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S L A V I Č Í N SS K ÝK Ý
      Ročník XXXV 

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svoz tříděného odpadu v srpnu
sklo 1. 8.
papír + nápoj. kartony 8. 8.
plasty 22. 8.

V katastrálních územích Nevšová a Div-
nice se připravují komplexní pozemkové
úpravy. Nejprve k defi nici pozemkových
úprav. Pozemkové úpravy jsou změny práv-
ního stavu pozemků, jimiž se ve veřejném
zájmu prostorově a funkčně uspořádávají
pozemky, scelují se nebo dělí, a zabezpeču-
je se přístupnost, využití pozemků a vyrov-
nání jejich hranic tak, aby se vytvořily pod-
mínky pro racionální hospodaření vlastníků
půdy. V těchto souvislostech se k nim uspo-
řádávají vlastnická práva a s nimi souvisejí-
cí věcná břemena. Současně se jimi zajišťují
podmínky pro zlepšení životního prostředí,
ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní
hospodářství a zvýšení ekologické stability
krajiny. Výsledky pozemkových úprav slou-
ží pro obnovu katastrálního operátu a jako
závazný podklad pro územní plánování. Po-
zemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002
Sb. ze dne 21. března 2002 o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změ-
ně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnic-
kých vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Teď trochu srozumitelnější řečí. Pozem-
kové úpravy řeší dané katastrální území uce-

leně a ve veřejném zájmu se jimi prostoro-
vě a funkčně uspořádávají pozemky mimo
zastavěné území, které se scelují nebo dělí,
zabezpečuje se jejich přístupnost a využi-
tí, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek
pro racionální hospodaření vlastníků půdy.
Uspořádávají se také vlastnická práva a věc-
ná břemena. Součástí pozemkové úpravy je
tzv. plán společných zařízení, který řeší zpří-
stupnění všech pozemků, řeší protierozní
opatření jako meze, průlehy, záchytné pří-
kopy a zalesnění. Řeší také vodohospodář-
ská opatření jako neškodné svedení povr-
chových vod mimo zastavěná území ane-
bo ochranu před povodněmi. O pozemko-
vých úpravách rozhodují pozemkové úřa-
dy, náklady na pozemkové úpravy nese stát.

Kdy se s pozemkovými úpravami začne
a jak se dozvím, zda se týkají i mých pozem-
ků? V současné době probíhá výběrové ří-
zení na zpracovatele projektové dokumen-
tace. Podle odhadu pozemkového úřadu by
mohlo první veřejné jednání o pozemko-
vých úpravách proběhnout někdy ke kon-
ci roku 2012 nebo začátkem roku 2013. Ur-
čitě doporučujeme všem vlastníkům půdy
se veřejných jednání účastnit, o jejich ko-

Pozemkové úpravy v Nevšové a v Divnicích 
nání budeme v dostatečném předstihu 
informovat. Mimo to bude samozřejmě se 
všemi dotčenými vlastníky půdy osobně 
jednáno s cílem dosáhnout jejich souhla-
su s pozemkovou úpravou. Věřme, že po-
zemkové úpravy přinesou to, co od nich 
očekává vlastník půdy – tedy aby měl svůj 
pozemek přístupný, zcelený, jasně vyme-
zený a aby znal jeho hranice a také co 
očekáváme všichni, tedy vyřešení eroze, 
splachování půdy, zadržení vody v kraji-
ně a odvedení extravilánových vod mimo 
zastavěné území tak, aby intravi lán 
Divnic či Nevšové nebyl těmito vodami za-
plavován. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

SLAVNOSTNÍ 
SVĚCENÍ 
NOVÉHO 
ZVONU

Program:
 9.30 slavnostní průvod
 10.00 svěcení zvonu a mše svatá

 v místní kapli
 14.00 zábavné odpoledne na hřišti
16.30 mistrovské fotbalové utkání
18.00 taneční zábava

v I. nadzemním podlaží domu č. p. 841 
v katastrálním území Slavičín (bývalá 
prodejna ARTEMIS)
za těchto podmínek:
výše nájemného 
– prodejní plochy 600 Kč/m2/rok
– ostatní plochy 490 Kč/m2/rok
pronajímatel je oprávněn každoročně 
zvýšit nájemné maximálně o 10 % ročně
 nájemné bude hrazeno ve čtvrtletních 
splátkách, splatných vždy k 15. dni prv-
ního měsíce čtvrtletí
 čtvrtletní úhrada záloh na služby (otop, 
voda…) ve výši 13 000 Kč
Celková plocha nebytového prostoru činí 
cca 104 m2.

Podrobnější informace je možno zís-
kat přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o. 
nebo na tel. 577 341 041.

Město Slavičín nabízí 
pronájem nebytových prostor

Obec Nevšová
Vás srdečně zve

v neděli 19. srpna 2012 
na
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panu ing. Bačovi, tel: 577 004 825, e-mail: 
investice@mesto-slavicin.cz, nejlépe s uve-
dením čísla rozhlasu nebo názvu ulice, kde 
rozhlas nefunguje. 

Kdy už začne stavba cyklostezky v Div-
nicích?

Být to podle nás, tak už je cyklostezka po-
stavená. Bohužel už několik měsíců čekáme 
na dořešení dotace od SFDI. Pořád nám chy-
bí ten „papír“, který potvrdí slíbené peníze, 
a pořád jaksi nepřichází. Už jsme ale ve sta-
diu, kdy musíme provést skrývku ornice mi-
nimálně v úseku, který je chráněn CHKO 
Bílé Karpaty kvůli výskytu jednoho druhu 
motýlka. Byli jsme opakovaně ubezpečeni, 
že zmíněný „papír“ obdržíme, proto stavbu 
zahajujeme. Je v tom sice jistá míra rizika, 
ale snad se jedná o přiměřené riziko. Stav-

na dodatečnou izolaci proti zemní vlh-
kosti domu staršího 10 let
 na zateplení obvodového pláště domu 
staršího 5 let
 na obnovu fasády domu včetně klempíř-
ských prací
 na zřízení plynového nebo elektrického 
topení ve stávajícím domě
 na opravu a rekonstrukci havarijního sta-
vu balkonů a lodžií
 na vybudování nebo rekonstrukci kou-
pelny nebo sprchového koutu
 na vybudování WC

Ptají se lidé…
Poslouchal jsem hlášení místního roz-

hlasu, bohužel u nás v ulici Okružní roz-
hlasu není skoro rozumět! Kam můžu po-
ruchu nahlásit?

V poslední době nás více občanů upo-
zornilo na to, že v některých lokalitách
města není hlášení místního rozhlasu sly-
šet nebo mu není rozumět. Oslovili jsme 
dodavatelskou fi rmu, která provedla kom-
pletní revizi i případnou opravu jednotli-
vých rozhlasových hnízd. V případě, že 
by se závada rozhlasu objevila v budouc-
nu, dovolíme si Vás požádat o sdělení této 
informace vedoucímu Odboru investic 

Správní rada fondu vyhlašuje výběro-
vé řízení na poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Slavičín na opravy 
a modernizaci bytů, bytových domů a ro-
dinných domů.

Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým 
nebo právnickým osobám na tyto účely:
 na vznik nového bytu ve stávajícím by-
tovém nebo rodinném domě
 na rozšíření bytu ve stávajícím byto-
vém nebo rodinném domě
 na výměnu oken u domu staršího 15 let
 na obnovu střechy starší 15 let

ba také nějaký ten týden zabere a stavět je 
potřeba, když je příznivé počasí. 

Jak bylo opakovně uvedeno na webu 
města, na cyklostezce nás trápí ještě pořád 
jedna věc, a to je meandrové zábradlí, kte-
ré musí být na základě podmínky drážní-
ho úřadu umístěno minimálně 60 m před 
přejezdem přes koleje (u vlakové zastávky 
Divnice) a které donutí cyklistu sesednout 
z kola. Nejenže nám tato podmínka prodra-
žuje stavbu, protože mezi oběma zábrad-
lími nemáme nárok na dotaci, ale hlavně 
je úplně nesmyslná a k ochraně cyklistů 
na přejezdu nepřispěje ani náhodou. Poku-
síme se v této věci ještě jednat, ale příliš 
nadějí na úspěšný výsledek si nedáváme. 

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

na rekonstrukci bytového jádra vč. vy-
zdění, na výměnu sanitární keramiky a vo-
dovodních baterií
na instalaci solárních panelů pro ohřev 
teplé vody a vytápění

Půjčky jsou poskytovány s dobou splat-
nosti 3 – 5 let a při úrokové sazbě 4 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou zve-
řejněny na úřední desce města Slavičín. 

Informace a tiskopisy k podání žádos-
ti poskytuje ekonomický odbor MěÚ Sla-
vičín, Ivana Čížová.

Žádosti se přijímají v termínu od 1. 8. 
2012 do 31. 8. 2012 poštou nebo v podatel-
ně MěÚ Slavičín.  Ing. Oldřich Kozáček, 

předseda správní rady fondu

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

Město Slavičín vyhlašuje výběrové ří-
zení na obsazení pracovního místa projek-
tový manažer.
Druh práce
jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek
Náplň práce
zajišťování fi nančních zdrojů mimo roz-
počet města (fondy EU, státní rozpočet, stát-
ní fondy, strukturální fondy, program přes-
hraniční spolupráce, EHP, krajské fondy
apod.) pro fi nancování vhodných projek-
tů reprodukce majetku města;
 koordinace zpracování projektů, žádostí
a souvisejících příloh k žádostem o fi nan-
cování z externích zdrojů;
 spolupráce při přípravě rozvojových pro-
jektů s předpokládanou spoluúčastí města;
provádění řízení projektů města fi nan-
covaných z externích zdrojů;
plnění dalších úkolů v souladu s nápl-
ní činnosti odboru investic.
Pracovní poměr
na dobu určitou (zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou) se zkušební do-
bou 3 měsíce; nástup od 1. 10. 2012
Platová třída
10. platová třída (Katalog prací 1. 01.
12 – koordinační, projektový a programo-

vý pracovník),
 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců, příloha č. 2
Místo výkonu práce
město Slavičín
Zákonné předpoklady pro vznik pracov-
ního poměru
fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky nebo cizím státním obča-
nem s trvalým pobytem v ČR 
věk minimálně 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
ovládání jednacího jazyka
splnění dalších předpokladů pro výkon
správních činností stanovených zvláštním
předpisem
Požadavky pro vznik pracovního poměru
vysokoškolské vzdělání (ekonomického
nebo technického zaměření) 
velmi dobrá znalost problematiky čerpá-
ní fi nančních prostředků z EU
 znalosti a zkušenosti s problematikou fi -
nancování projektů
orientace v operačních programech
znalost fungování principů ve veřejné
správě
znalosti v oboru: veřejná správa, regio-
nální rozvoj, ekonomie
dobré komunikační schopnosti v písem-
ném i mluveném projevu

zájem o obor 
zodpovědnost a vysoké pracovní na-
sazení, samostatnost, pečlivost, fl exibili-
ta, loajalita
znalost práce na PC (databázové systé-
my, MS Offi ce)
řidičský průkaz sk. B

Uchazeči předloží písemnou přihlášku 
na předepsaném formuláři doplněnou o:
vyplněný osobní dotazník na předepsa-
ném formuláři
strukturovaný životopis s údaji o dosa-
vadních zaměstnáních a odborných zna-
lostech a dovednostech 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání
originál výpisu z evidence Rejstříku 
trestů ne starším než 3 měsíce 

Příslušné formuláře jsou k dispozici 
na www.mesto-slavicin.cz nebo u tajem-
níka MěÚ Slavičín.

