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Oznámení o přerušení 
dodávky elektrické y
E-on oznamuje, že z důvodu
oprav na zařízení distri-
buční soustavy dojde k pře-
ru-šení dodávky el. energie
 dne 6. září v době od 10
do 12 hodin ve Slavičíně
v oblasti odběratelů
v ulici Osvobození č. p. 230,
248, 25, 24, 26,
v ulici Školní č. p. 305, 574,
290, 262, 116, 276
a dále FC-TVD, Kuželkářský
klub, Potraviny U Pinďáků,
Orel, Slavicar,
 dne 7. září v době od 7.30
do 9.30 hodin v ulici K Parku
a Pod Lesem.

Takovouto otázku jsem za-
slechl v souvislosti s četnými
stavbami, rekonstrukcemi či
opravami, které v současné
době ve městě realizujeme.
Jen příkladný výčet – zateplení
budov radnice a nemocnice,
rekonstrukce lávky přes Říku,
oprava parkoviště u Záložny,
regenerace sídliště Malé Pole,
cyklostezka do Hrádku… pro-
stě blíží se volby, tak všechno
začali dělat a chtějí to stihnout,
jasná věc! Chtělo by se odpo-
vědět, že to jsme ještě nezačali
s dalšími akcemi, na které
máme slíbeny fi nance – s opra-
vou mostu v Nevšové, úpravou
prostranství před budovou
bývalé školy v Divnicích nebo
regenerací zámeckého parku
atd. I ten supermarket se má
začít stavět „až“ zjara. Ale
odpověď bude jiná.

Stručnou odpověď na otáz-
ku jak jsme na tom s hospo-
dařením města najde čtenář
v jedné z otázek rubriky Ptají
se lidé. A proč se tyto akce

nahromadily? Oprava lávky přes 
Říku je nutností, museli jsme 
řešit havarijní stav lávky. Stejně 
tak parkoviště vedle Záložny 
bylo v žalostném stavu – krátery 
jako po bombardování, samé 
kaluže a bláto. S opravou prostě 
čekat nešlo. Obě opravy jsou 
plně hrazeny z rozpočtu města. 
Ostatní akce jsou dotovány buď 
z operačních programů EU nebo 
z národních zdrojů. O získávání 
dotací se samozřejmě snažíme 
průběžně a ne vždy se žádostmi 
samozřejmě uspějeme. V po-
slední době se zadařilo více 
a všechny projekty mají své 
harmonogramy, které je nutno 
dodržet. Jinak hrozí sankce 
v podobě vracení dotací. Takže 
se stalo, že všechny akce běží 
souběžně. Takže načasování 
akcí nemá s volbami společného 
vůbec nic. 

Práce nezačíná na začátku
a nekončí na konci volebního 
období. Čtyři roky volebního 
období není zas tak dlouhá doba 
a proto je výhodné, pokud nastu-

Že by se blížily volby?

15. 9. – ssvoz pplastůů (žluuté 
pytle)
21. 9. – svvoz paapíru (moddré 
pytle) a náápojovvých kkartonnů 
(oranžovéé pytlee)
22. 9. – svvoz skkla (bíllé pyttle 
na bílé skklo a zelené pyttle 
na barevnné skloo)

Svoz tříděného odpadu 

pující zastupitelstvo převezme 
záměry zastupitelstva před-
chozího. Využije se tak spousta 
práce a fi nančních prostředků 
investovaných do rozvojových 
záměrů. Mnohé záměry jsou 
ve stadiu podání žádostí o do-
taci a projeví se v roce příštím, 
některé je třeba připravovat 
i více let, protože jsou složitější, 
třeba co do výkupu pozemků 
nebo technického řešení. Kon-
tinuita práce zastupitelstva tak 
vnáší do rozvoje města syner-
gické efekty, které se tu menší, 
tu větší měrou projevují.

Chci poděkovat za trpě-
livost a pochopení, protože 
mnohé práce trvají řadu týdnů 
či měsíců. Lávku musíme ob-
cházet, parkoviště u Záložny 
nějakou dobu oželet, vydržet 
rozkopané sídliště nebo přežít 
to na staveništi, kterými jsou 
momentálně budovy radnice 
či nemocnice. Ale na druhou 
stranu zas to u nás ve městě 
budeme mít pěkné. A to přece 
chceme.

Ing. Jaroslav Končický, 
starosta

Jak to dělali naši staříčci
Letní scéna zámeckého parku od 14.00

OTVÍR ÁME DVEŘE DO STODOLY HOSPODÁŘE
průvod krojovaných
a předání dožínkového 
věnce
CM VONICA a ta-
neční soubor VONICA 
ze Zlína
CM VALÁŠEK a dět-
ský taneční soubor 
MARIJÁNEK ze Zlína 
CM JASÉNKA a ta-
neční soubor JASÉNKA
ze Vsetína
CM SLAVIČAN a dětský soubor SLAVIČÁNEK ze Slavičína
 ukázky řemesel – kovářství, kutí zemědělského nářadí, výroba 
keramiky, košíkářství, řezbářství, kamenictví, tkaní na tkalcov-
ském stavu, stříhání ovcí, ukázky zemědělského nářadí

Zámecké nádvoří od 17.00
ZAZPÍVAJME SI SPOLEČNĚ
 pěvecký sbor TRÁVNICA z Brumova-Bylnice a jejichÁ
valašské písně
podvečer u cimbálu

Město Slavičín zve veřejnost na folklorní slavnosti
v neděli 5. září 2010 ve Slavičíně
Program:

Městské muzeum od 12.00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH EXPOZIC 
slavnostní otevření valašského stavení
šermířské klání skupiny historického šermu VALMONT
zpívá ženský pěvecký sbor SRŇAN – Horné Srnie
přednáška o lidových řemeslech

Akce je podpořena grantem z Fondu kultury Zlínského kraje
a z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu
přeshraniční spolupráce SR-ČR.
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vatou. Při stejných tepelně-technických vlast-
nostech je polystyren levnější, takže bychom
ho samozřejmě raději použili i na nemocnici. 
Ovšem to není možné, protože z hlediska 
požárně-bezpečnostních předpisů nám byla
předepsána vata. Pokud se týká tloušťky izo-
lace, ta je závislá na tepelných výpočtech. Pro-
jektant zhodnotí, kolik se ztrácí tepla obálkou
budovy a určí, jakou vrstvu izolace je nutno
použít.  Nezáleží tedy na tloušťce původní zdi,
ale jaký umožní prostup tepla. Stejně tlustá 
stěna z plných cihel má větší tepelné ztráty
(a tudíž potřebuje větší zateplení), než stěna
např. z porothermu nebo jiných modernějších
materiálů.

Chtělo by to opravit Dům dětí a mládeže.
Zlepšit vnitřní prostředí, zmodernizovat,
opravit fasádu…

… a střechu a okna a okapy atd. Máte úplnou
pravdu. Na tento dům v uplynulých letech
(mnoha letech) moc myšleno nebylo. Asi před 
čtyřmi lety jsme měli plán na modernizaci
domu a jeho přístavbu, ale ze záměru sešlo.

Ptají se lidé…
Úvodem si dovolím otázku tentokrát já.

Víte, kdy byla poprvé ve zpravodaji uveřej-
něna rubrika Ptají se lidé? Pokud chcete
hádat, samozřejmě můžete. Anebo se podívat 
do starších čísel zpravodaje a hledat. Ane-
bo Vám to také můžu říct – bylo to v čísle
6/2001. Takže rubrika existuje už více než
9 let. A kolik bylo zodpovězeno dotazů? Tak
to nevím ani já. Řekněme, že nepočítaně.
Ale zato vím, který byl ten první. Shodou
okolností se ptal na to, kdy bude ve Slavičíně
supermarket. No, to jen tak pro zajímavost.
Teď již k dotazům. 

Díval jsem se, jak se zatepluje radnice
a nemocnice. Proč je někde polystyren
a někde vata? A proč jsou izolace tak tlusté,
když jsou tam tak tlusté zdi?

Odpověď je jednoduchá – předpisy. Rad-
nice se zatepluje polystyrenem, nemocnice

Nebo přesněji – byl odsunut na vedlejší kolej, 
přednost dostala rekonstrukce Horákovy 
vily. Ta je v současné době zahajována, takže
zastupitelstvo města by se mohlo po komu-
nálních volbách začít zabývat třeba rekon-
strukcí Domu dětí. Byť třeba rekonstrukcí 
rozdělenou do více etap, ale začít by se mělo.

Je samozřejmé, že potřeba oprav budov 
a velkých investic není jen v Domě dětí. 
Na budově Základní umělecké školy je špat-
ná střecha, na výměnu čeká krytina i krov. 
Také střecha budovy Základní školy Vlára 
není zrovna z nejnovějších a brzy začne 
„hrozit“ problémy. O střeše hasičárny ani 
nemluvím. A to jsem vybral jen 3 střechy. 
Věřím, že v prioritách nového zastupitelstva 
města se potřeba rekonstrukce Domu dětí 
a mládeže objeví. 

Říká se, že město je zadlužené až po uši. 
Rád bych věděl, co je na tom pravdy.

Zajímavá otázka a někdy by stála i za čí-
selný rozbor a za velký článek o hospoda-
ření města. To ale až někdy jindy, teď bych 

Městská policie Slavičín informuje
Koonec pprázddnin

Upozorňujeme řidiče, že 1. září začíná
nový školní rok. Musíte počítat s větším
pohybem přecházejících osob přes vozovku
a dbát zvýšené opatrnosti na přechodech
pro chodce.

