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Zastupitelstvo města Slavičín schválilo na 
svém zasedání dne 27. června 2007 zásadní 
programový materiál – projektové záměry na 
léta 2008 – 2010. Jeho obsahem jsou záměry 
či projekty, které hodlá město v tomto období 
realizovat nebo které budou připravovány 
pro léta následující. 

První část těchto záměrů vychází z nut-
nosti, protože nám jejich realizaci ukládá 
legislativa (hygienické normy, národní zákony 
či legislativa EU). Druhá část záměrů jsou roz-
vojové záležitosti, kterými chce zastupitelstvo 
města zlepšit život ve městě.

Co nás tedy čeká v oblasti první?
Velkým projektem je projekt řešící teplo-

fi kaci sídliště Vlára. Stávající kotelna spolu 
s rozvody jsou na hranici životnosti. Proto 
se připravuje projekt na napojení sídliště 
Vlára na kotelnu K3 na sídliště Malé Pole 
a přechod na moderní dvoutrubkový systém 
rozvodů. Celkové náklady převýší částku 
40 mil. Kč.

V roce 2009 bychom rádi řešili otázku 
rekonstrukce městského koupaliště, které 
dnes i přes snahu města v uplynulých letech 
není ve stavu, kdy by k provozu neměla kraj-
ská hygienická stanice připomínky. Rozsah 
projektu bude dán technickým řešením, 
jednáními s majiteli pozemků, atd. Dále 
bude nutno dořešit otázku provozu kuchyně 
městské nemocnice – náklady jsou vyčísleny 
na cca 2,6 mil. Kč.

V roce 2010 by mělo dojít k úpravě mostu 
v ulici Příční, který bude po dobudování ná-
břežních zdí Říky tvořit jedinou povodňovou 
závadu na toku řeky městem. Most bude 
potřeba zvednout, aby se zvětšil průtočný pro-
fi l koryta. Jedná se o obdobnou nutnost jako 
v ulici Spojovací. Náklady jsou odhadovány na 
6,5 mil. Kč. Variantně bude zvažováno zařadit 

do projektu systém včasného varování obyva-
telstva formou bezdrátového rozhlasu.

Do konce roku 2010 je podle stávající legis-
lativy nutno vyřešit otázku odkanalizování 
místních částí Nevšová a Divnice – v obou 
případech rozpočtové náklady podstatně 
přesáhnou částku 40 mil. Kč. Jedná se o složitý 
problém, jehož řešení se dříve nebo později 
jistě nevyhneme.

Poměrně rozsáhlý je i výčet záměrů 
v oblasti projektů rozvojových. V roce 2008 by-
chom rádi zahájili rekonstrukci Horákovy vily 
na knihovnu a informační centrum. O tomto 
projektu jsme informovali již vícekrát a je ve 
vysokém stupni připravenosti. Pokračování 
také čeká, a to IV. etapou, projekt rekonstruk-
ce Základní školy Slavičín-Vlára. V minulém 
období byla zahájena rekonstrukce Soko-
lovny, kde je také v přípravě pokračování 
– jedná se o rekonstrukci kotelny, rozvodů, 
elektroinstalace, střechy, oken, zateplení 
budovy a v interiéru předsálí, bufetu a šaten. 
Zaměřit se chceme také na snížení energe-
tické náročnosti některých budov, konkrétně 
Radnice, Obchodního domu, Sokolovny 
a Základní školy Slavičín-Vlára. Pozornosti 
by neměla ujít rekonstrukce kuželny ani 
rekonstrukce hřišť a sportovišť. Nakolik se do 
tohoto záměru vejde i rekonstrukce sportovní 
haly, závisí na stávajícím vlastníkovi. Znovu 
podán bude také projekt Bezpečné město, 
řešící bezbariérovost a nasvětlení přechodů 
pro chodce na hlavním tahu městem. Na 
řešení také čeká prostor před Radnicí včetně 
obou autobusových zastávek. Zde ale nejprve 
proběhne již dříve avizovaná architektonic-
ká soutěž a diskuze s veřejností o konečné 
podobě prostranství. 

V Divnicích bude připravována rekon-
strukce budovy bývalé školy pro potřebu 
knihovny a kulturního a sportovního života 
v této místní části. V Nevšové bychom rádi 
pokračovali ve výstavbě cyklostezky a spojili 
již rekonstruovanou část staré Nevšovské 
cesty přes katastr Nevšové do Pozlovic a Luha-
čovic. Ohledně bývalých kasáren budeme 
zvažovat také rekonstrukci jednoho z objektů 
na Muzeum raketové a vojenské techniky.

Jen z prostého výčtu shora uvedených 
záměrů je zřejmé, že bez fi nancování z fon-
dů EU, případně zdrojů národních, nebude 
možné tyto záměry realizovat. Zejména 

v přípravě na čerpání peněz z EU má naše 
republika značné zpoždění, Evropskou komisí 
dosud nejsou schváleny základní strategické 
dokumenty, na jejichž základě budou teprve 
schvalovány jednotlivé operační programy. 
Nicméně mnohé z projektů připravujeme tak, 
abychom mohli na jednotlivé výzvy k před-
kládání projektů včas reagovat. 

Kolik z těchto záměrů se městu podaří do 
roku 2010 realizovat, dnes samozřejmě není 
možno říci. S ohledem na možnosti lze spíše 
uvažovat o tom, že realizace některých pro-
jektů se protáhne po celé plánovací období, 
tedy do roku 2013. Některé záměry možná 
s lety ztratí na intenzitě významu a život 
nám přinese nové možnosti, o kterých dnes 
nemáme ještě ani tušení. Ale takový už je 
život – co je dnes důležité, se ve světle zítřej-
ších událostí může stát méně významným. 
Co je dnes malicherné, může zítra nabýt na 
významu. Zastupitelstvo města stanovilo 
schválením seznamu projektových zámě-
rů základní cíle naší práce a samozřejmě 
je bude vyhodnocovat a korigovat podle 
toho, co nám čas přinese. Tak to přeci dělá 
každý z nás.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Výzva 
Město Slavičín vyzývá zájemce 

o veřejnou zakázku malého rozsahu: 
„www prezentace Města Slavičín“. 

Předmětem zakázky je vytvoření 
nového informačního systému včetně 
grafi ky a převedení stávajících dat 
z www.mesto-slavicin.cz do nového 
systému.

Úplný text výzva a podmínky sou-
těže jsou zveřejněny na úřední desce 
MěÚ Slavičín, která je přístupná i na 
výše uvedené webové stránce.w

w
w

.m
e

st
o

-s
la

v
ic

in
.c

z

Projektové záměry Města Slavičín na léta 2008-2010
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Rada města Slavičín na své schůzi dne 26. 
6. 2007 mj.:

 schválila
 uzavření smlouvy mezi Městem Slavičín 

a Ing. Ivanem Kučerou, auditorem, Uherské 
Hradiště, Na Zápovědi 428, o provedení 
přezkoumání hospodaření Města Slavičín 
za rok 2007 a o poskytování metodického 
a daňového poradenství a poradenství 
v oblasti interního auditu 

 uzavření dodatku č. 1 k dohodě mezi 
Městem Slavičín a obcí Rudimov o úhra-
dě poměrné části neinvestičních výdajů 
na děti mateřské školy zřizované Městem 
Slavičín 

 přidělení bytu č. 407 v Domě s pečova-
telskou službou čp. 841 ve Slavičíně Marii 
Vávrové, Kladná-Žilín, za podmínky předání 
bytu č. 408 v domě čp. 841

 přidělení bytu č. 841/408 v Domě s pečo-
vatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně pro 
žadatele Marii Slovákovou, Slavičín 

 ukončení nájmu bytu č. 841/408 dohodou 
ke dni 30. 6. 2007

 rozhodla
 o zadání zakázky na vypracování 

jednostupňového projektu – „Technická 
infrastruktura – Zástavba RD Luhačov-
ská“, za cenu 351 050 Kč vč. DPH, uchazeči 
CENTROPROJEKT, a. s., Štefánikova 167, 
760 30 Zlín

 o zadání zakázky na stavební práce 
– „Speciální škola Slavičín – Hrádek“, 
za cenu 1 267 387 Kč vč. DPH, uchazeči 
AG STAVING, s. r. o., Nádražní 170, 763 21 
Slavičín – Hrádek

 vyhlásila záměr
 na pronájem nebytového prostoru (místnosti 

č. 44) v krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 
v k. ú. Slavičín na základě žádosti Vlastimila 
Havlína, Slavičín

 na pronájem části pozemku parc. č. 4599 
o výměře 15 m2 na základě žádosti Jana 
a Jany Struhařových, Slavičín

 na pronájem části pozemku parc. č. 4599 
o výměře 15 m2 na základě žádosti Marty 
Augustinové, Slavičín

 na prodej pozemku parc. č. 2629 v k. ú. Hrá-
dek na Vl. dráze na základě žádosti Františka 
Zemánka, Slavičín-Hrádek.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 
konaném dne 27. června 2007 mj.:

 schválilo
 pravidla pro udělování grantů Města 

Slavičín
 přípravu realizace projektových záměrů 

Města Slavičín na léta 2008 – 2010 
 záměr na výstavby bytů „Slavičín – střed, 20 

b. j.“ na pozemku parc. č. 230 a st. pl. 154/-1 
a st. pl. 155 v k. ú. Slavičín prostřednictvím 
developerské fi rmy

 prodej části pozemku parc. č. 302/1 v k. 
ú. Slavičín o výměře cca 30 m2 Ing. Josefu 
Otépkovi, Slavičín, za kupní cenu 500 Kč/
m2 za účelem výstavby bowlingové dráhy 
za podmínky maximálního odhlučnění 

ZPRÁVY Z RADNICE
bowlingové dráhy a vytvoření dostatečného 
počtu parkovacích míst

 prodej části pozemků parc. č. 619/4 a parc. 
č. 619/5 v k. ú. Slavičín o celkové výměře cca 
25 m2 na výstavbu garáže Josefu Pinďákovi, 
Slavičín

 odkup pozemku parc. č. 110/24 v k. ú. 
Slavičín od Emila Peška, Slavičín, za kupní 
cenu 4 000 Kč

 prodej části pozemků parc. č. 1744/142 
o výměře cca 230 m2 a parc. č. 1821/23 
o výměře cca 12 m2 a dále pozemku parc. 
č. 1821/21, vše v k. ú. Hrádek na Vl. dráze, 
Martinu Kašparovi, Slavičín, za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že kupující je povinen 
zajistit a umožnit bezproblémový průjezd 
vozidel společnostem AGM servis s. r. o., 
Agrinea s. r. o. a dále jejich dodavatelům 
a zákazníkům přes pozemek parc. č. 
1821/20 v k. ú. Hrádek na Vl. Dráze

náklady v letošním roce převyšují částku 
300 tis. Kč.

 Když chci využít kontejner na odpad 
na hřbitově, musím se brodit blátem. Proč 
tam není pořádný přístup?

