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V prvním červencovém týdnu se uskuteč-
nila plánovaná návštěva nejvyššího představi-
tele Zlínského kraje, hejtmana Libora Lukáše, 
v našem městě. Hlavním cílem návštěvy bylo 
informovat pana hejtmana o stávajícím rozvoji 
města, plánovaných projektech a aktivitách 
a také setkání se zástupci neziskové i podni-
katelské sféry. Hejtman ocenil developerské 
projekty města – výstavbu bytového domu na 
ulici J. Šály a výstavbu inženýrských sítí pro 
výstavbu rodinných domků na Luhačovské 
ulici.  Také  zdůraznil  nutnost  zkvalitnění 
hlavního silničního průtahu městem realizací 
rekonstrukce  ulice  Luhačovská  a  projektu 
„Bezpečné  město“,  v  rámci  kterého  budou 
upraveny a nasvíceny přechody pro chodce. 

Ředitelka Základní umělecké školy Slavi-
čín Mgr. Jana Jakúbková s panem hejtmanem 
řešila  a  úspěšně  vyřešila  otázku  spolufi-
nancování zakoupení klavíru Petrof  III pro 
potřeby výuky ve škole. Předseda SK Slavičín 
Jaroslav  Kučera  poděkoval  jménem  všech 
slavičínských  sportovců  za  dotaci  ve  výši 
850 tis. Kč na rekonstrukci kotelny a topného 
systému ve sportovní hale. Ing. Otto Durďák 
prezentoval  aktivity  firem  TVD  a  Rozam, 
s. r. o., Ing. Radomír Bezděk, předseda před-
stavenstva  společnosti  Regionální  centrum 
kooperace,  a.  s.,  informoval  o  projektech 
předložených  do  Regionálního  operačního 

programu k dotaci z EU. Hejtman se na místě 
seznámil se stavem průmyslové zóny (bývalý 
areál Vlárských strojíren) a navštívil firmu 
OMNIQA, a. s. Konstatoval, že areál se dobře 
rozvíjí, a od jeho poslední návštěvy doznal 
mnoha  pozitivních  změn.  „Na  regeneraci 
tohoto území odvedli všichni zainteresovaní 
velký kus práce, jen tak dál,“ zněla pochvalná 

Dvě setkání s občany u kulatého stolu na 
téma  využití  veřejného  prostranství  mezi 
domy na ulici Okružní vyústila v návrh, 
který  bude  předložen  radě  města 
k projednání. 

Plocha za domy čp. 593-4 by 
měla  být  osazena  dřevinami 
a keři tak, aby nebyla využívána 
dětmi k míčovým hrám. Návrh 
předpokládá zrušení nevyužíva-
ného chodníku před domy čp. 596-
7. Vznikl by tím volný travnatý prostor, 
na  kterém  by  se  po  potřebných  terénních 
úpravách a zatravnění mohly děti proběhnout 
a zahrát si třeba fotbal. Stávající pískoviště za 
domy  čp.  596-7  zůstane  zachováno  a  bude 
navrženo k rekonstrukci a osazení herními 
prvky do plánu obnovy dětských hřišť a pís-
kovišť, který se zpracovává jako podklad pro 

Jednání u kulatého stolu

Pozvánky a aktuality z dění ve městě 
Slavičíně čtěte denně na oficiálních 

stránkách města – www.mesto-slavicin.cz, 
informujte nás na adrese 
kultura@mesto-slavicin.cz, 

tel.:  577 342 251.

další etapu projektu Regenerace panelového 
sídliště Slavičín – Malé Pole. 

Žádost o dotaci na tento projekt začínáme 
v současné době připravovat s tím, že bude 
podána na Ministerstvo pro místní rozvoj 

v 1. čtvrtletí roku 2009. Z tohoto důvodu 
také  realizaci  uvedených  opatření 

plánujeme na příští rok.
Děkuji všem, kteří přišli proje-

vit svůj názor na řešení této pro-
blematiky. Hojná účast ukázala, 
že mnohým lidem není lhostejné, 

jak vypadá okolí jejich domů a jak 
je využíváno veřejné prostranství.

