
Roèník XXXI

SLAVIÈÍNSKÝ
Z D A R M AKVÌTEN 5 /2007

 2 Zprávy z radnice

 6 Aktivity gymnázia 

 9 Slavičín má zastoupení ve světové...

 13 Kulturní akce 

Z obsahu novin

Z historie slavièínské Sokolovny
Několik dnů před 1. květnem 1927 se 

objevily ve Slavičíně a okolních obcích 
podlouhlé plakáty s textem: Slavnost 
položení základního kamene na sokolov-
nu ve Slavičíně-Mladoticích dne 1. května 
1927“. To byla událost. Slavičín bude mít 
sokolovnu!

Na pozemku koupeném od zdejšího velko-
statku panoval již delší dobu čilý ruch. Byly 
vykopány základy a připravován stavební 

Zmìna termínù uzávìrky 
Slavièínského zpravodaje

Upozorňujeme dodavatele příspěvků, 
že od května 2007 se posouvá redakční 
uzávěrka o tři dny dříve, a to do 15. dne 
v měsíci. Redakční rada bude zasedat 
zpravidla 18. den v měsíci. 

Májový den 
27. května se ve Slavičíně koná v zámeckém 

parku Májový den. Podrobný program najdete 
na straně 7.

Město Slavičín a TJ Sokol Slavičín
Vás srdečně zvou na oslavu

80 let Sokolovny
1. května 2007 v 15 hodin 
v sále Sokolovny Slavičín

Program:
 Hudební skupina Jaroslava Zimáka 

z Otrokovic
 F-dur Jazzband (Zlín)
 Ukázka sokolského cvičení  - TJ Sokol 

Zlín, stará garda
 Zahájení výstavy dokumentů 95 let 

Sokola ve Slavičíně
 Cimbálová muzika Slavičan 

Průvodní slovo: 
Milan Noha (Český rozhlas Brno) 

VSTUP VOLNÝ
Tato akce se koná za podpory Fondu 

kultury Zlínského kraje.

Slavičínská sokolovna v roce 1928

Interiér slavičínské sokolovny 

materiál, ba dokonce byla již hotova část 
základového zdiva. Slavnostní započetí prací 
však teprve mělo přijít. V předvečer Prvního 
máje byla na staveništi vztyčena vysoká máj-
ka. Ráno zahrála Studenkova kapela budíček 
a před polednem koncertovala na náměstí Mezi 
Šenky, kde byl také vystaven na vyvýšeném 
místě základní kámen k budoucí sokolovně 
– pískovec z lipovského lomu s vytesaným 
letopočtem 1927. Pokračování na straně 7
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Rada města Slavičín na svých schůzích 
konaných dne 20. 3. 2007 a 3. 4. mj.:

 schválila poskytnutí fi nančního daru občan-
skému sdružení NADĚJE, pobočka Nedašov, Dům 
pokojného stáří, Nedašov 161, ve výši 6 000 Kč, 
poskytnutí fi nančního daru občanskému sdružení 
NADĚJE, pobočka Otrokovice, ve výši 2 000 
Kč, poskytnutí fi nančního daru Svazu tělesně 
postižených v ČR, o. s., místní organizace Slavičín, 
ve výši 3 000 Kč, poskytnutí fi nančního daru Nada-
ci pro transplantace kostní dřeně, alej Svobody 
80, Plzeň, IČ 45333378 ve výši 4 000 Kč 

 schválila uzavření smlouvy mezi Městem Sla-
vičín a Charitou sv. Vojtěcha Slavičín o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Města Slavičín na fi nancování 
provozních nákladů sociálních služeb poskyto-
vaných v rámci Charitní pečovatelské služby, 
středisko Slavičín a uzavření smlouvy mezi 
Městem Slavičín a Charitou sv. Vojtěcha Slavičín 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Slavičín 
na fi nancování provozních nákladů sociálních 
služeb poskytovaných v rámci projektů Denní 
centrum Maják a Domovinka 

 schválila smlouvu o správě sportovího zaříze-
ní v areálu Sokolovny ve Slavičíně mezi Městem 
Slavičín a Annou Veselou 

 schválila zadání zakázky malého rozsahu 
postupem ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění, na 
• stavební práce – „Oprava zídky Říka u čp. 287“, 

za cenu obvyklou v celkové výši 88 256 Kč 
vč. DPH, uchazeči TES Bojkovice, spol. s r. 
o., Bojkovice

• stavební práce – „Dláždění chodníku nad 
kruhovým objezdem“, za cenu obvyklou 
v celkové výši 82 034,- Kč vč. DPH, uchazeči 
Stavby silnic a železnic, a. s., Zlín

 rozhodla o zadání zakázky malého rozsa-
hu postupem ve smyslu § 18, odst.j), zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění, na 
• stavební práce – „Oprava přístupového 

chodníku ke smuteční síni na pohřebišti ve 
Slavičíně“, za cenu 289 706 Kč vč. DPH, ucha-
zeči Služby města Slavičína, s. r. o., Slavičín

• stavební práce – „Úprava příjezdové komuni-
kace k RD čp. 253, 297, 336 v ul. Luhačovská“, 
za cenu 157 601 Kč vč. DPH, uchazeči Služby 
města Slavičína, s. r. o., Slavičín

• stavební práce – „Zpevněné plochy ZŠ Vlára 
– odstavná plocha pro kontejnery“, za cenu 
32 481 Kč vč. DPH, uchazeči Služby města 
Slavičína, s. r. o., Slavičín

 schválila uzavření smlouvy o dílo na likvi-
daci černých skládek na území města Slavičín 
s Mysliveckým sdružením Jamné, Mysliveckým 
sdružením Nevšová, Kyokushin Karate Klub 
Slavičín 

 vyhlásila záměr na prodej části pozemku parc. 
č. 588/1 v k. ú. Divnice o výměře cca 50 m2 na 
základě žádosti Stanislava Malíka, Divnice

Rada mìsta Slavièín

 vyhlásila záměr na prodej pozemků parc. 
č. 604/36, parc. č. 604/51 a parc. č. 604/52 v k. 
ú. Hrádek na Vl. dráze na základě žádosti ABM 
Hrádek, s. r. o.

 schválila smlouvu o dílo se zhotovitelem 
Jaroslavem Misařem na provádění deratizace 
v k. ú. Slavičín, Divnice a Nevšová 

 schválila smlouvu o dílo se zhotovitelem 
Ludvíkem Masařem na provádění deratizace 
v k. ú. Hrádek na Vl. dráze 

 schválila pronájem nebytových prostor 
v domě čp. 195 ve Slavičíně – Hrádku, ozna-
čených pod č. 12 o celkové ploše 19,75 m2 pro 
Ing. Radomíra Koncera, Slavičín 491, za účelem 
zřízení šatny pro zaměstnance, a to na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za 
podmínek v tomto objektu obvyklých; pronájem 
nebytových prostor v suterénu domu čp. 195 
ve Slavičíně – Hrádku, o celkové ploše 84,53 m2 
pro Jiřího Krajíčka, Lutonina 84, za účelem pro-
vozování kovoobrábění, a to na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou

 schválila uzavření darovací smlouvy na 
výpočetní techniku s dárcem Česká spořitelna, 
a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4

 schválila uzavření kupní smlouvy na odkup 
souboru maket raketové techniky mezi Městem 
Slavičín a VOP-026 Šternberk, s. p., se sídlem 
Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk 1

 schválila uzavření dohody mezi Městem 
Slavičín a obcí Lipová o úhradě poměrné části 
neinvestičních výdajů na žáky základní školy 
zřizované Městem Slavičín 

 schválila uzavření dohody mezi Městem 
Slavičín a obcí Rudimov o úhradě poměrné části 
neinvestičních výdajů na děti mateřské školy 
zřizované Městem Slavičín 

 schválila uzavření smlouvy o zvláštním běž-
ném účtu s HVB Bank Czech Republic, a. s. 

 schválila dohodu o členství v jednotce JSDH 

a dodatek k dohodě o členství v JSDH ve spojení 
se jmenováním velitele jednotky 

 schválila pro volební období 2006 – 2010 
rozšíření Sociální a prorodinné komise o členku 
Libuši Fojtíkovou

 schválila uzavření smlouvy o dodávkách 
periodika Slavičínský zpravodaj s Miroslavem 
Pinďákem, Na Vyhlídce 792, 763 31 Brumov

 vyhlásila záměr na 
• prodej části pozemku parc. č. 1755/5 v k. 

ú. Slavičín o výměře cca 650 m2 na základě 
žádosti Evy Štefánikové, Slavičín

• prodej části pozemků parc. č. 2269/2 o výměře 
cca 60 m2 a parc. č. 1957/39 o výměře cca 20 
m2, oba v k.ú. Slavičín a části pozemků parc. 
č. 4073/29 o výměře cca 200 m2 a parc. č. 
4073/63 o výměře 240 m2, oba v k.ú. Hrádek 
na Vl. dráze, na základě žádosti společnosti 
Povodí Moravy, s. p.

• prodej části pozemků parc. č. 1744/195 o výmě-
ře cca 140 m2 a parc. č. 1744/142 o výměře 
cca 35 m2 a pozemků parc. č. 1821/21, parc. 
č. 1821/55 a parc. č. 1821/23, vše v k. ú. Hrá-
dek na Vl. dráze, na základě žádosti Martina 
Kašpara, Slavičín

• směnu pozemku parc. č. 1821/21 v k. ú. Hrá-
dek na Vl. dráze – vlastník Město Slavičín, za 
pozemek parc. č. 2840 (PK) v k. ú. Slavičín 
– vlastník AGM servis, s. r. o.

• pronájem nebytových prostor o celkové podla-
hové ploše 24,16 m2, stojících na pozemku parc. 
č. st. 294 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze 

 rozhodla  o zadání zakázky malého rozsahu 
postupem ve smyslu zásad § 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na 
služby – „Vícetisky, aktualizace a dopracování 
realizační projektové dokumentace pro Obnovu 
základní školy Slavičín“ v rozsahu nabídky ze dne 
3. 4. 2007, uchazeči, S-projekt plus, a. s., Zlín, za 
cenu obvyklou ve výši 59 262 Kč.

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří 
do kontejneru se směsným komunálním 
odpadem, protože z nich mohou při rozbití 
unikat nebezpečné látky. 

Správným místem pro vyřazené světelné 
zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné 
zářivky a výbojky) jsou sběrné dvory v ulici 
U Zahrádek na sídlišti Malé Pole a v areálu 
SMS Slavičín, s. r. o., které slouží jako místo 
bezplatného zpětného odběru elektrozařízení 
z domácností. Mimo vysloužilých televizí a led-
niček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky 
nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně 
třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provo-
zovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit 
i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé 
a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému 
zpětnému odběru a město je likviduje za popla-
tek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou 
bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání, aniž by se musely v pří-
padě odevzdání zářivek a výbojek, prokazovat 
speciální kartou nebo jiným dokladem. 

Dalším místem, kde je možné zdarma ode-
vzdat použité zářivky jsou prodejny, ve kterých 
tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám 
vezmou zpět tolik kusů použitých světelných 
zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu 
musí být zákazník informován o způsobu 
a možnostech zpětného odběru použitého elek-
trozařízení. V případě, že zákazník v obchodě 

tuto informaci nedostane, je prodejce povinen 
od něj stará elektrozařízení odebrat v neome-
zeném množství, aniž by jejich odběr vázal na 
nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak 
mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat 
v nejbližším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru použitých 
elektrozařízení, který zajišťují společnosti 
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje počet 
černých skládek a šetří obcím peníze. Kolek-
tivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory 
speciálně označenými kovovými nádobami 
a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepo-
škozené světelné zdroje jsou pak na náklady 
EKOLAMPu přepravovány k recyklaci. 

Město Slavičín má zájem, aby se množství 
odevzdaných použitých lineárních a úsporných 
zářivek stále zvyšoval. Proto uzavřela smlouvu 
o zpětném odběru s kolektivním systémem 
EKOLAMP. Pomoci můžete i vy - žádnou zářivku 
ani úsporku neházejte do popelnice nebo do 
kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností 
rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu 
dostanou k recyklaci, bude možné z nich více 
než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) 
využít. 

Odbor životního prostředí MěÚ Slavičín
Firma JOGA Luhačovice, s. r. o., upozor-

ňuje, že svoz komunálního odpadu bude 
proveden ve středu 2. a 9. 5. (místo úterý 
1. a 8. 5. ).

Neházejte záøivky do popelnic 
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Vìdeckotechnický park  Slavièín nabízí nové možnosti pro podnikatele

těšíme a mnozí z nás se rádi osvěží v měst-
ském koupališti. V loňském roce zde bylo 
rekonstruováno sociální zařízení a tím se 
zlepšily podmínky tohoto areálu. Pokud 
bude letos hezké počasí, předpokládáme, že 
koupaliště bude otevřeno od 15. června 2007. 
Tento termín byl dohodnut s provozovatelem 
koupaliště – Službami města Slavičína a jeví se 
jako nejoptimálnější, a to nejenom z hlediska 
počasí, ale i z hlediska efektivního počtu náv-
štěvníků a především technického zajištění 
provozu koupaliště.
 Ze sdělovacích prostředků jsme se dozvě-

děli, že je nutno mít povolení na studnu. Jak 
mám postupovat a na koho se mohu s touto 
záležitostí obrátit?

