí mír na věky věků.

Děkuji Ing. Miroslavu Kadle-
covi a PhDr. Ladislavu Slámečko-
vi, členům Klubu přátel historie 
Slavičínska, za účast na vzpomín-
ce na padlé ve 2. světové válce.

Ing. Jaroslav Končický, 
starosta

Mladí hasiči závodili v soutěži Plamen
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čtu dotací si prosím vezměte
s sebou stavební dokumenty
od Vašeho domu. 
Tak nenechte si vzít to, na co
máte nárok! A určitě v úterý
v 18 hodin přijděte. 
Těší se na Vás fi rma Qlux, a. s.
a fi rma AG Staving, s. r. o.
Pro bližší informace volejte:
775 789 505

Firma Qlux, a. s., ve spolupráci
s fi rmou AG Staving, s. r. o., 
Vás srdečně zve na

ká í bč ésetkání s občany naa ttéma 
Zelená úúspporámm, kterré bbude 
probíhaat vv úterrý dne 88. 6. 
2010 ve Slaavičíně od 188 ddo 20 
hodin v mmallém sáále resttaauurace
Záložnaa.
Dozvíte se zde, jakým způso-
bem lze získat fi nanční dotace
od státu,  jak mohou být vysoké
a nabízíme Vám předběžný
výpočet dotací zcela zdarma.
Pro urychlení tohoto výpo-

Svoz komunálního odpadu
16. 6. Sklo (zelené a bíílé pytle) 

23. 6. Papír (modré pytle) a náppojové kartony (ooranžové pytle) y

30. 6. Plasty (žluté pytlle) y

Neděle 2. května 2010 se ve SSlavičíně nesla v kulturním duchu. 
Smíšený pěvecký sborr Cantaree totiž uspořádal v chrámu sv. Voj-
těcha v rámci oslav 100. výročí založení sboru bbenefi ční koncert 
pro slavičínskou nemoocnici. Úvvod a závěr konccertu patřil právě 
Cantare, další část proggramu bylla vyplněna vystouupeními bývalých 
žákyň školy, které se dnes zpěěvu a hudbě věnnují profesionálně 
a na špičkové úrovni. PPrůvodnímm slovem nás konncertem provázela 
dlouholetá příznivkynně sboru JUDr. Marie Maacková. Odměnou 
všem účinkujícím byll kromě pocitu nezištné pomoci druhým 
i dlouhotrvající potleskk jak po vystoupení každého účinkujícího, 
tak i na závěr celého koncertu.

Chci poděkovat čleenům sbooru a zejména sbbormistryni Anně 
Frajtové za přípravu kooncertu vv duchu krásné mmyšlenky. A nejen 
za to, protože členové sboru mezi sebou vybralii pro slavičínskou 
nemocnici částku 6 2000 Kč. Výtěěžek z dobrovolnéého vstupného pak
činil dalších 20 300 Kč. Benefifi čním koncertemm získané fi nanční 
prostředky podpoří čiinnost naaší městské nemmocnice a přispějí 
ke zkvalitnění poskytovvané péče. Je dobře, že i v době označované 
jako fi nanční krize, nezzapomínááme na pomoc a ppodporu tam, kde 
je jí skutečně potřeba. VVšem, kteeří přispěli, patří náš společný dík. 

Ing. Jaroslav KKončický, starosta

Benefi ční koncert pro slavičínskou nemocnici
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo města Slavičín na svém

XXII. zasedání mj.
 schválilo
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení,
závěrečný účet hospodaření města Sla-
vičín za rok 2009 „bez výhrad“,
 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Slavičín ve výši 150 000 Kč FC TVD Sla-
vičín, IČ 49157345, za účelem zpracování
dokumentace pro územní řízení pro projekt 
„Slavičín – Stavební úpravy stávajícího fot-
balového hřiště FC TVD Slavičín“ v Hrádku
na Vl. dráze,
 poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-
vičín ve výši 20 000 Kč TJ Sokol Nevšová,
IČ 18811159, za účelem opravy tribuny
a laviček na hřišti TJ Sokol Nevšová, 
obecně závaznou vyhlášku města Slavi-
čín č. 1/2010, požární řád města Slavičín, 
kofi nancování projektu Multifunkční
kulturní centrum Slavičín a fi nancování
provozu Multifunkčního kulturního centra
Slavičín po dobu udržitelnosti projektu.

Rada města Slavičín na své 90., 91., 92.
a 93. schůzi mj.
 schválila
přistoupení města Slavičín ke smlouvě
o partnerství mezi Centrálou cestovního
ruchu, o. p. s., a Sdružením měst a obcí
Východní Moravy o koordinaci marketingu

v cestovním ruchu při přípravě a realizaci v
projektu „Společnou cestou česko-slovenským 
pohraničím“, 
 zapojení města Slavičín do projektu Nauč-
né stezky Luhačovským Zálesím – Literárně-
historické toulky Slavičínskem,
 ceník inzerce ve Slavičínském zpravodaji, 
záměr na výstavbu obchodního centra 
Slavičín, ulice Hrádecká,
 uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského 
kraje uzavřené mezi městem Slavičín a Zlín-
ským krajem na akci „Valašský (a slovenský) 
kumšt pro radosť aj užitek“ ve výši 5 000 Kč, 
poskytnutí fi nančního daru z rozpočtu 
města Slavičín ve výši 2 000 Kč Domovu pro 
seniory Luhačovice;
 rozhodla o
 zadání zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci „Rekonstrukce autobusové
zastávky Vlára v bezbariérové místo“, za cenu
obvyklou 541 356 vč. DPH, uchazeči Služby
města Slavičína, s. r. o., Slavičín,
 zadání zakázky malého rozsahu na služby:
Dotační poradenství na akci „Multifunkční
kulturní centrum Slavičín“, za cenu obvyklou
ve výši 175 200 Kč vč. DPH, uchazeči JVM-
RPIC, spol. s r. o., Zlín, 
 výběru nejvhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku na provedení stavebních prací
na akci: „Zateplení MěÚ Slavičín a Zateplení
nemocnice Slavičín“, a to 
– část 1 – „Zateplení MěÚ Slavičín“ s nejnižší
nabídkovou cenou 3 466 666 Kč vč. DPH

Město Slavičín vyhlásilo záměr na pro-
dej nemovitého majetku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová 
jednotka č. 597/9, zapsaná v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Va-
lašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo
3171 pro obec a katastrální území Slavičín, 
včetně příslušenství a podílu na pozemku 
parc. č. st. 1029.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím 
o velikosti 3 + 1 o celkové podlahové ploše 
60,93 m2,  v 3. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 597 v ulici Okružní ve čtvrti Malé 
Pole ve Slavičíně a podíl na společných 
částech budovy č. p. 597 a na pozemku 
parc. č. st. 1029.

Nabídka na prodej bytu – 3. kolo výběrového řízení

Oprava lesní cesty Kolelač – Vasilsko

Výběrové řízení na kupujícího, které bude
provedeno formou aukce, proběhne dne
21. června 2010 v 15.30 hodin v zasedací
místnosti budovy radnice ve Slavičíně (sute-
rén, dveře č. 115)

Prohlídka bytové jednotky proběhne dne
9. června 2010 od 15 do 16 hodin.

PPodmmínkyy vvvýběrovvvého řízenní:    
účastníci: 
bez omezení s podmínkou úhrady kauce
nejnižší podání: 700 000 Kč
minimální příhoz: 20 000 Kč
kauce: 20 000 Kč
způsob úhrady kauce: 
pouze bankovním převodem nebo vkladem
hotovosti v bance na účet města Slavičín ve-

dený u KB, a. s., č. ú. 6015-2924661/0100,
variabilní symbol IČ nebo RČ
lhůta pro složení kauce: začíná běžet 
dnem uveřejnění tohoto oznámení a kon-
čí zahájením výběrového řízení, tj. 21. 6.
2010 v 15.30 hodin. Kauce složená bankov-
ním převodem musí být do skončení lhůty
pro zahájení výběrového řízení připsána
na účet města Slavičín.
Účastníkům výběrového řízení, kteří
neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací 
kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději
do pěti pracovních dnů ode dne konání
výběrového řízení.
splatnost kupní ceny: do 60 dnů
od schválení prodeje Zastupitelstvem měs-
ta Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Marti-
na Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM,
tel.: 577 004 830. 

uchazeče AG STAVING, s. r. o., Slavičín, 
– část 2 – „Zateplení nemocnice Slavičín“ 
s nejnižší nabídkovou cenou 3 665 280 Kč 
vč. DPH uchazeče J. ROSA STAVBY, s. r. o.,
Velké Meziříčí, 
 zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by: Vypracování projektové dokumentace 
pro „Sběrný dvůr odpadů – Slavičín“ za cenu 
obvyklou ve výši 162 000 Kč uchazeči 
Ing. arch. Radim Bosák, Zlín, 
 zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Oprava chodníku 
v ul. Hrádecká“, za cenu obvyklou ve výši 
176 838 Kč vč. DPH, uchazeči Služby města 
Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
 zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Dětské hřiště Hrádek“, 
za cenu obvyklou ve výši 179 103 Kč vč. 
DPH, uchazeči Služby města Slavičína, 
s. r. o., Slavičín, 
 zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Dětské hřiště Divnice“, 
za cenu obvyklou ve výši 117 504 Kč vč. 
DPH, uchazeči Služby města Slavičína, 
s. r. o., Slavičín, 
 zadání zakázky malého rozsahu na do-
datečné stavební práce na akci „Jak to dě-
lali naši staříčci“, za cenu obvyklou ve výši 
85 750 Kč vč. DPH, uchazeči AG STAVING, 
s. r. o., Slavičín.

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

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Společnost Slavičínské lesy, s. r. o.,
spravuje lesy města Slavičín a je ze 100 %
vlastněna městem. Hospodaří na více než
425 ha lesů a spravuje také příslušné lesní
cesty. Údržba lesních cest představuje ne-
malé náklady, a proto bylo v únoru tohoto
roku rozhodnuto o podání žádosti na dotaci
z Programu rozvoje venkova na projekt „Re-

konstrukce lesní cesty Kolelač – Vasilsko 1“.
Jedná se o opravu obecní lesní cesty na kata-
strálním území Rudimov, která tvoří jedinou
přístupovou cestu k poměrně rozlehlým les-
ním pozemkům ve vlastnictví města Slavičín.

Dnes již můžeme s potěšením konstatovat,
že projekt byl úspěšný. Jeho celkové náklady
činí 3,284 mil. Kč, z čehož poskytnutá dotace

pokryje 75 % nákladů. Rekonstrukcí projdou 
3 úseky lesní cesty v celkové délce 1 315 m. 
Touto výraznou investicí se sníží náklady 
na lesní provoz s následným odvozem dříví 
z lesa a zpřístupní se porosty jak pro lesní 
hospodaření, tak pro případnou činnost 
zásahových jednotek v případě živelní 
pohromy (požáru). Podstatně se také zlepší 
přístup k trvale obydleným samotám v trati 
Vasilsko.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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je zaveden ve městě, řeší poplatek „za ná-
dobu“, nikoliv „na hlavu“. Není možné, aby 
Váš soused neměl zajištěnu likvidaci odpadů
v souladu se zákonem a příslušnou obecně
závaznou vyhláškou města. Pokud by neměl
nádobu (popelnici nebo černé pytle) zajištěnu,
jedná se o přestupek, který je následně řešen
přestupkovou komisí. Což nedoporučujeme,
sankce je samozřejmě násobně vyšší, než
si nádobu zaplatit. Poplatek „na hlavu“ je
poněkud méně motivující směrem ke třídění
odpadů a ekonomicky pro většinu občanů
nevýhodnější. V současné době o změně
našeho systému neuvažujeme. 

Velikou ostudou Slavičína je parkoviště
vedle Záložny – obrovské díry plné bahna,
v lepším případě vody…

Máte pravdu, hledáme řešení. Věřím, že
je v co nejkratší době najdeme a parkoviště
opravíme.  Ing. Jaroslav Končický, starosta

Častokrát slýchávám hasičskou sirénu, 
která bývá zpravidla předzvěstí nějakého
požáru nebo dopravní nehody. Kdysi jsem
býval členem SDH a vzpomínám si, že práce
hasičů není vůbec jednoduchá. Vždy si kla-
du otázku, zda o tuto práci bude mít zájem
mladá generace. Na valných hromadách
SDH se hodně hovořilo o zapojení mladé
generace do činnosti hasičů. Chci Vás touto 
cestou požádat, nezapomínejte na mladé!

Snažíme se na ně nezapomínat. Víme,
že práce s mládeží, nejenom pro budouc-
nost hasičů, je velmi důležitá. Již druhý
rok pokračují aktivity členů Jednotky SDH
Slavičín ve vedení kroužku mladých hasičů
ve Slavičíně. Tento kroužek navštěvuje 16
dětí a je organizován Domem dětí a mládeže
Slavičín. O jedné z aktivit, která se konala 
v polovině května, se můžete dočíst v článku
Mladí hasiči obsadili 19. místo ve hře Plamen. 
Od nového školního roku bude zahájena čin-
nost kroužku i v Nevšové. Zájem o kroužek
je stále, a pokud by ho chtěli navštěvovat 
i další děti, jsou vítány. Vám rodičům, kteří
zvažujete, zda děti do kroužku přihlásit, mohu
poradit jedno – přijďte a sami se přesvědčte, 
jak činnost v kroužku probíhá. A jak tyto ak-
tivity hodnotí ředitelka Domu dětí a mládeže
Slavičín Zdena Odehnalová? „Vynikajícím
způsobem se o mladé hasiče starají Martin
Lutonský, Vladislav Dufek, Ondřej Dufek
a Zuzana Klumpnerová. Neomezují svůj čas
pro práci s dětmi pouze na čas daný dohodou.
S dětmi nacvičují i mimo tento rámec, dle
potřeby se s nimi scházejí i o víkendových

Ptají se lidé…
Kdy bude opraven chodník v ulici

K Hájenkám?
Rozsáhlejší opravy chodníků na sídlišti

Vlára v letošním roce v rozpočtu města
zařazeny nejsou. V letošním roce jsme
naplánovali dokončení rekonstrukce chod-
níků na sídlišti Malé Pole v rámci projektu 
regenerace. To se podaří, máme přislíbenu
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.
Na příští rok je plánována realizace projektu
teplofi kace sídliště Vlára, který by měl být 
dotován z Operačního programu životní
prostředí. Tepelné rozvody bude nutno vést 
přes některé chodníky a pokud bychom je
opravili letos, tak je příští rok zase musíme
překopávat. Dále budeme připravovat pro-
jekt rekonstrukce chodníků na sídlišti Vlára
a v Zahradní čtvrti, který budeme předkládat 
k žádosti o dotaci na podzim 2010.

Suma sumárum – se zahájením plošných
oprav chodníků na sídlišti Vlára počítáme
v roce 2011. 

Bude se letos stavět vloni tolik diskuto-
vané hřiště na ulici Okružní?

V loňském roce jsme o tomto hřišti (on
je to spíše travnatý plácek, ale slovo „hřiš-
tě“ je kratší a pochopitelnější) diskutovali
velmi podrobně. Připomenu, že mělo být 
postaveno již vloni, dotace byla vyřízena.
Proti výstavbě jsme obdrželi petici a proto
rada města rozhodla o pozastavení akce
a o dalším veřejném projednání věci. Na zá-
kladě výsledků veřejného projednávání (to
proběhlo na Sokolovně dne 10. 11. 2009,
celý projekt byl představen tamtéž dne
16. 12. 2009) rada města schválila zapra-
cování hřiště do 5. etapy projektu, která je
dnes již schválena.