Kontejnery na hřbitově jsou umístěny 
vedle nově vybudovaného skladu nářadí, 
ke kterému vede z komunikace chodník. 
Zbývá upravit drobný výškový rozdíl mezi 
chodníkem a plochou před kontejnery a tuto 
část zpevnit. Tuto drobnou úpravu po dohodě 
provede správce hřbitova – Služby města 
Slavičína.

 Nedávno byl opraven altánek v zámec-
kém parku. Nemáte obavy, že bude zanedlou-
ho opět zničen vandaly? 

O odpověď jsme požádali velitele městské 
policie: Městská policie Slavičín provádí 
kontroly na území celého města, tedy mezi 
kontrolovaná místa samozřejmě patří i zámec-
ký park a altánek. Nemůžeme zaručit, že 
nedojde k poškození jakéhokoliv veřejně 
přístupného místa. Nelze každé místo střežit 
nepřetržitě. Možnému poškozování hodláme 
předejít zvýšenými kontrolami. Tímto chceme 
zároveň vyzvat mládež, aby neničila majetek 
a přistupovala ohleduplně k majetku, který 
stojí nemalé prostředky a slouží nám všem. 
Osoby přistižené při poškozování a ničení 
veřejně prospěšného majetku nebo zařízení se 
vystavují postihům ve formě uložení pokuty 
a uhrazení následné způsobené škody.

 Doslechl jsem se, že má být uzavřena 
knihovna v Divnicích.

Ptají se lidé…
Dnes si dovolíme před dotazy informaci 

– a to o bowlingu ve čtvrti Malé Pole. Jak 
jsme avizovali v předminulém čísle, po 
veřejném projednání záměru jednalo v této 
věci dne 27. 6. 2007 zastupitelstvo města. Na 
základě výsledků veřejného projednávání 
bylo rozhodnuto o prodeji cca 30 m2 tak, aby 
záměr bowlingové dráhy v budově TEXPRY 
mohl být realizován. Z informace investora 
vyplývá, že záměr by měl být realizován 
v horizontu cca 1 roku. 

Tolik k bowlingu a nyní již k dnešním 
dotazům.

 Chodník na Luhačovské ulici je pří-
mo strašný, proč jej neopravíte?

Na tento dotaz jsme odpovídali již více-
krát, nejobšírněji v našem zpravodaji ze září 
2006. Stručně řečeno – na Luhačovské musí 
být nejdříve do chodníku uložen vodovod, 
teprve potom může být chodník opravován. 
Kdy k přeložce dojde, není zatím známo, 
to je samozřejmě věcí podniku Vodovody 
a kanalizace Zlín. Proto v letošním roce 
dojde pouze k místním vysprávkám nákla-
dem cca 85 tis. Kč, které provedou Služby 
města Slavičína. Chodník je opravdu dávno 
„zralý“ na generální opravu, z uvedeného 
důvodu musí však počkat.

Další opravy chodníků budou probí-
hat prakticky ve všech částech města, 
a to vždy podle místní potřeby. Celkové 

Knihovna v Divnicích uzavřena nebude. 
Tento Váš dotaz vzešel zřejmě ze skutečnos-
ti, že pracovníci krajské knihovny provedli 
kontrolu a z jejího výsledku vyplynulo, že 
umístění knihovny v suterénu budovy býva-
lé školy je nevyhovující. Touto záležitostí 
se zabýval osadní výbor Divnice, který po 
dohodě s městem rozhodl o přemístění 
knihovny do horního patra budovy.

 Zúčastnil jsem se slavnostního otví-
rání Podnikatelského centra a zajímám 
se o soutěž Podnikatelský záměr roku 
2007. Není mi jasné, zda se této soutěže 
mohou zúčastnit i studenti, kteří nebydlí 
či nestudují ve Zlínském kraji.

O této soutěži najdete potřebné infor-
mace v tomto čísle zpravodaje, případně na 
www.rckas.cz. K Vašemu dotazu sdělujeme, 
že soutěž není omezena ani místem bydliště, 
ani místem studia.

 V Nevšové je před dokončením dům 
s pečovatelskou službou. Kdy se budou 
moci stěhovat první nájemníci?

Rekonstrukce budovy bývalé školy 
v Nevšové na dům s pečovatelskou službou 
bude dokončena v závěru měsíce července. 
V průběhu měsíce srpna proběhnou nezbyt-
né administrativní činnosti, po dohodě 
s osadním výborem Nevšová proběhne 
dne 19. srpna slavnostní otevření domu. 
Následně od začátku září se mohou první 
nájemníci začít stěhovat.

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

Granty na rok 2008 
Město Slavičín bude opět v příštím 

roce přispívat na zájmovou sportovní, 
kulturní a ekologickou činnost.

Žadatelé již nyní mohou připravovat 
své projekty dle podmínek schválených 
Obecných pravidel zveřejněných na 
www.mesto-slavicin.cz.

V průběhu měsíce září, na základě 
výběrového řízení, které bude v srpnu 
vyhlášeno, budou žádosti přijímány na 
MěÚ Slavičín.

Marie Rumplíková, 
tajemnice Kulturní a sportovní komise 

čp. 75, který vznikl od jiskry kolemjedoucího 
nákladního vlaku. Hasiči tehdy dorazili na 
místo do 5 minut. 

Kromě ochrany občanů a jejich majetku 
se hasiči aktivně zapojovali do spolkového 
a veřejného života. Pořádali taneční zábavy, 
výlety, okrsková cvičení, dokonce i přednáš-
ky, účastnili se slavností Božího těla a 26. 6. 
1924 při návštěvě prezidenta Masaryka tvořili 
čestnou stráž. Stali se tak nezastupitelnou 
součástí obce. V roce 1932 na sjezdu 4. okrs-
ku hasičské župy „Komenský“ v Divnicích 
byli někteří členové SDH Divnice odměněni 
medailemi za zásluhy.

Od těch dob se mnohé změnilo. Hasiči 
již nemusí hasit požáry u železnice, jejich 
činnost se rozšiřuje i na zásahy při živelních 
pohromách a dopravních nehodách. Nadále 
zůstávají nepostradatelnou součástí života 
v obci. I zastupitelstvo města Slavičín si je toho 
vědomo. V letošním roce při příležitosti oslav 
100. výročí vzniku bylo rozhodnuto o přiděle-
ní částky 100 000 Kč na zakoupení terénního 
vozidla pro potřeby hasičů. Stejnou částkou 
přispěl i Zlínský kraj. Dnes stojí v čele sboru 
starosta Josef Šimčík, členy výboru jsou: Karel 
Koseček st., Josef Sívek ml., Marek Bartošík, 
Josef Jágr, Dušan Cigánik, Luděk Maděrka, 
Antonín Koseček, Josef Bartošík, Karel Malík, 
Alois Ryza, František Žeravčík, Jaroslav 
Brázda, dalšími členy jsou: Ondřej Mňaček, 
Jan Mihálik, Václav Dupač, Jaromír Gubisch, 

Zdeněk Červenka, Karel Koseček ml., Milan 
Fojtík, Miroslav Fojtík, Jaromír Sommer, Jiří 
Frait, František Žeravčík, Jaroslav Rak, Milan 
Gapčo, Miloš Mikeska, Arnošt Fojtík, Zdeněk 
Lukáš, Jan Hrdek, Eduard Strážnický, Jaroslav 
Barbořák, Josef Vaněk a Štefan Miklis.

Svoji činnost vykonávají dobrovolně a za 
to si zaslouží naše poděkování. Věřím, že 
odkaz, který nám zanechali naši předkové 
v mottu „Bohu ku cti, lidu ku pomoci“, bude 
jejich zásluhou i nadále naplňován. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Sbor dobrovolných hasičů Divnice oslaví 
ve dnech 11. a 12. srpna 2007 sté výročí od 
svého založení. Jak uvádí Pamětní kniha obce 
Divnice, dne 16. 6. 1907 se obecní výbor usnesl 
na zakoupení stříkačky a zřízení Sboru dob-
rovolných hasičů. Potvrzují to i první stanovy, 
podepsané tehdejším představenstvem obce 
Divnice a členy výboru SDH a potvrzené c. 
k. místodržitelským vicepresidentem v Brně. 
Ve stanovách se uvádí: „Účelem jednotky 
jest spořádané spoluúčinkování při nebez-
pečenství ohně a jiné živelné pohromě, aby 
zachraňován byl život a majetek občanů. Aby 
se účelu tohoto snažení dosáhlo, zaveden bude 
ve sboru vojenský pořádek.“ 

Informací o samotném založení a zahájení 
činnosti SDH Divnice je velmi málo. Dokládá 
to také zmínka v dokumentech z roku 1931, 
že o zakládání sboru nejsou zachovány žádné 
písemné dokumenty. Z již zmíněné pamětní 
knihy bylo možné získat alespoň několik 
informací o činnosti tohoto sboru. Prvním 
starostou sboru byl Josef Strážnický, jehož 
v roce 1920 vystřídal Jan Mach. Náčelníkem 
byl František Častula, prvním podnáčelníkem 
Jan Řeřicha, druhým podnáčelníkem Jan 
Minařík. Již od počátku se počet členů pohy-
boval kolem dvaceti. V Divnicích v té době 
bylo cca 70 domů a 300 obyvatel. 

O tehdejší akceschopnosti divnických 
hasičů svědčí i zmínka v archivech ze dne 27. 
3. 1922, kdy se zúčastnili hašení požáru domu 

SDH Divnice se připravuje na oslavu 100. výročí

Sbor dobrovolných hasičů Divnice 
ve spolupráci s Městem Slavičín

si Vás dovolují pozvat na

OSLAVU 100. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO 

SBORU V DIVNICÍCH, 
která se koná v neděli 12. srpna 2007.

Program:
 Sobota 11. 8.
 18:00  Slavnostní schůze 

 Neděle 12. 8.
 10:00  Mše svatá
 13:00 Vítání hostů
 13:30 Ukázka hasičské techniky
  Koncert DH Valaška
  Vystoupení mažoretek
 15:30 Slavnostní průvod na Výletiště
 16:00 Taneční zábava s Valaškou

 směnu části pozemku parc. č. st. 155 k. ú. 
Nevšová o výměře cca 50 m2 – vlastník Město 
Slavičín, za část pozemku parc. č. 51 v k. ú. 
Nevšová o výměře cca 50 m2 – vlastník manž. 
Ladislav a Jana Brossovi, Nevšová

 pověřilo
 místostarostu Ing. Pavla Studeníka plně-

ním úkolů starosty v oblasti požární ochrany, 
včetně koordinace činnosti jednotek SDH 
a HZS.

Město Slavičín je zásobováno pitnou 
vodou ze Skupinového vodovodu Karolinka, 
předávací místo je na hranici okresů Zlín 
a Vsetín v Poteči. Dalšími zdroji pro město 
Slavičín jsou Úpravna vody Šanov a Úprav-
na vody Štítná. Provozovatelem vodovodu 
i úpraven je společnost Zlínská vodárenská, 
a. s. – Váš dodavatel vodárenských služeb.

ÚV Šanov zásobuje pitnou vodou části 
města Slavičín: Hrádek, Výpusta, Mladotické 
nábřeží, Šabatec, Luhačovská, Pod Vrškem, 
Lukšín.