Problematika povolování studní, odběru 
podzemních nebo povrchových vod a vypouš-
tění odpadních vod obecně je díky mediální 
kampani celkem podrobně vysvětlována ve 
sdělovacích prostředcích. Jako základní zdroj 
informací lze doporučit zejména bezplatnou 
telefonní linku 800 101 197 nebo internetové 
stránky http://www.zanikpovoleni.cz, na 
jejichž provozu se podílí ministerstva země-
dělství a životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že prostor v této rubrice 
je omezený a jednotlivé případy stejně posuzu-
je správní orgán individuálně, doporučujeme 
Vám obrátit se proto na příslušný vodoprávní 

V centru města bude zanedlouho dokončena 
rekonstrukce budov, které ještě před několika 
měsíci sloužily fi rmě Prabos, a. s. Jedná se 
o budovy č. 4 a 5, které se nacházejí u polikliniky 
ve směru k výrobním halám areálu. Tyto budovy 
se staly pro fi rmu Prabos nadbytečnými, město 
Slavičín je v minulém roce odkoupilo a připra-
vilo projekt Vědeckotechnický park Slavičín 
– investiční část. Na fi nancování projektu jsme 
využili možnosti čerpání dotace z Evropské 
unie, programu Operační program průmysl 
a podnikání (OPPP).

Naším záměrem je zřídit v těchto prostorách 
podnikatelský inkubátor a napomoci tak rozvoji 
podnikatelských aktivit v našem městě. Nově 
zrekonstruované nebytové prostory budou 
zanedlouho sloužit podnikatelům, kteří o ně 
projeví zájem. První část prostor bude k dis-
pozici již začátkem druhého pololetí letošní-
ho roku. Projekt však neřeší jenom opravy 
starých budov, ale jeho cílem je zejména 
zajištění efektivního provozu podnikatelské-
ho inkubátoru a vědeckotechnického parku 
a transferu technologií. To vše bude zajišťovat 
společnost Regionální centrum kooperace, 
a. s. (RCK), která připravila druhou část toho-
to projektu pod názvem Vědeckotechnický 
park Slavičín – provozní část. Výše dotace na 
realizaci obou částí projektu činí více než 10,4 
milionů Kč. Z toho 5 995 tis. Kč jsou dotace 
pro město Slavičín a 4 464 tis. Kč pro RCK, a. s.
Hlavním smyslem celého projektu je poskytnout 
komplexní a soustředěnou pomoc inovačně 
zaměřeným podnikům disponujícím života-
schopným podnikatelským záměrem s vysokou 
přidanou hodnotou, zaměřeným do oblasti 
průmyslové produkce a služeb. Pomoc je rov-
něž určena začínajícím podnikům hledajícím 
všestrannou pomoc centra, které zajistí propo-
jení inovačních aktivit v kraji na základě úzké 

Tento projekt je spolufi nancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR.

spolupráce společnosti RCK s partnery, jako 
je například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 
Naší společnou snahou je vytvořit prostředí 
zejména pro začínající inovativní fi rmy, které 
mohou využívat za předem stanovených 
podmínek zvýhodněného nájemného a služeb 
poskytovaných provozovatelem inkubátoru, 
a které jsou schopny uplatnit svůj produkt 
v rozumném časovém horizontu na trhu. Sou-
částí projektu je i zahájení poskytování odborné 
poradenské a konzultační služby inovačním 
a inkubovaným podnikatelům a rozšiřování 
aktivit nastavené spolupráce mezi partnery.
RCK jakožto provozovatel tyto nemovitosti vyba-
ví nezbytnou technologií a zařízením a bude 
v nich provozovat Vědeckotechnický park (VTP) 
a Podnikatelský inkubátor, který bude posky-

úřad, kterým je v případě odběru vody pro 
potřeby jednotlivých občanů (domácností) 
Městský úřad Slavičín, odbor životního pro-
středí a správy majetku (Luděk Latinák, tel. 
577 342 252) a v případě odběru vody pro 
potřeby podnikajících osob a vypouštění 
odpadních vod všeobecně Městský úřad 
Luhačovice, odbor životního prostředí 
(Mgr. Jana Studenková, tel. 577 197 456; Aleš 
Švehlík, tel. 577 197 455).
 V minulém čísle zpravodaje byla zve-

řejněna informace o možnosti ubytování 
v dokončovaných bytech s pečovatelskou 
službou v Nevšové. Jednou z informací 
byla i výše nájemného. Není mi jasné, 
zda tato výše obsahuje i náklady na spo-
třebované energie.

Výše nájemného v DPS v Nevšové byla 
stanovena usnesením rady města ve výši 
14,63 Kč/m2. Jedná se o nájemné. Veškeré 
spotřebované energie (elektřina, teplo, 
voda) a služby si hradí nájemce zvlášť. 
Přesná výše je odvislá od velikosti bytu 
a množství odebrané energie.

V případě, že budete chtít znát bližší 
informace o těchto částkách, obraťte se na 
společnost BTH Slavičín, s. r. o., se sídlem 
Mladotické nábřeží 849, tel. 577 341 041.

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

tovat služby spojené se zasídlením a rozvojem 
nejenom pro malé a střední regionální fi rmy, 
ale i pro nově vznikající zahraniční společnosti 
přinášející nové technologie. VTP Slavičín bude 
dále nabízet poradenské, konzultační a odborné 
služby v rámci inovačních aktivit.

Bližší informace o možnosti využití nových 
nebytových prostor a poskytovaných službách 
naleznete na nových internetových stránkách 
www.vtp.rckas.cz, nebo Vám je poskytne ředitel 
společnosti RCK, a. s., Ing. Radomír Bezděk.

Věřím, že podnikatelům, kteří využijí nabí-
zené možnosti, budou poskytovány společností 
RCK, a. s., takové služby, které povedou k rozvoji 
jejich podnikání a vzniknou tak i nové pracovní 
příležitosti pro občany slavičínského regionu.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 

Ptají se lidé…
 Proč nejsou některé přechody pro 

chodce ve městě označeny svislým 
dopravním značením? Zejména v zimě, 
kdy je „zebra“ zapadaná sněhem, to 
považuji za nebezpečné.

Tutéž otázku jsme položili již v minu-
losti dopravnímu inspektorátu. Odpovědí 
bylo, že podle vyhlášky není nutné, aby 
v zastavěném území obce byly přechody 
pro chodce doplněny svislým dopravním 
značením. Proto nebylo správci komunikace 
– Ředitelství silnic Zlínského kraje – takové 
svislé dopravní značení stanoveno. V rámci 
projektu „Bezpečné město“ je naší snahou 
přechody pro chodce na hlavním tahu 
městem bezbariérově upravit a nasvítit tak, 
jako v loňském roce vybudovaný přechod 
v Hrádku. Tím by se měla výrazně zvýšit 
bezpečnost chodců zejména po setmění. 
Zmíněný projekt byl předložen na Státní 
fond dopravní infrastruktury. Na to, zda bude 
přijat, si musíme ještě počkat.
 Po mírné zimě nastává krásné letní 

počasí. Předpověď na následující měsí-
ce je velmi příznivá. Jak to bude letos 
s koupalištěm?

Všichni se jistě na krásné slunné dny 
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Den otevøených dveøí u hasièù
Že se dá prožít zajímavé, poučné a dob-

rodružné odpoledne u hasičů, o tom se 
přesvědčily děti ze školní družiny Vlára. 
Přivítal nás pan Juřík s panem Brázdou a už 
to začalo.

Nejdříve jsme se dozvěděli o jejich náročné 
a nebezpečné práci - že nehasí jen požáry, 
ale vyprošťují i lidi z aut, zachraňují je při 
povodních a jiných živelních pohromách. 
Pak vyjelo velké hasičské auto. Děti si je 
mohly prohlédnout, posadit se za volant, 
vyzkoušet si tíhu vyprošťovacích kleští a jejich 
použití při rozřezávání plechu. Zaujal nás 
také nový obří ventilátor, který je potřebný 
na rozptýlení dýmu při požárech. Jeho síla 
málem „odfoukla družinku až na náměstí“. Po 
předvedení vodního děla si každý vyzkoušel 
„hašení“ z proudnice. To bylo něco! A což 
teprve jízda hasičským autem až ke družince! 
Rozzářené oči a úsměvy házené na všechny 
strany, i to bylo poděkování našim hasičům 
za pěkné odpoledne. Za všechny spokojené 
děti moc děkujeme celé směně, které velel 
pan Ponížil.

Vychovatelky školní družiny

Pomáhat mùže každý
Naše škola se připojila k celostátní 

velikonoční sbírce, jejímž organizátorem je 
humanitární organizace ADRA. Vyučující 
a žáci II. stupně přispěli celkem částkou 
1 711 Kč. Humanitární pomoc se nás týká 
víc, než bychom si připouštěli. Katastrofální 
záplavy v minulých letech a pomoc ADRY 
jsou příkladem. Celostátní velikonoční sbírka 
„Pomáhat může každý“ je i pro naše žáky pří-
ležitostí spolupodílet se na projektu občanské 
sounáležitosti a vzájemné podpory. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Prevenci nepodceòujeme
Upozorňovat naše žáky na spoustu pro-

blémů a složitých situací, které je mohou 
v životě potkat, je pro všechny naše vyuču-
jící samozřejmostí. Nemalý důraz klademe 
na protidrogovou prevenci. Jsme si vědomi 
toho, že opakované rady učitelů žáci často 
dostatečně nevnímají, a proto hledáme nové, 
zajímavé způsoby. S velkým úspěchem se 
setkala například beseda s vyléčeným nar-
komanem, který otevřeně mluvil o svých 
problémech s drogami. Když jsme dostali 
nabídku na spolupráci se studentkami Střední 
policejní školy v Holešově, nezaváhali jsme. 
A tak jednoho dne před třídu sedmáků před-
stoupily dvě mladé slečny – peer aktivistky 
Šárka a Majka. 

Jak program probíhal, píše Renata Výle-
tová ze 7.C: „Holky nás přišly varovat před 
nebezpečím drog. Hráli jsme spoustu her. 
Nejzajímavější bylo vymýšlení společného pří-
běhu v kruhu. Přiučili jsme se něco o drogách 
legálních i nelegálních, řešili jsme problémy ve 
skupinách, odpovídali na různé otázky…“

Nejlepší reklamou úspěšnosti besedy je to, 
že ostatní sedmáci se na ni již těší.

Mgr. Gabriela Šuráňová 

Vlára Slavièín

Den pøedškolákù
Určitě si někteří z Vás vzpomenou, jak velký 

ohlas měl u budoucích prvňáčků a jejich rodičů 
první Den předškoláků pořádaný v loňském 
roce v naší škole. Letos je tedy před námi 
v pořadí již druhý Den předškoláků a věří-
me, že bude stejně úspěšný jako ten loňský, 
o který byl mimořádný zájem. Uvítali jsme 
u nás celé předškolní kolektivy dětí z MŠ, ale 
i mnoho rodičů se svými budoucími prvňáčky 
ze Slavičína i okolí, kteří MŠ nenavštěvovali. 
Seznámili se s prostředím školy, paní učitelkami 
i vychovatelkami, každý měl svého „patro-
na“ z řad starších spolužáků, který mu celé 
dopoledne pomáhal. Spolu pak snadno plnili 
spoustu zajímavých činností a her, které pro 
ně připravily paní učitelky. Děti zvládly svůj 
Den předškoláka i bez rodičů „na jedničku“. 
V září pak nemusely jít do školy s obavou. 
Věděly, kde má třídu jejich starší kamarád, 
kde je šatna, družina, jak zní školní zvonek 
a znaly už také paní učitelky. Tato skutečnost 
je hlavním cílem i letošního Dne předškoláků, 
na který srdečně zveme všechny budoucí 
prvňáčky i jejich rodiče. 

15. května 2007 (7:45 – 10:30, budova I. 
stupně Základní školy Slavičín Vlára)

Přejeme si, abyste se u nás cítili „jako doma“ 
a ať se Vám v naší škole líbí. 

Mgr. Jana Pinďáková

Jak vítali jaro druháci?
Učili jsme se pozorovat přírodu a pomáhat 

jí. Pochopit, jak je to se semínky a rostlinami, 
nám pomohl velmi pěkný ekologický výu-
kový program ASTRY DDM Zlín s názvem 
Vstávej, semínko. Semínka jsme poznávali, 
třídili, nasadili jsme rostlinku, zahráli pohádku 

a zazpívali písničku Vstávej, semínko, holala…
V ekologické organizaci Kosenka ve 

Valašských Kloboukách jsme poznali, kdo 
je to ochránce přírody a co dělá. Sami jsme 
si to vyzkoušeli při úklidu Pivečkova parku. 
Slavnostně jsme získali Certifi kát a stali jsme 
se spolumajiteli ohroženého lesa. 

A už víme, jak je to s lidovými zvyky a oby-
čeji o Velikonocích na Valašsku. Děvčata si 
namalovala kraslice a kluci upletli velikonoční 
pomlázku. To všechno nás naučili ve Valašské 
Kosence a my jim za to moc děkujeme. 

Žáci 2. ročníku ZŠ Vlára 

U pøíležitosti Dne Zemì 
navštívili naši školu dva pracovníci pražské 
fi rmy Ekokom, která se zabývá šířením osvěty 
v oblasti péče o životní prostředí. Pro žáky 
sedmých a osmých tříd připravili pásmo, 
ve kterém formou her vysvětlovali dětem 
význam a způsoby třídění odpadů a možnosti 
recyklace. To, jaký měla celá akce dopad na 
žáky, dokazují slova Lenky Němečkové z 8.C. 
„Přednáška nás měla přimět k tomu, abychom 
začali třídit odpad a myslím, že byla natolik 
zajímavá, že mnozí z nás určitě začnou. Já se 
o to alespoň pokusím.“ Radoslav Filipovič 

Základní umìlecká škola ve Slavièínì se omlouvá
za zrušení koncertu plánovaného v měsíci dubnu a srdečně Vás zve do Sokolovny na koncert 
přeložený na pátek 18. května 2007 v 18 hodin. 

