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O rozvoji středního školství

V červnu navštívil město náměstek hejtma-
na Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák, zodpo-
vědný za oblast školství, mládeže a sportu. 
Mgr. Slovák považuje terénní práci za jednu 
z hlavních součástí své pracovní náplně a ve 
Slavičíně jsme se s ním mohli potkat za jeho 
funkční období nejednou. Tématem poslední 
návštěvy byla diskuze se studenty a čerpání 
peněz z evropských fondů.

Mgr. Slovák se na Gymnáziu Jana Pivečky 
zúčastnil besedy se studenty, kterou následně 
hodnotil velmi pozitivně, a s vedením gymná-
zia diskutoval o čerpání evropských peněz. 
Vyslovil  gymnáziu  pochvalu  za  přípravu 
projektů  –  zejména  za  poslední  projekt,  ve 
kterém se spojilo gymnázium s Nadací Jana 
Pivečky, městy Dubnica nad Váhom a Nová 
Dubnica a jejich gymnázii. Podle Mgr. Slováka 
je získávání finančních prostředků mimo roz-
počet Zlínského kraje důležitou podmínkou 
rozvoje každé školy.

Pozadu  ovšem  nezůstává  ani  Střední 
odborná  škola  Slavičín,  jejíž  ředitel  Ing. 
Miroslav  Kadlec  představil  dva  projekty 
– jeden do Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost a druhý do Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce. 
Panu řediteli se dostalo ujištění, že projekty 
jsou  dobře  zpracovány,  a  pokud  uspějí, 
bude je Zlínský kraj,  jako zřizovatel školy, 
spolufinancovat.

Mgr.  Slovák  také  zodpověděl  několik 
záludných dotazů od studentů – přispěvatelů 

do časopisu Ťápoviny, který vydává Nadace 
Jana Pivečky. 

V následujících  letech nás čeká diskuze 
o změně struktury středoškolského vzdělává-
ní a síti škol. Proto je moc dobře, že obě naše 
střední školy opět prokázaly dobrou práci jak 
vedení škol, tak žáků samotných.

Všem žákům a studentům škol přeji 
zasloužený a vydatný odpočinek za splně-
né úkoly uplynulého školního roku, a těm, 
kteří se těší na dovolenou, přeji co nejvíce 
slunných letních dní.

Ing. Jaroslav Končický, 
starosta

Když se řekne strategie, asi hodně z nás by 
si mohlo myslet, že je to něco obecného, zby-
tečného, nepotřebného, něco, co nám nemůže 
přinést nic prospěšného. Ano,  i s  takovými 
strategiemi se můžeme setkat. Cílem Místní 
akční  skupiny  Mikroregionu  Luhačovské 
Zálesí  (MAS)  je  však  mít  takovou  strategii, 
která bude přínosem pro mikroregion a bude 
navazovat na úspěšný projekt „Luhačovské 
Zálesí  –  region  zdraví,  krásy  a  prosperity“ 
z roku 2007, který byl realizován z finančních 
prostředků  Ministerstva  zemědělství  ČR 
z programu LEADER ČR. 

Programem LEADER můžeme přispět k rozvoji mikroregionu
Připravovaná  Strategie  mikroregionu 

bude  základem  pro  podání  žádosti  MAS 
Luhačovské  Zálesí  v  rámci  druhé  výzvy 
LEADRU EU, která by měla být vyhlášena 
v  podzimních  měsících  roku  2008.  Bude 
se  jednat  o  nemalé  finanční  prostředky 
na  období  2009  až  2013,  které  by  byly 
mikroregionu k dispozici pro  jeho rozvoj. 
A na co by mohly být finanční prostředky 
využity, stanoví právě již zmíněná strategie. 
Ta by měla být založena na kvalitě, územní 
a tématické provázanosti jednotlivých cílů 
a  opatření  strategie,  které  mohou  přispět 

Ředitel SOŠ Ing. Miroslav Kadlec 
v diskuzi s náměstkem hejtmana 
Mgr. Josefem Slovákem

Stává se pomalu již tradicí, že pokud vyrazí 
Jaroslav Kučera do světa, vždy se vrací s úspě-
chem. Tentokrát se jedná o úspěch vskutku 
světový. Ze 14. mistrovství světa veteránů ve 
stolním tenisu v brazilském Rio de  Janeiru 
totiž přivezl Jaroslav Kučera bronzovou medai-
li. V kategorii nad 60 let vybojoval třetí místo 

Slavičínský matador opět uspěl

Jaroslav Kučera přijímá gratulaci 
od starosty města

ve čtyřhře spolu s JUDr. Zdeňkem Remešem 
z klubu El Niňo Praha. V soutěži jednotlivců 
se probojoval do čtvrtfinále, kde podlehl po 
vyrovnaném boji pozdějšímu vítězi Jaroslavu 
Kuncovi, reprezentantovi Německa. 

Jsme  rádi,  že bronzový medailista přijal 
naše pozvání na Radnici a podělil se s námi 
o  své  zážitky.  Podle  něj  je  Brazílie  zemí 
kontrastů – nesmírného bohatství na straně 
jedné  a  velké  chudoby  na  straně  druhé. 
O dlouhé cestě  letadlem,  sportovním štěstí 
i smůle, o potřebě vylepšit fyzickou kondici 
a o mnohém dalším jsme diskutovali s naším 
úspěšným sportovním vyslancem.

Jako  výraz  poděkování  za  reprezentaci 
města i celé země jsem předal panu Kučerovi 
pamětní list a malou pozornost. Do dalších let 
přejeme, aby mu zdraví umožnilo přivézt ze 
šampionátu v roce 2009 zase nějaký pěkný 
úspěch.  

Ing. Jaroslav Končický, starosta

k pozitivnímu rozvoji daného území prostřed-
nictvím  jednotlivých  projektů,  které  budou 
schopny  přinést  trvale  pozitivní  efekty  pro 
náš region. Realizátory jednotlivých projektů 
tak  mohou  být  nejen  obce,  ale  i  neziskové 
organizace  a  podnikatelé,  kteří  budou  mít 
zajímavé a dobře připravené projekty. 

Nežli však budeme moci začít tyto projekty 
připravovat a realizovat, je nutné dopracovat 
zmíněnou  strategii.  Proto  si  dovolím  touto 
cestou vás vyzvat ke spolupráci při veřejném 
projednávání  a  připomínkování  navržené 
koncepce.   Dokončení na str. 3
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V ulici U Zahrádek na sídlišti Malé Pole 
neustále stávají auta. Když upozorníme 
řidiče, že zde stát nesmí, ohánějí se tím, že 
tam není značka zákaz stání. Nemohli byste 
tam příslušnou značku umístit?

Po  příslušném  povolení  jistě  mohli,  ale 
neumístíme. Šířkové poměry komunikace zde 
totiž podle příslušné vyhlášky stání vozidel 
neumožňují. Připomínám to, co musí vědět 
každý řidič – jde-li o obousměrnou komuni-
kaci, stát je na ní možno v případě, že vedle 
stojícího vozidla zůstane pro každý směr jízdy 
jízdní pruh široký 3 m, což je dohromady 6 m, 
a toho v žádném případě nelze na komunikaci 
U Zahrádek dosáhnout. Proto podle vyhlášky 
zde s vozidly stát nelze.

Na  toto  pravidlo  jsme  upozorňovali  už 
nejedenkrát.  Ale protože to většinou nechá-
pou  jedni  a  titíž,  bude  městská  policie  při 
řešení obdobných přestupků využívat nejvyš-
ších možných postihů neukázněných řidičů, 
nejlépe spojených s odtahem vozidla. To pro 
případ, že by se někdo chtěl vymlouvat na 
osobu blízkou.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Když chci jít do obchodů, které jsou 
v budově Podnikatelského centra u vstupu 
do firmy Prabos, musím projít vrátnicí. 
Zaslechla jsem, že by se tato vrátnice měla 
posunout. Pokud ano, kdy to bude? 

Ve  spodních  částech  budovy  Podnika-
telského centra se nachází školicí středisko 
společnosti  Regionální  centrum  kooperace, 
a. s., a tři obchody. V provozu je obchod zdra-
vé výživy a textilu a nově otevřená prodejna 
květin. Je pravda, že přístup k těmto prostorám 
je  ztížen  průchodem  přes  vrátnici.  Je  však 
možný.  Jsme  si  vědomi,  že  tento  stav  není 
nejvhodnější. S ředitelem firmy Prabos plus 
panem  Jurajem  Vozárem  bylo  dohodnuto, 
že  tento stav změníme. Vrátnice se posune 
na úroveň výrobních objektů, čímž vznikne 
nová  část  ulice  a  zajistí  se  tak  neomezený 
přístup  do  zmíněných  objektů.  A  kdy  se 
tak stane? Je dohodnuto, že by to mohlo být 
v  průběhu  prázdnin.  Věřím,  že  se  nám  to 
podaří, a nám všem se  tak  rozšíří možnost 
lepšího  využívání  nabídky  nových  služeb. 
Podaří-li se  tento záměr realizovat, bude to 
především díky vstřícnému přístupu vedení 
společnosti  Prabos  plus,  zejména  ředitele 
Juraje Vozára. 

Tímto krokem se zlepší nejen podmínky 
pro firmy sídlící v budově Podnikatelského 

Ptají se lidé…
Na Mladotickém nábřeží před obchod-

ním domem a dále před integrovaným 
domem řidiči nedodržují rychlost 50 km/h. 
Bylo by potřeba realizovat nějaké omezení 
(snížení rychlosti, retardér atd.).

Jedná  se  o  velmi  problémové  místo 
–  komunikace  jsou  úzké,  velmi  frekven-
tované, mnoho (a někdy ne příliš vhodně) 
zaparkovaných aut, pohyb chodců … 

Opatření  vedoucích  ke  snížení  rych-
losti  vozidel  je  několik,  dopravní  komise 
doporučila  radě  města  dvě.  První  z  nich 
je pravidlo pravé ruky, které nutí řidiče na 
každé  křižovatce  vyhodnocovat  přednost 
v jízdě. Toto se osvědčilo již v minulosti na 
jiných místech města. Proto v centru města 
nejsou značeny hlavní a vedlejší ulice. Tam, 
kde značení bylo, bylo demontováno.

Dalším krokem by mělo být vybudování 
zvýšeného přechodu pro chodce mezi pro-
dejnou Alfa market a dřevěnou lávkou přes 
Říku. Tento přechod bude současně tvořit 
retardér, který zajistí zpomalení průjezdu 
vozidel křižovatkou ulic Mladotické nábřeží 
a K Nábřeží. K realizaci tohoto přechodu je 
ale třeba zařídit projekt, souhlas dopravního 
inspektorátu Policie ČR a stavební povolení. 
Jakmile budou patřičná povolení vyřízena, 
bude přechod – retardér Službami města 
Slavičína realizován. Že se tímto způsobem 
rapidně sníží rychlost projíždějících vozidel, 
o tom vůbec nepochybujeme.

Uvažuje město (v nejbližší době nebo 
v budoucnu) o instalaci semaforů na kři-
žovatku pod zámkem (Osvobození – Horní 
náměstí)? Už kolikrát jsem zde stál 5-10 
minut a má snaha vyjet na ulici Osvobození 
byla marná.

O instalaci semaforů ve městě se v sou-
časné  době  neuvažuje.  Hustota  provozu 
na křižovatce si v současné době dopravní 
signalizaci  rozhodně  nežádá.  Pokud  se 
týká budoucna – v nejbližší době jistě ne, 
co  přinesou  roky  příští  těžko  odhadovat. 
Jestli ale půjde cena ropy tak nahoru jako 
doposud, tak by snad mohla hustota provozu 
i klesnout. Protože  litr nafty za 36 Kč,  to 
už je tedy síla. A to už nemluvíme o tom, 
že  se  cena  pohonných  hmot  samozřejmě 
projevuje  nejen  v  dopravě,  ale  i  v  ceně 
zboží, služeb atd.

centra, ale i pro ty, kteří teprve projeví zájem 
o dosud volné prostory.

V posledních letech se začaly objevovat 
bezbariérové přístupy do některých budov 
ve městě. Uvažuje se i o zlepšení vstupu 
do kostela?

Ano, máte pravdu. V posledních letech 
jsme  realizovali  některé  bezbariérové 
přístupy  do  důležitých  objektů.  Jsme  si 
však vědomi,  že  je  to  stále nedostačující. 
V  minulosti  byly  bezbariérové  úpravy 
realizovány  jen  ojediněle.  Upravit  staré 
objekty  tak,  aby  odpovídaly  podmínkám 
bezbariérového  vstupu  je  velmi  finančně 
náročné.  Neznamená  to,  že  bychom  se 
tímto problémem nezabývali, realizujeme 
však pouze vstupy v budovách, které jsou 
v majetku města. Z toho se dá usoudit, že 
vstup do kostela by měl realizovat majitel, to 
znamená Římskokatolická farnost. Jak jsme 
byli informováni, danou záležitost již řeší 
zástupci Farní rady Slavičín a v současné 
době je ve fázi připraveného investičního 
záměru.

Uvítal jsem, že v letošním roce jste dříve 
otevřeli koupaliště. Proč jste o tom lépe 
neinformovali veřejnost?

Potřeba  dřívějšího  otevření  koupaliště 
než těsně v předprázdninovém období vze-
šla po termínu přípravy vydání zpravodaje 
na měsíc červen. Otázka, zda zahájit provoz 
koupaliště dříve, byla projednána na jednání 
rady města 26. května 2008. V návaznosti na 
kladné stanovisko rady zajistily Služby měs-
ta Slavičína otevření městského koupaliště 
ke dni 7. června 2008. O otevření koupaliště 
v tomto termínu jsme tudíž ve zpravodaji 
nemohli dříve informovat. 

Toto  rozhodnutí  však  bude  znamenat 
zvýšení  finančních  požadavků  na  zajiště-
ní  provozu  koupaliště.  Z  rozpočtu  města 
a  Služeb  města  Slavičína,  provozovatele 
koupaliště, byla v roce 2007 částka na dofi-
nancování provozu ve výši přibližně 500 tis. 
Kč. Vzhledem k dřívějšímu otevření koupa-
liště můžeme pro letošní rok předpokládat 
částku vyšší. Nyní si můžeme jen přát, aby 
bylo pěkné počasí a abychom byli všichni, 
kteří koupaliště navštívíme, spokojeni s kva-
litou vody a s poskytovanými službami. 