Přihlášku včetně stanovených příloh 
zasílejte nebo osobně odevzdejte nejpoz-
ději do 31. srpna 2012 (včetně) na adresu: 

Město Slavičín, k rukám tajemníka, 
Osvobození 25, 763 21 Slavičín. 

Uzavřenou obálku označte heslem: 
„NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MA-
NAŽER“ Luděk Latinák, tajemník 

Městského úřadu Slavičín

Výběrové řízení 
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V první polovině roku 2012 bylo na Ob-
vodním oddělení policie ČR Slavičín evi-
dováno 753 spisů, kdy bylo zpracováno 271
čísel jednacích, bylo řešeno 456 přestup-
ků, spáchaných převážně na úseku dopra-
vy a následně na úseku veřejného pořád-
ku. Ze statistických ukazatelů je nejvíce
alarmující počet 170 řidičů, kteří byli řeše-
ni za telefonování při řízení vozidla. Dal-
ším výstražným ukazatelem je 11 řidičů,
kteří řídili vozidlo po požití alkoholu nebo

návykové látky. V uvedeném obdo-
bí jsme šetřili 26 trestných činů, což je
o 13 méně oproti stejnému období roku mi-
nulého. Skladba trestných činů je obdob-

Policie České republiky informuje 
ná jako v roce předešlém. Jednalo se pře-
vážně o krádeže, podvody, zpronevěry, dáleně o krádeže, pppodododvovovodydydy, zpronevěry, 
poškozování cizí věci, porušování domov-kozovánnní í í cicicizízízí v vvěccci,i,i  p p porororušušušovovování dom
ní svobody, ohrožení pod vlivem návykovévobodydydy, ,, ohohohrororožežž níníí p  oddd vv vliveem m m nán vyk
látky, rovněž o zanedbání povinné výživyky, rrrovoo něněněž ž ž ž o zaneeedbdbdbání popopovivivinnnnnné éé vý
a také o zatajení věci (nálezu). Objasněnost kééé o oo zatajenenení í í věvěvěcicc  (nánánálelelezuzuzu). OOObjbjbjasasasněnn
se pohybuje na úrovni 60 procent, přičemžpohohohybybybuuuje na ú ú úrororovnvnvnnni i i 606060 ppprocenttt,, přpřpřičii
u některých případů ještě probíhá šetření. ěktktkterererýcýcých h h přpřpřípípadadaddddů ů ůů jejejeještštštššš ě ěě prprobobobíhíhíhá áá šeešetttře

Z dalších ukazatelů činnosti OO PČRZ dad lšlšlších ukukukazazzatttatateleelelelelů ů ů čičičinnostii O O OO OO P
Slavičín vybírám pátrání po hledanýchvičičičínínín vybírírírámámám   pátátátráráráníníní p p po hlhlhledededan
osobách a věcech, kdy byly vypátránybáccch h h a a a věvěvěcechh,, , kdkk y bybybylylyly v  ypypypátr
4 hledané osoby a 3 registrační značkyledananné éé osososoboboby a 3 33 regigg straaačnčnčnííí zna
RZ z vozidel. Dále bylo v několika přípa-z vozididdelelel. .. DáDáDáleee bbbylylylo v v v něněněkokokolika př
dech zjištěno podávání alkoholu mládeži.h zjištěno popoodádádáváváváníníní aa alklklkoholu mlád
Na tento nešvar se bude zdejší součást po-š b d d jší čá

licie více zaměřovat především v obdo-
bí prázdnin.

Obvodní oddělení policie Slavičín klade 
velký důraz na preventivní činnost, což se 
projevilo v celkově sníženém nápadu, jak 
přestupků, tak i trestných činů. Prevence 
je směřována do míst předpokládaného pá-
chání protiprávního jednání, je zaměřena 
na rizikové skupiny, mezi které řadíme mlá-
dež a seniory. V souvislosti s tímto upozor-
ňuji občany, aby více dbali na ochranu ma-
jetku při parkování vozidel – nenecháva-
li věci pohozené za oknem, nebo na seda-
dlech. Na koupalištích a plážích nenechá-
vejte cenné věci bez dozoru a nedávejte tak 
lapkům příležitost se obohatit. 

Npor. Bc. Libor Rožník

„ÚÚnoos dommůů“ s Ivvou Proocházzkkoovou
Jednou ze zdařilých červnových akcí byla

beseda pro žáky 5. tříd v Městské knihovně.
Zde na ně čekala spisovatelka pro děti a mlá-
dež Iva Procházková, aby vyprávěla o svém
životě, dětství a o svých knihách. Část bese-
dy věnovala své knize „Únos domů“. Příběh
o dvanáctiletém klukovi, který po tragické
smrti rodičů nalezne domov u strýčka a sta-
ne se obětí únosu, děti hodně zaujal. Mys-
lím si, že mnohé z nich přilákal k prázdni-
novému přečtení nebo ke zhlédnutí úspěš-
ného fi lmového zpracování. Na konci bese-
dy ještě paní spisovatelka zodpověděla zví-
davé dotazy našich žáků a popřála všem po-
hodové prázdniny. Jednoznačně to bylo pří-
jemné doplnění hodin literatury.

Mgr. Iva Šmotková

Týýdennní poobbbyt na MMaallorrce 
„Kam jedete na školní výlet?“ ptali se

mnozí žáků 8. B, a kdyby nebylo jejich snahy
a spolupráce, tak by odpověď zněla: „Do Os-
travy...“ Jenomže oni po několikaměsíčním

Základní škola Slavičín-Vlára
úsilí vyhráli v celostátní soutěži „Čtení po-
máhá“, a to jim přineslo vysněný týden strá-
vený na středomořském ostrově Mallorca.

Cestovní kancelář Fischer zajistila pro 
24 žáků a 3 pedagogy letenky, ubytování
v tříhvězdičkovém hotelu ve středisku S‘Il-
lot na severovýchodě ostrova a stravu All
inclusive. 

Vstříc týdennímu prázdninovému dob-
rodružství jsme odstartovali z letiště v Brně
v sobotu 23. června. Pro většinu z nás to bylo
první cestování letadlem, takže jedinečný
prožitek! Po bezproblémovém příletu na le-
tiště Palma De Mallorca a přepravě do mís-
ta pobytu nás čekalo ubytování v útulném
hotelu a příjemný personál, který se o nás
po celou dobu hezky staral.

Krásné, slunečné počasí nám umožni-
lo každodenní koupání v moři na blízké pí-
sečné pláži Sa Coma či v hotelovém bazénu.

Podnikali jsme večerní vycházky do okolí
spojené s návštěvou obchůdků se suvenýry,
absolvovali okružní jízdu historickým vláč-
kem a jeden večer si zatancovali na hotelo-
vé diskotéce. Během pobytu jsme si někteří
přivstali, abychom zastihli východ Slunce
nad hladinu moře – byla to nádherná podí-
vaná! Nadšení jsme také byli z velmi pestré
nabídky jídel a nápojů, které jsme měli zdar-
ma k dispozici vždy po celý den.

Všichni jsme si tento školní výlet pořád-
ně užili a spokojení se 30. června vrátili
domů. Věříme tomu, že pro mnohé to byl ne-
opakovatelný zážitek na celý život. A pona-
učení na závěr? Zkusit se má všechno, pro-
tože nic není nemožné!!! Snad náš úspěch
motivuje jiné třídy, aby se příští rok do sou-
těže zapojily. 

Chtěli bychom poděkovat městu Slavičín
za fi nanční příspěvek 5 000 Kč na autobuso-
vou dopravu do Brna a zpět.

Mgr. Hana Majeriková,
Mgr. Adriana Maňasová
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Školní budík, s ručičkami pěkně slože-
nými pod hlavou, odpočívá. 

Při pohledu do kalendáře je zřejmé, že ne-
jen on, ale hlavně děti nesmírně vítají fakt,
že školní rok skončil o den dříve a nástup
do toho nového je také tak trochu později,
protože začíná „až“ 3. září. 

Pro děti nastala ta nejhezčí část roku –
prázdniny; a také dospělí se těšili – na svoji
dovolenou. V dětských hlavičkách byly na-
spřádány ty nejrůznější sny, jejichž cílem
bylo dát reálnou podobu těch nejideálnějších
prázdnin. Představa může být pro každého
jiná; vejde se do ní třeba babička, prázdni-
ny s rodiči, letní tábor… Hlava naprosto vy-
těsnila starosti toho typu, že se nechce ráno
vstávat, natož jít do školy, co umím či neu-
mím, povede-li se písemka či ne, nezasedl-li
si náhodou na mne někdo...? 

Konec června vybízel k rekapitulaci.
U dětí tomu tak bylo prostřednictvím škol-
ního vysvědčení.

Rekapitulujeme i my, v DDM. Zvažuje-
me, co se povedlo, co nepovedlo, jestli byli
naši klienti, především děti školního věku,
s naší nabídkou spokojeni, do jaké míry se
nám podařilo naplnit představy o plánech
pro školní rok. 

Domníváme se, že i když zcela určitě jsme
všem nemohli vyhovět, zavděčit se jim, udě-
lali jsme jako kolektiv interních i externích
pracovníků pro chod zařízení, co jsme moh-
li. Kolektivu s nízkým počtem interních pra-
covníků je třeba poděkovat nejen za čas, kte-
rý své práci věnoval v rámci hlavního pra-
covního poměru, ale bez nadsázky, u někte-
rých z nich, za desítky hodin věnovaných
zařízení navíc, bez toho, že by mohli být do-
statečně fi nančně oceněni. U zařízení naše-
ho typu nelze počítat s pracovní dobou v tom
klasickém slova smyslu. To by asi u nás ne-
fungovalo. Víme, že nás mnohdy překvapí
práce navíc právě v mimopracovní dobu; ně-
která z povinností si vyžádá řešení po tom-
to čase; jsou zde soboty, neděle, prázdnino-
vý čas. Se vším jsme se dokázali velice sluš-
ně „porvat“, protože sestava v tomto zaříze-
ní je natolik solidní, empatická k problema-
tice zařízení, že to prostě jde… 

S obrovskou úctou smekám před interní-
mi pracovníky a za jejich nesnadnou práci
v tomto školním roce jim moc děkuji. 

V průběhu prázdnin jsme se po 10 letech
rozloučili v našem zařízení s Míšou Štefa-
níkovou. Poděkovala jsem jí za deset let vel-
mi pěkné spolupráce; za to, že bez ohledu
na pracovní dobu vyřídila vždy s nadhle-
dem a úsměvem to, co bylo třeba. Za to, že
byla pro naše zařízení nekonfl iktním sluníč-
kem; za její vztah k práci, dětem, za pracovi-
tost, zodpovědnost… Za to, že poslední dva
roky dojížděla z Napajedel denně do Slavi-
čína bez toho, že by to nějakým způsobem
omezovalo její práci. Musely to pro ni být ve-
lice krušné dva roky, a to především v zimě.

Odchází do Prahy, a my všichni, interní
i externí pracovníci, samozřejmě i děti, jí
přejeme jen to nejlepší jak v oblasti pracov-
ní, tak i osobní.

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
A co říci na adresu externích pracovníků?

Naši externisté, vedoucí zájmových krouž-
ků, jsou úžasní lidé; v podstatě jako pedago-
gové plní svoji úlohu tím nejlepším způso-
bem. Minulý rok jsme se v tuto dobu připra-
vovali (stejně tak jako i letos) na závěrečnou
schůzi s externími pracovníky. Mimo jiné
jsme zjistili, že zhruba 80 procent z nich jez-
dí s dětmi na přehlídky, soutěže, na společ-
né akce… I těmto lidem, všem vedoucím zá-
jmových kroužků, patří nesmírný dík, a to
nejen za vedení kroužků, ale právě i za ten
čas navíc, který by dětem nemuseli dát a dá-
vají. O něčem to vypovídá, a zřejmě to nebu-
de fi nanční ohodnocení, které je pro ně mo-
tivací. V průběhu školního roku se kolektivy
kroužků stávají většinou kamarádským pro-
středím, místem, kde je možné se společně
pobavit, něco se naučit… Vypůjčím si nyní
slova německého fi lozofa Humboldta, který
řekl: „pouze vztahy mezi lidmi dávají životu
cenu“. Jsou to tedy, dle mého názoru, právě
ony, které ovlivňují naši činnost, a to je zce-
la jistě dost silná deviza, čímž nechci říci,
že je situace u nás ideální. Ne, není. Všich-
ni dobře víme, že ideální není nikdy nic.