Účinkují: nově založený Školní orchestr Základní umělecké školy a Dětský pěvecký 
sbor Tučňáci. V programu zazní skladby autorů swingové, rockové či muzikálové hudby: 
G. Gershwina, J. Ježka, A. Bilka, P. Jandy, M. Žbirky a dalších.

Nejlepší muzikantky v republice
Komorní trio klarinetů ZUŠ Slavičín - Alena Filipčuková, Bar-

bora Durďáková, Kristýna Maryášová vybojovalo v celostátním 
kole soutěže ZUŠ v silné konkurenci 21 souborů z celé republiky 
1. místo. Srdečně blahopřejeme děvčatům a jejich třídní učitelce 
Anně Frajtové a děkujeme za výbornou reprezentaci naší ZUŠ 
a města Slavičín. 

Jana Jakúbková, ředitelka školy

Helpíkùv pohár 
Dne 8. 5. 2007 se od 9 hodin uskuteční 

v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně VI. ročník 
regionálního kola soutěže s branně zdravot-
nickou tématikou pro žáky 5. tříd základních 
škol Helpíkův pohár.

Nadace Jana Pivečky, spolupracující 
instituce a přátelé srdečně zvou všechny 
příznivce soutěžení na tento závod s boha-
tým doprovodným programem, jako je 

například ukázka záchranářské a policejní 
techniky, ukázka společného zásahu policie, 
hasičů a záchranářů u dopravní nehody, 
výcvik policejních psů, soutěže pro děti 

apod. Občerstvení pro 
návštěvníky v areálu parku 

zajištěno.

Nadace Jana Pivečky
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SOŠ Slavièín 
Úspìch žákù oboru Instalatér

28. března se naši žáci oboru Instalatér 
zúčastnili krajského kola soutěže odborných 
dovedností, kterou pořádala SOŠ Otrokovice. 
Své dovednosti zde předvedlo 5 družstev 
z pěti škol v kraji. SOŠ Slavičín reprezentovali 
žáci Josef Lysák a Petr Bureš. Celá soutěž se 
skládala z jedné části teoretické a ze tří částí 
praktických. V desetihodinovém maratonu 
střídání jednotlivých částí soutěže byly kla-
deny velké nároky na znalosti i dovednosti 
žáků. O to víc nás potěšilo, že naši hoši dosáhli 
velmi pěkného umístění. Josef Lysák se stal 
celkovým vítězem soutěže, Petr Bureš obsadil 
desáté místo a jako družstvo skončili třetí. 

Vítěz soutěže společně s druhým v pořadí 
postoupili do celostátního kola, které se bude 
konat v Brně.

Maturity naneèisto 2007
Naše škola se pravidelně zúčastňuje Matu-

rit nanečisto, kde se žáci i jejich vyučující 
mají možnost seznámit s písemnou podobou 
nových maturitních zkoušek. Letos poprvé 
byly v českém a cizím jazyce zařazeny struk-
turované písemné práce, které mají být spolu 
s didaktickými testy společné pro všechny 
maturanty. 

Mgr. Jana Kubíčková

Setkání s panem prezidentem
Při návštěvě pana prezidenta Václava Klau-

se v našem kraji jsem měla se svými spolužáky 
tu čest přichystat nejen pro něj, ale i pro jeho 
paní občerstvení.

Těžká tréma nás doprovázela až do té chvíle, 
kdy pan prezident se svou chotí a další delegací 
vstoupili do salónku. Svým příjemným hlasem 
a elegantním vystupováním z nás však rázem 
veškerou trému sňal. 

Byl to nezapomenutelný zážitek, který sice 
trval pouhých pár chvil, ale budu na něj velmi 
ráda vzpomínat. 

Ema Kostková, třída KP – 2, SOŠ Slavičín
 

Okresní kolo SOÈ opìt na SOŠ Slavièín
29. března 2007 se Střední odborná škola 

Slavičín opět ujala pořádání přehlídky prací 
Středoškolské odborné činnosti. Stejně jako 
v loňském roce se generálním partnerem této 
soutěže stala Česká spořitelna, a. s.

Letošní přehlídky se zúčastnilo 31 prací 
v 10 oborech, školy zlínského okresu repre-
zentovalo 51 žáků. Všechny práce umístěné 
na prvním, popř. druhém místě postupují do 
krajského kola, které se koná 15. 5. 2007 na 
Gymnáziu J. A. K. v Uherském Brodě. A jaké 
jsou výsledky? 

V oboru 01 Matematika a matematická 
informatika zvítězil Roman Holba z SOŠ 
Slavičín s prací Tvorba šablony na webové 
stránky školy. 

V oboru 06 Zdravotnictví obsadila 1. 
místo Michaela Obdržálková ze SZŠ a VOŠz 
Zlín s prací Hodnocení soběstačnosti u klientů 
v domově důchodců. 

V oboru 09 Strojírenství, hutnictví, 

doprava a průmyslový design zvítězila Alice 
Kubešová ze SPŠp Zlín s prací Dámská usňová 
kabelka se zdrhovadlem a přepínacím páskem, 
na 2. místě se umístili Radim Kojecký a Kamil 
Máčala ze SOŠ Slavičín s prací Svět moderních 
technologií – obrábění materiálů. 

V oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, 
didaktická technologie zvítězili Miroslav 
Pánek, Erika Horecká a Ladislav Dujíček z OA 
a VOŠe Zlín s prací Život a tvorba Antonína 
Bajaji, na 2. místě se umístili Martin Filák 
a Petr Kovářík z SOŠ Luhačovice s prací Vady 
dřeva. 

V oboru 13 Ekonomika a řízení patří 
obě postupová místa studentům z OA a VOŠe 
Zlín, a to Denise Markové a Ondřeji Velcerovi 
s prací Podnikatelský úvěr a Janě Staňkové, 
Lucii Zimmermannové a Janě Váňové s prací 
Založení neziskové organizace. 

V oboru 14 Pedagogika, psychologie, soci-
ologie a problematika volného času zvítězily 
Simona Kmentová a Pavlína Paďourová ze SZŠ 
a VOŠz Zlín s prací Psychologická problematika 
dětí v ústavní péči a v úplné rodině a 2. místo 
získaly Kateřina Daňková a Simona Manďáková 
z Gymnázia Zlín Lesní čtvrť s prací Jak současná 
společnost vnímá schizofrenii. 

V oboru 15 Teorie kultury, umění a umě-
lecké tvorby se na 1. místě umístily Kristýna 
Kuslová a Tereza Peprníková z Gymnázia Zlín 
Lesní čtvrť s prací Mladí lidé a divadlo. 

V oboru 16 Historie zvítězil Karel Humpola 
z Gymnázia J. Pivečky Slavičín s prací Od dláta 
k bajonetu a zase zpět, aneb příběh Karla Stude-
níka; 2. místo patří Vítu Jakubíkovi z Gymnázia 
Zlín Lesní čtvrť s prací První světová válka 
z pohledu obyčejných lidí. 

V poslední soutěžní kategorii 17 Filozofi e, 
politologie a ostatní humanitní a společen-
skovědní obory zvítězili David Friedl a Tereza 
Gorcová z Gymnázia Zlín Lesní čtvrť s prací 
Politický vývoj na území České a Slovenské 
republiky po 1. 1. 1993.

V oboru 10 Elektrotechnika, elektronika, 
telekomunikace a technická informatika se 
na 1. místě umístil Pavel Faldík z SOŠ Slavičín 
s prací Napájení sluncem. Tato práce však do 
krajského kola nepostupuje. 

Všem postupujícím gratuluji a přeji hodně 
úspěchů při reprezentaci škol v krajském kole. 
Ostatním soutěžícím bych chtěl poděkovat za 
účast a reprezentaci v této soutěži. Děkuji také 
pedagogům ze všech již zmiňovaných škol 
za účast v komisích a spravedlivé hodnocení 
prací. Soutěžící, kteří se umístili na prvních 
místech v každém oboru, získali od České 
spořitelny, a. s. certifi kát ke zřízení účtu Student 
+ s vkladem 500 Kč.

Podrobné výsledky je možné najít na webo-
vých stránkách www.souslavicin.cz

Ing. Michal Horalík, koordinátor 
okresního kola soutěže SOČ 

Mezinárodní den žen ve Slavièínì
Hodnotíme opět již tradičně konané osla-

vy Mezinárodního dne žen v našem městě, 
tentokrát pořádané místními organizacemi 
KSČM dne 7. března.

Díky sponzorům, kteří přispěli věcnými 
a fi nančními dary, byla připravena bohatá 
tombola a občerstvení všech účastníků. Také 
pořadatelé a obsluha vykonali kus záslužné 
práce pro důstojný průběh oslavy tohoto 
významného svátku žen.

Z fi nančních příspěvků sponzorů bylo 
zakoupeno občerstvení.

Hudbu pana Berana a Dorničáka zpestřilo 
vystoupení žen s orientálními tanci a dět-

ský soubor školy Malé Pole vedený svými 
učitelkami.

Jsme rádi, že průběh oslav se ženám líbil. 
Přispělo k tomu i podávané občerstvení, 
o veselí nebyla nouze.

Teď připravujeme při příležitosti 62. výro-
čí osvobození Slavičína opět již dlouholeté 
tradiční kladení kytic na hroby těch, kteří při 
válečných událostech ztratili to nejcennější, 
své životy.

Sraz účastníků tohoto pietního aktu bude 
v úterý 1. května v 17 hodin před Orlovnou. 
Věříme, že spolu s námi uctíte na místním hřbi-
tově památku válečných obětí.   Jan Maček
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  Návštěva našich studentů v Německu od 
16. 3. do 25. 3.
Už potřetí jsme navštívili malé německé 

město Diepholz. Jednoho březnového dne se 
toto městečko rozezvučelo několika jazyky. 
Kromě francouzštiny, řečtiny a němčiny se 
ozývala i čeština. Sedm studentek gymnázia 
se seznámilo se životem svých vrstevníků, žily 
v jejich  rodinách, navštěvovaly akce a podílely 
se na projektu. Projekt měl velmi zajímavý 
název: Sportem proti rasismu. 

S touto tématikou se studentky seznamo-
valy při návštěvě fotbalového klubu Werder 
Bremen. Prohlédly si stadion a při návštěvě 
tiskového centra klubu měly možnost položit 
několik otázek mluvčímu klubu. Nechyběla ani 
autogramiáda fotbalového reprezentanta. 

Problém integrace se města Diepholz velmi 
dotýká, protože zde žije mnoho národností 
a hlavně mnoho potomků vystěhovalců do 
Ruska. Při několika přednáškách se studenti 
seznámili s několika způsoby integrace a  mož-
nostmi zapojení všech národností do různých 
sportů, protože tady jsou pravidla jasná a jazy-
ková bariéra není tak zásadní. 

Sedm dnů uběhlo jako voda a najednou 
jsme odjížděly. Na nádraží se s námi rozloučili 
studenti a jejich rodiče a kromě smutku z roz-
loučení tu vládla radost z nových přátelství 
a nových dojmů. 

Těšíme se na červen. Sedm studentů navští-
ví naše město a stráví tu snad stejně krásných 
sedm dnů. 

  Václavu Miklasovi ze sekundy byla udělena 
pochvala ředitele školy za příkladnou repre-
zentaci v zeměpisné olympiádě, kde skončil 
na 2. místě v okrese a současně za dosažení 
nejvíce bodů na škole v celorepublikové 
soutěži matematický Klokan.

  Nele Zemčíkové ze septimy byla udělena 
pochvala ředitele školy za 3. místo v kraji 
v soutěži ve francouzské konverzaci.

  Na základě příznivých sněhových podmínek 
se od 17. 3. uskutečnil lyžařský týdenní kurz 
ve Velkých Karlovicích tříd G-1 a kvinty.

  Dne 13. 4. pokračoval Sportovním dnem pro-
jekt fi nancovaný z programu EU INTERREG 
IIIA na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. 
Výměnné stáže se zúčastnilo 40 žáků.

  Dne 17. 4. se uskutečnilo slavnostní vyhlá-
šení vítězů 11. ročníku mezinárodní literární 
soutěže „Vnímáme přítomnost, abychom 
ovlivnili budoucnost”. Soutěž organizuje 
Gymnázium J. P., Nadace J. P. a spolupra-
cuje Gymnázium v Dubnici nad Váhom.
Upozornění pro zákonné zástupce: Od 

měsíce dubna se zahájil zkušební provoz 
sekce Portfolio žáka v intranetovém prostředí. 
Zákonní zástupci mohou monitorovat hodno-
cení svých dětí ve všech předmětech na www.
intranet.gjpslavicin.cz

Mgr. Josef Maryáš

Výtvarný plenér 2007 aneb školní 
akce oèima WindischØepkových

Ve dnech 26. 3. až 29. 3. 2007 nám ško-
la, ale hlavně pan profesor Zdeňek Kutra, 

umožnila strávit čtyři báječné dny v malebné 
krajině Velké Fatry. Na plenér bylo vybráno 
10 výjimečných studentů z našeho gym-
názia a 10 studentů z gymnázia z Dubnice 
nad Váhom pod vedením dvou zkušených 
profesorů Zdeňka Kutry a Martina Gašpara. 
Naše desetičlenná skupinka jela ze Slavičína 
vlakem (s těmi batohy, stojany a deskami 
vážně zážitek), v Trenčianské Teplé jsme se 
setkali s našimi slovenskými spoluvýtvarníky 
v čele s panem profesorem Gašparem. Cesta 
probíhala v klidu a někteří „aktivisti“ tvořili 
s profesorem Gašparem moravsko-slovenský 
slovník!!! (obsahující jen 10 slov). Ubytovali 
nás v luxusním tříhvězdičkovém penzionku, 
který vypadal jako z pohádky. Penzion se 
nachází v malebném údolí pod krásnou 
vesničkou Vlkolínec, jenž je zapsán také 
v seznamu UNESCO.

