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Zdravotnictví patří mezi priority
Potřeba řešit některé otázky v oblasti zdra-

votnictví přivedla do našeho města na jednání 
Ing. Bronislava Fuksu, člena Rady Zlínského 
kraje zodpovědného za oblast zdravotnictví.

Hlavním bodem jednání byl požadavek 
města Slavičín na posílení výjezdového sta-
noviště Zdravotnické záchranné služby (ZZS) 
ve Slavičíně o jedno vozidlo. Rada města 
vznesla tento požadavek z důvodu, že od 
1. 1. 2008 došlo ke změně v typu poskytované 
péče v Městské nemocnici Slavičín a všichni 
akutní pacienti jsou převáženi do Zlína. To 
logicky znamená, že sanitní vozidlo je mimo 
náš region více než doposud. Pan radní 
uvedl, že ZZS již v předstihu od května 2007 
rozšířila provoz výjezdové skupiny ve Valaš-
ských Kloboukách na nepřetržitý provoz a od 

1. října 2007 realizuje ve Slavičíně potkávací 
systém, který umožňuje efektivnější využití 
sloužícího lékaře. V blízké budoucnosti 
je také připravováno zřízení výjezdového 
stanoviště v Luhačovicích, což bude mít za 
následek další zlepšení dostupnosti poskyto-
vané zdravotní péče pro slavičínský region. 
Po dobudování krajského střediska ZZS (září 
2008) se budou připravovat podklady pro 
modernizaci a případné rozšíření stanovišť 
ZZS a jejich služeb. Do konce roku 2008 by 
měl vstoupit v platnost zákon, který legislativ-
ně určí další kroky pro zkvalitnění zdravotní 
péče poskytované ZZS v koordinaci s roz-
vojem celého Integrovaného záchranného 
systému. To je také jednou z priorit Zlínského 
kraje v oblasti zdravotnictví.

I v letošním roce plánuje ZZS obměnu 
svého vozového parku. Bylo dojednáno, že 
jedno z vyřazených sanitních vozidel bude 
převedeno, po potřebném schválení v orgá-
nech kraje, městu Slavičín pro potřeby sboru 
dobrovolných hasičů.

Přímo v nemocnici byla také projednána 
otázka možné budoucí spolupráce měst-
ské nemocnice s krajskými nemocnicemi 
v oblastech, kde se tato spolupráce jeví jako 
výhodná – je to například oblast nákupu léčiv 
a zdravotnického materiálu. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Město Slavičín zve nejširší veřejnost na 
MÁJOVÝ DEN v sobotu 24. května

Život bez lásky je prázdný…
Město Slavičín pořádá oslavu 
DNE MATEK v sobotu 
10. května 2008 od 16 hodin
v sále Sokolovny.  
Hraje LÁLIA – muzikanti z Moravy. 
Srdečně zveme všechny ženy.

SOUTĚŽ XV. OKRSKU V POŽÁRNÍM 
SPORTU - Army park Slavičín–Divnice  
  (bývalé vojenské kasárny)
10:00  NÁSTUP JEDNOTEK – zahájení 

soutěže
10:30  BĚH na 100 m s překážkami
12:30  UKÁZKA AIR SOFTOVÉHO KLUBU 

– doprovodný program
13:00  ŠTAFETY 4x 100 m 
14:30  UKÁZKA PRÁCE KLUBU MODELÁŘŮ 

– doprovodný program 
15:00  POŽÁRNÍ ÚTOK
16:30  UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ – doprovodný 

program
17:00  NÁSTUP JEDNOTEK – vyhodnocení 

soutěže 
Programem provází Lubomír Spáčil. 
Občerstvení zajištěno. 
Pořádá XV. okrsek Slavičín a Sbor 
dobrovolných hasičů Nevšová. 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE - zámecký park
kuželna 

8:00  SLAVIČÍN – DUBNICA n. Váhom 
– přátelské utkání 

12.00  MÁJOVÁ SOUTĚŽ V KUŽELKÁCH 
zámecký park – louka 

13:00  SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI 
s Junákem 

  POVĚSTI Z TOHOTO KRAJE – divadlo 
v podání GJP Slavičín

  PROJÍŽĎKY NA KONÍCH

stadion FC TVD
16:00  EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ
  INTERNANCIONÁLŮ HUDEBNĚ-

ZÁBAVNÝ MÁJOVÝ PROGRAM 
letní scéna

14.00  MAŽORETKY při ZŠ Vlára 
  DŽEZGYMNASTIKA při DDM
  DISKOTANCE při DDM
  RECESNÍ BĚH na běžkách o pohár 

města 
14.30  DORIAN – rockmetal z Valašských 

Klobouk
  BUBENICKÁ SHOW – MORAVIAN  

DRUMMERS z Val. Meziříčí
  HIP HOP při ZŠ Vlára 
16.00  MAŽORETKY při ZŠ Vlára
  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ v běhu na 

běžkách
  16.15 BEATLES revival
  18.00 MIRACLE MAKER metal 
  z Valašska

altánek
20.00  TENDR – country z Otrokovic

Programem provází Ladislav Kocian,  
moderátor Rádia Čas. Občerstvení 
zajištěno po celý den, vstup volný. 

neděle 25. května 2008
115. VÝROČÍ POSTAVENÍ ZÁLOŽNY

restaurace Záložna 
15.30  zahájení výstavy
16.00 – 18.00 CM SLAVIČAN
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Rada města Slavičín

přehled finančních darů městské nemocnici Slavičín
Město Slavičín přispělo na provoz nemoc-

nice částkou 987 000 Kč.

Město Brumov-Bylnice 20 000 Kč

Město Valašské Klobouky 25 000 Kč

Obec Bohuslavice nad Vláří 5 000 Kč

Obec Drnovice 3 000 Kč

Obec Haluzice 3 000 Kč

Obec Hostětín 4 000 Kč

Obec Jestřabí 5 000 Kč

Obec Lipová 6 000 Kč

Obec Loučka 5 000 Kč

Obec Návojná 5 000 Kč

Obec Petrůvka 15 000 Kč

Obec Poteč 5 000 Kč

Obec Rudimov 5 000 Kč

Obec Slopné 15 000 Kč

Obec Tichov 5 000 Kč

Obec Újezd 10 000 Kč

Obec Vlachovice 20 000 Kč

PRABOS, a. s., Slavičín 300 000 Kč

TVD-Technická, a. s. 100 000 Kč

JAVORNÍK CZ PLUS Štítná 50 000 Kč

TASTECH 45 000 Kč

BSV Kubiš, s. r. o. 10 000 Kč

Český svaz žen Slavičín 10 000 Kč

Obyvatelé penzionu Hrádek 5 000 Kč

Zemánková Marie 5 000 Kč

Zálesí, a. s., Luhačovice 5 000 Kč

Hostinec u Talafy Slavičín 3 500 Kč

Oční optika Slavičín 3 000 Kč

Městská nemocnice Slavičín děkuje všem 
sponzorům z řad občanů, podnikatelů i měst 
a obcí, kteří v roce 2007 přispěli peněžními 
dary. Finance byly použity na nákup vybavení 
nemocnice.

Věříme, že nám svou přízeň zachováte 
i v letošním roce, který bude pro nemocnici 
náročný vzhledem k přechodu z akutní péče 
na péči následnou, která si vyžádá investice 
do nákupu rehabilitačních pomůcek a tech-
nických úprav.

MUDr. Libor Palkovský, 
ředitel Městské nemocnice Slavičín

Rada města Slavičín na svých schůzích 
konaných dne 18. 3. a 1. 4. 2008 mj.:

n schválila
l uzavření smlouvy mezi městem Slavičín 
a Charitou sv. Vojtěcha Slavičín o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města na financování pro-
vozních nákladů sociálních služeb poskyto-
vaných v rámci Charitní pečovatelské služby, 
středisko Slavičín a v rámci projektů Denní 
centrum Maják a Domovinka, 
l poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
města ve výši 9 000 Kč Sdružení dobrovolných 
hasičů Nevšová na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním výroční valné hromady 15. 
okrsku SDH a okrskové soutěže v požárním 
sportu,
l poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
města ve výši 10 000 Kč TJ Sokol Nevšová 
za účelem konání oslav 50 let založení TJ 
Sokol Nevšová,
l uzavření smlouvy o spolupráci na projektu 
Centrální registr produktů, služeb a činností 
firem a institucí Axis4.info, jako součást infor-
mačních systémů krajů a měst, mezi městem 
Slavičín a Hospodářskou komorou ČR, 
l výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených městem Slavičín za rok 
2007, jejich finanční odpisový plán a rozpočet 
jejich investičního fondu na rok 2008,
n povolila
l Českomoravské myslivecké jednotě, 
OMS Zlín, konání akce Lochovecký pohár 
jezevčíků Mysliveckého sdružení Jamné dne 
26. 7. 2008,
n požádala
l Zlínský kraj, jako zřizovatele Zdravotnické 
záchranné služby Zlínského kraje, o posílení 
stanoviště záchranné služby ve Slavičíně 
o další zásahové vozidlo,
n souhlasila
l s pořádáním motokrosových závodů Pře-
boru Moravy dětí a mládeže ve dnech 20. 4. 
2008 a 6. 7. 2008 na víceúčelovém sportovním 
areálu „Stráň“ ve Slavičíně,
l s ukončením veřejného kulturního pod-
niku pořádaného SDH Hrádek na výletišti 
v Hrádku dne 27. 6. 2008 do 3 hodin násle-
dujícího dne,
l s vytvořením pracovních míst městem Sla-
vičín v rámci veřejně prospěšných prací, a to 
dvou míst na městském úřadě – místo výkonu 
práce Army park a dvou míst v organizační 
složce Městský klub a knihovna,

n rozhodla o zadání zakázky 
l na vypracování „Průkazu energetické 
náročnosti budov města“ pro radnici a hotel ve 
Slavičíně za cenu 34 510 Kč vč. DPH, uchazeči 
MIX-MAX – ENERGETIKA, s. r. o., Brno,
l na stavební práce „Rozšíření VO u ZŠ Malé 
Pole“ za cenu 96 000 Kč vč. DPH, uchazeči 
Služby města Slavičína, s. r. o., Slavičín,
l na stavební práce „Rozšíření VO na novém 
pohřebišti“ za cenu 95 000 Kč vč. DPH, uchaze-
či Služby města Slav ičína, s. r. o., Slavičín,
l na vypracování projektové dokumentace 
stavby „Multifunkční kulturní centrum“ za 
cenu 47 000 Kč vč. DPH, uchazeči Ing. Zdeněk 
Juřík, Slavičín,
l na stavební práce „Výměna oken v MŠ (MŠ 
Slavičín-Vlára a MŠ Slavičín-Malé Pole)“ za 

cenu 478 344 Kč vč. DPH, uchazeči A+BX 
OKNA, s. r. o., Val. Klobouky,
l na stavební práce „Oprava MK v Nevšové 
a Divnicích“ za cenu 989 220 Kč vč. DPH, 
Stavby silnic a železnic, a. s., Zlín,
l na vypracování žádostí o dotaci: za cenu 
71 000 Kč vč. DPH na „Multifunkční kulturní 
centrum“, za cenu 64 500 Kč vč. DPH na akci 
„Cyklotrasa Slavičín-Nevšová-Luhačovice“, za 
cenu 64 500 Kč vč. DPH na akci „Slavičín – Pro-
tipovodňové opatření na toku Říky a varovný 
systém“, vše uchazeči Regionální rozvojová 
agentura Východní Moravy, Zlín,
l na stavební práce „Instalace elektrických 
rozvaděčů na Horním náměstí“ za cenu 
137 052 Kč vč. DPH uchazeči CHMELA-STAV, 
s. r. o., Slavičín.

Jak již bylo avizováno, město Slavičín 
podalo žádost o dotaci z Ministerstva 
vnitra ČR v rámci Programu prevence 
kriminality pro rok 2008 na projekt 
„Skate parkem proti kriminalitě“. 
Jedná se o využití bývalého hokejbalo-
vého hřiště na sídlišti Vlára pro potřeby 
skateboardistů. 

Město obdrželo dotaci na realizaci 
projektu ve výši 635 000 Kč (celkové 
náklady projektu činí 794 000 Kč). V sou-
časné době je připravováno výběrové 
řízení na dodavatele mobilních skate-
boardových překážek. Na rozhodnutí, 
jaké překážky budou na hřišti umístěny, 
by se měli podílet zejména ti, kteří na 
nich budou jezdit. 

Proto zveme všechny vyznavače tohoto 
sportu na veřejné projednání
návrhu na realizaci skate parku.

Kdy: 14. května 2008 v 16 hodin
Kde: Městský úřad Slavičín, 1. patro, 
zasedací místnost (č. 318)
Proč: Každý zde bude mít prostor k vyjá-
dření svých názorů a připomínek na 
budoucí podobu hřiště. 

poděkování

Skate park ve Slavičíně
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Plast (žluté pytle): 28. 5.
Papír (modré pytle) + nápojové kartony: 
21. 5. 

Tento měsíc se sváží

údaje. Za osobní údaje jsou považovány, jedno-
duše řečeno, mj. údaje vedoucí k identifikaci 
osoby (jméno, bydliště, rodné číslo, atd.). Za 
porušování tohoto zákona jsou velmi vysoké 
sankce v řádu milionů Kč. A i kdyby nebyly, 
zákon přece porušovat nemůžeme. 

Z tohoto důvodu se proto někdy stane, že 
dotaz je zevšeobecněn a jako takový je uve-
řejněn v této rubrice. Proto jej tazatel někdy 
sám nepozná a má dojem, že mu nebylo 
odpovězeno. Ono by ani nemuselo být, pro-
tože nejeden dotaz je anonymní (právě tento 
dotaz takový byl).

Pokud se jedná o větší problém, je pak 
dotaz podkladem pro samostatný článek do 
zpravodaje.

Vlastním pejska a když se snažím po něm 
uklidit a pytlík s exkrementem odhodit do 
nejbližší popelnice, tak se mi někdy stane, 
že mě lidé z nejbližšího paneláku seřvou, 
že jim to tam nemám házet, že to není moje 
popelnice. To je samozřejmě pravda, ale kam 
to mám dát?