29. červen byl pro nás ne zcela úplnou
tečkou za školním rokem. Tou úplnou teč-
kou je teprve 24. srpen, kdy končí poslední
námi nabídnutá aktivita pro období letních
prázdnin 2012. Celkově se k těmto aktivitám
přihlásilo 108 dětí.

Dlužíme veřejnosti ještě informaci sou-
visející s Během naděje. 27. května 2012 se
konal v našem městě v pořadí již pátý roč-
ník této celostátní humanitární akce. Počasí
ten den přálo, a tak se nás sešlo docela dost.

Sokolovnu zaplnila více než stovka lidí.
Ti, kteří přišli, se mohli podívat na prezenta-
ci zájmových kroužků: Diskotance I, Orien-
tální tance I, II – DDM Slavičín, Roztleská-
vačky a Zumby ŠK ZŠ Vlára Slavičín. Všech
pět vystoupení se líbilo.

A pak se šlo (jelo) na trasu. Ti, kteří tra-
su již absolvovali, se měli možnost zapojit 
do doprovodného programu: atrakce, mož-
nost prohlídky policejního auta, možnost 
zhlédnout prezentaci kynologického klubu
Slavičín. Pak přišlo na řadu vyhodnocení
výtvarné tematické soutěže a předání cen
a hlavně dortů těm nejšikovnějším. Násle-
dovalo losování, na to se všechny děti moc
těší, protože ví, že z akce nikdo neodejde
s prázdnou (každé z dětí si odnáší menší či
větší dárek dle vlastního výběru).

A výsledek? Akce se zúčastnilo celkem
132 lidí (dětí a dospělých) a vybralo se cel-
kem 4 101 Kč. O výsledku akce nás informo-
vala v jejím závěru Ing. Martina Slámečko-
vá, jako vedoucí komise. Tyto fi nanční pro-
středky byly dne 29. 5. 2012 odeslány na kon-
to Běhu naděje s cílem, ať pomohou tam, kde
je to zapotřebí.

A komu je třeba poděkovat? Hlavnímu
spolupořadateli, tj. turistickému oddílu SK
Slavičín, ale také městu Slavičín, dále BTH
Slavičín, Prometalu Slavičín, Kooperativě
Zlín, VZP – pobočce Slavičín, fi rmě Slavi
Slavičín, Komerční bance Slavičín, Nábytku

ve Slavičíně-Hrádku, paní Málkové – cukrář-
ce, fi rmě AG Staving, Lagrisu Dolní Lhota, 
Drogerii Teta Slavičín, Potravinám Mona, Vo-
doTopu Slavičín, České spořitelně Slavičín, 
Graspu Zlín, Kowagu Slavičín – Rokytnice.

V tuto chvíli mají děti vyčerpanou polo-
vinu prázdnin a mnozí dospělí svoji dovole-
nou. Do té zbývající části prázdnin a dovo-
lených přeji všem, ať se naplní jejich před-
stavy a sny se promění v realitu. Přehoupli 
jsme se do druhé poloviny prázdnin, a to je 
čas, kdy se dokončuje realizace letní činnos-
ti DDM, ale – připravuje i nový školní rok. 
Ten přinese i několik nově zaměřených zá-
jmových kroužků.

Jaká bude nabídka zájmových kroužků 
a kurzů v novém školním roce, to se dozví-
te z našich Nabídkových listů pro školní 
rok 2012 – 2013, které budou distribuová-
ny do škol nejpozději 11. 9. 2012. 

Zdenka Odehnalová, DDM Slavičín

Pro děti od 7 do 12 let – denně
30. 7. – 3. 8.
8.00 – 15.30 hodin 
ZÁBAVNÁ CESTA KOLEM SVĚTA S AN-
GLIČTINOU – všeobecný tábor doplněn an-
glickými slovíčky a hrami
6. 8. – 10. 8.
SPORT DANCE TÁBOR – sportovní a taneč-
ní tábor zaměřený na aerobic, zumbu, moder-
ní tanec a další sportovní disciplíny
V ceně jsou obědy, dopolední svačiny, celoden-
ní přísun tekutin, celodenní dozor, užívání pro-
storů a energie, materiál, návštěva koupaliště.
Pořádá Nadace Jana Pivečky
Kontaktní údaje:
Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111,
tel. č. 577 342 822, 739 095 315
hamalcikova@pivecka.cz
www.pivecka.cz

Pro děti ze Slavičína a okolí
denně od 7.30 do 15.00 hodin
20. 8. – 24. 8. 
27. 8. – 31. 8.
Pokud zůstane Vaše dítě některý den o prázdni-
nách samo doma a vy nevíte, jak se mu postarat 
o zábavu, můžete využít možnosti příměstského 
tábora na penzionu č. 235 v Hrádku.
Děti stráví zábavný den, odpoledne mohou být 
opět doma s rodinou.
Na programu bude spousta zábavných her, 
návštěva Policie ČR, Hasičů a Záchranné služ-
by, návštěva Městské knihovny, koupaliště 
a také výlet.
V ceně 900 Kč za týden jsou obědy a pit-
ný režim.
Pořádá Charita svatého
Vojtěcha Slavičín
Přihlášky:
tel. č. 739 524 375, 577 341 444

Příměstské tábory
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Prrogrramy sspecifi cké primárnní 
p p yprreveence pprrro školyy a škoolskáá zzaařízeníí 

Díky úspěšnosti projektu u Ministerstva
školství, tělovýchovy a mládeže, u Zlínské-
ho kraje a města Slavičín bylo realizováno
98 programů pro 966 dětí na ZŠ Vlára Sla-
vičín, ZŠ Malé Pole, ZŠ Vlachovice, ZŠ Bru-
mov, ZŠ Dolní a Horní Lhota, ZŠ Slopné,
ZŠ Sehradice, ZŠ Lačnov, ZŠ+PŠ ve Vizovi-
cích, ZŠ+PŠ ve Smolině a Návojné, Gymná-
ziu Jana Pivečky ve Slavičíně a Gymnáziu
ve Valašských Kloboukách.

Programy byly vedeny interaktivní for-
mou, týkaly se řady rizikových projevů
chování a zaměřovaly se na posílení sebe-
poznání, sebevědomí, vztahů, sociálních
pozic apod. 

Reference na programy jsou pozitivní.
Na tuto službu v odpoledních hodinách na-
vazuje činnost v nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež od 7 do 15 let.

Prrovooz nízzkkkoprahoovéého zařízzenní
p ( )prro děěti a mmmládež (NZDM)

Novým dlouhodobým preventivním pro-
gramem byla celoroční aktivita s názvem
„Brána dětem a mládeži otevřená“, která
začínala již v září 2011 a končila v červnu
2012. Každý měsíc se otevíraly dětem jednot-

Poradenské centrum R-Ego
Ohlédnutí za činností v prvním pololetí 

livé tematické brány a jejich cílem bylo ře-
šit problémy v jednotlivých oblastech, jako
je například šikana, závislosti, multikultu-
ra, rodina, svět, přátelství, vztahy, vlastní
osoba či budoucnost. Konkrétní situace pak
mohly vztáhnout na sebe v přítomnosti i bu-
doucnosti. Vyhodnocení proběhlo koncem
měsíce června při akci Střípky vzpomínek.
Vytvořené brány jsou vystaveny v zařízení
a návštěvníci si tak mohou kdykoliv probra-
ná témata připomenout. 

Dále probíhala činnost s jednotlivými uži-
vateli, kteří si plánují a plní své individuál-
ní osobní cíle. Osobní cíle dětem umožňu-
jí motivaci, cestu dopředu, být lepší, umět 
se prosadit, zvládnout problémy a obtíže,
zkrátka zkvalitnit svůj život. Obsahem po-
skytované služby je pobyt v zařízení, kon-
taktní práce, situační intervence, doučová-
ní, rozvoj sociálních dovedností a společen-
ských návyků, volnočasové aktivity, základ-
ní poradenství v případě problémových si-
tuací, krizová intervence, informační ser-
vis. Osvědčily se nám i skupinové aktivity
na řadu témat, které cílovou skupinu zají-
mají mnohdy i spontánně. Mimo pravidel-
nou činnost probíhaly jednorázové aktivity,
kdy sami návštěvníci byli organizátory tur-
naje v tenise, šipkách, ve znalostních sou-
těžích, v motorických dovednostech, velmi

Nabízíme bezplatné vzdělávací kurzy 
v rámci EDUKAČNÍHO PROGRAMU DO-
MÁCÍ PÉČE pro cílovou skupinu osob pe-
čujících v domácích podmínkách o blíz-
kou osobu.
Aktuálně otvíráme kurzy:
Zdravotnická psychologie a geronto-
psychologie – rozsah 20 vyučovacích ho-
din, výuka během srpna a září 2012

Kurz zaměřený na předání poznatků
z oblasti zdravotnické psychologie a psy-
chopatologie. Zahrnuje problematiku po-
třeb nemocných, psychologie zdraví a ne-
moci, specifi ka prožívání nemoci, psycho-
patologie, komunikace s nemocným, úvod
do thanatologie. Lektor kurzu: Mgr. Kris-
týna Dvořáková
Sociální péče a sociální zabezpeče-
ní – rozsah 15 vyučovacích hodin, výuka
během října 2012

Kurz zaměřený na oblast sociální péče
a sociálního zabezpečení osob se zdravot-
ním znevýhodněním a seniorů, předání
komplexních informací z oblasti sociál-
ní péče – sociální služby pro OZP a seni-
ory a jejich dostupnost v okolí, příspěvek
na péči, sociální a zdravotnické instituce
v systému péče o OZP a seniory, možnos-
ti zabezpečení kompenzačních pomůcek,
základy sociální práce. 

Lektor kurzu: Mgr. Kristýna Dvořáková
Projekt edukační program domácí péče

je spolufi nancován Sociálním fondem Zlín-
ského kraje

Je možné se ještě přihlásit do kurzu
Základy práce na PC. Kurz bude probí-
hat od 17. 9. 2012. Rozsah kurzu 20 hodin,
cena 500 Kč
PC a Internet zdarma
můžete využít v prostorách Vzdělávacího
střediska na Horním náměstí 111. Za popla-
tek je zde možnost tisku, kopírování a uklá-
dání dokumentů na média.
Provozní doba:
Po, St 8.00 – 18.00
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30
Průběžně je možné se hlásit do rekva-
lifi kačních kurzů akreditovaných Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy:
Základy obsluhy osobního počítače
v rozsahu 40 hodin výuky
Obsluha osobního počítače 
v rozsahu 80 hodin výuky
 Tvorba www stránek
v rozsahu 80 hodin výuky
Základy podnikání 
v rozsahu 120 hodin výuky

Informace vzdělávacího střediska Účetnictví a daňová evidence
v rozsahu 130 hodin výuky

Každý účastník rekvalifi kačních kur-
zů obdrží osvědčení o akreditované re-
kvalifi kaci. 