Pro řidiče mimo jiné platí povinnosti
dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů:
 § 5, odst. 1, písm. h) 
Řidič je povinen umožnit chodci, který je
na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě
hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití
vozovky; proto se musí řidič takového
vozidla přibližovat k přechodu pro chodce
takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozi-
dlo před přechodem pro chodce, a pokud
je to nutné, je povinen před přechodem pro
chodce zastavit vozidlo.
§ 5, odst. 1, písm. i) 
Řidič je povinen snížit rychlost jízdy
nebo zastavit vozidlo před přechodem
pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo
zastaví-li vozidlo před přechodem pro
chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích
stejným směrem.
§ 5, odst. 2, písm. f) 
Řidič nesmí ohrozit chodce přecházející
pozemní komunikaci, na kterou řidič
odbočuje, při odbočování na místo ležící
mimo pozemní komunikaci, při vjíždění
na pozemní komunikaci a při otáčení
nebo couvání.
 § 17, odst. 5, písm. d)
Řidič nesmí předjíždět na přechodu pro
chodce a bezprostředně před ním.

Samozřejmě upozorňujeme děti, ale
i ostatní občany, aby při přecházení vozov-
ky využívali přechodů pro chodce a dbali
potřebné opatrnosti.

I pro Vás platí povinnosti dle zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů:
§ 54, odst. 1)
Je-li blíže než 50 m přechod pro chodce, musí
chodec přecházet jen na těchto místech.
Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
§ 54, odst. 2)
Mimo přechod pro chodce je dovoleno
přecházet vozovku jen kolmo k její ose.
Před vstupem na vozovku se chodec musí
přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž
by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích. Chodec smí
přecházet vozovku, jen pokud s ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně
směru nebo rychlosti jízdy.
§ 54, odst. 3)
Jakmile vstoupí chodec na přechod pro
chodce, nesmí se tam bezdůvodně zastavo-
vat nebo zdržovat. Chodec nesmí vstupovat 
na přechod pro chodce nebo na vozovku,
přijíždějí-li vozidla s právem přednostní
jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce
nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit 
prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec
nesmí vstupovat na přechod pro chodce
nebo vozovku bezprostředně před blížícím
se vozidlem.
§ 54, odst. 4)
Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné
zábrany na vozovce.

Occhraannné přilby nna kooleee
Městská policie Slavičín uspořádala

na konci školního roku besedu pro žáky I.
stupně Základní školy Vlára a Základní školy
Malé Pole. Zde byli žáci poučeni o základ-
ních pravidlech silničního provozu. Důraz
byl kladen na povinnou výbavu jízdního
kola, na povinnost používat ochrannou přil-

bu, povinnosti cyklisty a chodce a znalost 
dopravních značek. 

Byli jsme velmi potěšeni teoretickými 
znalostmi žáků z této problematiky. Praxe 
už byla trochu jiná. V průběhu prázdnin 
jsme při kontrolní činnosti mimo jiné sledo-
vali i povinnost osoby mladší 18 let mít při 
jízdě na kole na hlavě řádně připevněnou 
ochrannou přilbu. Zde jsme zaznamenali, 
že ne všechny děti přilby používají. 

Tímto chceme pochválit ty děti, které 
přilbu při jízdě na kole používají. Za prvé 
– dodržují zákon o provozu na pozemních 
komunikacích, což je povinnost, a za dru-
hé – chrání se proti případnému zranění. 
To je nejdůležitější, neboť zdraví máme 
jenom jedno. Na toto právě zákon pamatuje, 
protože pád z kola i v malé rychlosti může 
znamenat velké zranění a u hlavy to platí 
zvláště. Tak jako řidič motorového vozidla 
musí za jízdy použít ochranný pás a moto-
cyklista přilbu, tak i cyklista do 18 let musí 
použít přilbu. Zde platí jednoduchá poučka: 
„Jedu na kole = mám na hlavě přilbu“. Jen 
je potřeba na tuto povinnost myslet a ona 
se časem stane samozřejmostí.

Chceme apelovat na rodiče, aby dětem 
připomínali povinnost mít přilbu při jízdě 
na kole a zároveň je kontrolovali, zda to 
dodržují. Jde přece o zdraví Vašich dětí. 

Naalezzenná jíízdní kkolaa
V průběhu měsíce července a srpna 

evidujeme větší počet nalezených jízdních 
kol. Tímto chceme vyzvat občany, kterým 
bylo jízdní kolo odcizeno nebo je někde 
zapomněli, ať nás kontaktují na služebně 
městské policie, zda právě některé z nale-
zených jízdních kol není jejich. 

Zároveň vyzýváme občany, aby i do bu-
doucna při ztrátě jízdního kola, a to jakékoli 
hodnoty, nás kontaktovali a toto nám sdě-
lili. Tak se určitě zvýší možnost se s kolem 
ještě shledat.  Bohuslav Pjajko, 

velitel Městské policie Slavičín
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I podnikatelé mohou využít program LEADER
Těší mě, že spolupráce mezi veřejnými 

i soukromými subjekty v mikroregionu 
Luhačovské Zálesí nese své ovoce, že Lu-
hačovské Zálesí, o. p. s., se již etablovala 
nejen u starostů obcí, ale že si získává čím 
dál silnější renomé i u neziskových orga-
nizací a subjektů ze soukromého sektoru, 
kterým je schopna v mnoha oblastech 
profesionálně poradit a pomoci při řešení 
jejich projektů. 

Potvrzuje to nedávno vyhlášená druhá 
výzva Místní akční skupiny Luhačovského 
Zálesí projektu „Luhačovské Zálesí–region 
zdraví, krásy a prosperity“. 

Jak jsem Vás informoval v článku 
„V obcích je neustále co zlepšovat“, bylo 
vybráno 17 projektů, které se nyní realizují, 
případně se obce a organizace neziskového 
sektoru připravují na jejich realizaci. 

Luhačovské Zálesí, o. p. s., v souladu se 
Strategickým plánem Leader Luhačovské 
Zálesí vyhlašuje 3. výzvu k předkládání
žádostí o dotaci v Prioritách a Fichích 2, 
3 a 4. 

Podpora v rámci Fiche 2 směřuje 
do rozvoje drobného a malého podnikání, 
která umožní zakládání nových a rozvoj 
existujících mikropodniků včetně nových 
živností v oblasti výroby a zpracování. Pod-
porovány budou podniky se zaměřením 
na doplňkovou a řemeslnou výrobu mimo 
zemědělskou výrobu především s využitím 
místních zdrojů.

V dlouhodobější perspektivě přispěje 
realizace projektů k rozvoji mikropodni-
ků, které vytváří základ zaměstnanosti
regionu. Upřednostňovány budou záměry,
které budou rozvíjet tradiční obory regionu
(strojírenství, zámečnictví a obuvnictví)
a využívat obnovu stávajících průmyslo-
vých objektů. Současně se uchovají stávající
a vytvoří nová pracovní místa. Cílem fi che je
rozvoj stávajících hospodářských činností,
vytvoření nových pracovních míst a diver-
zifi kace ekonomických aktivit.

Zvýšení hodnoty tradičních regionálních 
produktů nabízí Fiche 3, která je zaměřena
na záměry ke zvýšení výkonnosti zpracova-
telských podniků, na rozvoj nových odbytišť
pro zemědělské produkty a zlepšení marke-
tingu zemědělských produktů. Současně
budou podporovány záměry na zlepšení
kvality výrobků. Upřednostňovány zde
budou projekty, které podporují rozvoj
tradičních zemědělských produktů Luha-
čovského Zálesí. Cíl fi che je zlepšení zpra-
cování a marketingu tradičních výrobků
a produktů a zvýšení konkurenceschopnosti
a ekonomické výkonnosti výrobců potravin.

Podporou zemědělských podniků se za-
bývá Fiche 4. Je směřována do modernizace
zemědělských staveb a technologií pro rost-
linnou i živočišnou výrobu. Analýza regionu
prokázala, že v regionu je dostatek schop-
ných fi rem, které se potýkají s nedostatečně
kvalitní infrastrukturou a technologickým

vybavením. Z dlouhodobého hlediska
fi che podpoří modernizaci zemědělských
podniků a tím přispěje k jejich konkuren-
ceschopnosti, zvýšení efektivity činností.

Dále podpora fi rem v dlouhodobém
horizontu přispěje k udržení a posílení
stávajícího krajinného rázu a udržení
zaměstnanosti v zemědělství. Cílem
fi che je zlepšení ekonomické výkonnosti
podniků prostřednictvím lepšího využití
produkčních faktorů a zvýšení konkuren-
ceschopnosti. 

Pro Vás, kteří budete chtít využít této
nabídky, jsou připraveni poskytnout 
upřesňující informace pracovníci MAS
Luhačovské Zálesí. S dotazy se můžete
obracet také na mne. Podmínky výzvy
a kontakt na projektový tým naleznete na
www.luhacovskezalesi.cz v sekci Leader 
2008 – 2013. Místní akční skupina Luha-
čovské Zálesí při obnově a rozvoji našeho
regionu tímto nabízí využití dotace Evrop-
ské unie založené na principu LEADER
i podnikatelským subjektům.