Bezpečné město 
V rámci projektu Bezpečné město Slavi-

čín se v současné době realizují bezbariérové 
úpravy  přechodů  pro  chodce  přes  hlavní 
tah městem spolu s nasvícením přechodů 

Ulice Okružní

Návštěva hejtmana Zlínského kraje

a  s  potřebnými  šířkovými  úpravami  komu-
nikace.  Jedná  se  o  projekt,  jehož  realizace 
přinese zvýšení bezpečnosti chodců a snížení 
rychlosti projíždějících vozidel. Zahájení jeho 
realizace ovšem s sebou přineslo řadu otázek 
občanů, které je lépe zodpovědět přímo.

Zveme proto všechny zájemce o tuto 
problematiku na veřejné jednání, které se 
uskuteční v pondělí 4. srpna 2008 se začát-
kem v 16 hodin v malém sále restaurace 
Záložna v I. poschodí. 

Zájemci se dozví, proč se projekt realizuje, 
proč se ten který přechod posunuje a cesta 
zužuje,  proč  nelze  vybudovat  odbočovací 
pruh ve směru na most a na Horní náměstí, 
atd. Na jednání bude představen také projekt 
rekonstrukce ulice Luhačovská.

Na setkání se těší 
Ing. Jaroslav Končický, starosta

slova z úst hejtmana a my je rádi předáváme 
touto cestou všem podnikatelům v areálu. 

Hejtman pochválil výkony slavičínských 
fotbalistů  a  přislíbil  účast  na  některém 
pohárovém či soutěžním zápase, zajímal se 
o rozvoj tenisového areálu na Luhačovské ulici 
a o další otázky spojené s životem města. Je 
dobře, že se nejvyšší vedení Zlínského kraje 
zajímá i o život, problémy a potřeby menších 
měst a obcí. Jedině tak je možné náš kraj vést 
a rozvíjet vyváženě a racionálně.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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V  nedávných  dnech  jsem  se  dozvěděl, 
že určitá skupina obchodníků ve Slavičíně 
zaslala  na  městský  úřad  společný  dopis, 
kde  svými  podpisy  stvrdila,  že  si  nepřeje 
supermarket  v  našem  městě…  (dotaz  je 
redakčně krácen).

Ne, žádný takový dopis na radnici doručen 
nebyl, to není pravdivá informace. Ohledně 
marketu či  supermarketu  je  situace  již  léta 
stále stejná – tedy nic konkrétního na obzoru. 
Problém s pozemky tedy přetrvává. Osobně 
jsem  obeslal  řetězce,  aby  se  touto  proble-
matikou  zabývaly.  Nějaké  reakce  a  žádosti 
o upřesnění se vrátily, ale zatím nic konkrétní-
ho. Samozřejmě, pokud by bylo něco nového, 
budeme veřejnost včas informovat. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Častokrát jsem zaznamenal, že návštěv-
níci našeho města si pochvalují, jak je u nás 
krásně.  Pěkně  upravené  záhony  květin 
a  veřejná  prostranství,  krásná  příroda. 
Mám však dojem, že něco v pořádku není. 
Jsou to chodníky ve městě. Kdy se dočkáme 
jejich opravy?

Ano, máte pravdu. Stav chodníků v našem 
městě  dobrý  není.  Aby  se  technický  stav 
kvality  chodníků  podstatně  změnil,  bude 
nutné z rozpočtu města vyčlenit v následných 
letech více finančních prostředků. Ke zlepšení 
některých úseků by mělo dojít již v letošním 
roce. Vedle drobných, nutných oprav chodní-
ků budeme realizovat i investice rozsáhlejší. 
Připravuje se oprava chodníků v ulici L. Výdu-
cha, K Hájenkám, Mezi Šenky, části chodníku 
v ulici Luhačovská, chodníku v Hrádku na 
ulici  Nádražní.  Jsou  však  i  další  chodníky, 
které bude nutno opravit. Věřím, že se nám 
to v dalších letech postupně podaří. 

Bydlím ve čtvrti Malé Pole a často nemám 
osobním  autem  kde  parkovat.  Uvažujete 
o výstavbě dalších parkovacích míst v této 
části města?

ptají se lidé…

Kdo bude dávat do pořádku travnaté 
plochy a chodníky po firmě, která prová-
děla  kabelizaci  pro  internet  na  sídlišti 
Malé Pole?

