
Ro č n í k  X X X I

SLAVIÈÍNSKÝ
Č E R V E N  6 / 2 0 07 Z D A R M A

Z obsahu novin

Je slušnost poděkovat…
Foto z výstavy pořádané k 95. výročí založení Sokola a 80 letům Sokolovny ve Slavičíně

Starosta města Slavičín vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-

nících územních samosprávných celků 
na obsazení pracovní pozice vedoucí 
odboru životního prostředí a správy 
majetku Městského úřadu Slavičín.

Uchazeč musí splňovat předpoklady 
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů.

Platová třída odpovídající druhu práce, 
ostatní požadavky na uchazeče a obsah 
přihlášky jsou uvedeny ve výzvě, která je 
zveřejněna na úřední desce Městského 
úřadu Slavičín a na www.mesto-slavicin.
cz. Lhůta pro podání přihlášky: 15. červ-
na 2007.

Místo a způsob podání přihlášky 
písemně na adrese: 

Městský úřad Slavičín 
odbor správní – podatelna
Osvobození 25
763 21 Slavičín

Z činnosti škol

Společenská kronika

Policie ČR varuje

Píšete nám…

Osadní výbor v Divnicích pořádá 
v sobotu 30. června 2007 branně-turis-
tický závod 

PO DIVNICKÝCH VRCHOCH 
5. ročník

Kategorie: rodiče + děti do 6 let, 
děti 6–10 let, děti 11–15 let.
Soutěží se ve dvojicích.
Prezentace účastníků: 14:00–14:30 

hodin v zámeckém parku v Divnicích, po 
ukončení závodu táborák s diskotékou.

Přihlášky přijímají do 23. června 
2007 Josef Zvoníček, tel. 604 363 353, a 
Alena Gbelcová, tel. 577 342 229, v době 
od 16:00 do 20:00 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé 

První květnový den letošního roku byl pro 
slavičínské sokoly dnem oslav tří sokolských 
jubileí: 145 let Sokola, 95 let trvání Sokola 
Slavičín a 80 let od položení základního 
kamene k výstavbě slavičínské Sokolovny. 

Starosta Sokola Stanislav Merta přijímá 
pamětní list od starosty města

Jako sokoli jsme byli potěšeni zájmem 
Města Slavičín o toto výročí. Prostřednictvím 
pracovního týmu městského infocentra byla 
připravena pěkná oslava těchto jubileí.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Slavi-
čín ve spolupráci se staršími členy Sokola 
a pamětníky připravil pro veřejnost výstav-
ku o Sokolu ve Slavičíně a vydal almanach 
o jeho činnosti. 

Příprava výstavy byla svěřena jednateli 
naší jednoty, bratru Zdeňku Fialovi, který 
připravil bohatou fotodokumentaci a společ-
ně se starostou jednoty, bratrem Stanislavem 
Mertou i text pro vydanou publikaci.

Pěkné prvomájové odpoledne s pečlivě 
připraveným programem udělalo radost 
všem přítomným na oslavě. Zvláště velký 
ohlas mělo vystoupení „věrné gardy“ soko-
lů z jednoty Zlín s ukázkou této sletové 
skladby. 

Radost jsme měli z účasti našich býva-
lých bratrů a sester, kteří žijí již dlouho 
mimo Slavičín. Uchovali si naši jednotu 
ve svých srdcích a nezapomněli na krásné 
chvíle prožité při cvičeních, veřejných 
a sletových vystoupeních v Praze v roce 
1938 a 1948.

V družné zábavě a v radosti ze shledání 
se svými přáteli ze Sokola proběhlo toto 
krásné odpoledne. 

Dokončení na str. 7

Píšete nám…
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Rada města Slavičína na svých zasedáních dne 
17. 4. a 30. 4. mj.:
schválila 

 poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 
6 000 Kč SH ČMS – okrsek Slavičín, Hasičská 307, 
Slavičín, IČ 75045231, na pořízení přenosného 
počítače (notebooku) pro potřeby okrsku

 uzavření smlouvy o správě sportovního 
zařízení na Sportovní areál Vlára mezi Městem 
Slavičín a Základní školou Slavičín – Vlára, 
příspěvkovou organizací 

 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 pro Pavla 
Sukaného, Šanov 144, za těchto podmínek: 
- účel nájmu – sklad materiálu
- nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok
- uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou

 smlouvu o poskytování právní pomoci – zastu-
pování Města Slavičín ve věcech VaK s advoká-
tem JUDr. Pavlem Schreiberem a advokátkou 
JUDr. Pavlou Plašilovou, oba se sídlem Jakubská 
1, 602 00 Brno 

 přistoupení Města Slavičín k mikroregionál-
nímu projektu „Hřeben Vizovických vrchů“, a to 
v souladu s usnesením valné hromady Mikrore-
gionu Luhačovské Zálesí ze dne 10. 4. 2007
rozhodla

 o zadání zakázky na dodávku osobního auto-

Rada města Slavičín

mobilu Škoda Fabia v celkové výši 334 900 Kč 
vč. DPH, uchazeči ARAVER CZ, s. r. o., Vlčnov

 o zadání veřejné zakázky na provedení 
dodatečných stavebních prací na akci „Slavičín 
– Dům s chráněnými byty v Nevšové“ uchazeči 
AG Staving, s. r. o., Slavičín, za cenu 285 701 Kč 
vč. DPH.

Zastupitelstvo města Slavičína na svém zase-
dání dne 25. dubna 2007 mj.:
schválilo

 plnění rozpočtu Města Slavičín za rok 2006:
příjmy 107 324 922,09 Kč, 
výdaje 118 215 362,75 Kč,
saldo   - 10 890 440,66 Kč,
s tím, že schodek hospodaření byl fi nancován 
použitím zůstatku fi nančních prostředků z minu-
lých let a přijetím úvěrů

 závěrečný účet hospodaření Města Slavičín 
za rok 2006 „bez výhrad“

 uzavření Dohody o spolupráci mezi městem 
Slavičín a městem Nová Dubnica (SK) 
převzetím ručitelského závazku ve výši 3,5 mil. 
Kč a aval bianko směnky za úvěr společnosti 
Regionální centrum kooperace, a. s., se sídlem 
Průmyslový areál 288, Slavičín, k průběžnému 
fi nancování projektu „Vědeckotechnický park 
Slavičín – provozní část“

 s účinností od 1. 7. 2007 Zřizovací listinu Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů města Slavičín 
kategorie JPO II s pohotovostí 

 přijetí dotace na rok 2008 k zajištění pohoto-
vosti družstev jednotky kategorie JPO II 

 informace o založení společnosti Luhačovské 
Zálesí, o. p. s., jejímž zakladatelem je svazek obcí 
Mikroregion Luhačovské Zálesí

 zpracování a projednání změn č. 6 územního 
plánu města Slavičín 

 odkup id. 1/5 pozemku parc. č. 1411/25 v k. 
ú. Slavičín od Miloslava Vaňka, Žeravice, jako 
právního nástupce dědičky Hedviky Hromád-
kové po Františku Hromádkovi, za podmínek 
smlouvy o budoucí smlouvě

 bezúplatné nabytí id. 4/5 pozemku parc. 
č. 1411/25 v k. ú. Slavičín od ČR – Agentury 
ochrany přírody a krajiny

 prodej pozemků parc. č. st. 395/5, parc. 
č. 604/51 a parc. č. 604/52 v k. ú. Hrádek na 
Vl. dráze společnosti ABM Hrádek, s. r. o., za 
celkovou kupní cenu 280 400 Kč

 prodej části pozemku parc. č. 588/1 v k. ú. 
Divnice o výměře cca 50 m2 Stanislavu Malíkovi, 
Divnice, za kupní cenu 70 Kč/m2

 prodej části pozemku parc. č. 1755/5 v k. ú. 
Slavičín o výměře cca 650 m2 Evě Štefánikové, 
Slavičín, za kupní cenu 100 Kč/m2

 prodej části pozemku parc. č. 1744/195 o výmě-
ře cca 400 m2 v k. ú. Hrádek na Vl. dráze, Martinu 
Kašparovi, Slavičín, za kupní cenu 100 Kč/m2 za 
podmínky zřízení věcného břemene odpovídající 
právu zřízení a provozování kanalizačního řadu 
na pozemku parc. č. 1744/195 v k. ú. Hrádek 
na Vl. dráze

 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, 
společnosti Povodí Moravy, s. p., za podmínek 
smlouvy o budoucí smlouvě 

 vyřazení a prodej vozidla Škoda Felicia kombi 
LXI ve správě Městského úřadu Slavičín 

 poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
delegovalo

 za Město Slavičín Ing. Pavla Studeníka do 
nově volených orgánů společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a. s.
pověřilo 

 Ing. Pavla Studeníka zastupováním Města Slavi-
čín v orgánech Mikroregionu Luhačovské Zálesí
určilo 

 Ing. Jaroslava Končického zastupitelem pro 
spolupráci na činnostech na odboru stavebním 
– na úseku územního plánování dle ust. § 47 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon).

důležitější ovšem považujeme fakt, že se 
tuto dominantu zámeckého parku podaři-
lo zachránit, byť náklady na opravu byly 
vyšší, než se původně předpokládalo. Po 
odkrytí podlahy bylo zjištěno, že je potřeba 
vyměnit daleko více dřevěných prvků, než 
byla původní úvaha. Nicméně dnes je díky 
Službám města Slavičína, které spolu se 
svými subdodavateli opravu zajišťovaly, 
dílo hotovo. Bylo-li účelné provádět opravu 
altánku či jej zbourat (takové hlasy také 
byly), už si musí odpovědět každý sám. 
My jsme odpověď dali realizací opravy.
 A ještě jednou bowling na sídišti Malé 

Pole. Bude nebo nebude? 
V dubnovém zpravodaji jsme zveřejni-

li záměr na výstavbu bowlingové dráhy 
v objektu fi rmy TEXPRA ve čtvrti Malé Pole. 
Následně jsme obdrželi dopis od občanů z uli-
ce Obchodní, kteří s výstavbou nesouhlasili. 
Zastupitelstvo města tuto záležitost odložilo 
s tím, že je třeba, aby věc byla dále projednána. 
A protože je nejlépe zmíněný záměr projednat 
za účasti investora, projektanta a veřejnosti, 
uskuteční se ve středu 6. června 2007 v 15 
hodin v malém sále v I. patře restaurace 
Záložna za tímto účelem veřejné projednání 
záměru. Pokud Vás zajímá, jaké jsou námitky 
odpůrců nebo argumenty zastánců stavby, 
máte možnost se tohoto jednání zúčastnit. 
O prodeji pozemků, potřebných k realizaci 
záměru, bude jednat zastupitelstvo města 
dne 27. 6. 2007. 

 V minulém roce město odkoupilo 
dům č. p. 254 (potraviny U Pinďáků) se 
záměrem jeho zbourání. Kdy tento záměr 
bude realizován?

Odkoupení domu bylo schváleno zastu-
pitelstvem města v minulém roce s cílem 
ho zbourat a zvýšit tak bezpečnost chodců, 
zejména dětí, které tímto úsekem prochází 
při cestě do školy. Zásobování tohoto objektu 
je dlouhodobým problémem, o kterém se 
můžete přesvědčit zejména v ranních hodi-
nách, kdy při couvání nákladních automobilů 
dochází často ke komplikacím v dopravě. 
Město vyhlašuje architektonickou soutěž, 
která by měla navrhnout, jak by tento prostor 
měl v budoucnu vypadat.

 Požádali jsme město o instalaci doprav-
ního značení „obytná zóna“ v Zahradní čtvrti. 
Důvodem našeho požadavku je zlepšení bez-
pečnosti dětí. Bude naší žádosti vyhověno?

Ne, nebude. Váš požadavek projednala 
dopravní komise a doporučila radě města 
tento záměr nerealizovat. Zdůvodnila to tím, 
že by se zkomplikovala situace s parkováním 
osobních vozidel. V obytné zóně mohou 
vozidla parkovat pouze na vyznačených 
parkovištích, což by znamenalo, že všechna 
parkovací místa by musela být označena 
dopravním značením IP 11a (parkoviště). 
Tam, kde by toto dopravní značení nebylo 
umístěno, by nebylo možné parkovat.

