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 plasty – 28.. 8.
 papír a náppojové kaartony – 221. 8.
 sklo – 7. 8.

Svoz tříděného 
odpadu 

Matka dvouletého syna, mistryně
Španělska ve střední váze v karate Shin-
kyokushin, polyglotka – perfektně ovládá
pět světových jazyků, autorka cestopisu Mé 
zápisky z magické Amazonie, studentka 
postgraduálního doktorského studia v oboru
krajinné inženýrství. Jana Mikulec ve svých
třiceti letech rozhodně neztrácela čas. Svými
aktivitami zaujala také španělský tisk, který
o ní nedávno publikoval rozsáhlý článek.

Jana se karate naplno věnuje již od svých
patnácti let. Na jednom z mnoha šampionátů,
kterých se zúčastnila, poznala i svého muže 
Rubéna, úspěšného španělského karatistu,
kterého si vzala v roce 2009. Jana se několikrát 
probojovala až na mistrovství Evropy, kde
zpočátku reprezentovala Českou repub-
liku, ale později už hájila barvy slunného 
Španělska.

Jana žije v Logroñu, malebném městě
na severu Španělska. Odloučení od rodiny
a přátel nebylo vůbec jednoduché, ale díky
svému muži a synovi už považuje Logroño
za svůj domov.

Nedávno spolu s manželem založili ja-
zykovou školu Mortimer English Club, která
se zaměřuje na výuku angličtiny od batolat až
po seniory. Jana má s výukou cizích jazyků
dlouholeté zkušenosti. Miluje výzvy a dokládá
to i svým obdivuhodným odhodláním vést 
ve Španělsku vlastní jazykové centrum. Vždy
je příjemné se v zahraničním tisku dočíst 
o úspěších slavičínských rodáků. 

Přejeme Janě hodně elánu v dalších pra-
covních aktivitách i osobním životě.

Eva Slováková

Jana Mikulec – úspěšná Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
slavičínská rodačka Správní rada fondu vyhlašuje výběrové

řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín na opravy a mod-
ernizaci bytů, bytových domů a rodinných
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 bytovém
nebo rodinném domě
na výměnu oken u domu staršího 15 let
na obnovu střechy starší 15 let
na dodatečnou izolaci proti zemní vlh-
kosti domu staršího 10 let
na zateplení obvodového pláště domu 
staršího 5 let
na obnovu fasády domu včetně klem-
pířských prací
na zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě

na opravu a rekonstrukci havarijního 
stavu balkonů a lodžií
na vybudování nebo rekonstrukci 
koupelny nebo sprchového koutu
na vybudování WC
na rekonstrukci bytového jádra vč. 
vyzdění, na výměnu sanitární keramiky 
a vodovodních 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 
zveřejněny na úřední desce města Slavičín. 
Informace a tiskopisy k podání žádosti 
poskytuje ekonomický odbor MěÚ Slavičín, 
Ivana Čížová.

Žádosti se přijímají v termínu od 1. 8. 2013 
do 2. 9. 2013 poštou nebo v podatelně MěÚ 
Slavičín. Ing. Oldřich Kozáček, 

předseda správní rady fondu

Městský úřad Luhačovice, odbor staveb-
ní – úřad územního plánování oznámil
místo veřejného projednání návrhu Územ-
ního plánu Slavičín spojené s odborným
výkladem na den 14. srpna 2013 (středa) 
od 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 301
(třetí patro) MěÚ Slavičín.

Návrh Územního plánu Slavičín je
zpracován pro celé správní území města,
tj. katastrální území Slavičín, Hrádek 
na Vlárské dráze, Divnice a Nevšová.

Do návrhu Územního plánu Slavičín 
je možno nahlédnout na Městském úřadě
Luhačovice, odbor stavební, na Městském 
úřadě Slavičín, odbor stavební úřad a we-
bové adrese: http://www.mesto.luhacov-
ice.cz/12423-dokumenty-projednavane.

Ing. Alois Studeník,
vedoucí stavebního úřadu

Město Slavičín odprodá zájemcům
s t ř e š n í  o k n a  V E LU X ,  r o z m ě r 
1140/1180 mm, demontovaná na stav-
bě ZŠ Malé Pole. Zájemci se mohou
dohodnout na prohlídce s Mgr. Goldbachem,
tel. číslo: 739 314 749, zaplatit na radnici 
v pokladně města ve výši 1000 Kč za 1ks. 
Na doklad o zaplacení budou okna vydána 
na stavbě. Demontovaná okna jsou bez záruky.

Město Slavičín Vás zve na

GRILL
PÁRTY

10. srpna 2013, od 15.00 hodin
v areálu letního kina Slavičín.

Můžete ochutnat: 
 grilované jehně
 steaky
 grilované krevety
 hermelíny na grilu
 ryby ...

 V průběhu akce zahraje
skupina TEMPO.

 Zábavné odpoledne 
pro děti. 

Vstup zdarma!

e 

Pozvánka na veřejné projednání 
návrhu Územního plánu Slavičín
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Ptají se lidé…

Kdy bude opravena lávka u kruhového
objezdu?

Nepůjde o jednoduchou opravu, půjde o
demolici staré dřevěné lávky a její nahrazení
novou železnou lávkou. Půjde o příhradovou
železnou konstrukci s dubovou mostovkou
(podlahou lávky). V nejbližších dnech
očekáváme dokončení projektových prací,
na jejichž základě bude zpracován rozpočet 
a připraveno výběrové řízení na zhotovitele.
Jako veřejný zadavatel se musíme řídit 
zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Po výběru zhotovitele je teprve možno
uzavřít smlouvu s dodavatelem na stavbu
lávky. Rozhodně neotálíme a chceme mít 
novou lávku co nejdříve, nicméně nějaký
ten týden to jistě potrvá.

Chceme také požádat občany, aby
skutečně lávku nevyužívali a nesnažili se
různými způsoby překonat zábrany, které
zamezují vstupu na lávku. Je to velmi

nebezpečné jednání a mohlo by mít pro takto 
konající osoby fatální následky. Děkujeme 
za pochopení. 

Ptali jste se na regulaci parkování 
ve městě. Já bych regulaci nezaváděla, jsem 
ráda, že nemusím za parkování platit tak, 
jako v okolních městech. A s parkovacími 
kotouči se také nechci obtěžovat. Je v této 
věci již konečné rozhodnutí?

Konečné rozhodnutí pro nejbližší období
je. Na náš dotaz jsme nečekali mnoho reakcí 
a stanovisek občanů, ale spočítali bychom je 
doslova na prstech jedné ruky. Odsud jsme 
odvodili, že se nejedná o problém, který by 
občany města zajímal či parkování by vnímali 
jako problém. Proto budeme problém dále 
sledovat a městská policie bude i nadále 
provádět monitoring volných parkovacích 
míst. Předpokládáme, že se po nějaké době 
veřejnosti opět na tuto otázku zeptáme. 

Přihlásil jsem se do e-aukce na elektřinu
a plyn, kdy vlastní e-aukce proběhne?

Dne 1. 8. 2013 je poslední termín sběru
podkladů od jednotlivých občanů, kteří se 

chtějí e-aukce zúčastnit. K datu 23. 7. se zatím 
do aukce přihlásilo více jak 80 domácností. 
Následně aukční společnost B4F, s. r. o., 
zpracuje a přichystá zadávací dokumentaci 
k e-aukci. Soutěžit budeme dvakrát, nejdříve 
proběhne e-aukce na dodávku elektrické 
energie, kde je stanoven předběžný termín 
12. 8. 2013 a týden poté – 19. 8. 2013 by 
měla proběhnout e-aukce na dodávku 
zemního plynu. Upozorňuji, že termíny jsou 
předběžné a mohou se ještě změnit. E-aukce 
bude probíhat on-line na internetu a bohužel 
nelze každému jednotlivě zpřístupnit sle-
dování aukční síně tak, aby vlastní průběh 
mohl sledovat z pohodlí svého domova 
na svém počítači. Proto pokud máte zájem, 
přijďte sledovat e-aukci společně s námi! 
Na přímé sledování průběhu elektronické 
aukce zveme všechny občany do zasedací 
místnosti budovy radnice, 3. podlaží. 
Přesná data a časy konání e-aukce Vám 
budou sdělena s dostatečným předstihem 
prostřednictvím městského rozhlasu a we-
bových stránek města Slavičína. 