Celkové náklady letošních úprav, které
budeme na sídlišti Malé Pole provádět, činí
zhruba 5,6 mil. Kč, z čehož je dotace 70 %,
tedy 3,9 mil. Kč. Již byly zahájeny práce 
na parkovištích a některých chodnících,
začínají práce i na předmětném hřišti.
Všechny prováděné práce musí být ukon-
čeny do konce letošního roku.

Kdy se bude konečně spravedlivě platit 
za odpad – myslím tím, kdy se každý ob-
čan bude na svozu stejně podílet? Soused 
odpadovou nádobu nemá…

Na tuto otázku jsme reagovali již mnoho-
krát, proto jen velmi stručně. Systém, který

dnech. Mají u nich přirozenou autoritu, 
v podstatě to vnímám i jako odměnu za to, 
jak se k nim chovají, jak k nim přistupují. 
Ode mne by dostali zcela určitě podtrženou 
jedničku s hvězdičkou v kolečku a k tomu 
ještě velkou pochvalu. Moc si jich vážím 
za to, co pro děti dělají.“

Co k tomu dodat? Snad jen to, že je moc 
dobře, že kroužek vznikl a děti jsou v něm 
spokojeny. K pochvale a poděkování se 
připojuji i já a děkuji také ředitelce Ode-
hnalové za to, že je nápomocna při realizaci 
těchto aktivit. 

Slyšel jsem, že se má opravovat kaplič-
ka u Sokolovny a má se na ní vyměňovat 
střecha. Jakou střechu bude kaplička mít 
po její rekonstrukci?

Ano, Kaple Panny Marie Sedmibolestné 
se letos opravovat bude. Kaplička je význam-
nou slavičínskou kulturní památkou, pochá-
zející z konce 18. století. Stávající omítky jsou 
zejména ve spodní části narušeny vzlínající 
vlhkostí. V letošním roce budeme v rámci do-
tace programu podpory obnovy kulturních 
památek opravovat vnější omítky včetně 
nápisu „Zůstaň stále Matkou lidu svému“. 
Nápis je umístěn ve štítě kapličky. Součástí 
rekonstrukce bude i oprava patek sloupů, 
dřevěného lemování a oprava stávajících 
klempířských výrobků. Byl posouzen i tech-
nický stav střechy a v souladu se závazným 
stanoviskem opravy této kulturní památky 
bylo rozhodnuto, že střecha vyměněna ne-
bude, provede se pouze její nátěr. Součástí 
oprav je i vybudování nového okapového 
chodníku ze žulových kostek. 

V minulém čísle zpravodaje jsme byli 
informováni o výstavbě supermarketu 
ve Slavičíně v ulici Hrádecká. Už se ví, 
jaký supermarket to bude?

V návaznosti na další jednání, která 
probíhala v minulém měsíci s investory, 
Vás mohu informovat o tom, že s vysokou 
pravděpodobností budeme mít ve Slavičíně 
supermarket TESCO. Nevím, zda z Vašeho 
pohledu je to to nejlepší, domnívám se, že
ano. Je však potřebné celou investiční akci 
projekčně připravit a zrealizovat. Samozřej-
mě to bude ještě nějaký čas trvat. Nabízí se 
otázka, jak dlouho. Nechci a ani nemohu 
slibovat. Z posledních jednání mám infor-
maci, že stavba bude realizována nejpozději 
do konce příštího roku. Pokud bude inves-
tiční záměr probíhat dobře, mohlo by to být 
i dříve.Věřme, že se to podaří. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Zábor veřejného prostranství 
V poslední době došlo k velkému roz-

machu oprav především bytových domů
na sídlištích, ať už se jedná o zateplení,
dodatečné izolace proti vlhkosti či opravy
balkonů a lodžií. Ráda bych tímto upozornila
vlastníky domů nebo investory těchto oprav
na skutečnost, že v případě, že při opravách
domů budou využívat veřejné prostranství

(např. veřejnou zeleň pro skládku materiálu
nebo postavení lešení, chodníky pro příjezd
techniky k domu apod.), je potřebné o této
skutečnosti informovat vlastníka těchto po-
zemků, kterým je ve většině případů město
Slavičín, a vyžádat si jeho souhlas. 

Pokud připravujete opravu nebo rekon-
strukci domu a budete při tom potřebovat 

využít veřejné prostranství, obraťte se 
na Městský úřad Slavičín, odbor životního 
prostředí a správy majetku, nebo přímo 
využijte tiskopis Žádost o povolení sklád-
ky stavebního materiálu na veřejném 
prostranství, který najdete na webových íí
stránkách města (Městský úřad – Tiskopisy 
a formuláře – Odbor životního prostředí 
a správy majetku).

Ing. Martina Slámečková, 
odbor ŽPSM
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Den Země v místní části Nevšová
Pojem země má mnoho významů. Půdu,

která rodí, poskytuje obživu lidem i živoči-
chům, zemi, kde jsme se narodili či jiné státy.
Ale Země – to je modrá planeta.

Ve sluneční soustavě pátá největší ve ves-
míru s pevninami, moři a oceány. Je jedinou,
kde pulzuje život, kde lidé využívají jejích
zdrojů ke své potřebě, ale také svými zásahy
do její existence škodí.

Snad právě proto je měsíc duben její
svátek – Den Země, abychom my všichni
přiložili ruku k dílu k lepšímu vytváření
životního prostředí. Základní škola Vlára

ve Slavičíně měla Den Země 30. dubna. Žáci
6. až 9. ročníku z Nevšové se zapojili se souhla-
sem vedení školy do úklidu ve svém bydlišti.

Rozdělení do skupinek na svých úsecích
udělali obrovský kus práce v Mateřské škole
Nevšová a v obou parčících. Vše, co vysbíra-
li, odváželi do kontejneru, kterého zaplnili
půlku. 

Nejvíce potěšitelné je, že sami žáci měli
ze své práce radost. Jsem přesvědčena, že si
budou více vážit pěkného prostředí v obci. 

Veřejnou pochvalu a díky si zaslouží Eliška
Jančaříková, Petra Hyžíková, Michal Merčák,

Lukáš Salvet, Roman Vašička, Pavel Hrbá-
ček, Martin Drga, Leona Žáková, Radek 
Machač, Lukáš Mihok, Jakub Hyžík, Martin 
Petráš, Kristýna Sudková, Patrik Studeník 
a Zdeněk Šmotek.

Za zajištění brigády vyslovuji uznání 
Mgr. Naděždě Zemánkové, za dozor a práci 
jak jí, tak Mgr. Stanislavě Remešové. I ony 
se do úklidu aktivně zapojily. 

Děkuji i škole za vstřícnost k uvolnění 
dětí – zdejších školáků na práci v místě byd-
liště. Tady v podstatě začíná výchova k péči 
o životní prostředí, jehož jsou i oni nedílnou 
součástí. Těším se na další spolupráci. 

Stanislava Pučoková, 
předsedkyně OV Nevšová

KKrádeeže jíízzddních kkkol

V době od 7. 5. 2010 do 8. 5. 2010 vnikl
neznámý pachatel po přestřižení oka kovové 
petlice na laťkových dveřích uzamčených
visacím zámkem do sklepní kóje v panelovém
domě na ulici Dlouhá ve Slavičíně. Odcizil
pánské jízdní horské kolo zn. Cube typ Team
stříbrné barvy, opletený 25l demižon s obsa-
hem 7 l slivovice. Majitelce byla způsobena
škoda v celkové výši 32 100 Kč. 

Zdejší OOP Slavičín v poslední době pro-
šetřuje několik dalších podobných krádeží
jízdních kol ve Slavičíně, proto tímto upo-
zorňujeme občany, aby svému okolí věnovali
více pozornosti. 

NNálezz munnicce
Dne 18. 4. 2010 byla v lesním porostu

v katastrálním území obce Slavičín-Divnice
u průmyslové zóny Intec, s. r. o. (bývalé Vlár-
ské strojírny Slavičín) nalezena munice. Bylo

Obvodní oddělení Policie ČR ve Slavičíně informuje
nalezeno celkem 9 ks ostrých nábojů 30 mm
PlDvK a 2 ks ostrých nábojů 57 mm PlS60.
Místo nálezu bylo zajištěno hlídkou OO PČR
Slavičín do příjezdu pyrotechnika, který si 
munici převzal k její následné likvidaci.

ZZajišttěná oossoba
Dne 2. 5. 2010 byl v místě trvalého bydliště

v obci Slavičín části Nevšová zajištěn podna-
pilý muž, který nejprve slovně a poté i fyzicky 
napadl svoji manželku a potom i svého syna. 
Muž byl zajištěn a umístěn do policejní cely.

ZZadržžení ooossob podddezřelýých z llooupežže
Dne 23. 4. 2010 byly policisty OOP Slavičín 

podle ust. § 76/1 tr. řádu zadrženy ve Slavičíně 
tři osoby podezřelé ze spáchání trestného činu 
loupeže podle § 173 trestního zákoníku, které-
ho se měly dopustit stejného dne ve Fryštáku. 
Po zadržení byly všechny tyto osoby předány 
pracovníkům kriminální policie ve Zlíně 
a ve věci je prováděno další šetření.

Poozvánka pro občany nnaa
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Hruška a nppor. MMgr. Vladdislav Lysáčček. 

Městská policie Slavičín informuje
Při kontrolní činnosti zjišťujeme, že ne

všechny budovy jsou označeny čísly popis-
nými. Upozorňujeme vlastníky nemovitostí
na jejich zákonem danou povinnost označit 
budovu číslem popisným. 

Podle § 32, odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, je vlastník nemovitosti povi-

nen označit na vlastní náklady budovu čísly, 
která určuje obecní úřad (v našem případě
MÚ Slavičín – stavební úřad) a udržovat toto 
číslo v řádném stavu.

Kdo takto neučiní, dopouští se přestupku
dle § 47b, odst. 1, písm. c, zákona 200/1990
Sb., o přestupcích.

Čísla popisná se umisťují viditelně od uli-
ce. Doporučujeme proto všem vlastníkům 
či správcům nemovitostí, aby se přesvědčili, 
zda jejich nemovitost je skutečně přísluš-
ným číslem označena a v jakém stavu se 
označení nachází. 

Městská policie bude provádět kontroly 
dodržování povinnosti označit budovu 
číslem popisným.  Bohuslav Pjajko, 

velitel Městské policie Slavičín

Mladí hasiči obsadili 19. místo ve hře Plamen 
Ve dnech 15. a 16. 5. 2010 jsme se poprvé

a za velmi nepříznivého počasí zúčastnili
hry Plamen, konané na fotbalovém stadionu
Jiskra v Otrokovicích.

Po splnění soutěžních disciplín – šta-
fetě CTIF, štafetě 4x 60 m, štafetě dvojic
a požárním útoku – obsadili nováčci hasiči
z celkového počtu 24 soutěžících družstev
pěkné 19. místo.

I když nám počasí nepřálo, děti byly
skvělé a za to jim patří velké poděkování!

Velmi děkujeme panu Antonínu Krá-
líkovi (fi rma Texpra) za vstřícné jednání
a rychlé ušití slušivých hasičských unifo-
rem pro všechny děti.

Více informací ze soutěže můžete najít 
na www.soptici-slavicin.wbs.cz.

Martin Lutonský Družstvo mladých hasičů se svými vedoucími

Nprap. Stanislav Kolouch, 
vrchní inspektor OOP
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PPrakttické zzkkušenoosti žáků oobooru 
KKuchaař-číššnníík

U příležitosti oslav Dne matek byla naše
škola požádána o přípravu občerstvení a ná-
slednou obsluhu hostů v kulturním domě 
Sokolovna ve Slavičíně. Na akci se podílela
děvčata z 1. ročníku, která si tímto způsobem
vyzkoušela v praxi přípravu moučníků i ob-
sluhu na setkání slavičínských žen.

Další akcí, o kterou byla SOŠ Slavičín
požádána přímo Kanceláří hejtmana Zlín-
ského kraje, byla příprava rautu pro asi 300
návštěvníků pietní vzpomínky k 65. výročí
vypálení osady Ploština. Pietního aktu, který 
se uskutečnil 18. dubna, se zúčastnili také
zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR, zástupci Ministerstva obrany ČR,
váleční veteráni i členové různých vojenských
spolků a asociací. 

Slavnostní raut byl připraven ve speci-
álním stanu, postaveném za tímto účelem
v blízkosti Národního kulturního památníku
Ploština. 

Vybraní žáci 1., 2. a 3. ročníku výše zmíně-
ného oboru zvládli pod vedením svých učitelů
výrobu a nabídku složitých studených před-
krmů, moučníků a servis nápojů na výbornou
a se zájmem plnili veškeré další povinnosti,
které souvisely s tímto náročným úkolem.

KKrajské kooloo SOČ 
Dne 30. dubna proběhlo na Gymnáziu

J. A. Komenského v Uherském Brodě krajské
kolo Středoškolské odborné činnosti. Konalo
se formou veřejné obhajoby před odbornou
komisí, která byla sestavena z oponentů
soutěžních prací. 

Z okresního kola, které se konalo na SOŠ
Slavičín, postoupilo pět prací našich žáků v ka-
tegoriích 09 – strojírenství, doprava a průmys-
lový design, 12 – tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie a 06 – zdravotnictví. 

I když umístění prací nebylo úplně na před-
ních místech (čtvrtá místa), žáci okusili atmo-
sféru a celkový průběh přehlídek tohoto typu.

Všem našim soutěžícím blahopřejeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Sporttovněě turistickkký kurrz 
Ve druhém květnovém týdnu proběhl

v rekreačním středisku TESLA Horní Bečva
sportovně turistický kurz pro žáky druhých
ročníků. Zúčastnilo se ho celkem 58 žáků. 

V průběhu kurzu žáci absolvovali jednu
celodenní vycházku na Třeštík v délce 26 km
a dvě půldenní turistické vycházky o celkové
délce asi 22 km. Součástí kurzu byla rovněž 
sportovní činnost – kopaná, odbíjená, tenis
a badminton. Část programu pak byla vě-
nována základům první pomoci, topografi i,
činnosti člověka za mimořádných událostí
a střelbě ze vzduchovky. Žáci si také sami
připravovali přednášky na aktuální témata

(násilí, návykové látky, alkoholismus apod.)
Dále se hrály různé společenské hry a proběhl
i turnaj v odbíjené. 

Většina kurzů probíhala v příjemné atmo-
sféře, ale zároveň vládla přesně stanovená pra-
vidla chování, která žáci museli respektovat.

PPoznáávacíí ppobyt vv Prazee 
V posledním dubnovém týdnu se usku-

tečnil čtyřdenní poznávací zájezd do Prahy,
kterého se zúčastnili žáci tříd SP-3 a PO-1A. 

Kromě návštěvy všech nejvýznamnějších
památek stojí za zmínku prohlídka budovy
Senátu, kde žáky prováděla paní senátorka
Jana Juřenčáková. 

Mgr. Jana Kubíčková

PProjeekt HHHlledámee mlaadé teechnicckké
ytaalentty 

V rámci tohoto projektu se uskutečnily
dva poznávací zájezdy pro žáky, kteří byli
oceněni v předchozích krajských kolech
odborných soutěží.

Žáci Karel Vítek a Aleš Zvonek, kteří
zvítězili jako družstvo v krajském kole, se
za odměnu zúčastnili pětidenního poznáva-
cího zájezdu do Rakouska a Itálie.