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

Ptají se lidé…
 Kolik let už stojí altánek v zámeckém 

parku a slouží nám všem? Věříme, že i nadále 
bude celý park přístupný veřejnosti, slyšeli 
a četli jsme různé fámy...

Fámy jsou tu od toho, aby byly tvoře-
ny a šířeny a přinášely tak trochu toho 
bulvárního vzruchu do našeho běžného 
každodenního života. Je pravdou, že prodej 
zámku i zámeckého parku je věcí téměř 
jistou. Jednali jsme s budoucím vlastní-
kem mj. i o otázce budoucího provozování 
zámeckého parku. Byli jsme ujištěni, že 
budoucí vlastník má zájem na zachování 
stávajícího stavu, tedy na veřejném užívání 
zámeckého parku. Projevil ochotu zámec-
ký park pronajmout městu s tím, že bude 
jednáno o délce smlouvy v řádu desítek let, 
nutných investicích do správy a údržby, 
výsadby a kácení stromů, atd. Tento přístup 
nás samozřejmě těší a věříme v uzavření 
smlouvy k oboustranné spokojenosti. Takže 
v parku nebude ani autobazar, ani super-
market, ani nic podobného. Ostatně územní 
plán nic takového neumožňuje a nikdy 
by ani umožnit neměl, protože nástroj 
územního plánování je v rukou města.
Pokud se týká altánku – nápis na jednom 
vazníku udával letopočet 1971. Asi bychom 
museli více bádat, abychom zjistili, zda 
je to datum rekonstrukce či výstavby. Za 
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Regionální centrum kooperace, a. s., Slavičín 
Vás srdečně zve dne 2. 7. 2007 ve 13:00 hodin na slavnostní otevření 

Vědeckotechnického parku a Podnikatelského inkubátoru 
v prostorách Vědeckotechnického parku Slavičín. 

Program: 
1. Slavnostní zahájení činnosti Vědeckotechnického parku a Podnikatelského inkubátoru Slavičín 

za účasti zástupců partnerů 
2. Vyhlášení soutěže „Podnikatelský záměr roku 2007“
3. Prohlídka rekonstruovaných prostor a prezentace nabídky služeb pro podnikatele

Vědeckotechnický park Slavičín, Průmyslové centrum 04, (areál společnosti PRABOS) 763 21 Slavičín

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM 
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU

Regionální centrum kooperace, a. s., Slavičín nabízí v nově zrekonstruovaných prostorách budovy č. 4 
v Průmyslovém centru Slavičín (areál PRABOS):

pronájem nebytových prostor 
za zvýhodněných podmínek (v prvním roce nájmu s dotací 50 % z komerčního nájemného)

Prostory jsou vybaveny (dispoziční uspořádání viz http://vtp.rckas.cz/nemovitosti/budova4/budova4.html):

 připojením na internet
  telefonní linkou
 studenou a teplou vodou (pouze některé místnosti)

  Je zabezpečen odvoz odpadu a úklid
  Po dohodě je možno prostory vybavit kancelářským nábyt-
kem 

 podnikatelského poradenství (příprava podnikatelského
 záměrů, návrh řešení fi nancování podnikatelského záměru s využi-

tím dotačních programů)
 školení podnikatelů
 právního poradenství (oblast podnikání a oblast pracovněprávní)

Zájemce může čerpat dotované poradenské služby (přesný výčet viz http://vtp.rckas.cz/index.php?strana=sluzby) v oblasti:
 ekonomického poradenství
 podpora při zpracování projektů a při realizaci projektů při 
dodržení platných právních předpisů

 podpora rozvoje lidských zdrojů

  možnost používání technického vybavení – barevná kopírka A3, 
barevný skener A3, fax, počítače, telefonní ústředna

 pronájem audiovizuální techniky
 společné služby poštovního uzlu

 možnost vysokokapacitního internetového připojení, kvalitní 
vnitřní instalace

 pomoc při organizování seminářů, prezentací, školení, obchod-
ních setkání apod.

Od 1. 1. 2008 je možno užívat za zvýhodněných podmínek Školicí a prezentační centrum s kapacitou až 50 osob. Prostory jsou plně
vybaveny audiovizuální a prezentační technikou a možností připojení na vysokorychlostní internet. Nájemci nebytových prostor ve
Vědeckotechnickém parku a Podnikatelském inkubátoru mohou prostory Školicího a prezentačního centra a veškeré technické
vybavení užívat se slevou 10 %.
   Kontakt: Ing. Radomír Bezděk, ředitel VTP a PI, tel: 731 621 161, e-mail: bezdek@rckas.cz

V oblasti dotovaných servisních služeb poskytujeme:

Společnost Zlínská vodárenská, a. s., 
člen skupiny Veolia, doporučuje občanům, 
aby k dodržování pitného režimu využívali 
nejpřirozenějšího a nejpřístupnějšího zdroje 
tekutin, vodovodního kohoutku. 

Jak potvrzují rozbory vody prováděné 
akreditovanou laboratoří společnosti, kva-
lita vody ve skupinovém vodovodu Zlín je 
přinejmenším srovnatelná s kvalitou běžně 
prodávaných balených stolních vod a je tedy 
ze zdravotního hlediska zcela nezávadná. 
Limity vyhlášky určující kvalitu pitné vody 
jsou přitom mnohem podrobnější, ale i přís-
nější než u vod balených. 
 Jakost pitné vody ve skupinovém vodo-

vodu Zlín 
Do skupinového vodovodu ve Zlíně je 

dodávána pitná voda obecně velmi dobré 

kvality. Vodovod je zásoben převážně střed-
ně tvrdou vodou (střední obsah minerálních 
látek) s nízkým obsahem dusičnanů. Cizorodé 
organické látky nebo těžké kovy se ve zdrojích 
pitné vody ZLÍNSKÉ VODÁRENSKÉ nevysky-
tují vůbec. Rovněž radiologické ukazatele jsou 
pod limitem normy pro kvalitu pitné vody. 
I chuťově je voda ve vodovodu na Zlínsku ve 
srovnání s některými oblastmi v ČR obecně 
velmi dobrá. 
 Pitný režim

Náš organismus obsahuje ze 60 % vodu. 
Naše tělo vyloučí každý den 2,5 l vody denně, 
přičemž potrava nám dodá asi 1 l vody denně, 
proto je potřeba alespoň 1,5 l vody denně vypít, 
abychom tekutiny doplnili. Pokud se věnujete 
sportu či zvýšené fyzické námaze, doporučuje 
se pít nesycenou vodu, pít minimálně dvě 

Kvalita vody je i v současných vedrech stabilní

VTP

Oznámení o svozu bioodpadu
I v letošním roce probíhá svoz biood-

padu, a to každé liché pondělí v měsíci 
červnu, září, říjnu a listopadu (tj. 4. 6., 
18. 6., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 
19. 11.).

Tento odpad (především tráva, listí 
a posekané větve) sváží Služby města Slavi-
čína, s. r. o., pouze v hnědých pytlích, které 
je možné zakoupit na odboru životního 
prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín 
za cenu 10 Kč/kus.

Odbor ŽPSM MěÚ Slavičín

hodiny před zátěží a posléze menší dávky po 
celou dobu námahy. V případě poruchy či 
havárie studené vody volejte bezplatnou linku 
společnosti 800 100 063.

Zlínská vodárenská 
Váš dodavatel vodárenských služeb 
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Dne 11. 5. 2007 navštívila naše město poslan-
kyně parlamentu ČR Michaela Šojdrová. Za 
doprovodu místostarosty Pavla Studeníka 
a předsedy představenstva RCK, a. s., Radomíra 
Bezděka nejprve zavítala do Průmyslového are-
álu, kde si prohlédla výrobu cyklistických ráfků 
ve fi rmě REMERX, s. r. o. a rekonstruovanou 
halu C37 italské fi rmy Mollifi cio Cappeller, 
s. r. o., která zde nedávno zahájila výrobu. 
V souvislosti s návštěvou Průmyslového areálu 
se seznámila také s projekty společnosti Regio-
nální centrum kooperace – Vědeckotechnický 
park a Podnikatelský inkubátor. Dalším téma-
tem návštěvy byl také záměr města vybudovat 
v prostorách bývalých kasáren místo pro pestré 
využití volného času. Prohlídka tohoto areálu 
se však z časových důvodů již nemohla usku-
tečnit, ale paní poslankyně přislíbila, že při 
příští návštěvě si ji určitě nenechá ujít, stejně 
jako prostory vybudované v rámci projektu 
Vědeckotechnický park.

Druhou část své návštěvy věnovala Charitě 
sv. Vojtěcha, kde se mimo jiné setkala s klienty 
terapeutické díly denního centra Maják.

Využili jsme této příležitosti a položili jsme 
paní poslankyni několik otázek:

 Paní poslankyně, po několika letech jste 
navštívila Průmyslový areál ve Slavičíně. 
Jaké jsou Vaše dojmy?

To, co jsem viděla, je velmi nadějné. Haly 
na výrobu jízdních kol našeho domácího 
majitele pana Remeše a italskou fi rmu, kte-

Poslanecký den Michaely Šojdrové
rá opravila jednu z dalších hal a má také 
připravené záměry na výrobu. V areálu se 
chystají další podnikatelské aktivity. Teď 
už věřím, že je možné postupně a s velkým 
úsilím nahradit velkou zbrojařskou výrobu 
menšími fi rmami. Je za tím mnoho práce těch, 
kteří se o areál bývalých strojíren starají. 
Vzpomínám si, že u zrodu té myšlenky na 
spolupráci města a fi rmy Intec byl Ing. Pavel 
Studeník, dnes se jeho vize naplňuje.Věřím, 
že z toho občané Slavičína mají prospěch. 
Aktivita města zde sehrála nezastupitelnou 
roli, bez ní by to vypadalo podobně jako 
v jiných opuštěných areálech a lidé by marně 
hledali v okolí práci.

 Co říkáte na záměr města vybudovat 
z bývalých kasáren zajímavé místo pro volný 
čas a turistiku? Myslíte si, že tento záměr je 
reálný a že bude toto místo vyhledáváno?

Je to dobrý nápad. V době, kdy je profesio-
nální armáda, začínají vznikat ARMY KLUBY 
jako spontánní zájmové aktivity v oblasti 
vojenské techniky. Mělo by být dost zájemců 
o prohlídku a pobyt v takovém prostředí, které 
připomíná vojenskou historii, ale i současnost. 
Jak jinak získávat mladé lidi pro vojenskou 
službu? Na druhou stranu by to mělo navazovat 
na rekreační prvky v okolní krásné přírodě, 
včetně občerstvení a ubytování. Je to lákavá 
nabídka, škoda jí nevyužít. Chci pro tento 
záměr získat paní ministryni Parkanovou. 
I když je žena, armáda si ji získala, prostě ji 
téma obrany baví, a tak by mohla vybudování 
areálu konkrétně podpořit.

Z činnosti organizací
Kurty na Oáze jsou opět v provozu
V květnu byly opět připraveny antukové 

tenisové kurty na Oáze. Pět kurtů slouží jak 
závodním hráčům, tak zájemcům z řad široké 
veřejnosti. Kurty jsou k dispozici denně od 8 
do 20 hodin. Cena je za dvouhru 100 Kč/hod., 
za čtyřhru 120 Kč/hod. Podmínkou pro hru na 
antukovém kurtu je vhodná tenisová obuv nebo 
obuv s podobným vzorkem podrážky.

V současné době probíhá dokončování 
zázemí tenisového klubu, které by mělo být 
zprovozněno v červenci tohoto roku. Nyní 
už je k dispozici možnost občerstvení (pivo, 
limo, párky, cukrovinky…) a po dokončení 
bude zázemí rozšířeno o venkovní pose-
zení.

Tenisový klub má v dnešní době jedno 
družstvo mladších žáků a jedno družstvo 
starších žáků, které hrají mistrovské soutěže. 
Dále má klub silnou základnu předáků – do 
10 let. V letošním roce, kromě mistrovských 
utkání, uspořádá TKS turnaje mladších a star-
ších žáků, předáků a rekreačních hráčů.

Tenisový klub provádí předběžný nábor 
dětí a mládeže, kteří chtějí hrát soutěžní nebo 
rekreační tenis.