Samozřejmě  ta  firma,  která  kabelizaci 
prováděla.  Na  nedostatky  jsme  investora 
upozornili již dříve, byla přislíbena nápra-
va – tedy uvedení pozemků do původního 
stavu. Odbor životního prostředí a správy 
majetku  má  za  úkol  na  celou  záležitost 
dohlédnout.

Jak sleduje město stav dřevěných most-
ků? Most před radnicí už se propadá...

Předmětná lávka se naštěstí nepropadá, 
ale povětrnostní podmínky již udělaly své. 
To vidí každý, kdo si lávku lépe prohlédne. 
Již v rozpočtu města na rok 2008 byla naplá-
nována částka 100 tis. Kč na její opravu. Ta 
ovšem musela být ještě navýšena tak, aby 
mohly být oblouky opatřeny oplechováním 
a proběhla oprava všech poškozených částí. 
Zakázka byla  již zadána,  takže opravy se 
dočkáme ještě v letošním roce.

Může město přimět majitele neudržova-
ných pozemků (vysoká tráva, plevel), aby je 
pokosili? Nebo je lze pokosit na účet města 
a pak peníze po majiteli vymáhat?

Pokud je majitelem pozemku právnická 
osoba nebo podnikající fyzická osoba, pak 
má město přímé nástroje k tomu, aby při-
mělo vlastníka údržbu pozemku provádět. 
Pokud se jedná o fyzickou osobu – občana, 
pak  tomu  tak  není.  V  tomto  případě  se 
nemůže bránit město, ale mohou tak učinit 
například sousedé, na jejichž pozemky se 
přenášejí semena plevelů z neudržovaných 
porostů. Provést údržbu pozemku na účet 
města není možné.

V minulých letech jsme v rámci projektu 
regenerace panelového sídliště vybudovali 
nová parkoviště, která výrazným způsobem 
zlepšila podmínky pro parkování osobních 
vozidel. Osobních aut však neustále přibývá, 
parkoviště  jsou dnes již přeplněna a opět 
stojíme před požadavkem, jak situaci zlep-
šit. V letošním roce bychom rádi připravili 
projekt, který bude řešit nejenom rozšíření 
počtu  parkovacích  míst  v  této  čtvrti,  ale 
i  úpravu  některých  chodníků,  dětských 
koutků  a  pískovišť,  rekonstrukci  další 
časti veřejného osvětlení a úpravu veřejné 
zeleně. V příštím roce bychom tento projekt 
s využitím dotací rádi realizovali. Konkrétní 
podobu projektu však ještě nemáme. Projekt 
se  teprve  začíná  tvořit.  Rád  uvítám  Vaše 
návrhy,  jak tuto část města vylepšit. Upo-
zorňuji však, že projekt může být realizován 
v rámci programu regenerace panelového 
sídliště, tzn. že se bude týkat pouze čtvrti 
Malé Pole. 

Uvítal  jsem  nově  zavedený  systém 
Czech POINT, který je na Městském úřadě 
ve Slavičíně. Stalo se mně však, že nebývá 
vždy v provozu. Proč tomu tak je?

Náš městský úřad se zapojil do nového 
systému pod názvem Czech POINT, který 
umožňuje jednodušší komunikaci s úřady 
a institucemi. Již dnes nabízí ověření výpisu 
z  rejstříků  živnostenského,  obchodního, 
trestů a z katastru nemovitostí. Je pravda, 
že ne vždy systém funguje tak, jak bychom 
si představovali. Každá nová věc přináší svá 
úskalí. Je si toho vědom i ministr vnitra, který 
přislíbil nápravu. Výpadky systému nastá-
vají zejména v okamžiku přetížení sítě při 
zapojení velkého množství uživatelů. Přesto 
můžeme říci, že se nový systém osvědčil, 
a můžeme si jen přát, aby ministerstvo vnitra 
prostřednictvím kontaktních míst své služby 
dále zkvalitňovalo a rozšiřovalo.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Zastupitelstvo města Slavičín na svém 
zasedání dne 25. 6. 2008 mj.:
n schválilo
l přípravu projektu „Regionální kompostár-
na  specializovaná  na  gastroodpady  pro 
výrobu kompostu k energetickému využití 
na  skládce  Slavičín“  společností  Skládka 
odpadů Slavičín, s. r. o., 
l plán těžeb na rok 2008, 
l Obecně závaznou vyhlášku města Slavi-
čín č. 2/2008, o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí,
n vzalo na vědomí
rezignaci  Rostislava  Jadavana  na  funkci 
člena Rady města Slavičín, 

n zvolilo
Petra  Koběrského  členem  Rady  města  Sla-
vičín.
 