V případě tohoto dotazu nezbývá, než 
odpovědět výzvou – výzvou k toleranci. Psi 
jsou součástí našeho života a největší problém 
tvoří jejich chov právě na sídlištích. Snažíme 
se různými formami přimět majitele psů, aby 
po svých miláčcích uklízeli. Měli bychom jim 
dát ale možnost, aby tento úklid mohli úspěšně 
dotáhnout do konce, a pytlíku s exkrementem 
se zbavit odhozením do nejbližší popelnice 
na směsný odpad. Dovoluji si proto požádat 
majitele psů, aby uklízeli (ostatně jim to ukládá 
příslušná obecně závazná vyhláška), a maji-
tele popelnic, aby výsledky tohoto úklidu ve 
svých popelnicích tolerovali. Je to přece ku 
prospěchu nás všech. Pokud se tak dít nebu-
de, dojde ke značnému zvýšení znečištění 
veřejných prostranství psími exkrementy. 
A to nechce jistě nikdo z nás.

Protože je problém znečišťování veřejných 
prostranství uvedeným způsobem skutečně 
závažný, pořizují Služby města Slavičína 
v současné době vysavač na odpadky včetně 
psích exkrementů. Budeme hledat způsob, 
jak organizačně a ekonomicky udržitelně 
tento vysavač provozovat, a věříme, že vel-
kou měrou přispěje ke zlepšení stavu našich 
veřejných ploch.

Na Luhačovské ulici byly opraveny výtlu-
ky. To je ta slibovaná oprava, o které jste 
mluvili?

Ne, samozřejmě není. Také nám bylo divné, 
že probíhá oprava výtluků, když je v letošním 
roce v plánu generální rekonstrukce celé 
komunikace. Ředitelství silnic Zlínského 

ptají se lidé…
Proč se všichni majitelé rodinných domů 

nepodílejí stejně finančně na svozu odpadu? 
Proč jedna důchodkyně zaplatí za odpado-
vou nádobu (letos již 1 300 Kč) a jiní vyhazují 
odpad do veřejných kontejnerů (např. před 
prodejnou Alfa) nebo sousedovi do popelni-
ce. Podle našeho názoru by to mělo být dle 
počtu rodinných příslušníků.

Dotaz míří do velmi obsáhlé problema-
tiky odpadového hospodářství, proto odpo-
víme jen velmi stručně. Existují v zásadě 
dva druhy platby za svoz odpadů – platba 
za popelnici (pytle) nebo poplatek na osobu 
(hlavu). První způsob je ještě možný ve 
dvou variantách – roční platba za popelnici 
nebo podle skutečného počtu odvezených 
popelnic (řešeno žetony, vyvěšovanými na 
popelnice). 

Poplatek na osobu nevyužíváme z důvo-
du, že tento dostatečně nemotivuje občany 
třídit odpad. Pokud občané odpad třídí, 
pak logicky zmenšují množství směsného 
odpadu, které končí v popelnicích. To je 
samozřejmě dobré z hlediska ekologického 
– navíc třídění komodit papír, plasty a sklo je 
dnes již ze zákona povinné – tak z hlediska 
ekonomického, neboť více odpadu v popel-
nici znamená více odpadu na skládce, tedy 
navýšení ceny za popelnici.

Řešení podle skutečného počtu odve-
zených popelnic motivuje občany počet 
odvážených popelnic minimalizovat, 
a to zejména ukládáním odpadů někam, 
kam odpady rozhodně nepatří. Vidíme 
pak černé skládky odpadů po příkopech, 
v lesích, apod.

To jsou ve stručnosti hlavní důvody, proč 
realizujeme ve městě platbu za popelnici. 
Pokud má někdo odpadu méně – například 
zmíněná důchodkyně – může místo popel-
nice využít pytlový systém a zaplatí za svoz 
a likvidaci odpadu mnohem méně.

Poznámka na závěr – žádný kontejner 
na směsný komunální odpad není veřej-
ný. I kontejner před prodejnou ALFA je 
soukromý a platí jej nájemci bytů. Veřejné 
jsou pouze odpadkové koše, které jsou 
rozmístěny po městě. 

Proč jste nezveřejnili odpověď na mou při-
pomínku, že pan XY volně pouští svého psa, 
který pak znečišťuje veřejné prostranství?

Prostě proto, že takto nelze postupovat. 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, nám zakazuje zveřejňovat osobní 

kraje na dotaz sdělilo, že stav komunikace 
byl natolik špatný, že výtluky musely být 
opraveny i přesto, že je v letošním roce 
v plánu rekonstrukce celé komunikace. 
Nezbývá, než konstatovat, že pro nás řidiče 
je oprava výtluků určitě dobrou zprávou. 
A to, že rekonstrukce skutečně proběhne, 
jistě ještě lepší. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Budete něco dělat s přeplněnými popel-
nicemi na komunální odpad? Častokrát 
jsem viděl, že jsou plné, a kolem nich je 
nepořádek.

Ano, budeme. Zaznamenali jsme, že 
v poslední době jsou přeplňovány něk-
teré kontejnery na sklo a papír. Jedná se 
zejména o centrum města, čtvrť Vlára 
a Malé Pole. V současné době provádíme 
kontrolu naplněnosti všech nádob ve městě. 
Prověřujeme, zda přeplňování nádob není 
jen nahodilé, zda je trvalé, a jaká potřeba 
nádob je v daném území optimální. Po 
komplexním vyhodnocení rozhodneme 
o dokoupení potřebného počtu nádob na 
jednotlivé druhy odpadu. Předpokládám, 
že danou situaci vyřešíme nejpozději do 
konce měsíce května.

Jak je to s povinností čistit komíny a proč 
neprovádějí hasiči jejich kontrolu tak, jak 
tomu bylo v minulosti?

Ano, v minulosti tomu tak bylo. Hasiči 
měli oprávnění vstupovat do objektů za 
účelem kontroly technického stavu komínů 
a nařídit majiteli komínu jeho vyčištění, pří-
padně udělit pokutu, pokud majitel závadu 
neodstranil. Dnes však již toto oprávnění 
hasiči nemají. Za řádný technický stav 
komínů zodpovídá majitel nemovitosti. 

Před nedávnem se opravila „stará nevšov-
ská cesta“. Chodíme po ní na procházky, ale 
je hodně zanedbaná. Necháte to tak?

Ano, máte pravdu. A to odpovídám na 
stav komunikace. Cykloturistickou stezku 
Slavičín – Nevšová je nutno dát po zimním 
období do náležitého pořádku. Krajnice 
komunikace je třeba očistit od bláta a napa-
daného listí, příkopy vyčistit a odstranit je 
od náletových rostlin, vyčistit okraj lesa. 
Na otázku, zda to tak necháme, odpovídám 
ne, nenecháme. V těchto dnech se všechny 
zmíněné nedostatky odstraňují a věřím, že 
zanedlouho se budeme moci po této trase 
projít nebo projet na kole, a to v krásném 
a upraveném prostředí.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 

Seznámení občanů města Slavičína s výsled-
ky prošetření podnětu

Česká inspekce životního prostředí 
obdržela stížnost občanů města Slavičína na 
kotelnu na pevná paliva pro vytápění společ-
nosti PRABOS plus, a. s., a to na 
– znečišťování životního prostředí a překro-
čení emisních limitů,
– znečišťování okolí popílkem, 

– špatné uskladňování zbytkového odpadu 
a pevného paliva, zastaralou technologii, 
nedokonalou filtraci.

Dne 1. 4. 2008 byla pracovníky ČIŽP pro-
vedena neohlášená kontrola. Touto kontrolou 
kotelny na pevná paliva nebylo zjištěno poru-
šování právních předpisů v oblasti ochrany 
ovzduší.

Plné znění výsledků prošetření podnětu 
ČIŽP je zveřejněno na úřední desce MěÚ 
Slavičín.  Jana Tarabusová, 

odbor životního prostředí a správy majetku

naŠE ŽIvoTní pRoSTŘEdí
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Pod tímto názvem organizuje od roku 
2003 Nadace Jana Pivečky zajímavou 
soutěž. Nadace vyzvala žáky a studenty 
vybraných základních a středních škol, 
aby formou projektu navrhli řešení 
konkrétního problému, vyskytujícího se 
v jejich okolí. Ve školním roce 2007-2008 
se soutěže mj. zúčastnila i Základní škola 
Slavičín – Vlára, která do soutěže přihlá-
sila dva projekty, a to „Popelnice na psí 
exkrementy“ a „Třídíme odpad od dětství 
– lis na PET lahve“. I když ani jeden z pro-
jektů nakonec nebyl vybrán mezi vítězné, 
osobně mě oba zaujaly. Především tím, že 
žáci chodí po městě s otevřenýma očima 
a dokáží problém nejen najít a popsat, ale 
také navrhnout jeho řešení s jejich osobní 
účastí na realizaci. Ostatně právě to je 
smyslem soutěže.

V rámci projektu „Popelnice na psí 
exkrementy“ žáci navrhovali zakoupení 
a rozmístění speciálních košů na psí 
exkrementy zejména na sídlištích. Je 
vidět, že problém psích exkrementů je 
živý nejenom mezi dospělými, ale také 
mezi dětmi. V diskuzi jsem se snažil žákům 
vysvětlit, že není největším problémem 
„kam s ním“ (sáčkem s exkrementem). 
Nicméně problém to je, ale je při troše tole-
rance řešitelný (viz rubrika Ptají se lidé). 
Problémem je přimět majitele psů, aby po 
svých miláčcích uklízeli. A také následně 
fakt „co s ním“, když neuklidí. Je dobře, že 
jsme tuto diskuzi vedli, protože pro město 
byla námětem k zakoupení vysavače na psí 
exkrementy (na obrázku). 

Financování (cca 40 tis. Kč) zajistí měs-
to, provoz Služby města Slavičína. Věřím, 
že toto zařízení napomůže snížit ožehavost 
problému psích exkrementů na přijatelnou 
mez. Že však toto řešení není na rozdíl od 
čistotnosti a pořádkumilovnosti majitelů 
psů samospasitelné, to je zřejmé.

Druhý projekt „Třídíme odpad od dět-
ství – lis na PET lahve“ se zabýval tříděním 
plastů v našem městě. Žáci upozornili na 
skutečnost, že kontejnery na plasty jsou 
přeplňovány zejména z důvodu, že občané 
odhazují do kontejnerů PET láhve bez 
toho, aniž by předtím jejich slisováním 
či sešlápnutím zmenšili jejich objem. 
Proto navrhovali zakoupit ruční lisy na 
PET láhve ECOPRESS, prezentovat je ve 
slavičínských školách a vysvětlit žákům 
nutnost zmenšování objemu PET lahví. 
Výsledkem by mělo být dosažení cíle, 
kdy kontejnery nebudou přeplňovány 
a nebudou tak hyzdit okolí. Protože i tuto 
myšlenku uznala rada města za hodnou 
zřetele, bylo rozhodnuto o poskytnutí 
příspěvku základní škole na tento projekt 
ve výši 2 500 Kč.

Chci i touto cestou poděkovat Nadaci 
Jana Pivečky za organizaci soutěže a uči-
telům a žákům Základní školy Slavičín 
– Vlára, kteří se na zpracování projektů 
podíleli, za odvedenou práci. Bude jen 
dobře, pokud se i nadále naše děti budou 
zajímat o to, co se děje kolem nás.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Chceme pomáhat Policie České republiky informuje

V poslední době policisté OOP Slavičín 
zaznamenali několik případů neoprávněného 
vniknutí do oploceného areálu skládky odpa-
dů ve Slavičíně. Osoby zde probíraly navezené 
odpadky a vyhledávaly druhotné suroviny, 
které chtěly zpeněžit ve sběrnách. Svým 
jednáním se dopustily přestupku proti občan-
skému soužití a budou oznámeny přestupkové 
komisi při Městském úřadě ve Slavičíně. 
Městská policie se zaměří na danou 
lokalitu a zpřísní kontroly, které 
bude provádět v pravidelných 
intervalech.

Dne 20. 3. 2008 v 18.30 
hodin byla na ulici K. Vystrčila 
ve Slavičíně zajištěna silně pod-
napilá žena, která ohrožovala 
svůj život a zdraví, tím, že ležela 
na chodníku vedle silniční komuni-
kace. Hlídka policie obvodního oddělení 
zajistila její bezpečnost a vzhledem k tomu, že 
se žena dopustila přestupku proti veřejnému 
pořádku, jí byla uložena bloková pokuta. 

zajištění osoby
Podávání alkoholu mladistvým
Dne 21. 3. 2008 v 20.20 hodin ve Slavičíně 

v ulici Osvobození hlídka obvodního oddě-
lení prováděla kontrolu osob na autobusové 
zastávce U Radnice. Bylo zjištěno, že na 
zastávce jsou osoby mladší 18 let pod vlivem 
alkoholu. Jednalo se o tři mladistvé dívky 
(roč. 1991 – 1993), které již svým jednáním 
a chováním upoutaly pozornost místních 
policistů. U podařené trojice byla naměřená 
hodnota alkoholu v krvi v rozmezí od 0,38 
– 0,89 promile. Dívky hlídce shodně uvedly, 
že jim dnešního dne alkohol zakoupil jejich 
kamarád, a to 0,5 l Fernetu citrusu v místním 
obchodě. Z láhve pily všechny tři společně, 
i když to není zrovna hygienické, a po vypití 
asi poloviny obsahu zbytek vyhodily do 
odpadkového koše, neboť jim to, jak policis-
tům řekly, stačilo.