Pěkné  prázdniny  a  příjemně  prožitou 
dovolenou přeje 

Ing. Pavel Studeník,
místostarosta

Rada města Slavičín na svých zasedáních 
dne 26. 5. a 10. 6. mj.: 
n schválila
l uzavření  dohody  mezi  městem  Slavičín 
a obcemi Lipová a Rudimov o úhradě poměr-
né části neinvestičních výdajů na žáky základ-
ní školy zřizované městem Slavičín, 
l měsíční výši úplaty za předškolní vzdělá-
vání dětí v mateřských školách zřizovaných 
městem  Slavičín  na  200  Kč  za  1  dítě,  a  to 
s účinností od 1. 9. 2008,
l zapojení města Slavičín do projektu Hře-
ben Vizovických vrchů, 
n rozhodla
l o  zadání  zakázky  malého  rozsahu  na 
vypracování změny územního plánu města 

Slavičín č. 7 za cenu obvyklou ve výši 45 482 Kč 
vč. DPH uchazeči S-projekt plus, a. s., Zlín,
l o  výběru  nejvhodnější  nabídky  a  zadání 
zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce 
„Oprava dřevěné lávky pro pěší“  za  cenu 
obvyklou ve výši 185 937 Kč vč. DPH uchazeči 
AG Staving, s. r. o., Slavičín,
l o  výběru  nejvhodnější  nabídky  a  zadání 
zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce 
„Zhotovení autobusové zastávky v Hrádku“ 
za cenu obvyklou ve výši 55 000 Kč vč. DPH 
uchazeči Vladislav Pizúr, Slavičín, 
l o zadání zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce „Oprava kašny“ za cenu obvyklou ve 
výši 23 979 Kč vč. DPH uchazeči Služby města 
Slavičína, s. r. o., Slavičín, 

l o  zadání  zakázky  malého  rozsahu  na 
stavební práce „Úprava veřejného prostran-
ství u ZŠ Vlára“ za cenu obvyklou ve výši 
98 963,70 Kč vč. DPH uchazeči Služby města 
Slavičína, s. r. o., Slavičín,
l o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by Vypracování dopravní studie průjezdné 
silniční sítě v úseku po ul. Luhačovská, 
Osvobození, Hrádecká  za  cenu  obvyklou 
ve výši 56 000 Kč uchazeči Antonín Žáček, 
Slavičín,
l o  zadání  zakázky  malého  rozsahu  na 
služby Vypracování studie „Šabatec – využití 
území pro výstavbu“  za cenu obvyklou ve 
výši  26  000  Kč  uchazeči  Ing.  arch.  Radim 
Bosák, Zlín.
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A ještě k tříděnému odpadu...
Přestože byla učiněna opatření, přede-

vším zvýšení frekvence svozu papíru na 
sídlištích,  musíme  bohužel  konstatovat, 
že  v  některých  částech  Slavičína  stále 
přetrvává problém s přeplňovanými kon-
tejnery na papír. Jednou z příčin je i to, že 
některé podnikatelské subjekty ukládají 
papír nebo kartony do kontejnerů na tří-
děný odpad, které jsou určeny výhradně 
pro občany. Město Slavičín ve spolupráci 
s firmou JOGA Luhačovice, s. r. o., proto 
nyní přichází s nabídkou pro menší firmy, 
živnostníky nebo osoby samostatně výdě-
lečně činné – možností využívat sběrný 
dvůr  ve  Slavičíně  v  ulici  U  Zahrádek. 
Zde bude každé první pondělí v měsíci 
přistaven  kontejner,  kde  mohou  papír 
ze své podnikatelské činnosti bezplatně 
uložit. Jedná se o program zaměřený na 
podnikatele  s  produkcí  max.  do  100  kg 
papíru za kalendářní měsíc; ke konci roku 
vyhodnotíme,  jak  se  program  osvědčil. 
Pro bližší informace o této možnosti nebo 
o nakládání s odpady obecně se obracejte 
na  odbor  životního  prostředí  a  správy 
majetku na Městském úřadě ve Slavičíně, 
nebo na firmu JOGA Luhačovice, s. r. o.

Odbor životního prostředí 
a správy majetku

nabídka pro podnikatele

Harmonogram svozu tříděného odpa-
du v II. pololetí roku 2008

Plasty  (žluté  pytle):  2.  7.,  6.  8.,  10.  9., 
15. 10., 5. 11., 10. 12.

Papír (modré pytle), nápojové kartony 
(oranžové pytle): 9. 7., 27. 8., 23. 9., 22. 10., 
18. 11., 3. 12.

Sklo (zelené a bílé pytle): 20. 8., 8. 10., 
28. 11., 31. 12. Sklo je nutné třídit!

nakládáme s odpady

Pokračování ze str. 1
Ta je k dispozici na interne-

tových  stránkách  www.luha-
covskezalesi.cz nebo u zástupců 
jednotlivých obcí Mikroregionu 
Luhačovského Zálesí, případně ji můžeme 
projednat  osobně  nebo  prostřednictvím 
e-mailu  pavel.studenik@mesto-slavicin.cz. 
V  případě,  že  se  nám  podaří  uspět  s  naší 
žádostí o dotaci z programu LEADER, mohli 
bychom získat desítky milionů pro realizaci 
zajímavých  projektů,  které  mohou  přispět 
ke zlepšení kvality života našeho krásného 
regionu.

Snahou zástupců měst a obcí  je zajistit 
jejich všestranný rozvoj. Mnohé projekty je 
však  vhodné  řešit  společně,  ve  spolupráci 
s jednotlivými obcemi. K tomu jsou ustavová-
ny mikroregiony a místní akční skupiny. Jen 
v České republice je 500 mikroregionů a 156 
MAS, které dokáží generovat nové zajímavé 
projekty. V nich pracují schopní manažeři. 
Chceme, aby i náš mikroregion Luhačovské 
Zálesí patřil k těm úspěšným. Potřebujeme 
k tomu ale aktivní občany. Věřím, že mezi 
námi takoví jsou. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta, 
předseda MAS Luhačovské Zálesí

Programem LEADER můžeme přispět ...

Hasičský den se poprvé mohl uskutečnit 
v  Army  parku  Slavičín–Divnice,  v  areálu 
bývalých vojenských kasáren. Cvičná plocha 
i okolní prostředí byly upraveny tak, aby se 
zde mohla konat soutěž v požárním sportu XV. 
okrsku Slavičín. V sobotu 24. května 2008 se 
zde sešly všechny sbory dobrovolných hasičů 
okrsku včetně dvou družstev žen, aby porov-
naly své schopnosti a dovednosti v několika 
disciplinách  požárního  sportu  a  mohly  tak 
prokázat  svou  připravenost  pro  případný 
zásah při požáru. Soutěžilo se v běhu na 100 m 
s překážkami, ve štafetě 4x 100 m a v požár-
ním útoku. Výsledky soutěže družstev  jsou 
uvedeny  v  tabulce.  V  celkovém  hodnocení 
zvítězili hasiči z Rokytnice, druhé místo obsa-
dilo družstvo z Divnic. Obě družstva budou 
okrsek zastupovat na krajské soutěži. I když 
se  některým  družstvům  SDH  nedařilo  tak, 
jak  si  jejich  členové  představovali,  velmi 
oceňuji jejich zodpovědný přístup k soutěži. 
Je  to  však  jen  sport.  Důležitá  je  schopnost 
zasáhnout v případě, kdy je potřebujeme při 
naplňování jejich poslání při ochraně majetku 
a lidských životů.

Pořadatelské  role  při  konání  soutěže  se 
ujal  Sbor  dobrovolných  hasičů  z  Nevšové. 
Vše bylo velmi dobře zajištěno a připraveno. 
Město  Slavičín  ve  spolupráci  s  občanským 
sdružením Army park zajistilo úpravy teré-
nu a prostředí areálu. V průběhu krásného 
slunného dne měli soutěžící i diváci možnost 
zhlédnout také doprovodný program ve formě 
zajímavých ukázek výcviku psů, práce klubu 
modelářů  a  Air-softového  klubu.  Členové 
těchto  zájmových  klubů  pro  svou  činnost 

využívají právě areálu Army parku 
a svými ukázkami prokázali, že „areál 
žije“, a že zde lidé chodí rádi.

Pro  dobrou  činnost  hasičů  je 
však  potřebné  i  značné  materiální 
a  finanční  zabezpečení.  To  mohli 
návštěvníci u jednotlivých jednotek 
posoudit i laickým okem při porovná-
ní techniky, její kvality a stáří vozidel. 
Vše není na takové úrovni, na jaké 
by si hasiči zasloužili. Některá stará 
hasičská vozidla jsou v provozu jen 
díky obětavosti a šikovnosti strojníků, 
kteří se o ně starají a dokáží je opravit. 

Přesto, že pro zajištění činnosti jak jednotek 
zřízených městem, tak sborů dobrovolných 
hasičů bylo investováno již hodně finančních 
prostředků, další nemalé finanční prostředky 
budou ještě potřebné. Věřím, že se nám je 
podaří  za  účinné  pomoci  Zlínského  kraje 
a Ministerstva vnitra zajistit, a že naši hasiči 
budou vybaveni kvalitní technikou a budou 
připraveni pomáhat lidem na vysoké profe-
sionální  úrovni.  Prioritou pro  mě  i nadále 
zůstává kvalitní a profesionální vybavení naší 
městské jednotky JPO 2 s pohotovostí, s tím, 
že nemůžeme zapomenout ani na potřeby 
jednotek  v  Hrádku,  Divnicích  a  Nevšové, 
které jsou zařazeny do kategorie JPO 5. Ke 
zlepšení stavu  techniky se nabízí  i získání 
starších vozidel od Zlínského kraje. Potěšující 
jsou  i  informace z Ministerstva vnitra ČR, 
které si je vědomo, že hasiči v ČR potřebují 
zkvalitnění svého vybavení a techniky, a že 
situaci je nutno řešit. Přeji si jen, aby nezů-
stalo jen u slibů. 

I  když  již  při  konání  soutěže  jsem  měl 
možnost poděkovat všem, kteří se postarali 
o konání  tohoto hasičského dne,  činím  tak 
touto formou ještě jednou. 

A co dodat závěrem? Člověk se mnohdy 
dostává  do  situací,  kdy  je  postaven  před 
rozhodnutí,  jak pomoci  sobě nebo druhým 
v nouzi.

K  tomu  je  potřebné  mnohdy  přivolání 
záchranné služby (tel. 155), hasičů (tel. 150) 
nebo policie (tel. 158). Je možné se také obrátit 
o  pomoc  na  telefonní  číslo  integrovaného 
záchranného systému 112. A  jak si nejlépe 
zapamatovat  tato  telefonní  čísla?  Mnozí  to 
možná znáte. U 155 si 5 můžeme představit 
s troškou fantazie jako zdravotní vozíček z boč-
ního pohledu, u č. 150 se dá 0 představit jako 
profil hasičské hadice a u č. 158 číslo 8 jako 
policejní pouta. Přeji nám všem, abychom tato 
čísla potřebovali co nejméně. A v případě, že 
pomoc přivoláme, aby přijela co nejrychleji.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Soutěž hasičů v Army parku

Poř.
čís. SDH Pořadí 

jednotlivci
Pořadí 
štafeta

Pořadí 
útok

Součet 
pořadí

Celkové
pořadí

1. Rudimov 4 10 2 16 5
2. Hrádek 3 6 5 14 4
3. Lipová 1 2 10 13 3
4. Rokytnice 1 3 2 6 1
5. Divnice 5 1 1 7 2
6. Slavičín 10 8 10 28 10
7. Šanov 7 5 6 18 7
8. Nevšová 9 7 8 24 9
9. Bohuslavice 6 4 7 17 6
10. Petrůvka 8 9 4 21 8
  Petrůvka - ženy 1 2 2 5 2
  Rokytnice - ženy 2 1 1 4 1

Foto: Josef Floreš
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Upozorňujeme  občany  na  dodržování 
Nařízení města Slavičín č. 1/2003 o spalování 
rostlinných  materiálů,  Čl.  3  Obecné  povin-
nosti, odst. 1, kde se uvádí, že v otevřených 
ohništích, zahradních krbech nebo v otevře-
ných grilovacích zařízeních lze spalovat jen 
dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená 
výrobcem,  přičemž  uvedená  paliva  nebo 
materiály  nesmějí  být  kontaminovány  che-
mickými látkami a Čl. 4 Nakládání s rostlin-
ným materiálem, odst. 1, kde se uvádí, že na 
území města Slavičín je zakázáno spalování 
rostlinných materiálů v otevřených ohništích, 
zahradních krbech nebo v otevřených grilo-
vacích zařízeních. 

Porušení povinností daných tímto naříze-
ním bude postihováno jako přestupek podle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů nebo jako správní delikt 
podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzdu-
ší a o změně některých dalších zákonů.

Samozřejmě to platí i o vypalování suché 
trávy, spalování sena a slámy. 

něco pro cyklisty a osoby, které se 
pohybují na kolečkových bruslích 
a skateboardech 

Stále zjišťujeme pohyb nezodpovědných 
cyklistů,  kteří  nemají  jízdní  kola  opatřena 
součástmi povinného vybavení. 

Nejčastějším a velmi závažným přestup-
kem  z hlediska bezpečnosti  silničního pro-
vozu je neosvětlené jízdní kolo. Pokud není 
jízdní kolo osvětleno za snížené viditelnosti 
zadním červeným světlem a předním světlo-
metem s bílým světlem, dopouští se cyklista 
přestupku  proti  zákonu  č.  361/2000  Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích. Ti 
kteří osvětlení nepoužívají, si snad ani neuvě-
domují, jak zbytečně riskují. Vidět neznamená 
být  viděn.  Vždyť  řidič  motorového  vozidla 
spatří  neosvětlené  jízdní  kolo  na  poslední 
chvíli,  nemusí  vždy  zareagovat  a  může  tak 
dojít k dopravní nehodě, která se zpravidla 
při  střetu  cyklisty  s  motorovým  vozidlem 
neobejde bez zranění. Položte si otázku, zda 
investice do řádného osvětlení jízdního kola 
nestojí za Vaši bezpečnost a bezpečnost ostat-
ních účastníků silničního provozu. 

Uvědomte  si,  že  i  cyklista  je  řidič,  tedy 
účastník silničního provozu a jízdní kolo je 
vozidlo. Cyklista musí respektovat všechna 
dopravní nařízení a dopravní značky. 

Stále ne všechny děti používají ochrannou 
přilbu.  Upozorňujeme  především  rodiče. 
Dbejte na to, aby Vaše děti používaly ochran-
nou přilbu. Vždyť  jde v první  řadě o  jejich 
bezpečnost a zdraví. Povinnost užít ochrannou 
přilbu platí do 18 let.