Rada města Slavičín na schůzích č. 43 
a 44/2008 mj.: 
n schválila
l seznamy žadatelů A1, A2, A3 na pronájem 
měst. bytů ve Slavičíně pro období od 1. 8. 
2008 – 31. 1. 2009, 
n rozhodla
l o zadání zakázky malého rozsahu na akci 
„Slavičín-bezpečné město“, za cenu obvyklou 
ve výši 2 098 042 Kč vč. DPH, uchazeči Stavby 
silnic a železnic, a. s., závod Zlín, 
l o  zadání  zakázky  malého  rozsahu  na 
služby:  Vypracování  PD  „Slavičín  střed 
–  Revitalizace  veřejného  prostranství“,  za 
cenu obvyklou ve výši 324 870 Kč vč. DPH, 
uchazeči Ing. Kamil Prokůpek, Zlín, 
l o  zadání  zakázky  malého  rozsahu  na 
stavební  práce  na  akce  „Chodník  v  ul.  L. 
Výducha“ za cenu obvyklou ve výši 170 954 
Kč vč. DPH, „Chodník v ul. K Hájenkám“ za 

cenu obvyklou ve výši 379 967 Kč vč. DPH 
a  „Chodník  v  Hrádku,  ul.  Nádražní“  za 
cenu obvyklou ve výši 210 555 Kč vč. DPH, 
celkem tedy zakázku za cenu obvyklou ve 
výši 761 476 Kč vč. DPH, uchazeči Služby 
města Slavičína, s. r. o., Slavičín,
l o  zadání  zakázky  malého  rozsahu  na 
služby: Vypracování projektové dokumen-
tace  stavby  pro  projekt  „Kulturní  tradice 
nemají hranice“, za cenu obvyklou ve výši 
138  000  Kč,  uchazeči  Ing.  Zdeněk  Juřík, 
Slavičín, 
l o  zadání  zakázky  malého  rozsahu  na 
stavební  práce:  „Instalace  elektrických 
rozvaděčů  na  Horním  náměstí“ – část 
zemní  práce,  za  cenu  obvyklou  ve  výši 
124  807  Kč  vč.  DPH,  uchazeči  CHMELA-
STAV, s. r. o., Slavičín,
l o  zadání  zakázky  malého  rozsahu  na 
stavební  práce  na  akci  „Vybudování  dět-
ského hřiště – zámecký park Slavičín“, za 
cenu obvyklou ve výši 634 798 Kč vč. DPH, 
uchazeči  Služby  města  Slavičína,  s.  r.  o., 
Slavičín.
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Nakládáme s odpady

Elektrospotřebiče v domácnosti, dílně 
nebo na zahradě jsou dobrými pomocníky. 
Ale co s nimi, když doslouží? Použité elek-
trospotřebiče nepatří na černou skládku 
ani  do  běžného  komunálního  odpadu. 
Můžete je bezplatně odevzdat v tzv. místech 
zpětného odběru nebo přímo u prodejce při 
koupi nového spotřebiče. Použité domácí 
elektrospotřebiče,  nářadí  a  nástroje  se 
tak nemusí stát odpadem, ale tzv. zpětně 
odebíraným elektrozařízením. Podmínkou 
je, že zpětně odebrané zařízení musí být 
kompletní, to znamená, že musí obsahovat 
alespoň  hnací  část  (motor,  kompresor), 
hnanou  část  (buben,  čerpadlo,  chladicí 
okruh)  a  plášť.  Nekompletní  spotřebiče 
jsou považovány za odpad a náklady spo-
jené s jejich recyklací a odstraněním jsou 
k tíži obci a následně se tedy promítají do 
poplatku za odpady pro všechny občany. 

Zejména  lednice  obsahují  ve  svých 
komponentech nebezpečné látky a jejich 
neodbornou demontáží ohrožujete nejen 
životní prostředí, ale i své zdraví. 