,,Odměnou“ jim bylo, že všechny tři pře-
dala hlídka policie v noční době rodičům, 
s nimiž byl veden pohovor, a dále byli rodiče 
seznámeni s tím, že věc bude oznámena na 
odbor péče o dítě při MěÚ v Luhačovicích. 
Povedený kamarád se dopustil přestupku na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomániemi. Vzhledem k tomu, že se jed-
nalo o jeho první prohřešek, byla věc vyřešena 
v blokovém řízení.

přestupek proti občanskému soužití
Dne 26. 3. 2008 v 04.00 hodin byla hlídka 

obvodního oddělení vyslána do obce Šanov, 
kde mělo dojít k rušení nočního klidu. Po 
příjezdu na místo bylo od oznamovatelky 
zjištěno, že její bývalý přítel ji vlezl bez jejího 

souhlasu do domu přes průlez ve střeše. Po 
příjezdu policie se muž již nenacházel na 
místě, neboť utekl. Věc byla zadokumento-
vána a přestupce byl oznámen přestupkové 
komisi pro podezření ze spáchání přestupku 
proti občanskému soužití.

nebyl to apríl
Dne 1. 4. 2008 vnikl bývalý manžel za 

použití násilí neoprávněně do bytu své 
bývalé manželky a přes její nesouhlas tam 

setrval do ranních hodin. Při této tzv. 
návštěvě jí několikrát opakovaně 

vyhrožoval újmou na zdraví, kdy 
v ruce držel kuchyňský nůž, který 
vzal z kuchyňské linky v bytě 
poškozené. Následně dne 2. 4. 
v průběhu dne jí opakovaně opět 

vyhrožoval telefonicky újmou na 
zdraví a uvedl, že zabije i jejího psa. 

Při svém jednání stihl poškodit bývalé 
manželce dveře do spíže a následně ještě 

vylákat na své nezletilé dceří mobilní telefon, 
který jí odmítl vrátit. Způsobená škoda byla 
vyčíslena na 1 500 Kč. Agresorovi bylo sdě-
leno podezření z trestného činu porušování 
domovní svobody a násilí proti skupině oby-
vatel a jednotlivci ve zkráceném přípravném 
řízení.  Npor. Bc. Vratislav Hruška 

vedoucí oddělení

neoprávněné vniknutí do oplocené 
skládky odpadů

V případech velkého úniku plynu, napří-
klad u mechanicky poškozených potrubí, 
může dojít k vytvoření výbušné směsi plynu 
se vzduchem řádově v minutách. Rozhodu-
jící pro zabránění výbuchu plynu je včasné 
zjištění.

Proto je za účelem identifikace unikají-
cího zemního plynu do něj přidávána látka 
s charakteristickým zápachem, tzv. odorant. 
Jde o zápach, který je nezaměnitelný s jiným 
zápachem. Tento zápach je postřehnutelný již 
při velmi malých únicích plynu, tedy hluboko 
pod nebezpečnou koncentrací, tzv. spodní 
mezí výbušnosti, která je u zemního plynu 
asi 5 % objemových jednotek zemního plynu 
ve vzduchu. Určité problémy s identifikací 
zápachu mohou nastat u úniků mimo objekt, 
např. z uličního plynovodu, kdy při průchodu 
zeminou dochází k absorpci odorantu v zemině 
a do objektu pak proniká plyn se zeslabeným 
zápachem. I tak lze většinou zjistit únik plynu 
ještě než překročí spodní mez výbušnosti.

Zkušenosti získané při šetření tragických 
případů však ukazují, že panuje obecná nevě-
domost, jak se v těchto situacích chovat, jaký 
rychlý a správný postup volit s cílem eliminace 
všech vlivů vytvářejících narůstající nebezpečí. 
Je proto ještě nutné zvýšit osvětu o nebezpeč-
nosti, zejména zemního plynu.

Mgr. Lumír Zezulka
odborně způsobilá osoba PO

zemní plyn je nebezpečný



květen 5/2008�

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

Zprávy SBD Obzor Slavičín
Představenstvo na svých schůzích dne 11. 3. 
a 7. 4. 2008 mj.

l vzalo na vědomí převody členských práv 
a povinností,

l schválilo dočasné užívání bytů,
l schválilo požadavky uživatelů na rekon-

strukce bytů,
l vzalo na vědomí saldo k 29. 2. 2008,
l vzalo na vědomí návrh na výstrahy,
l schválilo návrh na vyřazení nepotřebného 

materiálu,

l vzalo na vědomí vyhodnocení návrhu na 
výstrahy k 11. 3. 2008,

l ukládá předsedovi představenstva předklá-
dat všechny smlouvy o dílo k projednání 
představenstvu,

l představenstvo na základě výběrového 
řízení schválilo do funkce ředitele družstva 
Ing. Miloslava Ptáčka,

l uložilo předsedovi představenstva zapra-
covat připomínky do OŘ a tento předložit 
ke schválení na příští schůzi představen-
stva,

l schválilo výsledek hospodaření za rok 
2007,

l schválilo rozpočet na rok 2008,
l vzalo na vědomí saldo k 31. 3. 2008,
l vzalo na vědomí vyhodnocení výstrah 

neplatičům a zaslaných výstrah k datu 
7. 4. 2008,

l schválilo požadavky uživatelů na rekon-
strukce bytů,

l vzalo na vědomí převody členských práv 
a povinností,

l schválilo dočasné užívání bytů,
l vzalo na vědomí informace předsedy 
představenstva z porady předsedů.

Elemír Števko, předseda představenstva

Námětové cvičení slavičínských hasičů 
vzbudilo rozruch v poklidném sídlišti Vlára. 
Evakuace školy spojená s nácvikem zásahu 
a ošetřováním raněných byla pro naše malé 
školáky velkým zážitkem. Po skončení cvičení 
připravili hasiči pro děti speciální a samo-
statné ukázky techniky, výstroje a výzbroje 
hasičů. Děti byly obeznámeny se zásadami 
správného chování v krizových situacích, byla 
jim ukázána první pomoc, speciální vyprošťo-
vací zařízení a moderní hasební i technické 
prostředky ze zásahových vozů. 

Přestože se ukázalo, že jsou hasiči dobře 
připraveni, přejme si, aby jejich zásahu nebylo 
ve škole nikdy potřeba.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

čení Mini First Certificate se Julie Kozubíková 
a Zuzana Filáková umístily mezi prvními 
deseti. V okresním kole anglické soutěže 
získala 3. místo Jana Mudráková, v okresním 
kole zeměpisné olympiády v konkurenci 28 
škol obsadila Zuzana Štěpančíková 8. místo 
a Rostislav Gorecký 4. místo. V okresním 
kole dějepisné olympiády získala Marcela 
Blahová 10. místo z 56 soutěžících, v okresním 
kole matematické olympiády obsadila Lucie 
Václavíková 7. místo a stala se tak úspěšnou 
řešitelkou.

Slavičín v proměnách času
V roce 2006 jsme v rámci projektu Krajina 

za školou začali sbírat historické fotografie 
Slavičína a okolí. Stejná místa jsme nyní spo-
lu s žáky nafotili znovu v současné podobě. 
Pokusili jsme se tak zdokumentovat vývoj 
a změny, kterými město v uplynulých dese-
tiletích prošlo. Výsledky naší práce budou 
prezentovány na výstavě fotografií s názvem 
Slavičín v proměnách času.

Za autorský tým Mgr. Radoslav Filipovič

Festival jeden svět
Umlčme tu písničku – takové bylo motto 

jubilejního X. ročníku mezinárodního fil-
mového festivalu o lidských právech Jeden 
svět, jehož pořadatelem je společnost Člověk 
v tísni. V rámci festivalu probíhaly projekce 
filmů nejen v Praze, ale i v dalších 28 městech 
celé republiky. 

Díky projektu Jeden svět na školách spolu-
pracujeme již třetím rokem s touto organizací, 
a proto se i žáci našich devátých tříd vydali 
do Zlína na projekci filmu pro základní školy. 
Prostřednictvím filmu Emotikony poznali život 
a problémy obyčejných dívek v jiných zemích 
Evropy. Některé trápí i je, mnohé jsou pro ně 
nepředstavitelné. Jak řekla jedna z žákyň: 
„Film mi ukázal, jak moc tyto dívky potřebují 
pomoc a jak jsou moje problémy ve srovnání 
s jejich malicherné“. 

Mgr. Gabriela Šuráňová

Základní škola Slavičín-vlára
Hasiči trénovali

naše úspěchy
V okresním kole olympiády v českém jazyce 

obsadila naše Kristýna Častulová z padesáti 
soutěžících ze základních škol a gymnázií 
3. místo a postupuje do krajského kola. V okres-
ním kole matematické soutěže pátých ročníků 
všech zlínských škol dosáhl 4. místa Michal 
Mudrák, Alena Hubíková z 2. B třídy obsadila 
v regionální soutěži dětských zpěváčků krásné 
3. místo. V soutěži v angličtině o získání osvěd-

l Na soutěž „O nejkrásnější velikonoční 
vajíčko“ zareagovalo svými výtvory 87 dětí. 
Navíc jsme obdrželi od školní družiny ZŠ 
Malé Pole velmi milou, nápaditou a zdařilou 
skupinovou práci k tomuto tématu. Nebylo 
vůbec lehké vybrat ta nejkrásnější vajíčka 
z vyhlášených kategorií.
l Uspořádali jsme příjemnou akci ve spo-
lupráci se Sokolem Slavičín – „Baví se celá 
rodina“ určenou rodinným týmům (hry, 
soutěže, kreslení, opékání špekáčků, písničky 
– 24. 4. 2008).
l Máme za sebou i letošní „Den Země“ 
– výtvarné a literární zpracování pro několik 
věkových kategorií.
l Rodičovské veřejnosti, a samozřejmě přede-
vším dětem, nabízíme další příměstský tábor 
na období hlavních letních prázdnin. Bude 
specifický, a to se zaměřením na angličtinu. 
Uskuteční se pod vedením zkušené lektorky, 
která působila 4 roky na soukromé jazykové 
škole v Praze. Termín: 18. – 22. 8. 2008. Tato 
aktivita je určena mírně pokročilým, přede-
vším dětem 1. stupně ZŠ.
l V minulém čísle Slavičínského zpravodaje 
jste se dočetli, že jeden z námi pořádaných 
příměstských táborů bude tématický. Zajímá 
Vás, na jaké bude téma? Budou to „Piráti 
z Karibiku“. 
l Letošní 10denní pobytový tábor v horském 
hotelu Martiňák bude složen ze dvou hlavních 
věkových skupin dětí školního věku. Tento-
krát nepůjde o věkově smíšené týmy – státy. 
Tábor bude rozdělen do týmů – států „věkově 
mladších“ a „věkově starších“. Příklad: tábor 
bude složen ze tří větších skupin dětí mladšího 
školního věku a dvou menších skupin dětí 
staršího školního věku. Hodnocení všech 
táborových aktivit, stejně jako věkové skupiny, 
bude diferencované.
l V areálu zahrady DDM bývala stará, 
nefunkční a málo bezpečná houpačka. 
Nahradila ji sestava typu „věže“ se skluzavkou 
a jednoduchou houpačkou. Věříme, že pře-
devším našim nejmenším klientům – dětem 
předškolního věku – dobře poslouží a budou 
z ní mít radost.
l Ve spolupráci s místní knihovnou se usku-
teční 28. 5. 2008 v pořadí již 3. ročník „Literárně 
– historických toulek Slavičínem“.
l Připravujeme „Běh naděje“ (nahrazuje Běh 
Terryho Foxe – blíže Slavičínský zpravodaj 
z dubna 2008). 

Pedagogické pracovnice DDM Slavičín

Zprávy z domečku 

ZŠ Vlára Vás zve na výstavu fotografií
Slavičín v proměnách času

Zahájení 15. 5. 2008 ve 14.30 hodin 
v předsálí obřadní síně Radnice ve Slavičíně.
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10. dubna 2008 se Střední odborná škola 
Slavičín již po šesté ujala pořádání přehlídky 
prací okresního kola Středoškolské odborné 
činnosti. Stejně jako v minulých letech, i letos 
se generálním partnerem této soutěže stala 
Česká spořitelna, a. s. Přehlídky se zúčastnilo 
38 prací v 11 oborech, školy zlínského okresu 
reprezentovalo tentokrát 62 žáků. Všechny 
práce umístěné na prvním a druhém místě 
postupují do krajského kola, které se koná 
7. 5. 2008 na Gymnáziu J. A. K. v Uherském 
Brodě. A jaké jsou výsledky? 

V oboru 03 Chemie zvítězil Libor Švadleňák 
ze SPŠ Otrokovice s prací Řešení chemických 
havárií. V oboru 06 Zdravotnictví obsadila 1. 
místo Eva Havelková z Gymnázia J. Pivečky 
Slavičín s prací Průzkum prevence zubního 
kazu a informovanosti o nových metodách, na 
2. místě se umístily Lucie Mačková a Martina 
Lukášová z SOŠ Slavičín s prací Diabetes mel-
litus. V oboru 07 Zemědělství, potravinářství, 
lesní a vodní hospodářství zvítězili Lukáš 
Krajíček a Veronika Tulpová ze SOŠ Slavičín 
s prací Zdravá výživa, 2. místo patří Markétě 
Skoupilíkové a Lucii Pavlíčkové z OA T. Bati 
a VOŠe Zlín s Aktuálními problémy lesního 
hospodářství. V oboru 08 Ochrana životního 

prostředí se na 1. místě umístila Lenka Sing-
rová s prací Životní prostředí v obci a na 2. 
místě Dora Kráčalíková s prací Znečištění 
ovzduší. Obě děvčata reprezentovala SPŠ 
Otrokovice. V oboru 09 Strojírenství, hutnic-
tví, doprava a průmyslový design zvítězili 
domácí Kamil Máčala a Radim Kojecký se 
Sportovním sacím košem a 2. místo patří Alici 
Kubešové ze SPŠp-COP Zlín s prací Usňová 
kabelka se zdrhovadlem. V oboru 12 Tvorba 
učebních pomůcek, didaktická technologie 
zvítězil student Gymnázia J. Pivečky Slavičín 
Petr Vévoda s prací Software pro zpracování 
fyzikálních měření, na 2. místě se umístily 
Radka Zrníková, Lucie Lorencová a Magda 
Vytrhlíková z OA T. Bati a VOŠe Zlín s prací 
Využití interaktivní tabule ve výuce. V oboru 
13 Ekonomika a řízení patří obě postupová 
místa studentům z OA T. Bati a VOŠe Zlín, 
a to Petře Huňové, Kateřině Machové a Zaře 

Zohrabyan s prací Městské karty jako produkt 
cestovního ruchu a Dagmar Halové a Tamaře 
Cupákové s prací Finanční možnosti středo-
školských studentů. V oboru 14 Pedagogika, 
psychologie, sociologie a problematika volné-
ho času zvítězila Zuzana Žáková z Gymnázia 
J. Pivečky Slavičín s prací Dětská psychoonko-
logie aneb psychika onkologicky nemocných 
dětí a jejich nejbližších a 2. místo získaly 
Monika Šimšalíková a Kristýna Bartečková 
z OA T. Bati a VOŠe Zlín s prací Zapojení 
neslyšících do slyšící společnosti. V oboru 15 
Teorie kultury, umění a umělecké tvorby se 
na 1. místě umístila Petra Kuželová z Gym-
názia J. Pivečky Slavičín s prací Ústní lidová 
slovesnost valašské rodiny a na 2. místě Jana 
Šimková z Gymnázia Zlín Lesní čtvrť s prací 
Obyvatelstvo etnografického regionu Morav-
ské Valašsko. V oboru 16 Historie zvítězil Petr 
Vohnický z Gymnázia Zlín Lesní čtvrť s prací 
Socializace zemědělství obce Újezd u Valaš-
ských Klobouk a její následný vývoj; 2. místo 
patří Marii Pechancové z Gymnázia Zlín Lesní 
čtvrť s prací Ploština – její skuteční i nesku-
teční hrdinové. V poslední soutěžní kategorii 
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní 
a společenskovědní obory zvítězili studenti 
z Gymnázia Zlín Lesní čtvrť, jmenovitě na 1. 
místě Adam Pinďák s prací Bývalá Jugoslávie: 
Evropské ohnisko napětí a na 2. místě Tereza 
Gorcová a Petra Brychtová s prací Smutný 
příběh černé Afriky. 