Hned první den nás po ubytování čekala 
expedice na Mt. Vlkolínec. Byla to náročná 
cesta, těch nástrah a překážek, v lese med-
vědi. Naše milé fotografky byly věčně poza-
du, až jsme si mysleli, že je medvěd sežral 
a my máme o tři báječné členy méně. Úsílí, 
které jsme museli vypotit při výstupu, bylo 
odměněno pohledem na krásné chaloupky 
Vlkolínce a nám nedalo, abychom si jejich 
pozoruhodný vzhled nevyfotili, ale především 
nenakreslili. Díla z Vlkolínce byla opravdu 
skvostná a povedená (páni profesoři rádi 
potvrdí). Aby to nebylo tak jednoduché, tak 
nám pan profesor Gašpar (kterému naše rodina 
říkala Kašpárek) zadal práci na téma VODA. 
Všichni si s tím lámali hlavičku, ale nakonec 
se ukázalo, že to až tak těžké nebylo. A slečně 
Windischové z vody vznikla Hvězdná obloha 
od Vincenta van Gogha. („Nemůžu tomu uvě-
řit, obraz byl vydražen za 60 tisíc, a navíc ta 
podobnost s tak slavným umělcem!!! Respekt, 
pane profesore“). 

Abychom nekreslili jen samou přírodu, tak 
nás druhý den vzalo duo našich profesorů do 
„modrého města“ Ružomberku. První jsme si 
zašli do Galerie L. Fully. Jeho obrazy byly velmi 
inspirující a mnoho z nich mělo i abstraktní 
podobu, což díla dělalo jedinečnými. Po zapsá-
ní do Pamětní knihy jsme se vydali na prohlídku 
architektury města (všude modrá, jak jinak). Po 
vykoupení zboží místních supermarketů jsme 
se vydali zpátky do penziónku. Některé odváž-
né umělce architektura, především barokní 
kostel, velmi nadchla (blázni), tudíž další den 
se připojili k panu profesoru Kutrovi (který 
velmi ochotně zařizoval místenky) a jeli do 
Ružomberka kreslit. Ale ještě druhý den večer 
nás čekala velmi poutavá přednáška profesora 
Kutry o moderní světové architektuře 20. století 
(naši rodinu velmi bavila, protože ji viděla už 
podruhé, ale nic ve zlém, pane profesore). Náš 
velmi vtipný profesor Gašpar nám přednášku 
zpříjemňoval svými dotazy a připomínkami, 
které směřoval na jeho velmi oblíbenou osobu 
(se kterou tvořil „slovník“), jméno nemůžeme 
z technických důvodů zveřejnit.

Třetí den se uskutečnila již zmiňovaná 
výprava za architekturou Ružomberka s pro-
fesorem Kutrou, druhá skupina zažila úžasnou 
hodinu v přírodě s profesorem Gašparem 

(odvážní tvorové). Tento den už byl volnější 
(skupinka profesora Gašpara dostala za odmě-
nu palačinky a skupinka profesora Kutry NIC, 
diskriminace, pane profesore).

Poslední, čtvrtý den nastalo loučení, a to 
velké, ale nikdo snad nelitoval společných 
chvil, získaných zkušeností, báječných zážit-
ků, nových přátel, skvostných děl a mnoho 
dalšího, co nám PLENÉR přinesl. Nechť 
skvělé akce nekončí a naše rodina se jich 
vždy zúčastní. 

Ať žije PLENÉR a naši páni profesoři!!! 
Michaela Windischová G-1

XI. roèník literární soutìže 
„Vnímáme pøítomnost, abychom 
ovlivnili budoucnost“

(pro žáky SŠ Zlínského a Trenčianského 
kraje)

Literární soutěž středních škol, která je 
každoročně organizována ve spolupráci 
Nadace Jana Pivečky, Gymnázia Jana Pivečky 
a nyní v rámci projektu „Společnou cestou ke 
společným cílům“, také ve spolupráci s Gym-
náziem v Dubnici nad Váhom, má za sebou 
další ročník.

Za dobu své existence přinesla tato soutěž 
zajímavé pohledy mladých lidí na zadaná 
témata ve stovkách literárních prací, které si 
mnohdy svou kvalitou zasloužily pozornost 
porotců. Ty nejlepší práce je možné nalézt 
v brožurách, které jsou každým rokem vydá-
vány za tímto účelem.

V letošním roce si žáci mohli vybírat 
z těchto témat:
1. S kým bych si chtěl vyměnit život.
2. Humorem proti hlouposti.
3. I když to byl obyčejný den, pro mě to byl 

svátek.
Poprvé byly letos oceněny práce v kategorii 

poezie, kterých se sešlo až 117.
Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo 

17. 4. 2007 již tradičně v Nadaci Jana Piveč-
ky za účasti starosty města Slavičín pana 
Ing. Jaroslava Končického, ředitelky Nadace 
Jana Pivečky paní Boženy Filákové, ředitele 
Gymnázia Jana Pivečky pana Mgr. Josefa 
Maryáše a dalších hostů. 

Z 87 prací z 38 škol (z toho 62 prací z 24 
českých škol a 25 prací ze 14 slovenských škol) 
odborná porota složená z novinářů a spisova-
telů nakonec ocenila 12 prací z 10 škol.

Těší nás, že dvě oceněné práce byly také 
z Gymnázia Jana Pivečky. Třetí místo získala 
Klára Hrnčiříková s tématem Humorem proti 
hlouposti, taktéž Gabriela Pinďáková s téma-
tem S kým bych si chtěla vyměnit život skončila 
na třetím místě. 

Všem zúčastněným patří velký dík za posla-
né práce a těm, kteří letos nevyhráli, povzbuze-
ní do příštího ročníku literární soutěže.

Libuše Pavelková

Tento projekt je spolufi nancován Evrop-
skou unií. K jeho realizaci bylo využito 
prostředků Fondu mikroprojektů spravo-
vaného Regionem Bílé Karpaty.

      Gymnázium Jana Piveèky - aktivity

„Společnou cestou ke společným cílům“
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Májový den 27. kvìtna 2007 
Zámecký park
kuželna
9:00 – 18:00  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KUŽELNĚ  (připravil  
 oddíl kuželek). Soutěže pro veřejnost, občerstvení

louka u kuželny 
10:00  SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI (připravil Junák Slavičín)

fotbalové høištì FC TVD
10:00 Fotbalové utkání Slavičín B : Paseky

16:00 Exhibiční utkání - internancionálové 

 Slavičín : Nová Dubnica
velká louka - stan
10:30 Malé divadlo – velké dřevěné loutky
  - O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

13:30 Divadlo pokračuje - KRABIČKOVÁ POHÁDKA

11:00 STAVÍME S BOŘKEM STAVITELEM
 Děti si staví a hrají se známou postavičkou z TV 
 seriálu Bořkem, Týnou a Hugem 

14:00 SLAVIČÍNSKÝ DŘEVORUBEC ve spolupráci se 
 Středním odborným učilištěm lesnickým a rybářským
 Bzenec. SOUTĚŽÍME v disciplínách: odvětvování,  
 přeřezávání koleček, setkání řezů, hod sekerou na  
 terč, hod polenem, sekání na přesnost aj. Soutěže  
 pro dobrovolníky. Soutěžíme o hodnotné ceny!
 VÝSTAVA STARÝCH PIL 
 V průběhu soutěží hraje a zpívá písně Michala 
 Tučného TOMÁŠ LINKA &  PŘÍMÁ LINKA 

14:30 STAVÍME S BOŘKEM STAVITELEM
 Hodinové pohádkové představení plné soutěží 
Programem provází: Ladislav Kocian – moderátor radia Čas
18:00 Nejen k poslechu, ale i k tanci hraje skupina TEMPO
 u altánku – prodej piva Janáček Uherský Brod

Občerstvení zajištěno po celý den

Dokončení ze strany 1.
Odpoledne se shromáždil před školami v Komenského ulici velký 

průvod s hudbou, aby doprovodil ověnčený valník s kamenem na 
staveniště.

Vůz tažený párem bujných koní doprovázela čestná stráž osmi mužů 
v sokolských krojích a na voze po stranách základního kamene stáli 
dva zedníci v pracovních zástěrách. Ti měli kámen do stavby slavnost-
ně uložit. Potom na staveništi následovaly projevy význačných hostů 
a poklepy na základní kámen.

Výstavba sokolovny postupovala v následujících dnech tak rychle, 
že devátého května byla vyzděna až po krov! Všechno šlo pěkně a kaž-
dý s ochotou pomohl. Zvláště byla oceňována obětavost vedoucího 
stavby, tesařského mistra Antonína Šály. Mládenci z Hrádku, Divnic 
a z Rokytnice darovali kmeny ze svých májů, kterých bylo použito na 
střešní konstrukci. Omítky byly rovněž provedeny v rekordním čase, 
a když sochař Amort z Uherského Hradiště vytvářel na pažení galerie 
reliéfovou výplň na heslo „Paže tuž, vlasti služ“, blížila se již stavba 
ke svému závěru. Datum otevření sokolovny bylo stanoveno na neděli 
21. srpna 1927. 

Od května do srpna, za necelé čtyři měsíce, byla vybudována v roce 
1927 stavba, jejíž sál je dodnes největším sálem Slavičína.

V sobotu 20. srpna večer byla v Záložně sehrána Jiráskova Kolébka. 
Po divadle se šlo s hudbou a rozžatými lampióny k slavnostně osvět-
lené sokolovně. Před jejím vchodem hořely bengálské ohně a nad 
budovou praskaly rakety slavnostního ohňostroje. Vlastní slavnost 
začala budíčkem místní hudby a koncertem na náměstí Mezi Šenky. 
Odpoledne vyšel z Luhačovské ulice průvod. Do kroku mu hrála 
nivnická kapela. Ta také zabezpečovala hudbu v průběhu veřejného 
sokolského cvičení. 

Klíče od sokolovny převzal tehdejší starosta jednoty Josef Vozák. 
Tím dostali nejen slavičínští sokoli, ale všichni občané širokého okolí, 
kulturní stánek, který je i dnes nejvýznamnějším střediskem společen-
ského života. 

(Viktor Švihálek: 50 let naší Sokolovny, Slavičínský zpravodaj 
10/1977) 

Z historie slavièínské Sokolovny

V sobotu 10. března proběhly na kynolo-
gickém cvičišti v areálu bývalých kasáren 
první klubové závody pořádané kynologickým 
klubem Slavičín. Zúčastnilo se 16 závodníků 
z kynologických klubů Slavičín, Tečovice, 
Bojkovice a psovodi z Městské policie Zlín. 
Soutěžilo se v ovladatelnosti a poslušnosti psů, 
podle národního zkušebního řádu. Psovodi 
se svými psy předvedli, jak ovládají přivolá-
ní, přinášení aportů, překonávání překážek 

Klubový závod Kynologického klubu Slavièín
a vyhledávání a následné zadržení fi guranta.

V kategorii ZVV1 (zkouška všestranného 
výcviku 1. stupně) zvítězili 1. Roman Fojtík 
KK Slavičín, 2. Jaroslav Dlabač MP Zlín, 3. Dita 
Putíková KK Slavičín. V kategorii ZM (základní 
minimum) se na 1. příčce umístil Karel Novák 
KK Slavičín, 2. Petr Malatinský KK Slavičín, 3. 
Radek Hobza KK Tečovice. V kategorii spe-
ciální poslušnost, upravené pro mladé psy, 
se soutěžilo v ovladatelnosti psa na vodítku, 

plazení a zdolávání překážek jako je tunel, 
houpačka nebo kruh, umístili se: 1. Miroslav 
Strnad, 2. Eva Skovajsová, 3. Dalibor Salvét, 
všichni z KK Slavičín.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
soutěžícím, pořadatelům a především sponzo-
rům (TVD, ORA, Elva, Mirka Vaclová a Marek 
Rokyta), bez nichž by se podobná akce jen 
těžko uskutečnila.