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

MMít v pořádddku jízddní kolo se vvyyyplatí

V období prázdnin a dovolených 
je na komunikacích zvýšený počet 
cyklistů. Městská policie Slavičín se 
mimo jiné zaměřuje i na tuto skupinu 
účastníků silničního provozu. Cyklista 
je v případě dopravní nehody velmi 
ohrožený na zdraví a životě. Nechrání 
jej ani deformační zóna skeletu a karo-
serie vozidla, ani bezpečnostní pásy nebo 
airbagy. O to více si musí cyklista počínat 
obezřetně. A hlavně mít jízdní kolo 
řádně vybavené. Je důležité mít funkční 
brzdy a za snížené viditelnosti jízdní 
kolo opatřené zadním červeným světlem 
a předním světlometem s bílým světlem. 
Další důležitou povinností cyklisty je užít 
při jízdě cyklistickou helmu. Tato povin-
nost platí pro osoby mladší 18 let. Jinak se 
cyklista dopouští přestupku proti zákonu 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích.

Městská policie chce mladé cyklisty 
vychovávat a proto připravila motivační 
akci. Ty děti, které budou mít jízdní kolo 
v pořádku a budou mít na hlavě řádně 
nasazenou cyklistickou helmu, budou 
strážníci odměňovat malým dárkem 
ve formě refl exních samolepek nebo 
přívěšků. Tato akce probíhá v průběhu 
prázdnin a to až do vyčerpání zásoby 
refl exních prvků, které jsou pro tuto akci 
připraveny. Bohuslav Pjajko,

velitel Městské policie Slavičín 

Městská policie 
jSlavičín informujej

Akktiviity

Naši studenti získali ocenění od společnosti
Scio za nejlepší výsledky ve Zlínském kraji
v testování sedmých ročníků. V předmětu
matematika nejlépe uspěli Martin Procházka
a Jan Sucháček. V testování jazyka českého
byli oceněni Filip Unzeitig a Lukáš Zámečník.
Dále bylo naše gymnázium oceněno rovněž
společností Scio certifikátem „Pečujeme
o vzdělání“ za aktivní přístup ke zjišťování
výsledků vzdělávání v roce 2010 – 2013.
Dne 17. června 2013 navštívili studenti tříd
primy, sekundy a tercie vzdělávací program
„Austrálie – tajemství rudého kontinentu“.
Tento program pořádala Městská knihovna
Slavičín.
Dne 21. června 2013 proběhla v Městské
knihovně Slavičín beseda v rámci „Literárních
Luhačovic“ se spisovatelem, panem Janem
Cimickým.
 Velmi zajímavá beseda pro studenty gym-
názia proběhla 24. června 2013 v budově školy.
Zavítal k nám režisér, pan Cyril Podolský (au-
tor večerníčku Krysáci, animace v seriálu Pat a
Mat, Králíci z klobouku atd.), který přednášel
o principech animace, přípravě a realizaci
animovaného fi lmu.
 Obhajoby ročníkových prací úspěšně zv-
ládli žáci kvarty, někteří své práce obhajovali
dokonce v jazyce anglickém.
Na konci školního roku proběhl ještě 
astronomický workshop, který je v rámci
udržitelnosti projektu Zavedení nových metod
a forem do výuky přírodovědných předmětů
na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín.
Dne 25. června 2013 proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže WHO

IS NEO, kterou pro studenty středních škol 
v regionu pravidelně pořádá softwarová 
fi rma Object Consulting, s. r. o., a Nadace 
Jana Pivečky.
Naši školu vzorně reprezentovali tito žáci:
Trčka Štěpán (G2) – 1. místo v kategorii Senior 
Kužela Michal (Kn) – 2. místo v kategorii 
Senior 
Tomek Ondřej (Sx) – 2. místo v kategorii Junior 
Slováček Vojtěch (Tr) – 3. místo v kategorii 
Junior
V průběhu prázdnin vedení školy zpra-
covává investiční záměr na zateplení 
a výměnu prosklených částí budov SOŠ 
v nákladech 26,5 mil Kč.
V budovách SOŠ dochází k zasíťování všech 
učeben, kabinetů a dílen pro přístup na inter-
net a k vybudování dalších 3 interaktivních 
učeben.  Bc. Marie Stejskalová

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Gymnáázium Jana Pivečky a SSStřední 
škola Slavvičín jjako auutorizovanná osoba 
umožňujee získkat pro zájemcee z řad 
veřejnosti a fi rem díllčí i úplnéé kkkvalifi -
kace v oboru OObráběčč kovů dle zzzákona 
č. 179/2006 Sbb., o uuznávání vvýssledků 
dalšího vzzděláváání:
Soustruužení kkovovýých materiáálůůů
Obsluhha CNCC strojůů
Vrtání kkovovvých maateriálů
Broušenní kovvových materiálů
Frézováání koovovýchh materiálůů
Dále nabízzí možnost: nástavbovéhhho ma-
turitního sstudia v oborru Podnikáníí (2leté 
denní, 3letté dálkkové), kk pronájmu ddííílenské 
prostory v areáluu SOŠ, DDivnice 119 (bbbudova 
tzv. „staré školy“). 

Kontakktní infformacee: tel. č. 604 4553 954.
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Brronzzový pooohár z MMisstrovvství ČČRRR je nášš!

Koncem školního roku měli všichni
žáci i učitelé ZŠ Slavičín-Vlára důvod
k obrovské radosti. Náš fotbalový tým totiž
vybojoval v Mistrovství ČR 3. místo a bron-
zový pohár tedy putoval do Slavičína. 

A jaká byla cesta ke skvělému úspěchu?
Fotbalový turnaj Coca-Cola Školský pohár
je určen pro žáky studující na druhém
stupni základních škol či gymnázií. A to
byla příležitost i pro mladé fotbalisty
z naší školy, kteří se po absolvování

Základní škola Slavičín-Vlára
okrskového a regionálního kola probojovali až
do krajského finále. To proběhlo dne
30. 5. 2013 na fotbalovém stadionu FC TVD
Slavičín. Hrálo se za nepříznivého počasí,
které však nijak neovlivnilo nadšení mladých
fotbalistů ani kvalitu jednotlivých zápasů.
Hráči ZŠ Slavičín-Vlára předvedli skvělý
 výkon ve všech odehraných zápasech a ani
ve třetím kole tohoto celorepublikového
turnaje nenašli přemožitele. Naše škola se
tak radovala z postupu na fi nálový turnaj
– Mistrovství České republiky, který se
odehrál v Praze ve dnech 19. a 20. 6. 2013.
Na vítězné týmy čekají neuvěřitelné
3 dny v italském klubu Juventus Turín.
Setkají se s hráči, trenéry a projdou si zákulisí
nového stadionu tohoto velkoklubu.

Na fi nále jsme proto odjížděli se snahou
předvést dobrý valašský fotbal a dobře
reprezentovat jak naši školu, tak i město
Slavičín a Zlínský kraj. Na rozpáleném stra-
hovském stadionu za obrovského povzbu-
zování slavičínského „kotle“ podal náš tým
vynikající výkon. Ze skupiny jsme postoupili

z druhého místa – získali jsme tak možnost 
bojovat o medaile. V semifi nále jsme ale 
nestačili na prvoligový Hradec Králové. 
V zápase o třetí místo jsme se utkali se ZŠ 
Javorník. Po vyrovnaném boji skončil zápas 
remízou 1:1 a rozhodly až pokutové kopy, 
které proměnili Ondřej Floreš a Štěpán 
Havlín. Skvělé zákroky předvedl Lumír 
Číž, který vychytal dva hráče Javorníku. 
Vybojovali jsme bronzové medaile a získali 
velké uznání od fotbalové hvězdy Jana 
Kollera. Úspěch je pro nás o to větší, že 
jsme se dokázali prosadit mezi ligovými 
týmy. Tento krásný zážitek moderoval Petr 
Suchoň z TV Nova a sportovní komentátor 
Jaromír Bosák.

Poděkování za vzornou reprezentaci 
školy, města a kraje patří Lumíru Čížovi, 
Jakubu Hyžíkovi, Václavu Matějkovi, 
Ondřeji Šebákovi, Danielu Fojtíkovi, 
Michalu Švachovi, Patriku Studeníkovi, 
Ondřeji Florešovi, Jakubu Kovářovi, 
Štěpánu Havlínovi, Tomáši Kalíkovi, 
Lukáši Šebákovi, Martinu Salajkovi, 
Ondřeji Miklasovi a Milanu Durďákovi.

Ing. David Ptáček, 
ZŠ Slavičín-Vlára

Adresa: Horní náměstí č. p. 111, 763 21
Slavičín
Pevná linka: 571 110 425
Mobil: 739 095 315
E-mail: pindakova@pivecka.cz
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné
využívat 12 PC a Internet ZDARMA.
Za poplatek je možnost tisku, kopírování
a ukládání dokumentů na média, vazba
dokumentů do plastových kroužků, lami-
nování dokumentů.
Kurz fi nanční vzdělávání – zdarma!