Počítačové kurzy a další vzděláva-
cí kurzy: 
Základy práce s PC
Práce s PC pro pokročilé 
Práce s programem PowerPoint 
 Grafi cká práce s programem Photoshop
Tvorba webových stránek včetně gra-
fi ckého designu 
Základy daňové evidence
Podvojné účetnictví pro začátečníky

Délka kurzů 20 hodin – 30 hodin. 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování 
vzdělávacího kurzu.
Bližší informace: 
Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111 
nebo na tel. č. 577 342 822, 739 095 315

KAAŽDDOU SSSTŘEDDU od 16.0000 hodinn 
v ddomě č. p. 996 na HHorrnímm námměěěstí DÍLL-
NAA INNSPIRRAAACE.
Pláán aaktiviit::
1. 8. a 8. 88.. Kytkyy zee sillonekk
15. 8., 22. 88. a 29. 8. ŠŠitíí  z ponnooožek (paa-
nennkyy, zvířřááttka)

BBližžší informmmaace: tell. č. 777 9133 782

Mgr. Božena Filáková

oblíbenými se staly i naše rekordy a poku-
sy o jejich překonání. 

V době od 6. 8. do 10. 8. 2012 nás ještě 
čeká Příměstský tábor „Kamarád“, zaměřený 
na rozvoj sociálních dovedností, na rozvoj 
osobnosti a zábavné aktivity. V případě zá-
jmu se můžete informovat o volných místech. 

Naše činnost není přerušena ani v let-
ních měsících. Došlo pouze k úpravě pro-
vozní doby, děti mají tak možnost docházet 
i v dopoledních hodinách. Od měsíce září se 
provozní doba vrátí k původním hodinám 
v odpoledním čase.

Aktuální provozní doba: webové strán-
ky http://www.rego.cz/ - aktuality 
Kontakt: pc.r-ego@tiscali.cz, 
tel./fax: 577 341 446, mobil: 732 713 014

Děkujeme všem, kteří nás podporují.
Přejeme všem čtenářům krásné letní 

dny, pěknou dovolenou, bezva prázdniny, 
hodně pohody.

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková

Poděkování
V měsíci červnu navštívili žáci školní

družiny Základní školy Malé Pole stani-
ci hasičské jednotky ve Slavičíně. Chce-
me tímto poděkovat panu Bartošíkovi, 
Brázdovi a Gbelcovi za poutavý výklad 
a ukázku hasičské techniky. Děti si moh-
ly vyzkoušet některé pomůcky, které ha-
siči používají k zásahům. Všem se u ha-
sičů moc líbilo.

Doufáme, že si budeme moci návště-
vu zopakovat i v příštím školním roce.

Vychovatelky ŠD ZŠ Malé Pole



66
Placená inzerce

tel.: 777 717 709 
 603 214 086
www.nabytekuh.cz

Brumovská 709
Valašské Klobouky

GARANT KVALITNÍCH

ČESKÝCH ZNAČEK

Nedejte na smyšlené slevy
vytočte si slevu opravdovou

v KOLE ŠTĚSTÍ!
pp!

Využijte skvělou

příležitost nakoupit

a skutečně ušetřit!

R-nábytek zve všechny na akci

PRÁZDNINOVÉ KOLO ŠTĚSTÍ
která bude probíhat ve dnech

2. 7-21. 7. 2012 v prodejně R-nábytek
ve Valašských Kloboukách.

Platí pro celý sortiment.

!
Letos uspělo ve výběrovém řízení se svou žádostí o MiNiGRANT VEO-

LIA celkem 8 zaměstnankyň a zaměstnanců společnosti MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s. (podáno bylo 17 žádostí). Celkem bylo předáno 200 000 Kč. 
Finanční podporu získali pro různé organizace a občanská sdružení. Peníze 
jsou určeny k podpoře aktivit dětí, zdravotně znevýhodněných spoluobčanů, 
ekologických projektů, nebo například canisterapii či sledgehokejový klub. 

Slavnostní předávání MiNiGRANTŮ za společnost MOVO se uskutečni-
lo ve Zlíně 26. 6. 2012 v 10 hodin v obřadní síni zlínské radnice, za přítom-
nosti vážených hostů. Diplomy našim zaměstnancům a zástupcům jednotli-
vých organizací, které peníze získávají, předávala Ing. Alena Zubalíková, 
náměstkyně primátora města Zlína a Ing. Martin Bernard, generální ředitel 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Celým programem předává-
ní provázel Mgr. Jan Dolínek, ředitel nadačního fondu Veolia. 

Děkujeme všem dobromanům z řad našich zaměstnanců, kteří se rozhod-
li nezištně pomoci druhým, vážíme si jejich úsilí pro dobrou věc. V úspěšném 
projektu Minigranty bude naše společnost pokračovat i v následujících le-
tech. Více informací Vám ráda zodpoví Markéta Bártová,

tel. č. 577 124 257, 602 758 164, bartova@smv.cz
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen MOVO) působí 

na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje celkem 400 tis. obyva-
tel. MOVO má 478 zaměstnanců a provozuje celkem 31 úpraven vod, 158 
vodojemů a 25 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 093 km vo-
dovodních a 1 198 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 6 zá-
kaznických center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově, Valašských Klo-
boukách a Konici. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznic-
ké linky 840 668 668, web: www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaz-
nické záležitosti zc@smv.cz. MOVO je členem skupiny Veolia Voda – více 
informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz.

Zavedeená obchhodní fi rrma
přijmee spoluppracovnííky 

do nověě vznikaající poboočky
ve Slavičíně 

na pozzici:

Admmin. ččinnoost 
a vedeení kkanceeláře

Nabízííme:
- práci ve stabilní a rostouccí fi rmě

- možnost rekkvalifi kace 
Tell. č. 774 341 242

Možnoost přřivýddělku 
i stabiilníhho přííjmu

Firmma zabýývající see
důchhodovouu reformoou 
hledáá spoluppracovníkky

do nově vzznikající 
obchodníí skupinny ve Slavvičíně.

Nabízzíme rekkvalifi kaaci 
a možnoost kariéérního růůstu. 

Tell. č. 725 137 823

Kurzyy němmeckkého jaazzzyka
Mgr. Marie Ťullpová 
ve Slavičíně odd října 22012
kurzy ppro zaačátečnníky
kurzy ppro míírně střředně pokkrooočilé
kurzy ppro pookročilé
kurzy nněmeccké konnverzace aa obbbchod-
ní němčinny

Přihláškyy a bližžší infoormace:
605 706 344

PROVEDU
ELEKTROMONTÁŽNÍ 

PRÁCE
Jaroslav Hořák

Okružní 594, 763 21 Slavičín
603 720 375

www.facebook.com/ElektromontazeJara

MiNiGRANTY zaměstnanců společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 

NOVĚ OTEVŘENÉ 
ZAHRADNICTVÍ

Horní náměstí 99
(NAD KAŠNOU)

Nabízíme: 
jehličnany, listnáče, 

trvalky, traviny, pokojovky, 
hřbitovní svíčky, 

zeminu, kůru, hnojiva
a další
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ÚMRTÍ
1. 6. 2012 Helena Žáččková, 80 let, Nevšová

 4. 6. 2012 Hedvika Urrbaníková, 91 let, Slavičín
 7. 6. 2012 Hedvika Hrabinová, 85 let, Bohuslavicerabinová, 85 let, Bohuslavic
 9. 6. 2012 Zdenka Kuččerová, 80 let, Slavičín
 15. 6. 2012 Ludmila Kaadlecová, 84 let, Slavičín
 16. 6. 2012 Marie Šebááková, 83 let, Slavičín
 18. 6. 2012 Zdeňka Vikktorinová, 78 let, Divnice
 19. 6. 2012 Jarmila Bukovanská, 55 let, Rokytnicekovanská 55 let Rokytnic
 26. 6. 2012 Anastázie Fagulcová, 102 let, Kochavec

NAROZENÍ
Rudolf a Alena Kováčovi – dcera Amálie
Jan a Hana Kubicovi – dcera Elena
Jiří a Alena Tomečkovi – dcera Karolína
Martin a Barbora Chovančíkovi – dcery
Kristýna a Zuzana

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVEN

V Z P O M Í N Á M E

S bollestí, kterou ani čas 
nezaahojí, vzpomeneme

3. srpna 2012
první smmutné výročí úmrtí pana 

Jaroslavva PINĎÁKA
ýý

z Divnic.
S láskoou a úctou vzpomíná 

manželka Anna a ostatní příbuzní.
Děkuji vvšem, kddkdkdo vooo vzpozpzppzpomenmemenmenouououou 

se mnomnomnomnom uu.

Dne 5. srrpna 2012 vzpomenemmmmeee 
2. smmutné výročí úmrtí
panaa Miroslava ŠIŠKY 

ý

a ddne 16. října 2012
vzpoomeneme 1. smutné

výročí úmrtí 
paní Emilie ŠIŠKOVÉ, 

ý

ooba ze Slavičína.
S láskoou a úctou vzpomínají 

synové s rodinami.

Dne 7. srpna 2012 
vzpomeneme první výročí 

úmrtí naší drahé,
milované babičky, prababičky,

paní Aničky TOMEČKOVÉ 
y p

z Lipové.
S láskou a úctou vzpomínají

snacha Jarmila s rodinou a synové. 

DDDneDD  20. srppna 2012 uplyne 
115 11 let odd úmrtí paní

Annny GOTTTFRIEDOVÉ
p

 ze SSlavičína.
S lássks oou oo vzpomíná dcera Jindra 

s roodinou.

DneDneDneDnene 29 292929 29. s. s. s. ssrpnrpnrpnnrpnrpna 2a 2a 2a 20120101001  up up upupu lynlynynlynlynououou ouou
dvadvadvadvadva ro ro ro roroky ky kykyky od od od ododo úmrúmrúmrúmrúmrtí títíí panpanpanpanpanííííí

MarMarMarMarMarie ie ie ee MMAŇMAŇMAŇMAŇMAŇASOASASOASAS VÉ 
yy pp

ze zezeze ze SlSlaSlalaSlaSlavičvičvičvičvičínaínaínaínín . 
VzpVzpVzppV omíomíomíomom nánáná náná dcedcedcedcdcera rarrr Lidididdda sa sa sss ro ro rorr dindindindind nou.ouou

DnDneDnn  12. ččervence 2012 
uplynulo 110 let od úmrtí 

paní paní Drahomíry URBÁNKOVÉDrahomíry URBÁNKOVÉ
p y

ze Sllavičína. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn ss rodinou

Chceme touto cestou 
poděkovat pannu MUDr. Romanu 

Űberallovi zza obětavou péči 
p

o naši mamminku, babičku, 
paní Anastáázii Fagulcovou 

z Rookytnice. 
Rodinaa Fagulcova

Dne 20. srpna 2012 
si připomeneme první

smutné výročí úmrtí paní
VVladislavy ŤULPLPLPOVÉOVOVÉ  

ýý
z Lipové.. 

S lááskou a úctou vu vu vzzzpomínajíajíají mm manžžel
a synoynoynové vévé s rs rs rodiodiodinamnamnami.i.i.

DneDneDne 22 20. čččerververvencencence je je jsmesmesme 
vzpzppomnomomněli pápápátétété výrvýrvýročíočíočí úm úm úmrtírtírtí
panpanpanííí M MaM rie SUSUSUCHÁCHÁCHÁNKONKONKOVÉ VÉ VÉ 

ppp ýý

a 2a 2a 25. října aa uplupluplyneyneyne 
131313 let oddd úm úm úmrtítírtí 

pana FrFrFrantantantiškiškiška Sa Sa SUCHUUCHÁNKÁNKÁNKA, A, A, 
obaobaoba z  z  z LipLipLipovéovov ...

S lS lS láskáskáskou ou ou vzpvzpvzpomímímínánáná 
rodrodrodr inainin  Ťulpopopovava va a Sa Sa Suchuchuchánkánkánkovaovaova...

ppp

Dne 29. srpna 2012 uplyne 
7 let od úmrtí pana 

Vladimíra GOLDBACHA
z Nevšové.