Dále  upozorňujeme,  že  osoba,  která  se 
pohybuje  na  kolečkových  bruslích  nebo 
obdobném  sportovním  vybavení  např.  ska-
teboard se dle zákona č. 361/2000 Sb., o pro-

vozu na pozemních komunikacích § 2 odst. 
1 písm. j) považuje za chodce. Dle § 53 odst. 
1 chodec musí užívat především chodníku. 
Dle § 53 odst. 3 kde chodník není nebo je-li 
neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde 
není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se 
nejblíže při levém okraji vozovky. Při snížené 
viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních 
komunikacích nebo v nebezpečných a nepře-
hledných úsecích smějí  jít chodci pouze za 
sebou. Dle § 53 odst. 8 osoba pohybující se 
na  kolečkových  bruslích  nebo  obdobném 
sportovním  vybavení  nesmí  na  chodníku 
ohrozit ostatní chodce. 

závěrem ještě něco pro majitele psů
Při kontrolách, které provádíme v ranních 

i večerních hodinách zjišťujeme, že jsou i tací 
majitelé psů, kteří neporušují vyhlášku města 
Slavičín č. 02/2002, o veřejném pořádku, Čl. 1, 
pohyb psů na veřejných prostranstvích, a po 
svých  miláčcích  uklízejí.  Tímto  je  chceme 
pochválit a zároveň vyzvat ty z vás, kteří tak 
nečiní,  vezměte  si  z  nich  příklad.  Za  prvé 
– porušujete vyhlášku města, za druhé – jak 
k tomu přijdou ostatní občané, neboť exkre-
ment na botě jistě nikoho nepotěší, a za třetí 
– pokud s exkrementem přijde do kontaktu 
hrající si dítě, ať na trávníku nebo v pískovišti, 
je zde nebezpečí infekčního onemocnění. 

Buďte ohleduplní ke svému okolí! 
Pokud  dojde  ke  znečištění  veřejného 

prostranství zvířetem, je držitel zvířete povi-
nen  bez  zbytečného  odkladu  způsobenou 

Městská policie Slavičín informuje
nečistotu  vhodným  způsobem  z  veřejného 
prostranství odstranit. 

Při  zjištění  nerespektování  vyhlášky 
budeme  nekompromisní.  To  znamená,  že 
přestupek  bude  řešen  blokovou  pokutou.  
Městská  policie  bude  zároveň  kontrolovat 
i skutečnost, zda je za psa zaplacen poplatek. 
Poplatek ze psů se platí ze všech psů starších 
3  měsíců.  Poplatník  je  povinen  oznámit 
nabytí psa do držení a  současně podat při-
znání k poplatku do 30 dnů po jeho nabytí. 
Po dovršení tří měsíců stáří psa je poplatník 
povinen zaplatit poplatek. Povinnost oznámit 
nabytí psa do držení má i poplatník, jehož pes 
je  od  poplatku  osvobozen.  Tuto  skutečnost 
musí v oznámení správci poplatku prokázat. 
Poplatník je rovněž povinen oznámit správci 
poplatku každou skutečnost, která má vliv na 
výši poplatku, a to nejpozději do 15 dnů od 
jejího vzniku  (vznik nároku na osvobození 
nebo  úlevu,  uhynutí  psa,  změna  držitele, 
bydliště).  Správce  poplatku  vydá  poplatní-
kovi evidenční známku pro psa bez ohledu 
na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od 
poplatku osvobozen. Na známce je vyznačeno 
evidenční  číslo  a  název  města.  Známka  je 
nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa 
téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení známky 
je poplatník povinen správci poplatku nahlásit 
nejpozději do 15 dnů.

Nadále  budeme  důkladně  kontrolovat 
ve  Slavičíně  i  v  místních  částech  Divnice, 
Hrádek na Vlárské dráze a Nevšová dodržo-
vání  zákonů,  obecně  závazných  vyhlášek 
a nařízení města. 

Městská policie Slavičín přeje všem 
občanům krásné prožití letních prázdnin 
a dovolených. Bohuslav Pjajko, 

velitel Městské policie Slavičín

Dne 14. 5. 2008 došlo ve Slavičíně v bytě 
bývalých manželů ke vzájemnému slovnímu 
a fyzickému napadení podnapilých manželů 
v přítomnosti jejich dvou nezletilých dětí. 
Jednání bylo oznámeno přestupkové komi-
si  a  sociálnímu  odboru  Městského  úřadu 
v Luhačovicích.

Dne 19. 5. 2008 v odpoledních hodinách 
v rodinném domě ve Slavičíně napadl muž 
svoji manželku a dceru. Podezřelý se cho-
val  velmi  arogantně  i  v  době  přítomnosti 
policejní hlídky, načež byl zajištěn a eskor-
tován na OOP Slavičín , kde byl umístěn do 
policejní cely. 

Toto  jsou  pouze  náhodné  dva  případy 
domácího  násilí.  Tomuto  problému  je  ze 
strany  policie  věnována  velká  pozornost. 
Policie  v  měsíci  květnu  a  červnu  2008 
evidovala  další  dva  mimořádné  případy 
domácího  násilí,  kde  musela  použít  tzv. 
institut  vykázání  agresora  ze  společného 
obydlí a zákazu vstupu do něj. V jednom 
případě  je  důvodné  podezření,  že  došlo 
ke spáchání trestného činu dle § 215 a tr. 
zákona,  týrání  osoby  žijící  ve  společné 
domácnosti,  v  druhém  případě  se  jedná 
o přestupkové jednání.

V  případě  domácího  násilí  dá  policie 
pachateli písemné rozhodnutí o tom, že musí 
na deset dnů opustit byt. Ten musí odevzdat 
veškeré klíče od bytu. Policie nadále namát-
kově  kontroluje,  zda  dotyčný  rozhodnutí 
dodržuje, a musí nahlásit incident intervenč-
nímu centru, které do 48 hodin vyšle k oběti 
právní a sociální pomoc. Pokud by agresor 
rozhodnutí nerespektoval, může být stíhán za 
maření soudního rozhodnutí. V těchto deseti 
dnech může oběť požádat soud o předběžné 
opatření a ten může v odůvodněných přípa-
dech prodloužit desetidenní lhůtu až na jeden 
rok. Policisté byli k výkonu tohoto nařízení 
speciálně  vyškoleni  tak,  aby  byli  schopni 
správně posoudit vzniklou situaci. 

Z trestných činů bych upozornil na krá-
deže z prostor rodinných domků. Od začátku 
měsíce května tohoto roku evidují policisté 
v  teritoriu  Valašských  Klobouk  a  Slavičína 
zvýšenou trestnou činnost krádeží z nezajiš-
těných prostor z rodinných domů, zejména 
z  garáží.  Pachatelé  si  ve  většině  případů 
vyhlédnou domek na okraji obce a v denní 
době prohledávají nezajištěnou garáž nebo 
nezajištěné  stavby.  Pobertové  mají  zájem 
o  motorové  pily,  křovinořezy  a  elektrické 
nářadí.  Pachatelé  se  pohybují  po  regionu 
vozidlem Škoda Felicia tmavě zelené barvy 
se  slovenskou  registrační  značkou.  Je  však 

Policie České republiky informuje
Problémy občanského soužití 

Spalování rostlinných a jiných 
materiálů 
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Školní zvonek zazvonil naposledy v pátek 
27. června 2008 a stejně jako děti,  i on má 
celé dva měsíce prázdniny.

Dům dětí a mládeže ve Slavičíně připravil 
slavičínským dětem na toto období celkem 
sedm  aktivit  a  pro  cílovou  skupinu  rodiče 
a děti v poslední prázdninovou neděli navíc 
výlet do Šiklova mlýna.

Děcka, přejeme Vám, ať Vám prázdniny 
vyjdou, nejlépe podle Vašich představ. Když 
se k tomu přidá ta správná porce sluníčka, 
vody a zážitků, tak by to tak docela i mohlo 
být.

8.  května  se  konal  v  našem  městě  Běh 
naděje s celkovou účastí 112 běžců. Po jeho 
skončení byly za účasti starosty města Sla-
vičína Ing. Jaroslava Končického spočítány 
všechny  vybrané  finanční  prostředky.  Ty 
činily částku 2 740 Kč. Tato byla odeslána na 
konto BN (Běhu naděje) dne 13. 6. 2008.

Děkujeme všem, kteří si tuto neděli udělali 
čas a účastnili se běhu. Za finanční a materi-
ální pomoc děkujeme firmám: TVD Slavičín, 
Nábytek  Šuráň,  AG  Staving,  CAMO,  VZP 
– pobočka Slavičín, Komerční banka Slavičín, 
Česká spořitelna Zlín, SLAVI, město Slavi-
čín,  Cukrárna  Málková,  Prometal,  Kowag, 
Remerx, Drogerie Koudela, Potraviny Vlárka, 
Potraviny Mona, Lagris Dolní Lhota, Česká 
pojišťovna Zlín, Minolta Zlín, Graspo Zlín.

27.  června  ukončily  činnost  všechny 

zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

zájmové  kroužky  v  tomto  školním  roce. 
Je  mou  milou  povinností  poděkovat  všem 
našim  externím  pracovníkům,  vedoucím 
našich zájmových kroužků, za pomoc v tomto 
školním roce. A nejen jim, ale i všem, kteří 
nám pomáhali, fandili a drželi palce. Naším 
přáním je, abychom si jejich přízeň zachovali 
i pro příští školní rok. 

Největší poděkování patří  interním pra-
covníkům DDM Slavičín. Toto zařízení by si 
s ohledem na objem činnosti a celkový úvazek 
interních pracovníků nevystačilo pouze s pra-
covní dobou danou zákoníkem práce. Všichni 
interní  pracovníci  dávají  tomuto  zařízení 
daleko víc. Ne vždy je možné práci náležitě 
finančně ocenit  tak,  jak by si  to zasloužili, 
a tak, jak bych jim to moc přála.

S velkou úctou jim děkuji a přeji nádher-
nou dovolenou, na níž si snad odpočinou. Toto 
přání je adresováno i všem výše uvedeným. 

Budu se s Vámi všemi těšit na zvládnutí 
všech našich prázdninových aktivit a hlavně 
na spolupráci v novém školním roce.

Zdena Odehnalová, 
ředitelka DDM Slavičín

Úřad Pošty Slavičín, 
ulice K. Vystrčila 39, 763 21 Slavičín 
oznamuje klientům změnu otvíracích 

hodin s platností od 1. 6. 2008:

Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 17.00

Středa 8.00 – 17.30
Čtvrtek 8.00 – 17.00

Pátek 8.00 – 17.00
Sobota 7.30 – 11.00 

Důležité upozornění
Upozorňujeme příjemce dávky státní sociální 

podpory přídavek na dítě, že příslušné před-
tisky pro uplatnění nároku na uvedenou dávku 
po 30. září 2008, stejně tak i další potvrzení, 
doklady a prohlášení (např. Prohlášení osob 
o příjmech rozhodných pro nárok, Doklady 
o výši ročního příjmu, Potvrzení o studiu), již 
nebudou rozesílány poštou.

Náleží-li výplata přídavku na dítě za září, 
je nutné pro zajištění výplaty dávky po 30. 
září 2008 příslušné předtisky odevzdat násle-
dovně:

do 30. 9. 2008
Potvrzení o studiu - jde-li o dítě, které se 
soustavně připravuje na budoucí povolání na 
střední nebo vysoké škole, nebo o dítě, které 
plní povinnou školní docházku (jde-li o školní 
rok začínající v kalendářním roce, v němž dítě 
dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní 
docházky po tomto roce následující)

do 30. 9. 2008
(nejpozději do 31. 10. 2008)
Doklad o výši ročního příjmu spolu s Pro-
hlášením osob o příjmech rozhodných 
pro nárok (popř. Prohlášení osob, které nemají 
příjmy rozhodné pro nárok na dávky) 

Výše uvedené tiskopisy si vyzvedněte 
na místně příslušném pracovišti státní sociální 
podpory, kde budete zároveň poučeni o dal-
ším postupu ve vyřizování dávky státní sociální 
podpory přídavek na dítě.

Všechny tiskopisy, potřebné k uplatnění 
nároku na dávky státní sociální podpory, jsou 
rovněž dostupné na internetových stránkách 
MPSV (www.mpsv.cz).

Úřad práce

možné, že k trestné činnosti využívají více 
vozidel. Policisté vyzývají občany ke spolu-
práci. Pokud někdo z občanů zaregistruje 
ve svém okolí podezřelý pohyb osobního 
vozidla se slovenskou registrační značkou 
a podezřelou osádkou, může tuto skuteč-
nost ohlásit na bezplatnou linku policie 158 
nebo přímo na OOP Slavičín, tel. č. 577 343 
158. Poslední výskyt této osádky byl v měsíci 
červnu zaznamenán v obci Rudimov, Rokyt-
nice a Divnice. Jedná se o rafinované zloděje, 
kteří i v pravé poledne mohou navštívit Vaši 
garáž, dvůr či hospodářské stavení.

Malé výročí
Dne 1. 7. 2008 uplyne osm let od založení 
Obvodního oddělení Policie České republi-
ky ve Slavičíně. Z původně osmičlenného 
pracovního týmu se současný počet policistů 
ustálil  na  dvanácti.  Personální  obsazení 
obvodního oddělení  je po celou dobu sta-
bilizované a policisté získali velkou místní 
a osobní znalost, což je přínosem pro jejich 
ne vždy jednoduchou práci.

Závěrem bych chtěl čtenářům Slavičín-
ského zpravodaje a všem občanům popřát 
příjemnou dovolenou a hodně sluníčka, 
žákům a studentům příjemné prožití škol-
ních prázdnin.

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Divnice děkuje 
všem sponzorům, kteří přispěli na zabez-
pečení akce Kácení máje a Dětského dne 

v Divnicích 31. května.
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nARozEní
Zbyněk a Radka Hlavicovi – dcera Eva
Ladislav a Radmila Drozdovi – syn Tomáš
Zdeněk a Marcela Filákovi – syn Tomáš
Vladimír a Jana Fuskovi – syn Josef
Roman Pavelka a Blanka Hořáková – dcera 
Barbora

SPoLEčEnSká kRonikA květEn

ÚMRtí 
  7.  5. 2008 Alžběta Tělupilová, 84 let, Slavičín
  9.  5. 2008 Jiří Morbitzer, 28 let, Slavičín
 15.  5. 2008 Jan Struhař, 56 let, Slavičín
 26.  5. 2008 František Antoš, 83 let, Rokytnice
 29.  5. 2008 Marie Moráňová, 78 let, Slavičín

SŇAtkY
Petr Kovařík a Pavlína Florešová
Josef Prchlík a Kateřina Juříková
Jiří Petrů a Eva Tulpová
Tomáš Juriga a Jana Zelenková
Pavel Hubík a Kateřina Hlavičková
Radim Pazdera a Markéta Eliášová

Stále jste v našich srdcích.
Dne 10. července 2008 vzpo-

meneme 10. výročí úmrtí pana 
Josefa HUBÍKA 

a dne 14. března 2008 jsme si 
připomněli 6. výročí úmrtí 

paní Marie HUBÍKOVÉ. 
S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Marcela, syn Vlastimil 

a syn Josef s rodinami.

Odešel jsi, ale v našich srdcích 
a vzpomínkách žiješ dál. 