Za TKS Tomáš Štěpančík, tel.: 604 227 793 

Výzva k výměně řidičských průkazů
Na základě výzvy Ministerstva dopravy ČR opět upozorňujeme občany, kteří si 

dosud nevyměnili řidičské průkazy, aby tak učinili co nejdříve. Vzhledem k velkému 
objemu řidičských průkazů určených k výměně je smyslem této výzvy snaha dosáh-
nout rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací 
vyvolaných velkým náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt. 
Tohoto stavu není možné dosáhnout bez aktivní spoluúčasti držitelů řidičských průkazů.
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2007!

Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele uvedených řidičských průkazů, 
aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy 
ve frontách na konci termínovaného období.

Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku. Občané Slavičína a obcí 
ve správním obvodu Města Slavičín mají možnost podat žádost o tuto výměnu na MěÚ 
Slavičín, evidence obyvatel – p. Marie Spurná, tel. 577 341 250. Případné dotazy zodpoví 
také Odbor dopravy MěÚ Luhačovice, evidence řidičů – p. Danuše Machů.

Bc. Iva Florešová, vedoucí odboru správního

Poslankyně parlamentu ČR Michaela 
Šojdrová v Průmyslovém areálu ve 
Slavičíně

 Nemáte obavy o další osud charitních 
organizací, které poskytují pečovatelskou 
službu ve městech, jako je Slavičín?

O existenci Charity nemám obavy, protože 
vím, že dělají svoji službu dobře a nemocných 
starších spoluobčanů bude přibývat. Nový 
zákon přinesl změnu ve fi nancování a my 
všichni musíme toto přechodné období zvlád-
nout. Ministerstvo připravuje změnu zákona, 
která upraví způsob čerpání příspěvku na péči, 
obce mohou pomoci překlenout toto mezidobí 
fi nančního nedostatku. Bylo by škoda, kdyby se 
Charita musela rušit a pak znovu zřizovat.

Slavičín je dost velký na to, aby měl svoji 
Charitu, je také na samotné Charitě, aby struk-
turu služeb přizpůsobila potřebám. Viděla jsem 
práci s postiženými dětmi, kdo jiný by se jim 
tady tak věnoval?

 Vláda odložila konání státních 
maturit. Jaký je Váš názor na tento způsob 
maturitních zkoušek?

Zasadila jsem se o to, aby vznikla koaliční 
dohoda o odložení státní maturitní zkoušky 
z jazyka českého a cizího až do roku 2010 
a třetí volitelné zkoušky do roku 2012. Je to 
dost dlouhá doba na dotažení celé přípravy. 
Nová maturita je nutná. Z pohledu studentů 
ve Slavičíně zvlášť. Proč? Protože jak jinak 
chcete dokázat, že student gymnázia či 
střední odborné školy ve Slavičíně je stejně 
schopný jako absolvent stejných škol ve 
Zlíně? Dosud žádné srovnatelné kritérium 
nemáme. 

 Co říkáte na to, že ve Slavičíně jako jediném 
neokresním městě Zlínského kraje vzniká 
instituce Vědeckotechnického parku a Pod-
nikatelského inkubátoru?

Ve Slavičíně se daří dělat výjimečné věci. 
Vědeckotechnický park a Podnikatelský inku-
bátor k nim patří. Ti, kteří ho zakládají, vidí 
daleko dopředu a získávají pro Slavičín kapitál 
pro budoucnost. Co na to říct? Blahopřeji. (if)

Na návštěvě Charity sv. Vojtěcha
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Zastávka u čtyřbuku

V roce 1982 bylo na Zlínsku vyhlášeno 
36 minerálních pramenů jako tzv. Chráněné 
přírodní výtvory. Mezi nimi i tři minerální 
prameny (sirkovice) nad Lipovou. V násle-
dujícím roce jsme na popud tehdejšího 
pracovníka správy CHKO Bílé Karpaty Ing. 
Michala Girgela upravili a zastřešili nejzná-
mější z těchto tří studánek. Při této brigádě 
se zrodil nápad základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody ve Slavičíně pořádat 
Otvírání studánek. Už v příštím roce 1984 jsme 
uspořádali první Otvírání, aniž jsme tušili, že 
tím zakládáme jakousi tradici. Od té doby je 
pořádáme každý rok. Naší snahou je ukázat, 
že i Slavičín má své přírodní zajímavosti. 

Otvírání studánek by se mohlo také nazývat 
„Pouť za studánkami“. Součástí je pěší cesta 
ke studánce, na místě nás čekají ti, pro které 
je cesta pěšky namáhavá. Vyčistíme studánku, 
účastníci si vždy připraví nějaký příspěvek do 
programu, zahrají, zazpívají nebo zarecitují. 
Zpočátku zpívala především děvčata Poláško-
vých, která jsou v regionu svým zpěvem pro-
slulá. Tady bych chtěl vzpomenout paní Emílii 
Malíkovou (Poláškovou), která nejen zpívala, 

ale stala se duší kulturních pořadů konaných 
v Lipové. Koncem roku 2006 nás opustila, a tak 
Otvírání studánek v roce 2007 bylo věnováno 
její památce. Letos nám přálo počasí a návštěva 
naší akce byla nejvyšší za celou dobu, kdy 
Otvírání studánek pořádáme.

Chtěl bych připomenout také některé další 
přátele studánek. Už dlouho do programu 
přispívá svým zpěvem a hrou na kytaru učitel 
ZUŠ Slavičín pan Radim Knopp společně 
s dětmi, které učí. Několikrát nám zapískal 
na fujaru akademický malíř pan Jaroslav 
Jeřábek, na fl étnu zahrála Michala Hájková. 
V poslední době tu pravidelně zpívá člen 
souboru Slavičín, pan Luboš Frait. Velice 
milé a dojemné bývá vystoupení dětí, když 
zpívají, recitují básničky a říkanky nebo hrají 
na různé nástroje. Vystoupit může každý, 
improvizované vystoupení oživí náladu a vždy 
ho rádi vítáme.

Doufám, že tato slavnost vody, jara a pří-
rody nezanikne a budeme i nadále putovat 
za studánkami, a nejen putovat, ale taky je 
čistit a udržovat.

Ing. Vojtěch Malík, ZO ČSOP Slavičín

Otvírání studánek v Lipové

Soutěžícím dětem zářila očka

Stejně jako každý rok, tak i letos, v pon-
dělí 7. května, přijala cimbálová muzika 
Slavičan ze Slavičína pozvání do našeho 
zařízení – Domova pro seniory v Loučce. 
Svým vystoupením, ve kterém zazněly 
lidové písně zdejšího kraje a valašská 
moudra v podání zpěváka Luboše Fraita, 
zpříjemnila odpoledne našim seniorům. 
Za všechny klienty a zaměstnance bych 
chtěl „ogarům a cérkám“ ze Slavičanu 
co nejsrdečněji poděkovat. Vystoupení, 
které bylo na profesionální úrovni, ode-
hráli bez nároku na jakýkoliv honorář. 
Slova vedoucího souboru, pana Mgr. 
Aleše Ptáčka, hovoří za vše: „K Vám do 
Loučky jezdíme vždycky velmi rádi. Jsme 
muzikanti se srdcem na pravém místě 
a rozzářené tváře našich posluchačů nám 
jsou největší odměnou… “.

PhDr. František Anders, ředitel DS 
v Loučce

SLAVIČAN zahrál seniorům

Ve čtvrtek 10. května 2007 se uskutečnil ve 
slavičínském domečku pro děti 3. ročník hravé 
soutěže pro děti a jejich rodiče „Baví se celá 
rodina“, kterou připravil Dům dětí a mládeže 
ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol 
Slavičín.

Soutěžili předškoláci s maminkou, babič-
kou či tatínkem, prostě celá rodina. Letos se 
sešlo 16 soutěžících dvojic a jeden tatínek, 
který nestranně fandil všem.

Milý pohled je nejen na zaujetí těch 
nejmenších, kteří soutěží, ale i maminek 
a babiček. Soutěžení nebylo mnohdy snad-
né, protože 8 disciplín různého zaměření od 
malování přes přesné házení na cíl či skákání 
v pytlích, dávalo zabrat.

V soutěžním duchu uteklo rychle odpoled-
ne, které s mistrovstvím a láskou k dětem vedla 
ředitelka Domu dětí a mládeže PaedDr. Zdena 
Odehnalová se svým kolektivem pracovníků 
a zástupci Sokola Slavičín.

Krásné je to, že vždy vyhrají všichni a radují 
se z diplomů, dárkových balíčků a pohoštění. 
Počasí nám letos nedovolilo ukončit soutěž 

táborákem s opékáním vuřtů. Vypomohla 
elektrická trouba.

Třešničkou na dortu byl tentokrát indiánek 
pro každého mrňouska, jako vždy ochotně 
darovaný cukrárnou Jasmín pana Jaroslava 
Málka. Nám organizátorům za to věnovaly 
děti své pěkné básničky a písničky.

Těšíme se všichni už dnes na 4. ročník této 
pěkné soutěže pro děti a rodiče.

Daniela Borová, TJ Sokol Slavičín 

NK Slavičín Vás srdečně zve na II. ročník

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

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.

Základní škola Vlára hledá pracov-
níka pro zajištění celotýdenního cho-
du sportovního areálu u školy. Nejlé-

pe důchodce bydlícího na sídlišti Vlára. 
Informace na telefonu 577 341 304 
nebo osobně u ředitele školy.

Finanční úřad ve 
Valašských Kloboukách

přijme 
absolventa VŠ právního směru

Nástup: srpen – září
Praxe v právní oblasti a znalost cizího 

jazyka výhodou.
Písemné přihlášky k výběrovému řízení 
s uvedením vzdělání a praxe zašlete do 

30. 6. 2007 na adresu: 
Finanční úřad ve Valašských Klobou-
kách, Masarykovo nám. 275, 766 01 

Valašské Klobouky. Bližší informace: 
577 311 301 – ředitel FÚ
577 311 303 – sekretariát

DŮLEŽITÉ
Zvu rodiče nových dětí zapsaných na 

školní rok 2007/2008 do Mateřské školy 
Vlára Slavičín na schůzku, která se usku-
teční ve ČTVRTEK 14. června 2007 ve 14 
hodin v MŠ Vlára Slavičín.

Radomíra Macková, ředitelka školky
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Futsalový tým SK JEREVAN 
Slavičín pořádá ve čtvrtek 5. července 2007 
již IX. ročník tradičního turnaje v nohejbalu 
trojic a v kuželkách jednotlivců pod názvem 
JEREVAN cup 2007 Zahájení turnaje je v 8 
hodin na antukových kurtech v zámeckém 
parku a v místní kuželně. Startovné je 150 Kč 
za jeden tým a občerstvení je zajištěno! Přihlásit 
se můžete do 1. července 2007 u Ing. Leoše 
Minarčíka na tel. 731 520 686 nebo u Petra 
Kosečka na tel. 604 371 905. Srdečně zvou 
pořadatelé z JEREVANU! 

Slavičínští hráči bojují o IX. MS v Argentině! 
Hned čtveřice našich hráčů se ocitla v širší 
nominaci reprezentačního trenéra Aleše Štorce 
pro nadcházející Mistrovství světa v sálovém 
fotbalu - futsalu, které proběhne ve dnech 30. 8. 
- 10. 9. 2007 v argentinské provincii Mendoza. 
Filip Macek, Ivo Světlík, Tomáš Hnilo a Ondra 
Stojaník budou bojovat o své místo v kádru 
pro MS na červnovém soustředění národního 
týmu v Luhačovicích a na srpnovém meziná-

  Muži druhou ligu udrželi
Třetí nejvyšší česká soutěž ve Slavi-

číně zůstane. Florbalisté Snipers se totiž 
úspěšně vypořádali s rolí nováčka druhé 
ligy a se třiceti body skončili v tabulce na 
osmé příčce, kde jim sestup zpátky nehrozí. 
Jistotu udržení získali Slavičané tři kola 
před koncem.

„Svůj cíl jsme si splnili. Hlavní 
pro nás bylo druhou ligu zachrá-
nit,“ uvedl trenér mužského 
celku Jan Janeček starší. „Nebýt 
pár smolných zápasů, mohli 
jsme skončit i na lepším místě. 
Důležité ale je, že jsme poznali nové 
soupeře, což využijeme v příští sezóně,“ 
řekl Janeček.