Chcete mít pod kontro-
lou vlastní fi nanční situaci? 
Chcete zvládnout nečekané 
výdaje? Chcete si vytvořit správné návyky 
ve spravování svých peněz? Chcete se vyhnout 
podvodníkům? Pokud ano, navštivte náš kurz!
Čekají na Vás informace rozdělené do těchto
5 modulů: rodinný rozpočet, finanční
produkty a služby, podepsat můžeš, přečíst 
musíš, fi nance v pracovněprávním vztahu,
zodpovědné zadlužování. 

Termíny: 5. 9., 6. 9. – senioři
Místo: Slavičín, Městská knihovna, Os-

vobození 255
Finanční vzdělávání je součástí projektu

ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ www.
abecedarodinnychfi nanci.cz a je fi nančně
podpořeno partnery projektu.
Tvořivé aktivity

Dílna inspirace
každou středu od 16.00 hodin v domě

č. p. 96 na Horním náměstí ve Slavičíně. 
Bližší informace Vám ráda podá a dotazy

zodpoví paní lektorka Eva Bartošová na tel.
čísle 777 913 782. Program: srpen – kanzashi
(kytky z mašliček).
Letní příměstský tábor pro děti

Hledáte letní příměstský tábor, kde jsou
děti na prvním místě? Chcete si zajistit 
tábor, kde se Vaše děti naučí nové doved-
nosti a poznají mnoho nového? Má Vaše
dítě rádo zábavu, malování, soutěže, pohyb a
angličtinu? Ano? Nenechte jim ujít zajímavý
program na prázdniny.

Organizovaný program probíhá každý den
od 8.00 do 15.30 hodin (možnost příchodu
již v 7.00).

Tábor je určen dětem ve věku 8 – 14 let.
Cena: 1 200 Kč. Cena zahrnuje: teplé

obědy, svačiny, pitný režim, vstupné, honorář
lektorům, výtvarný a učební materiál. Pré-
mie: zdarma CD s digitálními fotografi emi,
na nichž bude zachycen průběh celého táboru.

12. – 16. 8. VŠEHOCHUŤ TÁBOR
Příměstský tábor se všeobecným

zaměřením. Děti se můžou těšit na hry
všech možných druhů a zaměření, malování, 
procházky, soutěže, koupání a sportování.
Přijďte se pohádkově rozloučit s prázd-
ninami!

Nadace Jana Pivečky a divadlo SemTamFór
srdečně zve všechny děti, rodiče a prarodiče
na pohádkový les a zábavné odpoledne
do Pivečkova lesoparku. 

Na pohádkovou cestu můžete vyrazit
31. 8. 2013 od 14.00 hodin.

Cestou necestou, z pohádky do pohádky,
potkáte mokré vodníky, roztancované víly,
divoké čerty, zlou ježibabu, veselou včelku
Máju a včeláka Vilíka, zamilovaného Shreka
a Fionu, kutily Pata a Mata a spoustu dalších

pohádkových postaviček… A hlavně, od každé 
z nich dostanete pohádkový úkol a v cíli 
získáte sladkou odměnu. Pro zpestření a větší
zábavu bude v pohádkovém lese připraveno
pro děti mnoho soutěží, trochu napětí a pro 
dospělé trochu napití, hudba, jídlo a chlazené 
nápoje zajištěny.

Těšíme se na Vás!

Polovina letošních prázdnin už patří 
vzpomínkám, věřím, že u většiny dětí těm 
nejlepším.

Dům dětí zajistil na první polovinu 
prázdnin letní aktivity pro 86 dětí. Uspořádal 
10 denní letní dětský tábor na Martiňáku 
pro 42 dětí. Martiňák se od prvního dne 
změnil v olympijskou vesnici, která hostila 
6 států. V 10 disciplínách si změřili síly ti 
nejlepší sportovci „z celého světa“. Sportovci 
ale plnili i další úkoly v dalších soutěžích 
a hrách, které tábor nabízel. K táboru 
neodmyslitelně patřily i diskotéky, od-
dychové, rekreační aktivity. Bohužel však 
ne koupání, kvůli teplotě vzduchu a vody, 
které by děti spíše ohrožovaly. Jenže – znáte 
to. Co je prima, čas moooc rychle ukrajuje. 
A tak i tady nastal poslední den – loučení. 
Z dětských tvářiček, ale i z dospělých tváří 
zmizela pohoda, nastoupil smutek. Mnohé 
dětské obličeje byly plné slz. Ty poslední 
vysoušel z tváří až Vsetín. Podstatné je, že 
jsme se všichni ve zdraví vrátili domů. A já 
doufám, že většina těch, jimž byl tábor určen, 
byla spokojena. Takže nezbývá, než si přát, 
abychom se za rok na Martiňáku ve zdraví 
opět sešli.

Zprávy z Domu dětí 
a mládeže ve Slavičíně

Informace Vzdělávacího střediska
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nabídli dva. Lucka Domorádová s Barunkounabídli dva Lucka Domorádová s Barunkou
Durďákovou měly na starost ten první z nich,
tematický – Zvířata kolem nás. A opravdu
– zvířat kolem nich bylo opravdu dost. „U
Černíčkových“ jich bylo jako v malé ZOO –
tak si to děti užily jak v Nevšové, tak ještě v té
velké ZOO v Lešné.

Druhý příměstský tábor byl se všeobecným
zaměřením. Vysokému počtu dětí muselo
odpovídat i personální zajištění. O 26 dětí se
staraly: Barborka Durďáková, Monika Frolová
a Petra Hyžíková. Nabídly dětem rovněž
maximum, včetně mini olympijských her a
zájezdu do Luhačovic.

Všem, kteř í se na letním táboře

na Martiňáku i těm, kteří se starali o děti 
v příměstských táborech, patří můj obrovský 
dík.

A zbytek července? Vééééliké chystání 
na rekonstrukci, která „domeček“ čeká, a to
už v poslední červencové dekádě.

Zdenka Odehnalová, 
ředitelka DDM Slavičín

Jubilejní 15. ročník tradičního nohejba-
lového turnaje trojic pod názvem Jerevan
cup v zámeckém parku ve Slavičíně na-
konec překvapení nepřinesl a do fi nálového
duelu se dostaly dva nejvíce favorizované
celky v turnaji – z Brumova a místní HOPY.
Třetí místo skončilo také ve Slavičíně,
když tým SKP udolal v souboji o bronz
bohuslavský Vaněk team.

V turnaji startovalo 12 týmů z celého
okolí a účastnila se ho i jedna žena – Lenka
Fibichová.

Turnaj se poprvé ve své historii konal
v rámci Park párty a doprovázel ho bo-
hatý kulturně společenský program v
zámeckém parku. Ceny nejlepším týmům
a hráčům předával starosta města Ing.
Jaroslav Končický. Pořadatelé z Jerevanu
děkují touto cestou za pomoc s  přípravou
turnaje místnímu infocentru a městu
Slavičín, dále fi rmám Nicoma, Restaurace 
u Talafy a hospůdce u Karla.
Výsledky 15. ročníku Jerevan cupu:
1. místo – Brumov

V Jerevan cupu dominovali Brumovjané

Fotbalové utkání družebních měst se vydařilo

Zprávy TJ Sokol Nevšová

2. místo – HOPA Slavičín
3. místo – SKP Slavičín
4. místo – Vaněk team Bohuslavice n/Vl
Nejlepší hráč – Tomáš Studeník (SKP)
Nejlepší smečař – Roman Fojtík (Brumov)
Nejstarší hráč – Anton Bonko st. (Torzo)

Celkem sedm branek mohli vidět fanoušci
v nevšovském sportovním areálu v sobotním
odpoledni, kde se utkala družební města ze
Slavičína a slovenské Nové Dubnice nad
Váhom. V zápase fotbalových internacionálů

se hrál kvalitní fotbal, ve kterém nebyla nouze
o dramatické momenty na obou stranách.
Slovenský celek byl lepší v první půli, kdy do-
konce dvakrát orazítkoval břevno slavičínské
branky, Valaši těžili především ve druhém
poločasu z rychlých kontrů, které dokázali
pohotově zakončit. Zápasu přihlížel i sta-
rosta města Jaroslav Končický a místostarosta
Pavel Pinďák. Odvetné utkání je naplánováno
na září do slovenské Dubnice.

Internacionálové FC TVD Slavičín vs.
Internacionálové MFK Nová Dubnica nad
Váhom 4:3 (1:1)

Branky FC TVD: Abrhám Petr 3 a Münster
Bronislav

TJ Sokol Nevšová se jako nováček 
Okresního přeboru Zlín umístila v ročníku 
2012/2013 na 5. místě.

Celková bilance 11 výher, 9 remíz 
a 6 proher je určitě dobrým počinem i pro 
nastávající ročník.

Mužstvo bylo druhým nejproduktivněj-
ším týmem, kdy soupeřům nastřílelo 
úctyhodných 68 branek, z nichž 31 gólů 
zaznamenal ostrostřelec Tomšů Václav, 
který tak získal od OFS Zlín pohár 
za nejlepšího střelce OP.