Všem postupujícím gratuluji a přeji hodně 
úspěchů při reprezentaci škol v krajském kole 
a ostatním soutěžícím bych chtěl poděkovat 
za účast a reprezentaci v této soutěži. 

Děkuji také pedagogům ze všech již zmiňo-
vaných škol za účast v komisích a spravedlivé 
hodnocení prací.

Soutěžící, kteří se umístili na prvních 
místech v každém oboru, získali od České 
spořitelny, a. s., certifikát ke zřízení účtu 
Student + s vkladem 500 Kč.

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

Ing. Michal Horalík, koordinátor okresního 
kola soutěže SOČ

30. ročník SOČ – okresní kolo na SOŠ Slavičín 

Koncem března se ve SOŠ Otrokovice 
konalo krajské kolo soutěže Učeň insta-
latér 2008 pořádané Cechem topenářů 
a instalatérů ČR a Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR. Formou 
soutěže se prakticky sjednocují úrovně 
jednotlivých škol a zvláště úroveň budou-
cích instalatérů. Soutěž je tříkolová, a sice 
školní kola, krajská kola a republikové 
finále. V krajském kole soutěží vždy 
dva nejlepší za jednotlivé školy, a to jak 
v individuální kategorii, tak v družstvech. 
Vítězové krajských kol jedou na finále do 
Brna. Žák SOŠ Slavičín Ondřej Zvonek 
obsadil v krajském kole 2. místo a měl 
tak reprezentovat naši školu a zároveň 
Zlínský kraj v celostátní soutěži. Bohužel, 
musel z rodinných důvodů ze soutěže 
odstoupit a přenechat místo jiným. I tak 
Ondrovi děkujeme za vzornou reprezen-
taci naší školy. 

Mgr. Jana Kubíčková

Soutěž Učeň instalatér �008 

570 577 577

První samoobslužný „tankomat“ 
pohonných hmot ve Zlínském kraji

První takový „tankomat“ otevřela počát-
kem dubna ve Slavičíně v Hrádecké ulici 
společnost TRAKO. Hlavním důvodem 
bylo poskytnout zákazníkům možnost 
načerpání pohonných hmot i mimo oteví-
rací dobu, vzhledem k tomu, že v okruhu 
minimálně 25 kilometrů nelze v nočních 
hodinách benzin načerpat. Nejbližší nepře-
tržitý provoz je totiž v Uherském Brodě, Zlí-
ně nebo Vsetíně. Obsluha je jednoduchá. 
Stačí vložit běžnou bankovní kartu, navolit 
částku a natankovat požadované množství 
benzinu nebo nafty. Po načerpání automat 
vytiskne daňový doklad. Tankomat přijímá 
karty typu VISA, MasterCard, Maestro 
a zákaznické karty společnosti TRAKO. 
Hotově platit nelze.

Rudolf Konvičný, TRAKO, spol. s r. o.

Zdokonalte svoji schopnost komunikovat 

v anglickém jazyce v týdenním 
intenzivním kurzu 

ENGLISH CAMP 
12. – 19. července v rekreačním 

středisku Lopeník.
Tel.: 736 720 687, 736 409 521
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Gymnázium Jana Pivečky

První místo v okresním kole recitační 
soutěže ve Štítné nad Vláří získala Natálie 
Kollegová ze sekundy, Václav Miklas z tercie 
obsadil místo druhé.

Na pátém místě v okresním kole zeměpisné 
olympiády skončila Eliška Hercová v kate-
gorii A, na devátém místě Zdeněk Machů 
v kategorii B.

Eliška Řepková za své fotografické umění 
v mezinárodní soutěži ČR-SR „Jak to vidím 
já“, kterou vyhlašuje Gymnázium v Dubnici 
nad Váhom, obdržela druhé místo.

Michaela Helísková ze sekundy získala 
v okresním kole matematické olympiády 
2. místo a Matouš Jemelka z primy obsadil 
7. místo.

Studenti tříd G1 a sexty navštívili koncert 
„Chansony“ v Domě umění ve Zlíně. Studenti 
studující francouzštinu zhlédli filmové před-
stavení v rámci dní Frankofonie ve Zlíně. Čtyři 
třídy studentů se svými třídními učitelkami se 
vypravily do Slováckého divadla v Uherském 
Hradišti na divadelní představení Divá Bára.

Odborná exkurze studentů v Centru Vero-
nica Hostětín se uskutečnila dne 2. 4. 2008.

Okresní kolo soutěže SOČ – Středoškolská 
odborná činnost, kterou vyhlašuje Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
proběhlo na Střední odborné škole Slavičín. 
Studenti před porotou obhajovali témata svých 
prací z různých vědních oborů. Nejlepší prá-
ce studentů – Petry Kuželové, Petra Vévody, 
Zuzany Žákové a Evy Havelkové – postupují 
dále do kola krajského. První místo obsadila 
Zuzana Navláčilová.

Na gymnáziu se uskutečnila finanční sbír-
ka „Srdíčkový den“ pod záštitou občanského 
sdružení Život dětem. Zakoupením srdíčka 
mohli lidé podpořit dětská oddělení nemocnic 
v České republice. 

Konzultační den pro rodiče se konal dne 
17. 4. 2008.

Dne 21. 4. proběhly na naší škole přijímací 
zkoušky do osmiletého i čtyřletého studijního 
oboru.

Projekt Tvorba a příprava realizace vzdělá-
vacích programů na Gymnáziu Jana Pivečky, 
financovaný z rozpočtu Zlínského kraje, ze 
státního rozpočtu ČR a z Evropského sociální-
ho fondu v rámci Operačního programu Roz-
voje lidských zdrojů, je v závěrečné fázi. 

Tvorba a příprava realizace vzdělávacích 
programů na gymnáziích Zlínského kraje 
v oblasti celoživotního vzdělávání vstupuje 
do období, kdy výsledné výukové programy 
budou nabízeny sociálním partnerům k reali-
zaci. Hlavním cílem bude rozvoj dalšího pro-
fesního vzdělávání dospělých zájemců z pod-
nikatelského i veřejného sektoru. Smyslem je 
rozvoj kompetencí potřebných pro realizaci 
a evaluaci Francouzštiny v obchodním styku 
a Enviromentálního manažerského systému. 
Na základě potřeb zájemců bude gymnázium 
modifikovat obsah výuky v obou programech 
(obsah vzdělávání, počet hodin, místo a čas, 
cena vzdělávání). Po dobu jednoho roku 
vytvářeli tyto programy a intenzivně se připra-
vovali pro lektorskou činnost učitelé gymnázia. 

Program Francouzština v obchodním styku 
bude lektorovat Mgr. Libuše Pavelková a Ing. 
Petra Šomanová, program Enviromentální 
manažerský systém PhDr. Ladislav Slámečka 
a Mgr. Petr Švach. Projekt byl zařazen do osy 
3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. 
Celkem veřejné financování činilo 6 161 220 
Kč. Podíl podpory z ESF 4 620 915 Kč. Podíl 
národního spolufinancování na gymnázium 
představovalo 1 540 305 Kč. Žadatelem bylo 
Gymnázium TGM Zlín. Gymnázium Jana 
Pivečky Slavičín vystupovalo v roli partnera 
projektu. Další informace o programech podá 
ředitel gymnázia.  Mgr. Josef Maryáš

výměnný pobyt studentek 
Ve dnech 28. 3. až 6. 4. 2008 se deset 

studentek z prvních dvou ročníků vyššího 
gymnázia a dvě profesorky zúčastnily výměn-
ného pobytu v severoněmeckém městečku 
Diepholz, ve spolkové zemi Niedersachsen. 
Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně má 
zahraniční výjezdy pro studenty na programu 
jako svou prioritu. Někdy pár dnů prožitých 
v cizí rodině a škole a při poznávacích výletech 
v partnerské zemi poskytne studentům více 
než několik let strávených ve školních lavicích. 
Tentokrát se v družebním gymnáziu „Graf-
Friedrich-Schule“ v Diepholzu bilancovalo, 
neboť kromě našich dětí se tu sešli i studenti 

aktivity

z Francie a Řecka a s nimi i jejich profesorky 
a profesoři. Mezi nimi byli právě dva, kteří se 
po dlouholeté partnerské spolupráci přijeli 
rozloučit na své poslední setkání s ostatní-
mi při příležitosti odchodu do zasloužilého 
odpočinku – Francouz Michel, který stál 
vůbec při zrodu myšlenky vzájemných výměn 
mezi francouzskými a německými školami 
(celkem dvanáctkrát přivezl své studenty 
do Diepholzu), a pak jeho následovnice 
z Kréty, paní Mary (ta přijela do Německa 
už po deváté). Naše studentky měly možnost 
navštívit například „Auswanderermuseum“ 
v Hamburgu (muzeum vystěhovalců) nebo 
„Nussbaummuseum“ v Osnabrücku (muzeum 
židovského malíře umučeného v roce 1944 
v koncentračním táboře) či projít se úzkými 
malebnými uličkami Brém (ve čtvrti Schnoor). 
Zúčastnily se projektu o školách a školských 
systémech u nás, v Německu a v Řecku při 
společné výuce angličtiny. Zahrály si úspěšně 
hokej a získaly v turnaji mezinárodního spor-
tovního dne druhé místo. Zatančily si také na 
domácí diskotéce. Můžeme za všechny naše 
účastnice konstatovat, že vše proběhlo bez 
zádrhelů. Děvčatům se v Německu určitě líbilo 
a odnesou si do života nezapomenutelné zážit-
ky a pěkné dojmy. Naše studentky navázaly 
nová přátelství a budou se teď snažit oplatit 
vřelá přijetí v cizích rodinách při návštěvě 
německých dívek na konci května u nás. Své 
nabyté zkušenosti jistě zhodnotí a dále zúročí 
i při následujícím studiu na naší škole. 

Mgr. Blanka Pazourková

Skvělým výsledkem se prezentovala 
česká reprezentace sálového fotbalu-futsalu 
na nedávno skončeném Mistrovství Evropy 
v Belgii, kde se kmenoví hráči slavičínského 
Jerevanu Ivo Světlík a Ondra Stojaník  spo-
lečně s managerem reprezentace Petrem 
Kosečkem podíleli na zisku stříbrných 
medailí. V dramatickém finále v Lutychu 
národní tým podlehl ruským profesionálům 
až v penaltovém rozstřelu 3:2, když v normální 
hrací době skončilo výsledkem 2:2. Neroz-
hodný výsledek 1:1 přineslo i desetiminutové 
prodloužení. Oba hráči se také ve finálovém 
utkání zapsali do listiny střelců. Češi na 
evropském šampionátu nenašli přemožitele. 
V semifinále v Antverpách si poradili taktéž 
v penaltovém rozstřelu s domácí Belgií a ve 
své základní skupině národní tým porazil 

v La Louviére Ukrajinu 3:2. V dalším zápa-
se v Namuru si poradil i s Norskem 3:0. 
V zahajovacím utkání šampionátu ve městě 
Houhalen-Helchteren český tým remizoval 
s Ruskem 1:1 (branka Stojaník). Ivo Světlík 
a Ondra Stojaník startovali například na MS 
2003 v Paraguay či na MS 2007 v Argentině 
a získali také stříbro na ME v Bělorusku v roce 
2004 a bronz z ME 2006 ve Španělsku. V Bel-
gii byli krůček od zisku titulu mistra Evropy. 
Nešťastné zranění vyřadilo z nominace do 
Belgie dalšího našeho hráče Filipa Macka, 
který  byl na ME v roce 2006 ve Španělsku 
nejlepším střelcem českého národního týmu. 
Zisk titulu vicemistrů Evropy je potvrzením 
současných skvělých pozic českého sálového 
fotbalu-futsalu v Evropě i ve světě, kde na 
posledním Mistrovství světa v roce 2007 český 
celek obsadil historické páté místo. Další ME 
se bude konat v roce 2010 v Bělorusku a MS 
v roce 2011 přivítá Rusko. 

ME Belgie – Lutych 24. 3. 2008 finále: 
Rusko - Česká republika 2:2, prodloužení 1:1, 
penalty 3:2
branky ČR: Lalák, Světlík a Stojaník
o 3. místo: Bělorusko - Belgie 2:1
o 5. místo: Ukrajina - Francie 7:2
o 7. místo: Katalánsko - Norsko 4:5

Konečné pořadí ME 2008 v Belgii: 
1. Rusko, 2. Česká republika, 3. Bělorusko, 
4. Belgie, 5. Ukrajina, 6. Francie, 7. Norsko, 
8. Katalánsko.