S láskou a úctou vzpomínají 
mmanželka, syn Vladimír a dceryy

Marie a Dana s rodinami. 

DDne 9. srpna 2012 vzpomenemee 
20. výročí úmrtí pana 

Josefa JAROŠE
ý

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 

maanželka, syn a dcery s rodinammi.

ne 13. srpna 2012 Dn
y se dožila 75 let by

paní ohumila POLÁŠKOVÁBo
yy

z Nevšové.
a úctou stále vzpomínají S láskou a
el a dcery s rodinami.manže

0. srpna 2012 uplyne Dne 20
d úmrtí naší milované 5 let od
y, babičky a prababičky, maminky

paní Marie M ZEMÁNKOVÉ
y pp

Hrádku – hospody.z H
láskou vzpomínáS l
rantišek s manželkou syn Fr

a vnučky Hana, Marta,Aničkou 
etra s rodinami.Pe

Doovolenáá 
v orrdinnacíích

MUDDr. Petrr Zemčíík
oznammuje paacientůům, 

žže ve dnech 
6. – 17. 88. 2012
NEEORDIINUJE.

Zastuppuje 
MUDr.. Jolanaa Malottová 

naa polikllinice.
MUDr. MMarie Častulííková

od 16. 8. do 224. 8. 20012 
NEEORDIINUJE.

Zastuppuje 
MUDDr. Petrr Zemčíík.

MUDr.  Jolanaa Malottová
od 20. 8. do 224. 8. 20012 

NEEORDIINUJE.
Zastuppuje 

MUDDr. Petrr Zemčíík.

SŇATKY
Jaroslav Boráň a Eva Rakráň a Eva RRakovááň a Eva akováva 
Stanislav Gottfried a Luisa Bielskád a Luisa Bielsksa Bielsksa Biela Lu sas
Miloš Taliga a Zlata KozubíkováKozubíkováubíkobíko
Tomáš Kováč a Monika Ševčíková

g

Lukáš Ptáček a Denisa Hořáková
Petr Vaněk a Aneta Vrbová
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Kalendář 
turistických akcí 
1., 2. 9. SLAVIČÍNSKÁ ŠEDESÁTKA –
42. ročník, vede V. Žallman
6. 10. ZÁJEZD NA POCHOD SLOVÁC-
KÝMI VINOHRADY, vede Fr. Kovařík
24. 11. VYCHÁZKA DO ŠANOVA – 
zakončení sezony, vede D. Orsáková
26. 12. POCHOD ZE ŠTĚPÁNA 
NA ŠTĚPÁNA, vede V. Žallman
31. 12. SETKÁNÍ NA HRANICI – PE-
ŇAŽNÁ 

Bližší informace k jednotlivým akcím 
budou vždy v týdnu před akcí ve skříňce 
u turistické mapy na autobusové zastáv-
ce U Radnice.

Akce jsou přístupné široké veřejnosti 
a všem příznivcům turistiky.

Dne 26. května 2012 proběhla na hřiš-
ti v Hrádku soutěž v požárním sportu
XV. okrsku. 

Soutěž se skládala ze štafety 4x 100 m
a požárního útoku. I přes náročný terén
podali všichni zúčastnění skvělé výkony,
které si zaslouží pochvalu. 

Hasiči měřili síly v požárním sportu

Jerevan získal na Teiko cup 2012 v Hluku bronz

Pořadí muži: 
1. Nevšová I, 2. Rokytnice, 3. Bohuslavice n.
Vl. II, 4. Rudimov, 5. Divnice, 6. Bohuslavi-
ce n. Vl. I, 7. Hrádek, 8. Lipová, 9. Slavičín,
10. Nevšová II, 11. Šanov
Pořadí ženy:
1. Nevšová, 2. Rokytnice, 3. Hrádek

Dne 9. června 2012 proběhl v místním 
parku ve Slavičíně II. ročník soutěže mla-
dých hasičů. Soutěžní disciplíny se skláda-
ly z požárního útoku, štafety dvojic, střel-
by ze vzduchovky, určování topografi c-
kých značek, uzlování a překonávaní pře-
kážek po vodorovném laně.
Celkové pořadí:
1. Slavičín, 2. Nevšová, 3. Rudimov

Za tyto dvě soutěže chceme poděkovat 
všem, kteří se podíleli na jejich zdárném 
průběhu. SDH Slavičín

Ve sportovním areálu v Hlu-
ku proběhl 30. června a 1. čer-
vence velký turnaj v malé kopa-

né pod názvem Teiko cup. Letos se už 5. roč-
níku zúčastnilo přes 30 týmů a samozřejmě
mezi nimi nechyběl ani dvojnásobný vítěz
ze Slavičína. Valaši měli v úvodním hracím
dnu trošku problémy se sestavou, nakonec
přeci jen postoupili do nedělních bojů. Již
v základní skupině odehráli velmi kvalitní
utkání s účastníkem futsalové Ligy mistrů
v Otrokovicích – slovenskou Žilinou, které
podlehli 2:3. Slavičany v sobotních utkáních
táhli především Petr Švach a Ivoš Světlík.

V neděli mužstvo posílil Lukáš Matúš
(dříve Kunovice, Bohemians, Dunajská Stre-
da a dnes Třinec), který za slavičínský klub
hrál již v minulosti a také brumovský Mac-
ků a zlínský Linek. Slavičané bez problémů
postoupili do vyřazovacích bojů, kde je če-
kal obhájce prvenství Frisco Karviná s něko-
lika bývalými ligovými hráči v sestavě. Va-
laši duel zvládli na výbornou a vyhráli 2:0.

V semifi nále na ně čekala opět Žilina,
která ve čtvrtfi nále poměrně překvapivě
porazila tým Security Košice, za které na-
stoupil i slovenský futsalista roku 2011 Pe-
ter Kozár a reprezentanti Rick s Drahov-
ským. Slavičané v duelu s Žilinou obdrže-
li úvodní branku od největší hvězdy turna-
je Michala Nemetha (mj. nejlepšího střelce
LM v Otrokovicích), aby následně přikovali
slovenský tým na jeho polovinu, ale obranu
hostů se jim překonat nepodařilo, a v závě-
ru inkasovali branku při power play. V pe-
naltovém rozstřelu o 3. místo Jerevan pora-
zil Uherské Hradiště, když v dramatickém
fi nále si nakonec vítězství v turnaji zajistil
pořádající Hluk, po vítězství na penalty nad
Žilinou. Slavičané tak potřetí v turnaji ne-
zvítězili, přesto tak znovu dokázali vzorně
reprezentovat svoje město a region.

Sestava Jerevanu na Teiko cup v Hluku:
Tyl – Švach P., Švach T., Světlík, Zoubek,

Koseček L., Macků, Linek, Matůš, Křiva, Ko-
seček P. – manager Minarčík

Petr Koseček

Zvemme Vás naa 4. ročnník 

FLORRBALLOVÉÉHO 
TURRNAJJE ŽEEN

244. – 26. 88. 2012
ve Sportoovní halle ve Slavvičíně

ZZačátky uutkání:
24. 8. od 17 hodin

25. aa 26. 8. ood 9 hodin

Můžete see těšit naa tato druužstva:
II. ligga 

AC Uh. Brod 
F&K Orel Uhh. Hradiště 

FFBC Proostějov
I. ligga

TTJ MEZ VVsetín
SK SSnipers Slavičínn

EExtraligga SR 
DFA NNitra 

FFBC Smmolnik
FCC NTS NNemšová

Klub českých turistů 
pořádá 42. ročník etapového pochodu

SLAVIČÍNSKÁ
ŠEDESÁTKA

1. – 2. září 2012

Trasy:
1. den – sobota 1. září
Slavičín –Haluzice –(ČTZ) – nad Vlachovice – 
Újezd (ZTZ) – Vysoké Pole – (vl. značení) – Su-
chý vrch (ŽTZ) – Svéradov (MTZ) – Drnovice, 
rekr. středisko (ZTZ) délka 30 km
2. den – neděle 2. září
Drnovice, rekr. středisko – Valašské Klobouky 
(ŽTZ) – Hložecká kaple (ČTZ) – Slavičín (MTZ)
délka 23 km

Start: sobota 1. 9. v 7.30 od Sportovní haly 
ve Slavičíně

Prezentace: pátek 31. 8. od 18 do 21 hodin
sobota 1. 9. od 6 hodin

Ubytování:
pátek hala SK ve Slavičíně (vlastní spacák)
sobota chatky rekreačního střediska Drnovice
startovné 250 Kč zahrnuje nocleh, večeři a sní-
dani a převoz zavazadel.

Pochod je určen osobám starším 15 let, koná 
se za každého počasí a na vlastní nebezpečí.
Kratší trasa bude určena na místě startu
Doporučená mapa č. 93 – Vizovické vrchy

Přihlášky: do 15. 8.
František Kovařík, Okružní 597
tel. č. 731 980 985
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Ve švédském Stockholmu se uskutečni-
lo ve dnech 25. – 30. 6. 2012 16. mistrovství
světa veteránů ve stolním tenise. Sportovní-
ho zápolení se zúčastnilo celkem 3 316 hrá-
čů z 61 zemí světa v osmi soutěžních kate-
goriích, nejmladší 40-49 let, nejstarší nad 85
let. Jen pro zajímavost, v nejstarší kategorii
soutěžilo 17 žen a 29 mužů. Pořadatelé měli
k dispozici v hale Globe a přilehlých dvou
halách 133 stolů značky Stiga.

Česko reprezentovalo 84 mužů a 11 žen,
mezi nimi i dva hráči SK Slavičín, a to v ka-
tegorii 50-64 let Antonín Martinec a v kate-
gorii 65-69 let Jaroslav Kučera. Dále výpravu
tvořilo i 19 členů doprovodu, vesměs man-
želky hráčů. 54 účastníků cestovalo auto-
karem, 38 letecky a zbytek osobními auty.

Zatímco pro Tondu Martince byl postup
z kvalifi kační čtyřčlenné skupiny do hlav-
ní soutěže jak v soutěži jednotlivců, tak
i ve čtyřhře úspěchem, jeho oddílový kolega
Kučera měl i přes nedostatek přípravy mno-
hem větší cíle. Martinec sice první zápas pro-
hrál s Lánim ze Slovenska, ale pak dokázal
přehrát Němce a Inda. Ve čtyřhře podlehli
spolu s Jiřím Plecháčem z Hostinného dvo-
jici Němců, ale porazili Japonce a Švédy.

Kučera soutěžil v kategorii do 69 let, kde
hrálo celkem 327 hráčů rozdělených do 78
vesměs čtyřčlenných skupin. První dva po-
stupují do hlavní soutěže, hráči ze třetího
a čtvrtého místa hrají soutěž útěchy.

Jako tradičně měl náš hráč těžký los už
ve skupině. Výborného Slováka Horváta, ne-
známého Japonce Naru a bronzového medai-
listu z posledního mistrovství světa v Číně
Němce Weisse však dokázal porazit a po-
stoupil ze skupiny z prvního místa. Ve vy-
řazovacích bojích postupně porazil Szalaie
z Madarska, Argentince s typicky argentin-
ským jménem Carlos Larsson, Australana
Puna a v osmifi nále po boji Němce Warlie-
se. V boji o medaili narazil na bývalého ně-
meckého reprezentanta a nasazenou jednič-
ku na šampionátu Wilfrieda Liecka, se kte-
rým prohrál po vyrovnaném boji 3:1.

„Zejména první set mně mrzí, nedoká-
zal jsem udržet vedení 9:7,“ konstatoval náš
hráč. Ale i tak umístnění na 5. – 8. místě
z více než 300 set startujících je krásné, ze-
jména po zdravotních patáliích, které mu-
sel před šampionátem překonat.