Datum ukončení příjímání žádostí je
do 8. 10. 2010. 

Tento projekt „Luhačovské Zálesí – re-
gion zdraví, krásy a prosperity“ je spolufi -
nancován EVROPSKOU UNIÍ Z EVROP-
SKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO
ROZVOJ VENKOVA Programu rozvoje
venkova ČR.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

odpověděl bez konkrétních čísel. Předchozí
léta byla ekonomicky jednodušší v tom, že
město postupně prodávalo svůj bytový fond,
prodalo některé akcie, národní ekonomika
a s ní spojený výběr daní rostly, takže město
mělo poměrně dost fi nančních prostředků,
které mohlo investovat. Ve městě se poměrně
dost investovalo a je to rozhodně vidět. Velká
část investic byla z vlastních prostředků, část 
samozřejmě byla kofi nancována z různých
zdrojů. Poměrně rozsáhlé investice způsobily
zadlužení, se kterým jsme vstupovali v roce
2006 do tohoto volebního období. Tehdy ještě
nebyly otevřeny operační programy EU a proto
nebylo nutno fi nancovat projekty. První dva
roky volebního období jsme proto fi nanční
prostředky šetřili a snažili se snížit zadlužení
města. To se povedlo, snížili jsme zadlužení
zhruba o 50 %. To nám přineslo poměrně
solidní fi nanční zdraví, ze kterého jsme pak
mohli vycházet v letech 2008-2010 a které nám
umožnilo kofi nancovat řadu projektů. Myslím,
že tento postup zastupitelstva města byl velmi
racionální a já za něj chci všem zastupitelům
poděkovat.

Takže jednou větou – zadlužení města není
ani na průměru České republiky a město je
v dobré fi nanční kondici, nemusíte se bát.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Naproti kapličky v Divnicích měla být 
zbourána padající zídka. Proč se projekt 
ještě nerealizuje? 

O dalším osudu nevyhovující zídky
v centru Divnic jsem Vás informoval v této
rubrice v závěru loňského roku. V průběhu
minulých měsíců byla zpracována projek-

tová dokumentace a podařilo se nám získat 
fi nanční prostředky z programu LEADER,
který realizuje Místní akční skupina Luha-
čovské Zálesí. Projekt byl nazván „Divni-
ce – úprava veřejného prostranství“. Byla
uzavřena smlouva se SMS, s. r. o., které
stavbu realizují. Ukončení stavebních prací
předpokládáme v termínu do konce listopadu
2010. V současné době se provádí přeložka
elektrického vedení.

Po stržení a odstranění zídky před bý-
valou základní školou bude terén upraven
a v centru obce vznikne nový, věřím, že
zajímavý prostor. Realizací tohoto projektu
bude upraveno veřejné prostranství tak, aby
dotvořilo vzhled této části obce a bylo pří-
jemným místem, kde se budete moci zastavit 
a společně strávit část svého volného času. 

V Průmyslovém areálu Slavičín se opra-
vuje budova bývalého výpočetního středis-
ka. Říká se, že tam má být infocentrum? 

Budova bývalého výpočetního střediska
Vlárských strojíren, která je po nedávných
terénních úpravách dobře viditelná i z hlavní
silnice se opravdu opravuje. Realizuje se zde
projekt vybudování „Centra informačních
technologií a aplikované informatiky“ se sta-
tutem vědecko-technického parku a centra
pro transfer technologií, jehož investorem je
společnost Regionální centrum kooperace,
a. s. (RCK). Cílem projektu je rozšíření služeb
podnikatelům se zaměřením na informač-
ní a komunikační technologie, zejména
na bezpečnost počítačových sítí, topologie
počítačových sítí, bezpečnost aplikací, za-
bezpečení přístupů, autorizace, identifi ka-
ce, autentizace, personifi kace a počítačová

grafi ka a multimediální prezentace.Zní to
asi hodně odborně, zjednodušeně se dá říci,
že to bude „infocentrum pro podnikatele“,
samozřejmě jenom obrazně. Dokončení
stavebních prací předpokládáme v ter-
mínu do konce měsíce srpna. Realizaci
tohoto projektu považuji za další posun
k tomu, abychom podnikatelům působícím
v našem regionu mohli nabídnout služby,
které mohou napomoci realizovat jejich
podnikatelské záměry. 

Bydlím ve čtvrti Vlára a jsem rád, že se 
realizovala oprava autobusové zastávky.
Jen se mi zdá, že mohla být o něco větší.
Proč je tak malá?

Oprava autobusové zastávky Slavičín 
– Vlára byla v minulém měsíci dokončena
a byla realizována za pomoci dotace MAS
Luhačovské Zálesí, programu LEADER.
Zda neměla být větší? Byli jsme zvyklí
na velký zastřešený prostor zastávky. Když
jsem se na nový přístřešek poprvé podíval,
také jsem měl dojem, že by tomu mělo být,
jak říkáte. Musíme si však uvědomit, že
období, kdy zde zastavovalo mnohem více
autobusů, které dovážely zaměstnance
do Vlárských strojíren, již dávno pominula.
Vím, že si mnozí přejeme, aby v nově revi-
talizovaném průmyslovém areálu vznikala
nová pracovní místa a počet lidí využí-
vajících autobusovou zastávku přibýval.
Pro současný počet přepravovaných osob
je podle odborníků zastávka dostačující.
A pokud by ji do budoucna bylo nutno
rozšířit, bude to jenom dobře, a věřím, že
bychom to rádi udělali. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta
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Znnámmá spissovatellka naaa naší šškkole 

V pátek 25. června jsme u nás měli
možnost přivítat ve spolupráci s Městskou
knihovnou Slavičín spisovatelku pro děti
a mládež Ivonu Březinovou. Pro žáky
8. ročníku si velmi poutavě připravila
besedu s názvem „Básník v báglu“, která
byla věnována její stejnojmenné knize,
ale především básníku Karlu Hynku Má-
chovi, od jehož narození letos uplyne 200
let. Zmíněná kniha popisuje prázdninové
dobrodružné putování party dívek po sto-
pách milovaného básníka. Tímto zábavným
způsobem se čtenářům dostává osobnost 
Máchy a jeho život blíže do povědomí.

Naši žáci se na besedu pilně připravo-
vali – oprášili vzpomínky na již přečtené
autorčiny knihy a také si nové publikace
hojně půjčovali v ŠIC. Největší zájem byl
o trilogii Holky na vodítku, ve kterých
hrdinky řeší problémy s drogami, gambler-
stvím, nebo bulimií. Paní spisovatelka žáky
za skvělou přípravu pochválila a kromě

Základní škola Slavičín-Vlára

hezkých prázdnin jim také popřála další
chuť do čtení.  Mgr. Hana Majeriková,

Mgr. Adriana Maňasová

Buudouucíí páťťáci na návvštttěvě v ŠŠIC
Poslední červnový týden, kdy fi nišoval 

školní rok, stihly ještě všechny třídy 4. roč-
níku navštívit budovu 2. stupně. Čtvrťáci
nahlédli do svých budoucích tříd, šaten,
bufetu, některých učeben a taky do prostor
Školního informačního centra. Byla tu pro ně
přichystána seznamovací hodina. Dozvěděli
se o provozu a aktivitách centra, o vyhlášené
letní prázdninové soutěži, vyřešili si dva
kvizy a nejlepší si odnesli drobné odměny.
Ve volném čase se porozhlédli po centru.
Někteří se zakoukali do knih – hlavně en-

Zaačáttekk škoolního rokku 2010//22011

Tak jako na většině jiných škol i Střed-
ní odborná škola Slavičín zahajuje nový 
školní rok 1. září 2010. Tímto se nám nabízí 
příležitost stanovit si nejdůležitější úkoly 
pro tento školní rok.

Uvádím alespoň ty nejdůležitější a ne-
zbytné úkoly, které stojí před námi:
vzdělávání a výchovu žáků nadřadit 
všem ostatním problémům ve škole
 co nejlépe podpořit nábor žáků pro 
školní rok 2011/2012
dále realizovat projekt EU „Modernizace 
a inovace náplně výuky v oblasti progra-
mování CNC strojů pro obor Mechanik 
seřizovač-Mechatronik“
 dále podporovat přeshraniční projekty 
EU SR-ČR, a to „Prohloubení přípravy žáků 
strojírenských oborů na jejich budoucí 
povolání spoluprací s partnerskou školou“
 dále realizovat projekt EU „Rovná šan-
ce“ pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami
 podporovat partnerství školy s okolními
základními školami
 zlepšovat partnerství školy a zaměstna-
vatelů v regionu jako prioritu rozvoje školy

cyklopedií, spoustu žáků zaujala fotoalba 
z naší fotokroniky a plně obsazené počítače 
byly jasným důkazem toho, že už i u dětí 
mladšího věku je internet ve velké oblibě. 
Při odchodu z centra bylo znát, že se k nám 
budoucí páťáci velmi těší.  Mgr. Hana 
Majeriková

Škkolaa, zzase škola 
Po dvou měsících prázdnin se opět ote-

vřou „brány“ všech škol. Nový školní rok 
2010/2011 zahájí žáci i učiteléZŠ Slavičín-
Vlára ve středu 1. září 2010 v 7.45 hodin. 
Žáky 5. – 9. ročníku uvítají třídní učitelky 
ve svých učebnách v hlavní budově školy. 
Děti 1. – 4. ročníku se první školní den 
shromáždí před budovou I. stupně, poté 
se se svými paními učitelkami rozejdou 
do jednotlivých tříd. Prvňáčci si s sebou 
přinesou přezůvky a aktovku. Upozorňuji 
rodiče prvňáčků, že již 1. září budou mít 
možnost zajistit svým dětem přihlášení 
do školní družiny a ke stravování ve školní 
jídelně. Během celého roku můžete sledovat 
aktuální dění prostřednictvím webových 
stránek naší školy (www.zsslavicin.cz). Se-
znamy žáků 1. a 6. ročníku jsou zveřejněny 
na webových stránkách školy a vyvěšeny 
na dveřích budov I. a II. stupně. 