Více na www.futsal-salovy-fotbal.com 
a www.independentfutsal.blogspot.com

Text a foto Petr Koseček

češi jsou vicemistry Evropy v sálovém fotbalu-futsalu!

Vicemistři Evropy z belgického Lutychu
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Od září 2007 do března 2008 probíhal 
na naší stařičké kuželně v zámeckém parku 
další, již XIV. ročník velmi oblíbené soutěže 
O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA SLAVIČÍNA, 
nebo také SKL – Slavičínské kuželkářské 
ligy. Tuto soutěž hrají čtyřčlenná družstva, 
která tvoří zaměstnanci slavičínských 
firem a organizací, ale i družstva, kdy se dá 
dohromady parta lidí a hraje pod vlastním 
názvem. Minulého 14. ročníku se zúčastnilo 
16 druž-stev, v předcházejícím 13. ročníku 
startovalo 14 družstev. Hraje se systémem 
každý s každým a po maratonu 120 utkání 
následuje vyhlášení vítězů v kategorii družstev, 
jednotlivců – žen a mužů, profi hráčů a každo-
ročně nezapomínáme na cenu útěchy – dort 
pro družstvo, které se umístilo na posledním 
místě. Letos se již potřetí za sebou uskutečnilo 
na konci března slavnostní vyhlášení vítězů 
v prostorách velkého sálu restaurace Zámek. 
S využitím audiovizuální techniky byli všich-
ni přítomní seznámeni s prezentací oddílu 
kuželek – s událostmi a výsledky za minulý 
soutěžní ročník. Následovalo očekávané slav-
nostní vyhlášení a odměnění vítězů za jejich 
více než půlroční snažení. Ceny předával 
starosta města pan Končický a majitel firmy 
CAMO pan Fojtík. Starostovi města byl při této 
příležitosti předán památeční mistrovský dres 

Slavičínská kuželkářská liga 2007-08 
generální sponzor 
oddílu kuželek

a čepice slavičínského družstva CAMO-PTÁ-
ČEK TEAM, který reprezentoval slavičínské 
kuželky v podobné soutěži v Luhačovicích, ale 
o tom si můžete přečíst na jiném místě tohoto 
zpravodaje. Po slavnostním ceremoniálu bylo 
pro přítomné připraveno občerstvení a disko-
téka v režii toho nejpovolanějšího DJ Aleše 
Ptáčka. Vydařené akce se zúčastnilo rovněž 
pozvané kuželkářské družstvo žen ze Zlína, 
které hraje II. kuželkářskou ligu žen ČR. Tro-
chu nás mrzí, že se tohoto slavnostního aktu 
nezúčastňují pozvaní hosté – hlavně majitelé 
firem a ředitelé organizací, jejichž zaměstnanci 
se tohoto turnaje zúčastňují za jejich finanční 
podpory. Snad příští rok… 

Slavnostní večer se vydařil a všichni se 
již těšíme na další, v pořadí již XV. ročník 
Slavičínské kuželkářské ligy, který začne opět 
v září 2008.

Oddíl děkuje za podporu této akce a celé-
ho večera majiteli firmy CAMO ing. Rudolfu 
Fojtíkovi.

Neregistrovaní – dle růměru
1. Motúz Zdeněk Policie 243,8 13 87 %
2. Chovančík Milan Camo 242,9 14 93 %
3. Berčík Pavel st. VTÚVM 242,5 14 93 %

Ženy
1. Bartošová Ivana ZŠ Vlára 220,6 15 100 %
2. Kovaříková St. Radnice 179,8 13 87 %
3. Holečková Vlad. Mayin pub 179,5 8 53 %

Registrovaní
1. Sláma Pavel P-team 264,8 9 60 %
2. Pekárek Pavel Camo 258,3 14 93 %
3. Fojtík Bronislav Policie 249,3 10 67 %

Celý XIV. soutěžní ročník proběhl bez 
větších organizačních problémů, děkujeme 
všem zúčastněným družstvům i jednotliv-
cům za předvedené výkony, pěkné sportovní 
vystupování, které se neslo v přátelském 
duchu po celou dobu soutěže a již začínáme 
připravovat další soutěž, letní turnaj tande-
mů. Informace rozešleme na zaregistrované 
e-mailové adresy. 

Za oddíl kuželek, Libor Pekárek – předseda 
oddílu

O soutěž Slavičínské kuželkářské ligy je 
z řad veřejnosti velký zájem, již dnes se nám 
hlásí další nové družstvo, a pro příští ročník 
počítáme s účastí 18 družstev. Pro další zájemce 
nebo informace o soutěži zde uvádíme kon-
taktní telefon: 732 387 906 a e-mail: skslavicin.
kuzelky@seznam.cz.

Do soutěže se zapojilo 116 hráčů, z toho 
neregistrovaných 15 žen a 83 mužů, 1 žena a 17 
mužů registrovaných hráčů v oddíle kuželek. 
Bylo odehráno 120 utkání, ve kterých bylo 
poraženo neuvěřitelných 200 751 kuželek. 
Naše stařičké automatické stavěče musely 57 
600 krát zvednout a postavit kuželky. V posled-
ním kole byl překonán rekord družstev výko-
nem 1 011 poražených kuželek družstvem TVD 
– vítězem XIV. ročníku SKL. Na zajištění této 
soutěže členy oddílu bylo zapotřebí více jak 
500 hodin strávených přípravou kuželny před 
jednotlivými zápasy a během utkání. Za tuto 
obětavou práci všem zúčastněným členům 
oddílu velmi děkujeme. 

Družstva
1. TVD 14 0 1 912,9 106 : 44 28
2. Camo 14 0 1 924,4 108 : 42 28
3. Policie 13 0 2 902,5 109 : 41 26
4. P-team 12 0 3 928,1 112 : 38 24
5. Šéfíci 11 0 4 886,0 100 : 50 22
6. ZŠ-Vlára 10 0 5 891,3 90 : 60 20
7. Prometal 8 0 7 833,1 78 : 72 16
8. Dorost 8 0 7 845,1 81 : 69 16
9. Mikho 7 0 8 867,7 83 : 67 14
10. Dokotex 7 0 8 885,2 84 : 66 14

11. Mayin 
pub 5 0 10 771,7 49 : 101 10

12. VTUVM 4 0 11 798,5 52 : 98 8
13. SV 3 0 12 815,9 54 : 96 6
14. Pošťáci 2 0 13 744,9 40 : 110 4
15. Radnice 2 0 13 786,1 50 : 100 4
16. Pařížanky 0 0 15 606,7 4 : 146 0

Konečné výsledky XIV. ročníku 
SKL 2007-08

Přesně tato rovnice platila pro 44. ročník 
Luhačovické kuželkářské ligy, kde slavičínští 
kuželkáři sáhli po nejvyšší metě. 

Již po čtyřiačtyřicáté byla v loňském 
roce zahájena soutěž šestičlenných kužel-
kářských družstev v největších moravských 
lázních, do které se přihlásilo také naše 
družstvo – CAMO PTÁČEK team. Ve velmi 
silné konkurenci čtrnácti družstev jsme 

Camo + ptáček team = mistři �00�/�008 
postoupili do finálové části pouze s jedinou 
porážkou, a to s obhájcem titulu Renovou. 
Ve finálové části, do které se probojovalo 
osm nejlepších družstev, jsme nezaváhali, 
a už v předposledním kole bylo rozhodnuto, 
kdo bude mistrem 44. ročníku.

Chtěl bych poděkovat všem hráčům 
a celému realizačnímu týmu za zodpověd-
ný přístup, kvalitní výkony a vynikající 
reprezentaci města Slavičín. Velký dík patří 
především majiteli firmy CAMO Ing. Rudolfu 
Fojtíkovi, bez jehož obětavosti, hráčských 
kvalit a finanční podpory by nebylo možné 
ukázat soupeřům v Luhačovicích, jak kvalitní 
máme hráčský potenciál ve Slavičíně. 

Mistrovský titul putoval z Luhačovic do 
Slavičína!

Jediné, co v našem městě chybí, je 
moderní čtyřdráhová kuželna. Domnívám 
se, že si ji nejen „kuželkáři“, ale také široká 
veřejnost zaslouží.

44. ročník Luhačovické kuželkářské ligy 
je minulostí, ať žije jubilejní ročník 45, kde 
nás čeká nelehký úkol – obhajoba titulu! 

Mgr. Aleš Ptáček

aneb úspěch slavičínských kuželkářů v luhačovicích
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Slavičínské juniorské florbalistky 
postoupily ve své premiérové sezóně do 
osmifinále první ligy. Na nadstavbovém 
turnaji podlehly dvěma ostravským celkům 
a porazily soupeřky ze Šumperku. Díky 
tomu obsadily páté místo v osmifinálové 
skupině. Na postup do konečného boje 
o titul českého mistra to však nestačilo.

Na úvod osmifinálové skupiny narazily 
Slavičanky na ostravské Pepino, kterému 
podlehly 8:4. „Ostravský tým byl nad naše 
síly. Nastoupilo za něj osm hráček, které 
pravidelně startují v ženské extralize. Naše 
děvčata hrála velmi dobře, ale na rychlou 

hru soupeře nestačila,“ uvedl trenér juniorek 
Rudolf Novotný.

Hned v dalším střetnutí čekal Slavičanky 
další soupeř z Ostravy – juniorky Vítkovic. 
Ani ty však nedokázaly zdolat a prohrá-
ly s nimi 4:1. „Také Vítkovice proti nám 
nastoupily s kompletní pětkou z ženské 
extraligy. I tak se nám podařilo odehrát 
vyrovnané utkání. Trápily nás ale závěry 
třetin. Poprvé jsme inkasovali šest vteřin 
před koncem první části, druhý gól jsme 
obdrželi sedmnáct sekund před závěrem 
druhé,“ povídal Novotný. „Sice se nám ješ-
tě povedlo snížit zásluhou Pavly Manové, 
následné individuální chyby v obraně ale 
rozhodly o naší prohře.“

Druhý den víkendové osmifinálové sku-
piny už čekal na slavičínské juniorky jenom 
soupeř ze Šumperku. S tím si Slavičanky 
poradily hladce 9:0. „Soupeř nastoupil se 
stejně mladým týmem, jako je ten náš. My 
jsme ale měli v utkání navrch a celou dobu 
jsme kontrolovali hru,“ řekl Novotný.

Slavičínské florbalistky nakonec obsa-
dily v osmifinálové skupině pátou příčku. 
Proti družstvům Uherského Brodu a Těšan 
v nadstavbě nehrály. S oběma celky se totiž 
setkaly už v základní části ve stejné divizi 

V sobotu 22. 3. 2008 proběhl již čtvrtý 
ročník Velikonočního turnaje v sálovém 
fotbale hráčů nad 35 let. Tento turnaj má ve 
Slavičíně dlouholetou tradici. Hráči, kteří 
tento turnaj hrají, byli u zrodu ještě staršího 
– Štěpánského turnaje a vzhledem k narůs-
tajícímu věku hráčů bylo již nutno založit 
turnaj pro starší věkovou skupinu. Mužstva 
byla rozlosována ještě před turnajem do dvou 
skupin – skupina A: Závada,Vlára, Zahradní 
a TVD, skupina B: Hadráři, Hugoni, Nevšová 
a Elva. Ve skupinách hrála mužstva každý 
s každým a první dvě mužstva pak odehrála 
semifinále. Základní skupiny vyhrála mužstva 
TVD a Nevšové, ze druhých míst pak postou-
pili Vlára a Hadráři. V prvním semifinále 
nastoupili proti sobě TVD a Hadráři. TVD 
zvítězilo 5:1 a postoupilo do finále. Ve druhém 
semifinále se utkala mužstva Vláry a Nevšo-
vé. Nevšová zvítězila a postoupila do finále. 
Po obou semifinálových zápasech proběhly 
pokutové kopy o 3. místo mezi mužstvy Had-
rářů a Vláry. Zvítězilo mužstvo Hadrářů 6:5, 
vítěznou penaltu proměnil Libor Argaláš. 
Ve finálovém zápase nastoupila proti sobě 
mužstva TVD a Nevšové. Zápas byl odehrán 
ve velmi dobré kvalitě a šťastnějším vítězem 
se stalo mužstvo TVD Slavičín, které zvítězilo 
1:0 a tento turnaj vyhrálo již po čtvrté. 

Výsledky turnaje: 
1. místo – TVD Slavičín, 2. místo – 

Nevšová, 3. místo – Hadráři, 4. místo 
– Vlára, 5. místo – Zahradní, 6. místo 
– Elva, 7. místo – Závada, 8. místo – Hugoni 

Nejstarší hráč – Milan  Ptáček  
Nejlepší hráč – Danek Lysák 
Nejlepší střelec – Drahomír Prachař 
Nejlepší brankař – Petr Šmotek
Cena Fair Play – Libor Argaláš 
Pořadatelé tohoto turnaje – ZÁVADA Hrádek 
– děkují za podporu všem sponzorům a příští 
rok na Velikonoce znovu v hale!

Fotky z turnaje naleznete na http://lolas.
rajce.idnes.cz/Fotky_Velikonocniho_turna-
je_Slavicin/ Alois Strnad – Závada team

I. ligy a do tabulky se jim tak započítaly 
body ze vzájemných utkání.

Přestože do konečné bitvy o medaile 
Slavičanky nezasáhnou, postup od osmi-
finále hodnotí trenér Rudolf Novotný jako 
úspěch.

„Turnaj nám ukázal, že se týmům stejné 
věkové kategorie bez problémů vyrovná-
me, ale špička ženského florbalu je ještě 
o kus dál. Naší nevýhodou je úzký kádr. 
S jedenácti hráčkami se takový turnaj 
těžko zvládá. Sedm hráček z týmu je ale 
stále ještě v žákovském věku a to je pro nás 
příslib do budoucna. Pokud budou na sobě 
děvčata tvrdě pracovat, mohou v příštích 
letech dosáhnout výraznějších úspěchů,“ 
dodal Novotný.

Kádr týmu juniorek Brankářky: Mudrá-
ková Leona, Drgová Vlaďka Hráčky: Topi-
čová Radka, Manová Pavla, Machů Lucie, 
Machů Klára, Vojtásková Alena, Saňáková 
Broňka, Odléváková Kristýna, Jelínková 
Bára, Rozenbergová Katka a Rozenbergová 
Veronika, Brázdová Bára. 