Za vzornou reprezentaci obce Nevšová
i města Slav ičín pat ř í fotbal istům
i realizačnímu týmu Nevšové velké
poděkování, s přáním, aby jim „fazóna“
vydržela i do dalšího ročníku.

Mužstvo nastupovalo v této sestavě:
Čupalka Vlado – Salvet Ladislav, Častulík
Lubomír, Srcháček Jiří, Münster  Petr,
Juriga Tomáš, Münster  Tomáš, Haviar
Andrej, Vašička Roman, Chmela Adam,
Martinus Martin, Tomšů Václav, Šoman
Petr, Černík Zdeněk, Drga Martin, Malina
Petr, trenér Hradil Josef, vedoucí mužstva
Žák Oldřich.

Výbor TJ Sokol Nevšová

Sportovní kluby Slavičín, oddíl stolního 
tenisu pořádá na konci srpna – 31. srpna 
2013 – už 42. ročník turnaje ve stolním 
tenisu mužů. Jedná se o nejstarší tur-
naj na Moravě a je vypsán ve čtyřech 
soutěžních kategoriích. Hlavní soutěží 
je soutěž dvoučlenných družstev, která 
je zároveň memoriálem Františka Trlla. 
Soutěž jednotlivců bez omezení je 
vzpomínkou na dalšího našeho úspěšné-
ho hráče Oldu Kozáčka. Soutěž hráčů 
hrajících maximálně divizi je vypsána 
jako memoriál Milana Maryáše. Pro hráče 
nad 40 let pořádáme samostatnou soutěž.

V roce 2012 se turnaje zúčastnilo 
74 hráčů z 18 oddílů a jednotlivé zá-
pasy přinesly hodnotný stolní tenis. 
První místa budou obhajovat v soutěži 
družstev Moravská Slavia Brno, v soutěži 
jednotlivců Dušan Štípala z Martina, 
v soutěži do divize Komorovský z Trenčína 
a v soutěži veteránů Wavrosz z Orlové.

V letošním roce slibuje turnaj, kterého 
se v hlavních soutěžních kategoriích 
zúčastňují především mladí hráči, kvalitní 
stolní tenis a proto přijďte povzbudit 
domácí hráče.

P r o p o z i c e  b u d o u  z ve ř e j n ě ny 
na stránkách oddílu a města Slavičín.

Jaroslav Kučera

Slavičínský stolní 
tenis čeká turnaj

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skuppina E
neděle 11. 8. OOtrokoviice 10.1
neděle 18. 8. DDolní Beenešov 100.15
muži B – I. B. třída 
neděle 25. 8. JJaroslaviice 10.15
dorost – krajsská souttěž
sobota 17. 8. VValašská Polankaa 10.00
sobota 31. 8. LLouky 100.00
žáci – krajskýý přeborr
sobota 24. 8. KKunovice 9.30 a 111.15

í 

15

Kalendář turistických akcí
 18. 8. Setkání na Peňažné

 31. 8. – 1. 9. Slavičínská šedesátka – 
etapový pochod

Aktuální informace jsou pravidelně 
uváděny na informační tabuli na au-
tobusové zastávce před radnicí, popř. 
na tel. č. 605 723 249, p. Vojtěch Žallman. 
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVEN
Rostislav a Jana Vyskočilovi – syn Tobiáš
Milan a Žaneta Andersovi – dcera Sabina

y y

Jiří a Eva Petrů – syn Jiří

SŇATKY – ČERVEN
Petr Vaněk a Michaela Špačková
Roman Šuchma a Jana Vrbová

p

 18. 6. 2013 Zdeňka Kovaříková, 88 let, Divnice

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpra-
vodaje narození Vašeho dítěte a uzavření manžel-
ství, dostavte se, prosím, na matriku Městského úřa-
du Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním
a zveřejněním osobních údajů na základě zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vilém Kledrowetz a Leona Švajdová
Radim Králík a Andrea Kapustová

ÚMRTÍ
3. 6. 2013 Marie Goldbachová, 77 let, Nevšová

 5. 6. 2013 Matylda Pazderová, 83 let, Slavičín
 11. 6. 2013 Marie Remešová, 89 let, Hrádek
 17. 6. 2013 Aleš Parýzek, 36 let, Slavičín

V Z P O M Í N Á M E

Dne 19. srppna 2013 uplyne 10 let, kdy
nás po traggické smrti opustil náš syn 

Stanislaav ŠURÁŇ
p gg

 ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku děkují rodiče
a sestry MMarie a Dana s rodinami. 

Dne 1. srpna 2013 vzpomeenemnemnemneme eee 
1. výroččí úmrtí naší sestry, tetyetyetyety,, , 

paní Blažeeny MACHŮ
ý

 ze Slavičínnna. a.a.a.
S lááskou a úctou nikdy

nezapomeeneme, sestra s manželem mm
a neteře JJana a Radka s rodinami. 

Dne 7. srrpna 2013 vzpomeneme 
1. výroččí úmrtí naší maminky, 
paní Luudmily VACULÍNOVÉ

yy
. 

Za tichouu vzpomínku děkují děti 
s rodinami. 

Dne 13. srpna 2013 by se dožil 70 let 
pan Josef BRLICA ze Slavičína. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, syn a dcera s rodinami 

a sestra s rodinou.

Manželka, děti, rodina Mrázkova,
Vaňkova, děkují všem příbuzným,

známým za květinové dary 
a za rozloučení na poslední cestě 

pana Aleše PARÝZKA
p

.

Dnnene 166. srpnaa 2013 vzpomeneme 
15. sssmuutné výročí úmrtí naší dcery,

mmmaminkyy a sestry, paní 
Tááni HOKOVVÉ

yy
, roz. Rybákové.

Kdo jstee e ji znalii, vzpomeňte s námi. 
SS lS áskou a úúctou vzpomínají 

zarmoummoum cené děěti s rodinami, rodiče
a ostaatní rodina. 

DneDneDneDnene 2. 2. 2.2.2. sr sr sr sr srpnapnapnapnapna 20222 13 3 33 vzpvzpvzpvzpvzpomeomeomememenemnemnemnemneme e e e
15.15.15.55  vý vý vývývýroročočročočočí úí úí úí úí úmrtmrtmrtmrtmrtí pí pí pí pí panaanaananaana

RudRudRuddRudolfolfolfolfolfa Ka KKa KKOŠUOŠOŠUŠUOŠUOŠUTATATATATA
ýýý

 ze ze zezee Sl SlSSS avičínnnnna. a.a. a
KdoKdoKdo jsjsjssj te te te tete ho ho ho hoho znaznaznaznaznalli,li,li,i,li, vz vz vz vz vzpompompompompomeňtttte seee  nánánánánámmi.m  

ManManManMaMa želželželželželka ka ka kaa aa da da dddcercececc a sa sa a s ro ro rororodindindindindinou.ou.ou.ou. 

DDneD  30. čerrvence 2013 jsme 
vzpommmnmm ěěěli 2. výýročí, kdy nás navždy 

opupupupp sststit l pan Jaroslav MASAŘ
ý y

ze SSlavičína. 
p yDne 14. srpna 2013 by se dožil 70 let.

S láskou vzpoomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka 

a dceryy s rodinami. 

Dne 299. srpna 2013 
by se dožila 900 let naše maminka,

babička a pprababička, paní 
Marie REMEEŠOVÁ

pp
 z Hrádku.

Kdo jste ji znalii, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctoou vzpomínají dcery 

a syn s rodinami.

Dne 20. srpna 2013 
vzpomeneme 1. smutné výročí,

kdy nás navždy opustila
paní Miloslavaaa BO BO BORÁŇOVÁ

y y p
.

Za tichouuu vz vz vzpomínkínkkuuu 
děkujeujeuje ma ma manženženžel al al a ro ro rodindindina. a.a. 

Dneee 19 1 1 . srpnna 2a 2a 20130101  
uplupluplynou dva rokrokroky, 

co co co násnásnás na  vždy opustila 
našnašnaše me me miloiloilovaná manželka, 

mammammaminkinkinka a babička, 
panpanpapaní íí VlaVlaVladisdisdislava ŤULPOVÁ z Lipovvé.

S lSS láááskou vzpomínají 
manmanmanžel a synové s rodinami. 

Dne 2. srpna 2013
vzpomeneme 30. výročí úmrtí 
ppana Bohumíra PROCHÁZKY

ý
.

S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Jaroslava 

a synové Bohumír 
a Lubomír s rodinami. 