K medaili chybělo jen málo
Celou kategorii nakonec vyhrál a titul

z Číny obhájil Číňan Wang Yin.
V soutěži čtyřher si náš hráč tolik nadějí

nedělal. Jeho tradiční partner z důvodů ne-
jisté účasti a taky trochu z obav o včasném
se dostání do odpovídající výkonnosti se do-
mluvil na účasti s dalším vynikajícím hrá-
čem této věkové kategorie druholigovým
Milošem Matějíčkem z Jeseníku, a tak ne-
měl výkonnostně odpovídajícího partne-
ra. Václav Tajč ze Slaného není sice špatný
hráč, ale přece jen nedosahuje úrovně Karla
Sekaniny, se kterým Kučera vybojoval řadu
úspěchů, třeba v chorvatské Poreči titul mi-
strů Evropy. Přesto dokázali vyhrát skupi-
nu, když postupně porazili Němce, domácí
Švédy a Ruskou dvojici.

V prvním kole vyřazovací soutěže jsme
měli volný los, ve druhém jsme porazili ra-
kousko-dánskou dvojici a ve třetím kole jsme
podlehli německé dvojici 3:2, kdy jsme ne-
dokázali vedení 2:1 na sety udržet a nepro-
měnili jsme ve čtvrtém setu dva mečboly.
Škoda, v deblu jsme měli dobrý los. Rovněž
soutěž deblů vyhráli Číňané.

Celkově česká výprava byla velice úspěš-
ná, ziskem 11 medailí dosáhla nejlepšího
výsledku ze všech mistrovství světa, kte-
rá se uskutečnila. Dvě zlaté pro nás vybo-
jovaly pan Josef Rákosník z Hradce Králo-
vé v kategorii 75-79 let a paní Eliška Krejčo-
vá z Kralup (před nedávnem navštívila Sla-
vičín a v místním infocentru si dala kávu)
v nejstarší ženské kategorii.

Drobné suvenýry ze Slavičína jsou v dal-
ších zemích světa a na oplátku jsme si dovez-
li řadu krásných upomínek v podobě dárků,
navázali jsme další krásné přátelství s hrá-
či celého světa.

Účast na mistrovství světa nebyla jen
ryze sportovní akcí. Českomoravský klub
veteránů ve spolupráci s cestovní kancelá-
ří SKANDIA z Jablonce nad Nisou připravil
pro 54 účastníků, kteří jeli autobusem, zají-
mavý doprovodný program. Po celonoční jíz-
dě z Prahy jsme měli první zastávku v dán-
ské Kodani. Okružní plavba po kodaňských
kanálech se zastávkou u malé mořské víly,
prohlídka plachetnice princezny Margare-
ty, a zejména návštěva světoznámého pivo-
varu Carlsberg spojená s bezplatnou ochut-
návkou mnoha druhů piva této značky byla
velmi zajímavá. Navečer jsme odjeli trajek-
tem do Švédska, kde na nás čekala večeře
a podávala se místní specialita – švédské
koule s bramborem. V neděli jsme dorazili
do Stockholmu a po okružní jízdě městem
jsme byli svědky střídání stráží u královské-
ho paláce, spojeného s promenádním kon-
certem hudby námořních kadetů. Opravdu
velkolepá podívaná. Po prezenci a tréninku
jsme odjeli na ubytování do hotelu Conet, asi
3 km od haly Globe, ale také stejná vzdále-
nost byla do centra Stockholmu. V pondě-
lí a úterý jsme hráli kvalifi kační skupiny,
a ve středu, kdy byl volný den, jsme se věno-
vali prohlídce města. Navštívili jsme stock-

holmskou radnici, kde se uděluje Nobelova 
cena, Vasovo muzeum se zachovalou lodí ze 
16. století, památník obětí katastrofy trajek-
tu Estonia, sídlo a zahrady švédské králov-
ské rodiny v Drottingholmu, kdo chtěl, mohl 
jít do Stockholmského skanzenu nebo jen 
tak se volně projít po městě. Společná veče-
ře v restauraci udělané z královského věze-
ní chutnala pouze ženám, pro chlapy švéd-
ské královské jídlo plněná brambora s kra-
bí nádivkou nic moc. Další dva dny jsme vě-
novali stolnímu tenisu, ale v pátek navečer, 
kdy pořadatelé uspořádali tradičně pro vý-
znamné hosty posezení, nás se to netýkalo, 
jsme spolu s několika dalšími hráči a jejich 
polovičkami šli na procházku po krásných, 
malebných uličkách v okolí královského 
hradu – samý obchůdek se suvenýry a pou-
ličními umělci – prohlédli jsme si krásnou 
katedrálu, kde měla před nedávnem svatbu 
princezna Viktorie. Do hotelu jsme se vrátili 
dost pozdě, protože ve Švédsku se v tuto roč-
ní dobu ještě ve 22 hodin dají na ulici číst no-
viny, tak dlouho je tam den. V sobotou jsme 
fandili našim bojovníkům o medaile, a dá se 
říct, že úspěšně, nakoupili jsme drobné su-
venýry a dárky, ale opravdu drobné, proto-
že ve Švédsku je pro nás draho (pivo 58 SK, 
zmrzlina 1 kopeček 25 SK – 1 SK je našich 
3 Kč). Ve večerních hodinách jsme se přesu-
nuli na penzion, kde nám připravili opravdu 
vynikající večeři, losos s citronovou omáč-
kou a přílohami chutnal úplně všem. Na ces-
tě domů jsme se ještě zastavili i v univerzit-
ním městě Lund a třetím největším městě 
Švédska Malmo, a po 16 km dlouhém mostě 
ze Švédska do Dánska a přes Německo jsme 
se úspěšně vrátili domů.

Na zasedání federace veteránů stolního 
tenisu byli stanoveni pořadatelé dalších šam-
pionátů: v roce 2013 pořádají mistrovství Ev-
ropy německé Brémy, v roce 2014 bude mis-
trovství světa na Novém Zélandě, v roce 2015 
je pořadatelem Evropského šampionátu fi n-
ské město Tampere a v roce 2016 pořádají 
světové mistrovství ve španělském Alicante. 

Tak teď jenom šetřit dále do prasátka, 
udržovat dobrou formu, ale hlavně, a co víc 
si přát, být zdraví. 

Zapsali účastníci zájezdu

Mistrovská utká
FC TVD Slavičín
hřiště Slavičín

muži A – divvize, skkupina EE
neděle 19. 8. BBrumov 110.15

muži B – I. BB třída
neděle 12. 8. VValašskéé Příkazy 10.15
neděle 26. 8. Lhota u VVsetína 100.15

dorost – kraajská sooutěž
sobota 18. 8. MMalenovvice 10.00

žáci – krajskká souttěž 
sobota 25. 8. Hulín 9.330 a 11.15

ání 

J. Kučera a A. Martinec spolu
s předsedouČMKV L. Ruzhou(uprostřed)((
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Putovní výstava mateřských center v Horákově vile

SK Jerevan Slavičíín a Kužeelkářský 
klubb CAMOO Slavičíín 

pořáddají
v sobbotu 1. září 2012 

- od 8 hodinn na antukových  kurtech 
v záámeckéém parku

TURNNAJ 
V NNOHEEJBALUU 

TROOJIC 
JERREVAN CUPP 
– XXIV. rročníkk 

- od 99 hodin v kuželnně

SOUTTĚŽ 
V KKUŽELLKÁCHH 

JEDNNOTLLIVCŮŮ – 
O pohár sttarosty mměsta Sllavičína

Přihláášky:
Petr Kosečček, tel. č. 731 5998 200 – 

ddo 29. 8. 2012

19. 8. od 9.30 Nevšová
SVĚCENÍ NOVÉHO ZVONU

VÝSTAVY
Městské infocentrum
CESTY A NÁVRATY
- fotografi e Jana TLUKY

PŘIPRAVUJEME
 1. 9. 14.00 Pivečkův lesopark
POHÁDKOVÝ LES
 1. – 2. 9.
SLAVIČÍNSKÁ ŠEDESÁTKA 
9. 9. Horákova vila – Sokolovna
MĚLA BABKA TRNKU aneb Dožínková 
folklorní slavnost
14. – 16. 9. Sokolovna
SLAVIČÍNSKÉ PADAJÍCÍ LISTÍ

Pozvánky, kalendáře

První srpnovou sobotu 
4. 8. 2012 od 8.00 hodin

v Lipině u Valašských Klobouk
jubilejní pátý ročník

MEMORIÁLU
FRANTIŠKA STRNADA

V MALÉ KOPANÉ
celodenní doprovodný program 
ukázky techniky Policie ČR, záchranné 
služby, sboru dobrovolných hasičů
skákací hrad a jízdy na koních pro děti
cimbálová muzika Vincúch 
country skupiny Karavana
Již tradičně budou z nebe „padat bonbony“

ve večerních hodinách 
velkoplošná projekce uplynulých roč-
níků
22.00 ohňostroj 
Diskotéka DJ́ s regionálních rádií

hosté memoriálu
moderátor ČT Jakub Železný
fotbalisté FC Tescoma Zlín

záštitu nad akcí převzali
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlín-
ského kraje 
PaedDr. Petr Navrátil, předseda FC TVD

Srdečně Vás zveme na tuto sportovní
kulturně-společenskou akci!

Přihlášky pětičlenných družstev
a info: Mgr. Aleš Ptáček –
tel. č. 603 919 154

LIPINA 2012Městská knihovna
Půjčovní doba Městské knihovny 
Slavičín v měsíci srpnu
Po 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
Čt 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
Internet je pro veřejnost přístupný v této 
půjčovní době. 

Klub důchodců Slavičín pořádá
29. srpna 2012

ZÁJEZD 
NA ZÁMEK 

J

BUCHLOVICE
Cena včetně vstupného: 250 Kč

Přihlášky: tel. č. 728 158 233

Ve středu 1. 8. 2012 v 10 hodin bude 
zahájena v Horákově vile ve Slavičíně 
Putovní výstava mateřských center Zlín-
ského kraje. 

Na jednotlivých bannerech je ke zhléd-
nutí jak prezentace Sítě mateřských cen-
ter, tak i jednotlivých center, která se k této 
akci připojila.

Výstava doputovala do Slavičína z Kro-
měříže, Valašských Klobouk, Uherského 
Hradiště a Zlína. Je k vidění po celý mě-
síc srpen. 

Zahájení výstavy bude doprovázeno 
tvořivým programem v dětském oddělení 
knihovny a podle počasí i programem pro 
děti venku se skákacím hradem. Výstavu 
pořádá Mateřské centrum Slavičín ve spo-

lupráci s knihovnou.
Cílem putovní výstavy je zajímavou 

formou seznámit veřejnost s myšlenkou 
mateřských center, s nabízenými prorodin-
nými službami a s činností Sítě mateřských 
center v České republice.

Mateřská centra nejsou jen místem set-
kávání maminek s dětmi na mateřské a ro-
dičovské dovolené, ale nabízejí aktivní způ-
sob trávení volného času a opravdu široké 
spektrum služeb pro celou rodinu. Zahr-
nují v sobě aktivity zaměřené na sociální, 
kulturní, sportovní, vzdělávací, kreativní 
i ekologickou činnost. Mateřská centra se 
snaží zlepšovat kvalitu každodenního ži-
vota uvnitř společnosti. 