Dne 12. července 2008 vzpome-
neme 5. výročí úmrtí pana 

Josefa HRNČIŘÍKA 
ze Slavičína.

Vzpomíná manželka, 
syn Zdenek, Tomáš s manžel-

kou, dcera Eva a ostatní rodina.

Dne 15. července 2008 
vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

pana Jana DIATELA z Nevšové.
S láskou a úctou vzpomínají 

sestra Liduška s rodinou a bratr 
Mirek.

V z P O M Í N á M e

Život se nezastaví, jde dál. 
Jen smutná vzpomínka 

zůstává nám.
Dne 10. července 2008 uplynou 
3 roky, kdy nás navždy opustil 

pan Eduard KLECH 
ze Slavičína.

S láskou vzpomínají manželka 
a synové Eduard, Zdeněk 

a Jiří s rodinami.

Dne 24. července 2008 vzpome-
neme 5. výročí úmrtí našeho 

drahého manžela, tatínka 
a dědečka, 

pana Ivana GOLDBACHA.
S láskou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkují manželka, 
syn a dcera s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 2. 7. 2008 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí našeho syna 

Milana MARYÁŠE. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu 

tichou vzpomínku.
Rodiče, bratr Jaroslav s rodinou, 
sestra Helena s rodinou, sestra 

Ludmila s rodinou.

Dne 9. 7. 2008 to bude čtvrtý rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek a dědeček, 

pan Miroslav JANČAŘÍK 
a 31. 5. 2008 uplynulo druhé výro-
čí od úmrtí naší drahé maminky 

a babičky 
paní Ludmily JANČAŘÍKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají syn 
Zbyněk s rodinou, syn Miroslav 

s rodinou a syn Roman. 

Už nemůžeme přát, 
jen kytičku na hrob dát.

Dne 25. července 2008 by se dožil 
80 let manžel, tatínek, dědeček 

a pradědeček, pan 
František KRAJÍČEK ze Šanova, 
a 5. března 2008 jsme si připo-

mněli 7. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, dcery 
s rodinami a syn.

Redakce Slavičínského zpra-
vodaje se velmi omlouvá paní 
Mackové a rodině Pilkové za 
opakované zveřejnění osob-

ních informací, k němuž došlo 
vinou tiskové chyby.

Odešel jsi tiše, jak osud si přál, 
ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 9. července 2008 vzpomene-
me 2. výročí úmrtí pana 

Františka MALANÍKA z Divnic.
S láskou vzpomíná 

syn Milan s rodinou.

Odešli, ale stále žijí 
ve vzpomínkách těch, 

kteří je měli rádi.
Dne 22. 7. 2008 vzpomeneme 
smutného 1. výročí úmrtí paní 

Marie SUCHÁNKOVÉ 
a 28. června jsme si připomněli 

nedožitých 85 let pana 
Františka SUCHÁNKA 

z Lipové.
Za tichou vzpomínku děkují 

všem děti s rodinami a ostatní 
příbuzenstvo.

Dne 29. července 2008 vzpome-
neme 15. smutné výročí úmrtí 
pana Karla RAKA z Petrůvky. 
Za tichou vzpomínku děkují 

manželka, dcery Marie, Hana, 
Pavlína a Jarmila s rodinou.
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zŠ Malé Pole

Doposud se všechny proměny ve školství 
realizovaly bez účasti rodičů, což neodpovídá 
myšlenkám školních vzdělávacích programů. 
Proto chceme přiblížit reformu školy rodině 
všech žáků a zvýšit zájem rodičů o proměny 
a dění v naší škole ku prospěchu dětí.

Jde především o rozsáhlé změny ve způ-
sobu,  jak  dítě  připravit  na  další  studium. 
To, jak se učilo a někde učí, už nevyhovuje 
potřebám dětí. Vždy bylo snahou nás učitelů 
připravit žáky co nejlépe, tedy předat jim co 
nejvíce informací. „Nacpat jim toho do hlavy 
co nejvíc.“

Navíc  šlo o  tzv. hotové  informace, které 
někdo připravil, a žák měl povinnost se jim 
jen naučit, zopakovat a projevit své znalosti 
před tabulí či v písemce. Tuto situaci by měla 
právě  probíhající  reforma  změnit.  Co  tedy 
máme dítěti poskytnout, co ho máme naučit 
a jak stanovit, co je to nejdůležitější pro jeho 
budoucí život?

Určitě to není obrovská suma poznatků, 
o  kterých  ani  nevíme,  zda  je  někdy  dítě 
využije.

Dnešní  množství  informací  a  poznatků 
je tak veliké a tak rychle se znásobuje, že je 
nemožné naučit se vše. Reforma chápe jako 
základní vědomostní kámen pro dítě jeho vše-
obecnou přípravu – určité základy vědomostí 
a soubor dovedností a schopností naučit se 
orientovat v problému, rozhodovat se, řešit 
určité situace atd. Ve školních vzdělávacích 
programech se těmto dovednostem říká „klíčo-
vé kompetence“. A proč zrovna s přívlastkem 
klíčové? Už samo slovo klíč nám skýtá spoustu 
možností objasnění: klíčem otevíráme dveře, 
abychom někam vstoupili či postoupili, slovo 
klíč jako návod k řešení něčeho neznámého. 
A  jestliže  vlastníme  tento  klíč  a  dokážeme 
jej použít, pak je to pro nás rozhodující pro 
uplatnění se v  budoucím životě.

Ke změnám ve vzdělání povedou i nové 
metody a postupy při učení. Jedná se o metody, 
které staví na aktivní činnosti žáka, který buď 
sám nebo ve skupině hledá informace a pra-
cuje s nimi, zkoumá je a vlastním přičiněním 
se dobírá výsledku. Zvláště u malých dětí se 
pracuje formou činnostního učení (stříhání, 

třídění, popř. lepení). Takto získané poznání 
si dítě mnohem lépe zapamatuje. To, co bylo 
nedávno  vnímáno  jako  vyrušování,  napo-
vídání  a  opisování,  se  dnes  do  určité  míry 
stalo žádoucím pro vzájemné učení a rozvoj 
sociálních dovedností. Umět  spolupracovat 
a  komunikovat  je  v  současné  škole  jedním 
z nejdůležitějších cílů při vyučování.

Frontální  výuka,  na  kterou  si  Vy  určitě 
pamatujete,  kdy  pedagog  stojí  před  tabulí 
a žáci si zapisují, bude mít dál své místo, ale 
pouze jako jedna z forem výuky. Efektivnější je 
výuka skupinová nebo ve dvojicích. Reforma 
přináší  projekty  nebo  projektové  a  týmové 
vyučování.  

Mgr. Dana Sláčíková

vycházka do obory
Měsíc  květen  jsme  přivítali  vycházkou 

do  rozkvétající  přírody.  Sluníčko  svítilo, 
takže prvňákům a druhákům nic nebránilo 

vyrazit. Naším cílem byla obora s daňky, tedy 
směr Hájenky. Toto místo leží mezi lesy nad 
sídlištěm Vlára, které spousta dětí navštívila 
poprvé, i když sem směřuje spousta prochá-
zek. Tady bydlí, a s láskou ke zvířatům se stará 
nejen o daňky, pan Skládal. Protože jsme se 
ohlásili předem, tak naši návštěvu zahrnul do 
svého bohatého programu. Předtím, než jsme 
vstoupili do obory, nám ukázal daňčí parohy, 
pověděl  o  jejich  zbarvení,  soužití  či  stravě 
a další zajímavosti ze života těchto zvířat. Děti 
se také mohly ptát na to, co je zajímá. Potom 
už jsme mohli mlčky pozorovat. Tito tvorové 
jsou velmi plaší, proto jsme nesměli být zbrklí, 
aby si při ústupu před námi neublížili. Přesto 
jsme viděli nádherné stádo daňků, jejich ladný 
běh. Protože zde byly i samice v očekávání, 
naše přibližování jsme neprodlužovali, aby-
chom je v tomto období zbytečně nestresovali. 
Po  rozloučení  jsme  odcházeli  se  spoustou 
nových dojmů. 

Mgr. Věra Navrátilová

Ředitelství  Mateřské  školy  Slavičín-
Malé Pole touto cestou děkuje panu Marti-
nu Kašparovi, který podporuje akce školy. 
Na zábavné odpoledne u příležitosti svátku 
dětí, na veselou vycházku s opékáním špe-
káčků dětí z odloučeného pracoviště z MŠ 
Hrádek do Divnic a při loučení se školáky 
zakoupil  všem  dětem  naší  školy  sladké 
odměny a dárky a při jízdě na čtyřkolce 
jim připravil nevšední zážitky.

Ceníme si této příkladné spolupráce.
Jarmila Gottfriedová, ředitelka školy

Už  počtvrté  jsme  se  zúčastnili  soutěže 
zveřejněné v anglickém časopise R&R, letos 
na  téma  „This is America“,  a  počtvrté  se 
mezi  výherci  objevilo  i  jméno  žákyně  naší 
školy. Tentokrát je to Zuzana Filáková (9.C). 
Poděkování redakce za účast v  této soutěži 
patří  i  naší  škole.  Lucie Václavíková  (8.C) 
obsadila 7. místo v okresním kole matematic-
ké olympiády a stala se úspěšným řešitelem, 
Martin Vašička (7.B) obsadil v okresním kole 
Pythagoriády 7. místo.

Den předškoláčků se opět vydařil
Na  Den  předškoláčků  budou  rádi  vzpo-

mínat mnozí budoucí prvňáčci, kteří k nám 
zavítali s rodiči nebo svými paními učitelkami 
z  mateřských  škol.  Pro  všechny  děti  to  byl 
určitě významný den, neboť byly „pasovány“ 
do  řad opravdových  školáků. Na  této  cestě 
jim pomáhali jejich patroni, starší kamarádi, 
kteří je během celého dopoledne doprovázeli 
a pomáhali jim. 

Den předškoláčků není na prvním stupni 
naší školy žádnou novinkou. Probíhá již třetím 
rokem  a  záměr,  se  kterým  je  paní  učitelky 

uskutečňují, je následující. Překonání strachu 
a nejistoty z neznámého prostředí, seznámení 
se  s  paními  učitelkami  budoucích  prvních 
tříd, zvládnutí základních školních činností, 
třeba správné držení tužky, nebo si zkrátka jen 
vyzkoušet, jak se sedí ve školní lavici.

Děti  strávily ve  škole několik hodin bez 
rodičů  a  paní  učitelek  z  mateřské  školy. 
Zkusily  si,  jak  chutná  učení.  A  náramně 
jim to šlo. Co znamená, když se ozve školní 
zvonek, pochopily okamžitě. S chutí snědly 
připravenou svačinku a pak směle skotačily 
s ostatními školáky. 

Rodiče  často  své  ratolesti  školou  straší, 
ale předškoláčci už poznali, že se jí nemusí 
bát. A proto určitě po prázdninách na tvářích 
vykouzlí úsměv, protože vědí, že slovo škola 
neskrývá nic nepříjemného. 

Mgr. Darja Konečná

Sluncem prozářený městský park přivítal 
v pátek 30. května všechny děti prvního stupně 
Základní školy Slavičín – Vlára k oslavě jejich 
svátku.  Jarmark,  který  již  tradičně  uspořá-

daly paní vychovatelky školní 
družiny a klubu ve spolupráci 
s  paními  učitelkami,  zahájily 
malé mažoretky svým vystoupe-
ním. Na děti pak čekalo mnoho 
soutěží, hudba a tanec, ukázka 
policejní techniky, pro zájemce 
z  řad  čtvrťáků  a  páťáků  byla 
připravena střelba ze vzduchov-
ky. V soutěžích získané žetony 
vyměnili naši školáci za drobné 
upomínkové předměty ve stán-
cích. Každý z nich si z jarmarku 
odnesl domů něco na památku. 
Děkujeme paní vychovatelkám 

za  krásné  dopoledne.  Jejich  zásluhou  byla 
oslava Dne dětí báječná. 

Mgr. Jana Pinďáková

základní škola Slavičín-Vlára
z olympiád a soutěží

Dík za příkladnou spolupráci

Proměna školství

jarmark a Den dětí
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l O  mimořádný  úspěch  v  historii  školy 
se  zasloužila Eva  Havelková,  studentka 
čtvrtého  ročníku,  která  získala  2.  místo 
v celostátním kole Středoškolské odborné 
činnosti  v  kategorii  Zdravotnictví  –  téma 
stomatologie.
l Studenti  Petr  Vévoda,  Ondřej  Fibich 
a Martin Sukaný získali 2. místo v soutěži 
„Who is neo“ pořádané Nadací Jana Pivečky 
a firmou Object consulting, s. r. o., pro talen-
tované informatiky regionálních středních 
škol. Za umístění si odnesli 3 000 Kč.
l Danuše Končická ze třídy tercie získala 2. 
místo v literární soutěži Krásy rodné Moravy, 
vyhlašované Zlínským krajem.
l Student  septimy  Josef  Maryáš  se  od  1. 
6. do 6. 6. účastnil odborné stáže v Ústavu 
jaderného výzkumu v Řeži u Prahy v rámci 
aktivity Fakulty jaderné a fyzikálně inženýr-
ské Českého vysokého učení  technického 
v Praze pro vybrané studenty SŠ z ČR.
l Dne 15. 5. se sešla na gymnáziu Školská 
rada.
l Na  gymnáziu  proběhly  dvě  finanční 
sbírky – „Květinový den“ v rámci Českého 
dne  proti  rakovině  a  sbírka  „Dejte  šanci 
dětem“.
l Žáci nižšího stupně zhlédli v Sokolovně 
filmové představení Knoflíková válka a žáci 
vyššího stupně film na Východ od ráje.
l Společnost ACET připravila pro třídu G-1 
přednášku na téma AIDS, sex a partnerské 
vztahy.
l Profesní testy podstoupily třídy G-2, Sex-
ta, G-3 a Septima. Národních srovnávacích 
zkoušek nanečisto se zúčastnily  třídy G-3 
a Septima.
l V  rámci  zahraničních  výměnných  stu-
dijních stáží navštívili naši školu ve dnech 
24. – 31. 5. studenti z německého Diepholzu. 
Studenti i učitelé byli ubytováni v českých 
rodinách  svých  kamarádů,  a  byl  pro  ně 
připraven pestrý program. 

l Dne 30. 5. se na Radnici uskutečnilo slav-
nostní  předávání  maturitních  vysvědčení 
za účasti pana starosty, ředitele a zástupce 
gymnázia,  pedagogů  i  rodičů.  Ve  třídě 
Oktáva z celkového počtu 28 žáků 19 žáků 
prospělo s vyznamenáním, 9 žáků prospělo. 
Ve  třídě  G-4  maturovalo  29  žáků,  z  toho  
11  žáků  s  vyznamenáním  a  18  žáků  pro-
spělo. 
l Studentka oktávy Ivana Častulíková byla 
vybrána  jako  jedna  z  25  vítězů  literární 
soutěže  na  téma  filmu  „Nicholas  Winton 
– Síla lidskosti“, které se zúčastnilo 400 žáků 
a studentů z České republiky. Sir Nicholas 
Winton v letech 1938-39 organizoval záchra-
nu 669 českých a slovenských dětí.
l Dne 10. 6. navštívil naši školu náměstek 
hejtmana Zlínského kraje pro oblast škol-
ství,  mládeže  a  sportu  Mgr.  Josef  Slovák. 
Se studenty třetích ročníků pan náměstek 
besedoval  o  aktuálních  otázkách,  které 
studenty zajímají.
l Součástí projektu podpořeného Zlínským 
krajem  „Poznej  a  chraň  přírodu  i  lidové 
tradice“  v  rámci  Podprogramu  pro  rozvoj 
EVVO ve Zlínském kraji byl třídenní pobyt 
v  Ekocentru  Kosenka  ve  Valašských  Klo-
boukách. 
l Uskutečnily  se  besedy  pro  čtyři  třídy 
gymnázia na téma Ochrana květnatých luk 

Gymnázium jana Pivečky 
přijme od 25. 8. 2008 
na částečný úvazek (min. 0,6) 

 do útvaru vedení školy 

administrativního pracovníka.
Podmínky: 

alespoň SŠ vzdělání, 
práce na PC v Microsoft office, 

znalost jednoho cizího jazyka, komuni-
kační a organizační schopnosti, zkuše-

nost práce v projektové činnosti. Přehled 
praxe a strukturovaný životopis zašlete 

na e-mail: gyslav@zlinedu.cz.