První zastávkou byla návštěva elektrárny
Simmering ve Vídni, která pro výrobu elektric-
ké energie zpracovává lesní odpad a biomasu.

Druhý den si prohlédli Střední odbornou
školu IPSIA Mattioni ve městě San Giovanni
al Natisone, specializovanou na dřevovýrobu.
Součástí prohlídky byla taktéž návštěva Vý-
zkumného a vývojového centra a laboratoře
pro testování dřeva CATAS, která je opráv-
něna vydávat certifi káty výrobcům nábytku.

Odpoledne pak následovala prohlídka
města Udine společně s hlavním architek-
tem. Žáci si mohli prohlédnout historickou
část města, městskou radnici, studio GEZA
architektů Stefano Gri a Piero Zucchi, ale
i moderní dům, který tato kancelář architektů
navrhovala. Třetí den se vypravili na návštěvu
Střední odborné školy IPSIA v Cividale del
Friuli, která připravuje žáky v oborech op-
tik, elektrikář slabo i silnoproud, instalatéry
a automechaniky. Tato škola počtem svých
žáků odpovídá přibližně velikosti naší školy.
V odpoledních hodinách si prohlédli vinice
fi rmy Cantina Runcal monopolního výrobce
červeného vína na severu Itálie. Součástí
prohlídky byla i krátká ochutnávka jejich
produkce. Žáci se také zúčastnili přípravné-
ho utkání prvoligového italského klubu FC
Udinese na jejich stadionu. Vrcholem tohoto
pobytu byla návštěva školy mozaiky (Scuola
mosaicisti) ve městě Spilimberg, která se jako
jediná na světě zabývá výchovou mladých
umělců pro mozaikovou výzdobu.

Z celého poznávacího zájezdu si žáci
přivezli nejen spoustu krásných zážitků, ale
i fotografi í, které lze zhlédnout ve fotogalerii
na webových stránkách naší školy. 

Bc. Čestmír Dvořák

Finannční ggrraamotnooost 

Ve školním roce 2009/2010 byla do výuky 
ve středních odborných školách zavedena 
nová metodika s názvem Finanční gramotnost. 
Co je jejím obsahem? Jedná se o soubor zna-
lostí a dovedností občana nezbytných k tomu, 
aby fi nančně zabezpečil sebe a svou rodinu 
a aktivně vystupoval na trhu fi nančních pro-
duktů a služeb. Finančně gramotný občan se 
orientuje v problematice peněz, cen, půjček, 
úvěrů a spoření. Je schopen spravovat svůj 
osobní či rodinný rozpočet, rozhodovat o in-
vestování peněžních prostředků a především 
chovat se tak, aby se nedostal do tzv. předluže-
ní. Cílem výuky fi nanční gramotnosti je nejen
aby žáci poznali svět peněz, ale hlavně, aby 
se naučili odolávat lákavé reklamě a byli tak 
připraveni do života.

Na SOŠ Slavičín jsou témata fi nanční 
gramotnosti začleněna do výuky ekonomic-
kých předmětů a občanské nauky. V průběhu 
měsíce března a dubna měli žáci maturitních
ročníků oborů Podnikání a Sociální péče – so-
ciálně-správní činnost možnost prověřit svoje 
teoretické vědomosti a praktické dovednosti
v soutěži Finanční gramotnost. Vyhlašova-
telem soutěže bylo MŠMT ČR a Finanční
gramotnost, o. p. s. Soutěž probíhala elektro-
nickou formou ve čtyřech kolech. Školního 
kola se zúčastnilo 49 žáků. Každému z nich byl 
po zadání přihlašovacího hesla vygenerován 
test. Kritériem hodnocení byla správnost od-
povědí a čas. Z prvních šesti nejlepších soutě-
žících bylo vytvořeno tříčlenné družstvo, které 
se zúčastnilo okresního kola soutěže. V něm 
se toto mužstvo umístilo na 2. místě. Výsledky 
soutěže potvrdily zájem žáků o výše uvedenou 
problematiku. Za účast v obou kolech soutěže 
patří všem soutěžícím poděkování. 

Ing. Jarmila Űberallová

Střední odborná škola Slavičín
PP k i ké kk

SSSS

Ve čtvrrtek 6. květnna 2010 jssmme my, 
maminky zažiily opět jjedno heezkké odpo-
ledne v MMateřřské škoole v Hráádkkuu. Paní 
učitelky s dětmmi nacvvičily hezzkéé ppásmo 
plné písniček, básničeek a tancee. DDěěti nás
obdarovaly vlaastnoruččně vyrobbennoou kvě-
tinkou a naamallovanýmm obrázkemm.. ZZa krás-
né vystouppeníí dostalyy dětičky ood svých 
učitelek slladkoou odměěnu a my, mmaminky 
a babičky jsmee zakonččily toto ooddpooledne 
kafíčkem a slaadkými lineckýmmi srrdíčky, 
která pro nnás vvyrobily děti.

Nezbývvá než poděkovat za trrppělivou 
a obětavouu prááci panímm učitelkkámm v hrá-
decké matteřskké škole aa popřát jiimm i dětem 
mnoho sil a zddaru v daalší práci.

Na shleedannou někddy příště!
Gabbriela Onndrraašicová 

Oslava Dne matek 
v Mateřské škole Hrádek

MUDr. MARIE ČASTULÍKOVÁ oznamuje pa-
cientům, že od 28. 6. do 2. 7. 2010 nebude 
ordinovat. Zastupovat bude MUDr. Jiří Zabloudil.
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 Dne 16. dubna proběhlo ve Zlíně krajské
kolo biologické olympiády, kategorie B, ve kte-
rém nás reprezentovaly Lenka Šilhánková
z kvinty a Petra Lysáková ze sexty. 
 V rámci projektu OPVK zkoumala v dub-
nu třída kvarta lesní ekosystémy ve Svatém
Štěpáně a Sidonii. 
 Tak jako každý rok proběhla i letos u nás
fi nanční sbírka Srdíčkový den. Zakoupením
přívěsku nebo magnetky přispěli studenti
na dětská oddělení nemocnic a zařízení pe-
čující o nemocné, postižené a opuštěné děti
v České republice. 
 V okresním kole biologické olympiády,
kategorie D, byla velmi úspěšná Kamila
Nováková z primy, která obsadila 2. místo
ze 43 účastníků. Olympiáda se konala dne
21. dubna v ZOO Lešná. 
 V rámci Dne Země podnikla třída kvarta
dne 22. dubna vycházku za luhačovskými pra-
meny. Téhož dne byla pro třídy septima a G-3
připravena přednáška o holocaustu a některé
třídy se zapojily do úklidu okolí rybníka. 
 Velké poděkování patří Ekologickému
centru Veronica v Hostětíně, které poskytlo
našim studentům za výpomoc při organizaci
různých akcí bezplatnou exkurzi a výukový
program na téma Ekoškola, které se zúčastnili
vybraní žáci dne 28. dubna. 
 Obrovského úspěchu dosáhl Martin Suka-
ný, který obsadil 1. místo v krajském kole
SOČ konaném 30. dubna na Gymnáziu J. A.
Komenského v Uherském Brodě. Jeho práce
v oboru Pedagogika, psychologie a problema-
tika volného času postupuje do celorepubliko-
vého kola, které se uskuteční 11. – 13. června
v Chrudimi. 
 Studentka Miroslava Gajdošíková obsa-
dila 3. místo v oboru Filozofi e, politologie
a ostatní humanitní a společenskovědní obory
a Kateřina Sojová taktéž 3. místo v oboru
Zdravotnictví.
Vynikajícího úspěchu dosáhl Václav Miklas
z kvinty, který zvítězil v krajském kole fyzikál-
ní olympiády v kategorii D konaném 30. dubna
na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně. Děkujeme
všem studentům za reprezentaci školy.
 Ve dnech 1. – 8. května navštívilo naši
školu 12 francouzských studentů a 2 uči-
telé z partnerské školy Lyceé Jean Moulin
z Thouars. Studenti i učitelé byli ubytováni
v českých rodinách a byl pro ně připraven
bohatý program. 
 Výchovného koncertu Jiřího Stivína a Fil-
harmonie Bohuslava Martinů se zúčastnila
třída sexta a G-1 dne 28. dubna v Domě umění
ve Zlíně.
 Dne 7. května zavítal na naši školu malíř
a pedagog Otakar Vystrčil, který měl připra-
venou zajímavou besedu o výtvarném umění
a životě umělce. 
 Dne 10. května se vypravily třídy tercie, kvar-
ta, kvinta, sexta a septima do Městského divadla
ve Zlíně na představení Cyrano z Bergeracu.

Dne 11. května se konalo na slavičínské
radnici slavnostní vyhlášení literární soutěže
„Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili
budoucnost“. 
Tuto soutěž, které se účastní školy ze Zlínské-
ho a Trenčianského kraje, pořádá každoročně
Nadace Jana Pivečky a Gymnázium Jana
Pivečky Slavičín. Letos byli mezi úspěšnými
účastníky soutěže i naši studenti, a to Tereza
Pavelková ze sexty a Jaroslav Durďák ze
septimy. 
Na gymnáziu proběhl dne 12. května
Květinový den, který je „Českým dnem proti
rakovině“. 
Dne 14. května proběhl tradiční Majálesový
průvod městem za účasti všech tříd gymnázia.
Letos si studenti přichystali krátký dopolední
program plný her pro děti předškolního věku
na Horním náměstí. Dále se pokračovalo
s programem ve slavičínské Sokolovně, kde
přišly na řadu zábavné scénky za hudebního
doprovodu naší školní skupiny Manteca.
Na závěr byl slavnostně předán putovní
klíč od pomyslných dveří k maturitě třídám
septima a G-3. 
Aneta Münsterová ze sexty získala
v krajské recitační přehlídce Mládí kraje
čestné uznání v kategorii A a byla oceněna
dne 20. května v Muzeu J. A. Komenského
v Uherském Brodě. 
V týdnu od 24. do 27. května proběhly
závěrečné ústní maturitní zkoušky ve třídách
oktáva a G-4. 
V korespondenční matematické soutěži
„Jáma lvová“, pořádané pod záštitou ČVUT
v Praze, obsadila žákyně Kamila Nováková
z primy skvělé 14. místo a zařadila se tak
mezi účastníky letního matematického tábora.

Studeenti zz LLyycée Jeeean MMoulin 
popět vve Slaavvičíně 
Dvanáct žáků z gymnázia má za sebou

náročný, mnohdy vyčerpávající, ale i krásný
týden s našimi francouzskými přáteli. Jako
každým rokem proběhla i letos (už popáté)

výměnná stáž, tentokrát v rámci projektu 
COMENIUS. Ano, francouzští studenti se 
svými učiteli z partnerské školy Lycée Jean
Moulin z Thouars zavítali do našeho rodného
městečka, aby poznali místní kraj, kulturu,
tradice, ale především obyvatele Slavičína. 

Věděli jsme, co vše nás v následujících 
dnech čeká, a proto jsme byli všichni mírně 
nervózní, když jsme přijížděli pro své přátele 
do Luhačovic na vlakové nádraží. Teď už 
můžeme konstatovat, že obavy byly zcela 
zbytečné. Nejenže se jako vždy vytvořila 
nevídaná přátelství, ale hlavně jsme opět 
obnovili spojení mezi francouzskou a českou 
kulturou, které bylo navázáno před pěti lety.

Náš program byl vyplněn mnoha akti-
vitami, které byly zajímavé nejen pro naše
zahraniční kamarády, ale také pro nás, pro-
tože jsme na spoustě míst byli poprvé. Tím 
se stal tento týden poučným pro všechny. 
Poděkování určitě patří organizátorkám ce-
lého projektu, v rámci něhož se tato výměna
konala, profesorkám Daně Račákové a Libuši 
Pavelkové, které nám tyto nezapomenutelné 
zážitky umožnily prožít.

Ať už to byla návštěva našeho gymnázia,
památník na Slavkově, prohlídka města Brna, 
zámku v Kroměříži nebo luhačovických pra-
menů, vše v nás zanechalo vzpomínky, které si 
poneseme dlouho s sebou. Všechny nás hřálo 
u srdce, že Francouzi odjížděli s krásným 
pocitem, který si během společného týdne
s námi vytvořili. 

Abychom přesně citovali slova našich 
přátel, uvádíme alespoň jeden děkovný e-mail 
za všechny, které obratem přišly z Francie 
po návratu domů: „Nikdy nezapomeneme 
na Českou republiku a na všechny, které jsme 
poznali, protože jsme se stali tak blízkými přá-
teli a strávili spolu nezapomenutelné chvíle.“

Rozhodně se těšíme na příští roky a dou-
fáme, že další výměny budou pokračovat 
a zapojí se do nich studenti, kteří doposud 
neměli tu možnost.

Studenti Gymnázia
Jana Pivečky Slavičín

Návštěva francouzských studentů

Gymnázium Jana PivečkyGG
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Specififi ckéé ppprogrammmy primárrníí 
ppreveence

Jedná se o programy v oblasti dlouhodobé
specifi cké primární prevence se zaměřením
na selektivní a indikovanou primární preven-
ci. Současným problémem je zvyšující se počet 
skupin dětí a mládeže, které jsou ohroženy
např. experimentováním a následně vznikem
závislosti na návykových látkách, výskytem
šikany, problémy vyplývající z rodinného
prostředí aj. V rámci řešení této situace byly
vytvořeny specifi cké programy zaměřené
na skupiny dětí a mládeže, jejichž cílem je
prevence možných projevů rizikového cho-
vání. V minulých číslech jsme Vás podrobně
informovali o některých typech programů,
tentokrát se dotkneme nové formy šikany,
a to kyberšikany. 

Většina dětí dnes ovládá internet a vlastní
mobilní telefon. Je řada možností, jak se těmito
komunikačními prostředky „zabavit“. Mohou
stahovat hudbu, fi lmy, hrají hry, vyhledávají
nejrůznější informace nebo se stávají uživateli
sociálních sítí jako je facebook, ICQ, LIDÉ.
CZ, Youtube atd. Každodenně mají přístup
do světa neomezených možností a tráví zde až
nepřiměřenou část svého volného času. V po-
slední době stále více slýcháme o nebezpečí
kyberšikany. Tento typ šikany se může objevit 
v několika podobách. Jednou z forem je proná-
sledování, opakované stupňované obtěžování,
které mohou mít různou podobu a intenzitu.
Další možností zneužití jsou falešné profi ly,
kdy se za obrazovkou skrývá jiná osoba,
než za kterou se na internetu vydává. Cílem
těchto agresorů, případně pedofi lů, je navázat 
kontakt a vylákat k osobní schůzce, která
může končit sexuálním zneužitím, únosem
či vraždou. Do velmi nepříjemné situace se
děti dostávají, pokud o nich někdo anonymně
na internetu uveřejní nepravdivou informaci.
Díky možnosti anonymity uživatelů internetu
mohou agresoři svůj útok dopředu promys-
let, mohou urážet, zesměšňovat, vydírat,
vyhrožovat oběti a nejrůznějším způsobem
manipulovat. Mnohé děti se podobným
způsobem baví a neuvědomují si, že takový
způsob komunikace hraničí s nezákonným

chováním. Tak jako u klasické šikany může 
pro oběť skončit tato zábava duševním či 
tělesným poškozením a v nejhorším případě 
i sebevraždou. A jak tomu všemu můžeme 
předejít? Ve skutečnosti neexistuje žádný 
návod, jak kyberšikaně zabránit. Virtuální svět 
je totiž bez jakýchkoliv zákonitostí a vládne 
zde „chaos“. Obecně se doporučuje dodržovat 
základní pravidla a to: dobře si promyslet co 
a komu odesíláme, nesdělovat nikomu svá 
hesla, dobře se seznámit s pravidly daných 
webových stránek, mít ohled k ostatním 
uživatelům, neuvádět své fotky a informace 
o sobě, chránit si své soukromí, registrovat se 
jen na těch stránkách, které pravidelně užívá-
me a potřebujeme, zrušit všechny registrace, 
které již nepoužíváme, promazat své profi ly 
(opět jsme u osobních údajů). Čím méně toho 
uveřejníme, tím lépe. Pokud se dítě stane 
obětí kyberšikany, je nejdůležitější okamžitě 
ukončit komunikaci, zamezit útočníkovi 
přístup k účtu či telefonnímu číslu, pokud 
možno uchovat si prokazatelné důkazy a útok 
ohlásit osobě, která je schopna pomoci (rodiče, 
učitel atd.). 