  Muži B mají naději na postup
Přestože jako debutant jihomoravského 

přeboru skončili Slavičané ve středu tabulky 
na šestém místě, mohou si příští rok zahrát 
ve vyšší soutěži. To jim totiž může přinést 
plánovaná reorganizace ligové struktury. 
„Ještě není nic ofi ciálně potvrzeno, ale je dost 
pravděpodobné, že se nám podaří postou-
pit,“ sdělil kapitán celku Daniel Novák.

  Starší žáci hráli o republikové mis-
trovství
Letos poprvé vyzkoušeli slavičínští žáci, 

jaké je to hrát o účast na Mistrovství ČR. Ze 
čtvrtého místa jihomoravské ligy postoupili 
do kvalifi kační série proti celku Bulldogs 
Brno. Tomu nakonec podlehli dvakrát 11:0 
a skončili tak před branami konečné kvali-
fi kace mezi českou elitou.

ODDÍL FLORBALU

Slovenský reprezentant Miroslav Hlupák 
z Grafobalu Skalica neobhájil své vítězství 
z roku 2005 a 2006 a přišel tak o možnost zís-
kat Putovní pohár do trvalého vlastnictví.

Oddíl atletiky při SK Slavičín uspořádal 
5. 5. 2007 v zámeckém parku již 26. ročník 
Běhu vítězství ve Slavičíně. Závodu se 
v šestnácti věkových kategoriích při dešti-
vém počasí zúčastnilo celkem 57 závodníků 
Moravy a Slovenska. Hlavní závod běh na 
6 km běželo celkem 25 mužů a žen z Moravy 
a Slovenska.

Absolutním vítězem se stal Tomáš Bláha 
z AK ASICS Kroměříž, který tak oplatil poráž-
ku z loňska dvojnásobnému vítězi z let 2005 
a 2006 Miroslavu Hlupíkovi z AŠK Grafobal 
Skalica. V závodě mužů nad 70 let starto-
val František Tomásek z Otrokovic, ročník 
narození 1925.

Poděkování za zdárný průběh závodu, který 
má v našem regionu tradici a je pravidelně 
zařazován do celostátní termínovky běhů 
mimo dráhu do dlouhodobé soutěže běžců 
zlínského kraje, patří nejenom pořadatelům 
a závodníkům, ale také sponzorům:

Městu a Infocentru Slavičín, TVD a. s., PGI 
Morava s. r. o., Kovoobráběčství Máčalík Uh. 
Brod, Zámečnictví Čech, Malsped, KOWAG 
s. r. o., OMI s. r. o., GOTECH s. r. o., Klenoty 
Dorušek, Luhačovické brambůrky, VTÚVM 
Slavičín, BONET TRADE Zlín, Anders Mar-
ket Luhačovice, Kalírna Chytil Zlín, Nábytek 
Šuráň, SEA a. s., SHRNOVACÍ DVEŘE, rakous-
ká f. CONRAD z Vídně, ZEKA plus s. r. o., 
DJ Aleš Ptáček, který se po celý závod staral 
o hudební doprovod. 

Umístění domácích – muži: 
 6000 m, celkem 6 závodníků: 4. Vlček 

Jiří, Prometal Slavičín, 1977, 18:59,0, 6. Černý 
Richard, Slavičín, 1975, NF

 6000 m, celkem 7 závodníků: 6. Máša 
Luděk, SK Slavičín, 1964, 24:25.0, 7. Doboš 
Miroslav, Slavičín, 1966, 25:38,0

 6000 m, celkem 5 závodníků: 4. Dorušek 
Pavel, Klenoty Slavičín, 1954, 22:31,0

žactvo: 
 200 m, celkem 11 závodníků: 2. Štrof 

Jakub, Slavičín, 2001, 47,8, 3. Urbánek Tomáš, 
Slavičín, 2001, 52,9, 5. Šmotek Antonín, Sla-
vičín, 2001, 56,0, 6. Fojtík Otakar, Slavičín, 
2000, 56,9

1. Hamalčíková Markéta, Rokytnice, 2001, 
44,7, 2. Tomaštíková Nikol, Slavičín, 2000, 46,3, 
3. Slámečková Petra, Slavičín, 2000, 48,6, 4. 
Ptáčková Martina, Slavičín, 2004, 1:09,0, 5. 
Vaculová Ludmila, Slavičín, 2003, 1:25,4

 300 m, celkem 8 závodníků: 2. Zámečník 
Lukáš, Bohuslavice, 1999, 1:24,0, 3. Novák 
Radim, Slavičín, 1999, 1:29,4, 5. Šmotek Kamil, 
MŠ Malé Pole, 1999, 1:33,4

1. Nováková Kamila, Slavičín, 1998, 1:24,9, 
2. Šmotková Lucie, Slavičín, 1999, 1:32,6, 3. 
Zemková Tereza, Kochanec, 1999, 1:39,0

 600 m, celkem 5 závodníků: 2. Tomaštík 
Petr, Slavičín, 1997, 2:08,5, 3. Fojtík Daniel, 
Slavičín-Divnice, 1997, 2:30,6 2. Sommerová 
Gabriela, Slavičín, 1997, 2:46,0

 600 m, celkem 6 závodníků: 1. Kubíček 
Stanislav, Rudimov, 1995, 2:11,9, 1. Mášová 

„Do čtvrtého místa se nám zatím podařilo 
umístit každý rok. Teprve letos jsme však 
mohli hrát o mistrovství díky novému systé-
mu,“ vysvětlil trenér žákovského týmu Daniel 
Novák. „Avšak letos jsme měli opravdu dobrý 
a vyrovnaný tým. Skvělé výkony z úvodu 
soutěže se nám sice nepodařilo udržet až do 
konce, ale zlomový duel proti Uherskému 
Hradišti jsme zvládli. K porážce největšího 
konkurenta na postup do kvalifi kace nám 

pomohly i žákyně,“ pochvaloval si 
vypůjčené posily Novák.

Výbornou sezónu si prožil zejmé-
na brankář Michal Pavelka. Ten se 
dostal do nominace regionálního 
výběru na jižní Moravě. Kromě toho 

bude společně s útočníkem Zvonkem 
bojovat ještě o místo v sestavě týmu 

Zlínského kraje pro českou letní dětskou 
olympiádu.

  Žákyně: Šest turnajů, pětkrát fi nále
Pětkrát si zahrály ve fi nále a z toho 

dvakrát oslavovaly triumf. S takovou 
úspěšností zakončily svůj premiérový roč-
ník slavičínské žákyně. Na šesti turnajích 
odehrály osmnáct zápasů a čtrnáct z nich 
zvládly vítězně.

„Nečekal jsem takové výsledky,“ přiznal 
trenér žákyň Rudolf Novotný, který se týmu 
věnuje společně se svojí ženou. „První turnaj 
jsme vyhráli v domácím prostředí a říkal 
jsem si, že to bude náhoda. Holky jsou ale 
do fl orbalu vážně zapálené, pracovaly na 
sobě a ještě čtyřikrát se dostaly do fi nále. 
Se sezónou jsme maximálně spokojení,“ 
dodal Novotný.

Výsledkový servis najdete na webu www.
sksnipers.cz (vz)

Taťana, Slavičín, 1994, 2:01,8, 4. Karavanová 
Kristýna, Slavičín, 1996, 2:35,1

 1200 m, celkem 2 závodníci: 1. Končický 
Petr, Slavičín, 1993, 4:10,2, 2. Výletová Renata, 
Slavičín, 1993, 5: 26,5

Za oddíl atletiky Ladislav Musil

JEREVAN CUP JE PŘEDE DVEŘMI! 
rodním turnaji PROTEGE cup v Kladně. Česká 
reprezentace se v Argentině utká ve skupině 
C s Venezuelou, Kolumbií a druhým týmem 
z květnové kvalifi kace CONCAF v Mexiko City 
(USA, Kanada, Kostarika, Holandské Antily 
a Mexiko). Los IX. MS v Argentině: 

 skupina A – Argentina, Uruguay, Belgie 
a Norsko 

 skupina B – Paraguay, Španělsko, Ekvádor 
a Itálie 

 skupina C – Kolumbie, Česká repub-
lika, Venezuela a 2. tým z kvalifikace 
CONCAF

 skupina D - Bolívie, Rusko, Peru a 1. tým  
z kvalifi kace CONCAF 
Mistrovství světa se odehraje ve městech 

Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Junín, 
Maipú, San Rafael a Luján de Cuyo. Více na 
www.futsal-salovyfotbal.com. 

26. ročník Běhu vítězství ve Slavičíně 

Běh vítěžství - nejmladší kategorie
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Běh Terryho Foxe 2007
A je tu další červen. Pro 

děti už voní výlety a příslibem 
blížících se prázdnin.

V červnu každoročně pořádá naše 
zařízení ve spolupráci s Klubem českých 
turistů Běh Terryho Foxe. Nejinak tomu 
bude i letos.

Připomínat opakovaně příběh mladého 
Kanaďana, po němž nese běh jméno, mi 
připadá jako nošení dříví do lesa.

Informace k letošnímu, v pořadí již 12. 
ročníku: V jakém termínu se běh uskuteční? 

10. června 2007 (neděle).
Kdy a kde se sejdeme? Sejdeme se již 

tradičně v areálu Sokolovny Slavičín ve 13:00 
hodin (v tento čas bude letošní ročník běhu 
slavnostně zahájen).

Něco bližšího k běhu? Nějaká změna? 
Nic neobvyklého, k žádným změnám 

oproti předchozím ročníkům nedošlo, což 
znamená, že bude stejná trasa a i stejné 
podmínky, za nichž lze běh absolvovat 
(pěšky, během, jízdou na tříkolce, koloběž-
ce, kolečkových bruslích, kole, vycházkou 
s kočárkem…).

Přijďte, těšíme se na vaši účast!!! 
Společně tak přispějeme dobré věci, a to 

je pocit k nezaplacení. Navíc, nikdo z nás 
neví, kdy ho zaskočí „cesty osudu“ a neví, 
zda někdy nebude potřebovat pomoc i on 
sám.

Všechny, hlavně pak děti, čeká dopro-
vodný program, o jehož obsahu Vás budou 
včas informovat plakátky distribuované 
především do škol, ale také umístěné na 
vymezených, veřejných plakátovacích 
plochách v našem městě.

Také letos můžeme již dopředu slíbit, že 
žádný dětský účastník neodejde z naší oblí-
bené dětské tomboly s prázdnou.

Tak nezapomeňte, a máte-li alespoň 
trošku chuť, přijďte za námi 10. června 2007 
odpoledne do areálu Sokolovny. 

Zájezd do Dinoparku
Cílové skupině „Rodiče a děti“ nabízíme 

zájezd do Vyškova – ZOO a Dinopark, a to 
v termínu 1. září 2007. Zájemci, hlaste 
se přímo v DDM Slavičín (577 341 921, 
604 155 312).

Uzávěrka přihlášek: 25. 6. 2007
PaedDr. Zdenka Odehnalová

Pokračování ze str. 1
Slušnost je poděkovat:
- starostovi města Slavičín panu Ing. Jaro-

slavu Končickému za účast na slavnosti, za 
hřejivá slova ocenění naší práce, za udělení 
Pamětních listů těm, kteří se v šíření sokol-
ských a kulturních tradic v našem městě 
angažovali,

- sestře starostce Sokolské župy Komen-
ského MUDr. Olze Charvátové za ochotu při 
přípravě vystoupení zlínských sokolských 
cvičenců, za pěkná slova díků naší jednotě, 

- bratru Zdeňku Fialovi, výboru TJ Sokol 
Slavičín a panu Františku Slovákovi za 
instalaci výstavy a vydání sokolské publikace 
u příležitosti oslavy. Paní Marii Rumplíkové 
a Marii Studeníkové, bez jejichž spoluprá-
ce by to dopoledne tak všechny přítomné 
nepotěšilo.

Dům dětí a mládeže Slavičín Zprávy z domečku pro děti

Je slušnost poděkovat…

Foto Tomáš Heczko

K dobré náladě slavnostního dne přispěli 
i hudebníci, domácí cimbálová muzika 
Slavičan a slovo moderátora Milana Nohy 
z Českého rozhlasu Brno.