Gymnázium Jana Pivečky

Aktivity

Poděkování
Životní cesty každého z nás jsou především 

cestami hledání. Důležitým atributem na této 
cestě je tvůrčí proces realizovaný na zákla-
dě  kladení  si  „mírně  nepřiměřených“  cílů. 
Tolerance, vstřícnost, ale především pomoc 
blízkým i neznámým lidem je klíčovým obsa-

Zkouška tkaní na Kosence

a přírody v Bílých Karpatech, které vedl pan 
Mgr. Miroslav Janík z Ekocentra Kosenka.

tři dny na kosence

Ten, kdo přesně neví, o co se jedná, se 
může zhrozit, co  tam tak dlouho budeme 
dělat. A nám nakonec čas dokonce i pochyběl. 
Na  programu,  jak  jinak,  nemohly  chybět 
orchideje. Bohužel počasí nám moc nepřálo, 
takže orchideje byly za cenu mokrého oble-
čení a čvachtání vody v botách. I tak jsme 
je viděli, a zvlášť na cestu nezapomeneme. 
Cílem pobytu však nebylo  jen vidět  tuhle 
krásu, kterou se Bílé Karpaty pyšní, ale pře-
devším se seznámit také s tradicemi, které 
jsou  už  mnohdy  zapomenuty.  Například 
takové  paličkování.  Vypadá  to  složitě,  ale 
zase taková hrůza to není. Základ, což byl 
řetízek a plátýnko, jsme zvládli všichni. Ti 
šikovnější si domů přivezli i srdíčko nebo 
hrušku.  Nebo  tkaní  hadrových  koberců. 
Nastřiháte pruhy starých  látek, sešijete  je 
k sobě, namotáte a ,,možete tkat“. Akorát se 
z toho docela dost práší, nic pro alergiky. 

Nejlegračnější ale  stejně bylo vyrábění 
vlněných  oveček.  Už  při  stavění  noh  se 
objevily  komplikace,  které  při  konečném 
zhotovení  vyvrcholily.  Ale  nakonec  naše 
ovečky zas tak strašné nebyly. Aspoň jsme 
se pobavili. Příště by to chtělo víc času. 

Petra Lysáková, kvarta

hem vzdělávání na našem gymnáziu. Na konci 
školního roku mi dovolte poděkovat všem, 
kteří  nám  učitelům  jakýmkoliv  způsobem 
pomáhají  při  této  náročné  práci,  a  přede-
vším přeji žákům a pedagogům mateřských, 
základních  a  středních  škol  našeho  města 
pěkné, ve zdraví prožité prázdniny.

Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia 
Jana Pivečky
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Střední odborná škola Slavičín-Divnice

V letošním školním roce zpracovali pedago-
gičtí pracovníci řadu projektů podporovaných 
jak Evropskou unií  tak  různými nadacemi, 
které přinesly (a ještě přinesou) škole nemalé 
finanční prostředky potřebné k vyšší vybave-
nosti školy, a tím i ke zkvalitnění výuky. Za 
zmínku rozhodně stojí  projekt z Programu 
přeshraniční  spolupráce  Česká  republika 
– Slovenská republika 2007 – 2013.

V tomto projektu s názvem Prohloubení 
přípravy žáků strojírenských oborů na jejich 
budoucí povolání spoluprací s partnerskou 
školou je vedoucím partnerem SOŠ Slavičín 
a přeshraničním partnerem SOUSaE Dubnica 
n. Váhom. Celková hodnota tohoto projektu 
je 10 825 786 Kč. Česká strana dostane 55 % 
a slovenská 45 % finančních prostředků.

Druhý projekt se týká operačního progra-
mu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost 
a má název Modernizace a inovace náplně 
výuky v oblasti programování CNC strojů 
pro obor Mechanik seřizovač – mechatronik. 
Hodnota druhého projektu je 1 416 679 Kč. 

Spojením těchto dvou projektů, které na 
sebe  úzce  navazují  a  souvisejí  s  celkovou 
podporou strojírenských oborů ve Zlínském 
kraji, se dosáhne výrazného zlepšení úrovně 
výuky ve všech strojírenských oborech.

činnost svářečské školy
Ve  svářečské  škole  č.  11/773,  která  je 

součástí  SOŠ  Slavičín,  proběhl  v  měsíci 
březnu  a  dubnu  2008  základní  kurz  svařo-
vání  plamenem  a  řezání  kyslíkem.  Kurzu 
se zúčastnilo 11 žáků třetího ročníku oboru 
Instalatér. Osvědčení o základních kurzech 
svařování a svářečské průkazy byly úspěšným 
absolventům předány dne 12. 6. 2008 společně 
s výučním listem. V měsíci dubnu proběhlo 
ve svářečské škole také periodické doškolení 
a přezkoušení svářečů a svářečských pracov-
níků pro zájemce z regionu. 

výsledky maturitních 
a závěrečných zkoušek 

V roce 2007/2008 navštěvovalo ke konci 
školního roku SOŠ Slavičín 499 žáků ve všech 
formách  studia  (řádné  denní,  nástavbové 
denní a dálkové). Maturitní zkoušku konalo 
celkem 92 žáků závěrečných ročníků oborů 

Sociální péče – sociálněsprávní činnost, 
Mechanik seřizovač – mechatronik a Pod-
nikání.  Zkoušku  úspěšně  složilo  82  žáků, 
z toho 19 prospělo s vyznamenáním. Nepro-
spělo 10 žáků. 

Závěrečné zkoušky konalo celkem 53 žáků 
třetích ročníků oborů Mechanik elektronic-
kých zařízení, Instalatér,  Obráběč kovů, 
Automechanik, Prodavač –- smíšené zboží 
a Kuchař – číšník pro pohostinství. Zkoušku 
úspěšně složilo 39 žáků, z toho 12 prospělo 
s vyznamenáním. Neprospěli 2 žáci. 

Mgr. Jana Kubíčková 

Charitativní činnost
Dne 22. 4. a 3. 6. 2008 se naše třída SP-2 

zúčastnila dvou charitativních sbírek, které 
přinesly hmotné prostředky nadacím zamě-
řujícím se na pomoc dětem. 

První  sbírka  nesla  název  „Emil“.  Lidé, 
kteří si zakoupili plyšovou hračku za 50 Kč 
nebo odznak za 30 Kč s logem Emil, podpořili 
handicapované děti. Charitativní akce vynesla 
poměrně velikou částku, něco kolem 17 000 
Kč, a tak radost byla zcela namístě. 

Druhá sbírka s názvem „Srdíčkový den“, 
která  nabízela  ke  koupi  přívěšek  na  klíče 
s  vyjímatelným  kolečkem  použitelným  do 
nákupních vozíků v supermarketech, už tak 
úspěšná nebyla. Zde se přispívalo na vybavení 
nemocnic,  na  postižené,  opuštěné  a  jiným 
způsobem nemocné děti. 

Tyto akce mají však dvě strany mince. Tou 
první je zajisté nezištná pomoc těm, kteří to 
potřebují,  a  druhá,  že  se  lidem,  kteří  mají 
takto pomoci, zdá, že je těch akcí nějak příliš. 
Dokonce jsme se setkali s názorem, že už je to 
dvacátý osmý případ, kdy má někdo pomoci 
finančně. Asi na tom něco bude. A pak, takto 
nabídnutá věc ke koupi by měla být použitel-
ná, nebo alespoň originální. Pokud se akce 
opakují,  zdaleka  nepřinesou  požadovaný 
finanční efekt. 

Pomáhat by však mělo být samozřejmostí 
pro každého z nás. Já jsem měla velmi dobrý 
pocit, když jsem mohla tímto způsobem při-
spět k dobré věci, která pak ve svém konečném 
důsledku pomohla trochu těm, co to nejvíc 
potřebují. 

A proto děkujeme všem, kteří přispěli nebo 
stále přispívají alespoň malou částkou a snaží 
se usnadnit lidem těžký život. 

Denisa Gajdošíková, žákyně třídy SP-2 

Projekty přinášejí peníze 

Valašské  derby  skonči-
lo  zaslouženou  remízou. 
Domácí celek narychlo posklá-
dal  sestavu,  neboť  někteří  jeho 
hráči  si  ještě  plnili  fotbalové  povinnosti 
v Lipové, zato Štítná přijela do Slavičína 
ve velmi silné sestavě s 18 muži do hry. 
O  slavnostní  úvod  se  postaral  starosta 
města  Slavičín  Ing.  Jaroslav  Končický, 
který  provedl  slavnostní  výkop  zápasu. 
Úvod  utkání  byl  spíše  oťukávací  partií, 
udeřit však mohlo na straně hostujícího 
týmu, když se do šance řítili domácí Divila 
a Strnad, ale na výborného brankáře Hoší-
ka  nevyzráli.  Postupně  se  hra  přelévala 
z jedné strany na druhou, domácí obrana 
pracovala velmi důsledně a hosty do šancí 
příliš nepouštěla, na druhé straně obránci 
Štítné  dvakrát  vytěsnili  míč  z  brankové 
čáry.  V  závěru  poločasu  se  přece  jen 
hostům po nevinné akci podařilo Holbou 
skórovat a za stavu 0:1 se šlo také do kabin. 
Do druhého poločasu vstoupili lépe Štít-
ňané a domácí zatlačili na vlastní půli, ale 
výsledkem jejich snažení byla pouze tyč 
domácí svatyně. V tomto momentu však 
převzalo  otěže  zápasu  domácí  družstvo 
a začalo hosty přehrávat kombinací přede-
vším v záložní řadě, hosty však držel nad 
vodou  stále  výtečný  Hošík.Vyrovnat  se 
domácím podařilo až v poslední minutě po 
spolupráci Kosečka s Divilou, kdy posledně 
jmenovaný s přehledem překonal brankáře 
Štítné. Utkání se hrálo ve velmi přátelském 
duchu a po skončení zápasu následovalo 
příjemné posezení obou týmů v útrobách 
slavičínské tribuny. 
Legendy Slavičín vs Internacionálové Štít-
ná 1:1 (0:1), branky: Divila J. –  Holba V.

internacionálové zahájili 
další sezonu

Ve zlínském regionálním přeboru 2008 
se umístil Jonáš Plášek v kategorii 
do 10 let na prvním místě. V kate-
gorii  do  14  let  získal  Martin 
Petráš druhé místo a v kategorii 

do 16 let se umístil Ondřej Diatel 
na místě třetím. Gratulujeme 
jim k úspěchu. 

Josef Sviták, předseda 
šachového oddílu TJ Sokol Slavičín

Máme přeborníka v šachu 

V  neděli  14.  června  zajíždělo  naše 
mužstvo na Slovensko k přátelskému zápasu 
na hřiště slovenského Horního Srní. Nutno 
zdůraznit,  že  zápas  měl  patřičný  náboj 
a domácí se hned od úvodu snažili prosadit 
hrou na rychlé brejky, což se jim taky jednou 
v prvním poločase povedlo, a v 15. minutě 
se ujali vedení 1:0. Hosté ze Slavičína ale 
nesložili zbraně a ještě do poločasu vyrovnali 
na 1:1 brankou Petra Kosečka. Nebýt smůly 
v zakončení, mohl Badžo přidat vedoucí gól 

v samotném závěru poločasu. Ve druhém 
poločase  mělo  mužstvo  Slavičína  více  ze 
hry a dokázalo využít pěkných kombinací ke 
vstřelení dvou branek. Za stavu 1:3 se hrál 
bojovný zápas z obou stran a domácí ještě 
v závěru snížili na konečných 2:3. 

Horné  Srnie  vs  Legendy  Slavičín  2:3 
(1:1), branky: Koseček P., Abrhám P., Staňo J. 
Více  na  www.legendyslavicin.estranky.cz, 
http://lolas.rajce.idnes.cz/Fotky_Srni_vers.
Slavicin/  Alois Strnad 

Legendy zvítězily na Slovensku  Zveme Vás na
X. ročník tradičního turnaje v nohejbalu trojic

JEREVAN cup 2008 

5. července 2008  
na antukových kurtech v zámeckém parku. 
Součástí je turnaj v kuželkách jednotlivců. 

Přihlášky přijímá do 3. července Petr Koseček, 
tel.: 731 598 200, 

e-mail: pekosan@seznam.cz
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Třetí místo A mužstva v divizi a postup 
B mužstva v okresním přeboru je vynikající 
vizitkou  slavičínské  kopané.  Škoda  jen,  že 
zápasy divize nemají návštěvy, na jaké jsme 
byli zvyklí. I proto budeme podzimní zápasy 
A i B mužstva hrát v neděli dopoledne.

Dobré výsledky se neobejdou bez stabilní 
podpory generálních partnerů, vedení města 
a  sponzorů.  Děkujeme  Ing.  Durďákovi  za 
trvalou podporu a všem sponzorům za pří-
zeň. Chci rovněž poděkovat všem trenérům 
za obětavou práci. Zvláště pak  trenérovi B 
mužstva  Michalu  Dorúškovi  a  A  mužstva 
Josefu Hořákovi za vynikající výsledky. Pře-
devším se jménem trenéra Josefa Hořáka je 
spojeno pět nejúspěšnějších let v patnáctileté 
divizní historii.