V novém školním roce přeji všem žákům 
spoustu úspěchů, nových poznatků, zážit-
ků a kamarádů. Rodičům pak hodně opti-
mismu a dobrou spolupráci s naší školou. 

Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele 

Přeji všem žákům naší školy, jejich rodi-
čům, zaměstnancům školy i všem našim pří-
znivcům především pevné zdraví a pohodu. 

Ing. Miroslav Kadlec, ředitel SOŠ Slavičín 

Naabíddka foorem a ooboorů střředníhho 
vzzděláváání pro škkolní rrook 201111/20112 
( )(od 1. 99. 20011)

Střední odborná škola Slavičín, 
Divnice 119, 763 21 Slavičín
tel.: 577 342 408, fax: 577 342 408/kl. 33
www.sosslavicin.cz
e-mail: reditel@sosslavicin.cz
zastupcetv@sosslavicin.cz

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou
(bez přijímacích zkoušek – popř. SCIO) 
ŠVP Sociální, správní a pečovatelská
činnost 
ŠVP Mechatronik-seřizování a progra-
mování CNC strojů (obor je materiálně a fi -
nančně zajišťován i z fondů Evropské unie)
 Střední vzdělání s výučním listem (bez 
přijímacích zkoušek)
1. strojírenské ŠVP 
 Obráběč kovů-obsluha klasických a CNC 
obráběcích strojů (obor s fi nanční podporou 
z rozpočtu ZK)

 ŠVP Automechanik-opravář a řidič 
motorových vozidel 
2. stavební 
ŠVP Mechanik a opravář instalatérských 
a elektrotechnických zařízení budov (obor 
s fi nanční podporou z rozpočtu ZK)
3. elektrotechnické 
 ŠVP Provozní elektrikář pro stroje a za-
řízení budov 
4. služby 
 ŠVP Kuchař – číšník pro restaurační 
a rekreační zařízení 
ŠVP Výrobce obuvi (obor s fi nanční 
podporou z rozpočtu ZK)
 Nástavbové studium - střední vzdělání
s maturitní zkouškou pro absolventy tří-
letých oborů středního vzdělání s výučním 
listem ve dvouleté denní formě a tříleté 
dálkové formě studia
 ŠVP Podnikání v technických oborech 
a službách 

 Burza fi rem – Sokolovna Slavičín pátek
8. října 2010 od 8.00 do 18.00 hod.

 Dny otevřených dveří:
středa 24. listopadu 2010 od 8 do 18 hod.,
středa 9. února 2011 od 8 do 18 hod. 
Pozn.: ŠVP – školní vzdělávací program 
obsahující učivo rámcového vzdělávacího 
programu MŠMT rozšířený o učivo pro-
jednané se sociálními partnery v regionu.

Střední odborná škola SlavičínSSSS
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ZZahhájení nového škkkolníhhoo rokku
22010/20111 buude v 77.45 dnnne 3. záááří 20110
vvv buudovvě gymmnázia.. 

ŽŽácii si přinnesou ppsací pootřeby aa přezův-
kky, ppříppaddně ppeníze na zaakkoupenníí stravo-
vvacíích aa vsstuppních kaarett. VVšechnyy ddůležitté
iinfoormmacee najjdete nna inntraanetu škkoly.

Z důvodu rekonstrukce školy žádáme 
o zvýšenou pozornost při vstupu do budovy!

V měsíci září proběhne na slavičínské
radnici slavnostní imatrikulace nových
studentů prvních ročníků. 

Jako každý rok, tak i letos se žáci primy 
a G-1 zúčastní adaptačních kurzů, aby lépe
poznali své nové spolužáky a nový kolektiv.

V měsíci srpnu byla provedena na naší
škole výměna oken a všech ostatních pro-
sklených částí a v měsíci září budou staveb-
ní práce pokračovat zateplením budovy. 

Bc. Marie Stejskalová

Gymnázium Jana Pivečky

Mateřské centrum Slavičín

ZZahhá

G

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana 
Pivečky nabízí ZDARMA pro nezaměst-
nané, osoby na mateřské a rodičovské 
dovolené, diabetiky a zdravotně a so-
ciálně znevýhodněné osoby a mládež 
vzdělávací aktivity: 
 Volný přístup na počítače
s připojením na internet na Horním 
náměstí č. 111:
PO, ST do 18 hodin
ÚT, ČT do 16 hodin
PÁ do 14 hodin

Můžete využít asistenci pracovníka 
nadace, který Vám poradí při práci s PC 
nebo pomůže s vyhledáváním infor-
mací a pracovních míst na webových
serverech. 
 Vzdělávací kurzy 
 Práce s PC – Základy práce s PC
 Práce s PC pro pokročilé
 Práce s programy Word a Excel
 Práce s programem PowerPoint 
 Práce s programem Access
 Tvorba webových stránek včetně gra-
fi ckého designu (i pro mládež od 10 let)
Délka kurzů 20 hodin – 30 hodin. 
 Práce s internetem – délka kurzu 8 
hodin.
 Práce s multimédii na PC – délka 
kurzu 12 hodin
 Německá konverzace a gramatika 
pro středně pokročilé – délka kurzu 20
hodin. Cena podle počtu zájemců. Před-
pokládaný začátek kurzu od 7. října 2010, 
cena dle počtu zájemců

Dále nabízíme kurz Domácí ošetřo-
vatelská péče (DOP), vhodný pro osoby,
které se starají o nemocnou či handi-
capovanou osobu v domácím prostředí 
a potřebují získat potřebné informace 
a dovednosti a kurz Domácí ošetřovatel-
ská péče 2, který je navazujícím kurzem 
na kurz DOP a ve kterém zájemci pro-
hloubí své znalosti a dovednosti z oblasti
ošetřovatelství.
 Řemeslné kurzy 
 Základy keramické tvorby 
 Patchwork 
 Pletení z novinového papíru
 Paličkování (celkový počet 20 hodin, 
předpokládaný začátek 5. 10. 2010)
Bližší informace získáte na telefonním 
čísle 739 020 224.

Informovat a hlásit se můžete osobně 
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese
Horní nám. 111 nebo na telefonních
číslech 577 342 822, 739 095 315.
 Dílna inspirace
Každou středu od 16 hodin můžete v domě 
č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat 
Dílnu inspirace. 
Téma měsíce:
Twist art, šití přáníček.

Bližší informace k aktivitám dílny 
získáte na telefonním čísle 777 913 782.

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

Milé maminky, od září Vás opět zveme
do Mateřského centra Slavičín. 

Otevíraací ddoba zzůsttává stejná:
úterý aa čtvrrtek 9 – 12 hoodin
středa 14 – 17 hhodiin
Pro maminky jsme připravili nové cvi-
čení – ZUMBU s Janou Melichaříkovou.
Bude se konat vždy jednou za 14 dní v úterý
od 10 hodin. Lekce bude stát 65 Kč na hodinu
včetně hlídání dětí. 
Pro děti ve věku 3 – 7 let nově zavádíme ang-
ličtinu hravou formou s Bohunkou Múdrou.
Ve středu 29. 9. od 14 do 17 hodin je zajiš-
těno stříhání dětí. Zájemci se mohou hlásit 
přímo v mateřském centru nebo na telefonu
731 870 221. Více informací se dozvíte také
na našich webových stránkách: 
http://mc.slavicin.org/.
 Velmi děkujeme panu Majošovi Zvonkovi
a paní Šárce Valčíkové za sponzorský dar
ve výši 5000 Kč. 
Web stránky MC: http://mc.slavicin.org/,
e-mail: info@mc.slavicin.org, 
tel.: 731 870 221

Tým spolupracovníků MC Slavičín

Prrogrramm MCC Slaviičín naaa září
Středa 1. 9. 2010
14 – 17 hod. Volná herna
16 hod. Cvičení pro těhotné
Čtvrtek 2. 9. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Úraz není náhoda (pro děti 2 – 6 let)
Úterý 7. 9. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Básničky s pohybem (pro děti 2 – 6 let)
Středa 8. 9. 2010
14 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Tvořílek – Podvodní svět (otisky
prstů)
16 hod. Cvičení pro těhotné
Čtvrtek 9. 9. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Beseda s logopedkou Mgr. Kveto-
slavou Kútnou
Úterý 14. 9. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA
s Janou Melichaříkovou – lekce stojí 65 Kč
(hlídání dětí zajištěno)