Za KK Slavičín Jana Červeňanová

Pomoz i ty životnímu 
prostøedí, zapoj se do 
tøídìní skla na bílé 
a barevné sklo ve 
Slavièínì

 Do bílého pytle a bílého kontejneru 
1100 l na bílé (čiré) sklo PATŘÍ:
Bílé (čiré) sklo a sklenice, čiré láhve od jogurtů, 
zavařenin, zeleniny, kompotů
nevratné čiré láhve a střepy, bílé (čiré) obalové 
sklo, průhledné (bílé) tabulové okenní sklo 

 Do bílého pytle a bílého kontejneru 
1100 l na bílé (čiré) sklo NEPATŘÍ:
Jakékoliv barevné sklo a střepy,
olovnaté sklo, drátoskla, zrcadla
lepená, barvená a opálová skla,
obrazovky, keramika, zářivky

 Do zeleného pytle a zeleného kontejneru 
1100 l na barevné sklo PATŘÍ:
Barevné sklo a střepy kromě olovnatého 
skla,barevné lahve od nápojů, ovocných šťáv, 
lihovin, oleje,  průmyslové barevné sklo a střepy

 Do zeleného pytle a zeleného kontejneru 1100 l 
na barevné sklo NEPATŘÍ:
Bílé sklo a střepy, žárovky, zrcadla, drátěné sklo, lepená, 
barvená a opálová skla, průhledné(bílé) tabulové okenní 
sklo, obrazovky, keramika, zářivky, skleněné obaly od 
nebezpečného odpadu

 černého pytle a nádob na 
zbytkový odpad PATŘÍ:
Olovnaté, lepené, opálové 
a barvené sklo, drátosklo, 
keramika, zrcadla, porcelán

 černého pytle a nádob na 
zbytkový odpad NEPATŘÍ:
Bílé (čiré) sklo a střepy, barevné sklo
a střepy, tabulové okenní sklo, bílé nebo 
barevné obalové sklo, obrazovky, zářivky, 
skleněné obaly od nebezpečného odpadu
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26. roèník Bìhu vítìzství
Oddíl atletiky pořádá  5. 5. 2007 v zámec-

kém parku ve Slavičíně 26. ročník BĚHU 
VÍTĚZSTVÍ.

Od roku 1976, kdy se běžel 1. ročník Běhu 
vítězství, se v zámeckém parku představilo 
v průběhu všech 25 ročníků celkem 2 224 
závodníků v různých věkových kategoriích, 
a to od předškoláků až po muže veterány nad 
80 let. Také v letošním roce, kdy se poběží 
26. ročník, vypsali pořadatelé pro závodníky 
několik věkových kategorií. 

Rovinatá trať s možností použití treter 
– 1 okruh měří 600 m. 

předškoláci 200 m

žákyně + žáci mladší 300 m 1 okruh malý

žakyně starší 600 m 1 okruh velký

žáci starší 1200 m 2 okruhy velké

muži

veteráni nad  40 let

veteráni nad  50 let

veteráni nad  60 let 

veteráni nad  70 let 

ženy bez rozdílu věku

6000 m 10 okruhů velkých

Přihlášky v den závodu - nejpozději půl 
hodiny před startem kategorie. 

Prezentace od 9:00 hodin. Start první 
kategorie 9:30 hodin. Start hlavního závodu 
mužů, veteránů, žen v 11 hodin. 

Startovné: žactvo 20 Kč, dospělí 40 Kč. 
Občerstvení: pro každého závodníka. 

Ceny: věcné a fi nanční, putovní pohár pro 
absolutního vítěze. 

Informace: Ladislav Musil  Mladotická 
707, Slavičín, mobil:  731 710 601.

Florbalový turnaj veteránù
Florbalový oddíl SK Snipers AISE Slavi-

čín pořádá ve spolupráci s Městem Slavičín 
1. turnaj veteránů ve fl orbale.

Kdy? V sobotu 2. června od 8 hodin
Kde? Ve sportovní hale SK Slavičín
Pro koho? Zúčastnit se mohou neregis-

trovaní hráči nad 30 let
Jak přihlásit svůj tým? Nejpozději do 

20. 5. na uvedená telefonní čísla, maximální 
počet družstev omezen (8 týmů), startovné 
400 Kč uhradíte na místě.

MUDr. Petr Zemčík: 577 342 238, 
petr.zemcik@tiscali.cz

Jan Janeček: 603 148 890
Více informací: www.sksnipers.cz

NK Slavičín Vás srdečně zve 
na II. ročník turnaje

NK CUP SLAVIČÍN v nohejbale trojic
v sobotu 9. června 2007

na sportovním areálu Vlára (umělé hřiště)
Prezentace 8:30 hodin, zahájení 9:00 hodin.

Zájemci, volejte na tel. 777 834 214 nebo 
776 191 849, případně se přihlaste na e-mail 

NKSlavicin@seznam.cz, 
nejpozději však do 7. června.

Velikonoèní turnaj vyhodnocen
V sobotu 7. dubna 2007 proběhl ve slavičínské sportovní 

hale 4. ročník tradičního Velikonočního turnaje hráčů nad 35 
let. Z vítězství se již počtvrté radovali hráči TVD, kteří ve fi ná-
lovém souboji přehráli HUGONY 2:0. Na třetím místě skončila 
hrádecká ZÁVADA před KOVAŘÍKY. 

Startovalo zde opět tradičních 8 celků, které byly rozděleny 
do 2 skupin a hrálo se 2 x 12 minut a 2 nejlepší celky postu-
povaly do semifi nále. 

Turnaj řídili pánové rozhodčí Zd. Rumplík, J. Belžík, R. 
Novotný a Ol. Frajt. Cenu pro nejlepšího gólmana si odnesl 
St. Kovařík (ZÁVADA) a pro nejlepšího hráče J. Fojtík (TVD). 
Nejstarším hráčem Velikonočního turnaje byl P. Kováč 
(Nevšová). Vítězové si převzali svá ocenění z rukou starosty 
města Slavičín Ing. J. Končického a celý turnaj velmi dobře 
organizačně připravila slavičínská ELVA.

Pořadí Velikonočního turnaje hráčů nad 35 let: 1. TVD, 2. 
HUGONI, 3. ZÁVADA, 4. KOVAŘÍCI, 5. HADRÁŘI, 6. ZAHRADNÍ, 
7. ELVA, 8. NEVŠOVÁ

Petr KosečekVítězné družstvo TVD

Hugoni se umístili na 2. místě

HOBYKROS Slavičín ve spolupráci se Sportovními Kluby Policie 
Zlín Vás srdečně zvou na 

Motokrosové závody 
jednotlivců, 
které se konají v neděli 13. května 2007 
ve Slavičíně v místech zvaných STRÁŇ.
Závodit budou naše nejmladší motokrosové 
naděje, jezdci od 5 do 19 let. Dopoledne 
tréninkové jízdy.
Začátek hlavního závodu je naplánován na 12:30 
hodin. Občerstvení a doprovodný program zajištěn.

Přijďte povzbudit naše nejmladší motokrosové talenty! 
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Jak již všichni dobře víte, došlo v loňském 
létě k převratné a vpravdě historické události 
jedenáctileté historie Jerevanu. Po úspěšných 
letech působení v sálové kopané - futsalu, ve 
kterých Jerevan dobyl nejen titul mistra ČR, ale 
dosáhl i obrovských a možná i dosud nedoce-
něných úspěchů na mezinárodním fóru, pře-
stoupil pod křídla ČMFS a začal hrát mediálně 
známější Futsal – Fifa. Máme tak za sebou první 
sezonu ve II. celostátní lize sk. Východ. Jaká 
byla? Řekněme, že rozporuplná.

Do soutěže jsme vstupovali s absolutní 
neznalostí kvalit našich soupeřů, s vědomím, 
že si budeme muset zvyknout na odlišnosti 
v pravidlech a na jiný rytmus utkání, a že se 
od nás jako špičkového klubu sálové kopané 
budou očekávat kvalitní výkony. Dnes můžeme 
říci, že ve druhé lize je několik výborných 
klubů, na změny v pravidlech si zvykali hráči 
individuální rychlostí a kvalitních výkonů bylo 
méně, než jsme očekávali. 

Tým bohužel už v první třetině soutěže 
postihla velká rána v podobě těžkého zra-
nění jednoho z pilířů mužstva Iva Světlíka, 
které ho vyřadilo na celý zbytek sezony. 
Další nemilé překvapení v průběhu soutěže 
nám připravil nejlepší střelec mužstva Filip 
Macek svým rozhodnutím futsalu se dále 
nevěnovat. Mužstvo však našlo nové tahou-
ny. Výborně chytal Radek Tyl, oporami byli 
zkušení hráči jako Miki Both či Tomáš Hnilo, 
vyplatil se i návrat Stojaníka či angažování 
Juliny. Bohužel se tým za celou sezonu z růz-
ných důvodů ani jednou nesešel v plné síle 
a také tato skutečnost se projevila na tom, 
že Jerevan v celkovém účtování skončil na 
sedmém místě. Toto umístění se může mno-
hým fanouškům zdát jako „ústup ze slávy“. 
Je však zapříčiněno špatnou odvetnou částí 
soutěže, která se Jerevanu vůbec nepovedla 
a kdy absolvoval předlouhou sérii utkání bez 
výhry. Věřme, že v příští sezoně, která bude 
mimořádně těžká, se Jerevan vrátí na přední 
příčky tabulky, bude předvádět kvalitní fut-
sal a bavit svými výkony všechny fanoušky 

Jerevan má za sebou premiérovou sezonu Futsalu - Fifa

Slavièínský Bajkap

1. Bulldogs Hodonín 17 4 1 110:66 55

2. Bossard Brno 16 2 4 94:66 50

3. Tango Brno 15 0 7 134:75 45

4. Arsenal Hlinsko 12 2 8 131:101 38

5. Havlíčkův Brod 11 1 10 122:106 34

6. Slavie Havířov 10 2 10 102:111 32

7. Jerevan Slavičín 8 5 9 87:103 29

8. Malé Hoštice 9 2 11 101:98 29

9. Betas Třinec 9 3 10 79:80 27

10. Kalábek Brno 4 4 14 88:135 16

Fanoušky futsalu čeká opravdová lahůd-
ka. V osmifi nále poháru ČMFS totiž los 
Jerevanu Slavičín přiřkl nejtěžšího možného 
soupeře – CC R. Mroček LKW Jistebník. 

Výčet úspěchů tohoto mužstva je úcty-
hodný: mistr České republiky (2002, 2006), 
účastník UEFA CUPU 2002, trojnásobný 
vicemistr České republiky (1996, 1997, 2004), 
trojnásobný bronzový medailista nejvyšší 
soutěže (1998, 2000, 2001), trojnásobný vítěz 
Českého poháru (1996, 2000, 2001), vedoucí 
celek dlouhodobé historické tabulky nej-
vyšší soutěže. 

Fanoušky futsalu èeká opravdová lahùdka

futsalu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
sponzorům našeho týmu, bez jejichž pomoci 
bychom nemohli existovat, fanouškům za 
podporu a fandění i všem, kteří nám pomáhali 
při pořádaní domácích utkání.

Rozpis zápasù FC TVD Slavièín odehraných doma
Muži – Moravskoslezská divize – E

Ne 6. 5. 10:15 hodin Slavičín – Orlová

Ne 20. 5 10:15 hodin Slavičín – Český Těšín

Muži – Okresní přebor muži B

Ne 13. 5. 10:00 hodin Slavičín – Sehradice

Ne 27. 5 10:00 hodin Slavičín – Paseky

Dorost – mladší a starší – Krajský přebor

So 5. 5. 10:00 hodin, 12:15 hodin Slavičín – Velké Karlovice

So 19. 5. 10:00 hodin, 12:15 hodin Slavičín – Chropyně

Žáci – mladší a starší – Krajský přebor

So 12. 5. 10:00 hodin, 11:45 hodin Slavičín – Morkovice

So 26. 5. 10:00 hodin, 11:45 hodin Slavičín – Brumov

Přípravka – mladší a starší – Krajská soutěž, sk. B

Po 14. 5. 16:00 hodin Slavičín – Otrokovice

Termín utkání zatím není znám, ale 
s největší pravděpodobností se bude 
hrát v měsíci červnu. O přesném termínu 
budeme příznivce futsalu informovat na 
plakátech a klubových stránkách www.
jerevanslavicin.cz. Už nyní je však jisté, 
že Slavičín čeká velký futsalový svátek. 
Věříme, že si naši fanoušci nenechají ujít 
konfrontaci našeho týmu s jedním z nej-
lepších mužstev u nás a vytvoří skvělou 
atmosféru, za kterou se domácí tým odvděčí 
co nejlepším výkonem.

Leoš Minarčík

Město Slavičín ve spolupráci s VELO 

– CLUBEM Slavičín a Domem dětí a mlá-

deže Slavičín pořádají II. ročník závodu 

horských kol 

SLAVIČÍNSKÝ BAJKAPSLAVIČÍNSKÝ BAJKAP  
dne 19. května 2007 

v prostoru cyklostezky Slavičín–Nevšová.

Závod je přístupný pro všechny 

věkové kategorie od předškoláků 

(hoši, dívky) až po muže a ženy. 

Čas prezentace: 
11:30 – 13:00 hodin

Místo prezentace: 
Pivečkův lesopark

Startovné:  
děti do 15 let – 20 Kč, od 15 let – 40 Kč

Start první kategorie: 
13:30 hodin

Povinné použití cyklistických přileb! 

Každý závodník obdrží občerstvení.

Pro diváky občerstvení a hudba zajištěna. 

Kontakt: Ing. Petrů Stanislav, Dlouhá 636, 

Slavičín, tel.: 577 341 693 – domů, 

mob.: 603 899 152

Místopředseda České federace sálového 
fotbalu - futsalu (ČFSF) Petr Koseček byl zvo-
len na dubnovém kongresu Světové asociace 
futsalu (AMF) v paraguayském Asunciónu do 
její komise společně s Ginou Anjos (Brazílie) 
a Rodolfem Monzonem (Argentina)!!! 

Slavièín má zastoupení ve svìtové organizaci !
První zasedání komisí AMF se usku-

teční v době konání IX. Mistrovství světa 
v Argentině ve dnech 30. 8. - 10. 9. 2007.