PPreveentivnnní projekkkt Šikaana in@@@č
Poptávka základních škol po programu 

na téma kyberšikany Poradenské centrum
R-Ego vedla k tomu, že vytvořilo nový program 
specifi cké primární prevence. Za spolupráci 
studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vzni-
kl projekt Šikana in@č, jehož první realizace 
se uskutečnila na Základní škole v Brumově.
Jednalo se o zážitkové sezení, kde se děti 
pátých tříd seznámily s touto problematikou,
plnily tematicky zaměřené úkoly a učily se, jak 
zabránit tomu, aby se staly obětí kyberšikany. 
Cílem bylo předat co nejvíce informací a tím 
působit na změnu jejich postojů, tedy změnu 
nevhodného chování při manipulaci s komu-
nikačními prostředky. Děti se učily rozeznávat 
nebezpečné situace a hledaly možnosti jejich 
řešení. Potvrzuje se, že si děti mnohdy vůbec 
neuvědomují nebezpečí virtuálních sítí. Jsou
ochotni komukoliv sdělit své osobní údaje,
aniž by si uvědomily možné důsledky. Mnoh-

dy se i s kyberšikanou setkaly, ale nedokázaly 
problém defi novat či vyhledat pomoc. 

Při realizaci programu a v praxi jsme se pře-
svědčili, že spousta lidí si ještě neuvědomuje, 
že toto nebezpečí je mnohem blíž, než se zdá. 
Mnozí dospělí si myslí, že tento problém se 
právě jejich dětí netýká. Ale jste si opravdu 
jisti, že víte, jak vaše dítě tráví čas u počítače 
a s kým navazuje kontakt?

Cílem programu bylo ukázat, poučit, 
vysvětlit jak se chovat bezpečně v prostředí 
virtuálního světa. Světa, ve kterém děti žijí 
a kam unikají čím dál častěji a poměrně brzo. 

Bc. Eva Raková, sociální pracovník

NNízkoprahooovvé zařízzeení proo děěti aa mláddežž 

Posláním „Nízkoprahového zařízení“ je 
poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem
a mládeži ve Slavičíně a okolí, kteří jsou 
ohroženi sociálně patologickými jevy, ocitnou 
se v nepříznivé životní situaci, nebo jsou 
v ohrožení. Posláním je přispívat ke zlepšení 
kvality jejich života. Je určeno pro cílovou 
skupinu od 7 do 15 let a někdy tak navazuje 
v užším kontaktu i na preventivní programy 
prováděné ve školách. Nabízí návštěvníkům 
zázemí, kde si mohou zahrát různé hry, 
setkat se svými vrstevníky a kamarády. Je 
tady klidné prostředí k odpočinku, fotbálek, 
stolní tenis, šipky, nabídka společenských her, 
poslech hudby, Karaoke, někdy běží fi lmová 
projekce, PC a přístup k internetu. Návštěvníci 
mají možnost dělat to, co je baví, zúčastnit se 
připravovaných aktivit. Je zde prostor i pro 
osobnostní rozvoj, tj. stanovení cílů u pra-
videlných návštěvníků, revize těchto cílů, 
upevnění a rozvoj komunikačních dovedností, 
zvyšování sebedůvěry, sebejistoty, schopnosti 
čelit tlaku vrstevníků, asertivní dovednosti, 
příprava do školy. I téma kyberšikany (výše 
uvedené) se stalo tématem odpoledních dis-
kuzí v zařízení. Pobyt v zařízení je bezplatný.

Je možno také využít:
E-mail– help: možnost obrátit se s dotazem 

prostřednictvím elektronické pošty. Využívají 
ji někteří žáci a studenti, kteří se zúčastnili 
aktivit ve školách, hledají odpovědi na různé
otázky, mají různé starosti, dotazy. Může být 
používána i k anonymnímu poradenství. 
pc.r-ego@tiscali.cz

Krizový telefon – Save me: cílem pomoci 
je nabízet adekvátní východiska a řešení 
problému, poskytovat činnost poradenskou, 
výchovnou a preventivní, pomoci mladým ne-
jen v jejich obtížných životních situacích, ale 
i při každodenních starostech a problémech.
Tel./fax: 577 341 446, mobil: 732 713 014

Činnost o. s. R-Ego podporují: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR - Rada 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
Zlínský kraj, město Slavičín, BTH, s. r. o., 
Slavičín, SMS, s. r. o., Slavičín, Nadace Děti-
Kultura-Sport v Uherském Hradišti. 

Mgr. Dana Kozubíková, vedoucí zařízení
Poradenské centrum R-Ego 

Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín

Poradenské centrum R-Ego

Botanický workshop
V pátekk dne 26. 4. 

2010 se kkonal další
botanickýý workshop,

kterého se zúčastnili studenti třřídy kvarta. 
Tento workshop se zabýval jarnímm aspektem
v lesích. Vzhledem k širokému ttématu byla 
pro exkurzi vybrána delší trasaa putující ze
Svatého Štěpána přes Pláňavy nnad Štítnou 
nad Vláří až k přírodní památcee Lazy v ka-
tastru obce Bylnice. Žáci měli jedinečnou
možnost podívat se na tyto lokkality a uvě-
domit si, že i pěšky se dá poznnat spousta 

krásných míst našeho kraje. Při procházce
se zajímavou formmou – hrou – dozvídali 
o bylinných druzíchh jarního aspektu, lesních 
ekosystémech, proodukci dřeva a problema-
tice s ní spojenou. ZZa správné odpovědi byli 
na konci odměněnni malou odměnou. 

Workshop byl ppořádán v rámci projektu
„Zavedení nových metod a forem do výuky
přírodovědných ppředmětů na Gymnáziu
Jana Pivečky Slaviičín“. 

Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociállním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Pavel Šuráň
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OOkressní kkoolo atlettiickéhoo čtyyřbbooje 

Naši žáci se pravidelně zúčastňují atletic-
kých závodů, na kterých předvádějí kvalitní
výkony.

Takové se povedly i na právě proběhlém
okresním kole atletické všestrannosti, které se
konalo ve Zlíně. Mladší a starší žáci i žákyně
soutěžili v bězích na 60, 600, 800 a 1 000 metrů,
ve skocích do dálky nebo výšky a vrhu koulí
nebo hodu míčkem.

V kategorii mladší žáci naši školu repre-
zentovali Adam Bartoš, Viktor Gajda, Radim
Jandl, Martin Konečný a Daniel Vacula.
Všichni si vytvořili osobní rekordy v běhu
na 60 metrů, Viktor ve skoku dalekém a Daniel
ve skoku vysokém, který výkonem 145 cm vy-
hrál. S celkovým počtem 4 649 bodů obsadilo
družstvo chlapců 3. místo v okrese.

Ani ostatní závodníci nezklamali a zlepšili
se v řadě disciplín. Vyzdvihnu například prv-
ní místa Ondřeje Kročila ve skoku vysokém
(165 cm) a Michala Merčáka ve vrhu koulí
(11,04 m), druhá místa Romana Vašičky v běhu
na 1 000 m a Pavla Vrby v běhu na 60 m. V běhu
na 800 metrů byly mezi prvními pěti závod-
nicemi čtyři děvčata ze Slavičína – vyhrála
Adéla Berčíková před Nikolou Maružánovou,
na čtvrtém místě doběhla Anna Gregušiaková
a pátá byla Jana Bláhová, v běhu na 600 m
obsadila Martina Šimoníková druhé místo.

Všem závodníkům děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

Ing. Milena Novotná

Strašiidla vvv kknihovvnně 
Drnůvku, Bukvínka, Zášupšáka a mnoho

dalších úžasných strašidýlek mohli obdi-
vovat naši mladší žáci v městské knihovně
ve Slavičíně na výstavě nazvané „Potulná
pohádková země“.

Autorkou těchto krásných loutek je vý-
tvarnice Vítězslava Klimtová, která je rovněž
autorkou oblíbených knížek pro děti.

Tradičně skvělé průvodní slovo pracovnic
knihovny velmi pěkně doplnilo tuto zajíma-
vou výstavu.

Skvělým obohacením bylo i čtení úryvků 
z knih o strašidlech. Dobří i špatní skřítkové
na děti zapůsobili tak, že se stali velkou in-
spirací ke zdařilým výkresům, které potom
vytvořily v hodinách výtvarné výchovy.
Nejpěknější z nich byly vybrány a zaneseny
do městské knihovny, kde si je můžete také 
prohlédnout.

Mgr. Helena Kovaříková

VV „Reecyklloohhraní““ bodujjemme
Sledujete-li webové stránky naší školy (po-

kud ne, tak o důvod víc se na ně nyní podívat),
pak Vám pojem „Recyklohraní“ není neznámý.
Jen připomenu, že se jedná o projekt celostátní
a dlouhodobý. Poslední přehled udával 935

Základní škola Slavičín-Vlára
přihlášených základních a středních škol.
A za těchto podmínek a v této konkurenci jsme
s úkolem „Elektrospotřebič budoucnosti“,
vyhlášeným na měsíc duben, obsadili druhé
místo. Porota svůj verdikt zdůvodnila slovy:
„za vtipnost a ohled na šetrnost k životnímu
prostředí“. Zda by se naše práce líbila i vám,
můžete posoudit na:www.zsslavicin.cz, oddíl
Environmentální výchova.

Mgr. Radoslav Filipovič 

MMámee „NNeejjhezčí ššškolní kniihoovvnu“

„Moderní knihovnou k efektivní výuce a čte-
nářské gramotnosti“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.08/02.0125

Naše škola se zapojila do fotografi cké sou-
těže vyhlášené časopisem Moderní vyučování 
s názvem „Nejhezčí školní knihovna“.

Zaslané fotografi e školního informačního
centra a prezentace jeho činnosti redakci 
natolik zaujaly, že byly vybrány ke zveřejnění 
a oceněny.

Tímto zviditelněním pro širokou peda-
gogickou veřejnost se může naše ŠIC stát 
inspirací i pro ostatní školy. 

Těší nás, že centrum je velmi často vyhle-
dávaným místem našich žáků. Svým útulným 
prostředím, moderním vybavením a zajíma-
vou nabídkou aktivit si už získalo mnoho 
každodenních návštěvníků. Přáli bychom 
i dalším školám, aby mohly takové prostředí 
nabídnout svým žákům a pedagogům.

Mgr. Hana Majeriková

MMalovvali jjssmme na tttéma KKammarráádstvví
Od 27. dubna do 14. května 2010 probíhala

v prostorách slavičínské radnice již tradiční
výstava výtvarných prací našich žáků. Tento-
krát však byla zároveň vyvrcholením výtvarné
soutěže, kterou ZŠ Vlára vyhlásila. Téma
Kamarádství zaujalo, a tak se nejen z naší,
ale i z dalších škol sešlo hodně zajímavých
a originálních prací. Věřte, že vybrat tři nej-
lepší ve čtyřech věkových kategoriích, to byl
pro odbornou komisi skutečně těžký oříšek.
Každý obrázek jiný a všechny úžasné!

Jistě vás zajímá, jak se umístili naši žáci:
Kategorie I.
2. místo: Barbora Zvonková, 3.A
Kategorie II.
2. místo: Pavel Šuráň, 4.A
3. místo: Lumír Číž, 4.A
Kategorie III.
1. místo: Zuzana Machalová, 7.B
3. místo: Veronika Barcuchová, 7.C
Kategorie IV.
1. místo: Michaela Janků, 8.B
3. místo: Aneta Kozubíková, 8.C

Velikou pochvalu si zaslouží nejen žáci 
výše uvedení, ale i všichni ostatní, kteří se 
do soutěže s chutí zapojili. Díky, děti! Zachytit 
krásné chvíle, kdy jste se svým člověčím nebo 
zvířecím kamarádem, se Vám podařilo skvěle! 

Mgr. Iva Šmotková

DDen ZZeměě 
Dne 30. 4. proběhl na naší škole projektový 

den pod názvem Den Země. Ve spolupráci 
s Městským úřadem Slavičín jsme vytipovali 
lokality, které by bylo třeba uklidit.

Vyrazili jsme do terénu a celkem naplnili 
22 pytlů. Odpad byl rozmanitý, jako kuriozitu 
uvedu, že ve sběrném pytli se ocitl i starý 
televizor. Občané slavičínští, pokud budete
zase chtít „někam“ odložit vysloužilý elek-
trospotřebič, předejte ho kterémukoliv žáku 
naší školy. Ten již bude vědět, jak dál postu-
povat. Ale úklid nebyl jedinou náplní tohoto 
dne. Šesťáci a sedmáci se podívali na fi lmy
s ekologickou a přírodopisnou tématikou, 
osmáci a deváťáci si zašli na řízenou skládku 
komunálního odpadu Radašovy. Ve třídách 
děti besedovaly se svými učiteli o problema-
tice ochrany životního prostředí. Nedílnou
součástí se stala i naučná stezka, na které třídy 
prokazovaly své znalosti z oblasti ekologie 
a ochrany přírody.

Den Země se vydařil, dětem se líbil a ukli-
zená prostranství svědčila o pečlivosti, s jakou 
děti k uloženým úkolům přistupovaly. Naše 
spokojenost však neměla dlouhého trvání, 
neboť již v pondělí (Den Země byl v pátek) se
na uklizených místech znovu objevily papírky, 
nedopalky, obaly od cukrovinek či plechovky
od nápojů. Občané slavičínští...

Mgr. Radoslav Filipovič 

DDopraavní ssooutěž vv Luhaččoviicícchh 
5. května v Luhačovicích vybojovali naši

páťáci 3. místo s postupem do oblasti v základ-
ním kole Dopravní soutěže poté, co sbírali 
bodík po bodíku ve znalostech z dopravních
předpisů pro chodce a cyklisty, z první pomoci 
a zručnosti v jízdě na kole, která – světe, div se 
– byla obzvlášť pro holky nejtvrdším oříškem. 

Příjemné prostředí Domu dětí a dobrá orga-
nizace dodávala soutěžícím síly a zbavovala je 
trémy. A kdo byli ti šikovní? Pepíno Tomeček, 
Hanka Strojilová, Ráďa Novák a Nika Kořen-
ková.  Marie Tomaníková
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Zdá se to docela nedávno, kdy jsme si
připíjeli na vše nejlepší v roce 2010. A „než
bys řekl švec“, je půl roku za námi. 