Jim všem patří náš dík.
Výbor TJ Sokol Slavičín 
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Helpíkův pohár 
V úterý 8. 5. 2007 se v Pivečkově parku ve 

Slavičíně uskutečnilo VI. kolo krajské zdravot-
nické soutěže žáků 5. tříd, Helpíkův pohár.

Závodu se zúčastnilo 22 hlídek z růz-
ných základních škol. Základní školu Vlára 
reprezentovalo 6 dvojic. Přestože bylo špatné 
počasí, žáci velmi dobře ukázali, co se naučili. 
Ošetřovali různá poranění u autonehody, 
pohotově zavolali záchrannou službu, pro-
vedli resuscitaci zraněného, zastavili tepenné 
krvácení nebo si poradili se zlomeninou.

A jak byla jejich snaha vyhodnocena?
1.  místo – D. Gažík a P. Hofschneider (5.A)
2. místo – K. Skládalová a K. Valášková (5.B)
3. místo – T. Fojtů a G. Presová (5.A)
4.  místo – R. Macháč a T. Zlámal (5.B)
5. místo – M. Petríková a J. Výletová (5.B)
7. místo – J. Antošová a E. Janůjová (5.A)

Všem závodníkům gratulujeme a prvním 
třem hlídkám přejeme mnoho úspěchů na 
celostátním kole, které se uskuteční v sobotu 
26. 5. 2007 v Jeseníkách. 

Mgr. Hana Strnadová

Za odměnu do Londýna
První cenu v soutěži anglického časopisu 

R&R letos vyhrála žákyně naší školy Kateřina 
Rozenbergová z 8.A. Je to několikadenní zájezd 
do Anglie, a tak bude mít Katka příležitost vidět 
hlavní město Velké Británie vlastníma očima. 
Blahopřejeme jí k tomuto výraznému úspěchu 
a přejeme, aby se jí v Anglii líbilo a své poznatky 
a znalosti, které získala ve škole, dobře využila. 
S anglickými časopisy v hodinách pracujeme 
pravidelně několik let a také vloni i předloni 
byli mezi výherci obdobných soutěží naši žáci. 
Letos osmáci a deváťáci tvořili projekty na téma 
„Hello, London“ a ty nejlepší jsme poslali do 
redakce v Praze. 

Děkujeme všem účastníkům soutěže za 
pečlivě vypracované projekty, které reprezen-
tovaly naši školu spolu s tím vítězným a věřme, 
že i v příštích ročnících budeme mít stejně 
šikovné žáky, kteří školní práci dovedou využít 
a nelitují přitom ani svého volného času. 

Mgr. Božena Dvořáková, ZŠ Vlára

Devátý Slet čarodějnic ZŠ Vlára 
Už podeváté se sešli 30. 4. 2007 v Sokolovně 

čarodějnice a čarodějové z 1. stupně ZŠ Vlára. 
Nejdříve ve škole proběhly velké přípravy 
– převlékání do kostýmů, malování, česání… 
a poté se všichni vydali na čarodějnický rej. 
Čáry, máry, okolo fáry, čarovala rybička, aby 
byla chybička, čaroval rak, aby bylo tak. Tímto 
zaklínadlem přivítaly vychovatelky všechny 
zúčastněné a už to začalo.

Soutěžilo se v pojídání „myší“, v rychlé 
jízdě na koloběžce, sběru polének, přenášení 
míčků, skákání na míči, metání kuželek, chůzi 
velbloudí a po papírech, v tancování… Do 
rytmu ďábelsky zahrál DJ A. Ptáček, zatančily 
malé čarodějnice z džezinky. 

Spokojenost dětí byla viditelná, všichni byli 
po zásluze odměněni. Dopoledne se vydařilo 
i díky městskému grantu. 

Děkujeme. A slétneme se na jubilejním 10. 
sletu čarodějnic v příštím roce 2008.

Vychovatelky školní družiny ZŠ Vlára

Hledání jara
Hledání jara je celostátní akce, kterou již 

od roku 2002 vyhlašuje Sdružení Mladých 
ochránců přírody se sídlem v Praze. O víkendu 
14. a 15. dubna se žáci v místě svého bydliště 
dívali, zda již kvete blatouch, zda létají včely 
a jak „letně“ jsou lidé oblečeni. Zjištěné údaje 
děti zapsaly do jednoduché tabulky a výsled-
ky pozorování byly společně odeslány na 
pražskou centrálu ČSMOP. Po vyhodnocení 
údajů z dalších míst republiky jsou pak sesta-
vovány jednoduché klimatické mapky České 
republiky pro potřeby různých profesí. 

Základní škola Vlára se této akce pod 
vedením pana učitele Mgr. Radoslava Fili-
poviče účastní již čtvrtým rokem. Letos to 
bylo s rekordním počtem 460 zapojených 
žáků, za což všem zúčastněným patří od nás 
poděkování a od ochránců přírody uznalé 
„poklepání na rameno“.

Poznej a chraň vítězně
V dubnu pořádala Základní organizace 

Českého svazu ochránců přírody Ekocentrum 

ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Astra 
ve Zlíně Oblastní kolo přírodovědné soutěže 
s názvem Poznej a chraň. Tématem letošního 
roku byl „Život v krajině“. V kategorii starších 
žáků soutěžilo 16 družstev základních škol 
a gymnázií zlínského regionu. Naše družstvo 
složené z žákyň třídy 7.C Lucie Fojtů, Renaty 
Výletové a Taťány Mášové vybojovalo první 
místo. Úspěch v tak silné konkurenci je vyús-
těním každoročních příprav na tuto soutěž 
a přejeme si, aby se jim i v letech následujících 
dařilo neméně úspěšně. 

Mgr. Radoslav Filipovič

Fond Sidus 
Na naší škole probíhala dobročinná akce 

fondu Sidus, jejímž hlavním cílem je získávat 
fi nanční prostředky ke zlepšení života dětí 
s onkologickými onemocněními. Léčba těchto 
nemocí je náročná jak z hlediska lékařského, 
tak i fi nančního. Prostředky získané ze sbírky 
představují významnou pomoc pro dětské 
pacienty z Pediatrické kliniky Fakultní nemoc-
nice v Motole a z Kliniky dětského lékařství 
Fakultní nemocnice v Ostravě.

Žáci třídy 8.B se zapojili do projektu tím, 
že nabízeli k zakoupení výrobky – rozvrh 
hodin, klíčenku a náramek. Získali částku 
3 340 Kč. Finanční prostředky budou použity 
k zakoupení lékařských přístrojů, učebních 
pomůcek, počítačů a hraček, které poslouží 
nemocným dětem po celou dobu jejich léčby.
Děkujeme všem, kteří přispěli.

Mgr. Daniela Štokmanová

Slavičánek vzorným hostitelem!
Druhý květnový víkend znamenal pro 

slavičínský folklór další významnou událost. 
Dětský národopisný soubor Slavičánek se stal 
hostitelem národopisného souboru z Plzně 
– Plzeňáčku. Děti z Čech se svými vedoucími 
dorazily do Slavičína v pátek v podvečer. 
Ubytovaly se na hotelu Slavičan, kde se o naše 
hosty vzorně staral pan Koudela. Večer je 
čekalo promítání dokumentu o Slavičíně 
v promítacím sále ZŠ Vlára. Stravování sou-
boru bylo zajištěno v jídelně základní školy, za 
což patří dík řediteli Petru Navrátilovi a velmi 
ochotným a vstřícným kuchařkám.

V sobotu ráno po snídani odjel soubor 
i s našimi vedoucími, Ivou Pančíkovou 
a Boženou Bělohlávkovou, do Luhačovic, 
kde se naši přátelé z Čech kochali krásami 
největších moravských lázní. 

Odpoledne čekalo soubor vystoupení ke 
Dni matek ve slavičínské Sokolovně spolu 
s domácím souborem a hosty z Vlčnova. Večer 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLÁRA
V Helpíkově poháru opět bezkonkurenčněVlára Slavièín
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byl pro naše hosty a Slavičánky ve školní 
jídelně připraven bohatý kulturní program se 
soutěžemi, který zajistily paní vychovatelky 
Tomaníková, Ptáčková a Lysá. Velký dík patří 
všem rodičům, kteří se postarali o občerst-
vení na závěrečnou diskotéku. Následovala 
výměna suvenýrů a všichni účastníci si mohli 
připít na další spolupráci šumivým nápojem 

Město Slavičín nabízí k prodeji vozidlo

Škoda Felicia kombi LXI
(SPZ ZLJ 61-29, rok výroby 1998, objem 

motoru 1289 cm3, výkon motoru 50 
kWh, druh paliva benzín, stav tachome-
tru 180 000 km, platnost STK 9/2008) za 
minimální kupní cenu 40 000 Kč. Bližší 
informace na úřední desce Městského 

úřadu Slavičín nebo internetových stán-
kách města Slavičín (www.slavicin.urad.

cz/tmp/dokumenty/10614.pdf).

Základní umělecká 
škola Slavičín
Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín
tel./fax: 577 341 201
e-mail: zusslav@zlinedu.cz
http://sweb.cz/zus.slavicin

Pro školní rok 2007/2008 ZUŠ nabízí 
v hudebním oboru výuku hry na tyto 
nástroje:

 klavír, housle, kytara,
 dechové nástroje dřevěné – klarinet,
 zobcová fl étna (všechny typy),
 saxofon, příčná fl étna, hoboj,
 dechové nástroje žesťové – trubka,
 lesní roh, pozoun, tuba.

 Součástí studia je hudební teorie.
 Dále výuku:

 pěvecké hlasové výchovy – sólového 
zpěvu,

 sborového zpěvu – Tučnáčci a Tučňáci,
 hry ve školním orchestru,
 pro dospělé zájemce - pěvecký sbor 

Cantare.
Ve výtvarném oboru výuku: 

 kresby a malby, grafi ky,
 prostorové tvorby, keramiky,
 objektové a akční tvorby,
 kurzy kresby a malby v přírodě.

Zájemci o studium se mohou hlásit ve 
škole v odpoledních hodinách do konce 
měsíce června. Bližší informace získáte 
na výše uvedených kontaktech, nebo na 
www stránkách školy.

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka ZUŠ 

Začátkem června obyvatelé Slavičína 
zaregistrují zvláštní dění v Zámeckém par-
ku. Jedná se o originální projekt nejstarších 
studentů výtvarného oboru ZUŠ Slavičín, 
který pro Vás bude svěží novinkou. Studen-
ti se rozhodli projekt odkrývat postupně, 
proto Vám zatím nemohu prozradit více. 

Přijměte tedy tajemné pozvání a neza-
pomeňte sledovat další indicie v podobě 
plakátů a pozvánek, projekt potrvá pouze 
jeden den a je určen i Vám.

Torzo tohoto projektu můžete zhlédnout 
na výstavě, která rekapituluje školní rok 
2006/2007 výtvarného oboru ZUŠ. 

Výstava bude instalována na MěÚ Sla-
vičín a potrvá od 11. 6. – 21. 6. 2007. 

Bc. Petra Ponczová a studenti VO ZUŠ 

Ve středu 25. dubna 
2007 se v prostorách 

Střední odborné školy Slavičín uskutečnilo 
krajské kolo soutěže Automechanik Junior 
2007. Zúčastnilo se ho celkově 14 soutěžících 
ze 7 škol Zlínského kraje.

Všichni soutěžící nejdříve napsali test z teo-
retických znalostí a pak prošli 16 pracovišti 
– osm pracovišť bylo praktických a zbylých 
osm poznávacích.

Soutěž vyhrál René Kolář ze SOŠ Slavičín 
s celkovým počtem 305 bodů, na 2. místě se 
umístil Jan Pančocha, také ze SOŠ Slavičín, 
s 279 body a na 3. místě Dalibor Večeřa ze 
SŠ-COPt Kroměříž s 262 body.

V soutěži družstev se na 1. místě umístilo 
družstvo SOŠ Slavičín s 584 body, na 2. místě 
SŠ-COPt Kroměříž se 482 body a na 3. místě 
družstvo SOU Val. Klobouky se 474 body. 

Další umístění – 4. místo SOU Uherský 
Brod 468 b., 5. místo SOŠ Uherské Hradiště 
467 b., 6. místo SOŠ Vsetín 462 b., a na 7. místě 
SOŠ Otrokovice 398 b. 