Dne 20. srpna 2013 
vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

paní Hedviky REMEŠOVÉ
ý

.
S láskou a úctou 

vzpomínají synové Jaroslav, 
Zdeněk a Miroslav s rodinami.

ne 10. srpna 2013 Dn
neme 1. smutné výročí,vzpome

y nás navždy opustil kdy
pan Ing. Josef HUMPLÍKI

y y py
.

hou vzpomínku děkujeZa tich
manželka a děti.m

i bychom touto cestou Chtěli
oděkovat lékařům, po
ám a ošetřovatelkám sestrá

ocnici s následnou péčí v nemo
vičíně za vzornou péči ve Slav
pitalizaci naší maminky,při hosp
í paní Jiřiny ŠEBÁKOVÉ.

me všem hodně zdravíPřejem
alší této nesmírně obětavé a síly v da
a náročné práci.a
ucená rodina Šebákova. Zarmou

p

e 22. července 2013 Dne
pomněli 6. výročí úmrtí jsme vzp

paní Marie SUCHÁNKOVÉM
p ýýp

a 25. října 2013 
eneme 14. výročí úmrtí vzpome

pana rantiška SUCHÁNKAFr
ý

.

Dne 3. srpna 2013
oslaví manželé 

Ladislav a Vladimíra 
PRESOVI

50 let společného života.
Mnoho štěstí, 

zdraví a rodinné
pohody do dalších společných 

let přeje nejbližší rodina.

Dne 24. srpna 2013 oslaví 
90. narozeniny

paní Hedvika KUNDEROVÁ
y

. 
Hodně zdraví, sluníčka a radosti

z vnoučat a pravnoučat ze srdce přejí 
synové Petr a Honza s rodinami.

Blahopřejeme
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazové foto na počkání
 ateliérové foto dětí, rodinné
 svatební foto – video
 foto školních srazů na počkání
 převod VHS na DVD-CD 
 prodej fotoalbumů 
 fotovideo
 mnoho dalších služeb

Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 889 809
www.fotoatelierotohodl.estranky.cz

Španělština
ve Slavičíně

p
Nabízím individuální a skupinové kurzy 
španělštiny všech úrovní pokročilosti. 
Přihlásit se mohou děti i dospělí. Výuka se 
maximálně přizpůsobí Vašim potřebám. 
Možnost přípravy na mezinárodní 
zkoušku DELE.

Mgr. Eva Slováková
Kontakt: 777 573 864,
slovakova@centrum.cz

Bowling 
Slavičín 

g

Obchoddní 4782, Tel.: 773 999 9973
wwww.facceboook.com/bowlingslavvicin
wwww.boowlingslavicin.cz

22.. –– 277. SRPNA
AMMERICCAN DAYS 3
NEJLLEPŠŠÍ HAAMBURGERY
100%% HHOVĚĚZÍ
RECEEPTYY J. OOLIVIERY, Z. POHLREEICHA
Letní mícchané nápoje
Křuppaváá pizzza
Steaky

1. 88. – 110. 9. 2013
PŘÍJJEMM PŘŘIHLÁŠEK 
DO ZÁÁŘIJOOVÉHO 
BOWWLIINGGOVÉHO TURNAJEE 
PŘIHHLÁŠŠKY SSE PŘIJÍMAJÍ NA BAARU

Prrodám zahraaaadní, zdděnný, 
poodskklepennný dommekk 

i s pozeemmmkem 
vv zaahrádkářskkkéé osaděě č. 1 
zza kkosteelem vveee Slaviččíněě. 

Ceena doohhhodou. 
Teelefoon: 60333 145 0550, 

7737 37333 385. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s., provozovatel vodovodů a kanalizací
na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, 

upozorňuje odběratele na změnu svého loga, které bude postupně
uváděno na všech dokumentech, formulářích a propagačních
materiálech společnosti. K tomuto kroku bylo přistoupeno
na základě výsledků průzkumu spokojenosti z roku 2012,
ze kterého vyplynulo, že zákazníci mají jen malé povědomí
o názvu svého dodavatele, který pro ně zajišťuje dodávku pitné
vody a odvádění vody odpadní. Nové logo by mělo přispět 
k účinnější prezentaci společnosti u svých odběratelů a správně
je nasměrovat při řešení nejrůznějších dotazů a požadavků nebo
hlášení poruch a havárií. 

Nové logo společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

MUDr. Roman Űberall 
5. – 17. srpna 2013
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková.

MUDr. Jolana Malotová
19. – 23. srpna 2013
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík. 

Dovolená 
v ordinacích 
lékařů

MUDr. Petr Zemčík
5. – 16. srpna 2013
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová. 

MUDr. Marie Častulíková
12. – 23. srpna 2013
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil. 
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Pozvánky, kalendáře
3. 8. 13.00 Divnice – hřiště
SPORTOVNÍ DEN
10. 8. 15.00 Letní kino
GRILL PÁRTY 
14. 8. 21.00 Letní kino
LÉTO S DIVADLEM - 
PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE
19. 8. 22.00 a 24.00 Areál Charity
LÉTO S DIVADLEM - 
PSÍ HŘBITOV
21. 8. 21.00 Letní kino
LÉTO S DIVADLEM - 
MUŽ SEDMI SESTER
24. – 25. 8. Sportovní hala
TURNAJ VE FLORBALE
26. 8. 21.00 Areál Charity
LÉTO S DIVADLEM - 
JESSIE A MORGIANA 
31. 8. 14.00 Pivečkův lesopark
POHÁDKOVÝ LES
31. 8. Sportovní hala
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Výstavy: 
Městské infocentrum
60. VÝROČÍ TURISTIKY VE SLAVIČÍNĚ
Městská knihovna
FOTOGRAFIE – V. VANÍČEK
Galerie Jasmín
OBRAZY – V. MAHDAL

Připravujeme:
8. 9. JAK TO DĚLALI NAŠI STAŘÍČCI

Každý měsíc od začátku letošního roku
se slavičínská veřejnost mohla v městské
knihovně setkat se zajímavou osobností, ať
už ze světa literárního či z jiné umělecké
branže. Nejinak tomu bylo i v měsíci 
červnu, kdy ve čtvrtek 20. 6. 2013 knihovnu
poctil návštěvou vzácný host – MUDr.
Jan Cimický, CSc. Známý spisovatel
a psychiatr se pravidelně zúčastňuje akce
Literární Luhačovice, přičemž na základě
několikaleté výborné spolupráce Městské
knihovny Slavičín s Občanským sdružením
Luhačovice a SOŠ Luhačovice zavítal
i do našeho města. 

V pořadu s názvem „Jak jsem je znal...”
zazněly útržky vzpomínek MUDr. Cimi-
ckého na celosvětově slavné osobnosti,
s nimiž se na svých zahraničních cestách
seznámil, a které v jeho duši zanechaly
nesmazatelný dojem. Jean Paul Belmondo,
Pablo Neruda, Vítězslav Nezval, Paul
Eluard, Vlasta Burian a mnozí další ve-
likáni uměleckého světa mu byli na kratší
či delší čas vzácnými společníky, z jejichž
příběhů čerpal životní moudrost. O tyto
nezapomenutelné prožitky se s šarmem a
vypravěčským umem sobě vlastním podělil
s návštěvníky besedy, kteří se tradičně 
dostavili v hojném počtu. Zde se také dotkl
své významné spisovatelské dráhy, která

Slavný lékař a spisovatel ve Slavičíně

zahrnuje širokou škálu žánrů od detektivních
románů až po básně a psychologické novely.

Na konci besedy publikum odměnilo
MUDr. Cimického nadšeným aplausem,
poté následovala autogramiáda, kde mohl
každý získat autorovu knihu i s osobním
věnováním.

Co dodat závěrem? Snad jen to, že chvíle
strávené ve společnosti pana Cimického byly
jedinečné, neopakovatelné a jistě nadlouho
utkví v myslích všech, kteří toho dne zavítali
do městské knihovny.

Mgr. Gabriela Klabačková

Infformmace zz knihovvny

Půjčovní doba v srpnu:
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00

Vladimmír Vanníček
Černoobíláá fottografi eee. 
Výstava v galerii městtské knihovvnnny. 
Je otevřenna do 226. srppna 2013 
v uvedenéé půjčovní době. 

Klubb turistů vee Slavičíně  
Vás srdečně zzve na výsstavu uspořřádanou k

60. VÝRROČÍ TTURISSTIKY 
na Slaviččínskuu 

Výstava se konáá v Městskkém infocentru Slavičín 
po celý měsíc srpen a je kk vidění vždy v otvírací 

ddobě infocentra. 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín pořádá
v sobotu 31. 8. 2013 

zájezd na termální
koupaliště Štůrovo.

j

Cena 280 Kč, odjezd v 6.00 hodin
ze zastávky Radnice. Přihlásit se můžete

na tel.: 731 621 122 nebo osobně
na penzionu č. 235 v Hrádku.

Sportovní den 
v Divnicích

V sobotu 3. srpna 2013 od 13.00 proběhne 
na asfaltovém hřišti v Divnicích sportovní den. 

Jako první začne nohejbalový turnaj trojic 
a ve večerních hodinách bude pokračovat turnaj 

v badmintonu. Občerstvení je zajištěno.