Více informací najdete na www.amfutsal.
com.py/actividades 2007, www.futsal-salovy-
fotbal.com a www.futsala.it Petr Koseček
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Život se nezastaví, jde dál, jen 
smutná vzpomínka zůstala nám.
Dne 13. dubna 2007 jsme vzpo-

mněli 3. výročí úmrtí 
pana Františka ŠEVČÍKA 

ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje 

manželka, dcera Anna a Ludmi-
la, syn František rodinou.

Dne 20. dubna 2007 jsme vzpo-
mněli nedožitých 75 let pana 
Huberta KŘÍŽE ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomněli 

manželka Marie a synové Dali-
bor a Hubert s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je 
v něm, vzpomínky na Tebe 

zůstaly jen.
Dne 4. května 2007 vzpomene-

me 1. výročí úmrtí paní 
Jiřiny NEUMANOVÉ 

ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku děkují 
synové Karel a Jiří, maminka 

a sestry s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 4. května 2007 vzpomene-

me 10. výročí úmrtí 
pana Jana DOMORÁDA 

ze Slavičína.
Vzpomínají manželka, syn 

a dcera s rodinou.

vzpomínáme

Dne 12. května 2007 si připomene-
me 10. výročí úmrtí pana 

Josefa JANÁČKA z Divnic 

a 30. srpna 2007 si připomeneme 
8. výročí úmrtí paní 

Hedviky JANÁČKOVÉ z Divnic.
Za tichou vzpomínku děkují dcery 

s rodinami.

Dne 12. května 2007 uplynuly 2 roky 
od úmrtí paní Anny PEŠKOVÉ 

z Nevšové 

a dne 9. dubna 2007 jsme si připo-
mněli 1 rok od úmrtí pana 

Františka PEŠKA z Nevšové.
Na rodiče s láskou vzpomínají dcera 

a syn, vnuci a pravnuci.
Nikdy nezapomeneme.

Tak bylo a bude dál, a kdybys oči 
vyplakal, ten život půjde dál.

Dne 21. května 2007 uplyne rok 
od chvíle, kdy nás po těžké 

nemoci opustil manžel, otec, 
dědeček pan Josef PECHAL 

ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem za projevy sou-
strasti, květinové dary a účast při 

posledním rozloučení s panem 
Miroslavem POLÁČKEM 

ze Slavičína.
Manželka a synové 

Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl 
rád, nezapomene.

Dne 27. května 2007 uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustil pan 

František URBAN z Kochavce.
S láskou vzpomínají manželka, dcery 

a synové s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl 
rád, nezapomene.

Dne 31. května 2007 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 

Karla PLÁŠKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají manžel-

ka a dcera s rodinou.

Dne 31. května 2007 uplyne 10 let, 
kdy nás náhle opustil náš drahý pan 

Karel PLÁŠEK ze Slavičína.
S láskou vzpomínají maminka a sest-

ra Ivana s rodinou.

I když jste odešli tam, odkud již není 
návratu, stále jste tu s námi...

Dne 31. května 2007 si připomeneme 
1. výročí, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka a babička 

paní Ludmila JANČAŘÍKOVÁ.

Dne 7. července 2007 uplynou 
3 roky od chvíle, kdy nás opustil náš 

tatínek a dědeček pan 
Miroslav JANČAŘÍK, 

který by letos oslavil své 60. naro-
zeniny.

S láskou a úctou vzpomínají syn 
Miroslav s manželkou Alenou, syn 
Zbyněk s manželkou Andreou, syn 
Roman a vnoučátka Adam, Tomáš, 

Veronika a Martin.

Vzpomínka na Tebe je stále živá. 
Kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 21. května 2007 by se dožil 
75 let pan Miroslav SLOVÁK 

z Petrůvky.
Za tichou vzpomínku děkují manžel-

ka a dcery s rodinami.

Dne 5. května 2007 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 

Jaroslava KOUTNÉHO.
Za tichou vzpomínku děkují manžel-
ka Ludmila, syn Jaroslav s rodinou.

Vzpomínka na Tebe je stále živá. 
Kdo v srdci žije, ten neumírá. 

Dne 24. května 2007 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí paní 

Rozálie ŽUŠKOVÉ ze Slavičína.
S láskou vzpomíná dcera Jiřina 

s rodinou.

Dne 26. května 2007 by se dožil 
80 let náš tatínek pan 

Josef ŽÁK ze Slavičína 

a dne 23. dubna 2007 jsme si 
připomněli nedožitých 75 let naší 
maminky paní Boženy ŽÁKOVÉ 

ze Slavičína.
Vzpomínají dcera, syn a vnoučata.

Děkujeme všem za projevy sou-
strasti, květinové dary a účast při 

posledním rozloučení s paní 
Marií PTÁČKOVOU ze Slavičína.
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Spoleèenská kronika bøezen
Narození
Vilém a Andrea Tarabusovi – syn Adam
Miroslav a Ludmila Jandíkovi – syn Vojtěch
Marek a Hana Sedláčkovi – syn Josef
František a Jana Burešovi – dcera Aneta
Václav Janoušek a Veronika Kamenčáková – syn Samuel
Josef a Petra Bařinkovi – syn David
Josef a Lenka Malaníkovi – syn Josef
Luděk a Jana Rakovi – dcera Tereza

Sòatky
Libor Juřík a Lenka Bláhová
Eduard Gajdošík a Olga Šindlerová
Milan Bodnár a Michaela Kůdelová
Milan Cekiera a Milena Lysáková
Petr Kubas a Soňa Remešová

Úmrtí
 1. 3. 2007  Ladislav Machů, 73 let, Slavičín
 6. 3. 2007  Alois Plášek, 89 let, Loučka
 7. 3. 2007  Jarmila Žáková, 75 let, Rudimov
 11. 3. 2007  Bc. Miroslav Poláček, 53 let, Slavičín
 14. 3. 2007  Božena Kocfeldová, 79 let, Slavičín
 18. 3. 2007  Marie Smolíková, 79 let, Bohuslavice
 20. 3. 2007  Zdeňka Remešová, 84 let, Petrůvka
 28. 3. 2007  Božena Burešová, 86 let, Bohuslavice

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, podejte tuto 
informaci na MěÚ Slavičín, matrika, tel. č. 577 341 250, klapka 53.

Co se dìje v domeèku pro dìti?
 připravujeme týdenní příměstský tábor se 

zaměřením na výuku – práce na počítači a práci 
s internetem

 připravujeme týdenní příměstský tábor se všeobecným 
zaměřením

 připravujeme 10denní tábor (Martiňák) pro děti mladšího 
školního věku

 připravujeme 11denní tábor (Rusava) pro děti staršího školního 
věku

 zúčastníme se výtvarné soutěže s názvem „Pomáháme společ-
ně, aneb pomáhá, pomáháš, pomáhám“ pořádané humanitární 
organizací ADRA

 připravujeme se na letošní ročník Běhu Terryho Foxe
 10. května uspořádáme s místní organizací SOKOL tradiční 

zábavné a soutěžní odpoledne „Baví se celá rodina“ pro 
cílovou skupinu rodiče + děti 

 19. května jsme spolupořadateli 2. ročníku „Slavičínského 
bajkapu“

 19. května uspořádáme pro děti místních mateřských škol soutěž 
na tříkolkách a koloběžkách

 30. května proběhnou, ve spolupráci s místní knihovnou, již 2. 
literárně-historické toulky Slavičínem. 

Zdenka Odehnalová, DDM Slavičín

Modeláøské jaro 2007 

Oznámení: MUDr. Petr Zemčík oznamuje, že ve dnech od 
7. do 11. května 2007 NEORDINUJE! Zastupuje – MUDr. Jolana 
Malotová na Poliklinice.

Centrum denních služeb 
Domovinka v Hrádku se chystá uspořá-

dat v sobotu 9. 6. 2007 zájezd na termální 
koupaliště Podhajská.

Zájemci se mohou přihlásit do kon-
ce května na tel. 577 341 444, mob. 
732 951 512 nebo osobně na penzionu č. 
235 v Hrádku.

O tom, že modeláři ani v tomto kalen-
dářním roce neusnuli zimním spánkem, 
svědčí naše účast na akci, kterou pořádal 
modelářský klub Tora Příbor. Ta se konala 
již v únoru a naši chlapci jí využili jako 
zahřívací kolo před námi pořádaným „Šiku-
lou“, o kterém jste četli již v předchozím 
zpravodaji.

Modeláři přistoupili k této bodovací 
soutěži opravdu zodpovědně a o tom svědčí 
i jejich výsledky.

Ondřej Fibich zvítězil v kategorii letadel 
1:48 a v měřítku 1:72 obsadil 2. místo. Další 
vítěz v kategorii bojové techniky 1:35 byl 
Luděk Matula a hned za ním, na 2. místě, se 
umístil Tomáš Raška.

Ve výčtu vítězů budu pokračovat i v kate-
gorii kladších žáků, kde vyhrál s „bojovkou“ 
1:72 i Petr Matula. V této měřítkové kategorii 
přejdu zpět k žákům starším a zde je to na 
2. místě Luděk Matula.

V konkurenci dvanácti modelářských 
klubů, které se této akce zúčastnily, je to 
úspěch více než dobrý. Všem vítězům 
i zúčastněným blahopřeji.

Další naší akcí byl již zmiňovaný 
„Slavičínský šikula“ a zakončení jarní 
sezony proběhlo ve Studénce. Tamní klub 
modelářů „Vlkovy buty“ připravil pro sou-
těžící vynikající jednodenní akci. Modeláři 
umístili své modely a pak se vrámci dopro-
vodného programu podívali do muzea 
vagonky, kde byla pro ně připravena téměř 

dvouhodinová prohlídka. Kluci se vrátili 
nadšeni a hned po návratu bylo vyhlášení 
výsledků. Z deseti zúčastněných jich osm 
odjíždělo doslova ověšených cenami.

Začnu mladšími žáky. Vítěz kategorie 
bojové techniky 1:72 byl Petr Matula, který 
byl zároveň druhý v kategorii děl. V další 
kategorii dioramat se na druhém místě 
objevil Ondřej Rejda, který v modelařině 
teprve začíná.

Starší žáky zastupoval Ondřej Hájek, vítěz 
kategorie tažených děl. Dalším vítězem, 
tentokrát v „bojovce“, byl Petr Zupko. Ten 
byl zároveň třetí v měřítku 1:35 i 1:72. Další 
třetí příčku obsadil Rosťa Pagáč za diorama. 
Luděk Matula si odvezl také dvě ceny, dru-
hou a třetí, za bojovou techniku. Jako vítěz 
této kategorie byl Tomáš Raška.

Juniory zastupovali na stupních vítězů 
Radek Zlámal a Radim Kozubík.

Nakonec ještě senioři. Tam stanul na 
prvním místě ing. Martin Procházka, který 
ovšem nezůstal jen u jedné kategorie a jed-
né ceny, ale umístil se na druhých a třetích 
místech v dalších třech kategoriích. 

Myslím, že modelářské jaro se skutečně 
povedlo a nezbývá, než si přát, aby stejně 
úspěšný byl celý zbývající rok.

Tomáš Hájek, vedoucí modelářského 
kroužku

Ohlédnutí 
za velikonoèní sbírkou

Humanitární organizace ADRA pořá-
dala ve dnech 17. a 18. dubna svou šestou 
celorepublikovou veřejnou sbírku nazva-
nou „Pomáhat může každý“. Ve středu, 
18. dubna, se k ní připojili také mnozí 
z Vás ve Slavičíně. Studentky v oranžo-
vém a žlutém triku s logem humanitární 
organizace ADRA a sponzorů oslovily 
ve středu města možná právě vás. Do 
pokladničky zapečetěné Městským úřa-
dem se shromáždilo celkem 8 335,50 Kč. 
Zvláštní poděkování za podíl na sbírce 
patří také místním školám ZŠ Vlára a SOŠ 
Slavičín.

Děkujeme Vám všem, kteří jste svým 
dílem sbírku „Pomáhat může každý“ ve 
Slavičíně podpořili.

Vratislava Bilová, 

dobrovolná spolupracovnice 

humanitární organizace ADRA
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AUTOSERVIS -  ZEKA 
Jasmínová č. e. 0876, Slavičín, (zadní brána Prabos, a. s.)

 kompletní záruční a pozáruční servis 
 seřizování a diagnostika benzínových a naftových motorů

 opravy brzd a podvozků
 opravy elektrických zařízení

 montáž zabezpečovacího zařízení
 montáž handsfree sad mobilních telefonů

 montáž automatických spínačů světel 
 příprava a zajištění STK, příprava na měření emisí

 opravy karoserie včetně rovnacího rámu v cenách pojišťoven 
 lakování vozidel a dílů

 likvidace pojistných událostí v servisu
 prodej náhradních dílů a doplňků

PNEUSERVIS
  letní pneu – Amtel, Sava, Barum, Fulda, Kleber, Goodyear, Michelin

 -  slevy na vybrané pneu
litá kola – škoda, VW, seat, audi

Tel.: 577 341 267, 577 343 818 • mobil: 731 561 912
e-mail: zekacz@zekacz.cz  •  www.zekacz.cz

Provozní doba: Po – Pá: 7.00 – 17.00 hodin, So: 8.00 – 12.00 hodin

POULTRY, spol. s r. o., 
Buchlovice 289,

bude ve středu 9. května 2007 
v době od 15 do 16 hodin prodávat ve 
Slavičíně na Horním náměstí:

  kuřice hnědé a černé cena dle stáří 
Kč 100 -140 za kus

  chovné kohouty v ceně Kč 90-100 za kus
  brojlerové krůty v ceně Kč 180-240 za kus
  brojlerová káčata v ceně Kč 55-70 za kus
  housata Kč 80-100 za kus
  vitaminerální doplňky a krmivo pro drůbež 
a králíky.