Mgr. Eva Tkadlecová

Včelaři ze Šanova 
Vás srdečněě zvou naa 

VČELAŘSKÉ 
ODPOLEDNE

neděěle 12. srrpna 20112
ve 14 hhodin

výýletiště Šanov
přednááška o vččele medoonosné 

a jeejích prooduktech
hudba, občersttvení a toombola

vstuupné dobrovolnéé

1. 9. 2012 od 14 hodin 
v Pivečkově lesoparku
cestou – necestou
z pohádky do pohádky potkáte krásné 
princezny, roztancované víly, divoké čer-
ty, mokré vodníky, zlou ježibabu a spous-
tu dalších pohádkových postav... a hlav-
ně od každé z nich dostanete 
pohádkový úkol a v cíli získáte
sladkou odměnu od krále a královny

pro děti
spousta soutěží a zábavy

pro všechny
hudba, občerstvení, grilované klobásky, 
nápoje a pro dospělé i točené pivo

Přijďte se pohádkově rozloučit s prázd-
ninami! Těšíme se na Vás!

V případě trvalého deště bude akce odlo-
žena na další sobotu!!! Informace o odlo-
žení by se aktuálně objevila na
www.pivecka.cz v sekci Aktuality.

Pohádkový les 
a zábavné 
odpoledne
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 čtvrtek 2. 8. 21.00
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA – Oscarový Tom

Hanks hraje v nové americké komedii chlapí-
ka středního věku, který díky ekonomické krizi
ztratí práci. Do té doby pracuje jako úspěšný šéf 
v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělání
dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro ná-
vrat do školních lavic. Chce si rozšířit své obzo-
ry, ale hlavně získat lepší kvalifi kaci pro své bu-
doucí povolání. Ve škole se zapíše do hodin ko-
munikace a nečekaně se zamiluje do své učitel-
ky Mercedes, která ve svém osobním životě řeší
spory s manželem... Americká komedie s titulky.

Režie: Tom Hanks/Hrají: Tom Hanks, Julia
Roberts, Rami Malek, Jon Seda, Taraji P. Henson,
Bryan Cranston

98 min./Do 12 let nevhodný/Vstupné 84 + 1ýý
 neděle 5. 8. 21.00

NA MAMUTA
Gérard Depardieu nasedá na legendární mo-

torku Mammut z roku 1973 a řítí se za bývalýmii
zaměstnanci získat potvrzení potřebná k vyřízee-
ní zasloužené penze. Jenže seniorská vyjížďkďka 
se brzy promění v bláznivou road-movie plnnou
bizarních setkání, vzpomínek na bývalou lálásku 
(Isabelle Adjaniová) a nečekaných zvratů. ŠŠede-
sátník Serge, o kterém si všichni mysleli, žeže je jen
obyčejný buran, prožívá „Easy Rider“ svéhého živo-
ta se vším všudy. Francouzská komedie ss titulky. 

Režie: Gustave de Kervern, Benoît DDelépine/
Hrají: Gérard Depardieu, Yolande MMoreau, Be-
noît Poelvoorde, Isabelle Adjani, Bouuli Lanners, 
Philippe Nahon, Anna Mouglalis, AAlbert Delpy, 
Gustave de Kervern

92 min./Do 12 let nevhodný/VVstupné 80 + 1
 úterý 7. 8. 21.00

KOCOUR V BOTÁCH
Titulního hrdinu zastihnette v době, která ča-

sově předchází setkání se zeleleným zlobrem. Je to 
psanec a zločinec, na jehož hž hlavu vypsali boha-
tou odměnu, ale copak by tty obrovské černé oči
dokázaly podvádět a krástt? Všechno určitě musí
být úplně jinak, což se takky vzápětí potvrdí, když 
se kocour v honbě za třemi kouzelnými fazolka-emi kouzelnými fazolka-
mi ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepší-Valdovi Cvaldovi, nejlepš
mu kamarádovi z dětství, který ho jednoho nepěk-ství, který ho jednoho nep
ného dne podrazil tak, že se z kocoura stala štva-ak, že se z kocoura stala
ná zvěř. Dobrodružná animovaná fantasy kome-žná animovaná fantas
die USA v českém znění. Režie: Chris Miller/90m znění. Režie: Chris 
min./Vstupné 80 ++ 1
 čtvrtek 9. 8. 221.00

PŮLNOC V PPAŘÍŽI 
Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzimGil a Inez, který

brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevý-s jejími rodiči d
znamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtělpisovatelem, k
by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jehopo svatbě přes
romantickou představu nesdílí a nemyslí si, žekou předsta
toto město bylo ve 20. letech minulého století zla-to bylo ve 2
tým věkem. Jednoho večera jde Inez se svými přá-kem. Jedno
teli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jehoncovat a
půlnoční zážitky mu odhalí Paříž v jiném světleoční záž
a ovlivní nejen jeho budoucí život... Romantickálivní n
komedie s titulky. medie

Režie: Woody Allen/Hrají: Owen Wilson, Ra-Re
chel McAdams, Marion Cotillard, Kurt Fuller,hel
Mimi Kennedy, Michael Sheen, Alison Pill, Ad-M
rien Brody, Léa Seydoux, Kathy Bates aj./90 min./
Do 12 let nevhodný/Vstupné 84 + 1
 neděle 12. 8. 21.00

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Do kin se po třech letech vrací oblíbená ma-

mutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské

dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozu-
bého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčá-
ka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodruž-
ství... Animovaná komedie USA v českém znění.í.
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier/94 mimin./
Vstupné 80 + 1
 úterý 14. 8. 20.30

SHERLOCK HOLMES: HRA STA STÍNŮ
Sherlock Holmes býval nejnejchytřejším mužem m

salónu – až dosud. Na scéscéně je ovšem nový kri-
minalistický mozek – k – profesor Moriarty, který se
intelektuálně HolmHolmmesoe vi nejen vyrovná, ale jeho
cit pro špatnonost spolu ss na n prosto chybějícím po-
citem svědsvědomí mu vlastně můmůže pomoci slavné-
ho detdetektiva předstihnout. Když nž najdou rakous-
kékého korunního prince mrtvého, podledle důkazů,
jakak je je interpretuje inspektor Lestrade, to vyvypadp á
na sebbevrev aždu. Ale Sherlock Holmes usuzuje, žže e
princ se statal ol bětí vraždy. Kriminální fi lm USA

eys titulky. Režie: GuyGuy Ritchie/Hrají: Robert Downey
pace,Jr., Jude Law, Rachelel Mc M Adams, Noomi Rapa

9 min./Stephen Fry, Jared Harriis, s KelK ly Reilly/129 m
Do 12 let nevhodný/Vstupné 880 +0  1
 čtvrtek 16. 8. 20.30

– 1. ČÁSTTWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 
u strhující upíříV první části závěrečného dílu s

d Cullen po svatběromance se Bella Swan a Edward C
e Janeira, kde se ko-vydávají na líbánky do Ria de J

ch, mohou naplno od-nečně, stranou všeho a všech
í ale netrvá dlouho. Bel-dat své lásce. Jejich štěstí a

ášní k upírovi Edwardovi,la zmítaná prudkou váš
ou náklonností k vlkodlako-ale zároveň upřímnou

i, brzy zjišťuje, že čeká dítě. Tě-vi Jacobu Blackovi, b
rem pro ni však znamená fatálníhotenství s upíre

mantický fantasy fi lm USA s titulky.hrozbu... Roman
Condon/Hrají: Kristen Stewart, Robert Režie: Bill Con

n, Peter Facinelli, Kellan Lutz, Ashley Gre-Pattinson, P
ckson Rathbone, Nikki Reed, Taylor Laut-ene, Jack

Elizabeth Reaser aj./112 min./ner, El Do 12 let ne-
odný/vhod Vstupné 80 + 1

 neděle 19. 8. 20.30
LIDICE
Příběh obyčejných lidí, kteří se absurdní sho-

dou náhod připletli do cesty dějinám. Podle scéná-
ře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou Sazky v r.
2007, nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2.
světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližu-
je osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy,
a to zejména lásku, která stojí na začátku celéhooo
příběhu. Jde o velkofi lm plný emocí, který pouu-u
kazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou zmmě-m
nit chod dějin a způsobit tragédii. České válečečnéeč
drama. Režie: Petr Nikolaev/Hrají: Karel Rododen,od
Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana Bydydžov-yd
ská, Ondřej Novák, Norbert Lichý, Veronikika Ku-ik
bařová, Václav Jiráček, Jan Budař aj./121 mmin./m Do
12 let nevhodný/Vstupné 84 + 1 
 úterý 21. 8. 20.30

SIGNÁL
Poklidnou idylu rázovité vesničky,y, která je taky, 

trochu odříznutá od světa, nečekaně rě rozčeří sym-ě r
patičtí mladíci Kája a Filos. Přijeli pprý proto, abyp
vyhledali nejlepší místo pro instalaaci nového mo-a
bilního vysílače. Vidina zisku vzbbudí v místníchb
pochopitelné očekávání, zvláště když se dozví o za-když se dozví o za-když se dozví o za-
jímavé fi nanční odměně pro majitele pozemku,
na kterém bude vysílač stát. Nová česká komedie.
Režie: Tomáš Řehořek/Hrají: Vojtěch Dyk, Kryš-
tof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden, Kateřina
Winterová, Jiří Menzel, Eva Josefíková, Norbert 
Lichý, Hynek Čermák, Karel Zima, Viliam Čon-
ka/83 min./Do 12 let nevhodný/Vstupné 80 + 1

         tttel: 57777 3 41 1 088    tel: 577 341 108tttetel: 5577 341 10888

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
 čtvrtek 23. 8. 20.30

ALOIS NEBEL
Příběh fi lmu začíná na podzim roku 1989 989989číná na podzim roku 1

na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde , kde, kdenici Bílý Potok v Jeseníkác
slouží jako výpravčí Alois Nebel – je tichý samo-samo-samo-ýppravra čí Alois Nebel – je tich
tář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. mlha.á mlha.ého čas od ččasuas  přepadne podi
Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe, oběť násil-ěť násil-ěť násil-astěji se mu v ní zjevuvuje j Doroth
ného odsunu Němců po 2. světové válce. Šedivé e. Šedivée. Šedivéného odsunu Němců po 2. svěsvětovt é

ce na sklonku soci-nku soci-nku soci-dny na nádraží v Bílém Potoce 
kář Wachek společně k společněk společněalismu líně plynou, výhybká

důstojníky sovětské ar-sovětské arsovětské ar-se svým otcem kšeftují s dů
sféru naruší jednoho dne ednoho dneje noho dnemády. Poklidnou atmosfé

í hranice se sekyrou v ruce, kyrou v rucekyrou v ruceNěmý, který překročí h
matku... České animované dra-nimované dranimované draaby pomstil svoji ma

š Luňák/Hrají: Miroslav Krobot, iroslav KrobotMiroslav Krobotma. Režie: Tomáš L
Václav Neužil ml., Tereza Voříško-Tereza VoříškoTereza VoříškoKarK el Roden, Vá

udvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík, ha, Alois Švehlíkha, Alois Švehlíkvá, MaMarie Ludv
alý, Ján Sedal, Ivan Trojan, Klára Melíš-rojan, Klára Melíšrojan, Klára MelíšOndřej MaMalý

/81 min./Vstupné 80 + + 11+ ková aj./8
 děle 26. 8. nedě 20.30

V PEŘINĚV 
Magický svět dobrých i zlých snů, který se i zlých snů, který si zlých snů, který se

ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzi-peeřinřináchách, ožije v muzipeřinách, ožije v muziu
kálové pohádce. Na malebném náměstí stojí pro-ebném náměstí tí stostojíjí proproebném náměstí sto o
ti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna dnom se nachází čistírndnom se nachází čist n
peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykla-binet paní Hilda – vyklaab  – a
dačka snů. Mezi nimi vládne nepřátelství na ži-i vládne nepřátelství na ži vládne nepřátelstv
vot a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno obje-ček z čistírny nedávno obječek z čistírny nedávno obje
vil skrytý svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny peřinách a umí z nich zlé snpeřinách a umí z nich zlé n
odfi ltrovat... Česká muzikálová komedie. Režie: á muzikálová komedie. Režieá muzikálová komedie. Režie
F. A. Brabec/Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amé-í: Lucie Bílá, Karel Roden, Améí: Lucie Bílá, Karel Roden, é
lie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška ěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliškěj Převrátil, Bolek Polívka, Eli k
Balzerová, Nina Divíšková, Arnošt Goldfl am, Jiří a Divíšková, Arnošt Goldfl am, Jia Divíšková, Arnošt Goldfl am ř
Mádl, Anna Stropnická, Nikol Moravcová, Milan ropnická, Nikol Moravcová, Milaropnická, Nikol Moravcová, Mila
Šteindler, Marek Vašut, Tatiana Vilhelmová, Jo-rek Vašut, Tatiana Vilhelmová, Jrek Vašut, Tatiana Vilhelmová o
sef Vojtek aj.///103103 min./Vstupné 80 + 1/
 úterý 28. . 8.8. 20.30

TADY HHLÍDÁM JÁH
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy ný chemik je donucen vrátit poukazný chemik je donucen v z

na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající to-bní cestu do Řecka. Jeho nastávající tbní cestu do Řecka. Jeho nastávající t
tiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho dila svojí hyperaktivní dcerce přes jehdila sv peraktivní dcerce přes jeh
nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí hol-hlas psa. Celá rodina se díky spiknutí hohlas a. Celá rodina se dík nutí ho
čičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šu-a psa ocitne na prázdninách uprostřed ša psa ocitne na prázdninách uprostřed š
mavské „divočiny“. Zpočátku vypadá alterna-ské „divočiny“. Zpočátku vypadá alternské „divočiny“. Zpočátku vypadá altern
tivní dovolená idylicky. Veškeré plány ambici-íí dovd olená idylicky. Veškeré plány ambicní dovolená idylicky. Veškeré plány ambic
ozního otce i starostlivé matky berou postup-ního otce i si startarostostlivé matky berou postuního otce i starostlivé matky berou postu
ně za své ve chvíli, kdy dcerka se psem potkají ě za své ve chvíli, kdy dcerkerka sa se pe psem potkě za své ve chvíli,  dcerka s sem tka
někoho, kdo jim rozumí... Nová česká komedie. někoho, kdo jim rozumí... Nová česká komedmedně  rozumí... Nová česká komedi
Režie: Juraj Šajmovič ml./Hrají: Lukáš Vaculík, Režie: Juraj Šajmovič ml./Hrají: Lukáš VaculíRežie: Ju  Ša í: Lukáš Vaculí

ka Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Veronik
az-Divišová, Simona Stašová, Pavel Nový, Iva Paa
ter derková, Lukáš Latinák, Klára Jandová, Estt
+ 1KočK ičková, Matouš Ruml /110 min./Vstupné 84 +

 čtvrtek 30. 8. 20.30
DIKTÁTOR

a je Jmenuje se Aladdin a od smrti Kimim Čo Čong ng Ilaa
ktá-považován za posledního mohykána mezi dikk
n si tory. Komik a mystifi kátor Sacha Baron Cohenn
na-po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi nn
eo-vlékl mužný plnovous a spolu s ním masku ne

kte-mezeného vládce zemičky jménem Wadiya, kk
ií… rou chce ze všech sil zachránit před demokraci

Hra-Komedie USA s titulky. Režie: Larry Charles/HH
ris, jí: Sacha Baron Cohen, Aasif Mandvi, Anna Far
gan Adeel Akhtar, Horatio Sanz, Ben Kingsley, Megg
n aj. Fox, B.J. Novak, John C. Reilly, Kevin Corrigann

/83 min./ Mládeži nepřístupno/ + 1 Vstupné 80 ++

Změna programu vyhrazena.
NÍM Všechna představení jsou uváděna v LETNN
 zá-KINĚ. Za nepříznivého počasí a dostatečnéhoKINĚ. Za nepříznivého počasí a dostatečného

jmu diváků se promítá v kině SOKOLOVNA.s romítá v kině SOKOLOVNA.ů s romítá v kině SOKOLOVNA

POZOR – změna začátků představení od 14. 8. 
na 20.30 hod.

Informace na tel. č. 577 341 108
www.mesto-slavicin.cz
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mladí, svižní hoši? Čas se nezastavil.
Následoval společný oběd spojený s vý-

měnou vzpomínek a životních zkušeností.
Náš průvodce Václav vyzval k minutě ticha
k uctění našich již zesnulých kamarádů. On
jediný z naší party zůstal v tomto kraji a jako
znalec poměrů nás provázel městem a pou-
kazoval na vše, co se zde změnilo. 

Druhý den nám bylo umožněno nahléd-
nout do prostoru tenkrát námi přísně stře-
ženho. Příroda se zde úplně změnila. Stráž-
ní budovy zapomenuté, v zoufalém stavu.
Po prohlídce objektu následovala návštěva
našich bývalých kasáren. Nás nejvíce za-
jímala budova, ve které jsme tehdy bydle-
li. Tenkrát dřevěná, dnes zděná. Při vstupu
nás ohromilo naprosté ticho. Vše vypadalo

jinak. Jen železné postele při-
pomínaly, že tu kdysi byli vo-
jáci. Přesunuli jsme se do dal-
ších budov, ve kterých je dnes 
výstava vojenského materiálu. 
Bylo pro mne zážitkem po toli-
ka letech podržet v rukou samo-
pal. Taktéž i řada vysloužilých 
vojenských automobilů mě vra-
cela do minulosti.

Po ukončené prohlídce 
jsme opět poseděli v zámecké 
restauraci. Tím končil náš 
dvoudenní pobyt v tomto kra-
ji. Zbývalo už jen se rozloučit. 
Sbohem, Slavičíne! Ale radě-
ji – snad zase jednou na shle-

danou, pokud nám to zdraví ještě dovolí… 
Chtěl bych zde ještě poděkovat oběma 

organizátorům Václavu Kubrychtovi a Janu 
Hlaváčovi za jejich snahu, čas i ochotu vě-
novanou této akci.  Bernard Pudzich, 

Ebersbach - Německo 
Děkuji za účastníky srazu veteránů 

panu ing. Františku Struhařovi, řediteli 
VOP Slavičín, za umožnění vstupu do vo-
jenského prostoru a panu ing. Lubomíru 
Lukáčovi, který nás areálem provedl. Dě-
kujeme rovněž panu Karlu Došlovi za mož-
nost prohlídky přebudované bývalé stráž-
nice, panu ing. Martinu Procházkovi, jed-
nateli Armyparku a jeho kolegům, kteří se 
nám věnovali při prohlídce našich býva-
lých kasáren.  Václav Kubrycht
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pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR: E 13 008.
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Už je to dávno, co jsem opustil kasárna
tehdejší posádky VS Bohuslavice. Psal se
rok 1963. Rozešli jsme se, jako když se ptá-
ci rozletí, a málokdo z nás si předal adre-
su bydliště v civilu. Zůstaly jen vzpomín-
ky. Léta ubíhala a vcelku jsme o sobě sot-
va co věděli.

Před několika týdny jsem však dostal
pozvánku na setkání veteránů sloužících
v té době v Bohuslavicích. Nebydlím zrov-
na za rohem (820 km), ale tuto příležitost 
jsem si nechtěl nechat ujít. Nebude-li teď,
druhá možnost již nebude. Vždyť my ne-
jsme jen veteráni, ale i jubilanti „sedmde-
sátníci“. Přiznávám, že zde byla i zvěda-
vost. Kdo všechno přijede? Poznáme se?
Tak jsem tedy jel. Cestou jsem vzal příte-
le, který tenkrát se mnou sloužil.

Do Slavičína jsme přijeli v poledních ho-
dinách. Nemohl jsem to tu poznat. Nová sil-
nice, široké chodníky, celá řada krásných
domů, pěkné koupaliště a dokonce i dřevě-
né mosty přes řeku voněly čerstvým nátě-
rem. Působilo to na mne, jako by nás měs-
to očekávalo.

Sraz byl domluven v restauraci na zám-
ku. Přijeli jsme jako první. Asi po půl ho-
dině se otevírají dveře a vstupuje řada
starších pánů. Jeden po druhém se před-
stavujeme. Já jsem… a ty? Poznáváš mě?
Změněni k nepoznání… Kde zůstali ti

Setkání po mnoha letech

V sobotu 30. června proběhl na výletišti
v Hrádku čtvrtý ročník Dětského dne, který
vyvrcholil ve večerních hodinách koncertem
Gabriely Gunčíkové a držitele několika slo-
venských slavíků kapely DESmod.

Tato fi nančně velice náročná akce by se
neobešla bez velké podpory sponzorů a také
ochoty všech dobrovolníků!

Považujeme za povinnost poděkovat fi r-
mám: 

LAVR Design, HOPA CZ, NICOMA, DO-
KOTEX, Pila Vágner, KOWAG, ELVA, AUTO-
KAP, FLORES-OUTDOOR, Pneuservis pod

G. Gunčíková a DESmod zněli Hrádkem
čapím hnízdem, Truhlářství Hlavica, AG-Sta-
ving, NICO, Truhlářství Hlavica, Krill aircraft,
TOMASCAR, dále Liborovi Machů, Přemo-
vi Rakovi, Peťovi Cuřínovi, Laďovi Koudelo-
vi, Sváťovu Dividlu a MO ČSSD Slavičín za fi -
nanční podporu akce!

Díky patří také všem pořadatelům dětské-
ho dne, kteří se s odhodláním postarali o zá-
bavu dětí i dospělých:

SDH Hrádek, leteckým modelářům ze Sla-
vičína, Šrotákům, L. Maděrkovi, Peťovi Svo-
bodovi, manželům Kramářovým, Army par-
ku. Dále děkujeme městu Slavičín a děvča-
tům z infocentra za podporu.

Ovšem lví podíl na bezchybném průběhu
akce měli všichni ti výborní a skvělí lidé, kteří
se od pátku do až do nedělního úklidu neúnav-
ně a nezištně starali o chod celého víkendu.

Příští rok Dětský den určitě zase zopaku-
jeme a pokusíme se překonat vysoko nasta-
venou laťku minulých ročníků. 

Odměnou všem zúčastněným je, že vý-
dělek ve výši 95 tisíc Kč bude rozdělen mezi
místní dobročinné organizace a rodiny se
zdravotně postiženými dětmi. 

Majoš Zvonek a Šárka Valčíková

Lyžařské tratě 
v okolí Slavičína
y

Sportovním kklubům Slavičín ve spolupráci 
s Mikroregionemm Luhačoovické záleesí se poda-
řil díky dotaci z programu „Bílou sttopou Luha-
čovickým zálesímm“ nákupp sněžnéhoo skútru Ya-
maha RS Viking Professioonal se stoopařem Pro-
fi  III. Oddíl lyžařřů SK Slaavičín nyní í svolává 
schůzku zájemců, kteří byy chtěli býýt nápomoc-
ni při plánování tratí, kterré tento skkútr bude v 
zimě upravovat.

POZOR! Půůvodní terrmín plánoované schůz-
ky přeložili na ppátek 311. srpna 2012
v 18 hodin ve Sportovní hale ve Slavičíně. 

Omluva redakce 
V červencovém zpravodaji nebyly zveřejněny 
některé příspěvky doručené do redakce elek-
tronickou poštou. 

Za pochybení se velmi omlouvám MUDr. 
Romanu Űberallovi, rodině Urbánkových 
z Prahy, panu Josefu Janečkovi a místním 
hasičům, rodině Hrnčiříkových ze Slavičína 
a PaedDr. Zdence Odehnalové.

Za pochopení děkuje Marie Rumplíková