Středa 15. 9. 2010
14 – 17 hod. Volná herna
14 hod. Angličtina hravou formou (pro děti 
3 – 7 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné 
Čtvrtek 16. 9. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Hudební miniškolička pro děti 
2 – 6 let
Úterý 21. 9. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Básničky s pohybem (pro děti 2 – 6 let)
Středa 22. 9. 2010
14 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Pohybové hrátky (pro děti 2 – 6 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné
Čtvrtek 23. 9. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Tvořílek – Modelujeme z plastelíny
Středa 29. 9. 2010
14 – 17 hod. Volná herna
14 – 17 hod. Stříhání dětí (předem se ob-
jednejte)
14 hod. Angličtina hravou formou (pro děti 
3 – 7 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné
Čtvrtek 30. 9. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Ekohrátky (pro děti 2 – 6 let)

Informace 
Vzdělávacího střediska

Milé i
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NAROZENÍ
Zdeněk a Jana Otavovi – dcera Andrea
Radek a Gabriela Kozubíkovi – syn Ondřej
Libor a Martina Pošvecovi – dcera Lenka
Zdeněk Švajda a Jana Mrvišová – syn Zdeněk
Jiří Srcháček a Petra Jurigová – dcera Victorie
Zdeněk a Leona Zábojovi – syn Ondřej
Jaroslav a Anna Vankovi – syn Filip
Milan a Žaneta Andersovi – dcera Sára

ÚMRTÍ
1. 7. 2010 Marcela Hanousková, 57 let, Slavičínanousková, 57 let, Slavičín

 4. 7. 2010 Jaroslav Švach, 54 let, Kochavec
 5. 7. 2010 Karel Došla, 76 let, Slavičín
 8. 7. 2010 Aloisie Tarabusová, 85 let, Rokytnice
 16. 7. 2010 Alžběta Malatinská, 88 let, Slavičín
 31. 7. 2010 Miloš Mikeska, 74 let, Divnice

j j pPokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVENEC

SŇATKY
Radim Knopp a Ladislava Barošováa Ladislava BarošováL ošováara Ladislav BarBaLa
Jaroslav Pospíšil a Blanka Machalováíšil a Blanka Machalováalováil a Blank MaMachalov
Stanislav Goňa a Ludmila Jedliudmila J dličkovádličkováila J
Jindřich Maček a Michaela Miličkováaela Miličkováičkováčkovála Miličkoličko
Petr Fagulec a Marie Vaňkováá
Roman Fojtík a Adéla Kostková
Lukáš Pešek a Olga Kalíková
Petr Sojka a Michaela Masařová
Michal Procházka a Miroslava Kušni-
riková
Radek Liška a Blažena Švachová
Petr Křížek a Markéta Bednaříková

Jeden z nejoblíbenějších časů pro děti,
letní prázdniny, už patří historii. Děti
před sebou mají 10 měsíců své dětské
práce – školy.

V minulém čísle Slavičínského zpra-
vodaje jsme veřejnost našeho města infor-
movali o průběhu červencových aktivit 
našeho zařízení. Měsíc srpen přinesl našim
klientům příměstský tábor se sportovním
a tábornickým zaměřením; zúčastnilo se
ho 17 dětí. 

Tečkou za prázdninovými aktivitami
byl příměstský tábor se zaměřením na vý-
uku na PC, který díky pochopení Mgr.  Bo-
ženy Filákové probíhal v prostorách
budovy Nadace Jana Pivečky; zúčastnilo
se ho 10 dětí. 

Považujeme za podstatné připomenout
slavičínské veřejnosti nový způsob plateb
za zájmové kroužky ve školním roce 2010-
2011; budou nastaveny jiným, pro rodiny 
s více dětmi lukrativnějším způsobem,
a to takto:

a) 1. dítě z rodiny uhradí celou výši ná-
kladů, tj. 100 % těchto na zájmový kroužek
na jeden školní rok, a to jak v prvním, tak
i v případně dalších zájmových kroužcích,
které si zvolí, vybere; 

b) 2. a další dítě z rodiny uhradí 80 %
nákladů na zájmový kroužek na jeden
školní rok.

V současné době se můžete o naší čin-
nosti, nabídce zájmových kroužků na nový 
školní rok 2010-2011 a o nabídce dalších

aktivit informovat i prostřednictvím 
nově spuštěných webových stránek – 
www.ddmslavicin.cz.

V našem nabídkovém listu pro školní rok 
2010 – 2011 (pravidelná činnost – zájmové 
kroužky) najdete i kroužky nové a také 
ty, které budou probíhat na elokovaných 
pracovištích, konkrétně v Nevšové. 

V tyto dny očekáváme zpětnou vazbu 
na námi zaslanou žádost o poskytnutí 
dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínské-
ho kraje. Žádost se týká připravovaného 
třídenního integračního zájezdu (Praha + 
okolí, Moravský kras…). 

A na konec poděkování: 
Moc děkujeme panu Marcelu Zvonko-

vi a Šárce Valčíkové za dar, trampolínu 
a skákacího panáka pro Dům dětí. 

Zdenka Odehnalová, 
ředitelka DDM Slavičín

Zprávy z Domu dětí a mládeže

V létě proběhlo slavnostní předání
šeků v celkové hodnotě 250 000 Kč, které
pracovníci společnosti MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a. s., předali „svým“ nezisko-
vým organizacím, sdružením, sociálním
a ekologickým centrům, ale i jednotlivcům.
MiNiGRANTY a BioGRANTY jsou výzvou
pro pracovníky skupiny Veolia Voda v regio-
nech, kteří se ve volném čase nějak angažují
nebo by rádi pomohli s podporou projektu,
o jehož důvěryhodnosti a potřebnosti jsou
přesvědčeni. Zaměstnanci mohou žádat 
prostředky na podporu projektů jak v regi-
onu působení vodáren, tak i v místě svého
bydliště. Důležitou součástí žádosti je, aby
byl zaměstnanec aktivním členem podpoře-
ného projektu, nebo případně jeho tvůrcem.
V rámci roku 2010 = Roku Biodivezity vyhlá-y
sila společnost Veolia Voda BioGRANTY pro
ekologické projekty a Nadační fond Veolia
Voda již potřetí vyhlásil MiNiGRANTY pro
sociální i ekologické projekty. Společnost 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., podpořila
tyto organizace a jednotlivce:

MiNiGRANTY 2010 – dárce Nadační
fond Veolia Voda – již 3. ročník:
5 000 Kč Klub Taekwondo WTF Zlín pro
malé sportovce
18 000 Kč Tyfl oCentrum Olomouc, o. p. s.,
na outdoorové aktivity pro zrakově postižené
20 000 Kč Canisterapeutické centrum
Zlín, které pomocí speciálně vycvičených
psů pomáhá postiženým dětem
20 000 Kč Středisko rané péče Educo Zlín,
o. s. – na zkvalitnění života postižených dětí
a jejich rodin
22 000 ZO ČSOP Haná na pomoc zvířa-
tům v nouzi, o která se starají v Němčicích
nad Hanou
40 000 Kč Nadace Jana Pivečky Slavičín
na projekt Atd. pomáhající integraci dětí 
z dětského domova do společnosti.

BioGranty – dárce Veolia Voda ČR – 
v rámci roku 2010 Roku BIODIVERZITY:
10 000 Myslivecké sdružení Kopec, Mis-
třice na výsadbu nových stromů v bažantnici, 
vyčištění studánky a obnovení jejího okolí

Bio a MiNi GRANTY udělaly radost po celém regionu 10 000 TJ Sokol Smržice na výsadbu 
zeleně na okraji sportovního hřiště
15 000 Jiří Janečka na obnovu zanik-
lého ovocného sadu a vytvoření rybníčku 
na Uheskohradišťsku
15 000 Planorbis ČSOP Kroměříž na pro-
jekt Vodní ekosystémy a reitrodukce raka 
říčního v areálu Biocentra Hráza 
25 000 Antonín Vystrčil na zpracování 
biomasy v obci Ludkovice v ekologické 
biopalivo formou pelet 
25 000 Sluňákov Olomouc, o. p. s., na or-
ganizační zajištění, pomůcky a materiál pro 
dvě velké osvětové akce pro rodiny s dětmi: 
Medový den a Zimní hrátky
25 000 Líska, o. s., na projekt Ptáci – žijí 
tady s námi… na přípravu a realizaci 6 vzdě-
lávacích a osvětových akcí pro děti a mládež 
a  veřejnost ve Zlínském kraji.  

Více informací k vybraným projek-
tům a minulým ročníkům se dozvíte na 
www.nfveolia.cz/projekty/minigranty/
a na adrese: www.smv.cz/minigranty.
html. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 
Váš dodavatel vodohospodářských služeb 
– 800 100 063.

placená inzerce
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Dne 4. září 2010 byy se dožila 70 let 
paní Ludmila BAARCUCHOVÁ

yy

z Nevšovéovéové...
S láskou a úctou vzzpopp mínajíjj  bratři 

Josef a Vladislavv s rodinami.

Dne 2. září 2010 vzpomeneme 
1. smutné výroččí úmrtí pana 
Josefa ČERVENNKY

ý
z Divnic.Y

Za tichou vzpommínku děkuje 
manželka a synové s rodinami.

Dne 2. září 2010 vzpomeneme 
7. smutné výroččí úmrtí pana 

Ing. Jana KKARASE. 
Dne 9. října by sse dožil 64 let.

Manželka a syyn s rodinou

Dne 11. září 2010 by oslavil
50. narozeniny pan 

Jaroslav MATULA ze Slavičína.
S láskou vzpomínají manželka,

děti a rodiče.

Dne 4. září 2010 uplyne 10 let 
od úmrtí pana

Miloslava STUDENKY
ze Slavičína.