Provozování a řízení kolektivního sys-
tému zpětného odběru elektrospotřebičů 
je předmětem činnosti  společnosti Elek-
trowin, a. s. Kolektivní systém Elektrowin 
plní  za  výrobce  jejich  zákonem  uložené 
povinnosti  a  stará  se  o  zpětný  odběr 
a recyklaci vysloužilého elektrozařízení.

Ve  Slavičíně  najdete  místa  zpětného 
odběru, kde můžete bezplatně odevzdat 
vysloužilé elektrospotřebiče, na sběrných 
dvorech na adrese Pod Kaštany 50 (areál 
SMS) a U Zahrádek (za kotelnou na sídlišti 
Malé Pole).

Odbor životního prostředí a správy 
majetku MěÚ Slavičín

zpětný odběr elektrospotřebičů

Město Slavičín v rámci 
programu  Ministerstva 
kultury  „Podpora  kul-
turních  aktivit  zdravot-
ně  postižených  občanů“ 
podalo již na konci loňské-
ho roku žádost o dotaci na 

projekt „Odstraňováním bariér k poznání 
kultury“.  Projekt  byl  podpořen,  a  proto 
došlo  k  zakoupení  dvou  párů  nájezdo-
vých lyžin pro vozíčkáře, které odstranily 
poslední dvě schodišťové překážky v měst-
ském muzeu. Celkové náklady na projet 
činily 20 710 Kč, dotace pak byla ve výši 
14 400 Kč. 

Nejen z tohoto důvodu zveme všechny 
k návštěvě muzea, tělesně postižení mají 
vstup zdarma. 

Mimo to také připomínáme, že v letním 
období je městské muzeum otevřeno kro-
mě tradiční středy a neděle také v pátek, 
a to v době od 13:00 do 16:00 hodin. 

Lenka Plášková, odbor organizační

do muzea již bez bariér

Peloton projel také Slavičínem

Správní  rada  fondu  vyhlašuje  výběrové 
řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Slavičín na opravy a moder-
nizaci  bytů,  bytových  domů  a  rodinných 
domů.
Půjčky  z  fondu  lze  poskytnout  fyzickým 
nebo právnickým osobám na tyto účely:
l na vznik nového bytu ve stávajícím byto-

vém nebo rodinném domě
l na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém 

nebo rodinném domě
l na výměnu oken u domu staršího 15 let
l na obnovu střechy starší 15 let
l na dodatečnou  izolaci proti zemní vlh-

kosti domu staršího 10 let
l na  zateplení  obvodového  pláště  domu 

staršího 5 let
l na obnovu fasády domu včetně klempíř-

ských prací

l na zřízení plynového nebo elektrického 
topení ve stávajícím domě

l na  opravu  a  rekonstrukci  havarijního 
stavu balkonů a lodžií

l na vybudování nebo rekonstrukci kou-
pelny nebo sprchového koutu

l na vybudování WC
l na  rekonstrukci  bytového  jádra  vč. 

vyzdění, na výměnu sanitární keramiky 
a vodovodních baterií

Půjčky jsou poskytovány s dobou splatnosti 
3 – 5 let a při úrokové sazbě 5 % p. a.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejně-
ny na úřední desce města Slavičína. Infor-
mace a tiskopisy k podání žádosti poskytuje 
ekonomický odbor MěÚ Slavičín, Bc. Jana 
Latináková.
Žádosti se přijímají v termínu 1. 8. – 30. 8. 
2008 poštou nebo v podatelně MěÚ Slavičín. 
  Ing. Oldřich Kozáček, 

předseda správní rady fondu

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 

V  sobotu  28.  června  2008  projel  naším 
městem nezvyklý peloton. V jeho čele, a to 
doslova a do písmene, byl velocipedista Josef 
Zimovčák.  Dvaapadesátiletý  devítinásobný 
mistr  světa  v  jízdě  na  vysokém  kole,  který 
mimo  jiné  projel  za  28  dnů  napříč  severní 
Amerikou (4 356 km), v letech 2005 – 2007 
v režimu profesionálů absolvoval nejslavnější 
cyklistické  závody  světa  –  Tour  de  France, 
Giro  d´Italia  a  La  Vuelta  Espana  –  a  je 
držitelem  několika  světových  rekordů.  Za 
svůj sportovní postoj byl v roce 2006 oceněn 
českou cenou Fair Play. Letos korunuje své 
výkony  projetím  naší  České  republiky,  kdy 
během jedenadvaceti etap a dvou dnů volna 
absolvuje v sedle vysokého kola cca 3 000 km. 
Zavítá také ale do polské Osvětimi, němec-
kých  Drážďan,  rakouského  Mistelbachu  či 
slovenské Bratislavy. 