ÚV Štítná a ÚV Karolinka zásobují: sídliš-
tě Vlára, Malé Pole, Zahradní, Osvobození, 
Divnice.

Voda z ÚV Štítná a z Karolinky se v pomě-
ru cca 1:3 míchá na hlavním vodojemu nad 
sídlištěm Vlára. 

Následující tabulka zobrazuje průměrné 
hodnoty ukazatelů stanovených na výstupu 
z úpraven vody během první poloviny roku 
2007: (*Jedná se pouze o doporučenou hod-
notu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., která však 

Zdroje pitné vody ve Slavičíně
není závazná. Tato vyhláška v platném znění 
stanovuje hygienické požadavky, rozsah 
a četnost kontroly pitné vody). 

Vybrané údaje o jakosti vody se aktualizují 
na www.zlv.cz a informace o kvalitě vody se 
dozvíte i na bezplatné lince 800 100 063. 

Helena Koutná, Zlínská vodárenská, a. s.

ukazatel jednotka limit Úpravna vody 
Šanov

Úpravna vody 
Štítná nad Vlaří

ÚV Karolinka převzatá 
voda z VaK Vsetín, a.s.

Vápník + hořčík (tvrdost) mmol/l 2,0 - 3,5 * 2,57 2,66 1,15

Železo mg/l 0,2 0,02 <0,02 0,09

Dusičnany mg/l 50,0 5,30 5,60 5,1

Dusitany mg/l 0,5 <0,005 <0,005 <0,005

CHSKMn - množství organických látek mg/l 3,0 1,20 1,30 1,30

Chráněné byty poskytnou nájemníkům 
nový domov. 

POZVÁNKA 
na poutní mši svatou, 
spojenou se slavnostním otevřením 

chráněných bytů, která se koná 
v neděli 19. 8. 2007 v 10:00 hodin 
v budově bývalé školy v Nevšové.

Všechny spoluobčany a rodáky srdečně 
zve Osadní výbor Nevšová.

Za nepříznivého počasí 
se mše uskuteční v kapli Panny Marie 

Hostýnské v Nevšové.
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Dne 2. 7. 2007 se v nově zrekonstruo-
vaných prostorách bývalé správní budovy 
společnosti Prabos plus, a. s. uskutečnilo 
slavnostní otevření Podnikatelského centra. 
Toto centrum je společným projektem města 
Slavičín a společnosti Regionální centrum 
kooperace, a. s., jehož hlavním smyslem je 
poskytnout praktickou pomoc těm, kteří 
mají dobrý podnikatelský záměr zaměřený 
na výrobu nebo poskytování služeb a těm, 
kteří hledají všestrannou pomoc při rozjezdu 
svého podnikání. Projekt je realizován pod 
názvem Vědeckotechnický park Slavičín ve 
dvou částech: investiční část a provozní část, 
a je spolufi nancován Evropským fondem pro 
regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR.

Kromě zastupitelů města, starostů okolních 
obcí a zástupců místních fi rem se akce zúčast-
nil také ředitel regionální pobočky KB Zlín 
Svatopluk Kadlčík, zástupce Technologického 
inovačního centra Zlín Petr Konečný a ředitel 
Úřadu práce ve Zlíně a současně zastupitel 
města Zdeněk Semerád v doprovodu vedou-
cího pobočky Pavla Pinďáka.

Předseda představenstva společnosti RCK 
Radomír Bezděk při zahájení zdůraznil, že 
realizací tohoto projektu se Slavičín přibližuje 
v podpoře podnikání k městům Zlín a Vsetín, 
na jejichž území již působí obdobná zařízení. 
Současně tak město navazuje na již započa-
tou činnost, která souvisí s naplňováním své 
strategie spočívající ve vytváření podmínek 
pro podnikání a v jeho podpoře. Pro podporu 
činnosti Podnikatelského centra a ke zvýšení 
informovanosti směrem k cílové skupině, na 
kterou je Podnikatelské centrum zaměřeno, 
byla vyhlášena soutěž „Podnikatelský záměr 
roku 2007“, jejímž partnerem je KB Zlín.

Místostarosta města Pavel Studeník popřál 
novému podnikatelskému centru, aby se stalo 
místem, kde podnikatelé naleznou potřebné 
informace a pomoc při přípravě projektů a spo-
lečně tak přispějí k rozvoji našeho regionu.

Po slavnostním přestřižení pásky měli 
zúčastnění možnost prohlédnout si zrekon-

Policejní zpravodajství
Dopravní zpravodajství
od 15. do 15. dne v měsíci

 červen
červenec

celkem dopravních nehod  3

smrtelné zranění  0

těžké zranění  0

lehké zranění 2

podnapilí řidiči 2

Jak vycestovat do zahraničí?
Dnem 1. 9. 2006 došlo ke změně při 

vyřizování cestovních dokladů. Na Měst-
ském úřadě ve Slavičíně lze vyřídit pas 
pouze pro děti do 5 let s trvalým pobytem 
ve Slavičíně a částech Hrádek na Vlárské 
dráze, Nevšová, Divnice, Bohuslavice nad 
Vláří, Rudimov, Šanov, Lipová, Petrůvka, 
a to za poplatek 50,- Kč na 1 rok. Rodiče 
doloží rodný list dítěte, svůj oddací list a 2 
fotografi e. Zde je možné také vyřídit pasy ve 
zkrácené lhůtě – tzv. bleskovky pro děti od 
5 do 15 let za poplatek 1 000 Kč a pasy nad 
15 let za 1 500 Kč. Obě formy jsou s platností 
6 měsíců. Jsou to klasické zelené pasy, na 
které je potřeba 2 fotografi e, žadatel musí 
předložit i rodný list. Fotografi e lze pořídit 
ve fotoateliéru u p. Josefa Floreše (hotel 
Slavičín ze zadní strany) nebo na zámku 
u p. Stanislava Mudráka. U dětí (do 15 let), 
které nikdy pas neměly, musí zákonný 
zástupce nejprve vyřídit Osvědčení o stát-
ním občanství k 1. cestovnímu pasu za 
správní poplatek 100 Kč. Žádost o vydání 
osvědčení lze podat na Městském úřadě ve 
Slavičíně na oddělení evidence obyvatel, 
které ji zašle ke zpracování Krajskému 
úřadu Zlínského kraje. Tímto způsobem 
však vyřízení a zaslání trvá měsíc. Pokud 
rodiče žádají o dřívější vyřízení dětského 
pasu, mají možnost si osvědčení vyřídit 
na počkání na Krajském úřadě Zlínského 
kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský 
úřad, Tř. Tomáše Bati 21 (mrakodrap), 9. 
etáž, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 
do 16:30 hodin po zaplacení poplatku na 
místě samém. K vyřízení musí předložit 
občanský průkaz, rodný list dítěte, které-
mu chtějí žádat o cestovní pas, rodný list 
zákonných zástupců (matky a otce dítěte 
i jejich oddací list). 

Dětem nad 5 let a dospělým se cestovní 
doklady vyřizují jen na Městském úřadě 
v Luhačovicích, nám. 28. října 543, odbor 
cestovních dokladů, přízemí, vpravo, pro 
občany s trvalým pobytem ve Slavičíně 

a místních částech. Tyto pasy obsahují  bio-
metrické údaje. Speciální fotografi e se 
zhotoví přímo na úřadě v Luhačovicích. 
Za pas pro děti do 15 let žadatel zaplatí 
100 Kč, platnost takového pasu je 5 let 
a je vyřízen ve lhůtě 30 dnů. Dětem nad 
15 let a dospělým lze takový pas pořídit 
za 600 Kč, má platnost 10 let a je také zho-
toven ve lhůtě 30 dnů. V současné době 
nelze provádět zápisy dětí do platných 
pasů rodičů, navrácení této služby je 
předmětem dalšího jednání vlády. Zelené 
typy cestovních pasů jsou platné do doby, 
která je v nich vyznačena, pokud ovšem 
nedojde ke změně jména držitele.

Do států Evropské unie lze vycestovat 
i na občanský průkaz se strojově čitelnou 
zónou (naskenovaná fotografi e a podpis 

Informujte se o vlakových 
spojích, službách a slevách 
Českých drah 

na tel. 972 721 255 
 Železniční stanice Slavičín

Ve Slavičíně otevřeno nové Podnikatelské centrum 
– zelený občanský průkaz). Státy, do kterých 
lze takto cestovat, jsou Belgie, Bulharsko, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, 
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Britá-
nie, Španělsko, Švédsko.

Jakékoliv dotazy, týkající se vyřizování 
cestovních dokladů, ráda zodpovím na 
telefonním čísle 577 341 250 nebo osobně 
v kanceláři č. dveří 205 Městského úřadu 
Slavičín.

Těm, kteří se rozhodnou vycestovat na 
pas nebo na občanský průkaz, přeji bez-
pečnou cestu tam i zpět a příjemný pobyt.

Marie Spurná, 
odbor správní MěÚ Slavičín

Policie České republiky informuje 
Problematika občanského soužití 

Ve sledovaném období řešili naši policisté 
7 případů občanského soužití, kdy vesměs 
přestupci v podnapilém stavu slovně nebo 
fyzicky, napadali své blízké, popřípadě 
sousedy. 

Několik případů k seznámení:
Dne 19. 6. 2007 v pozdních nočních hodi-

nách napadl verbálně a fyzicky manžel svou 
manželku v obci Šanov. Ke zranění osob při 
fyzickém napadení nedošlo. 

Dne 22. 6. 2007 ve Slavičíně v ulici Šev-
covské v domě přestupce vylepil na poštovní 
schránku sousedky hanlivý obrázek, čímž 
hrubě urazil na cti majitelku.

Dne 22. 6. 2007 oznámila na linku 158 
poškozená, že byla dne 22. 6. 2007 v místě 
svého bydliště na Petrůvce verbálně napa-
dena svým manželem. Tento se domů vrátil 
v podnapilém stavu, vyhrožoval manželce, 
běhal po domě a budil děti. Po příjezdu hlíd-
ky OO PČR Slavičín se choval nadále velmi 
agresivně, proto byl eskortován do policejní 
cely na OŘ PČR ve Zlíně.

Dne 23. 6. 2007 ve Slavičíně v ulici 
Družstevní napadal verbálně syn svou matku 
a vyhazoval ji z bytu. Provedená orientační 
dechová zkouška prokázala 2,31 promile 
alkoholu v krvi. Následně byl eskortován 
do policejní cely OŘ PČR Zlín. 

Dne 10. 7. 2007 v dopoledních hodinách 
napadl manžel slovně a fyzicky svoji manžel-
ku. Při napadení nedošlo ke zranění.

Hazardérů na silnicích neubývá
5. července 2007 ve 20 hodin došlo v obci 

Slavičín-Hrádek k havárii osobního vozidla. 