Za tichou vzpomínku děkují
manželka a syn s rodinou.

Děkujeme všem, včetně členů 
mysliveckého sdružení, za proje-
vení soustrasti a květinové dary 

při posledním rozloučení s panem 
Augustinem MACHOVSKÝM

p p
.

Manželka a synové s rodinami

Dne 11. zářříř  20010 vzpomeneme
nedožiitýchh 8h 0 let pana

OttOttOtty Ky Ky KOSOSEOS ČKAKAKA
ýý

ze zeze SlSl Slaviaviavičínčínčínaa.a.
S úctot u vzpomínajíajj  maanžeelkaa, ,,

synové aa dceera s rodinami.

DneDneDnDne 2424244. z. z. z. září 202020010 vzpomínámámámáme eee
10.10.1010. vý v v v ročččí úí úíí mrtmrtmrtmrtí naší 
dradradradrahé hhh mammamammaminkinkinkin y, y,y,y panpapa í

AndAndAndAndělkělkělkělky Ky Ky Ky KOSEOSEOSEOS ČKOČKOČKOČKOVÉVÉVÉVÉ
yyy p

 z z z DivDivDivDivnnicn . 
S lS lS lS áskáskáskáskou ou ou ou a úa úa úúctoctoctoctou vu vvu vzpozpozpozpomínmínmínmí ajíajíajíají děděděd tititi ti

s rs rrodiodiodiod namnamnammi.i.i.i

DneDneDneDn  121 1 1 . záříííí 2010 uplyne 
7 smututututnýcnýnýný h leeet, kkkdk y nás opustil pan 

Zdennněk SSSSSTRUŠKA
ý y p

zeee ee Slaaaaavičína.
S úctou a llláskkkokk u vzpomínají 

manželka, dětiii, rodiče a bratr.

Dne 2. září 2010 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí naší

drahé maminky, paní
Anny MACKOVÉ ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají děti 
s rodinami.

Dne 15. září 2010 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí pana 

Martina POPELÁKA
ý

ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče 

a sestry s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem za pro-
jevení soustrasti a květinové dary 
při posledním rozloučení s panem

Miroslavem ŠIŠKOU
p
.

Rodina Šiškova 

Dne 15. září by ossslavavlavil il il pppan 
Antonín VIČAN své 7770. 0. 0. narnarnarozeozoz niny.y. 

DneDneDne 313131. října vzpopoomenmenmenememm  
101010. vv výročí jehoo sm smsmrtrtir .

Za Za Za tictictichouhouhou vzpompompomínkínkínku du du děěěkuje
manmanmanželželželka a dddětiětiěti s s rodrodrodinoini u

DneDneDneDne 7. 7. 7.7 ázá zááří ří ří í 20120120120 0 b0 b0 b0 by oy oy oy oslaslaslaslavilvilvilvila 
panpapa í ZdeZdeZ ňkaňkaňkaňka JA JA JAJANUSNUSNUSNUSIČOIČOIČOIČOVÁVÁVÁVÁ

yy

9090.90  na na n rozrozrozzeniiiny.ny.ny.ny. Dn Dn Dn Dne 1e 1e 1e 6. 6.6. zářzářzářzá í ví ví ví vzpozpozpozp me-
nnemn e 111. v. v. v. výroýroýroýročí číčíčí jejjejjejí sí sí sí smrtmrtmrtm ii.ii

S lllláskáskáská kou a úúúctoctoctoou vu vu vu vzpozpozpozpomínmínmíní ajíajíajía  sestra 
a ddddětiětiětiěti s s s  s rodrodrodr inainainanami.mi.mi.mi

V mmmmměsíěsěsss ci ci ci cc září 2010 vzpomeneme 
na na naa naše milé rodiče

Marii ZAHZAZAAZA ÁLKOVOU z Nevšové, 
která by se 18. září dožila 100 let 

a Josefa ZAHÁLKU 
y

z Nevšové, který
by se 9. září dožil 101 let.

S láskou a úctou vzpomínají dcery
Marie a Ludmila s rodinami.

Dne 6. září 2010 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí paní 

Drahomíry OVČÁČKOVÉ
ý pp

z Rudimova.
S láskou a úctou vzpomínají dcery

s rodinami.

Dne 13. září 2010 vzpomeneme
8. výročí úmrtí paní

Evy VOTÝPKOVÉ
ýý

, roz. Plíhalové. 
Za tichou vzpomínku děkují

manžel, děti, 
rodina Plíhalova a Votýpkova.

eneme DneDneDne 9. 9.9. zá zá záříříří 2020120 0 vzpom
na 10.10.10. vý vý výročročročí úí úí úmrtmm í pa
Y,ZdeZdeZdeňkaňkaňka ZA ZA ZAHHÁLH KY

ýý p

é.rodrodrodákaákaáka z zz NevNevNevšovšovšové
ňte s námi.KdoKdoKdo jsjs jste te te ho ho ho znaznaznali,i,li, vz vz vzpompomomeňeňeň
ry MarieS S lS láskáskáskou ou u vzpvzpvzpomíomíomínajnajnají sí sí seestestr
mi.a La La Ludmudmudmilailaila ss s rodroro inam

eneme Dne 9. září 2010 vzpom
mrtí5. smutné výročí úm

paní KOVÉBoženy STUDENÍK
ý

.
á manžel, S láskou a úctou vzpomíná
cera Jana, dcera Božena s rodinou, dc

bratr Oldřich.

5 let, kdy Dne 14. září 2010 uplyne 5
manželka, nás navždy opustila naše m
paní maminka a babička, p

Božena HUDEČKOVÁ Divnic. z 
i, věnujteKdo jste ji znali a měli rád

ku.jí tichou vzpomínk
Děkuje rodina.

Dne 24. září 2010 uplyne 15 let, kdy 
nás navždy opustil pan

Bohumír GOTTFRIED z Divnic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

zavzpomínejte s námi.
Děkují manželka a děti

s rodinami.

Dne 26. září 2010 by se dožil 60 let 
pan František BAKLÍK

y
 z Hrádku.

S láskou vzpomínají manželka, 
synové Michal a Aleš, 

dcera Romana s rodinou,
rodina Kosečkova a Zvoníčkova.
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Přátelský mezinárodní dvojzápas viděli
diváci ve Slavičíně, domácí Jerevan Slavičín
přivítal mužstva Oranjes z Bratislavy.

V předzápase hraném na 2x 25 minut hru-
bého času se střetli mužstva „starých pánů“.

Hostující „OLD“ mužstvo ukázalo množ-
ství krásných akcí a nakonec zaslouženě
zvítězilo vysoko 19 : 2.

Dvojzápas byl příjemným futsalovým zážitkem

…My, co nezapomínáme, jsme Vás pozvali, abyste vzpomněli…y p j p y p

Ve druhém utkání A-mužstvo Slov-mati-
cu rovněž dominovalo v celém zápase a už
v úvodním dějství nastřílelo Slavičínu šest 
branek. Střelecky se nejvíc prosadil kapitán
Laco Mikita, který domácího brankáře Tyla
překonal třikrát, dva góly přidal David Frič.
Domácí tým upravil výsledek po brankách
Milana Botha a Michala Ocelíka až v zá-

CAMOLIGA před startem nové sezony! 

věrečné fázi, kdy hosté zkoušeli hru bez 
brankáře a zápas tak skončil 4 : 10.

Pro domácí tým Jerevanu to byl první 
přípravný zápas před nadcházející sezonou 
2010-2011. Mužstvo se teprve tvoří, a tak pro 
nové tváře v týmu byl mezinárodní zápas 
těžkou prověrkou dovedností. Se špičkovým 
profesionálním týmem Slovenska nehrálo 
naše mužstvo vůbec špatně. Michal Ocelík 
dal 2 branky a mladý Dan Sochora si připsal 
první futsalovou branku bravurně kopnutou 
penaltou. Mladí hráči samozřejmě nebyli pro 
hosty zvláště nebezpeční, ale herně příjemně 
překvapili – snad dobře zapadnou do muž-
stva, které bude hrát Krajský přebor Zlína.

JEREVAN SLAVIČÍN „OLD“ vs SLOV-MA-
TIC FOFO BRATISLAVA „OLD“ 2 : 19 (1 : 9)

Góly: Jarda Smolek, Petr Abrahám – Gaj-
doš 5 (18., 26., 29., 37. a 48.), Faktor 4 (21., 32., 
43. a 50.), Lučenič 4 (2., 9., 27. a 49.), Straka 3 
(14., 16. a 47.), Sepeši 2 (4. a 12.), Lorenc (8.)

JEREVAN SLAVIČÍN vs SLOV-MATIC 
FOFO BRATISLAVA 4 : 10 (1 : 6)

Góly: Ocelík 2 (11. a 40.), Sochora z pen. 
(35.), Both (40.) - Mikita 3 (2., 12. a 25.), Frič 
2 (9. a 10.), Fehérvári (8.), Haľko (12.), Bagin 
(29.), Brunovský (30.), Rafaj (34.)

Petr Koseček

Tak přesně v tomto duchu se nesl
v sobotu 24. 7. 2010 již sedmý ročník
Memoriálu Jožky Hrnčiříka, který
proběhl v zámeckém parku ve Slavi-
číně. Vzpomínkové akce se zúčastnilo 
čtrnáct tříčlenných družstev, které
neodradilo ani deštivé počasí pro-
vázející celou akci. Tradičně se hrál
nohejbal a opět také kuželky v nově
zrekonstruované kuželně. 