Vedení týmu děkuje sponzorům: pan 
Garaja (SMS), pan Koudela (Elektro), 
paní Hubíková (MONA) a paní Pešková 
(VODO-TOPO).  Vít Zemčík

Do bojů o český titul juniorky neproklouzly

Vítězové turnaje TVD Slavičín

Náš pes si žádá alespoň dvakrát denně 
vycházku. Což o to, prospívá to jemu i mně. 
Nemusíme ani vážit dalekou cestu. Stačí 
zajít na „panskou louku“, případně do parku. 
Radost ze slunečného rána nám však kazí 
několik zdánlivých maličkostí. Už cestou 
ke škole, nebo pak kolem hřiště, se snažím 

trpělivě sbírat kelímky od školních mléčných 
nápojů, papírové ubrousky a kapesníčky, oba-
ly od cukrovinek, cigaret, plastové láhve všech 
druhů a velikostí. Totéž se obdobně opakuje 
v zákoutí příhodném pro školáky-kuřáky, a to 
u kaštanové aleje pod hřbitovem. Tam jsem 
nasbírala odpadků plný pytel. 

Srdce mě bolí a jímá mě zlost při pohle-
du na nedávno opravený altánek uprostřed 
parku. Tam si nějaký horlivec krátil čas 
ořezáváním nových trámků. Společnost, jež 
se tam schází, šetří své síly a neobtěžuje se 
donést láhve od nápojů (i alkoholických) do 
velikého odpadkového koše. A tak se shýbám 
a sbírám to, co těm zhýčkaným mláďatům 
odpadlo od ruky. 

Ke psaní této připomínky mě mimo zmíně-
ný nešvar přiměla ještě jiná zkušenost. Dosti 
často si náš pes vyčenichá chutnou svačinku. 
Dnes, 11. dubna, ho zaujal v potůčku pod 
mostem u koupaliště baculatý pytlík. Sešla 
jsem za pejskem k potoku, kde se ta svačinka 
nacházela – osm krajíců chleba pečlivě na-
mazaných máslem a paštikou byl ten poklad. 
Nevěřila jsem vlastním očím. 

Cožpak to děcko, ten mamlas, neví, že 
to máslo, paštiku a také chléb musel někdo 
pracně vyrobit, než se do obchodu, ale i k nim 
domů dostal? A co jeho maminka? Takovou 
starost měla, chléb koupila, nachystala, 
namastila, zabalila... a on to ten darebák za 
rohem zahodí! Nechápu. 

Napadá mě obdobná otázka jako v Neru-
dově fejetonu nad slamníkem – „kam s ním?“ 
V tomto případě se však ptám s lítostí – „co 
s tím?“ Někde se děje chyba.

Bohumila Šuráňová

velikonoční turnaj 

nEjEn k zamYŠlEní...
Škoda každé rány?
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koncert ke dni učitelůInformace vzdělávacího střediska

Dne 26. března se obřadní síň slavi-
čínské radnice opět rozezněla hudbou. 
Při příležitosti Dne učitelů připravili 
učitelé Základní umělecké školy Slavičín 
tradiční koncert pro své kolegy učitele, ve 
kterém sami účinkovali společně se žáky 
školy. Koncert byl věnován nejen všem 
učitelům ve Slavičíně, ale také široké 
veřejnosti. Program svou skladbou obsáhl 
několik hudebních období a také několik 
hudebních žánrů. Posluchači si vyslechli 
skladby starých mistrů i současných 
autorů, interpretované bohatou škálou 
hudebních nástrojů. V podání učitelů ZUŠ 
jsme mohli slyšet skladby hrané na klavír, 
housle, kytaru, klarinet, lesní roh, zobco-
vou flétnu, ale také elektronické nástroje, 
se kterými mužská část pedagogického 
sboru předvedla hudební improvizace 
na jazzové standardy. Žákyně školy 
Zuzana Skrášková a Barbora Hořáková 
přednesly skladby, za jejichž interpretaci 
získaly nejvyšší ocenění ve své kategorii 
v letošní okresní i krajské soutěži ZUŠ ve 
hře na klavír. Průvodní slovo, doplněné 
citáty a zajímavými myšlenkami J. A. 
Komenského, připravila Věra Hájková, 
výzdobou koncertního sálu se prezento-
vali žáci výtvarného oboru ze třídy Bc. 
Petry Ponczové.

Příznivci hudby tak měli možnost strá-
vit příjemný večer s lidmi, kteří neváhali 
věnovat svůj volný čas přípravě programu 
a nastudování skladeb, aby zajímavým 
hudebním vystoupením potěšili své poslu-
chače. Budeme se těšit na další setkání se 
slavičínskými pedagogy zase příští rok.

Mgr. Iva Florešová

Kdo zavítal ve středu 2. dubna do prostor 
malého sálu restaurace Záložna na večerní 
autorské čtení spisovatele Josefa Holcmana, 
jistě jen tak nezapomene na setkání s touto 
výraznou osobností současné regionální lite-
ratury. Akce se konala pod záštitou Městské 
knihovny Slavičín a je potřeba zmínit, že 
besedy s tímto autorem jsou v našem městě 
již několik po sobě jdoucích let příjemnou 
tradicí, která napomohla k vytvoření početné 
základny fanoušků jeho literární činnosti. 

Srdce posluchačů si autor získal hned na 
začátku, když po úvodních slovech Josefa 
Floreše vstoupil mezi ně a prohlásil: „Nebudu 
si přece ve Slavičíně podávat ruku enom s něk-
terýma“, načež si spontánně potřásl pravicí 
s každým z účastníků. Následovala četba vese-
lých a chvílemi i zádumčivých pasáží z jeho 
posledního vydaného titulu Hýlom, hálom 
aneb Kyjov v jízdě králů, které v průběhu celé-
ho večera zpestřoval svým nezaměnitelným 
vypravěčským talentem a také temperamen-
tem příznačným pro rodáka z Moravského 
Slovácka. Jak z čtených řádků knihy, tak i ze 
spisovatelových slov byla patrná jeho souná-

ležitost s lidovými tradicemi rodného kraje 
a také láska ke koním, bez nichž by se žádná 
z velkolepých „královských jízd“ neobešla. 
Svéráznou součástí čtení byla i vtipně pojatá 
názorná ukázka – jak se po slovácky skáče na 
koňský hřbet, k čemuž však místo němé tváře 
musela posloužit obyčejná židle. 

Mimořádně zdařilým večerem probleskla 
ještě spousta humorných situací a hlubokých 
myšlenek, odrážejících pocity autora během 
vzniku díla. A jako každá kniha dospěje ke 
svému definitivnímu rozuzlení, i čas bese-
dování se nachýlil ke svému konci. Nekončí 
však setkávání s tímto „tlumočníkem starých 
vypravěčů“, jak sám sebe někdy nazývá, pro-
tože jeho tvorba má své nezastupitelné místo 
v regionálním oddělení městské knihovny a je 
všem zájemcům k dispozici. 

Závěrečné poděkování patří především 
Josefu Holcmanovi, který svůj vřelý vztah 
k rodnému kraji uchovává i pro příští gene-
race v brilantním spisovatelském umění, dále 
spoluorganizátorům akce a v neposlední řadě 
i Vám posluchačům za pozitivní atmosféru, 
k níž jste toho dne přispěli. 

Bc. Gabriela Klabačková 

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko 
při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., nabízí:
l Použití PC a internetu: 10 Kč za 1 hodinu 
(5 Kč za 30 minut). V individuálních odů-
vodněných případech poskytujeme určitou 
časovou dotaci zdarma. 
Aktuálně nabízíme: 
Jazykové kurzy, celoroční:
l ruský jazyk pro začátečníky i pokro-
čilé,
l němčina pro začátečníky,
l němčina pro pokročilé – německá kon-
verzace, obchodní němčina, 
l angličtina pro začátečníky a mírně pokro-
čilé – 6měsíční kurzy s možností pokračování 
– lektorka Mgr. Marie Ťulpová.
Další kurzy: 
l tvorba webových stránek,
l základy práce s PC,
l  práce s programy WORD a EXCEL, 
WORD a EXCEL pro pokročilé, Power Point, 
ACCESS.

Ceny počítačových kurzů se pohybují 
v závislosti na náročnosti a cílové skupině. 
Nezaměstnaní, matky na MD, handicapovaní 
mají zvýhodněné ceny. Ceny jazykových 
kurzů se budou pohybovat v závislosti na 
počtu účastníků: 
l ruský jazyk cca 3 000 Kč za školní rok 
(40x 2 vyučovací hodiny), 
l němčina cca 2 500 až 3 000 Kč za 6 kalen-
dářních měsíců (24x 2 vyučovací hodiny). 
Bude možnost hradit i pololetně, čtvrtletně 
nebo měsíčně. Vždy nabízíme 1 – 2 lekce na 
zkoušku. Informovat a hlásit se můžete buď 
osobně v sídle střediska na Horním náměstí 
111 nebo na číslech 577 342 822 nebo 739 
095 315.

Nabízíme rovněž možnost kopírování 
a černobílého tisku A4, A3, barevného tis-
ku A4, laminování, kroužkovou a tepelnou 
vazbu dokumentů, skenování a zálohování 
dokumentů na CD a DVD a pronájem PC 
učebny firmám a organizacím v domě čp. 11 
i učebny v domě čp. 96. 

Božena Filáková, 
ředitelka Nadace Jana Pivečky

Zveme další naše seniorky, ale především 
seniory starší věkem, mladé duchem, aby 
přišli mezi nás do klubu důchodců ve 
Slavičíně. Scházíme se každou středu od 14 do 
16 hodin v Horákově vile.

Společně si popovídáme, zasmějeme, 
zazpíváme, něco dobrého upečeme. 
Chodíme vypomáhat na různé kulturní akce, 
navštěvujeme naše spoluobčany v domovech 
důchodců, zúčastňujeme se různých besed. 
Těšíme se na Vás! 

Jiřina Brlicová

aktuální nabídka vzdělávacího 
střediska při nadaci jana pivečky 

josef Holcman ve Slavičíně

klub důchodců zve – přijďte mezi nás!
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naRozEní
Ester Čížová – syn Jakub
Tomáš a Hana Maňasovi – syn Tomáš
David a Simona Peškovi – dcera Nikola
Anton Bonko a Romana Součková – dcera 
Michaela
Igor a Dagmar Kvasnicovi – dcera Justina
Petr a Veronika Cuřínovi – syn Robin
Tomáš a Veronika Zahradníkovi – dcera 
Adéla
Josef a Marie Knotkovi – dcera Stela
Michal a Jana Zlámalovi – dcera Andrea
Markéta Šmotková – dcera Nela

SpolEčEnSká kRonIka BŘEzEn

ÚmRTí 
 1.  2. 2008 Jaroslav Macek, 55 let, Slavičín
 17.  3. 2008 František Slovák, 85 let, Zlín
 21.  3. 2008 Alexander Viktorin, 88 let, Slavičín
 25.  3. 2008 Josef Bača, 39 let, Petrůvka
 26.  3. 2008 Antonín Suchánek, 54 let, Hrádek
 26.  3. 2008 Božena Ovesná, 84 let, Šanov
 30.  3. 2008 Josef Mazuch, 81 let, Hrádek
 31.  3. 2008 Josef Vaněk, 79 let, Slavičín

SŇaTkY
František Bublan a Petra Thurzová

Dne 24. dubna 2008 jsme si 
připomněli smutného 5. výročí 
úmrtí naší milované maminky, 

babičky, sestry, paní 
Vlastimily ANTOŠOVÉ 

z Rokytnice.
Za tichou vzpomínku děkuje všem 

manžel a synové s rodinami.

Dne 21. května 2008 vzpomene-
me 2. smutné výročí úmrtí pana 
Josefa PECHALA ze Slavičína.
S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami.

Děkujeme všem za projeve-
nou soustrast, květinové dary 

a účast při posledním rozloučení 
s panem Josefem MAZUCHEM 

z Hrádku.
Rodina.

Děkujeme touto cestou panu  
primáři MUDr. Palkovskému, 

všem lékařům, sestřičkám 
i ostatnímu personálu slavičínské 
nemocnice za příkladnou a oběta-

vou péči při naší hospitalizaci.
Trllová, Hájková, Fojtíková, 

Kolaříková, Stružková, Bartlová.

v Z P O m í n á m e

Kdo lásku rozdával, v našich 
srdcích zůstává. 

Dne 5. května 2008 by se dožila 
60 let naše maminka, paní 
Anička RAKOVÁ z Lipové.
Kdo ji znal a měl ji rád, ať 

vzpomene s námi.
S láskou rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 11. května 2008 vzpomeneme 

20. výročí úmrtí paní 
Ludmily ŽÁKOVÉ z Hrádku a dne 
5. července 2008 si připomeneme 

20. výročí úmrtí pana 
Františka KURTINA z Hrádku.

S láskou vzpomíná rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 11. května 2008 vzpomeneme 

15. výročí úmrtí pana 
Josefa BORA z Rudimova.

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a synové s rodinami.

Odešel, ale stále žije ve vzpomín-
kách těch, kteří ho měli rádi.

Dne 28. května 2008 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Jaroslava MATULY ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka, děti a rodiče.

Dne 17. května vzpomeneme 
20. smutné výročí úmrtí našeho 

tatínka, dědečka, pradědečka, pana 
Vojtěcha REMEŠE a 17. července 

vzpomeneme 18. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky, paní 

Ludmily REMEŠOVÉ z Nevšové. 
Vzpomínají děti s rodinami.

Děkujeme všem za projevenou 
soustrast, květinové dary a účast při 

posledním rozloučení 
s panem Antonínem SUCHÁNKEM 

z Hrádku.
Zarmoucená rodina.

Děkujeme za projevenou soustrast 
a účast na pohřbu pana 

Alexandera VIKTORINA 
ze Slavičína.

Rodina.

Dne 14. května vzpomínáme 
2. výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Ing. Peter Cabák.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

s námi. 
Manželka, synové a dcera 

s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál. Už 
jenom vzpomínka zůstává nám.