Mezinnároddní turrnaj 
ve flfl orbaale žeen 

opět ve Slavičííně
Ve dnech 24. – 25. 8. 2013 

se ve sportovní haale ve Slavvičíně uskuteeční přípravný 
mezinárodní turnnaj ve fl orbbale žen. Zúúčastní se ho 
osm týmů, mimoo jiné mistrr Slovenska z Pruského

a extraligový týmm z Olomouce. 
Srdečně zveme všechny přízznivce ženského fl orbalu. 

První srpnovou sobotu – 3. 8. 2013 – se
uskuteční od 8.00 hodin v Lipině u Valašských 
Klobouk šestý ročník Memoriálu Františka Strnada
v malé kopané. Je připraven celodenní doprovodný 
program – ukázky techniky Policie ČR, záchranné 
služby, sboru dobrovolných hasičů, dále skákací 
hrad a jízda na koních pro děti, vystoupení cim-
bálové muziky a country skupiny. Již tradičně budou 
z nebe „padat bonbony“. Ve večerních hodinách 
je připravena velkoplošná projekce uplynulých 
ročníků, na 22.00 hod. ohňostroj a dále diskotéka 
DJ’s regionálních rádií. Během celého dne bude 
probíhat prezentace nového „Pivovaru Hrádek“ 
včetně ochutnávky pivních speciálů.

Hosty memoriálu jsou moderátor ČT Jakub
Železný a kapitán zlínských vícemistrů hokejové
extraligy Petr Čajánek. Záštitu nad akcí převzali 
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák
a krajský radní PaedDr. Petr Navrátil.

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

Pozvánka na sportovní 
kulturně-společenskou 
akci LIPINA 2013 

Vítěz 5. ročníku –
Žebráci Valašské Klobouky 
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Léto s divadlem ve Slavičíně
Slavičínská Sokolovna sice prochází rekon-

strukcí, aby od září poskytla přístřeší všem
kultury chtivým Slavičanům, ale divadlo Sem-
TamFór se rozhodlo, že to vůbec neznamená,
že se stran kultury nebude ve Slavičíně nic dít.

Ve spolupráci se slavičínským Infocentrem
připravilo divadlo SemTamFór divadelní
srpen pod širým nebem. Jelikož se obliba
open air festivalů a představení šíří po celé
republice, řekli jsme si, že Slavičín by neměl 
zůstat pozadu a připravili jsme čtyři večery
s divadlem. Program pro letní hraní jsme
sestavili tak, aby si každý divák přišel na své.
Hrát se bude jednak v areálu letní scény, která
byla v letošním roce upravena tak, že je pro
divadlo přímo stvořená, a jednak v areálu
Charity nad krytem CO.

Čtyři dny letních divadel zahájí 14. srpna
v 21.00 hodin novinka – detektivní komedie
Past na osamělého muže v areálu letní scény.
Následující pondělí 19. srpna proběhnou dvě
představení Psího hřbitova – od 22.00 hodin

a od přesné půlnoci proběhne derniéra této in-
scenace, která se tímto netradičním způsobem
rozloučí se slavičínskými diváky.

Třetí hrací den, ve středu 21. srpna od 21.00
hodin jsme nasadili osvědčenou erotickou
grotesku Muž sedmi sester, která se zastaví
při svých cestách po českých a moravských
jevištích kousek od domovské scény, a uvidíte
tuto inscenaci v její 30. repríze.

Poslední hrací den, pondělí 26. srpna
od 21.00 hodin přijala pozvání inscenace Jessie
a Morgiana. Tato hororová záležitost v režii
umělecké šéfky Městského divadla Zlín Hany
Mikoláškové se bude hrát v areálu Charity nad
krytem CO a představí se v ní, mimo jiné také
Marek Příkazký – člen ansámblu Městského
divadla Zlín a hostující člen divadla SemTam-
Fór. Nikdo, kdo má rád horory a rád se bojí, by
neměl toto představení vynechat.

Rozhodně si nenechte ujít tuto možnost 
a přijďte do divadla pod širým nebem. Celý
SemTamFór bude rád, pokud se tato akce

osvědčí a budeme z ní moci udělat pravidlo 
pro další roky.

V př ípadě nepř íznivého počasí se 
představení ruší.

Vstupné na jednotlivé představení jsou 
v předprodeji na stránkách divadla www.
semtamfor.cz nebo ve slavičínském Info-
centru za 70 Kč. Vstupné na místě 100 Kč, 
studenti 85 Kč. 

Program Léta s divadlem:
 14. 8. 2013 – 21.00 hodin – Letní scéna –
Past na osamělého muže – detektivní komedie 
– novinka na repertoáru
 19. 8. 2013 – 22.00 hodin a 24.00 hodin
– Areál Charity – Psí hřbitov – derniéra – 
divácká kapacita omezena – doporučujeme 
využít předprodej
 21. 8. 2013 – 21.00 hodin – Letní scéna – 
Muž sedmi sester – 30. repríza
26. 8. 2013 – 21.00 hodin – Areál Charity 
– Jessie a Morgiana – horor v režii umělecké 
šéfky Městského divadla Zlín

Těšíme se na viděnou v divadle!
Divadlo SemTamFór 
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 čtvrtek 1. 8. – 21.00 hodin
96 HODIN: ODPLATA
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA

Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži
nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s
bílým masem, aby zachránil život své unesené
dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí
návštěva dcery Kim a také bývalé manželky
Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho.
Lenore je přímo před zraky Bryana unesena.
Kim se snaží před pronásledovateli uniknout.
Bryan pochopí, že vyjednávání s únosci nemá
naději na úspěch. Hlavou gangu je totiž Murad,
otec jednoho ze zločinců, které Bryan zabil.
Jediné, po čem Murad touží, je krvavá odplata.
Pro Bryana začíná neúprosný závod s časem.
Musí využít veškeré své znalosti a schopnosti,
aby ochránil svou rodinu...

Režie: Olivier Megaton
Hrají: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie

Grace, Rade Šerbedžija, Luke Grimes, Leland
Orser, Jon Gries aj.

Akční drama Francie s titulky. 98 minut.
Vstupné 80 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 4. 8. – 21.00 hodin 
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se

vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství,
tentokrát v příběhu nazvaném Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů. Nová “doba ledová” zavede
hlavní hrdiny i diváky do ohromného podzem-
ního světa dinosaurů. Je to barevná krajina
plná bujné vegetace, která je ostrým protipólem
mrazivého prostředí z prvních dvou “dob
ledových”. Je to země nebezpečí, ohromných
tvorů, rostlin pojídajících mamuty, země plná
tajemných míst. Věčný smolař, prehistorický
krysoveverčák Scrat má před sebou osudové
setkání s krysoveverkou Scratte. Mamuti Manny
a Ellie očekávají první přírůstek do rodiny. Leno-
chod Sid se zase dostane do problémů poté, co si 
založí vlastní rodinu s nalezenými dinosauřími
vajíčky. Šavlozubý tygr Diego řeší dilema, jestli
se z něj po boku kamarádů nestává příliš velký
měkota. Navíc, když se objeví dinosauři, Manny
přestává být „králem džungle“...

Animovaná komedie USA, 90 min. Vstupné
80 + 1 Kč.

 úterý 6. 8. – 21.00 hodin
PANIKA V MĚSTEČKU
I animované plastikové hračky Kovboj, Indián

a Kůň mají své problémy. Při plánu překvapit 
Koně k narozeninám ručně vyrobeným dárkem
se Kovbojovi a Indiánovi podaří zničit dům,
ve kterém všichni tři žijí. Nerozlučná trojice
přátel prožívá bizarní dobrodružství, jež je zave-
dou mimo jiné do středu země, zamrzlé tundry
a podvodního světa obývaného příšerkami se
špičatými hlavami. Excentrická komediální
šaráda plná vypilovaných odzbrojujících gagů,
vycházející mimo jiné z dědictví surrealismu,
nabízí animovanou akční podívanou par ex-
cellence, jíž před nedávnem doslova podlehlo

publikum canneského i karlovarského festivalu.
Celovečerní verze neodolatelných peripetií
plastových protagonistů, jež vznikala celých pět 
let, vychází z kultovního, cenami ověnčeného
dvacetidílného televizního seriálu…. 

Režie: Stéphane Aubier, Vincent Patar
Animovaná komedie s titulky, 74 min.

Vstupné 70 + 1 Kč. 

 čtvrtek 8. 8. – 21.00 hodin
PSYCHO
Anthony Perkins jako duševně nemocný

Norman Bates. Jeho starý ponurý dům slouží
jako příležitostný motel a rozhodně není místem
klidného odpočinku. O tom se přesvědčí i Ma-
rion Craneová (Janet Leigh). Soukromý detektiv
(Martin Balsam) a Marionina sestra (Vera Miles)
se vydávají po stopách zmizelé mladé Marion.
Smrtelné napětí stoupá, až nakonec vyústí
ve strašný a nevyhnutelný závěr...