Řidič jedoucí ve směru od centra Slavičína 
vyjel vpravo mimo vozovku na chodník, kde 
poškodil okrasné keře a následně narazil do 
zdi obchodu. Poté z místa nehody odjel, vozi-
dlo odstavil a z místa utekl. Hlídkou policie 
zdejšího oddělení byl vypátrán a zadržen 
v nedalekém hotelu. Nebylo divu, že tzv. řidič 
vůbec nevlastnil řidičské oprávnění a krát-
ce po nehodě mu byla naměřena hladina 
alkoholu ve výši 2,37 promile. Byl umístěn 
do policejní cely Okresního ředitelství ve 
Zlíně a po vystřízlivění mu bylo sděleno 
podezření z trestného činu dle §180d, § 201/1, 
2c, § 249/1 (řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění, ohrožení pod vlivem 
návykové látky, neoprávněné užívání cizí 
věci), čímž mu hrozí trest odnětí svobody 
až na dvě léta, peněžitý trest nebo zákaz 
činnosti.

Na silnicích čeká i jiné nebezpečí
V tomto roce se na Zlínsku stalo už čty-

řiašedesát nehod střetem se zvěří. Hmotné 
škody nejsou zanedbatelné, mnohdy jdou 
do desetitisíců korun. Řidičům doporučuje-
me, aby nestrhávali řízení, protože v úleku 
mohou havarovat. Řidiče před lesní zvěří 
varujeme, protože zvlášť v letních měsících 
k podobným nehodám dochází častěji. 

Komisař Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Firma VLASTA 
- TEXTIL PRO UROSTLÉ a čistírna 

oznamuje svým zákazníkům, že v měsí-
ci SRPNU BUDE PRODEJNA UZAVŘE-

NA. OTEVŘENO OPĚT V ZÁŘÍ.

AH – ENERGY, s. r. o.
hledáme

topiče parních kotlů 
s topičskými 

zkouškami 4. třídy

elektrikáře
pro práci ve Slavičíně

Tel.: 605 278 851 

za poslední měsíce se míra nezaměstnanosti 
na Slavičínsku snížila pod 5 % a přiblížila 
se tak na úroveň Zlína a Luhačovic. Ředitel 
Úřadu práce ve Zlíně Zdeněk Semerád tuto 
informaci potvrdil a zároveň vyslovil podporu 
aktivitám, které směřují ke snižování neza-
městnanosti. Radomír Bezděk informoval 
o možnosti využívání služeb společnosti RCK, 
a. s. včetně školicího střediska, které vznikne 
rekonstrukcí přízemní budovy bývalé jídelny 
fi rmy Prabos plus a bude dokončeno do konce 
listopadu letošního roku.

Bližší informace o Podnikatelském centru 
a možnosti využití nových nebytových prostor, 
poskytovaných službách a aktivitách společ-
nosti RCK, a. s. naleznete na internetových 
stránkách www.vtp.rckas.cz a na stránkách 
společnosti www.rckas.cz.

struované prostory a v zasedací místnosti 
prodiskutovat otázky týkající se podpory 
podnikání, kvality pracovního prostředí při 
podnikání, způsobů fi nancování projektů 
a rozvoje zaměstnanosti. 

Místostarosta Pavel Studeník využil 
přítomnosti manželů Remešových, majitelů 
fi rmy REMERX, a poděkoval jim za odvahu 
vstoupit jako první do Průmyslového areálu, 
investovat zde a zahájit výrobu. Toto jejich 
rozhodnutí se stalo impulsem i pro další 
fi rmy, které přispěly k revitalizaci areálu. 
Dále informoval o předpokládaných termí-
nech čerpání dotací EU a poznamenal, že 

   
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 

FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTER-

STVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

(if)

Vyhlašovatelé a partneři: Regionální 
centrum kooperace, a. s., Slavičín, Město 
Slavičín, Komerční banka, a. s., pobočka 
Zlín.

Cíl soutěže: Cílem soutěže o nejlepší pod-
nikatelský záměr roku 2007 je zvýšení 
zájmu mladých o problematiku 
podnikání, zakládání fi rem s ino-
vačním potenciálem, zvýšení 
povědomí o nástrojích podpory 
podnikání ve Zlínském kraji 
a ocenění nejlepšího podni-
katelského záměru roku 2007 
mladých současných a budou-
cích podnikatelů ve věku 18 až 
25 let. 

Pravidla soutěže: Soutěže se může zúčast-
nit občan, popř. tým ve věkové hranici 18 – 25 
let. Soutěžící nebo soutěžící tým vypracuje 
podnikatelský záměr v požadované struk-
tuře, odevzdá jej v tištěné formě Ing. Pavlu 
Studeníkovi (kancelář místostarosty MěÚ 
Slavičín) a pošle v elektronické podobě 
na adresu pavel.studenik@mesto-slavicin.
cz, a to nejpozději do 30. 11. 2007. Volba 
právní formy podnikatelského subjektu 

NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROKU 2007

realizujícího soutěžní podnikatelský záměr 
a předmětu podnikání je na Vás.

Ceny: 1. cena 30 000 Kč, 2. cena 15 000 Kč, 
3. cena 5 000 Kč.
Autoři vítězných záměrů dále obdrží jako 

cenu zřízení a vedení podnikatelského 
účtu u KB, a. s., po dobu jednoho 

roku zdarma a věcné ceny od 
partnerů a sponzorů soutěže. 
Cenou pro hlavního výherce 
je navíc možnost zasídlení 
v podnikatelském inkubá-
toru po dobu jednoho roku 

zdarma.  

Hodnocení:  Dne 4.  ledna 
2008 10:00 – 10:30 hodin v budově 

Podnikatelského centra, Komenského 883, 
Slavičín (budova č. 5 areálu Prabos).

Podrobné podmínky a osnova podání 
podnikatelského záměru jsou uvedeny na 
http://www.rckas.cz/.
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Zatímco většina školáků plnými doušky 
užívá dny prázdnin, nastávající prváčci se 
pomalu začínají připravovat na vstup do 
školy. Přijměte proto, vážení rodiče, několik 
informací k začátku školního roku. 

Do první třídy nám ve školním roce 
2007/2008 nastoupí 41 žáků. Budou je učit 
paní učitelky Mgr. Darja Konečná – 1.A a Mgr. 
Hana Strnadová – 1.B. 

Zařazení dětí do jednotlivých tříd je zve-
řejněno na webových stránkách školy (www.
zsslavicin.cz) a bude vyvěšeno v posledním 
srpnovém týdnu na dveřích školy I. stupně 
v sídlišti Vlára. Na zahájení školního roku 
v pondělí 3. září 2007 v 7:45 vezměte svým 
dětem přezůvky a aktovku, aby si do ní 
mohly uložit sešity, knihy a ostatní pomůcky, 
které ve škole obdrží. V tento den je rovněž 
můžete přihlásit k návštěvě školní družiny 
a ke stravování. Podrobnosti se dozvíte od 
třídních učitelek a vychovatelek. 

V tuto chvíli Vám však ještě přejeme příjem-
né prázdniny a prosluněnou dovolenou. 

Mgr. Marie Hrbáčková 

Účast na olympiádě je snem 
snad každého sportovce.

Letos se alespoň částečně vyplnil dvěma 
Slavičanům, mladým fl orbalistům Miroslavu 
Zvonkovi a Michalu Pavelkovi.

Oba mladíci se dostali do 15členného 
výběru Zlínského kraje, který soupeřil 
s ostatními kraji na třetím ročníku letní 
Olympiády dětí a mládeže v Ústí nad Labem. 
Florbalový útočník Zvonek a brankář Pavelka 
tak byli jedinými Slavičany mezi dalšími 
třemi tisícovkami nejúspěšnějších českých 
mladých sportovců ve více než dvaceti 
kategoriích. Hry pořádal Český olympijský 
výbor.

„Na tak velké akci jsem ještě v životě nebyl. 
Olympiáda měla úžasnou atmoféru,“ chválil 
podnik Miroslav Zvonek.

Florbalový tým Zlínského kraje se dvěma 
Slavičínskými v sestavě nakonec vybojoval 

na hrách pátou příčku. V rozhodujícím 
utkání porazil domácí Ústecký kraj 4:2. 
„Všichni jsme táhli za jeden provaz. Hrálo 
se nám skvěle. Navíc nás přišli mohutně 
povzbudit ostatní reprezentanti Zlínského 
kraje,“ prohlásil Zvonek.

„Byli jsme rádi za vítězství, ale určitě 
jsme tajně mysleli i na medaili. Podle trenéra 
bychom na ni s podobným výkonem jako 
v posledním zápase klidně mohli dosáhnout,“ 
řekl Michal Pavelka, který na turnaji odchytal 
dva z šesti zápasů.

„Páté místo je ale určitě úspěch a nemáme 
se vůbec za co stydět. Fantastické je už jenom 
to, že jsme prošli přes první výběr do dalšího 
užšího, který se nakonec her účastnil,“ potvr-
dil známé olympijské heslo Zvonek.

Kompletní výsledky třetí Olympiády dětí 
a mládeže najdete na www.odm2007.cz

Vít Zemčík

Městské divadlo Zlín

Přerušení dodávky 
elektrické energie 

E.ON Česká republika, s. r. o., ozna-
muje, že z důvodu prací na zařízení 
distribuční soustavy bude přerušena 
dodávka elektrické energie: 

•  6. 8. od 7 do 16 hodin, 8., 9. 8. a 28. 8. 
od 7 do 15 hodin - celá obec Nevšová,

•  7. 8. od 8 do 15 hodin - ul. Nad Výpustou 
- levá strana od trafostanice ve směru 
k ulici Mladotická,

•  7. 8. od 7:30 do 15:30 hodin ve Slavičíně 
- ul. Osvobození, Mladotická, Příční, 
Hrnčířská, Spojovací, Úvoz a L. Výdu-
cha, Sokolovna,

•  13. 8. 7 od 9 hodin - Divnice, střed,
•  14. 8., 15. 8., popř. 16. 8. od 7:30 do 15 

hodin ve Slavičíně - celé sídliště Vlára, 
ul. K. Vystrčila, Na Zastávce, K Hájen-
kám, Školní, Javorová I a II. 

Gymnázium Jana Pivečky - Aktivity

Provozní doba střediska pro využívání 
PC a Internetu je i o prázdninách: 

PO, ST, ČT 12:00 – 20:00, mimo tuto dobu 
po dohodě s pracovníky nadace v pracovní 
době denně (7:30 – 16:00). V době konání 
vzdělávacích kurzů je provozní doba ome-
zena. 

Zájemci se mohou v současné době hlásit 
do kurzů: 

Základy ovládání PC – kurz zahrnuje 
vysvětlení základních pojmů, seznámení 
s HW a SW, operační systém WINDOWS 
XP, základní ovládání programů WORD 
a EXCEL, práce s Internetem

Ovládání programů WORD a EXCEL 
– kurz zahrnuje prohloubení základní zna-
losti obou programů

Tvorba prezentací v programu POWER 
POINT

Ovládání programu ACCESS
Zdravotnický kurz první pomoci 
O prázdninách můžeme zabezpečit pro 

maminky na MD i pohlídání dětí v době 
konání kurzu. Hlásit se můžete osobně v sídle 
nadace na Horním náměstí 11, telefonicky 
na číslech 577 342 822 nebo 739 095 315. 
Aktuální informace o aktivitách střediska 
můžete dostat osobně v nadaci, nebo na výše 
uvedených telefonních číslech a na webo-
vých stránkách NJP www.pivecka.cz. 