Realizační  tým  A  mužstva  Josef  Hořák, 
Věra Hořáková a František Růžička na vlastní 
žádost po sezoně u mužstva končí. Výkonný 
výbor  všem  děkuje  za  obětavost  a  zápal, 
s jakým se mužstvu věnovali. 

Divákům, především těm fandícím, děku-
jeme za přízeň. Věříme, že na podzim budeme 
hrát před početným domácím publikem.

Petr Navrátil, předseda oddílu
Kapitán postupujícího B mužstva Milan 
Both přebírá ocenění od předsedy OFS 
Pavla Primuse

Nejlepší sezona FC TVD

Tým VS Computer zvítězil na turnaji veteránů

Pohár pro vítěze

Účastníci turnaje 

šesti  body  pořadatelské  družstvo  Snipers. 
Třetí skončil výběr Hugonů a čtvrtá příčka 
patřila mužstvu Hadrářů.

Cenu pro nejlepšího střelce přebral Petr 
Abrahám, autor sedmi branek týmu Hadrářů. 
Nejlepším  brankářem  byl  vyhlášen  Radek 
Bartoš z mužstva Hugonů.

Výsledky a fotografie z druhého ročníku 
turnaje  veteránů  najdete  na  webu  www.
sksnipers.cz.  

Text a foto: Vít Zemčík

Pohár pro vítěze druhého 
ročníku florbalového turnaje 
veteránů se stal kořistí týmu 
VS  Computer,  který  si  tak 

vylepšil své loňské druhé 
místo. První červnovou 
sobotu  ve  slavičínské 

hale celek VS Computer ani 
jednou  neprohrál  a  se  sedmi 

body ovládl tabulku turnaje.
Druhé místo pak vybojovalo se 

Pohár pro vítěze
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z činnosti Klubu žen 
v Nevšové 

Není tomu dávno, co odborná porota Valaš-
ského Křoví 2008 nominovala na národní pře-
hlídku amatérského činoherního a hudebního 
divadla  Divadelní  Třebíč/Divadelní  Děčín 
inscenaci Orgasmus bez předsudků souboru 
SemTamFór Slavičín. 

A tak se ve čtvrtek 16. května 2008 vypra-
vila auta SemTamFóru do Děčína ukázat, co si 
na Moravě myslíme o přátelství, předsudcích, 
partnerskému soužití a bodu G. Pro všechny 
členy  to byl příjemný pobyt. Naše soutěžní 
představení začalo v pátek v 17.30 hodin na 
jevišti děčínského městského divadla. V čem 
bylo ojedinělé a pro nás zvláštní? Poprvé od 
premiéry 22. února 2008 se v hledišti našel 
divák mladší 15 let – maminka si zřejmě nepře-
četla upozornění na nevhodnost, avšak tento 
nejmladší divák nás překvapil svou bezpro-
středností a smyslem pro humor – bohužel jen 
do první třetiny, kdy si maminka uvědomila, 
že inscenace není pro oči dítek. 

V  celkovém  hodnocení  poroty  jsme  si 
vyslechli připomínky týkající se postavy Fiony 
a celkové scénografie. Bohužel pro nás se na 
přehlídce objevilo více komedií s podobným 
tématem,  tudíž  obstát  v  konkurenci  bylo 
složitější.  I  tak  nás  porota  včetně  kritiky 
hodnotila  povětšinou  kladně:  „Představení 
SemTamFóru je, především díky kvalitním, 
rozhodně nadprůměrným hereckým výkonům 
a díky tomu, že se nebrodí v dvojsmyslech 
a nikde nepřekračuje míru vkusu, ukázkou 
toho, jak se s inscenací takového bulváru 
– v pozitivním slova smyslu – vyrovnat se 
ctí.“ Alena  Exnarová,  porota,  Děčínský 
zpravodaj.

Do vyhlášení výsledků zbývalo ještě pár 
dnů,  a  tak  jsme  čas  vyplnili  zhlédnutím 
několika inscenací, zpíváním, také jsme jed-

li, spali, pili a dokonce i sportovali. Letošní 
národní přehlídka se nenesla jen ve znamení 
divadelního umění, ale zabrousila i do umění 
fotbalového: Porota vs. Zbytek světa. Ruku na 
srdce, spíše než klasický fotbal viděli jsme na 
trávě další  formu divadelního umění –  tzv. 
situační komedii, protože co může vzniknout 
na hřišti, kde pobíhají režiséři, scénografové, 
herci, hudebníci a porotci? Jelikož bylo ještě 
před  vyhlášením,  nechaly  soubory  vyhrát 
porotu 5:3.

V neděli 18. května v 11 hodin proběhlo 
slavnostní zakončení a vyhlášení. Z jednadva-
ceti nejlepších amatérských inscenací z celé 
republiky  porota doporučila na Jiráskův 
Hronov celkem deset inscenací, mezi nimi 
i Orgasmus bez předsudků, a Janě Žáčkové, 
představitelce Fiony, udělila tzv. „děčínského 
Oscara“ – cenu za herecký výkon. 

Po vyhlášení jsme odjížděli plni zážitků, 
dojmů, nostalgie z konce přehlídky a hlavně 
pochoutek ze závěrečného rautu. Z účasti na 
národní přehlídce amatérského činoherního 
a hudebního divadla Divadelní Třebíč/Diva-
delní Děčín se u SemTamFóru pomalu stává 
tradice, v sérii úspěšných inscenací se budeme 
snažit pokračovat.  Jana Žáčková,

divadlo SemTamFór, o. s.

Dne 25. května se uskutečnila v kultur-
ním domě Nevšová akce Klubu žen nazvaná 
Sladké mámení. Jednalo se o ochutnávku 
pečených i nepečených sladkostí, s který-
mi se mohli přijít pochlubit všichni, kteří 
alespoň trochu holdují pečení a samozřej-
mě také ti, kteří všechny ty sladkosti rádi 
konzumují. Zváni byli všichni bez rozdílu 
věku a pohlaví.

Bylo  to příjemně strávené odpoledne 
u  kávy  se  sladkostmi  kolem  nás.  Jenom 
je  opravdu  škoda,  že  se  u  takových  pří-
ležitostí, jako byla tato, sejde tak málo lidí. 
Určitě všichni máme oblíbenou nějakou 
sladkou mlsku, kterou miluje celá rodina 
a nestydíme se s ní pochlubit i dál, za dveře 
svého domova. Tak se zkuste probrat svý-
mi recepty a příští rok jste srdečně zváni 
znovu na stejné místo k nám na „kulturák“ 
do Nevšové. Moc rádi bychom se s Vámi 
se všemi podělili o jeden recept, který má 
věhlasnost i za hranicemi Nevšové a navíc 
to zvládne snad každý i moje čtrnáctiletá 
dcera Aneta. Pro tuto příležitost  jej  taky 
sama připravila.

Střecha z Be-Be (sušenek): 1 kávové 
a 1 světlé Be-Be, 1 tvaroh, 1 máslo, 15 dkg 
cukru

Ušleháme máslo s cukrem a pak zašle-
háme tvaroh. Naskládáme sušenky do tří 
řad a natřeme krémem. Do prostřední řady 
dáme za sebou banány a z bočních stran 
přiklopíme  sušenkami  do  tvaru  střechy. 
Jemně potřeme krémem a polijeme čoko-
ládou. Necháme ztuhnout do druhého dne. 
Dobrou chuť!   Za Klub žen Nevšová 

Mirka Kosečková

děčínských prknech
SemtamFór oceněn oscarem aneb Slavičín na 

Láká Vás divadlo?
Rádi by jste se podívali do zákulisí při zkouš-

kách i představeních? Přijďte mezi nás! Rádi 
přivítáme v našem souboru všechny budoucí 
herce, herečky, techniky, garderobierky, inspice 
a vůbec všechny lidi libovolného věku, pohlaví, 
vyznání a smyslu pro humor, kteří rádi rozdávají 
smích a radost. Kontakty na www.semtamfor.
webzdarma.cz, e-mail semtamfor@centrum.cz 
nebo na tel.: Jana Žáčková 724 718 958. 

Každý rok vždy v květnu, červnu, září a říj-
nu odjíždíme na celý den za každého počasí 
užít  si  teplých  léčivých  pramenů.  Senioři 
postupně přilákali na naše zájezdy i své děti 
a vnuky, a tak o zájemce nemáme nouzi.

V šesti bazénech s vodou, která má složení 
podobné vodě v Mrtvém moři o  teplotě 36 
– 38 stupňů,  si  ti  starší nahřívají a  léčí  své 
nemocné klouby a kožní problémy. Děti  se 
mohou vyžít na tobogánu a v dětském bazénu. 
Pro plavce slouží dva velké plavecké bazény. 
V areálu je mnoho restaurací, atrakcí a stán-
ků s upomínkovými předměty. A stejně jako 
léčivé prameny, tak i zmrzlina na Podhájské 
nemá široko daleko konkurenci. 

Po hezky prožitém dni se vracíme s poci-
tem, že je nám líp a že se zase za měsíc vrátíme. 
Už  na  zpáteční  cestě  se  většina  účastníků 
objednává na příští zájezd.

V  tomto roce  je  to  již naše čtvrtá sezona 
a určitě nebude poslední. 

Blanka Pazderová, 
Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Senioři ze Slavičína na termálním koupališti Podhájská

Centrum denních služeb Domovinka Cha-
rity sv. Vojtěcha ve Slavičíně nabízí uživatelům 
i široké veřejnosti společná setkání při různých 
akcích. Mezi nejoblíbenější patří zájezdy na 
termální koupaliště Podhájská na Slovensku.
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Dne 5. června 2008 proběhla v Městské 
knihovně Slavičín další povedená akce pro 
nejmenší čtenáře. Již třetí setkání s Příběhy 
skřítka Nezbedníčka Poplety bylo tentokrát 
na  téma  Pohádky  se  zvířátky.  Maminky 

ty  knížky,  kde  se  objevují  zvířátka  jako 
například Ferda Mravenec, Krteček, Med-
vídek Pú nebo klasická Červená Karkulka. 
Skřítek  se  dětí  vyptával  na  děj,  dával  jim 
hádanky, a podle horlivých odpovědí bylo 
vidět, že děti pohádky znají, rozumějí jim 
a nenechají se nachytat. 

Kdo chtěl, mohl si postavit puzzle nebo 
si  jen  tak  pohrát  na  koberci  s  hračkami. 
A když se rozdaly omalovánky (samozřejmě 
zvířátkové), zapojili se všichni. I maminky 
pomáhaly,  taky  skřítek  Popleta  vybarvil 
jeden  obrázek  a  dělal  čest  svému  jménu! 
Když obrázek všem ukázal, děti hned věděly, 
že je to opravdu popleta, protože slon není 
růžový,  krokodýl  není  fialový  a  sluníčko 
opravdu,  ale  opravdu  není  zelené,  jak  se 
je  skřítek  snažil  přesvědčit.  Obrázky  se 
dětem moc povedly, a proto dostaly malou 
sladkou odměnu (v průběhu odpoledne si 
ji zasloužily ještě několikrát). 

I nejmladší účastnice setkání, osmimě-
síční  Eliška,  byla  spokojená  a  na  koberci 
si se zájmem „četla“ knížky pro nejmenší. 
Malí čtenáři nám dokázali, že neznají jenom 
televizi a počítač, ale že si rádi a s chutí pře-
čtou s mámou nebo tátou nějakou pohádku. 
Snad jim to zůstane a kniha se i později stane 
jejich dobrým přítelem. 

Bylo to krásně strávené odpoledne, paní 
knihovnice byly milé a vstřícné a děti šikovné 
a veselé jako vždy. Děkujeme a těšíme se na 
další setkání.  

Barbora Kozubíková

za pohádkami do knihovny

Milí rodiče, srdečně Vás zveme do 
prostor Městské knihovny Slavičín 

na další setkání s 

Pohádkami 
Nezbedníčka Poplety 
na téma Hry se slovy a písmenky. Akce 

se koná ve čtvrtek  
11. 9. 2008 v 15 hodin. 

Děkujeme za výbornou spolupráci 
a těšíme se na Vás!

Středa 28. 5. byla charakteristická nejen 
krásným letním počasím, ale stala se i dnem, 
kdy malí Slavičané mohli hlouběji proniknout 
do tajů městských pamětihodností díky lite-
rárně historické exkurzi pořádané již třetím 
rokem Městskou knihovnou a Domem dětí 
a mládeže ve Slavičíně. 

Během tohoto podnětného odpoledne tak 
měli  možnost  objevovat  zdejší  významné 
objekty formou zábavných soutěží tematic-
ky zaměřených ke zdejší historii a lidovým 
tradicím. 

Každoroční  trasa  oblíbené  vycházky  se 
sice může nezasvěceným pozorovatelům jevit 
lemovaná stále stejnými památníky a budo-
vami, jejichž letité zdi už vydaly všechna svá 
tajemství.  Opak  je  však  pravdou.  Tak  jako 
historie sama oplývá nesčetným množstvím 
dosud utajených skutečností, i tento zábavně 
naučný výšlap začínající u kaple Panny Marie 
Sedmibolestné má vždy pro jeho dětské pří-
znivce novou, neotřelou podobu. 

Hlavní překvapení čekalo malé zvědavce 
v  dosud  nezrekonstruované  Horákově  vile 
– budoucím sídle Městské knihovny a Info-
centra ve Slavičíně. Zde se do akce zapojil i sta-
rosta města Ing. Jaroslav Končický, který v roli 
majordoma vily děti přivítal a spolu s nimi 
absolvoval dobrodružnou stezku s názvem 
„Za pokladem tajemné vily“ plnou zapekli-
tých soutěžních úkolů, z nichž lze namátkou 

uvést kviz „Jak sa to řekne po valašsky“. Každý 
z účastníků musel takto prokázat, že je nejen 
správný  Valach,  jež  zvládne  místní  nářečí 
„levů zadní“, ale i jaksepatří Slavičan, který 
zná důkladně pověsti vztahující se k našemu 
městu i jeho okolí. V zápalu soutěžního klání 
se děti statečně probojovaly až k vytoužené-
mu cíli – k získání pokladu po staletí ukrytém 
ve  sklepení  vily.  Je  důležité  prozradit,  že 
obsahoval několik historicky cenných knih 
z daru rodiny Horákovy knihovně a drobné 
odměny pro všechny soutěžící, pana starostu 
nevyjímaje. Nelze nezmínit i dvě pohádkové 
bytosti, které poklad Horákovy vily pečlivě 
střežily až do příchodu celé skupiny,  jimiž 
byli – strážce pokladu Morous Veledůležitý 
(Veronika Sommerová – Gymnázium Slavi-
čín) a jeho pobočník Strašlivý Troll Drobeček 
(Martin Číž – ZŠ Vlára).