Tu poslední červnovou 
sobotu  vyjelo  na  etapě 
z Bzence přes Slavičín do 

Zlína cca 100 cyklistů. 
Postupně  ale  odpa-
dávali,  vydrželi  jen 
ti  nejzdatnější.  „Má 

města Slavičín

pekelné  tempo,  nechápeme,  jak  to  dělá...“, 
znělo unisono z úst unavených cyklistů na 
občerstvovací stanici před slavičínskou rad-
nicí. Během několika minut se peloton rozjel 
směrem  na  Luhačovice.  Pan  Zimovčák  mi 
ale stihl podepsat několik svých knih, které 
bych rád věnoval jako jednu z cen pro naše 
cyklistické naděje do příštího závodu kolem 
Pivečkova lesoparku.

Škoda, že naše setkání s osobností Josefa 
Zimovčáka bylo tak krátké. I přesto všichni 
přítomní  seznali,  že  se  jedná  o  jedinečnou 
osobnost a lze-li to tak říci – borce každým 
coulem.  Ing. Jaroslav Končický, starosta  

V sobotu 21. června 2008 se v Divnicích 
uskutečnil  sportovně  branný  závod  „Po 
divnických vrchoch“. Na startu se sešlo 
21 soutěžících dvojic. Nejvíce nás překva-
pila  hojná  účast  nejmenších  závodníků 
s rodiči. Nejmladšímu bylo teprve 1,5 roku 
a se ctí zvládl se svou maminkou celou 
trasu  pro  nejmladší  věkovou  kategorii. 
Naopak v nejstarší věkové kategorii bylo 
málo  účastníků,  protože  v  Divnicích  je 
v  současné  době  málo  mládeže  tohoto 
věku a přespolní věnovali málo pozornosti 
naší propagaci a nezúčastnili se. Všichni 
závodníci byli spokojeni a po sportovním 
výkonu si s chutí dali grilovanou klobásu. 
Každý z nich byl odměněn, přičemž  tři 
nejlepší  v  každé  kategorii  získali  hod-
notné ceny. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s orga-
nizací, a těšíme se na příští již, 7. ročník 
závodu.

Za OV Divnice Alena Gbelcová

po divnických vrchoch �008
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Dne 5. 7. 2008 proběhl v Divnicích obecní 
turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev. Tur-
naje se zúčastnilo 8 týmů, kdy nejmladším 
účastníkům bylo 11 let. Hrálo se na místním 
asfaltovém  hřišti.  Turnaj  se  vydařil  díky 
dobře  zvládnuté  organizaci,  za  což  všem 
organizátorům  děkuji.  Výrazně  přispělo 
i  ideální  počasí  a  značná  účast  místních 
obyvatel v roli fanoušků. Smyslem akce bylo 
rozvíjet sportovně společenské dění v obci, 
a to se podařilo. Akce byla realizována za 
podpory grantu města Slavičín. Do budouc-
na pak plánujeme další akce v podobném 
duchu. (JZ)+

Turnaj v Divnicích 

Oslavy výročí Sokola v nevšové proběhly ve sportovním duchu 

FC TVD zve na podzimní sezónu 
Mistrovská utkání v měsíci srpnu 
Muži A 
Ne 17. 8. v 10:15 Bystřice 
pod Hostýnem 
Ne  31. 8. 10:15 Rýmařov 
Muži B 
Ne  10. 8. 10:15 Bylnice 
Ne  24. 8. 10:15 Míškovice 
Dorost 
So  9. 8. 10:00 Malenovice 
So  23. 8. 10:00 Velké Karlovice 
Žáci 
So  30. 8.   9:30 a 11:15 Velké Karlovice

FC TVD

50.  výročí  založení  TJ  Sokol  Nevšová  
proběhly v sobotu 19. 7. a v neděli 20. 7. 2008. 
Kulturní program i sportovní utkání byly po 
oba dny provázeny slunečným počasím. 