Dne 4. května 2008 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí paní 

Jiřiny NEUMANOVÉ 
ze Slavičína.

Za tichou vzpomínku děkují syno-
vé Karel a Jiří, maminka a sestry 

s rodinami.

Dne 20. května 2008 si připomene-
me 10. výročí úmrtí pana 

Františka MÁLKA z Hrádku. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu 

tichou vzpomínku.
Růžena Machalová s rodinou.

„Přátelé z lásky“ – sdružení rodin 
s handicapovanými dětmi ze Slavičína 
a blízkého okolí – děkuje oddílu kuželek 
za bezplatný pronájem kuželny. Rodiče 
s dětmi zde prožili příjemné sportovní 
odpoledne pod odborným dohledem pana 
Holka a pana Maděrky, kterým patří dík 
za nám věnovaný čas.

OZNAMUJEME, že paní MUDr. Radmila 
Pinďáková dne 2. 5. 2008 NEORDINUJE!

KSČM Slavičín zve k uctění památky 
válečných obětí položením kytic na 

místním hřbitově. 
Sraz 30. dubna v 17 hodin před orlovnou. 

Na Svátek práce 1. května 
ve 14 hodin uspořádáme v zámeckém 

parku kulturní odpoledne s hudbou 
a občerstvením. (Za nepříznivého počasí 
v sále na zámku.) Občany Slavičína a okolí 

zveme na obě akce.

Osadní výbor v Divnicích pořádá 
v neděli 11. května 

OSLAVU SVÁTKU MATEK 
ve společenské místnosti bývalé školy 

v Divnicích.
Začátek ve 14 hodin.

V programu vystoupí mládež a děti se 
svým programem a místní hudba.
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Galerie Jasmín uspořádá výstavu 
MONT BLANC 2007 

fotografie MUDr. Štefana HORÁKA 
Vernisáž 30. května v 19 hodin. 

Srdečně zve Cukrárna Jasmín. 

l 1. 5. 14.00 Zámecký park
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE (KSČM

l 3. 5. 13.30 Pivečkův lesopark 
SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP 2008

l 10. 5. 9.00 Zámecký park
BĚH VÍTĚZSTVÍ

l 10. 5. 16.00 Sokolovna
SVÁTEK MATEK

l 17. 5. 8.00 Sportovní areál Sokolovna
O POHÁR STAROSTY V NOHEJBALE

l 23. 5. 19.00 Sokolovna
ZÁSKOK – divadelní hra, hraje DNO 
z Vizovic

l 24. 5. Zámecký park, kuželna, stadion 
FC TVD
MÁJOVÝ DEN (více na straně 1)

l 24. 5. 10.00 Army park Slavičín-Divnice
SOUTĚŽ XV. OKRSKU V POŽÁRNÍM 
SPORTU

l 28. 5. 14.00 Dům dětí a mládeže
LITERÁRNĚ-HISTORICKÉ TOULKY 
SLAVIČÍNEM

l 30. 5. 18.00 areál Prabos
PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉM STRAVO-
VÁNÍ 

VÝSTAVY
l 1. 5. – 31. 5. Městské infocentrum

BAREVNÝ SVĚT – fotografie Františka 
Látala a Martina Skřivánka

l 15. 5. – 27. 5. Radnice 
Slavičín v proměnách času

l 25. 5. – 26. 6. Záložna
115. výročí postavení Záložny

l 30. 5. – 25. 9. Galerie Jasmín 
MONT BLANC 2007 – fotografie MUDr. 
Štefana HORÁKA

kalendáře, pozvánky, kultura sport

l 3. – 10. 5. Nervové lázně – Adršpach
l 3. 5. Memoriál bratra Vojáčka (Dalecký)
l 4. 5. Štítná – Zelenské – Pláňavy – Bylnice 

(Urban )
l 11. 5. Val. Příkazy – Študlov – Požár – Val. 

Klobouky (Miklasová)
l 18. 5. Bojkovice – Přečkovice – Luhačovice 

(Švachová)
l 24. 5. Senátorský chodníček (Dalecký)

Bližší na tabuli KČT – autobusová zastávka 
U Radnice.

Oddíl atletiky při SK Slavičín uspořádá 
27. ročník BĚHU VÍTĚZSTVÍ 

VE SLAVIČÍNĚ 10. května 2008 
v zámeckém parku ve Slavičíně. 

Prezentace: od 9 hodin, start první kategorie 
v 9.30 hodin, hlavní závod v 11.00 hodin. 

Trať: předškoláci 200 m, žákyně a žáci mlad-
ší 300 m (1 okruh malý), žákyně starší  600 m 
(1 okruh velký), žáci starší 1 200 m (2 okruhy 
velké), muži, veteráni nad 40, 50, 60, 70 let 

a ženy bez rozdílu věku: 6 000 m 
(10 okruhů velkých). 

Startovné: žactvo 10 Kč, dospělí 40 Kč. 
Ceny: věcné a finanční, občerstvení pro 
závodníky, putovní pohár pro absolutního 

vítěze. Informace: Ladislav Musil, tel.: 731 
710 601. Přihlášky v den závodu: nejpoz-

ději půl hodiny před startem kategorie.

Město Slavičín, VELO-CLUB Slavičín 
a DDM Slavičín pořádají 

III. ročník závodu horských kol

SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP 2008
dne 3. května 2008 

v prostoru cyklostezky Slavičín – Nevšová.
Závod je přístupný pro všechny věkové 
kategorie od předškoláků (hoši, dívky) až po 
muže a ženy.
Čas prezentace: 11.30 – 13.00 hodin
Místo prezentace: Pivečkův lesopark
Startovné: děti do 15 let – 30 Kč 
      od 15 let – 50 Kč
Start první kategorie: 13.30 hodin
Povinné použití cyklistických přileb. 
Každý závodník obdrží občerstvení.
Pro diváky je zajištěn prodej občerstvení, 
hudba.
Kontakt: Ing. Stanislav Petrů, Dlouhá 636, 
Slavičín,
tel.: 577 341 693, 603 899 152.
Akce je podpořena z Fondu mládeže 
a sportu Zlínského kraje. 

Oddíl kuželek SK CAMO 
Slavičín zve všechny 

příznivce tohoto sportu do kuželny, kde 
bude v sobotu 24. 5. 08 v rámci Májové-

ho dne probíhat

MÁJOVÁ SOUTĚŽ V KUŽELKÁCH 
PRO VEŘEJNOST. 

Hrát se bude o hodnotné ceny ve třech 
kategoriích: ženy, muži 

a mládež do 17 let. 
Občerstvení zajištěno přímo v kuželně. 

Soutěž pro veřejnost bude začínat 
okolo 12. hodiny. 

Dopoledne od 8 hodin sehraje náš oddíl 
přátelské utkání 

s hráči Dubnice n. Váhom. 
Tímto jste všichni srdečně zváni, přijďte 
povzbudit naše hráče a potom si můžete 

sami vyzkoušet své umění!

Vycházky s Klubem 
českých turistů

DS SemTamFór uvádí 

Cimrman/Smoljak/Svěrák 
ZÁSKOK 

divadelní hra o nešťastné premiéře hry 
„Vlasta“ 

23. 5. 2008 v 19 hodin v Sokolovně. 
Hru nastudoval soubor „DIVADLO NAHO-
DILÝCH OCHOTNÍKŮ“ (DNO) z Vizovic. 

Vstupné: 60 Kč 

Koncert FLERET a SYMBIOZA
28. června 2008 – zahrada U Talafy

Předprodej: 603 503 148

Divize E
Sobota  3. 5. FC TVD – Napajedla, 16.30 
Sobota  17. 5. FC TVD – Vsetín, 16.30
Sobota  31. 5. FC TVD – MS Albrechtice, 
16.30
Dorost
Sobota  10. 5. FC TVD – FK Chropyně, 10.00
Sobota 24. 5. FC TVD – SK Paseky Zlín, 10.00 
Žáci
Neděle  4. 5. FC TVD – SFK Holešov, 9.30, 
11.15
Neděle  18. 5. FC TVD – 1. Valašský FC B, 
9.30, 11.15
Muži B
Čtvrtek  1. 5. FC TVD – Paseky Zlín, 10.00
Neděle  11. 5. FC TVD – Březová, 10.00
Neděle  25. 5. FC TVD – Kostelec, 10.00
Přípravka
Pondělí  12. 5. FC TVD – Otrokovice, 16.00
Pondělí 19. 5. FC TVD – Slov. Slavia B, 16.00

FC Tvd zve

NK Slavičín Vás srdečně zve na 
III. ročník turnaje NK CUP SLAVIČÍN 

v nohejbale trojic v sobotu 14. června 2008 
ve sportovním areálu Vlára 

(umělé hřiště na Vláře)
Prezentace: 8.30 hodin
Zahájení: 9.00 hodin

V případě zájmu volejte na tel. čísla: 
777 834 214, 776 191 849 

nebo se můžete přihlásit prostřednictvím 
e-mailu: NKSlavicin@seznam.cz. 
Nezapomeňte uvést název týmu 

a jména jeho členů. Přihlásit se můžete 
nejpozději do 11. června 2008.

Starosta města Slavičín 
Vás srdečně zve na 
VIII. ročník turnaje

O POHÁR STAROSTY 
v nohejbale trojic

v sobotu 17. května 2008 na víceúčelo-
vém hřišti u Sokolovny
Prezentace: 7.30 hodin
Zahájení: 8.00 hodin

Komentuje: Petr Koseček
Zpestření programu: džezgymnastika 

Lenky Tomečkové při DDM, diskotance 
Míši Štefaníkové při DDM

Prodej občerstvení v areálu po celý den.
Počet týmů je omezen, proto neváhejte 
a přihlaste se ještě dnes, abyste měli 

možnost vyhrát jednu 
z hodnotných cen.

Přihlášky: Městské infocentrum, 
tel.: 577 342 251, nejpozději 

do 14. května 2008.
Akce získala podporu z Fondu 

mládeže a sportu Zlínského kraje.
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Sobotní kino hraje zdarma a na přání
Rádi byste ve Slavičíně strávili sobotní 

večer v kině? Navíc u nějakého skvělého 
bijáku a zadarmo? Díky projektu Film 
a škola máte jedinečnou příležitost. A co 
víc, ještě si sami můžete vybrat, který film 
se bude hrát.

Unikátní projekt Film a škola podpo-
ruje Zlínský kraj a nejspíš jste na název 
této akce narazili už dřív, při pohledu na 
některý čtvrteční program slavičínského 
kina. K filmovým čtvrtkům už v říjnu 
přibyla také promítání v sobotu. Sobotní 
kino hraje každé dva týdny v šest večer 
a divákům nabízí jedinečnou možnost 
vybrat si z filmové nabídky na internetu. 
Stačí, když zabrouzdáte na stránky www.
dokinavsobotu.unas.cz, a můžete hlasovat 
pro svůj oblíbený film nebo zjistit, který 
slavný snímek si v kině užijete. 

 Vít Zemčík

3. ročník oblíbené exkurze dětí po význam-
ných a památných objektech Slavičína 

LITERÁRNĚ 
HISTORICKÉ TOULKY SLAVIČÍNEM 
pořádá Městská knihovna a DDM Slavičín 

ve středu 28. 5. 2008.
Začátek ve 14.00 hodin, sraz 

účastníků u DDM.
Bližší informace: Městská knihovna, 

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

  kompletní záruční a pozáruční servis 
 seřizování a diagnostika benzínových a naftových motorů
  čištění a plnění klimatizace
  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
 Pneu: 
  Amtel,  Sava,  Barum,  Fulda,  Kleber,  Goodyear, 

Michelin
  - slevy na vybrané pneu 
  - litá kola Škoda, VW, Seat, Audi

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

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 –16:30 hodin
      So 8:00 –11:00 hodin

Ve dnech 27. a 28. května 2008 
proběhne v Domě nábytku ve Slavičíně 

ve spolupráci s předním výrobcem matrací 
a lamelových roštů 

POČÍTAČOVÉ TESTOVÁNÍ MATRACÍ
za pomoci přístroje ERGO CHECK.

Současně bude možné zakoupit matrace 
za zvýhodněné ceny.

Objednávky měření 
a bližší informace na 
tel. čísle 577 012 760.

Záleží Vám na Vašem zdraví i na 
zdraví Vašich blízkých?

Přijďte si poslechnout přednášku 
o správném složení jídelníčku 

a působení potravin na náš 
organismus.

Kdy: pátek 30. května 2008 v 18.00 
Kde: přednášková místnost – areál 

Prabosu (vedle zdravé výživy)
Ochutnávka výrobků zdravé výživy a mož-

nost jejich nákupu.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás. 

Zdraví máme ve svých rukou.


KVĚTINÁŘSTVÍ 

upozorňuje zákazníky na změnu 
telefonních čísel:

Slavičín – 773 920 224 
Bojkovice – 608 120 645

Valašské Klobouky 
(vazárna) – 608 120 146 

HORÁKOVY KVĚTINY 
DO VAŠÍ RODINY!

Auto-m 
Uherský Brod, Pod Zelnicemi 2449

PŘIVÍTEJTE JARO V NOVÉM VOZE ZA 
SKVĚLÉ CENY

Š. Octavia 1.9TDi, r. v. 2004
Š. Octavia Combi 1.9TDi, r. v. 2000

Opel Astra H 1.7CDTi, r. v. 2006
Š Octavia 1.9TDi, r. v. 2002

Š Octavia 1.6, r. v. 2001
VW Golf 1.9TDi, r. v. 2002

VW Transporter 1.9TDi, r. v. 2005
Další vozy na www.auto-m.cz. Mož-

nost dovozu ze zahraničí. K vybraným 
vozům satelitní navigace TomTom 

ZDARMA. 
Tel.: 572 632 527, 777 750 025.

Zahradní technika

Sekačky, pily, 
křovinořezy, oleje, 

řetězy atd.

Prodejna nářadí Slavičín v ulici K. Vystrčila
(nad „výzkumákem“) tel.: 608 878 917

Sekačky, pily, 
křovinořezy, oleje, 

řetězy atd.