Květen nabídl našim klientům docela
dost akcí: 8. 5. 2010 se konal Beskyd modell
KITT SHOW v Kopřivnici. Gratulujeme Hon-
zíkovi Zámečníkovi za jeho úspěchy na této
akci, z níž si přivezl za své povedené papíro-
vé modely dva poháry. Gratulujeme i jeho
bratrovi, Lukáškovi Zámečníkovi, který byl
v této soutěži rovněž úspěšný. Za svůj model
automobilu obdržel zvláštní uznání. Oba
chlapci jsou členy modelářského kroužku
DDM Slavičín, který vede pan Tomáš Hájek.
 Dne 13. 5. 2010 se uskutečnila v DDM akce
pro cílovou skupinu rodiče a děti „Mámo,
táto, budeme si hrát!“ ve spolupráci s TJ 
Sokol Slavičín.
 15. 5. 2010 se zúčastnili členové hasič-
ského kroužku DDM hry Plamen v Otro-
kovicích.
 15. 5. 2010 vystoupily zájmové kroužky
DDM – Hip-hop, břišní tance a diskotance
u příležitosti akce „O pohár starosty města“
v nohejbale trojic.
 15. 5. 2010 naše zařízení zajistilo atrak-
ce pro děti u příležitosti dalšího ročníku
Helpíka.

23. 5. 2010 se konal v Pivečkově lesoparku
další ročník Bajkapu. Naše zařízení zajistilo 
pro tuto akci atrakce pro děti. 
26. 5. 2010 proběhl ve spolupráci s místní 
knihovnou ve Slavičíně v pořadí již V. ročník
Literárně-historických toulek Slavičínem.
30. 5. 2010 proběhl ve Slavičíně 3. ročník 
Běhu naděje (výsledek fi nanční sbírky bude 
zveřejněn v dalším čísle Slavičínského zpra-
vodaje).

Červen je pro školy a školská zařízení sig-
nálem, že se blíží letní prázdniny, pro děti snad 
kromě Vánoc to nejkrásnější období v roce, 
na které se moc těší. Budík i školní zvonek 
dostávají dovolenou. Červen je měsícem, kdy
naše zařízení ukončuje práci svých zájmových 
kroužků. Je prostorem, kdy je zcela na místě 
poděkovat všem našim vedoucím, externím 
pracovníkům. Děkujeme: Katce Carasové, 
Jindrovi Divilovi, Petru Droščákovi, Ond-
rovi Dufkovi, Laďovi Dufkovi, Ivě Filákové, 
Marcele Gorecké, Tomáši Hájkovi, Martinu 
Fábryovi, Marii Hrbáčkové, Marii Jirákové, 
Honzovi Julínkovi, Heleně Kovaříkové, Mar-
tinu Lutonskému, Zuzce Klumpnerové, Nice 
Machalové, Mirkovi Milkovi, Věře Navrátilo-
vé, Kristýně Odlevákové, Martinovi Procház-
kovi, Verči Schmiedlové, Jožkovi Svitákovi, 

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně Míšovi Švachovi, Jirkovi Váňovi a Martinu 
Holkovi za to, co pro Dům dětí a hlavně pro 
děti v tomto školním roce udělali. Věřte, že 
si této práce nesmírně vážíme.

Velké poděkování patří také interním 
pracovnicím zařízení: Míši Štefaníkové,
Marušce Jirákové a paní Jarmile Jordánové. 
Pracují ve školském zařízení, které ne vždy
po pracovní stránce končí pátkem, ale kdy je
třeba posunout pracovní povinnosti i mimo
pracovní týden, což platí bez výjimky v pod-
statě po celý kalendářní rok včetně hlavních
prázdnin. Jedná se o úžasné lidičky, kteří
napomáhají tím nejlepším způsobem tomu,
aby obrázek složený ze čtyř dílků puzzle
(4 interní pracovníci DDM), byl co možná
nejpovedenější. Tak jako výše zmínění ex-
terní pracovníci, mají i interní pracovnice
moji obrovskou úctu za to, co pro zařízení
a jeho klienty dělají. 

Na léto 2010 jsme svým klientům nabídli 
celkem 9 aktivit (jednu desetidenní, dvě
třídenní a šest týdenních). Přejeme všem,
kteří naší nabídky využili, aby byli na našich
akcích spokojeni.

Přejeme dětem super prázdniny, dospě-
lákům příjemnou dovolenou a těšíme se 
na setkání v novém školním roce 2010-2011. 

PaedDr. Zdenka Odehnalová, 
ředitelka Domu dětí a mládeže

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana
Pivečky nabízí zdarma pro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhod-
něné osoby a mládež vzdělávací aktivity: 

 Volný přístup na počítače
s připojením na internet na Horním ná-

městí č. 111: 
Po, St do 18 hodin
Út, Čt do 16 hodin
Pá do 14 hodin 
Můžete využít asistenci pracovníka nadace,
který Vám poradí při práci s PC nebo pomůže
s vyhledáváním informací a pracovních míst 
na webových serverech.

14. 6. 2010 a 28. 6. 2010 vždy od 9 do 12 ho-
din workshop NAJDU SI PRÁCI NA WEBU.
Zájemci se s pomocí lektora naučí hledat prá-
ci na internetu. Je potřeba přijít na 9 hodin.

Vzdělávací kurzy: 
 Práce s PC 
Základy práce s PC
Práce s PC pro pokročilé
Práce s programy Word a Excel
Práce s programem PowerPoint
Práce s programem Access
Grafi cká práce s programem PHOTO-
SHOP. Kurz začíná 31. 5. 2010. Jsou ještě
volná místa.
Tvorba webových stránek včetně grafi c-
kého designu (i pro mládež od 10 let). Délka
kurzů 20 hodin – 30 hodin.
Práce s internetem – délka kurzu 8 hodin.
Práce s multimédii na PC – délka kurzu
12 hodin. 

Informace Vzdělávacího střediska
Další kurzy 
Domácí ošetřovatelská péče (DOP), vhod-
ný pro osoby, které se starají o nemocnou či
handicapovanou osobu v domácím prostředí
a potřebují získat potřebné informace a doved-
nosti aDomácí ošetřovatelská péče 2, který je
navazujícím kurzem na kurz DOPa ve kterém
zájemci prohloubí své znalosti a dovednosti
z oblasti ošetřovatelství.

 Řemeslné kurzy
Základy keramické tvorby
Paličkování
Patchwork
Pletení z novinového papíru

Informovat a hlásit se můžete osobně v síd-
le Nadace Jana Pivečky, na adrese Horní nám.
111, nebo na telefonních číslech 577 342 822,
739 095 315.

Každou středuod 16 hodin můžete v domě
č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat Dílnu
inspirace. 
Plán aktivit v dílně na červen 2010
2. a 9. 6. Skládání čajových sáčků
16. 6., 23. 6 a 30. 6. Pletení z novinového
papíru 

Bližší informace k aktivitám dílny získáte
na telefonním čísle 777 913 782.

AAngličtinaa ppro děětti – FFunnny Summmeer 
12. – 16. 77.. 2010 

Základem výukového kurzu jsou 3 dopo-
lední vyučovací hodiny, kdy vedoucí kurzu
aktivně s dětmi pracují v učebně nebo při
pěkném počasí v přírodě. Kurz je zaměřen
na prohloubení konverzačních schopností,
aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost.

Vhodně opakována je i gramatika. Kromě
výuky děti se svými učiteli absolvují i zábav-
ný program kurzu, jako je sportování, různé
hry, koupání, výlety, táboráky, a hlavně
jsou motivovány celé dny konverzovat se
svými vedoucími a kamarády především
anglicky. Cena: 1 100 Kč

yLetní výtvvaarná šškola – ZZ ppoháddkky 
p y,ddo poohádkkyy, 2. – 6. 8. 20100 

Pokud jsou nůžky a barvičky tví dobří
kamarádi, rozhodně si nenech ujít tento
kurz. V duhovém týdnu si vyzkoušíš kresbu
i malbu různými technikami, vystřihování,
tvoření z papíru, ale i složitější techniky jako
je malování na textil, batikování, výrobu...
Domů si pak odneseš nejen spoustu nápadů,
ale i hotové výrobky. Tak neváhej, čas pro
šikovné ruce je tu! Cena: 1 100 Kč
Všeobecné informace: Děti budou pře-
bírány v 8 hodin v Nadaci Jana Pivečky 
ve Slavičíně a tamtéž budou předávány 
rodičům v cca 15.30 hodin.

V ceně je zahrnuto: obědy, dopolední
a odpolední svačiny, celodenní přísun
tekutin, celodenní dozor, užívání prostorů
a energie, materiál, návštěva koupaliště.

Obě nabídky jsou určeny pro děti
ve věku 7 – 12 let, které chtějí aktivním a zá-
bavným způsobem strávit týden prázdnin.

V případě zájmu se můžete informovat 
a hlásit v Nadaci Jana Pivečky, Horní nám.
111, 763 21 Slavičín nebo na telefonním
čísle: 577 342 822, 739 095 315.

Mgr. Božena Filáková,
ředitelka Nadace Jana Pivečky
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NAROZENÍÍ
Karel a Kateřina Glacovi – dcera Claudie
Zdeněk a Blanka Slámečkovi – dcery Darina 
a Sabina
Josef Nález a Lenka Divošová – dcera Aneta 
Irena
František a Veronika Šebákovi – syn Kryštof
Martin a Leona Viceníkovi – syn Tobiáš
Roman a Renata Kudelovi – dcera Adéla
Petr a Zuzana Večerkovi – syn Vilém
David Dubina a Petra Vilímková – syn David
Václav a Markéta Vávrovi – dcera Karolína
Petr a Bronislava Matulovi – dcera Eliška

ÚMRTÍ
 2. 4. 2010 Vojtěch Koozubík, 80 let, Divnice
 3. 4. 2010 Ján Goliaš,, 81 let, Slavičín
 5. 4. 2010 Anna Švehhláková, 72 let, Slavičín
 8. 4. 2010 Ludvík Šmotek, 55 let, Bohuslavicemotek 55 let Bohuslavice
 16. 4. 2010 Jan Nykodým, 64 let, Slavičín
 20. 4. 2010 Ing. Jan Šťastný, 73 let, Slavičín
 26. 4. 2010 Jaroslav Matys, 82 let, Slavičín

SŇATKY
Radek Franc a Radka Patáková
Zdeněk Tureček a Iveta Juříková
Roman Ryška a Alena Bařinková
Martin Kužela a Kristýna Tomková

Dne 22. červnaa 2010 vzpomeneme 
1. smutné výýročí úmrtí pana 

Jaroslava KURRTINA ze Slavičína.
S láskou a úctouu vu vu vzpozpozpomínmínmínajíajíají sysy synovnovnovééé 

Zdeněk a Laadadislisls avav s rs rodiodio nounou.

Dne 27. června 2010 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí pana 

Vladimíra SALLVETA ze Slavičínaaa.
S láskou a úctoou vzpomínají dccceraeraera 

Pavla, synovvé Vladimír a Petr
s roodinami.

Děkuji obětavýým pracovníkům ne-
mocnice v čele s panem primářem

MUDr. Palkkovským za péči,
kterou věnovvali mému muži,

panpanu Iu Ingng. Ta Tasilsiluuu Pu PRNKRNKOVIOVI D, Drr. ScSc.,
na skloonku života.

Za rodinu K. PPrnková, manželka 

Dne 3. 6. 2010 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí paní 

Jany KŘÍŽOVÉ ze Šanova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají man-
žel, dcera Jana s rodinou a sestra

Pavla s rodinou.

DnDnDne 7. čeče červnrvnrvna 2a 2a 2010010010 toto tomumumu budbududeee 
9 s99 smutmumu nýcýcých lh lh letet,e kd kdk y ty ty tragragragickickc y zy zemřemřelel el

můůj mmmilovaný manžel, tatínek 
JakJakubub MACMACEK.EK.

S úctoooou aaa láskou vzpomínnnnajíajíajíají a a a  a za zazaa ti-ti-ti-ti
chou u u vu zpppomínku děkdděkděkujííí ma ma mamanženženženželkalkalkaka 
Pavllla,l  dddcd era KaKaKaK rolrolrolrolínkínkínkínka-Paa-Pa-Pavlavlavlavlinkinkinknka a a

aa rodina aa BělBělBělejoejoejova.va.va.

Dne 3030300. č. č. čččerververvrvervna na na nna 2012012012012010 v0 v0 v0 v0 vzpozpozpopomenmenmenenmenemeemeemeemee 
40. výročročročročročí tí tí tí ragragragickickickickicky zy zy zy zy emřemřemřemřemřeléeléeléelelého hoho hoho
Oldddddřicha ha ha a REMREMREMREMEŠEEŠEEŠEEŠEEŠE zz zz z NevNevNevNevNevšovšovovšové. é. ééé

Za ticchouuu vzpommmínkínkínkínkn u du du du u děkuěkuěkuěkuěkují jí jí jíjí brabrabrabrabratr trtrtrtr
JarJarJarJJ oslllllav, Zdddddeněeněeněeněeněk ak ak ak ak a MiMiMiMiirosrosrososslavlalavlala  

s rodinamiii.

Dne 1. června 2010 si 
připomeneme 1. výročí, kdy nám 
navždy odešel náš milovaný man-

žel, tatínek a dědeček, 
pan Josef BUREŠ z Hrádku.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

S láskou a úctou vzpomínají man-
želka, dcera Ivana, synové Radek 

a Josef s rodinami.

Dne 2000. 6. 6. 6. 2. 2. 2010011  ssi přpřpřipoipoipomenmenmenemeemeeme 
1. smumumutnétnétné vý  roočo í úí úúmrtmrmr í pí pí panaanaana

JosJosJosefaefaefa MAMAMARKAAA zzz JesJesJestřatřatřabí.bí.bí.
S lllS lásásáskáskouou a úúúúctoctou vvvu vzpozpozpozpomínmínmínmínajíajíajíj  
manželželželže ka ka ka k a a da a ěti s rodrodrodrodinainanaami.mi.mi.mi

DneDneDneDne 8.8.8.8. čečečeervnrrrv a 2010 by se dožila 
70 7070700 letletletetlet p pa p íní Věra RAKO ÁVÁ 

z Nevšové.
Kdoooo js js jsjsjste ji znali, vzpomeňte s námi.

Manžel a děti s rodinami.

Dne 29. června 2010 si 
připomeneme 10. výročí úmrtí paní ři 0 ý čí ú tí í
Mileny ZOLLEROVÉ ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají synové 
s rodinou.

Děkujeme všem za projevení
soustrasti, květinové dary a účast 
při posledním rozloučení s panem

Jaroslavem MATYSEM. 
Manželka a dcery s rodinami.

června 2010 vzpomenemeDne 7. č
očí tragické smrti našeho 9. výro
yna Jakuba MACKA.sy
áskou stále vzpomínajíS lS S á
zpomínku děkují rodiče, a za zzaa va
ratr a ostatní rodina.brbrbr

me za účast a květinové dary Děkujem
m, kteří se přišli rozloučit vševševšemmm

naší sestrou a tetou s 
ohumilou ŽÁKOVOU.Bo
Marie s rodinou a Jaroslava SSesS try M

s rodinou.

33. 6 6. 20 201010 vzpvzpomeomenemnemee DneDne 
5. výročí úmrtí pana 15
ka MATYSE ze Slavičína.Zdeňk
kou a úctou vzpomínají S lás
želka a děti s rodinami.man

Dne 29. června vzpomeneme 
2. výročí úmrtí Františka BORA.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Miroslav a Věra Borovi – syn Lukáš
David a Markéta Salvétovi – dcera Marie

j j pPokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA DUBEN
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V úterý 11. 5. jsme měli možnost 
navštívit místní knihovnu.