V nohejbalu se na třetím místě
umístili TURBO ŠNECI, na místě
druhém to byl PTÁČEK TEAM „A“
a putovní pohár za první místo si
vybojoval tým s názvem CARVEŘI.

V kuželkách exceloval PTÁČEK
TEAM, kde jeho družstvo „B“ obsa-
dilo první místo a „A“ družstvo místo
třetí. Na druhém místě se umístili
POŠŤÁCI.

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat městu Slavičín, které zajistilo
trofeje pro vítěze, Sportovním klubům
Slavičín za zapůjčení kurtů, Kuželkář-
skému klubu Slavičín za pronájem ku-
želny a restauraci Zámek za zajištění
mobilních stolů a židlí. V neposlední řadě
patří velký dík panu zastupiteli Mgr. Aleši
Ptáčkovi, který již tradičně celou akci pro-
fesionálně ozvučil a moderoval.

Sedmý ročník memoriálu je již minulostí,
ať žije ročník osmý, na který jste již nyní co
nejsrdečněji zváni! 

Za organizátory 
Zdeněk a Tomáš Hrnčiříkovi 

Camoliga je amatérská kuželkářská sou-
těž čtyřčlenných družstev, která probíhá 
na zrekonstruované kuželně ve Slavičíně 
od září 2010 do dubna 2011. Hracími dny 
jsou pondělí, středa a pátek. 

Přihlášky zasílejte do 3. 9. 2010
na info@kkslavicin.cz. 

Bližší informace o soutěži získáte na 
tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma.
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V sobotu 7. srpna 2010 se v Lipině u Valaš-
ských Klobouk konal již 3. ročník Memoriálu
Františka Strnada v malé kopané. Turnaje
se zúčastnilo dvanáct družstev. Vítězem
se stal slavičínský PTÁČEK TEAM, který
ani jednou nezaváhal. Dva hráči vítězného
družstva získali individuální ocenění nej-
lepší střelec – M. Dorůšek a nejlepší hráč –
F. Macek, nejlepším brankařem byl vyhlášen
R. Ďulík z Valašských Klobouk a nejstarším
hráčem J. Ďuriš z Lipiny. Na druhém místě
se umístil tým s názvem ŽEBRÁCI z Valaš-
ských Klobouk a na třetím místě obhájce
loňského titulu NEDAŠOVA LHOTA.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
hejtmanovi Zlínského kraje MVDr. Stanisla-
vu Mišákovi a předsedovi FC TVD Slavičín
PaedDr. Petru Navrátilovi, kteří nad akcí
převzali záštitu, dále lidem a institucím za-
jišťujícím doprovodný program: Policii ČR,
SDH Valašské Klobouky, Valašskokloboucké
poliklinice, Ing. Lence Šomanové, Ivu Dor-
ňákovi, pilotům Přemyslu Rakovi a Milanu
Stružkovi, hudebním skupinám VINCÚCH,
KARAVANA a SYMBIOZA.

Děkuji generálnímu partnerovi akce
Ing. Rudolfu Fojtíkovi – majiteli fi rmy CAMO
a dalším partnerům: Restauraci U Talafy,
firmám MK GAS, DOORS CZ, DOKO-
TEX-PLUS, MONA, Valašskoklobouckým
službám, Kuželkářskému klubu Slavičín,
Mysliveckému sdružení Jelenovská, Sboru
dobrovolných hasičů v Lipině, internetové-
mu rádiu Valaška, Rádiu Čas, městu Valašské
Klobouky a obci Křekov.

Mé závěrečné poděkování patří starostovi
města Slavičín Ing. Jaroslavu Končickému,
který operativně zajistil zapůjčení městské-
ho mobilního „párty stanu“, Petru Kosečkovi
za organizaci turnaje, rozhodčím Vladimíru
Fuskovi, Františku Ptáčkovi, Petru Liškovi
a v neposlední řadě celému organizačnímu
týmu, který se podílel na zdárném průběhu
této ojedinělé sportovní a kulturně-spole-
čenské akce v Lipině. 

Čtvrtý ročník Memoriálu Františka Str-
nada se uskuteční 6. srpna 2011, na který si
Vás dovoluji už nyní co nejsrdečněji pozvat!

Mgr. Aleš Ptáček,
ředitel turnaje – hlavní pořadatel

V Lipině na turnaji dominoval PTÁČEK TEAM! 

Mistrovská utkání FC TVD
Muži A
Ne  5. 9. SK Líšeň 10.15
St   15. 9. Spartak Hulín 16.30
Ne  19. 9. Zbrojovka Brno B 10.15
Muži B
Ne  12. 9. Lubná 10.15
Ne  26. 9. Kelč 10.15
Dorost KS
So  11. 9. Lidečko 10.00
So   25. 9. Kelč 10.00

Žáci
So   4. 9. Štítná 9.30
So   18. 9. Poličná 9.30
St   28. 9. Fryšták 9.30

MO Český svaz žen Slavičín pořádá

DĚTSKÝ PODZIMNÍ BAZÁREK
21. - 22. října 2010 od 12 do 18 hodin ve slavičínské Orlovně

placená inzerce
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 Pátek 3. září
19.30
Divadlo SemTamFór
MUŽ SEDMI SESTER 
Jaroslav Havlíček/ Olga Šubrtová/Martin 
Glaser
1. PREMIÉRA SEZONY!!!
Trojice mladých recesistů rozjíždí největší 
žert svého života – Erotická groteska.

 Sobota 4. září 
16.00 
BENÁTKY POD SNĚHEM 
Gilles Dyrek
Konverzační komedie o partnerských 
vztazích. Úspěšná inscenace v trochu 
pozměněném obsazení.

 19.30 
EELEKTRICKÁ PUMA 
Jiiří Suchý/Ferdinand Haavlík
PParodie na anglické bondoovky se rok po své 
ppremiéře vrací na slavičíínské jeviště.
 23.00
OORGASMUS BEZ PŘEDSSUDKŮ 
DDiego Ruiz, Fiona Bettannini
NNěkteré věci se říkají jeenom v posteli – 
pposlední představení vee Slavičíně před 
dderniérou

 Neděle 5. září 
 11.00
CCESTOVNÍ KANCELÁŘŘ BEJVÁVALO 
LLuděk Horký
HHudební úsměvný návratt do historie čes-
kkých zemí

Kromě tohoto ofi cálního programu 
se můžete těšit na doprovodný, tzv. off 
pprogram, který se budee utvářet během 
ppřehlídky spontánně. Buude to loutkové 
ppředstavení, happeningg, muzicírování 
s kytarou apod. Programm off programu 
bbude upřesněn přímo na SSokolovně během 
feestivalu.

Milé maminky, tatínkové, babičky i dě-
dečkové po prázdninové pauze se na Vás
i Vaše nejmenší těší známý knihovnický
skřítek Nezbedníček. Jako obvykle Vás
přivítá s otevřenou náručí plnou veselých
scének, pohádek, hádanek, her a samozřejmě
i výtvarných aktivit v pořadu „Nezbední-
ček vypráví dětem pohádku o popletené
abecedě“.

Akce se koná ve čtvrtek 2. září od
15 hodin v prostorách městské knihovny.
Pitný režim zajištěn.

Půůjčoovní doba
Po prázdninách vítáme své čtenáře a uživa-
tele v obvyklé půjčovní době:
Pro dospělé:
Po:  7.30 – 12.00  12.30 – 15.00
Út:   12.30 – 17.00
Čt:  7.30 – 12.00  12.30 – 18.00
Pá:   12.30 – 16.00

Pro děti do patnácti let:
Po:  12.30 – 15.00
Út:   12.30 – 17.00
Pá:   12.30 – 16.00 
Kontaktní údaje: tel: 577 341 481, 
e-mail:knihovna@mesto-slavicin.cz

Městská knihovna 
a Dům dětí a mládeže ve Slavičíně 

srdečně zvou všechny dětské zájemce 
od pátku 24. září do soboty 25. září

na 7. ročník
tradičního knihovnického happeningu

A na jaké zážitky se tedy letos mohou 
malí „pohádkiádníci“ těšit? V městské 
knihovně i v domě dětí je po oba dva dny 
připraveno nepřeberné množství soutěží, 
her, průvod pohádkových masek městem, 
diskotéka a společný nocleh. Za příznivého 
počasí je plánována dobrodružná večerní 
hra na zahradě DDM a opékání špekáčků. 
Nejen vítězové, ale i ti méně úspěšní budou 
při slavnostním zakončení Pohádkiády 
odměněni pěknými cenami.

Akce startuje v 15 hodin u Domu dětí. 
Občerstvení je zajištěno formou jednoduché 
večeře a snídaně spolu s pitným režimem 
po celou dobu akce. Účastnický poplatek 
činí 30 Kč.

Svou účast nahlaste předem osobně nebo 
telefonicky v DDM (tel. 577 341 921), případ-

Klub vojenské historie Armypark 
Slavičín, o. s., připravuje na

sobotu 11. září
v době od 10 do 17 hodin 

již třetí Den otevřených dveří 
nanazvzvananýý 

BABÍ LÉTO V ARMYPARKU, 
zaměřený tentokrát především 

pro děti.