Božena Filáková, ředitelka NJP

PROJEKT „VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO NADACE 
JANA PIVEČKY“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROP-
SKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, MINISTERSTVEM 
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM

1. Posledním úspěchem ve školním roce 
2006/2007 bylo vyhodnocení studentů 
v soutěži Who is neo junior – pod vedením 
Václava Bora obsadili studenti Petr Vévoda, 
Ondřej Fibich a Libor Beněk první tři místa. 
Soutěž byla obsahově zaměřena na infor-
mační a výpočetní techniku a organizuje ji 
Nadace Jana Pivečky a fi rma Objects Con-
sulting RNDr. Ilji Kravala. Studenti obdrželi 
fi nanční dary.

2. V poslední červnový týden se uskutečni-
la ve škole návštěva osmi studentů a jednoho 
učitele z partnerké střední školy z němec-
kého Diepoltzu. Na tuto návštěvu přispěla 
Nadace Jana Pivečky částkou 8 500 Kč.

3. Od 12. 6. do 18. 6. absolvovalo 44 stu-
dentů gymnázia studijní pobyt v Londýně.

4. Od 18. 6. do 22. 6. absolvovaly třídy 
septima a G-3 týdenní cykloturistický kurz 
v Jeseníku nad Odrou.

5. Gymnázium získalo grant Nadace 
„Děti-kultura-sport“ z Uherského Hradiště ve 
výši 15 000 Kč na přípravu mezinárodního 
fl orbalového turnaje, který se uskuteční na 
podzim roku 2007. 

6. V průběhu měsíce července dochází 
k výměně podlah ve dvou třídách gymnázia 
fi rmou Ag Staving, realizace záměru je ve 
výši 330 000 Kč. 

7. Gymnázium vybudovalo v průběhu čer-
vence zcela novou multimediální, interaktivní 
jazykovou učebnu v hodnotě 500 000 Kč .

8. Závěry České školní inspekce, která 
působila na škole ve dnech 15. – 16. 6., jsou 
umístěny na www školy. Chtěli bychom tímto 
poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli 
na ICT vybavení, neboť závěry ČŠI vysoce 
hodnotí nejenom vedení a řízení školy, ale 
také ICT technologie na gymnáziu.

Mgr. Josef Maryáš

    ZŠ VLÁRAVlára Slavièín

Informace rodičům budoucích prvňáčků

Informace vzdělávacího střediska
KY

Foto z prázdninového kurzu keramiky pořádaného Nadací Jana Pivečky

Přijďte do pohádkového lesa
Nadace Jana Pivečky, divadelní soubor 

SemTamFór a jejich přátelé srdečně zvou 
děti i dospělé v sobotu 1. 9. 2007 od 14 hodin 
na příjemnou procházku POHÁDKOVÝM 
LESEM v Pivečkově lesoparku a okolí ve 
Slavičíně. 

Chcete potkat krásné princezny, strašidel-
né čerty, vodníka, nebo si uloupnout nefal-
šovaný perníček z perníkové chaloupky? Na 

každého, kdo zná pohádky, zvládne celou 
trasu a splní všechny úkoly, čeká na konci 
překvapení od pana Krále a paní Královny. 
Kromě toho Vás v areálu lesoparku čekají 
soutěže, hry, hudba, občerstvení, chutné 
grilované klobásky a spousta dalších překva-
pení. Srdečně Vás všechny zveme! Přijďte si 
s dětmi užít poslední prázdninovou sobotu. 
Vstupné 10 Kč.

Zprávy z domečku 
pro děti

P r á z d n i n y  s e 
přehouply do druhé 
poloviny. Pomalu, 
ale jistě se blíží nový 
školní rok.

Co vám v něm 
nabídneme?

Děti školního věku se mohou těšit 
na nabídku cca 40 zájmových krouž-
ků. Pro děti předškolního věku máme 
připraveny zájmové kroužky 4.

Místo opět u nás najdou kurzy ang-
ličtiny pro dospělé paní Horalíkové 
a paní Bačové. Nově, z Prahy přichází 
s nabídkou kurzů angličtiny paní Jirá-
ková, která má za sebou 4 roky praxe při 
pražské jazykové agentuře. Tato paní 
povede v příštím školním roce při DDM 
i zájmový kroužek předškoláků a dětí 
školního věku. Informace pro případ 
potřeby: 604 122 625.

Nabídkové listy zájmových krouž-
ků pro školní rok 2007/2008 budou 
v DDM, obou mateřských a obou 
základních školách našeho města 
k dispozici od 12. září 2007.

1. 9. 2007 se uskuteční zájezd do 
Dinoparku a ZOO Vyškov pro cílovou 
skupinu „Rodiče a děti“. 

Na tuto akci jsou ještě 2 volná místa. 
Podle přísloví „Kdo dřív přijde, ten dřív 
mele“, Vás ještě rádi do tohoto zájezdu 
přihlásíme. 

Tel.: 604 155 312. 
Zdenka Odehnalová, 

ředitelka DDM 

Dne 21. 6. proběhlo 
v prostorách našeho zaří-

zení certifi kační místní šetření na pro-
gramy specifi cké prevence poskytované 
v rámci školní docházky. Proces certi-
fi kace sleduje kvalitu poskytovaných 
programů. Tomuto procesu předchá-
zela několikaletá práce a praxe, tvorba 
obecných a speciálních standardů, 
odbornost, tvorba programů v oblasti 
prevence dětí a mládeže, prokázaná 
spolupráce s více než 13 školskými zaří-
zeními v regionu a rozsáhlá řada dalších 
specifi ckých požadavků.

Certifi kační tým po svém téměř 11 
hodinovém šetření konstatoval splnění 
všech požadovaných obecných i speci-
álních standardů a navrhl udělit naše-
mu zařízení CERTIFIKÁT ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat vedení Základní školy 
ve Slavičíně za umožnění provedení 
ukázkového preventivního programu na 
prvním stupni, který byl součástí místního 
certifi kačního šetření.

Rovněž bychom chtěli vyjádřit podě-
kování Základní škole ve Slavičíně, 

Základní škole v Brumově a Základní 
škole praktické a speciální v Hrádku, 
které se podílely na dotazníkovém šetření 
v hodnocení programů primární prevence 
a spolupráce.

Za několikaletou spolupráci děkujeme 
i ostatním školám v regionu, jmenovitě:

ZŠ Vlachovice, ZŠ Nedašov, ZŠ Valaš-
sko Klobouky, ZŠ Šanov, ZŠ Rokytnice, ZŠ 
Malé Pole, ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Sehradice, 
ZŠ Slopné, DD, ZŠ a PrŠ Smolina, ZvŠ 
Návojná, Gymnázium JP Slavičín, SOŠ 
Slavičín, SOŠ Luhačovice, SOU Valašské 
Klobouky.

Těšíme se na další spolupráci.
Činnost o. s. R-Ego podporují: Úřad 

vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Krajský úřad 
Zlínského kraje, Město Slavičín, Služby 
Města Slavičína, s. r. o.

Přejeme Vám krásné letní dny plné 
pohody a sluníčka, příjemnou dovolenou 
a hezký srpnový prázdninový měsíc.

Dana Kozubíková, 
vedoucí Poradenského centra R-Ego

Poradenské centrum R-Ego

Mladí florbalisté se dostali na olympiádu

Foto: Archiv M. Zvonka

nabízí předplatné 62. sezóny 2007/08
- organizovaně – autobusem ze Slavičína 

na představení každý čtvrtek v 19 hodin, 
skupina 3

- kupon I v hodnotě 90 Kč
- kupon II v hodnotě 90 Kč

Cena předplatného:
Základní cena

A 1 000 Kč, důchodce a studenti 850 Kč
B 900 Kč, důchodce a studenti 750 Kč
C 820 Kč, důchodce a studenti 690 Kč
 5x činohra, 1x muzikál, 1x host – čino-

hra, 2x kupon na slevu, cena za dopravu 
cca 50 Kč
Bližší informace – Městské infocent-

rum, tel. 577 342 251, nebo přímo v Měst-
ském divadle Zlín, tel. 577 636 206.
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Jak již mohla čtenářská obec zaznamenat 
z minulých čísel Slavičínského zpravodaje, 
snahou městské knihovny je vyzdvihnout 
svou stodesetiletou historii, související se 
založením čtenářsko-ochotnického spolku 
Palacký v roce 1897. Proto se i akce knihovny 
po celý tento rok odvíjejí ve vzpomínkovém 
duchu. Jednak aby podtrhly dlouholetou 
tradici čtenářství v našem městě a dále pak 
nezbytnost knihovny jako prostředku kul-
turního i duchovního růstu našich občanů. 
V neposlední řadě jde knihovně také o to, 
jak ukázat každému z nás cestu příjemného 
a zároveň smysluplného trávení volného 
času. I když se knihovna ve svém působení 
zaměřuje na všechny čtenářské kategorie, 
jejím důležitým posláním je především 
formování pozitivního vztahu ke knize 
a literatuře u dětí a mládeže.

V návaznosti na místní knihovnickou 
minulost, ale i budoucnost v souvislosti se 
získáním nových prostor v Horákově vile 
tedy knihovna vyhlásila ve 2. čtvrtletí roku 
2007 výtvarnou soutěž Knihovna mých snů. 
Této soutěže se zúčastnili žáci základních 
škol Vlára a Malé Pole a také studenti Gym-
názia Jana Pivečky. Cílem bylo vyburcovat 
dětskou obrazotvornost v oblasti estetického 
vzhledu a tematické náplně budoucí nové 
knihovny. Úkol to nebyl zdaleka jedno-
duchý, děti se musely vžít do role malých 
architektů, vědců i umělců a spojit všechny 
své myšlenky v jedno ucelené výtvarné dílo. 
Následně vznikla spousta krásné, pestroba-
revné inspirace s prvky exotické květinové 
výzdoby, kde by měl mít své místo i živý 
svět například v podobě obřího akvária či 
koutku pro pejsky.

Dětem se tak v jejich pracích dokonale 
podařilo vystihnout důstojnou a zároveň 
neformální atmosféru literárního prostře-
dí plnou pohody, jež by rozvíjela fantazii 

a estetické cítění všech budoucích náv-
štěvníků a která by měla novou knihovnu 
významně dotvářet. Práce posuzovala 
odborná porota ve složení Ing. Zdeněk 
Kutra, František Slovák a akademický malíř 
Jaroslav Jeřábek.

Celá soutěž vyvrcholila dnem 26. 6., 
kdy v Městské knihovně Slavičín proběhlo 
slavnostní vyhodnocení všech výtvarných 
děl a ocenění těch nejlepších za přítomnosti 
soutěžících i zástupců z řad pedagogů, zpes-
třené libozvučnou hrou na píšťalky v podání 
jednoho z porotců, akademického malíře 
Jaroslava Jeřábka. 

A kteří z účastníků tedy uspěli v „kon-
kurzu“ na nejzajímavější řešení budoucí 
knihovny?