Drůbež je možno objednat telefonicky na 
číslech: farma 572 594 838 nebo kance-
lář 572 595 314, nebo e-mail: poultry@
centrum.cz

NTS – Prometal, s. r. o., Slavičín 
Hrádek na Vlárské dráze 222, 

Tel: 577 343 054, Fax: 577 342 615

Přijme pracovníky do pozice LAKÝRNÍK 

do nově budované lakovny

Požadujeme: 
vyučení v oboru nebo praxi min. 2 roky

Nabízíme:
 stabilní práci na nové technologii

Uchazeči se mohou hlásit u pana 

Ing. Štraufa nebo u slečny Šenkeříkové.

Hledáme vážné zájemce o využití 
nebytových prostor v bývalém 

areálu MZ 1337 Bohuslavice nad 
Vláří (jako skladové nebo výrobní 

prostory) od 1. května 2007. Možnost 
prohlídky a bližší informace ihned.

Kontakt: VOP-026 Šternberk, divize 
VTÚVM Slavičín, Dlouhá 300, 

tel. 577 011 708, 739 409 243 
(paní Jana Urbaníková).

Upozornìní E.ON ÈR
E.ON Česká republika, a. s. v souladu 

se zákonem č. 458/000 Sb. § 25 odst. (4) d) 
6. oznamuje, že z důvodu plánovaných pra-
cí na zařízení distribuční soustavy bude 
přerušena dodávka elektrické energie dne 
3. května 2007 od 7 do 13 hodin v části 
obce Nevšová (čp. 143, 138, 139, 11, 123, 
124 a 127) a dne 14. května od 7:30 do 
16 hodin celá obec Nevšová.

Omlouváme se za problémy, které jsou 
s touto akcí spojeny a děkujeme za pocho-
pení. Použití vlastního náhradního zdroje 
je možné jen po předchozím projednání 
s E.ON Česká republika, a. s.

čísla včetně marketingových. Klienti služby 
SMS INFO se mohou také zúčastnit soutěže 
o ceny – zájezd do Paříže, exkurze do vodá-
renských zařízení, přístroj na výrobu sodové 
vody, mobil, kredit, tapetu nebo vyzvánění 
do mobilu. 

Pro hlášení havárií vody funguje 24 
hodin denně linka 800 100 063. 

Zlínská vodárenská, a. s. (ZLV), je 
provozovatelem vodovodů a kanalizací na 
území měst a obcí v rozsahu bývalého okresu 
Zlín. Společnost zásobuje pitnou vodou 157 
tisíc obyvatel a podnikatelských subjektů. 
Spravuje 1 013 km vodovodní sítě a 551 km 
kanalizačních stok. Pro lepší a dostupnější 
informovanost zákazníků slouží zákaznické 
centrum na třídě T. Bati 383 ve Zlíně – Lou-
kách, kde je zároveň sídlo společnosti. 
Kontaktní místo se sídlem ve Valašských 
Kloboukách se sídlem U Náhonu 1006, 
Valašské Klobouky 766 01, (přízemí budovy 
penzionu – dveře č. 110). Zde si zákazníci 
mohou vyřídit veškeré změny, smlouvy, 
reklamace a SIPO bez toho, aby museli 
jezdit až do Zlína. Telefon na Kontaktní 
centrum VK: 577 012 221. 

Neodmyslitelnou součástí komunika-
ce s klienty se nově stala zelená linka: 
800 100 063, mohou lidé 24 hodin denně 
nahlásit případné havárie.

ZLV je členem skupiny Veolia Voda 
– největšího dodavatele vodohospodářských 
služeb v ČR. 

Vaše dotazy zodpoví: Helena Koutná, 
tisková mluvčí ZLV, tel: +420 577 124 257, 
mobil: +420 724 275 392, e-mail: koutna@zlv.
cz, www.zlv.cz

Lidé se o odstávkách vody dovídají už i ze svého mobilu
Na Zlínsku byla právě spuštěna služba 

SMS INFO, která odběratele společnosti 
Zlínská vodárenská, a. s. – člena skupiny 
Veolia Voda – informuje o plánovaných 
odstávkách vody, ať již z důvodu plánova-
ných oprav nebo havárií. V případě havárií 
pak dostávají informaci, kdy bude oprava 
dokončena. 

„Klienti služby zadali do systému na 
internetu své údaje, o které adrese chtějí 
být informováni a jaký druh informací chtějí 
dostávat. Dejme tomu, že pan Novák chce být 
informován o každé havárii, která se týká jeho 
bytu a domku jeho rodičů, a zároveň si přeje 
být každoročně s předstihem informován 
o cenách vody, ale nepřeje si marketingové 
informace.“ „Bude tedy dostávat pouze SMS, 
které se týkají těchto dvou čísel popisných,“ 
vysvětluje mluvčí Helena Koutná. 

Touto službou se celá skupina Veolia Voda 
snaží přiblížit klientům a zlepšit své služby. 
Systém funguje již v Olomouci, Plzni, Praze, 
severních Čechách a ve všech dalších měs-
tech, kde skupina Veolia Voda působí. Do 
systému SMS INFO se mohou klienti zaregis-
trovat přes webové stránky společnosti www.
zlv.cz (hned vedle políčka VSTUPTE je pole 
s nápisem Informace přímo do Vašeho mobilu 
a nebo přímo na www.voda-info.cz). 

Zájemci, kteří nemají možnost registro-
vat se přes internet, mohou zaslat SMS ve 
tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112. „Zavo-
láme jim zpět a registraci vyřídíme společ-
ně,“ sdělila mluvčí. Klienti, kteří se registrují 
přes službu Call me Back však nemají možnost 
vybrat si, který druh informací chtějí. Přijdou 
jim tedy všechny informace týkající se jejich 
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  Út 1. 5. 15:00, Sokolovna
 80 let Sokolovny, 95 let Sokola
  Ne 12. 5. 16:00

 SVÁTEK MATEK, Sokolovna
  Pá 18. 5. 18:00

 KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ
 Sokolovna

  Ne 20. 5. 17:30, před infocentrem
 POULIČNÍ DIVADLO
  St  23. 5. 18:00, Městská knihovna

  VZPOMÍNKY Z JEVIŠTĚ - beseda 
  Ne 27. 5., Zámecký park

 MÁJOVÝ DEN

Kultura

Sportovní akce
  So 5. 5. 9:30, Zámecký park

 BĚH VÍTĚZSTVÍ
  Ne 6. 5. 

 VYCHÁZKA KČT – Valašské Klobouky, 
Jelenovská, Hložecká kaple, Popov

  Ne 13. 5. 12:30, Stráň – Luhačovská
 MOTOKROSOVÉ ZÁVODY

  Ne 13. 5. 
 VYCHÁZKA KČT – Slavičín, Slopné, Homol-

ka, Horní Lhota
  So 19. 5. 13:30 

 SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP
 Pivečkův lesopark

  Ne 19. 5. 
 VYCHÁZKA KČT – Senátorský chodníček

  So 26. 5. 8:00, areál Sokolovna
 O POHÁR STAROSTY 
 V NOHEJBALE TROJIC

  Ne 27. 5. 16:00, hřiště FC TVD 
 Exhibiční UTKÁNÍ – internacionálové

  Ne 27. 5. 
 VYCHÁZKA KČT – Lidečko, Čertovy skály, 

Pulčiny, Horní Lideč. Bližší určení trasy 
a času najdete ve vývěsní skříňce KČT na 
autobusové zastávce Radnice.

  1. 5. – 15. 5., Sokolovna
 Fotografi e a dokumenty 95 let Sokola

  do 9. 5., Galerie Jasmín
 Fotografi e Tomáše Heczka 

  10. 5. – 6. 6., Galerie Jasmín
 Výstava výtvarné a literární soutěže

  2. 5. – 30. 5., Galerie infocentrum
 30 let Slavičínského zpravodaje 

  13. 5., Obřadní siň Radnice
 Obrazy, grafi ka, foto a plastika

  do 31. 12. 2007, Městské muzeum
 Cesta do pravěku – záchranný archeolo-

gický výzkum v Otrokovicích, r. 2004

Výstavy

Kalendáø mìstské knihovny 
  Středa 23. 5., začátek v 18 hodin 

VZPOMÍNKY Z JEVIŠTĚ – setkání tří diva-
delních generací Slavičínska 

  Středa 30. 5., začátek ve 14 hodin
 LITERÁRNĚ HISTORICKÉ TOULKY

SLAVIČÍNEM
 u příležitosti 110. výročí vzniku zdejší 

městské knihovny. Sraz u DDM. Bližší 
informace: 

 Městská knihovna, tel.: 577 341 481, 
 Dům dětí a mládeže, tel.: 577 341 921

Mìstské muzeum Slavièín

  Hostinec U Talafy zve širokou veřejnost 
21. července 2007 v sobotu v 15 hod. do 
nově upraveného nádvoří na ZAHRADNÍ 
SLAVNOST. Zahraje: skupina FLERET 
a jejich hosté. Předprodej míst: tel. 
603 503 148

  BLÁZNI JSME DIVADLEM aneb JAK 
JSME HLEDALI TEN PRAVÝ POKLAD

 Podle scénáře Doda Gombára a Vladimíra 
Fekara připravili pro Vás herci Městského 
divadla Zlín (veselá pouliční feérie do každé 
vesničky a městečka a pro každého o hledání 
pokladu a s předáním pokladu do rukou 
obce - zavítá také do Slavičína!). Na nábřeží 
u Městského infocentra v neděli 20. května 
v 17:30 hod. Délka cca 50 minut. Hrají a tančí, 
na hudební nástroje svou produkci doprová-
zejí herci Městského divadla Zlín: Zdeněk 
Lambor, Radovan Král, Petra Hřebíčková, 
Kateřina Liďáková, Jana Tomečková, Josef 
Koller, Jan Lefl ík, Rostislav Marek, Dodo 
Gombár. Režie: Dodo Gombár.

Město Slavičín 

a Sdružení výtvarníků Moravskoslo-

venského pomezí Vás zvou na výstavu 

OBRAZY, GRAFIKA, 
FOTO a PLASTIKA

Vernisáž: neděle 13. května 2007 

v 10 hodin – obřadní síň Radnice

  Městské muzeum Slavičín, Klub přátel 
historie Slavičínska, Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně Vás zve na výstavu v pro-
storách Městského muzea ve Slavičíně 
CESTA DO PRAVĚKU - ZÁCHRANNÝ 
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V OTROKO-
VICÍCH r. 2004

 Otevřeno: středa 13 - 16 h, pátek 13 - 16 h. 
(květen – říjen), neděle 14 - 17 h.
Výstava potrvá do 31. 12. 2007.

Poulièní divadlo

Pøipravujeme

Město Slavičín zve všechny ženy na oslavu 

svátku DNE MATEK, 
která se koná v sobotu 12. května 2007 v sále 

Sokolovny ve Slavičíně od 16 hodin.
Program: hraje a zpívá MUZIKA DURANCIA 

s mužským sborem z Vlčnova, folklorní soubor 
PLZEŇÁČEK, VLČNOVJÁNEK a SLAVIČÁNEK. 

Těšíme se na Vás!

 v sobotu 
26. května 

2007 

na víceúčelovém 
hřišti 

u Sokolovny

Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na VII. ročník turnaje 

Počet týmů je omezen, proto neváhejte a přihlaste se ještě dnes, 
abyste měli možnost vyhrát jednu z hodnotných cen.