Pracovnice knihovny si pro naše 
klienty připravily kvizy a křížovky nty y y y y přpřpřpřipipipiprarararavivivivilylylyly kkkkvivivivizyzyzyzy aaaa kkkkřířířířířížožžžž
všeobecného zaměření. Kluci byli obebbbb cnéhhhhhoooo o zaaaaměřřřřeníníníníní. Kluci iii
velmi šikovní, a tak dostali sladkou miii šikokokokokovnvnvnvnvní,í,í,í,í, aaaaa tak dddddososososostatatatatalilililili s    laaaad
odměnu. Měli jsme také možnost siměěnnnnu. MěMěMěMěMělilililili jjjjjsssssme tatatatatakékékékéké m m m m mooooožnonnn
prohlédnout knihy s různou témati-hlééééédndnddndnout tttt knkkkk ihiiii y s růůůůůznou t t tt témééé
kou a podívali jsme se i po prostorách a popopopopodívali jjjjsme se i ppppo prppp osstotooor
knihhovovooo nyyyyy... .

Všem se nám knížky líbily, proto Vššememememm s s s s se eeee nánánánánám mmmm knížížížžžkykykykyky l l l l líbíbíbíbíbililililily, ppp
jsme si vyplnili žádanku a stali jsme e sssssi vyplplplplplnininininililililili žžžžádaannkukukukuku aaaa a staliiii j
se členy knihovny. Už se těšíme čleeeeenynynynyny k k kk knininnn hovny. U UUUUž se těšěěě
na chvilky, kdy si budeme předčítat hvhvvvilililililky, , kdkdkdkdkdyyy y y sisisisisi b b b b budududududememememmeeeee přpřpřpřpředddd
povídky, anebo na novou inspiraci, ídkdkddkky,y,y,y,y, a a a aanenenenenebooooo nnnnna aaaa nonnnn vovovovovouuuu u inininininspspspsps ir
kteroouuuu nnnnnajajajajajdededededemememememe v v vvv k k k kknínínínínížkžkžkžkžkácácácácách.h.h.h.h. 

Kolektiv pracovnic DC Maják, KoKoKoKoKolelelelektktktktiviviiviv pppprarararacocococovnvnvnvniciciicic DDDDDCCCCC MaMMMM
Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Zveme Vás na

ZAHRADNÍ
SLAVNOST

soutěžní odpoledne, které 
se uskuteční 

v neděli 13. 6. 2010
ve 14 hodin na louce u Charity

sv. Vojtěcha Slavičín 
(pod kostelem).

Budou zde připraveny soutěže
pod vedením slavičínského Junáka 
a na závěr všechny děti společně 

namalují obrázek, který bude zkráš-
lovat prostory DC Maják. Žádné dítě 
neodejde domů s prázdnou a bude

i možnost zakoupit občerstvení.
Za nepříznivého počasí se akce bude 

konat na Orlovně.
Kolektiv pracovnic DC Maják, Chari-

ta sv. Vojtěcha Slavičín

Návštěva knihovny

Mezi šenky 121, tel. 577 341 201, 
e-mail: reditel@zus-slavicin.cz,
www.zus-slavicin.cz

Leetošnní soouuttěžní ússpěchyy 
Komorní hra s převahou dechových nástrojů
Komorní trio, tř. uč. Radim Knopp
Kateřina Skládalová
Terezka Gajdová
Zuzana Štěpančíková, cembalo
okresní kolo – 2. místo

Due Clarinettissima, tř. uč. Anna Frajtová
Terezka Zálešáková
Blanka Malatinská
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 2. místo

Komorní hra s převahou smyčcových ná-
strojů
Smyčcové terzetto, tř. uč. Hana Petrů
Terezie Petrů
Šárka Borová
Eliška Strejčková
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 3. místo

Barokní soubor, tř. uč. Bohumila Stillerová
Kateřina Lišková
Markéta Mikuličáková
Veronika Kuželová, klavír
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 2. místo

Smyčcové terzetto, tř. uč. Bohumila Stillerová
Markéta Mikuličáková
Magdalena Mikuličáková
Marie Mikuličáková
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 1. místo

ČČervnnové aakktivity školy
 4. června 2010 v 18 hodin, Orlovna
JUBILEJNÍ KONCERT dětských pěveckých

sborů Tučňáčci a Tučňáci pod vedením učitel-
ky Anny Frajtové k 15. výročí svého založení. 
Jako host v programu vystoupí školní bigbítová 
kapela učitele Zdeňka Kozubíka. Po koncertě 
bude připraveno malé občerstvení, na které
srdečně zveme všechny „bývalé Tučňáky“!!! 
Přijďte se s námi pobavit a zavzpomínat!
Odměnou za připravovaný koncert bude pro
zpěváčky zájezd do ZOO Lešná, kde právě
před 15 lety sbor zazpíval při slavnostním
otevření nově založeného oddělení tučňáků.
 9. června 2010, Radnice Slavičín
17.30 hodin – Vernisáž výstavy žáků výtvar-
ného oboru, výstava potrvá do 29. 6. 2010
18.00 hodin – Závěrečný koncert žáků hu-
debního oboru
 21. – 25. června 2010
Zápis nových žáků do hudebního a výtvarné-
ho oboru ZUŠ Slavičín (13.00 – 17.00)
 22. června 2010
Výlet dětských pěveckých sborů do ZOO 
Lešná  Mgr. Jana Jakúbková

ZUŠ Slavičín
DIVADLO SEMTAMFÓR POŘÁDÁ 
SOBOTU NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝM 
POVODNĚMI.  
DVĚ PŘEDSTAVENÍ PROBĚHNOU V SOBOTU 
19.6. VE SLAVIČÍNSKÉ SOKOLOVNĚ

VÝTĚŽEK AKCE BUDE ZASLÁN NA 
POVODŇOVÉ KONTO ČLOVĚKA 
V TÍSNI 72027202/0300

15.00 HOD. 19.6.2010
CESTOVNÍ KANCELÁŘ BEJVÁVALO UVÁDÍ 

POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ – LUDĚK HORKÝ

19:00 HOD. 19.6.2010
ELEKTRICKÁ PUMA – JIŘÍ SUCHÝ / 

FERDINAND HAVLÍK

Průmyslová zóna Hrádek (za LPG doleva)
Nabídka:
* obilí + šrot 
* krmné směsi pro králíky, koně (dostih, 
western + parkur, těžce pracující), drůbež 
(kuřata K1-2, brojlery BR 1-3, krůty KR3), 
prasata (A1, A3, ČOS, KPK), skot (dojnice 
i výkrm), ryby
* proso (žluté, zelené, červené)
* slunečnice (černá, žíhaná, bílá) 
* lesknice * hořčice * len * čirok (milo)
* vikev * peluška * hrách * bob
www.krmivahradek.sweb.cz, 
hanamojziskova@seznam.cz
tel. č. 776 225 913

Krmiva

Mateřskká škola Sllavičín –– VVlára
má své weebovvé stránkky: 
www.mmsvlaara.esttranky..czz

placená reklam
apl
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UUž jsmme zzppáátky mmezi liddmii 
Příznivci dobré zábavy a seriálu Červený

trpaslík z řad dětí a mládeže si mohli přijít 
na své v sobotu 17. dubna, kdy pro ně naše
občanské sdružení uspořádalo zábavnou
městskou hru inspirovanou výše zmíněnou
situační komedií. 

Krátce po druhé hodině jsme shledali,
že kromě dosavadních dvou už nepřijdou
žádné další týmy, a tak jsme s pomocí
generálního ředitele televize Slepičín hru
slavnostně zahájili. Na pěti stanovištích,
skrytých v nejrůznějších zákoutích našeho
města, získali soutěžící ingredience nezbyt-
né ke složení vesmírného plavidla – KOS-
MIKa, známého ze seriálu Červený trpaslík.
Zhruba kolem páté hodiny jsme se všichni

Občanské sdružení Život trochu jinak občanské sdružení Život trochu jinak přijato 
za člena České rady dětí a mládeže (ČRDM).

Česká rada dětí a mládeže je celostátní 
platforma, která již více než deset let zaštiťuje 
takřka stovku sdružení pracujících s dětmi 
a mládeží a více jak 200 000 individuálních 
členů registrovaných v těchto sdruženích.

Členství v ČRDM nám přináší řadu 
příležitostí a výhod; jmenujme například 
možnost úrazového pojištění pro všechny 
účastníky našich akcí (zejména pak akcí 
pro veřejnost). 

Doufáme, že se i tímto členstvím podaří 
zvýšit počet našich příznivců a budeme tak 
moci i nadále úspěšně rozvíjet naši činnost. 

http://zivotjinak.cz
Martin Sukaný, předseda sdružení 

sešli na louce pod kostelem, kde jsme vyhlásili 
výsledky, předali ceny a hru ofi ciálně ukončili. 
Kdo chtěl, mohl si na připraveném ohni opéct 
špekáček a zazpívat trampské písně. 

Občanské sdružení Život trochu jinak
organizovalo akci tohoto typu poprvé, ale 
rozhodně ne naposled. Podobný typ soutěže 
můžete očekávat nejpozději příští rok na jaře. 
Pokud se Vám nechce čekat tak dlouho, mů-
žete navštívit některý z našich víkendových 
zážitkových kurzů. 

Roman Štěpánek (pokladník) 
& Zbyněk Lichka (místopředseda)

Občaanskéé sdružeenní ŽIVVOTT TTRROCHHUU 
JJJINNAK se sttaaloo benjaaamínkeem ČČesskké raddyy 
dděttí a mmládeežžee. 

Na 32. valném shromáždění, které se usku-
tečnilo ve čtvrtek 15. dubna 2010 v Praze, bylo 

XII. ročník Jerevan cupu

Pohár starosty města Slavičín putoval do Bylnice 

Členové atletického oddílu při SK Sla-
vičín uspořádali 8. 5. 2010 již 29. ročník
Běhu vítězství, kterého se v zámeckém
parku za příznivého počasí zúčastnilo 81
závodníků z Česka a Slovenska. Je to o deset 
méně než při 28. ročníku. 

Také letos se závodilo v 14 věkových
kategoriích – od předškolní mládeže až
po muže veterány nad 70 let. Hlavní závod
mužů na trati 6 000 m vyhrál závodník z CY-
KLOGAT Zlín Přemysl Žaludek.

V kategorii žen zvítězila závodnice
Silvia Hvolková ze Žiaru nad Hronom.
Ani v letošním roce se nepodařilo závod-
níkům překonat traťové rekordy, které drží
v kategorii mužů Jiří Florián ze Zbrojovky
Brno časem 17:36,9 min. Zaběhl ho již
v roce 1986. Traťový rekord žen drží Jana

Klimešová z USK Praha, která tuto trať zaběhla
za 19:54,0 min. v roce 2004.

V letošním roce se pořadatelům podařilo
zajistit pro závodníky věcné i fi nanční ceny
za přispění sponzorů, kterým pořadatelé chtějí
touto cestou poděkovat: město Slavičín, Kovoob-
ráběčství Máčalík Luhačovice, TIPSPORT sázko-
vá kancelář, OMI, s. r. o., Zámečnictví Svatopluk
Čech, MALSPED, Pivovar Janáček Uherský Brod,
TVD, a. s., MILA, Luhačovské brambůrky Krajči,
WWW.OUTDOOR-A-SPORT.CZ, Pavel Staněk
Slavičín, fi rma HOPA, NUTRAPRODUCT, SEA
a DJ Aleš Ptáček, který zabezpečoval ozvučení
celého průběhu závodu. 

O výsledcích závodu informuje stránka Od-
dílu atletiky SK Slavičín na www.mesto-slavicin.
cz, fotografi e na www.ap-photo.eu.

Ladislav Musil

Jubilejní X. ročník poháru starosty města
Slavičín se 15. května poprvé ve své historii
odehrál pod střechou, ale ani to neubralo
na kvalitě turnaje.

Do Slavičína se sjelo dvanáct týmů, na po-
slední chvíli se omluvil z turnaje obhájce
prvenství z Vlčnova. Domácí nohejbalový
klub pro potíže se sestavou nakonec do bojů
nezasáhl, a tak se do role favorita pasovalo
mužstvo z Bylnice. To prošlo turnajem jako
nůž máslem, pouze v dramatickém fi nálo-
vém duelu s Bohuslavjany ztratili Bylničané
jeden set.

Překvapením v turnaji byly výkony Sun-
derlandu a mladých Studeníků, v základní
skupině překvapilo ZAPO a tým SKP.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen David
Šenkyřík z týmu vítěze Bylnice, nejlepším
smečařem Tomáš Studeník. Oceněna byla
i jediná žena v turnaji Kamila Macků. Nej-
starším týmem bylo mužstvo Family Team.

Do bojů zasáhlo dvanáct týmů, které byly
rozděleny do dvou šestičlenných skupin. 

Do vyřazovacího čtvrtfi nále postupovaly
čtyři celky z každé skupiny a potom následo-
valo semifi nále do kříže. Poražení si zahráli
o 3. místo, na vítěze čekalo fi nálové utkání.

KKonečné ppoořřadí nooohejbaalovvéhhoo turnnajje 
p yOO pohhár ssttaarosty:::

1. Bylnica (David Šenkyřík, Václav Raška
a Michal Novák)
2. TY JÁ ON Bohuslavice nad Vláří (Petr
Sloboda, Richard Ťulpa a Michal Smolík)
3. Sunderland (Michal Bartoš, Michal Minar-
čík, Lukáš Koseček a Petr Koseček)
4. SKP Slavičín (Rostislav Studeník, Pavel
Studeník a Bronislav Studeník)
5. – 8. Bylničané, Carveři, Studeníci a ZAPO
Team

Petr Koseček

Tradiční tuurnaj v nohejbaluu trojic 
a také v turnaaji v kuuželkách jeednotlivců 

probběhne 

v sobotu 3. července 2010 
na antukových kurtech 

v zámeckém parku. 

Zaačátekk v 8 hod. 
Prezzence v 7.30 hod. 

Přihlásit see můžete do 1. čeervence
u Petra Kosečkka nebbo na tel.: 731 598 200.

29. ročník Běhu vítězství ve Slavičíně

Na fotografi i startovní číslo 13 – vítěz 
hlavního závodu Přemysl Žaludek z CY-

f fi

KLOGAT Zlín, startovní číslo 27 – vítěz 
kategorie mužů nad 40 let Ján Križák 
z Púchova
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Zveme děti a mládež – zájemce o kužel-
kářský sport – v průběhu měsíce června
2010 vždy v úterý a čtvrtek od 14 do 17 
hodin na trénink – možnost vyzkoušet si 
hru na kuželně v parku pod vedením pana 
Miroslava Hory.

Více na www.kkslavicin.cz.

Kuželkářský klub Slavičín 

Slavičínský trojboj žen

Nejúspěšnější sezona 

Milí čtenáři, chtěla bych se s Vámi podělit 
o zážitek ze sportovního dne, za který patří
poděkování nás všech soutěžících žen orga-
nizátorům akce – TJ Sokol Slavičín, Nadace
Jana Pivečky a Dům dětí a mládeže Slavičín.

Musím přiznat, že jsme přicházely
s pocity nejistoty a strachu z toho, co nás
čeká. Sporty jako je vybíjená, košíková nebo
kuželky známe z mládí nebo z televize, ale
většina z nás je již několik let neprovozovala.
Nebude to trapas?

Ne. Nebyl to trapas. Bylo to bezvadné
odpoledne. Nejdřív se šlo do kuželny – tak
třeba já jsem tam ještě po generální opravě
nebyla a byla jsem zvědavá na její nový
vzhled – opravdu příjemné prostředí a dvě
krásné dráhy. Po prvních třech zkušebních

hodech jsme již cítily bolesti v kolenou
a svalech, a to nás čekalo dalších dvacet 
soutěžních vrhů! Zvládly jsme to.