Kategorie žáků 1. stupně ZŠ: 
1. místo – Michaela Janků (5. tř. ZŠ Malé 

Pole), 2. místo – Martin Štěpančík (5. tř. ZŠ 
Malé Pole)

Kategorie žáků 2. stupně ZŠ: 
1. místo – Věra Pokorná (6. tř. ZŠ Vlára), 

2. místo – Simona Vojtásková (6. tř. ZŠ Vlára), 
3. místo – Barbora Fojtíková (6. tř. ZŠ Vlára)

Kategorie studentů Gymnázia Jana 
Pivečky: 

1. místo – Aneta Borová (sekunda), 
2. místo – Darina Manduchová (sekunda), 
3. místo – Jan Roman (tercie)

Za originální výtvarné pojetí soutěže 
byly zvláštní cenou poroty odměněny tyto 
soutěžící dívky:

Kateřina Chovančíková (7. tř. ZŠ Vlára), 
Danuška Končická (sekunda GJP), Veronika 
Sommerová (sekunda GJP). V současné době 
jsou všechny práce vystaveny v prostorách 
městské knihovny a bude možné je zhlédnout 
v době od 1. 8. 2007 vždy v půjčovní době 
knihovny.

Této příležitosti knihovna využila 
i k pochvale a ocenění několika studentek 

Modeláři před závěrem 
školního roku

Letos opět patřil závěr školního roku 
k těm nejlepším, a to na mistrovství České 
republiky žáků – stavitelů plastikových 
modelů. Nominační krajské kolo se konalo 
19. května v Brumově-Bylnici spolu s tradič-
ními soutěžemi Balejkův pohár a Louckého 
memoriál.

Účast našich modelářů byla veliká, i když 
se našli hříšníci, kteří tvrdili, že o žádné sou-
těži nevěděli. Bylo to ke škodě jejich i celého 
kroužku. Ti, kteří soutěžit přijeli, rozhodně 
nelitovali. Nebyl snad nikdo, kdo by odjel 
s prázdnou. Soutěž byla již tradičně velice 
dobře připravená.

K velkému zážitku patřila i přítomnost 
válečných veteránů, pana Dubce a pana 
Bočka, stíhacích pilotů RAF, kteří spolu 
s předsedou svazu letců ČR, panem plk. Fili-
pem, předávali ceny. Ocenění modeláři měli 
tak jedinečnou možnost potřást si rukou se 
skutečnými legendami.

Výsledkem postupového kola byly čtyři 
nominace na Mistrovství republiky v Brně. 
Tam tedy budou soutěžit modely Jakuba 
Vašičky, Rostislava Pagáče a Luďka Matuly, 
který uspěl se dvěma modely. 

Všem vítězům blahopřeji a nominova-
ným držím pěsti, ať se jim na „republice“ 
zadaří.

Tomáš Hájek, vedoucí modelářského kroužku

Knihovna mých snů – výsledky výtvarné soutěže
Gymnázia J. Pivečky: Tereze Pavelkové, 
Anetě Lysáčkové, Danuši Končické a Petře 
Lysákové, které v průběhu letošního školního 
roku přispěly svou dobrovolnou výpomocí 
k jejímu zvelebení a svými nápady ke zpes-
tření některých dětských programů. 

Závěrem nezbývá než poděkovat dětem, 
které se zúčastnily soutěže a daly tak najevo, 
že jim dění v našem městě není lhostejné, 
a také zástupcům jednotlivých škol nejen za 
pomoc při organizaci soutěže, ale i za vynika-
jící celoroční spolupráci s knihovnou. Chci 
také popřát nám všem, abychom v dohledné 
době mohli navštěvovat novou knihovnu, kte-
rá by se stala skutečným zosobněním alespoň 
některých z těchto nápaditých výtvarných 
snů, uchovaných prozatím v pestré paletě 
nekonečné dětské představivosti.

Gabriela Klabačková, ved. MěKK Slavičín

Půjčovní doba 
Městská knihovna Slavičín o letních 

prázdninách:
Pro děti a dospělé
Červenec: zavřeno
Srpen: 
Po  10:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čt  10:00 – 12:00 13:00 – 18:00

Stalo se již tradicí, že vždy koncem škol-
ního roku starosta města zve do obřadní síně 
Radnice Slavičín oceněné žáky a studenty ze 
zdejších škol. 

Letos došlo k výrazné změně nominací 
– nebyli vybráni jen žáci a studenti s výborným 
prospěchem, ale byli pozváni i ti, kteří ukázali 
víc, než je rámec jejich školních povinností. 
Proto jsme se ve čtvrtek 28. 6. 2007 setkali 
se žáky a studenty, kteří se účastnili olym-
piád, krajského a celostátního kola soutěže 
zručnosti v oboru instalatér, mohli jsme se 
seznámit se studentem, který vede Žákovský 
parlament, poznali jsme žáka, který nalezl 
a odevzdal peněženku a těšili se z úspěchu 
komorního tria klarinetů, které získalo 1. 
místo v celostátní soutěži ZUŠ. Celkem bylo 
vyhodnoceno 26 žáků.

Základní školu Slavičín-Vlára, jejímž ředi-
telem je PaedDr. Petr Navrátil, zastupovali 
žáci Vladan Oláh, Zdeněk Kupčík, Ondřej 
Vyvlečka, Radim Studeník a žákyně Kate-
řina Polášková, Jana Gorecká a Miroslava 
Kosečková. 

Pan ředitel Mgr. Roman Goldbach ze 
Základní školy Slavičín-Malé Pole s sebou 
přivedl žáky Michala Tománka, Lucii Machov-
skou a Elišku Hercovou.

Za Základní školu praktickou a základní 
školu speciální z Hrádku vybral pan ředitel 
Mgr. Josef Fusek Terezu Struškovou a Barboru 
Pálkovou.

Trio klarinetistek ze Základní umělec-
ké školy Slavičín přivedla paní ředitelka 

Mgr. Jana Jakúbková a představila Barboru 
Durďákovou, Alenu Filipčukovou a Kristýnu 
Maryášovou.

Pan Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia JP 
Slavičín, vyhodnotil Václava Miklase, Jakuba 
Miklase a Gabrielu Pinďákovou.

Střední odbornou školu Slavičín reprezen-
tovali v doprovodu ředitele Ing. Miroslava 
Kadlece studenti Kamil Máčala, Roman Hol-
ba, Josef Lysák a studentky Martina Rutarová, 
Barbora Jelínková, Ivana Lišková, Monika 
Kosečková a Petra Chrástecká.

Celý obřad profesionálně moderovala 
předsedkyně komise pro občanské záležitosti 
paní Bohumila Šuráňová. Pan starosta Ing. 
Jaroslav Končický svým vtipem vykouzlil neje-
den úsměv na tvářích všech zúčastněných. 
Mimo jiné poděkoval za vzornou reprezentaci 
jednotlivých škol i města a popřál krásné 
prožití prázdnin. Obřad byl zpestřen reci-
tací paní Jarmily Gottfriedové a podbarven 
vystoupením úspěšného tria klarinetistek 
pod vedením paní učitelky Anny Frajtové. 
Ocenění spolu s řediteli škol byli vyzváni 
k podpisu do Pamětní knihy města Slavičína, 
kterou již léta vzorně píše pan František Slo-
vák. Vybraní žáci a studenti převzali z rukou 
starosty a místostarosty pamětní listy a věcný 
dar. Po ofi ciálním programu bylo přítomným 
nabídnuto pohoštění.

Touto cestou děkuji všem, kdo se na přípra-
vě a zdárném průběhu obřadu podíleli.

Marie Spurná, 
tajemnice Komise pro občanské záležitosti

Přijetí žáků a studentů na radnici 

V pátek 15. června 2007 jsme stejně jako 
loni uspořádali pro širokou veřejnost, naše 
klienty a pro tříkrálové koledníčky zahradu 
plnou pohádkových bytostí a soutěží. 

Již ráno si přišly zasoutěžit děti z mateř-
ské školy Malé Pole. Soutěže se jim velmi 
líbily a dostaly i sladkost z vodníkovy kapsy. 
Odpoledne začali přicházet naši klienti, 
rodiče s dětmi. Hned při vstupu obdržel 
každý kartičku, na kterou dostal razítko za 
splněné úkoly. Na stanovištích jsme mohli 

vidět například vodníka, kterému uplavaly 
dušičky, princeznu, prince, čarodějnice 
a mnoho jiných pohádkových bytostí. Přes 
počáteční obavy z počasí se nám sluníčko 
ukázalo v plné síle a toto odpoledne jsme 
mohli zakončit při táboráku a kytaře.

Velký dík patří všem dobrovolníkům, 
bez kterých by se žádná naše akce nemohla 
uskutečnit.

Věříme, že příští rok se zase setkáme.
Marcela Šmotková, DC Maják

Pohádková zahrada na charitě

NK CUP 2007
 Dne 9. června se uskutečnil 2. ročník NK 

CUPU 2007 v nohejbalu trojic na umělém 
povrchu na sídlišti Vlára. Přestože se turnaje 
zúčastnilo pouze 6 týmů, jednalo se zcela jistě 
o nejkvalitněji obsazený turnaj ve Slavičíně. 
Domácí tým NK Slavičín „A“ prohrál v semi-
fi nále nešťastně s týmem Bylnice, pozdějším 
vítězem turnaje, nejtěsnějším možným 
rozdílem 9:10 ve druhém setu. V boji o 3. 
místo přesvědčivě porazil loňské vítěze tohoto 
turnaje tým Tři niti z Bohuslavic 2:0 na sety. 
Ve fi nále na sebe narazily Bylnice a Vlčnov. 
Finále bylo velice těsné a vyrovnané a opět 
rozhodoval jediný míč. Nakonec se po zásluze 
z vítězství radoval tým Bylnice s výsledkem 
2:1 na sety. 

Na závěr bych chtěl poděkovat Městu 
Slavičín za upomínkové předměty, které nám 
na tuto akci věnovalo.

Celkové umístění: 1. Bylnice, 2. Vlčnov, 
3. NK Slavičín „A“, 4. Tři niti, 5. NK Slavičín 
„B“, 6. Kameni.

Příští ročník se uskuteční opět druhou 
červnovou sobotu. 

Zároveň bych chtěl oslovit hráče jakéhoko-
liv věku, přijďte si zkusit zahrát tento sport, 
který vznikl právě u nás. Přijďte kdykoliv 
v pondělí nebo středu od 18 do 20 hodin na 
umělé hřiště na Vláře. 

Kontakt: NKSlavicin@seznam.cz, tel.: 
776 191 849 nebo 777 834 214, www: nksla-
vicin.wz.cz Bc. Josef Indra

Vítězem Jerevan cupu 
2007 se stal SYNOT

V turnaji startovalo čtr-
náct týmů z okolí Slavičína, 
Uherského Brodu a dokonce 
Prahy. 

Vítězem IX. ročníku tradiční-
ho turnaje v nohejbalu trojic na antukových 
kurtech v zámeckém parku ve Slavičíně 
se stal celek SYNOT ve složení Milan 
Both, Josef Ťulpa a Richard Ťulpa, který 
v dramatickém fi nále porazil domácí tým 
ABSINTH 2:1.