S  dalšími  spíše  humornými  než  děsivý-
mi  zážitky  se  mohli  malí  „záhadologové“ 
setkat  v  příšeří  sklepních  katakomb  míst-
ního zámku. Zde všechny přátelsky uvítala 
rodina skřítků Hugonků (v podání Danušky 
Končické  a  Petry  Lysákové  –  Gymnázium 
Slavičín,  Natálie  Jandové  –  ZŠ  Malé  Pole) 
veselou scénkou z jejich dlouholetého pobytu 
v těchto tajuplných zákoutích. 

Dějepisná mise poté vedla kolem všech 
strategických  bodů  (Sokolovna,  Záložna, 
Orlovna,  Pivečkova  vila,  muzeum,  chrám 

Sv. Vojtěcha aj  .) a byla příjemně završena 
odpočinkem znavených účastníků u táborá-
ku na zahradě Domu dětí a mládeže spolu 
s  předáním  Průkazů  správného  Slavičana. 
Zde  je  namístě  vyjádřit  poděkování  všem 
průvodcům „po vlastech slavičínských“, jež 
obětovali  svůj  volný  čas  a  zprostředkovali 
mladé  generaci  zkušenosti  a  znalosti  vzta-
hující  se  k  našemu  literárně  historickému 
„toulání“.

Co dodat závěrem? Snad jen tolik, že sna-
hou nás knihovnic i pracovnic domu dětí bude 
i v příštích letech dávat dětem tuto zábavnou 
a zároveň poučnou lekci z městských dějin, 
jež  jim  umožní  vnímat  místo,  kde  žijí,  jako 
krajinu svého srdce. 

Bc. Gabriela Klabačková

Děti poznávaly historii našeho města

a dokonce i dva tatínci s dětmi se sešli v dět-
ském oddělení knihovny, kde na ně již čekaly 
paní  knihovnice  a  hlavně  skřítek  Popleta. 
Většina dětí již skřítka dobře znala a hned se 
dožadovala pohádek. Děti prohlížely a četly 
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HRÁDEK , AREÁL ZDSLAVIČÍN  
telefon: 577 341 675
mobil: 723 070 808
provozní doba: Po-Pá: 8.00 - 17.00; So: 8.00 - 12.00

akce platí do 31.7.08 nebo do vyprodání zásob

WWW.PNEUPLUS.CZ

Olej BP – sleva 20%
Olej Castrol – sleva 10%

P i nákupu a vým n  oleje
+ dárek tri ko Continental EURO 2008

LETNÍ PNEUNATIKY
S VÝRAZNOU SLEVOU AŽ 35%LETNÍ PNEUNATIKY
S VÝRAZNOU SLEVOU AŽ 35%

KONTROLA A SE ÍZENÍ
GEMOMETRIE

+ DÁREK
SERVIS KLIMATIZACE 

+ dárek tri ko Continental EURO 2008

clona na 
p ední sklo

SERVIS KLIMATIZACE 

P i nákupu a vým n  oleje

570 577 577

Zveme vás 
do nově otevřené provozovny

Kvítí Florián
areál Prabos, Komenského 883, Slavičín 

řezané květiny, pokojové květiny, 
suchá vazba, svatební, smuteční 

a příležitostná vazba, dárkové předměty
tel.: 605 771 241, 728 209 691

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.
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Změny o dovolené 
v ordinacích lékařů 

MUDr. Jolana Malotová oznamuje, 
že ve dnech od 7. do 18. července 2008

NEORDINUJE – DOVOLENÁ. 
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík 
(areál výzkumného ústavu).

MUDr. Jiří Zabloudil oznamuje, že 
ve dnech 7. 7. – 18. 7. 2008 neordinuje. 

Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.

Ordinace MUDr. Ševčíkové 
upozorňuje na 

očkování 2008 – povinné, bezplatné, 
na tato onemocnění:

l narozeni  1.  5.  1994  –  30.  4.  1995 
– očkování proti dětské obrně,

l narozeni  1.  1.  1996  –  31.  12.  1996 
– očkování proti žloutence B.

Preventivní prohlídky – vždy liché 
ročníky, a to ve 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 

17. a 19. roku života. 

Preventivní prohlídka je bezplatná, 
pokud je provedena v nejbližším mož-

ném termínu kolem data narození. 

820354  Slavičín-Slavičín,Divnice-Slavičín,žel.st. Platí od 9.12.2007 do 13.12.2008

Přepravu zajišt’uje : ČSAD Vsetín a.s., provoz Slavičín, Nádražní 215, tel.577341003, fax 577343463 (spoje 1-49)
  ČSAD Vsetín a.s., provoz Luhačovice, Uherskobrodská 670, tel.577134395, fax 577131030 (spoj 88)ČSAD VSETÍN A.S.
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  Slavičín,Hrádek,Divnická  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu 7 jede v neděli 
† jede v neděli a ve státem uznané svátky 13 jede od 21.7. do 15.8. 
14 nejede od 30.6. do 29.8., od 27.10. do 29.10. 17 jede od 30.6. do 29.8., od 27.10. do 29.10. 35 nejede od 24.12. do 1.1. 
60 nejede 28.10.,17.11. 66 jede také 28.10.,17.11., nejede 16.11. 75 nejede od 21.7. do 15.8. 

〈 spoj jede po jiné trase 
 
Všechny spoje vyčkají v zastávce Slavičín,žel.st. na vlaky nejvýše 5 minut. 
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu  a smluvních přepravních podmínkách  jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. 
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zdravotní prevence 
a péče o malé pacienty

SLAVI ÍN
X 27 X 31 X X 75 X X X 14 X X X † 24

43 6.00 8.35 * 9.15 10.30 11.40 12.40 13.35 * 13.35 14.45 15.50 16.10
p es *stání .44 p es p es p es   p es *stání .42  p es p es p es p es
Lou ku Petr vka Petr vku Lou ku Petr vku  Petr vku Petr vka Lou ku Petr vku Petr vku Petr vku

X 31 X 65 † 24 48
18.00  20.30 * 20.30 * 21.35

dálková *stání .44 *stání .44  p es
linka Petr vka s p estupem  Petr vku

Odjezdy autobusů ze Zlína do Slavičína

Záležitosti s vodou vyřizujte 
ve Valašských Kloboukách

Společnost  MORAVSKÁ  VODÁREN-
SKÁ, a. s., zřídila kontaktní místo pro zákaz-
níky ve Valašských Kloboukách, se sídlem 
U  Náhonu  1006,  766  01  Val.  Klobouky 
(přízemí budovy penzionu – dveře č. 110). 
Zde  si  zákazníci  mohou  vyřídit  veškeré 
změny, smlouvy, reklamace a SIPO. 
Tel.: 577 012 221. Havárie pitné vody hlaste 
na bezplatné lince 800 100 063.

Restaurace Zámek
Srdečně Vás zveme v letní sezoně každý 

pátek v 18 hodin na tradiční grilování 
na zahrádce restaurace. 

Nabízíme steaky, špízy, klobásy, hermelín 
na grilu. Grilujeme za každého počasí. 

Rezervace: tel. č. 577 341 749, 
775 282 898.

Prodám chladničku 175 litrů a mrazničku 
50 litrů. I jednotlivě. Tel.: 732 157 453

Výstava fotografií
Příroda 
Bílých Karpat
27. 6. – 31. 8. 2008
Hrad Brumov

Vernisáž 
27. 6. 2008 v 17.00

Srdečně Vás zvou

Miroslav Pinďák
Pavel Meisl
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Ve  dnech  24.  –  25.  května  smíšený 
pěvecký sbor Cantare vyrazil po roce opět 
za  hranice  našeho  regionu.  Tentokrát  se 
zúčastnil  osmého  ročníku  nesoutěžního 
přehlídkového  festivalu  sborového  zpěvu 
Moravskotřebovské  arkády  v  Moravské 
Třebové, který uspořádala tamější základní 
umělecká škola ve spolupráci s pěveckým 

sborem  Fermáta  z  Moravské 
Třebové.  Festival,  kterého  se 
zúčastnilo 26 dětských, mládež-
nických i dospělých amatérských 
pěveckých sborů z celé republiky, 
proběhl za téměř letního počasí, 
což  se  pozitivně  projevilo  na 
příjemné  atmosféře  celé  akce. 
Sbor  Cantare  vystoupil  nejprve 
v sobotu 24. 5. ve farním kostele 
Nanebevzetí  Panny  Marie,  kde 
přednesl  několik  duchovních 
písní. V neděli na hlavní přehlíd-
ce  v  prostoru  nádvoří  morav-
skotřebovského  zámku  nadchl 
publikum  hlavně  rytmickými 

spirituály. Vystoupení vyvrcholilo písní Oh, 
happy day s výrazným sólovým přednesem 
Františka Šmotka. Z reakcí publika i kolegů 
z ostatních sborů bylo znát, že se vystoupe-
ní vydařilo a zanechalo tak pěkný dojem. 
Svědčí o tom také několik nabídek dalšího 
účinkování  na  přehlídkách  a  festivalech 
v České republice. (if)

Cantare a Moravskotřebovské arkády

Kalendáře, pozvánky

charita sv. vojtěcha Slavičín zve děti 
i dospělé na jednodenní výlet 

do Dinoparku ve vyškově

Dobrodružná prázdninová výprava 
do pravěku vyrazí ze zastávky Radnice 

18. 8. 2008 v 7.00 hodin
Cena expedice: dospělí – 300 Kč, děti 

do 15 let – 250 Kč, děti do 3 let – zdarma. 
Cena zahrnuje dopravu, vstupenku 

do 3D kina a dinoparku, vstup do ZOO.
Přihlásit se můžete na tel.: 

577 012 714, 739 344 105.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín pořádá 
VESELÉ PRÁZDNINOVÁNÍ 

pro děti od 5 let
4. 8. – 8. 8. a 11. 8. – 15. 8. 2008

Cena: 1 den 80 Kč, 1 týden 400 Kč, 2 týdny 
700 Kč. Cena zahrnuje oběd v ceně 41 Kč, 

pitný režim, celodenní program, spotřebu 
výtvarného materiálu, výlet. 

Cena nezahrnuje kapesné.
Na společně strávené prázdninové dny 

se těší zaměstnanci charity.

Orel jednota Slavičín pořádá zájezd na 

Cyrilometodějské slavnosti 
na Velehradě

v sobotu 5. července 2008
Program: 

od 8.30 mše svatá v bazilice
v 10.30 slavnostní mše svatá 

(nádvoří před bazilikou) 
– celebruje kardinál Giovanni Coppa

Odjezd: 
v 6.30 podle zájmu z okolních obcí, 

v 7.00 ze zastávky Radnice ve Slavičíně
Přihlášky: 

do 3. července 2008 u paní Tarabusové
(Potraviny u Pinďáků) 

a v Hrádku u paní Švajdové
Cena zájezdu: 100 Kč

Autobus doveze poutníky až na 
místo konání slavností.

Již  od  soboty  7.  června  je  otevřeno 
slavičínské  koupaliště.  Po  celou  sezonu 
bude  otevřeno  denně  od  10  do  18.30 
hodin,  večerní  koupání  od  19  do  21 
hodin. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč 
(od 15. hodiny 15 Kč a 7 Kč), děti do 6 let 
mají  vstup  zdarma.  Vstupné  na  večerní 
koupání: 20 Kč. 

Městské koupaliště očekává své 
návštěvníky... a slunečné počasí...

„My, kteří nezapomínáme, Vás 
srdečně zveme, abyste vzpomněli“

V. ročník Memoriálu 
Jožky Hrnčiříka

26. července 2008 
od 8 hodin 

v areálu kuželny SK Slavičín 
Dvojboj trojic – kuželky – nohejbal

Bohaté občerstvení – pivo, nealko, alko, gril, 
guláš, klobásy…

Moderuje DJ Ptáček. Akce se koná 
za každého počasí. 

(Sportovní obuv do kuželny s sebou!)
Poplatek za mužstvo 150 Kč.

Uzávěrka přihlášek a informace do 
20. července, P. Hrnčiřík, tel.: 602 506 990

Půjčovní doba Městské knihovny Slavičín 
o letních prázdninách pro děti a dospělé

červenec – zavřeno
Srpen

Po 9 – 12 13 – 15
čt 9 – 12 13 – 18

Internet je pro veřejnost přístupný 
v této půjčovní době. 

Tel.: 577 341 481, 
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz.

Prázdniny plné slunce a příjemné 
letní pohody přeje vám všem 
Městská knihovna Slavičín. 

Foto: P. Šesták

Městský klub a infocentrum zve širokou 
veřejnost na koncert

BANJO BAND 
IVANA MLÁDKA

dne 31. srpna 2008 v 16.00 hodin
na letní scéně ve Slavičíně.

Předprodej vstupenek od 1. srpna.

VÝSTAVY
l  Městské infocentrum

KOUZLO INDIE – fotografie 
Jiřího Hájka

l  Městské infocentrum
KRAJINA MÉHO SRDCE – Slavičínsko ve 
fotografii Ing. Vojtěcha Malíka 
(do 31. 8. )

l  Galerie Jasmín
MONT BLANC 2007 – 
fotografie MUDr. Štefana HORÁKA

Program oslav 

50. výročí TJ 
Sokol Nevšová

Sobota 19. 7. 2008
hřiště Nevšová 

(v případě nepříznivého 
počasí sál KD)

15.00 kopaná „staří páni“ 
nad 45 let 

– domácí x přespolní 
17.00 kopaná „stará garda“ 

Tescoma Zlín x I. mužstvo Sokol nevšová 
20.00 taneční zábava – hudba vivian

Neděle 20. 7. 2008
kaple Nevšová 

10.00 – 11.00 mše svatá

sál kulturního domu 
11.30 – 13.00 

slavnostní schůze TJ Sokol
13.00 – 18.00 

klubovna kulturního domu 
vernisáž fotografií a kronik

hřiště Nevšová
14.30 kopaná „staří páni“

nevšová do 45 let x Petrůvka
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7
sám sebe. Postupně získává důvěru místních  lidí.  Jednou 
z  nich  je  svérázná  statkářka  Marie  (Zuzana  Bydžovská) 
a Chlapec, její sedmnáctiletý syn (Ladislav Šedivý). Marie žije 
po rozpadu svého manželství smířena s osamělým životem, 
a proto ji samotnou překvapí, když se zamiluje do Učitele. 
Na návštěvu za Učitelem přijíždí Přítel (Marek Daniel), který 
však záhy zdánlivě poklidné místo opouští a zanechává za 
sebou  spáleniště  rozvrácených  vztahů.  Beruška  (Tereza 
Voříšková), která do  té doby chodila  s Chlapcem, ho bez 
rozloučení  opouští.  Učitel,  který  cítí  vinu,  se  snaží  svým 
přátelstvím  pomoci  Chlapci  vrátit  ztracené  sebevědomí. 
O to větší zklamání však prožijí Chlapec a Marie, když Učitel 
neodolá zoufalé touze dotknout se Chlapcova těla. Dokážou 
v sobě hrdinové tohoto příběhu najít sílu k odpuštění, potkají 
nakonec lásku nebo přátelství? Režie: Bohdan Sláma. Hrají: 
Ladislav  Šedivý,  Pavel  Liška,  Tereza  Voříšková,  Zuzana 
Bydžovská. Premiéra nového českého filmu. Vstupné 70 + 
1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Délka 117 minut.