Vybíjená nás také moc bavila. Ze všech
sil jsme se snažily vybít soupeřky, sbírat 
další body a vyhrát některou z pěkných
a hodnotných cen.

No a košíková? Úžasná podívaná! Rvaly
jsme se jako lvice. Bojovalo se až do konce
a každá z nás ze sebe vydala všechny síly. 

Bylo to úžasné odpoledne plné soutě-
živosti a legrace. Na závěr nám členové
Sokola Slavičín opekli špekáček a všichni
jsme odcházeli s příjemnými pocity. 

Moc Vám děkujeme a již nyní se těšíme 
na další ročník trojboje žen.

Monika Hubíková

Po dvou sezonách, kdy se cesta našeho
družstva 1. fl orbalovou ligou juniorek zasta-
vila v osmifi nálové skupině, se nám letos díky
skvělým výsledkům v základním kole podařilo
postoupit mezi osm nejlepších družstev České
republiky. 

Již v základní skupině se ukázala naše vý-
borná forma. Z 24 zápasů děvčata 21 soubojů
vyhrály s výsledným skóre 163:50 a zvítězily
s pětibodovým náskokem před družstvem
z Olomouce. V poli poražených zůstala sil-
ná družstva Vítkovic, Uh. Brodu i Ostravy.
V kanadském bodování jsme měli mezi pěti
nejlepšími hned tři hráčky. Suverénní vítěz-
ku Lucii Machů s 65 body za 25 branek a 40
asistencí, na třetím místě Katku Janáčovou
s 55 body a pátou Radku Topičovou s 51 body.

V osmifi nálové skupině, která se hrála
ve Dvoře Králové nad Labem, se nám stal
osudným hned první zápas se Žďárem nad
Sázavou. Ke konci první třetiny jsme vedli 4:0,
ale dvě rychlé branky před přestávkou děv-
čata k překvapení všech položily na lopatky
a zápas skončil v poměru 6:4 pro soupeřky.
Tato prohra se nakonec ukázala jako klíčová.
Po přesvědčivém vítězství 6:0 nad Jičínem
a prohře 5:6 s Trutnovem (tento zápas byl
ostatními trenéry označen za nejlepší z ce-
lého turnaje) jsme obsadili druhé místo. Tím
nám unikla možnost pořádat fi nálový turnaj
o mistra ČR ve Slavičíně.

V závěrečném kole, které se hrálo v Praze,
jsme narazili na družstvo Liberce, posílené
osmi hráčkami, které už mají zkušenosti z ex-
traligy žen (pět z nich bylo dokonce vybráno
do reprezentace ČR na právě proběhlé mis-
trovství světa juniorek v Olomouci). Po dvou
prohrách se shodným výsledkem 2:5 jsme
v konečném pořadí obsadili skvělé páté místo.

Po loňském třetím místě na mistrovství ČR
dorostenek je to další skvělý úspěch našeho
družstva, který jenom upevnil pozici Slavičína
na fl orbalové mapě České republiky. 

Výborná sehranost celého týmu dala vy-
niknout i jednotlivcům. Díky fantastickým

zásahům si naše brankařka Leona Mudráková 
řekla o pozvánku na týdenní soustředění 
české juniorské reprezentace do Bystřice nad 
Pernštejnem a Lucie Machů s Katkou Janá-
čovou se dostaly na pozice náhradnic. I to je 
ohodnocení poctivé práce celého kolektivu. 

Úspěchy starších děvčat přitahují pozor-
nost mladších ročníků a já doufám, že i naše 
žákyně v sobě najdou zapálení pro fl orbal 
i týmového ducha a pilným tréninkem brzy 
dosáhnou úspěchů svých starších kolegyň, 
kterým děkuji na excelentní sezonu a vzor-
nou reprezentaci oddílu SK Snipers i města 
Slavičín. 

Na závěr bych chtěl poděkovat městu Slavi-
čín, St. Blahovi, Ing. L. Barboříkovi, J. Manovi 
a fi rmě KOWAG za podporu při fi nancování 
našeho juniorského týmu.

O tento úspěch se zasloužily: 
Leona Mudráková, Iveta Krahulcová, Bro-

nislava Saňáková, Kristýna Odleváková, Klára 
Machů, Alena a Simona Vojtáskovy, Kristýna 

Míčková, Lucie Machů, Kateřina Janáčová,
Pavla Manová, Radka Topičová, Nikola Ma-
ružánová a Veronika Rozenbergová. 

Rudolf Novotný, trenér

Fotbalová utkání FC TVD
Muži B
Ne  6. 6. 10.15 TJ Těšnovice
Ne  20. 6. 10.15 Sokol Lubná

Dorost KS
So   12. 6. 10.00 Velké Karlovice

Žáci KS
So   19. 6. 9.30 a 11.15 Poličná

ce

Osadní výbor v Divnicích pořádá
v sobotu 19. 6. 2010 

sportovně-branný závod

PO DIVNICKÝCH VRCHOCH 
– 8. ročník

Kategorie:
rodiče + děti do 6 let

děti 6 – 10 let
děti 11 – 15 let

Soutěží se ve dvojicích.

Prezence účastníků:
13.30 – 14.00 hodin v zámeckém parku

v Divnicích. Po ukončení závodu bude táborák 
s diskotékou.

Srdečně zvou pořadatelé.
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 klempířství 
 pokrývačství
 tesařství
 montáž střešních krytin
 montáž střešních oken

tel.: 777 270 338
Zdeněk Kovařík
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz
ICQ: 482 260 503

Instalování drtičů kuchyňských odpadů do domácností a stravoven je
stále oblíbenější i přesto, že je zákonem zakázáno. Ti, co drtiče používají 
a rozmělněné odpadky splachují do kanalizační sítě, porušují kanalizační 
řád města Slavičína dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou
se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kanalizace pro veřejnou
potřebu slouží výhradně pro zneškodňování odpadních vod dle zákona č.
254/2001 Sb. v platném znění. Do tohoto systému nesmí být odváděny
rozmělněné kuchyňské odpady, které mohou způsobovat nemalé problémy
s odváděním a čištěním odpadních vod a následným vypouštěním již čistých
vod zpět do toků, ve Slavičíně do Říky. 

Co mohou zbytky potravy v kanalizaci způsobit? 
Za zmínku stojí početná populace potkanů, která přežívá zejména díky

tomuto odpadu. „V rámci čištění a údržby kanalizační sítě monitorujeme
stoky po celý rok speciální kamerou a postupně stoky rekonstruujeme a sa-
mozřejmě provádíme pravidelnou deratizaci, což rovněž omezuje životní 
podmínky pro potkany,“ dodal Ivan Mudrák, manažer provozu Odpadní 
voda Zlín společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Naopak dobrou
životní úroveň umožňují potkanům hlavně staré kanalizační stoky a domovní 
přípojky, které jsou ve velice špatném stavu. Zde si potkan může vyhrabat
prostorné nory v blízkosti zdroje potravy. Domácnosti by dle kanalizačního
řádu neměly do kanalizace výlevkami vypouštět tuky, zbytky jídel a pevných
kuchyňských odpadů. Zakázány jsou i výstupy z kuchyňských drtičů, které
pak slouží jako zdroj potravy pro hlodavce. Tam, kde sídlí hlodavci, se pak
na povrchu mohou objevovat propady v chodnících a cestách. S potkany
souvisejícím problémem je také riziko nemocí a vznik epidemií. 

Slovo odborníka 
„Kompostovatelný kuchyňský odpad je zařazen do kategorie komunál-

ního odpadu a ve vyhlášce je veden jako biologicky rozložitelný kuchyňský
odpad z kuchyní a stravoven. Jedná se tedy o odpad a jako s odpadem je
třeba s ním nakládat,“ upozorňuje právní zástupce společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s.

Srovnání se zahraničím
Lidé si pořizují drtiče odpadů, protože je pro ně spláchnutí zbytků do vý-

levek jednodušší a pohodlnější. To platí především pro objekty stravování 
jako jsou restaurace, vývařovny, hotely atd. Tento trend je ve státech západní 
Evropy obvyklý, jenomže tam je struktura kanalizační sítě koncipována tak,
aby kuchyňský odpad zvládla. V ČR je situace složitější. Profi ly kanalizačních
přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady vznikající používá-
ním drtičů a mnohde nemají vzhledem k terénu dostatečný spád. Dochází 
k zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami na které se dále váží 
zejména tuky. Tím je omezen průtok kanalizace, u přípojek až do úrovně
plné neprůtočnosti. Úhradu nákladů spojených s likvidací havárie může
v oprávněném případě provozovatel uplatnit u původce havárie. 

Co dále nepatří do kanalizace
Prvním pravidlem pro běžného producenta je nevypouštět do kanalizace

látky, které porušují kanalizační síť nebo narušují proces čištění. Jde zejména
o toxické látky, ropné produkty, jako např. benzín, nafta, oleje včetně frito-
vacích tuků, různá rozpouštědla, kyseliny a louhy, zbytky barev, zahradní 
a domácí chemie a nespotřebované léky. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

tel.: 800 100 063, smv.cz

Majitelé drtičů kuchyňských odpadů 
porušují kanalizační řád 
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Nejvyšší kopec Vizovických vrchů
(753mnm) se vypíná majestátně nad kra-
jem. Byl svědkem mnoha událostí od rané
historie až do dnes.

V dubnu 2010 to byly vzpomínkové akce
k vypálení Ploštiny a dalších pasekářských
osad. Co se tam stalo 19. dubna 1945, ale
i ve dnech před tím a potom, kdo tuto
tragedii způsobil a jaký byl její další vývoj
se postupně dovídáme 65 let. Aby pravda
nebyla zapomenuta, je třeba tato místa
navštívit a o událostech se informovat. Je až
neuvěřitelné, jakého zla jsou lidé schopní
v tak krásné přírodě. 

Na Ploštinu se můžeme dostat několika
způsoby. Nejrychleji autem po nově opra-
vené silnici z Vysokého Pole. Z parkoviště
se vydáme k nově upravenému památníku.
Ten si prohlédneme a pokocháme se krás-
nými výhledy do krajiny. Pak si prohléd-
neme celý areál Ploštiny, kapli, muzeum...
(v době vzpomínkových akcí bylo možno
si koupit i malé občerstvení). Chceme-li se
podrobněji seznámit s událostmi na Ploš-
tině, je připravena naučná stezka. Stačí se
jen zastavit, přečíst a uvědomit si...

Z Ploštiny se vydáme po asfaltce
směrem k vysílači Bařinka. Cestou se
zastavíme u rozcestníku Bařinka, kde se
potkávají dvě naučné stezky. Od vysílače
se dostaneme pořád po značce na Vařákovy
paseky. Před koncem velké louky zahneme
doleva. Z kopce dolů nás neznačená cesta
dovede k zámečku Trubiska – opět hezké
místo se zajímavou historií. Tady se nám
nabízí dvě možnosti. Delší trasa do Prlo-
va a pak do Pozděchova (4 km po hlavní
silnici), nebo kratší značená trasa přímo
do Pozděchova (zajímavá vesnice se dvěma
kostely a poutí na sv. Jiří). Po občerstvení
v restauraci vyrazíme po značené trase
k prameni Vláry (letos na jaře hezky
upraven). Odtud se mohou málo zdatní
turisté už vrátit k autu na Ploštinu (asi
2 km z kopce dolů). 

Ti ostatní si nenechají ujít dominantu
Vizovických hor. Na Klášťov vede značená
cesta asi 2,5 km. Tam nás čeká překvapení.
Nová naučná stezka kolem celého Kláš-
ťova. U jižního okraje stezky zjistíme, že
Ploštinu máme přímo pod sebou. Když se
pustíme neznačenými, sice prudkými, kli-
katými cestami dolů, po několika minutách
jsme na silnici, kterou jsme přijeli. Ta nás
dovede k autu.

Z Ploštiny vede druhá silnice do Drno-
vic. Tam můžeme ještě navštívit nové mu-
zeum (návštěvu je třeba předem domluvit 
na tel. č. 577 350 870). 

Informace k jednotlivým místům si mů-
žete přečíst na informačních tabulích nebo
už předem v „Průvodci...“ od Mgr. T. Chme-
ly (knížka je již k dostání na mnoha místech).

Když se podíváte do mapy, zjistíte že
celý výlet se dá provést v několika varian-
tách. Záleží na zdatnosti turistů. Přeji pří-
jemně prošlapané kilometry za poznáním.

Mgr. Miloslav Mareček

Klášťov 

 6. 6. Horná Poruba – Vápeč – Omšenská
Baba – Kamenné vrata – Trenčianské
Teplice,
Odjezd z nádraží vlakem v 7.12 hod., návrat 
vlakem v 18.24 hod. Délka trasy 15 km.
 13. 6. Pindula – Provodov – Luhačovice
– Petrůvka – Slavičín, 
Odjezd autobusem od radnice v 5.55
hod., návrat autobusem z Luhačovic

Do přírody s Klubem českých turistů ČERVEN
ve 14.35 hod. nebo pěší v 17.30 hod. do Sla-
vičína. Délka trasy 10 nebo 22 km.
20. 6. Slavičín – Lipová – Sehradice – 
Dolní Lhota
Sraz na zastávce u radnice v 9 hodin. Návrat 
autobusem v 16.58 hod. Délka trasy 13 km. 
26. – 27. 6. Zájezd pro členy KČT– Velká
Fatra

Velké šelmy na Valašsku

Procházka zdejšími lesy se nám, běžným 
návštěvníkům přírody, na první pohled jeví 
poklidnou a mírumilovnou. Tu a tam se 
pokocháme nádherným výhledem, oceníme 
krásu vzácné květiny nebo zahlédneme 
otisk stopy lesního zvířete. Že však nemusí 
jít pouze o stopy plachých srnek a zajíců,
o tom přijel v pátek 16. dubna povyprávět 
pan Michal Bojda, člen ekologického Hnutí 
Duha. Beseda organizovaná místní ČSOP 
a městskou knihovnou na Sokolovně byla 
určena všem věkovým kategoriím a také od-
borné i laické veřejnosti. Přednášející Michal 
Bojda příjemně překvapil jak teoretickými 
vědomostmi, tak i praktickými znalostmi ze 
života šelem v našich končinách. Zároveň 

vyvrátil různé nepodložené 
mýty a zkazky, jejichž auto-
rem je víceméně lidský strach 
z těchto obávaných přírodních 
predátorů, kteří rozhodně 
nepatří mezi krvelačné a vraž-
dící tvory. Dle pana Bojdy je 
za vším potřeba hledat lidskou 
neukázněnost, nerespekto-
vání přírodních zákonitostí 
a především zvyklostí zvěře. 
Zejména dětští návštěvníci 
byli nadšeni praktickou ukáz-
kou – jak přežít bez úhony 
setkání s medvědem a také 
možností odnést si zdarma 

tematické samolepky a obrázky. 
Součástí poučné besedy bylo i promí-

tání fi lmu ze života vlků v německé Lužici
a v americkém národním parku Yellowstone, 
během něhož zazněla vzájemná dorozumí-
vací „řeč“ šelem a jejich roztomilých mláďat. 

Hojně navštívená akce svědčí jak o so-
lidní základně slavičínských milovníků 
přírody, následná neutuchající diskuze pak 
o zájmu navštěvovat podobné přednášky 
i v budoucnu. Společně se tak můžeme těšit 
na další poznávání přírodních zajímavostí 
v našem blízkém okolí, které pro nás místní 
ochranáři v čele s Ing. Vojtěchem Malíkem 
jistě zas někdy připraví. 