Režie:  Alfred Hitchcock
Hrají: Anthony Perkins, Vera Miles, John

Gavin, Martin Balsam, John McIntire, Simon
Oakland, Patricia Hitchcock, Janet Leigh, John 
Anderson, Alfred Hitchcock

Drama Velké Británie s titulky. 109 min.
Vstupné 70 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 11. 8. – 21.00 hodin
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Do kina se vrací oblíbená mamutí rodinka

Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky
Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra
Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta,
aby prožili nové napínavé dobrodružství.
Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich
ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných
rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud ta-
kovým způsobem, že pradávná Pangea začne
praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky
pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení
naší prehistorické party. Ellie a Broskvička
zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid
a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře
hluboko do širého oceánu. Ať to stojí, co to
stojí, naši tři odvážní přátelé se musí dostat 
zpátky domů a při tom na ně čeká nejedno velké
dobrodružství. Při cestě zpět jim dají zabrat 
nejenom mořské bouře, přílivové vlny a mořské
příšery, ale musejí zvládnout i první společné
soužití na jedné malé kře a tak se můžeme těšit 
na řadu komických scén plných vzájemného
špičkování...

Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier
Animovaná komedie USA, 94 min. Vstupné

80 + 1 Kč.

 úterý 13. 8. – 20.30 hodin
LORE
Poté, co byli Lořini (Saskia Rosendhalová)

nacističtí rodiče (Hans-Jochen Wagner a Ursina
Lardiová) uvězněni americkými a sovětskými
vojsky a ona byla ponechána svému osudu,
přebírá dívka zodpovědnost za své čtyři mladší
sourozence a vede je z Bavorska přes zničenou

zemi na sever do bezpečí babiččina domu 
vzdáleného asi 900 km. Na fi lmu Cate Short-
landové není fascinující jen způsob, jakým je
natočen, ale také – a možná především – jeho 
téma. Lépe řečeno změna perspektivy, která ze 
stopadesáté variace na téma „dítě ve válce“ činí 
náhle velmi originální a velmi palčivý příběh. 
Protože dospívající Lore je svým způsobem také 
obětí války – byť v souvislostech, nad nimiž nás 
málokdy napadne přemýšlet. A myslet není 
nikdy k zahození...

Režie: Cate Shortland 
Hrají: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, Phillip 

Wiegratz, Ursina Lardi, Kai-Peter Malina, Sven 
Pippig, Friederike Frerichs aj.

Německé válečné drama. 108 min. Vstupné 
80 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.

 čtvrtek 15. 8. – 20.30 hodin 
ATLAS MRAKŮ
Filmová adaptace románu Davida Mitchella 

vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které
se odehrávají v různých časech a na různých
místech od začátku 19. století až po posta-
pokalytickou budoucnost. Film zobrazuje 
myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí 
a především našich činů napříč časem a pros-
torem, kde všechno má svoji příčinu i následek, 
smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého 
hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti 
vyvolá revoluci v daleké budoucnosti...

Režie: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy 
Wachowski

Hrají: Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim Stur-
gess, Hugh Grant, Halle Berry, Susan Sarandon,
Ben Whishaw, Jim Broadbent, Keith David, 
James D‘Arcy, Xun Zhou, Du-na Bae, Alistair 
Petrie, Götz Otto, David Gyasi, Robert Fyfe, Zhu 
Zhu, Mya-Lecia Naylor j. 

Mysteriózní sci-fi  drama s titulky. 172 min. 
Vstupné 100 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 18. 8. – 20.30 hodin
CROODSOVI
Dobrodružná animovaná komedie vypráví 

příběh první pravěké rodiny na světě, která se 
jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání 
svou rodinu. Řídí se svéráznou fi lozofi í pro 
přežití „Strach je dobrý, změna špatná“ a drží se 
jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné 
jeskyně, kde doposud spokojeně bydleli. Grug 
je nakonec nucen uznat, že lepší než zde jen
přežívat, je začít znovu opravdu žít někde jinde. 
A tak Croodsovi podniknou cestu do neznáma, 
ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších,
neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných
stvoření. Jejich pohled na svět se díky tomu 
navždy změní. Croodsovi čeká velká zkouška, 
ale také největší dobrodružství jejich života.

Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco
Komedie USA v českém znění. 90 min. 

Vstupné 80 + 1 Kč. 

 úterý 20. 8. – 20.30 hodin
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Populární komiksový seriál Čtyřlístek oslavil 

letos už 40 let od svého „narození“, prvního 
vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka
Jaroslava Němečka. Teprve nyní se však Fifi nka, 
Myšpulín, Piňďa a Bobík dostávají na fi lmové 
plátno – a to v dobrodružném příběhu autorů Jo-
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s prázdnou, jsou naši sponzoři, kterým 
DĚKUJEME!

SPONZOŘI: Ing. Roman Červeňan/
Lipová – Inteligentní Domy a Zakázkový 
Software, Lékárna Dahlia Slavičín, 
Mavez Slavičín – Krmiva a Chovatelské 
Potřeby, Moraprim, s. r. o., (Bohuslavice 
nad Vláří), Podlahářství/Sklenářství Vá-
clav Vaněk – Brumov-Bylnice, Veterinární 
Šampony Ben-Fit, Kepy – Výpočetní Tech-
nika Slavičín, Outdoor a sport Slavičín, Pe-
kárna ORA Slavičín, E-ON, Město Slavičín, 
TVD. Veronika Ševčíková

Je mi velmi milou povinností opět 
zde sepsat pár řádků o snažení pořádání
akcí Kynologickým Klubem Slavičín.
Tak jako každý rok, i letos se pustili
do pořádání „nějaké té pejskařské akce“.
Padlo to na Výstavu psů bez Průkazu
Původu a Voříšků, čili Kříženců. Akce se
konala 15. června 2013 v zámeckém parku
ve Slavičíně, kde nám příjemné zázemí
poskytli slavičínští kuželkáři. Zmiňovat 
krásné počasí, které bylo samozřejmě již
předem objednané, snad ani nemá cenu,
to je jasná věc.

Od brzký ranních hodin, kdy jsme
všichni v poklusu připravovali plochu, se
začali pomalu sjíždět přihlášení účastníci 
výstavy z celého širého okolí, jako je např.
Slavičín, Zlín, Ostrava, Praha, Brno, Bo-
jkovice, Vysoké Pole, Loučka a tak bych
mohla pokračovat dál. Zastoupení plemen
bylo také rozmanité – od trpasličích pinčů,
jorkšírů, boloňáků, přes border kolie, dal-
matiny, zlaté retrívry až po plemena obřího
vzrůstu jako je například německá doga, 
leonberger, rhodéský ridžbek a sibiřský
hasky, které celou dobu velmi poctivě a
pečlivě svým bystrým okem posuzoval
pan rozhodčí z Biskupic.

Celým dnem nás provázel připravený
program od slavičínských kynologů. Mohli
jste vidět ukázky tance se psem, dogfris-

bee, agility, základní poslušnost, sportovní
i služební kynologie + zatancovali nám
slavičínské roztleskávačky. Dále jsme dostali
velice krásně připravenou osvětu o tzv.“psích
množírnách“ z organizace Russell Rescue.
Byly připravené stánečky s potřebami pro
pejsky a stáneček z Ekologického Centra
Veronica Hostětín, kde byli připravené
soutěže pro děti.

Nikdo také samozřejmě netrpěl hla-
d y,  n e b o ť  b u f e t 
s občerst vením – 
klobáskami, mlskami
a točeným pivem byl
vždy v pohotovst i 
obsloužit hladovce
i žíznivce.

T a k o v á  a k c e
se h lav ně n i kdy
neobejde bez bandy
obětavých lidí, jak
z  Ky nolog ic kého
Klubu Slavičín, tak
z řad ka ma rádů ,
kteří přiložili ruce
k dílu a dobrovolně
s námi trávili celý
den. A hlavním tahou-
nem této akce, díky
níž žádný účastník
n e o d e š e l  d o m ů 

Výstava psů bez PP a voříšků 2013 

sefa a Hany Lamkových, dynamickém, vtipném,
moderním se spoustou humorných a gagových
situací, nečekaných zápletek a překvapení...

Režie: Michal Žabka 
Česká animovaná komedie. 90 min. Vstupné

80 + 1 Kč.

 čtvrtek 22. 8. – 20.30 hodin
PAN NIKDO
V roce 2092 je Mars prázdninovým rezor-

tem a Nemo Nobody 117letý muž, který je
posledním smrtelníkem v době, kdy díky
vědeckým poznatkům už nikdo neumírá.
Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na své tři
životy, které možná prožil se třemi různými
ženami...