V souboji o 3. místo udolalo překvapení 
turnaje – Pošťáci – hráče týmu Carveři. 
Nejlepším universálem turnaje se stal 
Josef Jindra a nejlepším smečařem pak Jiří 
Petrů. Cenu Fair-play obdrželo TORZO. 
V turnaji startovalo 14 týmů z okolí Sla-
vičína, Uherského Brodu a Prahy a i přes 
nepřízeň počasí se podařilo celý turnaj 
odehrát vcelku bez problémů. V souběžně 
probíhajícím turnaji JEREVAN cup v kužel-
kách jednotlivců vyhrál Milan Ptáček před 
Josefem Ťulpou a Josefem Čížem. Soutěž 
žen vyhrála Monika Kosečková.

Příští jubilejní X. ročník JEREVAN cupu 
proběhne opět ve stejném termínu a pořa-
datelé již nyní chystají malá překvapení!

Petr Koseček
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NAROZENÍ

Tomáš Klaban a Martina Kocveldová – dcera 
Kristýna
Luděk a Jitka Hubáčkovi – syn Lukáš
Tomáš a Věra Horalíkovi – syn Martin
Petr Lukáš a Monika Andersová – syn Michal
Jiří a Alžběta Zelenkovi – dcera Adéla
Daniel a Hana Strnkovi – dcera Adéla

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVEN

ÚMRTÍ 

 23. 6. 2007  Ján Vulgán, 62 let, Slavičín
 27. 6. 2007  Vladimír Salvet, 79 let, Slavičín

Život se nezastaví, jde dál. Jen smut-
ná vzpomínka zůstává nám.

Dne 5. srpna 2007 uplynou dva 
roky, kdy nás navždy opustil manžel 

a tatínek pan 
Antonín ŠMOTEK ze Slavičína. 

Za tichou vzpomínku děkuje manžel-
ka, synové Antonín, Kamil a Miroslav 

s rodinami. 

  
Jen kytičku květů na hrob můžeme 
Vám dát a stále na Vás vzpomínat. 
Dne 10. února 2007 uplynulo 39 

roků, co nás navždy opustil tatínek 
Josef KAPUSTA z Hrádku. 

Dne 14. srpna 2007 uplyne 20 roků, 
co nás navždy opustila maminka 
Marie KAPUSTOVÁ z Hrádku. 

Kdo jste je znali a měli je rádi, věnuj-
te jim tichou vzpomínku. 

Děkuje rodina. 

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

rozloučení dne 3. července 2007 
s panem Vladimírem SALVETEM 
ze Slavičína, Horního náměstí 98.

Manželka, sestra Marie a děti 
s rodinami.

Děkujeme za projevy soustrasti 
a účast při posledním rozloučení 
s panem Janem VULGÁNEM ze 

Slavičína.
Zarmoucená rodina.

V Z P O M Í N Á M E

Měl jsi rád všechny kolem sebe, 
tolik jsi s námi chtěl žít, srdce se Ti 
zastavilo a Ty jsi musel beze slůvka 

rozloučení odejít.
Dne 23. srpna uplynul rok, co nás 

navždy opustil 
pan Josef KOVAŘÍK z Petrůvky.

S láskou vzpomínají manželka, děti 
a maminka.

Čas plyne, vzpomínky zůstanou.
Dne 25. 8. 2007 vzpomeneme nedo-

žitých 60 let paní 
Marie MACHAČOVÉ – RAKOVÉ 

z Lipové.
S láskou vzpomínají Ladislav, 
Miloslava a Emil s rodinami.

Nechal jsi lásku pro mne, 
co včelkám svým jsi sliboval. 

Nechal jsi lásku lukám, 
když po nich v rose chodíval.

Já dneska ve svých uších 
slyším ten bzukot včel 
a ve svém srdci tuším, 

co lásky bylo v Tvých slovech.
Dne 31. srpna by se dožil 75 let 

pan Ladislav DVORSKÝ z Rudimova.
Vzpomínají manželka a sestry 

s rodinami.

  Bližší informace na pozvánkách
 11. 8. Stadion FC TVD

 KOPANÁ – DOROST
 12. 8. Stadion FC TVD

 KOPANÁ MUŽI B
 11. – 12. 8. Divnice

 100 LET SDH DIVNICE
 13. – 15. 8. Kuželna Slavičín 

 SLAVIČÍNSKÉ KOULENÍ 
 18. 8. Horní náměstí

 SRAZ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH 
VOZIDEL

 18. 8. Stadion FC TVD
 KOPANÁ – DIVIZE E

 25. 8. Výletiště Hrádek
 POSLEDNÍ NOC PRÁZDNIN
 25. 8. Stadion FC TVD

 KOPANÁ DOROST
 26. 8. Stadion FC TVD

 KOPANÁ MUŽI B
 25. – 26. 8. 

 SLAVIČÍNSKÁ ŠEDESÁTKA
 26. 8.

 ZÁJEZD NA POUŤ NA SVATÉM HOS-
TÝNĚ

KALENDÁŘ AKCÍ
SŇATKY

Marek Semela a Kateřina Jiříčková
Zdeněk Drozd a Jitka Nováková
Vladimír Šoukal a Lenka Hulalová
Roman Matouch a Jana Jirsová
František Bůbela a Vendula Anna Bašáková
David Salvét a Markéta Borová
Marek Míča a Renata Vaškůjová
Josef Bartošík a Jana Tomášová
Pavel Andert a Miroslava Hubíková

Martin Matušinec a Žaneta Hlavicová
Roman Račák a Dana Štepánková
Martin Velík a Magdalena Janíčková
Zbyněk Rusek a Veronika Šebáková
Milan Sebastien Šuráň a Lucie Studeníková

MUDr. Petr Zemčík oznamuje svým pacientům, že od úterý 
7. srpna do pondělí 20. srpna včetně bude ordinace UZAVŘE-
NA z důvodu čerpání dovolené. Zastupuje MUDr. Malotová na 
Poliklinice ve svých ordinačních hodinách.

PNEU PLUS s.r.o.
Areál ZD, SLAVIČÍN

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

U nás nakoupíte i ON-LINE! WWW.PNEUPLUS.CZ

SERVIS KLIMATIZACESERVIS KLIMATIZACE
NOVÁ SLUŽBANOVÁ SLUŽBA

ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE, PLNĚNÍ 
A VAKUOVÁNÍ

Mezinárodní potravinářská společnost Podravka – Lagris, a. s., se 
sídlem v Dolní Lhotě u Luhačovic, vypisuje výběrové řízení na pozici

 SKLADOVÝ MANIPULANT
Požadujeme:
 Vysoké pracovní nasazení a spolehlivost
 Odpovědnost
 Částečná znalost PC výhodou (Word, Excel, Internet, Outlook)
 Praxe v řízení vysokozdvižného nebo ručně vedeného vozíku
 Praxe ve skladu vítána

 Nabízíme:
 Perspektivní práci v potravinářské fi rmě mezinárodního cha-

rakteru
 Školení pro získání řidičského oprávnění VZV
 Zajímavé a motivační mzdové ohodnocení
 Příjemný kolektiv
 Naturální bonusy

Nástup možný ihned
Strukturované životopisy zasílejte na adresu:
Podravka – Lagris a. s.; Vodičková Ladislava; Dolní Lhota 39
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
nebo na e-mailovou adresu: ladislava.vodickova@podravka.cz
tel. kontakt 577 658 219.

Veteran Car Club Zlín a 
Klub vojenské historie Slavičín

pořádají 
v sobotu 18. srpna 2007

17. SRAZ VOJENSKÝCH 
HISTORICKÝCH VOZIDEL.

V 9 hodin na Horním náměstí 
start orientační jízdy historických vozi-

del okolím Slavičína.

Orel jednota Slavičín pořádá
ZÁJEZD na 

Tradiční orelskou pouť 
na Svatém Hostýně

v neděli 26. srpna 2007
Odjezdy autobusu:

v 5:30 z okolních obcí
v 6:00 ze zastávky U Radnice 
Přihlášky: do 21. srpna 2007 

v Potravinách u Pinďáků ve Slavičíně 
u paní Tarabusové, v Hrádku u paní 

Švajdové. Cena zájezdu: 100 Kč
Autobus dopraví účastníky 

přímo k bazilice.

25. 8. Výletiště Hrádek

POSLEDNÍ NOC PRÁZDNIN
Zve UnArt, www.unart.cz.

Nadace Jana Pivečky, 
divadelní soubor SemTamFór 

a jejich přátelé 

v sobotu 1. 9. 2007 od 14 hodin
zvou na cestu 

POHÁDKOVÝM LESEM 
v Pivečkově lesoparku.

POZVÁNKA NA 

SLAVIČÍNSKÉ 
KOULENÍ 2007 

Disciplina: tandemy neregistrovaných 
na 100 HS 1x nához + 1x fi nále 

Termín: 13. – 15. 8. 2007 

Přihlášky: 5. 8. 2007 na email: 
skslavicin.kuzelky@seznam.cz 

Startovné: 100 Kč za tandem 

Hrací doba: základní kolo 13. 8. 
– 14. 8. 2007 od 16:30 
fi nále 15. 8. 2007 od 16:30 hodin 
Občerstvení po celou dobu konání tur-
naje zajištěno. Těšíme se na účast.

Oddíl kuželek 

KURZ ANGLIČTINY
Mgr. Markéta Bačová

Naučte se anglicky nebo si procvičte 
a zdokonalte to, co již umíte!

Různé úrovně:
• začátečníci

• mírně pokročilí
• pokročilí

(závisí na počtu uchazečů) 
Předpokládaný začátek 
– září nebo říjen 2007.

Kontakt: tel. 737 176 989
e-mail: marketa.bacova@centrum.cz

Klub českých turistů Slavičín 
pořádá 

37. ročník etapového pochodu 

SLAVIČÍNSKÁ 
ŠEDESÁTKA

25. – 26. srpna 2007

1. den: Střelná – Čubův kopec – Fran-
cova Lhota – Pulčín – Čertovy skály 
– Drnovice (rekreační zařízení Elseremo 
32 km). Krátká trasa: Francova Lhota 
– Pulčín – Čertovy skály – Sveradov 
– Drnovice (21 km).
2. den: Drnovice – Mirošov – Valaš-
ské Klobouky – Jelenovská – Vaňatka 
– Bohuslavice – Slavičín (24 km). Krátká 
trasa: Drnovice – Vysoké Pole – Újezd 
– Haluzice – Slavičín (18 km).
Start: Sobota 25. srpna 2007 v 7:30 
hodin od haly sportovních klubů (SK) 
ve Slavičíně
Prezentace: 
Pátek 24. srpna od 18 do 21 hodin v hale 
SK Slavičín
Sobota 25. srpna od 6 hodin v hale SK 
Slavičín
Ubytování:
Pátek – hala SK Slavičín (vlastní spa-
cák)
Sobota – rekreační středisko Elseremo 
v Drnovicích
Startovné: 200 Kč (zahrnuje dopravu 
osob a zavazadel, polopenzi a ubyto-
vání).
Pochod je určen pro osoby starší 15 
let, uskuteční se za každého počasí 
a na vlastní nebezpečí. Případné úpra-
vy pochodu lze dohodnout na místě 
s organizátorem. Doporučené mapy: 
č. 93 Vizovické vrchy, č. 94 Hostýnské 
vrchy. 