Dům nábytku 
Náměstí Mezi Šenky 884 
Slavičín



SlavIčínSký zpRavoda j 14květen 5/2008

SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník pro Slavičín, Lipovou, Rudimov, Šanov, Petrůvku, Bohuslavice nad Vláří a Rokytnici. Číslo 5/2008, náklad 3 350 ks. 
Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR: E 13 008. Odpovědný redaktor: Marie Rumplíková.  
Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, fax: 577 004 802, 
e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. Vychází: k 1. dni v měsíci. Uzávěrka: do 15. dne každého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku odpovídá za jeho 
faktickou správnost. Redakce má právo příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska vydavatele. 
Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM – Pinďák a Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

11
 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo

5
zamiluje do řecké princezny Iriny. Spolu s Asterixem 
a Obelixem a za pomoci jejich čarovného elixíru se 
vydá do Řecka s cílem vyhrát nejen Olympijské hry, 
ale i srdce princezny Iriny. Střetává se tu však se zlo-
myslným Brutem, synem Césara a jeho týmem, který 
je, zdá se, silným soupeřem. Jak je všeobecně známo, 
čarovné elixíry jsou na Olympijských hrách zakázané, 
ale Asterix už má plán, jak opět zvítězit. Režie: Frédéric 
Forestier. Hrají: Alain Delon, Claudia Cardinale, Gerard 
Depardieu. Premiéra francouzské komedie v českém 
znění. Vstupné 64 + 1 Kč.

 čtvrtek 15. – 9 hodin 
 KRAKONOŠ A POSLÍČEK – Pásmo krátkých filmů 
pro děti mateřských škol. Vstup zdarma, hradí město 
Slavičín.

 čtvrtek 15. – 17 a 20 hodin  
 BOBULE – Honza je typický městský floutek. Jeho 
kámoš Jirka je podvodníček, který moc rozumu nepobral, 
ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně oblbnout 
ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech. 
Kšeftují s byty, auty a vůbec se vším, co se právě namane. 
Jednoho dne se Honza dozví, že jeho moravský děda, 
kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva 
vytrhne Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se splnit 
dědovi jeho životní sen. Zajistí mu dovolenou snů a aniž 
to tuší, splní si tím i svůj sen. Najde to, co dlouho hledal 
a po čem toužil. Režie: Tomáš Bařina. Hrají: Kaia Foss, 
Lucie Benešová, Tomáš Matonoha, Václav Postránecký. 
Premiéra českého komedie. Vstupné 70 + 1 Kč.

 neděle 18. – 15 hodin bijásek
 ORLÍ OKO – Pohádkový příběh, odehrávající se ve 
středověku, vypráví o malém synovi dánského krále, 
který je poslán na výchovu do kláštera. Opat kláštera 
je ve spojení s největším nepřítelem krále – jednookým 
rytířem, který má schopnost vidět očima svého orla. Krá-
lovský synek z kláštera utíká, brzy nato potkává věrného 
kamaráda a oba spolu prchají před jednookým rytířem. 
Film je plný krásných humorných, strašidelných scén, 
středověkých rytířů, neočekávaných překvapení, a malí 
i velcí diváci si v něm jistě přijdou na své. Film získal 
v roce 1997 ceny Dánské Filmové Akademie za nejlepší 
scénář, střih, zvuk, výpravu a masky. Dále byl oceněn 
na 38. ročníku MFF filmů pro děti a mládež ve Zlíně 
v roce 1998 Cenou společnosti Bonton. Režie: Peter 
Flinth. Hrají: Nijas Ornbak-Fjeldmose, Lasse Baunkilde, 
Lars Lohmann aj. Vstupné 10 + 1 Kč.

 neděle 18. – 17 a 20 hodin
 RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT – Čtvrtý díl série 
o vietnamském veteránovi nás zavede do jihovýchod-
ní Asie, kde se stárnoucí John Rambo usadil. Jeho 
poklidný život naruší misionářská skupina vedená 
Michaelem Burnettem a Sarah Millerovou, která se 
i přes jeho varování vydá do Barmy. Do končin, kde je 
nic dobrého nečeká. Poté, co několik misionářů zajmou 
barmští vojáci, musí John opět vzít spravedlnost do 
svých rukou. A poteče krev. A nebude jí málo! Surové 
bití, stříkající krev a useknuté hlavy. Rambo se s nikým 
nemaže! Režie: Sylvester Stallone. Hrají: Julie Bentz, 
Matthew Marsden, Sylvester Stallone. Americké akční 
filmové drama – premiéra. Vstupné 64 + 1 Kč. MLÁDEŽI 
NEPŘÍSTUPNO!

 úterý 20. – 10 hodin školní představení pro Gym-
názium Jana Pivečky

 KNOFLÍKOVÁ VÁLKA – Každý rok vedou proti 
sobě válku Lovreňáci a Velraňáci. Děti ze dvou zne-
přátelených vesniček si vytvořily svůj vlastní svět se 
svými pravidly. Jejich válečnými trofejemi se stávají 
různé předměty jako uřezané knoflíky, šle a pásky. 
Každého zajatce čekají přísné tresty a výprasky rodi-
čů. Slavný dětský snímek měl neuvěřitelný komerční 
úspěch, bezpochyby i pro své vyznění – podobenství 
o předsudcích a nevraživosti ve zkostnatělém světě 
dospělých. Rytmus děje je rychlý, repliky jsou trefné 
a vůbec pojetí je zábavné, svěží a plné spontánnosti. 
Dětští herci podávají neuvěřitelně přirozené výkony, 

 čtvrtek 1. – 17 a 20 hodin
 NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE – Světy miliardáře Edwar-
da Colea a obyčejného mechanika Cartera Chamberse 
se už ani více lišit nemohou. Na křižovatce svých životů 
však sdílejí stejný nemocniční pokoj. Během společných 
rozhovorů zjistí, že mají přece jen něco společného 
– touhu co nejlépe využít čas, který jim zbývá než je 
„nasypou do urny”, a poznat, kdo skutečně jsou. Společně 
se tedy vydají za největším dobrodružstvím svého života, 
na cestě se stanou nerozlučnými přáteli a naučí se, jak 
brát vzestupy i pády s nadhledem a humorem. Každý 
sdílený zážitek si pak odškrtnou na svém dlouhém 
seznamu přání... Režie: Rob Reiner. Hrají: Jack Nichol-
son, Morgan Freeman, Sean Hayes. Premiéra americké 
komedie.Vstupné 64 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.

 neděle 4. – 15 hodin bijásek
 GULLIVEROVY CESTY – Gulliver se plavil na lodi, 
která se jednou v noci potopila. Ráno se probudil na 
pobřeží neznámého ostrova, až později zjistil, že je to 
ostrov Liliputánů. Liliputánský král byl velmi přívětivý 
a poskytl Gulliverovi místo na spaní. On jim na oplátku 
vyhrál válku a zachránil palác před uhořením. Když se 
dozvěděl, že ho závistiví generálové chtějí zabít, postavil 
si vor a vyplul na moře. Za sedm dní doplul na neznámou 
pevninu, k jeho smůle to byl ostrov obrů… Španělská 
animovaná komedie v českém znění. Vstupné 10 + 1 
Kč.

 neděle 4. – 20 hodin filmový klub
 PERSEPOLIS – V tomto autobiografickém příběhu 
s lehkostí popisuje Marjane Satrapi krušné dětství 
v Teheránu za doby islámské revoluce a války s Íránem, 
a následné dospívání na francouzském gymnáziu ve 
Vídni, odkud se vrací zpět do vlasti. S humorem znázor-
ňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském 
světě. Přesto poslední pokus sžít se s režimem, který 
nemá pražádné pochopení pro osobnost jejího typu 
a navíc pro ženu, potvrdí Marji definitivní odchod do 
Francie. Tento příběh paličaté, dospívající holky, která 
si vždycky vede svoje, a která žije v tuhém ideologickém 
režimu nesnášejícím odlišné názory, je samozřejmě 
i příběh rebelantsví a svobody… Premiéra francouz-
ského animovaného filmu. Režie: Vincent Paronnaud, 
Marjane Satrapi. Vstupné: členové filmového klubu 20 
+ 1, ostatní 64 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.

 čtvrtek 8. – 17 a 20 hodin  
 POKÁNÍ – Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budou-
cí spisovatelky“ Briony Tallisové odstartuje tragický 
příběh, který nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vinou 
vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého 
zahradníka Robbieho Turnera ze znásilnění nezletilé 
sestřenice. Nadaný chlapec, který původně mířil na 
lékařskou fakultu, končí ve vězení. Toto obvinění ale 
ničí život i její sestře Cecilii, která Robbieho bezhlavě 
milovala. Když si záhy už o něco starší Briony uvědomí, 
co napáchala, je už pozdě. Cecilia zavrhla celou rodinu 
v čele s ní a odstěhovala se do Londýna, kde se živí jako 
zdravotní sestra. Robbie výměnou za zkrácení trestu 
narukoval do armády a ve Francii se snaží zastavit 
postupující Němce. Briony na cestě za vykoupením 
nastoupí do ošetřovatelského kursu a díky utrpení, 
které kolem sebe dennodenně vidí, konečně dospívá. 
S tím souvisí i rozhodnutí postavit se svým dvěma 
obětem tváří v tvář a respektovat jakýkoli trest. Možná 
se tím očistí, možná to ale na vykoupení nebude stačit. 
Možná to ani nestihne, protože Londýn se připravuje 
na masivní bombardování. Možná všechny tři čeká 
úplně jiný konec. Premiéra amerického romantického 
filmu. Režie: Joe Wright. Hrají: James McAvoy, Keira 
Knightley, Romola Garai. Vstupné 64 + 1 Kč. MLÁDEŽI 
NEPŘÍSTUPNO!

 neděle 11. – 15 a 20 hodin
 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY – Asterix a Obelix 
jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný sportovního 
zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. 
A při tom všem se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě 

což už není případ dospělých herců. Kupodivu našli 
se tací kritici, kteří snímku vyčítali jeho odpudivost 
a nemorálnost. Za tento svůj debut dostal režisér pres-
tižní cenu Jeana Viga, ale stejně žádný francouzský 
distributor neměl odvahu se filmu ujmout a nakonec 
se ho ujali Američané. V televizi byl uveden až roku 
1982, kdy už ho vidělo jen ve Francii 10 milionů lidí, 
a ti se přece nemohou mýlit, pokud se jim takový obraz 
dětství líbí.

 středa 21. – 10 hodin – školní představení pro 
Gymnázium Jana Pivečky

 NA VÝCHOD OD RÁJE – Americký barevný širo-
koúhlý film Elii Kazana Na východ od ráje je adaptací 
stejnojmenného románu Johna Steinbecka. Vypráví 
o životě kalifornského farmáře Adama Traska a jeho 
dvou synů. V moderním zpracování biblického příběhu 
Kaina a Abela se autor snaží dobrat podstaty dobra 
a zla. Adam Trask je puritán, plnící do slova a do pís-
mene přikázání bible, přitom se však ztrácí skutečná 
láska k životu a lidem. Přesvědčen, že je vždy v právu 
a že má vždy pravdu, chce, aby ostatní žili podle jeho 
představ správného života. Z vlastních synů odpovídá 
jeho představám jen starší Aron, zatím co mladšího Cala 
považuje za špatného a zlomyslného. Nedovede rozpo-
znat na jedné straně pokrytectví a na druhé straně sílu 
pravého citu. Aronova dívka Abra však nakonec usmíří 
Cala s otcem, takže příběh nekončí – jako v bibli – jeho 
odchodem „na východ od ráje“. Film byl vyznamenán 
cenou za herecké výkony na MFF v Canes 1955 a Jo Van 
Fleetová získala téhož roku Oscara za druhou ženskou 
roli.

 čtvrtek 22. – 20 hodin filmový klub
 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY – Příběh dvou vyso-
koškolských studentek, za éry rumunského totalismu 
těsně před pádem železné opony, kdy během jednoho 
dne jedna z nich podstupuje tehdy zakázaný potrat. Film 
je drsnou výpovědí nejenom o těžké době, ale především 
o silném přátelství. Rumunský film oceněný v Cannes. 
Rumunské filmové drama – premiéra. Vstupné: členové 
filmového klubu 20 + 1, ostatní 64 + 1 Kč.

 neděle 25. – 17 a 20 hodin
 LET´S DANCE 2 – Když vzpurná Andie, která nade-
vše miluje Street Dance, začne studovat na Marylandské 
škole umění, snaží se zapadnout a přitom si udržet starý 
styl života. Když spojí své síly s nejlepším tanečníkem 
školy Chasem, aby vytvořili formaci a zvítězili v taneční 
soutěži The Street, najde způsob, jak žít svůj sen a při 
tom propojit své dva oddělené světy. Režie: Jon Chu. 
Hrají: Briana Evigan, Robert Hoffman, Telisha Shaw, 
Will Kemp. Premiéra amerického hudebního a roman-
tického filmu. Vstupné 64 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.

 čtvrtek 29. – 17 a 20 hodin 
 O RODIČÍCH A DĚTECH – Příběh filmu vychází 
ze zdánlivě banální situace. Syn jde na procházku se 
svým otcem… Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně 
se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý 
vědec-biolog. Klasický intelektuál v dobrém slova 
smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je 
to, že se jdou jednou za měsíc společně projít Prahou. 
Nicméně jsou svázáni poutem čtyřiceti let společného 
života. V brilantně vedeném dialogu se před námi 
odkrývají dějiny dvacátého století a všechny absurdity 
s ním spojené. Odhalují se ta nejhlubší místa lidských 
vztahů. Odtajňují se staré resty, trápení a radosti. Na 
scéně se objeví Vnuk, o kterém Syn neměl přes dvacet 
let ani tušení. A některé chyby se opakují znovu a znovu. 
Režie: Vladimír Michálek. Hrají: David Novotný, Jiří 
Lábus, Josef Somr, Luboš Kostelný, Miriam Kraftová. 
Premiéra české komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. 

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny filmy urče-
né především náročnějším divákům. Změna programu 
vyhrazena. Tituly s neuvedenou jazykovou verzí jsou 
v původním znění s titulky. Informace o programu na 
telefonu 577 341 108 a www.mesto-slavicin.cz.