Režie: Jaco van Dormael
Hrají: Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Pol-

ley, Rhys Ifans, Juno Temple, Natasha Little,
Toby Regbo

Kanadské romantické drama. 141 min.
Vstupné 70 + 1 Kč.

 neděle 25. 8. – 20.30 hodin
LÁSKA
Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a

Anne (Emmanuelle Riva) jsou učitelé hudby. Je-
jich láska a pevné pouto, které se prohlubovaly
roky společného života a vášní pro klasickou
hudbu, je náhle vystaveno těžké zkoušce.
Stáří si vybírá svou daň – Anne prodělá moz-
kovou mrtvici a její okolí se musí smířit s její
proměnou. Nic není jako dřív ani pro jejich
dceru Evu (Isabelle Huppert). Michael Haneke
se ve svém nejnovějším fi lmu zaměřil na sub-

tilní téma lásky bojující s nevyhnutelným...
Režie: Michael Haneke
Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle

Riva, Isabelle Huppert, William Shimell aj. 
Francouzské filmové drama s titulky.

125 min. Vstupné 70 + 1 Kč, DO 12 LET
NEVHODNÝ.

 úterý 27. 8. – 20.30 hodin
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, ta-

ková je sedmnáctiletá Mary, která prožije
dobrodružství, o jakém se jí nezdálo ani v
nejdivočejším snu! Po návratu do rodného
domu se snaží sblížit se svým otcem Bombou,
který se jí odcizil. Svérázný a roztržitý profesor
Bomba je posedlý zkoumáním pozoruhodné
civilizace drobných lesních mužíčků žijících
v lesích. Mary dochází trpělivost. Poté, co
se kouzlem ocitne v tomto podivném lesním
společenství, je ovšem nucena svůj pohled
přehodnotit. Pokud se chce dostat zpátky
domů, musí partičce zábavných zelených
postaviček pomoci, uvěřit v jejich tajuplný svět 
a zachránit ho. Boj o záchranu lesa se však
promění v boj o náš lidský svět. Díky odvaze,
kterou Mary prokáže, získá nejen nazpět svého
otce Bombu, ale i nové přátele. Královnu lesa
– krásnou, bystrou a silnou Taru, která vždy
panuje s úctou a vtipem. Obří housenku Nim
Galů, známou svou vášní pro večírky, které
rovněž nechybí moudrost a praktičnost. Ko-
mediální duo hlemýždě a slimáka Hňupa a
Hruba, přičemž Hrub se považuje za největšího
lamače dámských srdcí v lese. Ostříleného

bojovníka Ronina, šéfa elitní lesní jednotky, 
muže s ostře řezanou tváří a suchým humorem, 
ochotného za svou královnu položit i život. 

Režie: Chris Wedge
Animovaný  fantazy fi lm, 102 min. Vstupné 

80 + 1 Kč.

 čtvrtek 29. 8. – 20.30 hodin
KUŘE NA ŠVESTKÁCH
Teherán, rok 1958. Od chvíle, kdy byly 

zničeny jeho milované housle, ztratil Nasser 
Ali Khan, jeden z nejslavnějších hudebníků 
své doby, chuť žít. Jelikož nenachází žádný 
jiný nástroj, kterým by mohl housle nahradit,
rozhodne se ulehnout do postele a očekávat 
smrt. Zatímco čeká, noří se do hlubokého snění 
plného melancholie i radosti, které ho zavádí 
zpět do krajin mládí, k rozmluvám s Azraelem, 
andělem smrti, i do budoucnosti jeho vlastních 
dětí. Jak se postupně skládají jednotlivé díly 
skládačky, zjeví se šokující tajemství jeho života: 
úžasný příběh lásky, který byl živnou půdou 
jeho talentu a jeho hudby...

Režie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Hrají: Isabella Rossellini, Golshifteh Fara-

hani, Maria de Medeiros, Mathieu Amalric,
Chiara Mastroianni aj.

Francouzské fi lmové drama s titulky. 93 min. 
Vstupné 70 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.

Změna programu vyhrazena. Všechna 
představení jsou uváděna v LETNÍM KINĚ 
ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

Informace na telefonu 577 341 108 a www.
mesto-slavicin.cz
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Na letošní městskou slavnost Park párty
jsme si nemohli přát lepší počasí. Ovšem
nejen počasí, ale i bohatý program, grilované
speciality a výborné pivo byly důvodem pro

Park párty 2013 se opět vydařila!

Dětský den a koncert 2013

SLAVIČAN pokřtil 
„Uzené aj slibovičku“

návštěvu zámeckého parku ve Slavičíně.
Návštěvnost této akce se rok od roku zvyšuje,
což bylo patrné i na letošním ročníku.
Máme velkou radost, že se slavnost těší
takové oblibě a děkujeme všem za přízeň
a pozitivní ohlasy.

A abychom nezapomněli. Městské ne-
mocnici Slavičín bude předána částka z Park
párty ve výši 10 000 Kč. Na této částce máte
zásluhu Vy všichni, kteří jste akci podpořili
a tím i správnou věc. Poděkování za dar
nemocnici patří také: Hrnčiřík + Janáčková
– Slavičín, Haraga – Brumov, Šťastný – Vi-
zovice, Cibulka – Zlín, Otépka – Slavičín,
Podravka – Lagris, a. s. Dolní Lhota, Pivovar

Konrád, Pivovar Uherský Brod a Pivovar 
Hrádek, s. r. o. Děkujeme dále všem, kteří se 
podíleli na přípravách a průběhu celé akce. 

Nezbývá nic jiného než se těšit na příští 
ročník! Tak tedy, 5. července 2014 se opět 
sejdeme na Park párty...  Zuzana Žáková

Ve dnech 28. – 29. června 2013 se konal
5. ročník této dobročinné akce. Na páteční
koncert jsme pozvali slovenského slávika
Petera Cmorika, kapelu NO NAME a večer
dohrál Vlasťa Macík z Kiss Publikum.

V chladném počasí přišlo na koncert 
900 platících, kteří si jistě užili krásnou at-
mosféru první prázdninové noci.

Dětský den, který se konal v sobotu, 
navštívilo 700 velkých i malých návštěvníku,
pro které bylo připraveno mnoho atrakcí
a zábavy.

Tato akce s opravdu velkým rozpočtem
se neobejde bez podpory sponzorů
a dobrovolníků.

Za finanční podporu tedy děkujeme:
Slavnet, Hopa, Nicoma, Kowag, Pila Vágner, 
Dokotex, MO CSSD Slavičín, Liborovi
Machů, Flores, s. r. o., Autokap, Truhlářství 
Hlavica, Lavr design, Pneuservis pod čapím
hnízdem, Automyčka na výsluní.

Za dary a sladkosti děkujeme: Lavr design,
Aničce Poláškové, Broňovi Münster ovi, Elek-
tru Šindler, Lucce Žálkové.

Největš í  d ík  ovšem patř í  všem
dobrovolníkům, kteří zcela nezištně
pomáhali s hladkým průběhem celé akce.
Nemůžeme zmínit všech 50, tak alespoň
někteří.

Děkujeme tedy: Staňovi Grešnerovi,
Alešovi Ocelíkovi, Romanovi Bravenému,
Martinovi Viceníkovi, Mirovi, Jirkovi a Ka-
milovi Kotrabovým, Peťovi a Radkovi Svo-
bodovým, Monice a Laďovi Hubíkovým, SDH
Hrádek, SDH Slavičín, Místnímu oddělení
Policie, Infocentru Slavičín.

Snad nám zachováte přízeň i v příštích
ročnících.

Šárka Valčíková a Majoš Zvonek

V pátek 21. června 2013 přijala pozvání 
cimbálová muzika Slavičan od kapely Dare-
band na společný koncert, který se uskutečnil 
na vsetínském zámku u příležitosti křtu 
jejich již čtvrtého CD. Nový kompaktní disk 
má název „Uzené aj slibovička“ a kmotrem 
se stala právě naše cimbálová muzika. Celý 
večer se nesl ve velmi pohodovém valašském 
duchu, na kterém zazněly písně z nového CD 
Darebandu a připravovaného CD Slavičanu. 
Křtilo se samozřejmě valašskou trnkovou 
slivovicí a k jídlu se podávalo uzené.

Jsem rád, že si cimbálová muzika Slavičan 
vytvořila úzkou spolupráci jak se vsetín-
ským Darebandem, tak také s Fleretem 
z Vizovic, kterému pokřtila jejich kompaktní 
disk „O krásách Valašska“ ve Slavičíně před 
dvěma lety.

Již nyní si Vás dovolím pozvat na společný 
koncert všech tří muzik, který je připraven 
na sobotu 23. listopadu 2013 ve slavičínské 
Sokolovně. A samozřejmě se bude zase křtít ...

Mgr. Aleš Ptáček – manažer CM Slavičan