René Kolář a Dalibor Večeřa postupují 
do celostátního kola soutěže, které se bude 
konat 25. května.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, gra-
tulujeme k výborným výsledkům a postupu-

jícím přejeme hodně úspěchů v celostátním 
kole soutěže. 

Ing. Miroslav Kadlec, ředitel školy
 

Úspěch žáků oboru Instalatér 
v celostátním kole

Ve dnech 18. a 19. dubna se v Brně konal 
X. ročník celostátní soutěže odborných doved-
ností „UČEŇ INSTALATÉR 2007“ pořádané 
Cechem topenářů a instalatérů ČR a Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Formou soutěže se prakticky sjednocují 
úrovně jednotlivých škol a zvláště úroveň 
budoucích instalatérů. Soutěž je tříkolová, 
a sice školní kola, krajská kola a republikové 
fi nále. V krajském kole soutěží vždy dva nej-
lepší za jednotlivé školy, a to jak v individuální 
kategorii, tak v družstvech. Vítězové krajských 
kol jedou na fi nále do Brna.

Žák SOŠ Slavičín Josef Lysák obsadil ve 
fi nále pěkné 11. místo, a to v konkurenci 28 
soutěžících ze všech čtrnácti krajů České 
republiky. (Za zmínku stojí, že letos bylo do 
soutěže přihlášeno celkem 1 164 žáků.) Josefu 
Lysákovi děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.

Mgr. Jana Kubíčková

Krajské kolo soutěže Automechanik Junior 2007

 Václav Miklas ze sekundy skončil na 3. 
místě v krajském kole zeměpisné olympiá-
dy. Současně v okresním kole matematické 
soutěže Pythagoriáda obsadil 5. místo. 
Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy a města.

 Josef Maryáš ze sexty obsadil v kraj-
ském kole chemické olympiády mezi 31 
účastníky 8. místo.

 Dne 26. 4. proběhlo v Nadaci Jana 
Pivečky závěrečné vyhodnocení XI. ročníku 
literární soutěže v oblasti poezie, kterou 
škola spoluorganizuje.

 Studenti gymnázia se od 3. 5. do 6. 5. 
účastnili celorepublikového přírodovědné-
ho projektu GLOBE ve Šluknově. Do akce 
se zapojilo 40 škol.

 V přijímacích zkouškách na gymná-
zium bylo po prvním kole přijato ke studiu 
30 žáků pátých tříd, 25 žáků do čtyřletých 
oborů – živé jazyky a všeobecný obor. 

Výměnná stáž, příjezd Francouzů

Ve dnech 28. 4. – 4. 5. 2007 nás v rámci 
výměnné stáže navštívilo 22 studentů 

a 2 učitelé z partnerské školy Lycée Jean 
Moulin v Thouars. Celé setkání proběhlo 
ve velice přátelském duchu a hosté si vel-
mi pochvalovali milé přivítání ze strany 
svých korespondentů, nových rodin, školy, 
nadace i města. 

Cílem projektu není jen zprostředkování 
komunikace v cizím jazyce, ale snažíme se 
také představit a ukázat naši zemi, zejména 
tento kraj a některé jeho dominanty. 

Nadšení na obou stranách vyvolal výlet 
do Kroměříže a Zlína. Poutavá prohlídka 
krásného zámku, kolekce evropského umě-
ní, Květná zahrada a vůbec půvab těmto 
místům vlastní. 

Nemůžeme opomenout ani význam-
ného rodáka, který především apeloval 
na výuku cizích jazyků. Absolvovali 
jsme romantickou cestu vlakem, exkurzi 
Muzea Jana Ámose Komenského a Uher-
ského Brodu. 

Celý program byl nabitý a náročný, 
loučení těžké a všichni budeme mít na co 
vzpomínat. Nyní zbývá snad už jen vyslovit 
velký dík všem hostitelským rodinám!

Gabriela Pinďáková

GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY - Aktivity 

„rychlé špunty“, který mimo další sladkosti 
a ovoce sponzorsky dodala dětem paní Dana 
Garajová, vedoucí potravin Vlárka.

V neděli po snídani přišel čas loučení. 
Plzeňáček odjížděl ze Slavičína plný dojmů, 
nových přátelství a příslibem na další spolu-
práci nejen na poli folklorním. 

Mgr. Aleš Ptáček 
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Člověče, ponech na Bohu, ať soudí 
naše viny, měla jsi v očích oblohu, teď 

už jsi někdo jiný…
Dne 3. června 2007 si připomeneme 

smutné 2. výročí úmrtí paní 
Jany KŘÍŽOVÉ ze Šanova.

S láskou a úctou vzpomíná dcera 
s rodinou, manžel a sestra s rodinou.

Dne 3. června 2007 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí pana 

Ladislava KALÍKA ze Šanova.
Za tichou vzpomínku děkují mamin-

ka a bratr s rodinou.

Dne 3. června 2007 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana 

Vincence PEŠKA z Nevšové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel-

ka, dcery a syn s rodinami.

Osud nevrátí, co vzal, zůstanou 
vzpomínky a žal.

Dne 15. června 2007 vzpomeneme 
nedožitých 90 let našeho tatínka, 
pana Jana HUDKA ze Slavičína.

S láskou vzpomínají Eva, Jirka a vnu-
ci Jiřík, Lukáš a ostatní rodina. 

VZPOMÍNÁME

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. května jsme si připomněli 2. 
výročí úmrtí pana Josefa ARGALÁŠE 
a dne 4. června 2007 uplyne 40 let od 

úmrtí našeho tatínka 
pana Františka ARGALÁŠE.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Jaroslav a Emil s rodinou.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě zname-
nají víc než ostatní. Je velmi málo slov, 

která mohou vyjádřit náš smutek.
Dne 7. června 2007 vzpomeneme 

smutné 6. výročí tragické smrti naše-
ho syna Jakuba MACKA.

S láskou vzpomínají a za vzpomínku 
děkují rodiče, bratr a ostatní rodina.

Tvůj hlas se vytratil, Tvůj úsměv vítr 
vzal a nám bolest a žal zanechal. Ta 
rána v srdci stále bolí a zapomenout 

nedovolí. Říká se, že čas všechno zho-
jí, není to pravda – ještě víc to bolí.
Dne 12. června 2007 vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 
pana Josefa VACULY ze Slavičína.

S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka, synové 
Josef, Igor a Luděk s rodinami, vnuci, 

pravnuci.

Děkujeme všem za projevy soustrasti, 
květinové dary a účast při posledním 
rozloučení s naším drahým tatínkem, 

panem Aloisem MÜNSTEREM 
z Nevšové.

Rodina Bohunova a Münsterova

Navečer, když slunce zemi opustilo, 
Tvé srdce se navždy zastavilo. Odešel 

jsi večerní tmou, odešel jsi tiše 
s bolestí svou.

Dne 16. června 2007 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí pana 

Michala PORHINČÁKA 
ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
syn s rodinou, dcery Drahomíra 

a Kamila s rodinami.

Víš, co je smutek? Čekání v prázdném 
pokoji na někoho, o kom víš, že se už 

nevrátí.
Dne 16. června 2007 vzpomeneme 

10. výročí úmrtí pana 
Josefa FLOREŠE z Lipové. 

Stále vzpomínají a nezapomenou 
manželka Anna, dcery a syn 

s rodinami.

Dne 24. června 2007 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí 

pana Karla NOVÁKA.
Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

 
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 7. června 2007 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí paní 

Ludmily KRAJČOVÉ ze Slavičína a dne 
13. září 2007 si připomeneme 

30. výročí úmrtí pana 
Valentyna KRAJČI ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná dcera 

a vnuci s rodinami.

 
Dne 7. května 2007 jsme si připomněli 

10. výročí úmrtí pana 
Vincence LUKÁŠE z Rokytnice 

a dne 8. června 2007 si připomeneme 
28. výročí úmrtí paní 

Jarmily LUKÁŠOVÉ z Rokytnice.
S láskou a úctou vzpomínají děti 

s rodinou.

Odešels tiše, bez rozloučení, život bez 
Tebe lehký není, čas plyne 

a nevrací, co vzal, jen vzpomínka 
a bolest zůstala dál… 

7. červen je pro nás nejsmutnější 
den našeho života. 

Vzpomeneme 6. výročí, kdy tragicky 
zemřel můj milovaný manžel, tatínek 

Jakub MACEK.
S úctou a láskou vzpomínají a za 

tichou vzpomínku děkují manželka 
Pavla, dcera Karolínka - Pavlínka 

a rodina Bělejova.

Děkujeme všem za projevy soustrasti, 
květinové dary a účast při posledním 

rozloučení s panem 
Miroslavem ČERNOBILOU ze Zlína.

NAROZENÍ
Jan a Lenka Jordánovi – dcera Jolana
Jiří a Zdenka Mačkovi – syn Jindřich
Robert a Kamila Macků – syn Richard
Aleš Parýzek a Lenka Maružánová – dcera Aneta
Leopold Vrla a Šárka Pinďáková – dcera Kristýna
Marian a Renata Durďákovi – syn Filip

SPOLEČENSKÁ KRONIKA - DUBEN

SŇATKY
David Peléšek a Lenka Kovaříková
Miroslav Fojtík a Miroslava Varholová
Vladimír Fusek a Jana Mentlíková
Daniel Maňas a Jaroslava Prokopcová
Pavol Chlebana a Božena Suchánková

ÚMRTÍ 
 1. 4. 2007 Jindřich Trčka, 79 let, Slavičín
 12. 4. 2007 Marie Ptáčková, 69 let, Slavičín
 14. 4. 2007  Františka Štěpančíková, 63 let, Kochavec
 18. 4. 2007  Anna Kostelecká, 81 let, Rokytnice
 18. 4. 2007  Jan Michalík, 75 let, Slavičín
 20. 4. 2007  Alois Münster, 79 let, Nevšová
 25. 4. 2007  Božena Kurtinová, 76 let, Hrádek

Děkujeme paní doktorce 
MUDr. Jolaně Malotové 

za vysoce profesionální a lidský 
přístup, se kterým nám pomáhala 
zvládnout nemoc našeho tatínka.

Rodina Bohunova a Münsterova
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Mladý řidič přecenil své schopnosti
V neděli 6. 5. 2007 po 16. hodině se stala 

v obci Slavičín-Hrádek dopravní nehoda 
mezi osobním vozidlem Audi třiadvacetile-
tého řidiče a vozidlem Mitsubishi Space Star 
dvaatřicetiletého řidiče. K nehodě došlo tím, 
že řidič vozidla Audi, jedoucí od Valašských 
Klobouk na centrum Slavičína, nepřizpůsobil 
při projíždění zatáčky rychlost vozidla. To 
se poté na mokré vozovce dostalo do smyku 
a řidič tak vjel do protisměrné části vozovky, 
kde se střetl s druhým osobním autem. Při 
nehodě utrpěla lehké zranění jednadvacetile-
tá spolujezdkyně z vozidla Audi, která musela 
být sanitkou převezena k lékařskému ošetření 
do nemocnice ve Zlíně. Celková škoda na 
vozidlech se vyšplhala na 190 tisíc korun.

Srážka osobního vozidla se zvěří
Dne 9. 5. 2007 ve 4:45 hodin došlo na 

silnici č. II/495, ve směru jízdy z Jestřabí do 
Slavičína, ke srážce se srnčí zvěří a osobní-
ho motorového vozidla Š-Felicia kombi. Při 
nehodě nedošlo ke zranění osob a u řidiče 
byla dechová zkouška DT Altest negativní. 
Na vozidle vznikla škoda ve výši 7 000 Kč. 
Srnčí zvěř nebyla na místě nalezena, proto 
byl vyrozuměn Myslivecký spolek z Rokyt-
nice. Podobných případů je v poslední době 
několik. Řidiči by měli při projíždění lesními 
úseky dbát zvýšené opatrnosti a předvídat 
pohyb zvěře na silnici.

Pozor na podomní prodejce
Stále častěji se objevuje v policejních 

statistikách trestná činnost, kdy se pod 
různými záminkami dostávají pachatelé do 
domácností starších lidí a připravují je někdy 
i o celoživotní úspory. Tyto krádeže a podvody 
se neustále opakují. 