Přihlášky se přijímají do 17. srpna na 
adrese: František Kovařík, Okružní 
597, 763 21 Slavičín, tel.: 577 343 075.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
mírně pokročilých, 

pokročilých a začátečníků 

Mgr. Hana Urbanová
Informace: 603 789 275, 577 350 242 

Hana.urbanova@centrum.cz 

Fotbalová utkání FC TVD srpen
Divize E
Sobota 18. 8. FC TVD – Havířov 16:30 h
Dorost
Sobota 11. 8. FC TVD – SFK Holešov 10:00 
hodin, 12:15 hodin
Sobota 25. 8. FC TVD – FC Slušovice
10:00 hodin, 12:15 hodin
Muži B
Neděle 12. 8. FC TVD – Napajedla B 
10:00 hodin
Neděle 26. 8. FC TVD – Návojná 10:00 
hodin
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 středa 1. – 21:00 hodin
SPIDERMAN 3 – Vrací se na fi lmové plátno 

a čekají jej nejnovější dobrodružství. Konečně 
se mu podařilo najít rovnováhu mezi oddaností 
vůči M. J. a jeho povinnostmi superhrdiny. Ale na 
obzoru se chystá bouřka. Když se jeho oblek náhle 
změní na černočerný a vzrostou jeho schopnosti, 
také to přemění Petra, vynese to na povrch temnou, 
pomstychtivou stránku jeho osobnosti, nad kterou se 
pokouší získat kontrolu. Musí překonat své osobní 
démony, když dva nejobávanější zločinci Sandman 
a Venom spojí svou jedinečnou moc a žízní po odpla-
tě vůči Peterovi a všem, které miluje... Režie: Sam 
Raimi. Hrají: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James 
Franco. Vstupné 74 + 1 Kč. Délka 156 min.

 čtvrtek 2. – 21:00 hodin
VDÁŠ SE, A BASTA – Daphne Wilderová je mat-

kou, jejíž láska nezná hranic. Jako matka samoživi-
telka vychovala tři fantastické dcery – nemotornou, 
roztomilou Milly, poklidnou psycholožku Maggie 
a sexy, neuctivou Mae – aby z nich byly takové ženy, 
které touží mít každá matka. Jediný problém je, že 
ony toho mají plné zuby. Režie: Michael Lehmann. 
Hrají: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht. 
Premiéra romantické komedie USA. Vstupné 70 + 
1 Kč. Délka 102 min.

 neděle 5. – 21:00 hodin
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA – Adaptace 

celosvětově úspěšného bestselleru Katherine Pater-
sonové. Jess a Leslie vytvoří imaginární království 
Terabithia, plné kouzelných bytostí, ve kterém se 
stanou králem a královnou. Film se stejně jako Pán 
prstenů 1-3 natáčí ve West Aucklandu, na Novém 
Zélandu v lesích Riverhead. Režie: Gabor Csupa. 
Hrají: Josh Hutcherson, Anna Sophia Robb, Zooey 
Deschanel, Robert Patrick. Premiéra amerického 
fantastického fi lmu v české verzi. Vstupné 70 + 
1 Kč. Délka 95 min.

 úterý 7 – 21:00 hodin
ROMING – Roman (Marián Labuda) dal kdysi 

dávno kamarádovi slib, že až jejich děti dospějí, 
ožení se Romanův syn Jura s jeho dcerou. Cesty 
rodin se rozešly. Po letech přichází dopis, nevěsta 
dosáhla dospělosti a je třeba dávný slib naplnit. 
Potíž je v tom, že Jura studuje vysokou školu, chodí 
s atraktivní blondýnou, ženit se nechce a už vůbec 
nestojí o děvče odkudsi ze slovenské vesničky, které 
v životě neviděl. Po otcově naléhání ale nakonec 
souhlasí, že se pojede na tajemnou nevěstu podívat... 
Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Bolek Polívka, Marián 
Labuda, Vítězslav Holub a další. Premiéra nové české 
komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 105 min.

 čtvrtek 9. – 21:00 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. Režie: Stephen Frears. Hrají: Helen 
Mirren, Michael Sheen, James Cromwell. Premiéra 
britského biografi ckého dramatu. Vstupné 70 + 
1 Kč. Délka 97 min.

 neděle 12. – 20:30 hodin
SHREK TŘETÍ – Za normálních okolností by 

krásní, mladí a zelení manželé Shrekovi po odstra-
nění zákeřné Kmotřičky víly a jejího nemožného 
syna Krasoně žili nerušeně a hlavně šťastně až do 
smrti. Vzhledem k tomu, že se stali protagonisty 
nejúspěšnějšího animovaného fi lmu všech dob, 
nemají na pohodu nárok. Dobrodružství, která si 
pro ně kreativní scenáristé vymysleli tentokrát, 
jsou ještě vypečenější než ta, která oba zlobříci 
prožili doposud. Premiéra americké animované 
komedie v českém znění. Vstupné: 70 + 1 Kč. 
Délka 93 min.

 úterý 14. – 20:30 hodin
BESTIÁŘ – Karolína je mladá žena, jejíž život 

pronikavě změní setkání a rozchod s mladým záhad-
ným Alexem. Karolína podléhá jeho šarmu, jejich 
milostný vztah vzplane velmi rychle a intenzivně, 
ale od začátku se dějí podivné věci... Režie: Irena 
Pavlásková. Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, 
Marek Vašut a další. Premiéra české tragikomedie. 
Vstupné 80 + 1 Kč. Délka 113 min.

 čtvrtek 16. – 20:30 hodin 
HOSTEL 2 – Tři mladé Američanky pod 

vedením exotické a okouzlující známé z Evropy 
vydávají z Říma na společný víkendový výlet do 
lázní s příslibem odpočinku, zotavení a posílení 
svých přátelských pout. Najdou dívky to, co hledají? 
Nebo se staly obětí klamu? Režie: Eli Roth. Hrají: 
Lauren German, Bijou Phillips, Roger Bart, Richard 
Burgi, Heather Matarazzo. Premiéra amerického 
hororu. Vstupné 70 + 1 Kč, přístupno od 18 let. 
Délka 93 min.

 neděle 19. – 20:30 hodin
SPIDERMAN 3 – Letní srpnová repríza 3. dílu 

dobrodružství slavného hrdiny. Vstupné 74 + 1 Kč. 
Délka 156 min.

 úterý 21. – 20:30 hodin
DANNYHO PARŤÁCI 3 – Danny Ocean a jeho 

parta by se k návratu k tomu, co jim jde nejlépe, 
odhodlali jen z jednoho jediného důvodu – kdyby 
byl v ohrožení jeden z nich. Když nelítostný majitel 
kasina, Willy Bank podrazí Dannyho přítele a učitele 
Reubena Tishkoffa, Danny a jeho věrní opět spojí své 
síly s cílem vyprázdnit Bankovy sejfy... Režie: Steven 
Soderbergh. Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy Garcia, Al Pacino. Premiéra americké 
krimikomedie. Vstupné 70 + 1 Kč. 122 min.

 čtvrtek 23. – 20:30 hodin
NORBIT – „Jmenuji se Norbit a sotva jsem se 

narodil, pohodili mě u dveří sirotčince.“ Přesně 
tak začíná životní příběh věčného smolaře Norbita 
Alberta Rice... Muž mnoha tváří – tato defi nice asi 
v současné době nejpřiléhavěji sedí na Eddieho 
Murpyho. Slavný herec totiž dokáže s přehledem 
zahrát nejen drzého Policajta z Beverly Hills, ale 
také přitroublého outsidera, jeho přisprostlou těžko-
tonážní manželku nebo stařičkého provozovatele 

sirotčince čínského původu. Režie: Brian Robbins 
Hrají: Eddie Murphy, Thandie Newton, Cuba Goo-
ding Jr., Clifton Powell. Premiéra americké komedie. 
Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 102 min.

 neděle 26. – 20:30 hodin
KRVAVÁ SKLIZEŇ – Po tragické smrti svých 

rodičů ztratila svou víru a stala se uznávanou svě-
tovou expertkou na náboženské fenomény a jejich 
vyvracení. Při průzkumu malého města v Louisianě, 
kde se objevují jevy ne nepodobné starozákonním 
ranám, však zjišťuje, že věda některé věci nedokáže 
uspokojivě vysvětlit. Nezbývá než proti temným 
silám, jež sužují město, použít to, co dosud odmítala. 
A tím je právě její víra. Režie: Stephen Hopkins. Hrají: 
Hilary Swank, David Morrissey, Idris Elba. Premiéra 
hororu USA. Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 99 min.

 pondělí 27. – 20:30 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD – Pátý fi lm 

o brýlatém čaroději. Pán Zla se na konci minulého 
dílu vrátil silnější než kdy dříve, připraven nastolit 
svou krutovládu. Jenže ani pro tak mocného mága 
není nic tak jednoduché, jak by se mohlo zdát 
a v jeho cestě k defi nitivní moci stojí mnoho pře-
kážek. Jednou z nich je právě Harry, chlapec, který  
přemohl  toho-jehož-jméno-se-nesmí-vyslovit. Hrají: 
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom 
Felton. Premiéra dobrodružného fi lmu USA v čes-
kém znění. Vstupné 74 + 1 Kč. Délka 138 min.

 úterý 28. – 20:30 hodin
SUNSHINE – Padesát let v budoucnosti naše 

Slunce začíná vyhasínat a tím ohrožuje samotnou 
existenci života na Zemi. Proto se k naší hvězdě 
vydává kosmická loď Icarus 2 s osmičlennou 
posádkou a obrovskou jadernou náloží, která by 
se měla pokusit Slunce znovu zažehnout. Režie: 
Danny Boyle. Hrají: Cillian Murphy, Chris Evans, 
Michelle Yeoh. Premiéra sci-fi  USA. Vstupné 70 + 
1 Kč. Délka 107 min.

 čtvrtek 30. – 20:30 hodin
BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ KUL-

TŮRY NA OBĚDNÁVKU SLAVNOJ KAZAŠSKOJ 
NÁRODU – Borat Sagdijev je šestým nejznámějším 
Kazachem a nejlepším televizním reportérem Kazaš-
ské státní televize, která ho vyšle do USA, aby zde 
natočil dokument o této „zemi neomezených mož-
ností“. A případně si našel novou manželku, protože 
tu starou tlustou mu znásilnil a roztrhal medvěd. 
Režie: Larry Charles. Hrají: Sacha Baron Cohen, 
Ken Davitian, Pamela Anderson. Premiéra americké 
komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 83 min.

Změna programu vyhrazena. Všechna předsta-
vení jsou uváděna v LETNÍM KINĚ. Od neděle 12. 
8. jsou začátky již ve 20:30 hodin. Zahraniční fi lmy 
bez uvedení verze jsou v původním znění s českými 
titulky. Za nepříznivého počasí a dostatečného 
zájmu diváků se bude promítat v SOKOLOVNĚ. 
Informace o změnách na telefonu 577 341 108.