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Pozoruhodný nález Když jsem si pořizoval snímky nádher-
né, přímo ukázkové jarní hájové květeny 
v údolí potoka Rokytenky, zpozoroval jsem,
že květy jednoho petrklíče mají nějaký jiný
tvar a barvu. To mne zaujalo a při přiblížení
k údajnému petrklíči jsem spatřil květy
a listy typické pro orchidej. Okamžitě jsem
poznal vstavač bledý – a tam je další a tam 
zase další! Celkem jsem napočítal deset rost-
lin této naší nejčasněji rozkvétající orchideje.
Pro Slavičínsko je to jedinečný nález, tyto
vstavače se sice v našem okolí nacházejí, ale
jenom jako jednotlivé exempláře. Nejblíže 
se ve větším množství vyskytují v údolí
Bolešovického potoka na slovenské straně 
Bílých Karpat.

V Čechách je tato orchidej velice vzácná, 
na východní Moravě se nachází roztroušeně.
V okrese Zlín byla zřízena pro její ochranu
rezervace „Pod Drdolem“ nad Želechovice-
mi, ale počet rostlin tam nebude moc velký. 

Vojtěch Malík, ZO ČSOP Slavičín
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LETNÍ PNEUMATIKYLETNÍ PNEUMATIKYLETNÍ PNEUMATAATIKYKYKY
ZA CENY VELKOSKLAZA CENY VELKOOSKLAA

ŠKODA FAVORIT, FELICIA (165/70 R 13 T)

ŠKODA FABIA (165/70 R 14 T)

ŠKODA OCTAVIA (195/65 R 15 T) 

OD 675,-KČ  
OD 695,-KČ   

OD 1090,-KČ     
SLAVIČÍN
AREÁL ZD

TEL.: 577 341 675
MOBIL: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ

placená reklam
a

Nabízená obuv bude převážně
pracovní a vojenská v cenách 
od 200 Kč včetně DPH.č

V případě dotazů volejte 
tel.: 577 303 223 – prodejna Prabos.

PRABOS plus a. s.
zve širokou veřejnost na

p

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Akce bude probíhat od 1. 6. do 30. 6. 2010
v podnikové prodejně.
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Městská knihovna a Nadace Jana Pivečky
ve Slavičíně, Občanské sdružení Literární Luhačo-
vice, SOŠ Luhačovice a Klub českých spisovatelů 

zvou veřejnost na
autorské čtení našich předních literátů

spojené s autogramiádou a besedou

STŘÍPKY Z ČESKÉ 
PRÓZY A POEZIE

v úterý 22. června v 17.00 hodin 
malý sál restaurace Záložna

Hosté pořadu:
Jan Cimický - Václav Dušek -

Eva Kantůrková - Petr Prouza - 
Václav Suchý - Jiří Žáček 

Vstup volný. Těšíme se na Vaši účast!
Bližší informace:

www.knihovna.mesto-slavicin.cz
(oddíl Aktuální informace)

2. ročník Benefi ce bez bariér
 3. 6. 15.00 Knihovna
NEZBEDNÍČEK VYPRÁVÍ
 4. 6. 18.00 Orlovna
JUBILEJNÍ KONCERT dětských pěveckých
sborů Tučňáčci a Tučňáci
 5. 6. 14.00 – 02.00 Sokolovna
BENEFICE BEZ BARIÉR
 12. 6. 20.00 Výletiště Hrádek
KATAPULT
 13. 6.14.00 Zahrada Charity sv. Vojtěcha
ZAHRADNÍ SLAVNOST
 19. 6. 14.00 Divnice
PO DIVNICKÝCH VRCHOCH 
sportovně-branný závod
 19. 6. 15.00, 19.00 Sokolovna
DIVADLO – povodňová benefi ce
 22. 6. 17.00 Záložna
STŘÍPKY Z ČESKÉ PRÓZY...
 25. 6. 19.00 nádvoří zámku
PRVNÍ NOC PRÁZDIN 
s Musicou Minore a SPS Cantare

VÝSTAVY
 Galerie Jasmín
KRESBY SVĚTLEM
foto-grafi ky a koláže Nelly Billové
(do 30. 9. 2010) 
 Městské infocentrum
KRÁSA PANENEK
sbírka panenek J. Tomečkové
(do 25. 6. 2010)
FOTOGRAFIE
práce žáků ZŠ Vlára
(od 28. 6. do 30. 7. 2010)
 Radnice
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ
(od 9. do 29. 6. 2010)

PŘIPRAVUJEME
 4. 7. Zámecký park ve Slavičíně
ČERVENCOVÁ PARK PÁRTY – Omluva:
Z technických  důvodů došlo ke změnám při 
stanovení termínu konání Červencové Park 
Párty. Konečný a správný termín konání je
tedy neděle 4. července 2010.

Kalendááře,, pozváánky
Občanské sdružení UnArt Slavičín Vás 

srdečně zve na druhý ročník dobročinné akce 
BENEFICE BEZ BARIÉR, která se bude konat 
5. 6. 2010 ve Slavičíně.

Od 14 hodin se v areálu Sokolovny budou 
bořit bariéry mezi zdravými a handicapovaný-
mi jedinci. Pro jejich lepší začlenění do společ-
nosti si v rámci odpoledne mohou děti projít 
„cestou kolem světa“ a plnit na ní záludné 
úkoly nebo zajezdit na koních, ale také se 
netradičně naučit psát své jméno na Pichtově 
stroji, orientovat se pomocí slepecké hole či 
zdolávat překážky na invalidním vozíčku. 

Součástí odpoledne bude i vystoupení 
asistenčního psa a nebude chybět ani řada za-
jímavých her a vystoupení souborů ZŠ Vlára. 

Odpolední program bude za deštivého 
počasí probíhat v Sokolovně. Vstupné je 
dobrovolné.

Rodiče budou jistě potěšeni vyvrcholením 
dne, jímž budou večerní koncerty. Ty v 18 ho-
din odstartuje kapelaSymbióza. V pozdějších 
hodinách se můžete těšit na regionální Eyeso-
re a Babolam, stejně jako pražského zpěváka 
NiceLanda s kapelou. Od půlnoci se ponesou 
tóny v rytmu DnB a breakbeatu v podání DJs 
Štelo a Štola a DJ Smoga.

Večerem provází moderátor České televize 
Jakub Železný, součástí večera je i dražba.
Přijďte se s námi pobavit za pouhých 35 Kč!

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
městu Slavičín, které akci zaštiťuje, stejně jako 
exkluzivním partnerům, Rudolfu Jelínkovi 
a TVD Slavičín a všem, kteří Benefi ci bez ba-
riér podpořili: Hotel Slavičan, outdoor-a-sport.
cz, Nábytek Šuráň, AG Staving, AE Partner, 
Leja Salon, Pivovar Janáček, Lenka Petříková, 
Sport bar U Zemánků, GJP Slavičín, Nadace
Jana Pivečky, Sdružení Život trochu jinak, 
Nightmare.cz, Drogerie Teta, Stáj Lipina, 
Mateřské centrum a další.

Více o akci si můžete již brzy přečíst 
na webu www.unart.cz, ve Zlínském dení-
ku a na webech www.mestozlin.com, Naše 
Valašsko, vychytane.cz, coolture.cz, adam.
cz, Televize Slepičín a rovněž o nás uslyšíte 
v rádiu Rock Max atd.

Městská knnihovnna srdečně zve rodiče 
(prarodiče) s přředškoolními dětmmi na veselé 
odpoledne plnné maalování, čettby, soutěž-
ních aktivit a zzábavnných scénekk s názvem 

Nezbedníček vypráví 
dětem letní pohádku – 

Medvídek Pú a sluníčko
V pořadu nnebuddou chybět popletené 

pohádky skřítkka Nezbedníčka ani drobné 
odměny za spllněné úkoly. 

Akce se kkoná vve čtvrtek 3. června 
v dětském odddělenní knihovnny, začátek 
v 15.00 hodin.

Kino obnovilo 

Po bezmála pětiměsíční pauze kino
ve Slavičíně znovu promítá.

Místo běžných projekcí však tentokrát 
čekají na slavičínské publikum klasická
díla světové kinematografi e. 

Kinu se totiž podařilo navázat na uni-
kátní projekt Film a škola, který přináší
studentům nejlepší skvosty fi lmové histo-
rie. Bonusem pro návštěvníky kina bude
i krátká beseda k vybranému snímku. 

Více informací o projektu, termínech
promítání a hlasování o fi lmech najdete
na webu 
dokinavsobotu.slavicin.org. 
Do kina v sobotu – červen
12. 6. 20.00, 26. 6. 20.00

Městské infocentrum Slavičín ve spolupráci 
s MO Českého svazu žen ve Slavičíně 

Vás srdečně zve 
na výstavu panenek ze sbírky

paní Jarmily Tomečkové z Lipové

KRÁSA PANENEK
Výstava potrvá do 26. června 2010.

Komorní soubor MUSICA MINORE 
ve spolupráci se smíšeným pěveckým

sborem CANTARE
Vás srdečně zve na

První noc prázdnin
Koncert se bude konat 

dne 25. 6. 2010 v 19 hodin
na nádvoří slavičínského zámku. 
V příjemné podvečerní atmosféře 

blížících se letních prázdnin si 
vychutnáte díla Mozarta, Martinů aj.
a také se s vámi podělíme o zážitky 

z našeho turné po Mexiku. 
Stejně jako loni na Vás čeká překvapení!

Těšíme se na Vás! Musica Minore

svou činnost

Galerie Jaasmíín Vás srddečně zvve nnaa ver-
nnisáž prodejnní výstavyy 

foto-grafi kyy a kolážží Nelly BBilllovvé

KRESBY SVĚTLEM
4. červnna 2010 vv 19.30 hoodd.

v cuukrárně JJasmín.
Večer zpříjjemní koomorní soouuboor 

CCorda Maagico.
Výstavva pootrvá do 30. září 2200100.
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MMateřřské cceentrumm děkujje 

Dne 22. dubna 2010 se v budově 1. stupně
Základní školy Vlára konalo slavnostní ote-
vření Mateřského centra Slavičín za hojné
účasti maminek a dětí. Nechyběli ani zástupci
místních organizací a také nás poctili svou
návštěvou partneři ze slovenské Dubnice
nad Váhom. 

Touto cestou chceme poděkovat všem
dobrovolníkům a všem, kteří nás podporují.
Jsou to: město Slavičín, ZŠ Vlára, Nadace
Děti-Kultura-Sport, HOPA CZ, s. r. o., Centrum
volného času – Dubnica nad Váhom, Jindřiška
Vaclová „Papír, hračky“, UnArt, Jana Martiná-
tová Vaclová – fi nanční poradenství, Prabos
Plus, a. s., Slavičín, Nadace Jana Pivečky
Slavičín, Podlahářství Martin Tkadlec, Jan
Zainer, Tiskárna HART Press, Marta Končic-
ká – C. A. Sun Tour, manželé Sovovi, SUMA
Slavičín, Cukrárna Jasmín, Český svaz žen
Slavičín, Tomečkovi z Lipové, Kadeřnictví
Ivana Častulíková, Kadeřnictví Kateřina Šurá-
ňová, MI&LA Slavičín, Josef Malaník – Česká
pojišťovna, Kamila Macků – Café Bambino,
Vladimír Koudela, Vinotéka Robert Janota,
Česká spořitelna Slavičín, Leona Švajdová,
MUDr. Bronislava Papežová, Jana Baloušková,
Dagmar Kvasnicová, manželé Petríkovi, AE
PARTNER, Potraviny MONA, Pizza Grunt,
Textil Veronika Vránová, Ing. Šárka Valčíková,
manželé Švachovi, Barbora Meislová, Martin
Meisl, Pekařství Ora, Textil Mirka Slavičín,
Potraviny p. Tarabusová, Potraviny Coop,
rodina Šmotkova z Hrádku, Firma Remeš a Re-
meš, PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel
Meisl, Marek Sedláček, paní Zichová a paní 
Medvědová, Zdeněk Ševčík a František Goňa
z Nevšové. Děkujeme za fi nanční a věcné dary.

Návštěvníky mateřského centra upozorňu-
jeme, že v měsících červenec a srpen nebude
MC Slavičín v provozu. Další činnost zahájí
opět v září. O programu na měsíc září vás
budeme informovat prostřednictvím Slavičín-
ského zpravodaje. Děkujeme za pochopení.
Tým spolupracovníků MC Slavičín
Web: http://mc.slavicin.org/, e-mail: 
info@mc.slavicin.org, tel.: 731 870 221.

PProggramm MMC Slaaavičínn naa mmměsíc 
ččerveen
 Úterý 1. 6.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Básničky s pohybem (pro děti 2 – 4 let)
 Středa 2. 6.
14 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Tvořílek – výroba ozdob do květináčů 
(pro děti 2 – 6 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné
 Čtvrtek 3. 6. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Cvičení pro maminky na míčích
 Úterý 8. 6.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Beseda s finančním analytikem 
na téma „Jak efektivně hospodařit v dnešní
době s penězi“
 Středa 9. 6.
14 – 17 hod. Volná herna 
15 hod. Tanečky (pro děti 2 - 6 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné
 Čtvrtek 10. 6.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Hudební miniškolička (pro děti 2 - 6 let)
 Úterý 15. 6.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Básničky s pohybem (pro děti 2 – 4 let)
 Středa 16. 6.
14 - 17 hod. Volná herna

Mateřské centrum Slavičín
15 hod. Tvořílek – Dotvořme si obrázek (pro 
děti 1 – 6 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné
 Čtvrtek 17. 6.
9 - 12 hod. Volná herna
10 hod. Pohybové hrátky (pro děti 1 - 6 let)
cvičení na rozvoj obratnosti
 Úterý 22. 6.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Ekohrátky (pro děti 2 – 6 let)
 Středa 23. 6.
14 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Cvičíme pro radost (pro děti 1 – 6 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné
 Čtvrtek 24. 6.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Soutěž „Z pohádky do pohádky“
 Úterý 29. 6.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Přednáška o správném nošení dětí 
v šátcích
 Středa 30. 6.
14 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Poznávací hra „Cestujeme po světa-
dílech“ (pro děti 2 - 6 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné
V měsíci červnu chystáme pro děti divadelní 
představení s názvem „Doktorská pohádka“.

Městto Slavvičín Vás zvve

ČERVENCOVÁ 
PARK-PÁRTY

SLAVIČÍN - zámecký park
4. července 2010

10:00 – 01:00 hodin

pivovary – soutěže o ceny
JANÁČEK, ČČERNÁÁ HORA, KOCOUR 
VARNSDORF,, BONNVER ZAŠOOVÁ
 letečtí modeláři, kynologovéé 
 vojenské voozy
 skákací hrad, trrampolína, projížďky 
na koních
 soutěže s Juunákemm Slavičín
 vystoupení DDMM Slavičín 
 obří stavebnnice ppro děti
 STARÉ POVVĚSTTI ČESKÉ –– divadelní 
představení prro dětti
 výstava autt 
 ukázka bojové aakce – Klubb vojenské 
historie
 ukázka hassičskéhho zásahu –– nejmenší 
hasiči
prázdninovvá  ssoutěž pro veřejnost 
v kuželně

Hudba
CARAVANA, LAĎĎA BERANN, FOCUS 
ROCK, WALDDA JARRDA MATUUŠKA -  RE-
VIVAL, MY QUUARTTET, HUP, MMANEWR
vstup do celého areálu ZDARMA