Ukážeme veřejnosti další, nově 
otevřené prostory muzea, nabídneme 
dětem svezení na vojjenské technice 
a jiné zajímavosti. Připraveno bude 
i občerstvení a doprovodný program. 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 
Těšíme se na Vás!!!

Za Armypark Slavičín Tomáš Hájek

ně v městské knihovně (tel. 577 341 481). 
Zde obdržíte přesné instrukce a přihlášku 
na akci. Podrobnosti o happeningu i po-
zvánku s návratkou naleznete také na www.
knihovna.mesto-slavicin.cz (oddíl Aktuální 
informace).

Na setkání s Vámi se těší pracovnice 
Městské knihovny a Domu dětí a mládeže 
ve Slavičíně! Mgr. Gabriela Klabačková

Městská knihovna Slavičín
Oddpooleddne s Nezbbednníččkkem

POHÁDKIÁDA VII. 
aneb 

S princeznami nebo 
čerty tropíme si žerty!

Festival Slavičínské padající listí 3. – 5. 9. 2010
Vstuupné na ofi ciální prrogram 50 Kč, 
dopoolední představení 300 Kč.
OFFF program – vstup volnný.
Občerstvení zajištěno běhhem celého fes-
tivallu – hlady nikoho nennecháme.
Každdý večer bude otevřenno Peklo k vzá-
jemnné diskuzi o představveních, divadle 
neboo o počasí.

Místto konání:
Sokoolovna Slavičín

Za ppodporu Slavičínskéého padajícího 
listí 2010 děkujeme městu Slavičín.

Babí léto
v Armyparku
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klempířství 
pokrývačství
tesařství
montáž střešních krytin
montáž střešních oken

tel.: 777 270 338
Zdeněk Kovařík
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz
ICQ: 482 260 503

placená inzerce
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SLAVI ÍN – HRÁDEK (Areál ZD)
Tel.: 577 341 675   Mobil: 723 070 808
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KURZY ANGLIČTINY
MMgr. MMarkétta Baččová

Kurzy anngličtinny na DDDMM ve Slavvvičíně
Začčátek kkurzů vv říjnnu 2010

Rozsah kuurzu je 60 vyyučovvacích hhhodin
Od loňskka budde pokračovvat kurzzz pro 

mírně pokkročiléé, při ddostattečném počtu
zájemcůů budoou otevvřenyy kurzy iii pro 

jinné úroovně.
Kontakt: tel.: 737 1766 989,, 777 0991 435
e-mail: mmarketa.bacova@@centrummm.cz

Upozorňujeme na nová telefonní čísla
v provozovnách:

KVĚTINY HRÁDEK 951 020 700
KVĚTINY – DÁRKY, sídl. Malé Pole, 

951 020 200

Zááří,, mměsícc španělskkéhho 
fi llmuu vee Slaavičíněě

Po prázdninách se projekt sobotního
kina tematicky přesune z Řecka do Špa-
nělska a na rozjezd školního roku nabídne 
během září hned tři představení. Jako 
vždy se vstupným zdarma a diváckým 
hlasováním o výběr fi lmů. 

Více informací najdete na webu
dokinavsobotu.slavicin.org.
Zářijové termíny promítání:
4. 9. (promítá se v RCK), 18. 9. a 25. 9. 2010.

Cukrárnna Jasmmín zve širokoou veřejnnost
do  galeriee Jasmínn – cuukrárna

v pátek, dne 1.. říjnaa 2010
nna verniisáž 

výstavyy Petry TTománkkové –– Münstrooové
PŘILETĚĚL K NNÁM AANDDĚL ANEEB...

see začátkkem v 19.00 hodin.
Výsstava pootrvá doo 27. 1. 2011

2. 9. Městská knihovna 
NEZBEDNÍČEK VYPRÁVÍ...
3. – 5. 9. Sokolovna
SLAVIČÍNSKÉ PADAJÍCÍ LISTÍ
divadelní festival
11. 9. Armypark BABÍ LÉTO V ARMY-
PARKU – den otevřených dveří
24. – 25. 9. Knihovna a DDM
POHÁDKIÁDA – knihovnický happening
 30. 9.Cukrárna Jasmín  CORDA MAGICO
koncert hudebního souboru

Kalendááře, ppozváánkyy

Akce na www.bowlingslavicin.cz
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Sedmý ročník Lochoveckého poháru jezevčíků

Zprávy z divadla

Předposlední sobotu července uspořádala
Kynologická komise OMS Zlín ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením Jamné Slavičín
v prostoru kolem Pivečkova lesoparku již
7. ročník Lochoveckého poháru jezevčíků.
V tomto roce se ho zúčastnilo celkem 22 psů
z celé republiky.

Tradičně výbornou organizaci poháru
neohrozila ani mimořádná nepřízeň počasí,
která provázela jednak přípravu samotnou,
ale i celý soutěžní den. Množství polomů

v lesních parcelách soukromých vlastníků
nejen značně komplikovalo dodržení přede-
psaných pravidel na pobarvených stopách,
ale dělalo problémy i při disciplíně nahánění.
Také silná noční bouře a následný neustálý
déšť v průběhu zkoušek dokonale rozředily
stopy nakapané vepřovou krví v jednotli-
vých drahách. 

Také množství vody v umělé noře, kterou
zkušení normistři Šárka Kamenčáková
a Tom Zvoníček sotva stačili odčerpávat 

a vysušovat, mělo za následek u některých 
soutěžících psů horší bodové ohodnocení. 
I přes tyto nepříznivé vlivy se podařilo všem 
psům na zkouškách uspět, byť některým, 
na poměry takové prestižní soutěže, s po-
měrně malým bodovým ziskem. 

Vítězem se stala fenka drsnosrstého
jezevčíka Orka z Poldova dvora majitele 
Josefa Žižky ze Želechovic, která všechny 
disciplíny absolvovala s plným počtem 
bodů. Druhý v pořadí se umístil dlouhosrstý 
jezevčík Lukas ze Chlebského dvora vedený 
známým českým básníkem a spisovatelem 
Dr. Oldřichem Koudelkou z Úsobrna a třetím 
pak byl borderterier Brit z Hatorských pasek, 
s vůdcem MVDr. Matůšů z Trnavy. Nejrych-
lejšího času na noře – rekordních 7 vteřin 
dosáhl letos domácí Ben z Lochovce, vedený 
Tomášem Zvoníčkem. Na celkové vítězství 
však nemohl dosáhnout, neboť z důvodu 
velkého počtu přihlášek a limitovaném 
omezení počtu startujících na pobarvených 
stopách dal gentlemansky přednost v boji 
o pohár „přespolním“ psům.

Všichni účastníci při vyhodnocení ob-
drželi od pořadatelů hodnotné ceny. Stalo 
se již tradicí, že každoročně k vítěznému 
poháru věnuje vynikající lovecké boty místní 
obuvnická fi rma Prabos plus, a. s., které touto 
cestou patří poděkování pořadatelů, stejně 
jako i dalším sponzorům, jimiž v letošním 
roce byli Karel Došla, Zdeněk Valenta, 
KOVO, s. r. o. a BTC Trade, s. r. o. 

Ing. Antonín Gbelec, jednatel MS Jamné 

Prázdniny končí, nová divadelní sezona
začíná, a tak je myslím čas, abychom Vám
přinesli zprávy o tom, co se událo, co se děje
a co SemTamFór chystá. A není toho málo.

Ač je červenec a srpen pro většinu
divadel obdobím oddychu, SemTamFór
přes prázdniny rozhodně nezahálel. S in-
scenací D. Ruize/F. Bettanini Orgasmus
bez předsudků se podíval až do sloven-
ského Pezinku a zúčastnil se divadelního
festivalu v Mladé Boleslavi. Ve Slavičíně
pak uvedl komedii Casanova žije v podání
souboru Kantoři z Mikulovic u Jeseníku,
s Benátkami pod sněhem G. Dyreka zavítal
do jižních Čech na festival Suchdolské
divadelní večery a s Elektrickou Pumou Su-
chého/Havlíka na Brumovský hrad. O tom,
že soubor nelenivěl, svědčí i fakt, že se
(v úctyhodném počtu 14 členů) po dobu 11
dnů vzdělával na mezinárodním festivalu
amatérského divadla Jiráskův Hronov v ob-
lastech dramaturgie, režie, hudby, jevištní

řeči, pantomimy a pohybového divadla atd. 
Herci pak měli možnost předvádět nabyté

vědomosti a dovednosti celý srpen, protože 
ten se nesl v duchu zkoušení, zkoušení 
a hlavně zkoušení inscenace J. Havlíčka/O. 
Šubrtové/M. Glasera Muž sedmi sester. Ta
bude mít premiéru 
na Slavičínském pa-
dajícím listí, které za-
hájí 9. sezonu divadla
SemTamFór a které se
uskuteční v termínu
od 3. do 5. září.

Do konce sezony
nás pak čeká ještě
několik premiér, které
budou primárně urče-
ny pro nově vzniklou
zájezdovou divadelní
agenturu SemTamFó-
ru. Inu není a nebude
toho málo. 

A proto bych dě-
tem, jejich rodičům
a všem ostatním po-

přál pevné nervy do nového školního 
roku, nám totéž do nové divadelní sezóny 
a vznesl přání, abychom se v divadle i mimo 
něj potkávali k oboustranné spokojenosti 
co nejčastěji.

Divadlo SemTamFor, Jarek Durďák