Přihlášky (jména členů a název družstva) podávejte na Městském infocentru nebo 
telefonicky na čísle 577 342 251, nejpozději však do 18. května 2007.
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 čtvrtek 3. - 16 hodin 
 fi lm a škola - Filmy Francise Forda Coppoly

KMOTR 2 – Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) 
jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který jeho rodičům 
připravil nelítostný sicilský kmotr Don Francesco Ciccio 
(Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéci do Ameriky, kde může 
začít jeho pozvolná cesta, na jejímž konci bude všemocný 
a obávaný Vito Corleone (Robert De Niro)... O čtyři desítky 
let později třímá pevně ve svých rukou otěže obrovského 
impéria Vitův syn Don Michael Corleone (Al Pacino), jenž 
se pokouší rozšířit svoji moc i mimo americké území, 
brání se pokusu úřadů o zamezení jeho vlivu i podnikání 
a zároveň se nemilosrdně potýká se zrádci ve vlastních 
řadách... Vstup zdarma

 čtvrtek 3. - 20 hodin 
RANDE MĚSÍCE - Zaměstnanci vyhlášeného 

obchodního domu Super Club soupeří každý měsíc o titul 
„Zaměstnanec měsíce“. Odměnou pro vítěze je jeho fotka 
na zdi slávy v zaměstnanecké odpočívárně. Vince je vedoucí 
pokladních a již sedmnáctkrát visel na zdi slávy a Zack je 
zase ten největší fl ákač a to poslední, o co by stál, je získat 
ocenění za kvalitní práci a spolehlivost. Z těch dvou se 
stávají největší rivalové, když do Super Clubu nastoupí nová 
pokladní – krásná sexy blondýnka Amy, která má zvláštní 
úchylku: na rande chodí výhradně se „Zaměstnancem 
měsíce“. Zack a Vince zahájí urputný boj… Režie: Greg 
Coolidge Hrají: Jessica Simpson, Dane Cook, Dax Shepard, 
Efren Ramirez, Andy Dick, Tim Bagley Premiéra americké 
komedie. Vstupné 60 + 1 Kč

 neděle 6. – 17 a 20 hodin 
KRÁLOVNA - Strhující a jedinečný pohled režiséra 

Stephena Frearse (Nebezpečné známosti) za zavřené dveře 
královského paláce a do mysli a srdce královny Alžběty 
II., těsně po tragické smrti princezny Diany. Tento fi lm 
je intimním pohledem do zákulisí královské rodiny, ale 
i vysoké politiky v období po tragické smrti princezny Diany. 
Odkrývá skutečné emoce i tragický dosah této události na 
celý svět. Kdo stojí za vraždou „královny lidských srdcí“? 
Za snímek Královna získala Helen Mirren na MFF Benátky 
2006 Volpiho pohár pro nejlepší herečku. Režie: Stephen 
Frears Hrají: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, 
Alex Jennings. Britské historické drama - premiéra. Uvede 
ART KINO. Vstupné 60 + 1 Kč

 čtvrtek 10. - 17 a 20 hodin  
300: BITVA U THERMOPYL - Film vychází ze stejno-

jmenného komiksu, který je dravým převyprávěním příběhu 
bitvy u Thermopyl, kde se spartský král Leonidas a jeho 
300 věrných bojovníků utká s mnohonásobnou přesilou 
Peršanů pod vedením krále Xerxa. Odvážní Sparťané bojují 
až do poslední kapky krve, jejich odvaha a sebeoběť způsobí 
sjednocení Řeků, motivuje k porážce Peršanů a přispěje 
rozvoji demokracie na Peloponéském poloostrově. Slavný 
komiks ožívá za přispění nejmodernějších technologií, 
kombinujících živé herce a metodu modrého plátna, čímž 
dávný příběh odvahy opět povstává v celé své síle…Režie: 
Zack Snyder. Hrají: Gerard Butler, Lena Headey, Michael 
Fassbender, Vincent Regan, Dominic West. Premiéra ame-
rického historického fi lmu. Vstupné 64 + 1 Kč

 neděle 13. – 15 hodin  / bijásek
PAST NA ŽRALOKA - Malý bezstarostný rybí kluk se 

s rodiči přestěhuje na nový korálový útes. Jeho život se 
změní v okamžiku, kdy mu tátu a mámu chytí do rybářské 
sítě. Od této chvíle se o sebe musí postarat úplně sám. 
Naštěstí si na novém místě najde rychle spoustu kamarádů, 
se kterými vymýšlejí jednu lumpárnu za druhou. Jednoho 
dne ale spatří Cordelii – tu nejkrásnější rybí slečnu, jakou 
kdy potkal. Zamiluje se. Ale zdaleka není jediný, komu se 
Cordelie líbí. Útesu vládne nebezpečný žralok Troy se svou 
partou stejně zubatých kamarádů. Ten slíbil, že neublíží 
žádné rybce, když si ho Cordelie vezme. S tím se ale statečný 
hrdina nehodlá smířit... Premiéra americké animované 
komedie v českém znění. Vstupné 10 + 1 Kč

 neděle 13. – 17 a 20 hodin
DOPISY IWO JIMY - Před jedenašedesáti lety se na 

Iwo Jimě utkaly americká a japonská armáda. O několik 
desetiletí později bylo v lávové půdě ostrova objeveno několik 

stovek dopisů. Tyto dopisy pojednou dávají anonymním 
šikům bojujících vojáků tváře a hlasy. Japonští vojáci, kteří 
jsou odveleni na Iwo Jimu, si uvědomují, že pravděpodobnost 
návratu z bitevního pole je mizivá. Velitelem obrany je 
generál Tadamichi Kuribayashi, jehož cesty po Americe mu 
ukázaly nemilosrdnou tvář války, ale vedly jej i k pochopení 
toho, jak Američanům v Tichomoří zabránit v další expanzi. 
Díky Kuribayashiho nevídané taktice se boje, které si Ameri-
čané představovali jako rychlou a krvavou porážku, protáhly 
na čtyřicet dní hrdinné a vynalézavé obrany. Podařilo se to 
i kvůli tomu, že Kuribayashiho bojovníci dokonale zvládli 
orientaci v prostoru vulkanického ostrova...Režie: Clint 
Eastwood Hrají: Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Shido 
Nakamura, Tsuyoshi Ihara, Ryo Kase. Premiéra amerického 
fi lmu. Vstupné 60 + 1 Kč

 čtvrtek 17. - 9 hodin 
TRÁPENÍ MEDVÍDKA BRUMLY - Pásmo krátkých 

fi lmů pro děti mateřských škol. Vstup zdarma, hradí Město 
Slavičín

 čtvrtek 17. - 16 hodin 
 fi lm a škola - Filmy Francise Forda Coppoly

KMOTR 3 – Jedna z největších ság v dějinách kinema-
tografi e pokračuje! Ve třetí části rozsáhlého eposu o italsko-
americké mafi ánské rodině Corleonů je hlavní postavou 
Michael (Al Pacino), který se po otcově smrti stal novým 
kmotrem. Píší se již šedesátá léta a Michael má dvě velká 
přání: vymanit svou rodinu ze světa zločinu a najít za sebe 
vhodného nástupce. Vstup zdarma

 čtvrtek 17. - 20 hodin  
KVASKA - Hlavní hrdina příběhu Micky (Filip Tomsa) 

se ocitne ne svou vinou ve vězení. Při životě ho drží jen jeho 
velká láska k muzikálové hvězdě Karin (Lucie Vondráčková). 
Aby se s ní mohl seznámit, rozhodne se zúčastnit vypsaného 
konkurzu na nový muzikál a uteče z vězení. Kuriózním 
způsobem se mu nakonec povede jak utéct, tak projít celým 
konkurzem. Konečně se seznamuje s Karin a na vlastní kůži 
zažívá muzikálový dril. Den premiéry se blíží a policie je 
Mickymu na stopě. Když se ale dají dohromady ty správné 
ingredience a nechají se dostatečně uležet, vznikne KVASKA 
a na tu je i policie krátká… Režie: Mirjam Landa Hrají: Filip 
Tomsa, Lucie Vondráčková, Rudolf Hrušínský nejml., Jiří 
Korn, Daniel Landa, Roman Pomajbo, Jana Vaculíková, 
Jiří Datel Novotný, Henrich Šiška, Vladimír Marek, Matouš 
Rajmont. Premiéra českého fi lmu. Vstupné 60 + 1 Kč

 neděle 20. – 17 a 20 hodin
BABEL - Dvojice Američanů, Richard a Susan, je na 

zájezdě v Maroku. Kvůli Susanině zdraví však musí svůj 
pobyt zde narychlo prodloužit...Chůva Amelia se bojí, že 
nestihne svatbu příbuzných v Mexiku. Spolu se synovcem 
se rozhodne, že tam tajně odjede i s opatrovanými dětmi...
V Japonsku řeší mladá hluchoněmá dívka své psychické 
problémy. Ty jsou způsobené jednak sebevraždou matky, 
jednak neschopností komunikace s otcem... Synové maroc-
kého pastýře dostali kvůli hlídání ovcí od otce loveckou 
pušku. Samozřejmě ji chtějí vyzkoušet. Kulka letí dál, než 
mysleli... Režie: Alejandro González Iňárritu Hrají: Brad 
Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal, Koji Yakusho, 
Adriana Barraza, Rinko Kikuchi. Americké fi lmové drama 
- premiéra. Uvede ART KINO. Vstupné 60 + 1 Kč

 čtvrtek 24. - 17 a 20 hodin 
GOYOVY PŘÍZRAKY - Příběh se odehrává v roce 

1792, kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr 
jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy 
Ines. Třetí zásadní postavou velkého dramatu je Goyův 
přítel, katolický mnich Lorenzo. V časech, kdy se Evropou 
jako morová nákaza šířila francouzská revoluce, posílila 
katolická církev ve Španělsku svou moc znovuobnovením 
inkvizice, což mělo zastrašit obyvatelstvo toužící po revoluci 
a absolutní nezávislosti na jakékoliv despotické autoritě. 
Velký zlom v Goyově životě nastane, když je Ines obviněna 
z kacířství a po vykonstruovaném procesu na mnoho let 
uvězněna. Za vším stojí lstivý Goyův přítel Lorenzo, jehož 
city vůči Ines nebyly opětovány. Po mnoha letech se Goya 
seznamuje s dalším potenciálním objektem pro realizaci 
svého talentu, mladičkou prostitutkou Alicií. Až později 
zjistí, že je to dcera Ines. Goya se dozvídá o znásilnění 

a pravdu o otci Alicii... Lorenzovi. Režie: Miloš Forman 
Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard. 
Premiéra amerického historického fi lmu. Uvede ART KINO. 
Vstupné 60 + 1 Kč

 neděle 27. – 15 hodin
SHREK 2 - Shrek, Oslík a princezna Fiona vydávají 

vstříc novým dobrodružstvím, při nichž se setkají s mnoha 
populárními postavami z pohádek. Po souboji s dračicí a zlým 
lordem Farquaadem o ruku princezny Fiony čeká na Shreka 
ještě těžší úkol: návštěva tchýně a tchána. Repríza skvělého 
amerického dobrodružného kresleného fi lmu hlavně pro ty, 
kteří jej ještě neviděli. Protože o prázdninách na „letňáku“ 
bude Shrek trojka. Vstupné 10 + 1 Kč

 neděle 27. – 17 a 20 hodin
VRATNÉ LAHVE - Hrdinou Vratných lahví je bývalý 

učitel Josef Tkaloun. Defi nitivně se rozhodl opustit žáky, ale 
rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas 
na lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlap-
ských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory 
nesouhlasu ženy Elišky, která se sarkastickým nadhledem 
komentuje všechny aktivity svého muže, Tkaloun přijímá 
brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu. 
Malý prostor, kde se potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi, 
je svébytným mikrosvětem, plným tragikomických osudů. 
Tkaloun dokáže být nejen jejich pozorovatelem… I když pod 
jeho režií situace občas dostávají poněkud groteskní obrysy. 
Režie: Jan Svěrák. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, 
Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský, Jan 
Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský 
a další. Premiéra nové české komedie. Vstupné 70 + 1 Kč

 čtvrtek 31. – 9 hodin /školní představení pro ZŠ Malé Pole
AUTA – Americká animovaná komedie v českém 

znění. 
 čtvrtek 31. - 16 hodin  /fi lm a škola

BYT – C. C. Baxter je úředníkem velké pojišťovny. 
Před časem nedokázal odmítnout žádost jednoho svého 
kolegy o zapůjčení bytu a to byla velká chyba. Přišli totiž 
další kolegové a Baxterovi bylo zatěžko, když už vyhověl 
jednomu, jejich žádosti odmítat. Situace došla tak daleko, 
že kolegové si sem vodí podle rozpisu v kalendáři třeba 
jen na hodinu na dvě své milenky, a Baxter, která mezitím 
mrzne v parku, získává u sousedů, k nimž doléhá z jeho 
bytu hluk, pověst velkého zhýralce. Nutno říci, že za své 
služby je Baxter odměňován, a postupuje rychle v kariérním 
žebříčku. Jednoho dne se na něj se žádostí o zapůjčení bytu 
obrátí i sám ředitel pojišťovny. Baxter mu vyhoví, ale pak 
zjistí, že šéfovou milenkou je slečna Kubeliková (Shirley 
McLane), do níž je už dlouho zamilovaný. A tehdy se 
rozhodne s dosavadní praxí skoncovat, a to bez ohledů na 
následky. Režie: Billy Wilder Hrají: Jack Lemmon, Shirley 
MacLaine, Fred MacMurray, Jack Kruschen. Americká 
komedie. Vstup zdarma

 čtvrtek 31. – 20 hodin / fi lmový klub
JMÉNO RŮŽE – V dnes již legendárním snímku z roku 

1986 natočeném podle neméně proslulého románu Umberta 
Eca se ocitáme na opatství benediktinů, kde došlo k záhadné-
mu úmrtí. Píše se rok 1327 a mniši jsou přesvědčeni o tom, 
že se blíží apokalypsa. Opatství právě hostí koncil, který 
se zabývá otázkou přesvědčení františkánů, kteří tvrdí, že 
by se církev měla zbavit svého majetku. Jeden z účastníků 
koncilu, ctihodný a respektovaný františkánský mnich 
William of Baskerville, je požádán vedením opatství o pomoc 
při odhalení příčiny náhlé smrti. Avšak když se vyšetřování 
blíží k odkrytí tajemství, které chce opatství udržet v tajnosti, 
dochází k dalším úmrtím. Nyní již nelze zabránit tomu, aby 
se do celé věci nevložila Svatá inkvizice. William a jeho 
mladý novic závodí s časem, aby stihli prokázat nevinu 
křivě obviněných a vyhnout se hněvu inkvizitora Bernarda 
Gui. Režie: Jean-Jacques Annaud Hrají: Sean Connery, F. 
Murray Abraham, Christian Slater. Americké historické 
drama. Prémie pro členy klubu. Vstup zdarma

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny fi lmy 
určené především náročnějším divákům. Změna pro-
gramu vyhrazena. Tituly s neuvedenou jazykovou verzí 
jsou v původním znění s titulky. Informace o programu na 
telefonu 577341108, www.luhacovske-zalesi.cz
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