Policie upozorňuje občany, že terčem 
pachatelů jsou většinou lidé ve věku nad 
sedmdesát let, často se zdravotními obtížemi, 
občané s velkou dávkou důvěřivosti. Zloději 
a podvodníci využívají jejich snížené pohyb-
livosti a skutečnosti, že se tito lidé zřídka 
dostanou do města, kde je možné nakoupit 
různé zboží do domácnosti. Přicházejí s při-
krývkami, nerezovým nádobím, příbory, 
kuchyňskými noži, povlečením nebo koženým 
oblečením. V některých případech zboží tito 
obchodníci skutečně prodávají, ale většinou 

za mnohem vyšší cenu, než je v obchodní síti 
běžné. Jindy nabídku věcí používají jen jako 
zástěrku, aby se dostali do domu, obhlédli 
domácnost a kradli. Obdobná trestná činnost 
se děje i v teritoriu OOP Slavičín, posled-
ním případem byla krádež peněz starším 
manželům v Divnicích.

A jak se bránit? 
Řiďte se radami Policie ČR

Nedůvěřujete neznámým lidem.
Nepouštějte cizí osoby do domu nebo 

bytu.
Jednejte s nimi pouze před dveřmi nebo 

přes okno.
Nevěřte každému, kdo Vás za dveřmi 

žádá o možnost si zatelefonovat, použít WC 
či o jinou pomoc.

Zaměstnance různých fi rem jako elek-
trikáře, plynaře telefonní mechaniky apod., 
pouštějte pouze v případě, že jste si je sami 
objednali nebo Vám tyto organizace předem 
návštěvu oznámily. To se týká i zaměstnanců 
sociálního zabezpečení. Tito pracovníci se 
musí prokázat příslušným průkazem.

Pokud k Vám cizí lidé přijedou vozidlem, 
pokuste se zapamatovat barvu a poznávací 
značku, popřípadě si ji zapište.

Zboží podomních prodejců, pokud o ně 
máte zájem, si prohlédněte pouze venku, 
neboť tyto osoby, pokud je vpustíte do domu, 
se dopouštějí krádeží.

Nepřechovávejte doma větší finanční 
hotovost. 

Máte-li podezření, že se děje cosi pode-
zřelého, zavolejte okamžitě na bezplatnou 
linku policie 158.

Npor. Bc. Vratislav Hruška, ved. oddělení

Dopravní zpravodajství
od 15. do 15. dne v měsíci

duben
květen

celkem dopravních nehod  8
smrtelné zranění  0
těžké zranění  0
lehké zranění  2
podnapilí řidiči  3

Policie České Republiky informuje

99999999
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PNEU PLUS s.r.o.
Areál ZD, SLAVIČÍN

tel.: 577 341 675, mobil: 723 070 808
Provozní doba: Po-Pá:  7.00 -17.00  hod., So: 8.00 - 12.00 hod. 

U nás nakoupíte i ON-LINE! WWW.PNEUPLUS.CZ
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Třicátého června letošního roku tomu bude 
již šedesát let, co můj otec Vojtěch Malík defi ni-
tivně odložil dláto a řezbářskou paličku. Zemřel 
mladý, v pouhých pětatřiceti letech života. Ve 
zhodnocení jeho díla, pro výstavu 700 let trvání 
Slavičína v roce 1956, napsal Jindřich Klouda: 
„Člověku, řezbáři vypadlo dláto, nůž, rydlo 
i dřevěné kladívko a leží na stole opuštěné, 
zapomenuté... Člověk, řezbář odešel k svému 
učiteli a mistru...“. Ve své brožurce jej nazývá 
básníkem, malířem a řezbářem.

Na zmíněné výstavě, věnované první písemné 
zmínce o Slavičínu, měl Vojtěch Malík vyhrazeno 
jedno oddělení. Byly zde vystaveny jeho kresby 
a řezbářské práce, byl tu uveden jako lidový 
umělec. Zcela nesporně byl jeho talent značně 
široký, o čemž svědčí jeho kreslené návrhy loutek, 
které vyřezával. Úplně ale lidovým umělcem 
nebyl, protože v oboru řezbářství byl vyučený 
na Státní odborné škole pro zpracování dřeva 
v Jasině. Název školy v rusínštině zní Děržava 
fachova děrevoobrobljajuča škola v Jasinju, 
psaný samozřejmě v azbuce. Jasina byla za první 
republiky nejvýchodnějším městem Českoslo-
venska a ležela na Podkarpatské Rusi.

Řezbářskou školu dokončil v době vrcholící 
hospodářské krize, tedy v době velké neza-
městnanosti, proto ho jeho řemeslo nedokázalo 
uživit. Živil se proto různě, zpočátku jako dělník 
u lesní správy v Bohdánu. V roce 1936, pět 
let po vyučení, získal místo u Ředitelství pošt 
a telegrafů na poštovním úřadě Kvasy jako 
poštovní posel (hovorově listonoš) na neúplný 
závazek. Asi po roce byl přeložen na poštu do 
Volového, tady pracoval až do rozbití republi-
ky v roce 1939. K Volovému se váže historka, 
kterou dával k dobrému. Při doručování pošty 
do hor se na úzké pěšině setkával s medvědem, 
zřejmě neagresivním. Všechna tato místa leží 
na Podkarpatské Rusi. 

Po rozbití Československa se vrací domů. 
Ředitelství pošt a telegrafů ho překládá na poštu 
do Luhačovic, zanedlouho pak do Slavičína. 
Zde pracuje jako poštovní úředník až do roku 

1945, kdy je pro nemoc 
propuštěn z poštovních 
služeb. V roce 1947 umírá 
v nemocnici v Uherském 
Hradišti.

Po celou tuto dobu 
taky samozřejmě vyřezával, kreslil, maloval. 
Vyřezával betlémy, loutky do divadélek, upo-
mínkové předměty, taky sošky a reliéfy. Z jeho 
řezbářských prací se nezachovalo skoro nic. 
Ze zachované korespondence vyplývá, že své 
výtvory nabízel obchodníkům, nejspíše bez 
velkého ohlasu, také je ale rozdával svým zná-
mým a přátelům. Tak všechno, co po mém otci 
zbylo, je několik fotografi í jeho výtvorů, několik 
obrazů, balíček kreseb a návrhů loutek a útlá 
brožurka od Jindřicha Kloudy nazvaná „Dílo 
Vojtěcha Malíka“. Také několik rukou i strojem 
psaných listů, na nichž tentýž autor vzletnými 
slovy opěvuje práci řezbáře, vyřezávání betléma 
a reliéfu Ježíšovy tváře podle Turínského plátna. 
Tento reliéf se mimochodem nezachoval, nebo 
spíše nevím, kdo ho vlastní.

Mezi kresbami, které se zachovaly, je také 
návrh na Křížovou cestu. Je to soubor náčrtků 
jednotlivých zastavení Křížové cesty. Není jisté, 
zda alespoň část těchto návrhů byla realizována 
a neví se, pro kterou kapli nebo kostel byla tato 
Křížová cesta navržena. Přikládám několik 
fotografi í, které dokladují jeho práce.

To je všechno, co zbylo po řezbáři, kterému 
osud vyměřil tak krátký život.

Text a foto Ing. Vojtěch Malík 

Píšete nám
Vážení přátelé, byli jsme pozváni na osla-

vu 80 let Sokolovny a 95 let založení Sokola 
ve Slavičíně, ale bohužel jsme se nemohli 
v tento den zúčastnit. Proto jsme navštívili 
Slavičín 5. května 2007 a se zájmem jsme 
si prohlédli úplně nově zvelebené moje 
rodiště a byli jsme mile překvapeni vším, 
co se za pár let úplně změnilo a vybudovalo, 
samozřejmě k lepšímu.

Všem těm, kteří se zasloužili o tuto velkou 
změnu, patří naše uznání s přáním, aby 
v této práci i nadále pokračovali. Samozřej-
mě jsme navštívili i výstavu v Sokolovně, 
která byla naším hlavním cílem. Musíme 
konstatovat, že se práce organizátorů po 
všech stránkách zdařila.

Vyrůstala jsem spolu se sourozenci vlast-
ně uprostřed těchto obětavých lidí – tehdej-
ších Sokolů, kteří už většinou dnes nežijí, 
ale zanechali po sobě spoustu důkazů své 
práce na dobových fotografi ích z různých 
cvičení, ale i pracovních akcí. Náš dík tedy 
patří i těm, kteří se takto zúčastnili výstavy 
dodáním materiálu – hlavně fotografi í, ať 
už svých rodičů nebo známých.

Naši rodiče nám vždy vštěpovali praco-
vitost, šlechetnost a lásku k našemu národu. 
Jejich heslem vždy bylo sokolské „NI ZISK, 
NI SLÁVU“.

Bohužel přišla léta, kdy sokolství nebylo 
„v módě“ a kdy se z těchto lidí stali nepřá-
telé vlasti, a tak za svou dlouholetou práci 
přišli na pranýř.

Dnes už žijeme v jiné době a sokolství 
dnešní mládeži téměř nic neříká. Nedivme 
se tomu. Berme to jako pokrok vpřed, který 
nikdo nezastaví. Věřme tomu, že naši mladí 
lidé si najdou tu svoji správnou cestu.

Proto ještě jednou vřelé díky Vám všem, 
kteří jste se zasloužili o tuto sokolskou 
výstavu a tím i o uznání těm, kteří s láskou, 
obětavostí a nezištností pracovali pro teh-
dy ještě bezvýznamné městečko Slavičín 
a mnohdy se nebáli za své přesvědčení 
položit i život. 

S pozdravem Pavla Kudlová – rozená 
Bobálová, Mgr. Petr Kudla – syn, Malenovice

Vzpomínka na zapomenutého řezbáře

Vojtěch Malík

(Vlevo) Popisu Jindřicha Kloudy odpovídá 
kreslený návrh hlavy Krista, jenž Turínské 
plátno skutečně připomíná. (Vpravo) 
Fotografi e reliéfu Kristovy hlavy z profi lu, 
tento reliéf snad dosud existuje.

Návrhy hlaviček loutek, vycházkových holí. 

Kresbička krajiny na Podkarpatské Rusi 
s typickým oborohem – vzpomínka na 
krajinu, ve které strávil deset let svého 
života. 

Fotografi e vyřezávaného tácu s motivem 
vinné révy. 

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

bude ve středu 6. června v době od 
15:00 do 16:00 hodin prodávat ve Sla-
vičíně na Horním náměstí:

 kuřice hnědé a černé, cena dle stáří 
90–130 Kč za kus

 brojlerové krůty v ceně 200–240 Kč 
za kus

 brojlerová a francouzská káčata 
v ceně 55–70 Kč za kus

 housata 95–110 Kč za kus
 vitaminerální doplňky a krmivo pro 
drůbež a králíky

Drůbež je možno objednat telefonicky 
na číslech: farma 572 594 838, kance-
lář 572 595 314, nebo e-mail: 
poultry@centrum.cz.
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  6. 6. 17:00 
 ŠKOLNÍ HRÁTKY, Sokolovna

  8. 6. 19:00 
 KRAJINA B. KARPAT, VERNISÁŽ, Jasmín

  9. 6. 9:00
 NK CUP SLAVIČÍN, areál Vlára

  10. 6. 13:00
 Běh Terryho Foxe, Sokolovna

  15. 6. 14:30
 POHÁDKOVÁ ZAHRADA, Charita

  30. 6. 14:00 
 PO DIVNICKÝCH VRCHOCH, Divnice

Výstavy
  KNIHOVNA MÝCH SNŮ – výtvarné 

práce žáků ZŠ a gymnázia, Městská 
knihovna 

  30 LET SLAVIČÍNSKÉHO ZPRAVODA-
JE, Městské infocentrum

  ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, VO ZUŠ, 
Radnice

  Libor Velan – KRAJINA BÍLÝCH KAR-
PAT, Jasmín

Rozpis zápasů FC TVD Slavičín 
odehraných doma:
Muži – Moravskoslezská divize – E:

 Ne 3. 6. – 10:15 hodin
  Slavičín – Město Albrechtice

 Ne 17. 6. – 10:15 hodin 
  Slavičín – Bystřice p. Hostýnem
Muži – Okresní přebor muži B

 Ne 10. 6. – 10:00 hodin  
Slavičín – Nevšová

Dorost – ml. a st. – Krajský přebor:
 So 2. 6. – 10:00 hodin, 12:15 hodin

  Slavičín – Brumov
Žáci – ml. a starší – Krajský přebor:

 So 9. 6. – 10:00 hodin, 11:45 hodin
  Slavičín – Uherský Brod

Akce Klubu českých turistů 
 Červen

 3. 6. Slavičín – Šanov – Vlčí Vrch – Trnáv-
ka – Šanov – Slavičín

 17. 6. Slavičín – Uhliska – Slopné – Doub-
rava – Loučka

 24. 6. Bylnice – Holý vrch – Sidonie 
– Vlárský průsmyk

 10. 6. Běh Terryho Foxe
 Červenec 

 5.–7. 7. Zájezd
 Srpen

 25.–26. 8. Slavičínská šedesátka
 Říjen

 13. 10. Pochod Slováckými vinohrady
 28. 10. Pochod F. Náplavy – Roštín – Otro-

kovice
 Prosinec

 8. 12. Poslední vycházka (Slavičín – Šanov) 
Bližší informace: aktuálně ve vývěsní 

skříňce na autobusové zastávce Radnice.