  úterý 15. – 21 hodin 
  IRON MAN – Muž se železnou maskou, občanským 
jménem Tony Stark, se ke své výjimečnosti „poctivě“ propra-
coval. Uvozovky jsou namístě, Tony se živí jako VIP výrobce 
a dodavatel technologicky vyspělých zbraní pro americkou 
armádu  a  jeho  životní  filozofii  vystihuje  věta:  „Nejlepší 
zbraní  je  ta,  ze které  stačí vystřelit  jen  jednou.“ Na cestě 
z povedené prezentace nejnovější zbraně hromadného ničení 
pro armádní špičky ho na horké afgánské půdě unese jistá 
teroristická skupina. Muž, kterému ležela Amerika u nohou, 
se tak rázem ocitá v držení lidí, kteří po něm chtějí jediné 
– aby začal vyrábět zbraně pro ně. Díky své vynalézavosti, 
výjimečnému intelektu a schopnosti improvizovat si Tony 
v zajetí vyrobí „brnění“, které mu pomůže dostat se na svobo-
du. Tehdy také dostane nápad tenhle improvizovaný kovový 
oblek ještě výrazně vylepšit. A tak se zrodí Iron Man. Režie: 
Jon Favreau. Hrají: Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Robert 
Downey Jr. Premiéra amerického akčního filmu. Vstupné 
70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. Délka 125 minut.

  čtvrtek 17. – 21 hodin. 
  TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA – V hájence na samotě 
žijí  na  hromádce  už  čtyři  generace  rodiny  Hanákových. 
Babička  překypuje  životním  elánem  a  její  vášní  je  psaní 
detektivek. Její dcera, paní Hanáková, rázná žena s velkým 
srdcem, miluje zpěv, ale protože nemá talent, celý život dělala 
kuchařku. Pan Hanák je výpravčí, jeho celoživotními láskami 
jsou zvířata všech druhů a velikostí, která pěstuje v domě 
i okolí. Starší dcera Pavla má s mužem Petrem, příležitostným 
kutilem, který většinou spí nebo jí, dva hyperaktivní syny, 
jimž nikdo neřekne jinak než Raubíři. Neformálním členem 
rodiny  je  pak  pan  Poštolka,  který  v  domě  za  městečkem 
tráví  podezřele  mnoho  času.  Jedno  úplně  běžné  rodinné 
odpoledne oznámí mladší dcera Káča rodině, že čeká dítě. 
Zdeněk se chce zachovat jako čestný muž a s Kateřinou se 
oženit.  Jeho matka však pro toto řešení nemá pochopení, 
a tak se Zdeněk stává dalším obyvatelem rodinného domu 
Hanákových.  Ti  si  hodlají  nového  člena  pečlivě  prověřit. 
Režie: Patrik Hartl. Hrají: Eva Holubová, Ivana Chýlková, 
Jaromír Dulava, Jiří Mádl, Marián Labuda. Premiéra nové 
české komedie. Vstupné 80 + 1 Kč. Délka 90 minut.

  neděle 20. – 21 hodin
  LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ – Po ohro-
mujícím nálezu pokladu templářů se Ben stal nejznámějším 
hledačem pokladů na světě. Tentokrát jsou se svým otcem, 
univerzitním  profesorem  Patrickem  Gatesem,  ohromeni 
nalezením dlouho ztracených stránek z deníku Lincolnova 
vraha Johna Wilkese Bootha. Deník se u něj našel poté, co byl 
zabit, ale několik stránek v něm chybělo a nikdy nebylo nale-
zeno, až nyní. Informace na těchto stránkách nesou šokující 
odhalení o tom, že se jejich předek, Thomas Gates, podílel na 
atentátu na prezidenta Lincolna. Ben se musí se svou nyní 
bývalou přítelkyní, archivářkou Abigail Chase a technickým 
kouzelníkem Rileym Poolem vydat na dobrodružství, které 
je vede až nebezpečně blízko velmi hlídaným místům ve 
Washingtonu D. C., v Paříži, Londýně a v srdci Ameriky. 
Režie: Jon Turteltaub. Hrají: Diane Kruger, Ed Harris, Jon 
Voight, Nicolas Cage. Premiéra amerického dobrodružného 
filmu. Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. Délka 
138 minut.

  úterý 22. – 21 hodin
  MONGOL – ČINGISCHÁN – Ovládal polovinu tehdy 
známého světa. Sjednotil Mongolsko, dobyl tisíce let trvající 
okolní říše. Podmanil si Čínu a jeho vojska se zastavila až 
v Evropě. Čingischán byl bezpochyby jedním z nejúspěšněj-
ších vojevůdců a vládců naší civilizace, jeho životní příběh 
začal na sklonku 12. století uprostřed mongolských stepí, 
v jedné z mnoha vesnic suverénně ovládaných rodinnými 
klany, které soupeřily mezi sebou. Jak je možné, že z takto 
nuzných  a  neuspořádaných  poměrů  se  zrodil  vojevůdce, 

  úterý 1. – 21 hodin
  JUMPER – Čtrnáctiletý David žije  se svým otcem na 
předměstí  a  moc  zářná  budoucnost  se  mu  před  očima 
nerýsuje. Ve škole se s ním moc lidí nebaví, otec je na něj 
přísný, a tak hledá pochopení aspoň u své spolužačky. Jenže 
správný čtrnáctiletý kluk má holky ignorovat, a ne jim dávat 
dětinské dárky a chovat se jako slaboch, což mu spolužáci 
dávají jasně najevo. Při jedné nevinné šarvátce, kdy si ho 
spolužáci dobírají, se David propadne ledovým příkrovem 
do  divokého  proudu  řeky.  Místo  smrtící  agónie  se  však 
náhle ocitne mokrý a promrzlý mezi regály v knihovně. Je 
to genetická odchylka, která Davidovi dovoluje teleportovat 
se kamkoliv se mu zachce, a David ví, jak této schopnosti 
využít. Režie: Doug Liman. Hrají: Diane Lane, Hayden Chris-
tensen, Jamie Bell, Samuel L. Jackson. Premiéra amerického 
dobrodružného filmu. Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 88 minut.

  čtvrtek 3. – 21 hodin 
  V BRUGGÁCH – Po  jedné  fušce  v  Londýně  jsou 
nájemní zabijáčci Ray a Ken pověřeni svým drsným šéfem 
Harrym, aby se schovali v Bruggách. Zatímco Ken si užívá 
klidného  prostředí  a  památek,  upovídaný  a  akční  Ray  je 
malebným městem víc než znechucen, a proto se rozhodne 
vymyslet dobrodružství. Netrvá dlouho, a Ray se potuluje 
s  turisty, začne si  s místní kráskou, mlátí  jejího bývalého 
kluka skinheada a paří s americkým trpaslíkem, který zde 
natáčí  surrealistický film. Dovolená  se však zkomplikuje, 
když Ray zjistí, že Harry ho chce mrtvého, a Ken má tuto 
prácičku udělat. Samozřejmě, že Harry nepočítal s tím, že 
se Ray s Kenem na výletě tak spřátelí, a tak se Harry naučí 
těžkou lekci – všechno si musíš udělat sám. Režie: Martin 
McDanagh. Hrají: Brendan Gleeson, Colin Farrell, Raplh 
Fiennes. Premiéra britské černé komedie. 
Vstupné  70  +  1  Kč.  DO 12 LET NEVHODNÝ. Délka  107 
minut.

  neděle 6. – 21 hodin
  POKÁNÍ – Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budoucí 
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.  Režie: 
Joe Wright. Hrají: James McAvoy, Keira Knightley, Romola 
Garai. Premiéra britského romantického filmu. 
Vstupné 70 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Délka 122 
minut.

  úterý 8. – 21 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ – Dům prastrýce Spi-
derwicka, do kterého se sourozenci Jared, Simon a Mallory 
právě přistěhovali, vypadal už na první pohled velmi záhadně. 
Druhý pohled jim stačil k tomu, aby vytušili, že je na téhle 
divné adrese čeká největší dobrodružství jejich života. Kro-
nika rodu Spiderwicků je adaptací populární stejnojmenné 
knižní série (vyšla i u nás), ve které ožívá fantastický svět 
obývaný ještě fantastičtějšími bytostmi. Pro jejich návštěvu 
nepotřebujete  ani  kouzelné  skříně  ani  vlaky  odjíždějící 
z neexistujících nástupišť. Ten svět je totiž mnohem blíž, než 
si myslíte. Když nejzvídavější z dětí, Jared, najde v jednom 
z pokojů knížku, na které je ručně psaná poznámka „Ať se 
ji nikdo nikdy neopovažuje číst“, pochopitelně ji okamžitě 
otevře. Režie: Mark Waters. Hrají: Andrew McCarthy, Freddie 
Highmore, Izabella Miko, Nick Nolte. Premiéra amerického 
dobrodružného filmu v českém znění. 
Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 95 minut.

  čtvrtek 10. – 21 hodin
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE – Světy miliardáře Edwarda Colea 
a obyčejného mechanika Cartera Chamberse se už ani více 
lišit nemohou. Na křižovatce svých životů však sdílí 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 dobro-
družstvím 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 Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes. Premiéra 
skvělé americké komedie. 
Vstupné  70  +  1  Kč.  DO 12 LET NEVHODNÝ.  Délka  97 
minut.

  neděle 13. – 21 hodin
  VENKOVSKÝ UČITEL – Učitel (Pavel Liška) opouští 
gymnázium a rodiče (Zuzana Kronerová a Miroslav Krobot) 
v hlavním městě a přichází učit na venkovskou školu, aby 
tak zapomněl na nevydařené milostné vztahy a našel znovu 

stratég, vladař a politik takového významu? Na tuto otázku 
hledá odpověď ruský režisér Sergej Bodrov ve svém dobro-
družném životopisném snímku. Režie: Sergej Bodrov. Hrají: 
Honglei Sun, Tadanobu Asano. Premiéra německo-ruského 
historického dobrodružného filmu. Vstupné 70 + 1 Kč. DO 
12 LET NEVHODNÝ. Délka 129 minut

  čtvrtek 24. – 21 hodin
  ÚTĚK DO DIVOČINY – Málokdo z nás má  takovou 
odvahu  jako  Christopher  McCandless.  Byl  skutečným 
dobrodruhem,  jehož  život  inspiroval  podobně  stavěného 
spisovatele  Jona  Krakauera  k  napsání  strhující  knížky 
podle  jeho  nalezených  deníkových  záznamů.  Předloha, 
která  připomíná  nejlepší  dobrodružné  cestopisy  Jacka 
Londona, nadchla právě Seana Penna, který se okamžitě 
po přečtení  rozhodl koupit práva a natočit podle ní film. 
Chris se vymykal odjakživa, ale to, co udělal bezprostředně 
po absolvování univerzity, ho dělá výjimečným i mezi výji-
mečnými. Všechny své dosavadní úspory věnoval charitě 
a s minimální výbavou a přípravou vyrazil napříč Spojenými 
státy na Aljašku, kde chtěl vyzkoušet život v divočině. Na 
své strastiplné cestě, během níž mu šlo několikrát o život, 
potkal  spoustu  úžasných  bytostí,  které  zformovaly  jeho 
pohled na svět a pomohly v přípravě na vstup do chrámu 
přírody na nelítostném americkém severu. Režie: Sean Penn. 
Hrají: Emile Hirsch, Vince Vaughn, William Hurt, Catherine 
Keener, Kristen Stewart, Marcia Gay Harden, Haley Ramm, 
Jena Malone, Hal Holbrook, Merritt Wever, Bart the Bear. 
Premiéra amerického dobrodružného filmu. Vstupné 70 + 
1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Délka 140 minut.

  neděle 27. – 21 hodin
  BOBULE – Letní komedie, která nás zavede na moravské 
vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. 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 
úspěšné české komedie. 
Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 90 minut.

  úterý 29. – 21 hodin 
  INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ 
LEBKY – Příběh se odehrává symbolicky přesně devatenáct 
let po Poslední křížové výpravě, v době rodící se Studené 
války.  Indiana Jones  je v něm profesorem archeologie na 
prahu penze, jenž si navzdory bouřlivé minulosti ze všeho 
nejvíc užívá klid a nebezpečně se začíná podobat vlastní-
mu otci. Staré instinkty se v něm probudí ve chvíli, kdy se 
objeví stopy vedoucí k legendární Křišťálové lebce a hlavně 
informace, že po tomto údajně mocném artefaktu prahnou 
sovětští agenti. Indy proto setřese únavu a vydá se na další 
mimořádně dobrodružnou cestu. Režie: Steven Spielberg. 
Hrají: Cate Blanchett, Harrison Ford, Ray Winstone, Shia 
LaBeouf.  Premiéra  amerického  dobrodružného  filmu. 
Vstupné 80 + 1 Kč. Délka 123 minut.

  čtvrtek 31. – 21 hodin
  LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN – Skříň  je 
pryč, Bílá čarodějnice je mrtvá a Aslana přes tisíc let nikdo 
neviděl. Letopisy Narnie: Princ Kaspian je druhým pokračo-
váním ságy, která započala v roce 2005 uvedením obrovsky 
úspěšného filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. 
V tomto novém filmu se ale sourozenci Pevensieovi – Peter, 
Zuzana, Edmund a Lucie – vracejí do velmi odlišné země, 
než jakou na konci jejich minulého dobrodružství opustili. 
Zemi vládne železnou rukou zlý král Miraz a narnijská bájná 
stvoření a mluvící zvířata se ukrývají. Sourozenci, povolaní 
zpět z válkou sužované Anglie, se musejí pokusit o záchranu 
mírumilovných narnijských obyvatel a pomoci zpátky na trůn 
jeho náležitému dědici, mladému princi Kaspianovi. Režie: 
Andrew  Adamson.  Hrají:  Anna  Popplewell,  Ben  Barnes, 
Georgie Henley, Liam Neeson, Peter Dinklage, Sergio Cas-
tellitto, Skandar Keynes, Warwick Davis, William Moseley. 
Premiéra amerického dobrodružného fantasy filmu. 
Vstupné 80 + 1 Kč. Délka 144 minut. 

Změna programu vyhrazena. Všechna představení jsou 
uváděna v LETNÍM KINĚ. Zahraniční filmy bez uvedení 
verze jsou v původním znění s českými titulky. 

Za nepříznivého počasí a dostatečného zájmu diváků se 
promítá v kině SOKOLOVNA. 
Informace na tel.: 577 341 108 a www.mesto-slavicin.cz.