Kalendáře, pozvánky

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, Sla-

vičín, tel. 577 011 708, 739 409 243 

(paní Jana Urbaníková).

Charita sv. Vojtěcha Slavičín pořádá 
pro děti

POHÁDKOVOU 
ZAHRADU 

15. 6. 2007 v 14:30 hodin 
v areálu Charity.

Bude to odpoledne plné soutěží, 
pohádkových bytostí a nakonec i tábo-
rák. Srdečně jsou zváni všichni, kdo 

rádi soutěží a mají rádi zábavu.

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 – geometrie náprav
  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

Římskokatolická farnost Slavičín 
pořádá zájezd v Den svátku slovanských 

věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
ve čtvrtek 5. července 2007 na 

Národní pouťna Velehrad
Odjezd autobusu od Radnice 

v 6:30 hodin, cena 150 Kč.
Přihlašovat se můžete do konce června 
na tel. 739 524 391 u p. Málkové Evy, 
nebo tel. 577 341 720 u p. Silbrníka

Minigalerie Jasmín zve co nejširší 
veřejnost na vernisáž Libora Velana 

v pátek 8. června v 19 hodin
KRAJINA BÍLÝCH KARPAT

Malba
Výstava potrvá do 26. září 2007

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU 
Skupina FLERET

ZAHRADNÍ SLAVNOST U Talafy
středa 4. července 2007

(začátek velkého víkendu 4.–8. 7. 2007)
Předprodej: 603 503 148

„O
D 

JE
DNIČ

KY K DEVÍTKÁM

Základní škola Vlára srdečně zve 
širokou veřejnost na tradiční 

vystoupení žáků v Sokolovně
6. 6. 2007 v 17 hodin. 

Vstupné dobrovolné
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 pátek 1. – 8:30 hodin 
 školní představení pro žáky Střední odborné 

školy
MARCELA – Cyklus časosběrných doku-

mentů Manželské etudy proběhl obrazovkou 
ČT v lednu a únoru 2006 a vyvolal nebývalý ohlas. 
Zejména pátý příběh v pořadí Marcela. Doku-
mentaristka Helena Třeštíková pohlíží v nově 
zpracovaném dokumentu na Marcelu, ve kterém 
sleduje život ženy, kde každá událost je ještě 
horší než ta předchozí. Premiéra nového českého 
dokumentárního fi lmu. 

 neděle 3. – 17 a 20 hodin
GHOST RIDER – Je tomu už dávno, co hvězd-

ný motocyklový kaskadér Johnny Blaze (Nicolas 
Cage) uzavřel smlouvu s ďáblem, aby tak dokázal 
ochránit lidi, ke kterým má nejblíže - svého otce 
a dětskou lásku Roxanne (Eva Mendes). Nyní 
si však ďábel přišel vybrat svůj dluh. Přes den 
Johnny zůstává špičkovým kaskadérem, ale po 
setmění se mění v Ghost Ridera, jehož údělem 
je lovit rebelující démony. I přesto, že je nucen 
bezvýhradně plnit ďáblovy rozkazy, rozhodne 
se se svým osudem bojovat a využít své prokletí 
a nově nabyté síly k tomu, aby ochraňoval nevin-
né. Režie: Mark Steven Johnson. Hrají: Nicolas 
Cage, Eva Mendes, Wes Bentley, Sam Elliott, 
Donal Logue, Peter Fonda. Premiéra amerického 
akčního fi lmu. Vstupné 60 + 1 Kč

 čtvrtek 21. – 9 hodin 
 fi lmové představení pro mateřské školy

PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA – Pásmo 
krátkých fi lmů. Vstup zdarma

 neděle 24. – 15 hodin - bijásek
ŠARLOTINA PAVUČINKA – Hlavním 

hrdinou této krásné pohádky je malé prasátko 
Wilbur, které zjistí, že přísloví „V nouzi poznáš 
přítele“ opravdu platí. Jako první mu pomůže 
malá Fern, která mu krátce poté, co přijde na 
svět, zachrání život, když ho jeho majitelé chtějí 
mít ke štědrovečerní večeři. Naštěstí má Wilbur 
v rodné stáji partu skvělých a věrných přátel: 
potkana Templetona, berana Samuela, koně 
Ikeho, husu Gussy a hlavně chytrou pavoučici 
Šarlotu, kteří ho v průšvihu nenechají. Ve chvíli, 
kdy Wilburův život visí doslova na špejli od 
jitrnice a zachránit ho může už jenom zázrak, 
se společnými silami o jeden zázrak pokusí. 
Stačí dát najevo jeho lidským pánům, že Wilbur 
není jen tak obyčejné prase. Jenže všimnou si 
toho Wilburovi majitelé dřív, než bude pozdě? 
Americký animovaný fi lm v českém znění. 
Vstupné 10 + 1 Kč

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2007 
V LETNÍM KINĚ

 7. – 14. června Letní kino nehraje – dovolená
 neděle 17. – 21 hodin

VLAJKY NAŠICH OTCŮ – Jde o jednu 
z nejznámějších fotografi í z dobývání Tichomoří 
- snímek zmrazil v čase pětici mariňáků a jednoho 
námořního zdravotníka, vztyčujících americkou 
vlajku na hoře Suribači na Iwo Jimě. Tato přírodní 

pevnost s plážemi z černého písku a sirných 
jeskyní se stala dějištěm jedné z nejkrvavějších 
bitev 2. světové války. Po vyhrané bitvě se zpět 
do Spojených států dostanou jen tři z nich. Tro-
jice přeživších je ve své roli hrdinů dokonalá 
- neúnavně jezdí z jednoho konce Ameriky na 
druhý, potřásají si rukama s vlivnými lidmi 
a do mikrofonů pronášejí zapálené vlastenecké 
projevy. Uvnitř však cítí, že část jejich duše už 
navždy zůstane na Iwo Jimě. Spolu s přáteli 
a bratry, kteří už se nikdy nevrátí… Premiéra 
amerického válečného dramatu. Režie: Clint 
Eastwood. Hrají: Jamie Bell, Paul Walker, James 
E. Ash, Adam Brach. Vstupné 70 + 1 Kč

 čtvrtek 21. – 21 hodin 
NEZNÁMÝ SVŮDCE – Když se investigativní 

novinářka Rowena Price (Halle Berry) dozví, že 
vražda její kamarádky by mohla mít souvislost 
s mocným reklamním magnátem Harrisonem 
Hillem (Bruce Willis), rozhodne se za asistence 
svého kolegy Milese Haleyho (Giovanni Ribisi) 
přijít pravdě na kloub. V přestrojení za Katherine, 
brigádnici v Hillově agentuře, a Veronicu, s níž 
Hill fl irtuje po internetu, se jí podaří obklíčit 
svou kořist ze všech stran, jen aby zjistila, že 
není jediná, kdo se v téhle hře vydává za někoho 
jiného. Čím blíže se dostáváme k pravdě, tím 
více se ukazuje, kam až jsou lidé ochotni zajít, 
aby nevyšla najevo. Režie: James Foley. Hrají: 
Bruce Willis, Halle Berry, Giovanni Ribisi, Gary 
Dourdan, Nicki Aycox. Premiéra thrilleru USA. 
Vstupné 70 + 1 Kč

 neděle 24. – 21 hodin 
HORŠÍ UŽ TO NEBUDE – Po deseti letech 

usilovné práce je spisovatelka Karen Eiffel 
téměř na konci své poslední a možná nejlepší 
knihy. Jejím jediným úkolem zůstává vymyslet, 
jak zabít svoji hlavní postavu, Harolda Cricka. 
Karen však nemá ani tušení, že Harold Crick 
z nevysvětlitelných důvodů žije ve skutečném 
světě… a najednou slyší její slova. Fikce a realita 
se střetnou, když zmatený Harold slyší, co si ona 
myslí, a zjistí, že musí najít způsob, jak změnit její 
(a svůj) konec. Horší už to nebude je neotřelou 
komedií o tom, jak vzít svůj dosavadní život do 
rukou a učinit z něj takový, jaký ho chcete mít. 
Režie: Marc Foerster. Hrají: Will Ferrell, Maggie 
Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Queen Latifah, 
Emma Thompson, Tom Hulce, Linda Hunt, 
Christian Stolte. Premiéra amerického fi lmu. 
Vstupné 70 + 1 Kč
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Změna termínů uzávěrky 
Slavičínského 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. 

 čtvrtek 29. – 21 hodin
ROCKY BALBOA – Před třiceti lety byl 

mužem bez budoucnosti, který se živil prací 
pro druhořadého lichváře. Když mu štěstí při-
hrálo možnost postavit se do boxerského ringu 
s úřadujícím šampiónem těžké váhy Apollem 
Creedem, jeho šance na vítězství byla jedna 
ku milionu. Jediné, co chtěl, bylo bojovat až do 
konce. Jeho odvaha a nezdolnost v životě i v ringu 
inspirovala miliony lidí. Každá sláva však jednou 
pomine a Rocky Balboa, který byl kdysi „Italským 
hřebcem“, nyní tráví večery vyprávěním starých 
historek stálým návštěvníkům své restaurace 
Adrian’s, pojmenované po jeho ženě, z jejíž před-
časné smrti se nikdy nevzpamatoval. Jeho syn 
ho víceméně ignoruje, protože ho příliš zaměst-
nává vlastní život. Čas a rány osudu Rockyho 
pokořily, otupily jeho pěsti a vzaly mu všechno 
kromě jeho starých historek, ale uvnitř je pořád 
stejný bojovník, který chce vydržet na nohou až 
do posledního kola. Titul úřadujícího šampióna 
těžké váhy aktuálně drží Mason „The Line“ Dixon, 
který je výjimečný pouze tím, jak jednoduše se 
mu podařilo tuto trofej získat. Ještě nikdy se mu 
do cesty nepostavil rovnocenný protivník. Je to 
paradox – Mason je jednoznačně nejlepší, ale 
jen málokdo mu toto postavení přeje. Pak ho 
ale počítačová simulace přirovná k Rockymu 
Balboovi v jeho nejlepší formě. Kdo by vyhrál, 
kdyby se tihle dva postavili proti sobě v ringu? 
Dixon se svými vypilovanými údery a prací nohou 
nebo Rocky se svou vášní a silnými direkty? Zní 
to jako vtip, ale tahle otázka, na kterou zdánlivě 
není odpověď, přivede Rockyho zpátky do ringu. 
I když je téměř dvakrát starší než jeho oponent, je 
možnost zápasu s Dixonem druhou šancí, kterou 
nemusel nikdy dostat – šancí, jak dokázat sobě 
i všem lidem, které má rád, že zatímco tělo stárne, 
plamen v srdci plápolá stále silně. Režie: Sylvester 
Stallone. Hrají: Sylvester Stallone, Burt Young. 
Premiéra amerického dramatu. Vstupné 70 + 1 Kč.

Tituly s neuvedenou verzí jsou v původním 
znění s titulky. Informace o programu na telefo-
nu 577 341 108, www.luhacovske-zalesi.cz.