V sobotu odehráli přátelský zápas staří 
páni nad 45 let, domácí proti přespolním 1:4 
(0:1). Branky vstřelili L. Sudek, J. Končický, J. 
Smolek, Br. Münster a vlastní.

Celek přespolních hráčů zaskočil domá-
cí  tým  aktivní  hrou  a  od  úvodu  utkání  byl 
pánem  na  hřišti,  navíc  se  vedení    podařilo 
ulovit novou posilu do týmu – starostu města 
Slavičín Ing. Jaroslava Končického, a ten se 
také  blýskl  vstřelenou  brankou.  Hosté  byli 
fotbalovějším  týmem  a  domácímu  celku 
oslavy trošku pokazili.

V  sestavě  Nevšové  hráli:  M.  Anders,  L. 
Sudek, P. Bohun, J. Hradil, J. Bača, J. Hrbáček, 
Vl. Barcuch, L. Černíček, J. Bača, Fr. Chmela, 
P. Sudek, R. Vašička a L. Pavelka.

Za  přespolní:  R.  Gajdošík,  Br.  Münster, 
I. Holek, J. Málek, L. Fusek, I. Matějovič, E. 
Haraga,  J.  Smolek,  Vl.  Hyžík,  P.  Marek,  P. 
Koseček, J. Končický a J. Divila.

Další zápas patřil staré gardě Tescoma 
Zlín proti 1. mužstvu Nevšové 2:4 (0:1). Auto-
ry branek byli J. Šlahař, J. Bartl - V. Tomšů 3 
a M. Kudelka.

Mužstvo Nevšové hrající okresní přebor 
v zápase proti daleko zkušenějšímu soupeři 
podalo  velmi  kvalitní  výkon  a  o  výsledku 
rozhodlo  v  nástupu  do  druhého  poločasu. 
Rychle vstřelilo tři branky, zlínští veteráni však 
nesložili zbraně a v závěru zkorigovali celkový 
stav zápasu na přijatelný rozdíl dvou branek. 
Diváci tak odcházeli z utkání velmi spokojeni 
s předvedenou hrou obou soupeřů.

Sestava  Zlína:  O.  Novák,  V.  Pavelka,  Fr. 
Pavlíček – R. Čelůstka, P. Klhůfek, V. Cahyna, 
K.  Šimurda,  J.  Bartl,  Vl.  Hrubčík,  P.  Kopal, 
St. Suský, B. Káňa, R. Vančík, J. Jasenský, R. 
Kolenič,  P.  Marčík,  A.  Příkazký,  M.  Batrla, 
J. Šlahař, Vl. Flašinger. Trenér: M. Polášek. 
Manažer:  M.  Fuksa.  Kustod:  J.  Juča.  www.
fctescomazlin.cz.

Sestava Nevšové: M. Zavadil, Š. Satin, J. 
Sotolář,  P. Malina,  J. Srcháček, P. Pešek, T. 
Münster, M. Kudelka, M. Houser, P. Šoman, 

V. Tomšů, L. Maňák a M. Pavelka. Trenér: P. 
Koseček,  asistent  trenéra:  P.  Hyžík.  www.
tjsokolnevsova.estranky.cz

V neděli se utkali staří páni Nevšová 
s Petrůvkou 5:2 (3:0). Branky: J. Váňa 2, Vl. 
Barcůch 2 a P. Janšta. 

V  nedělním  utkání  poskládali  domácí 
velmi silnou sestavu a svého tradičního riva-
la  z  Petrůvky  přehráli  především  v  záložní 
řadě.  Na  rozdíl  tří  branek  odskočili  již  po 
první  půli  a  ve  druhém  poločasu  domácí 
výběr pouze kontroloval vývoj utkání. Hosté 
navíc neproměnili pokutový kop, ale i tak je 
vítězství  nevšovských  internacionálů  zcela 
zasloužené.

Sestava Nevšové: J. Pres, P. Fojtík, P. Jan-
šta,  Vl.  Barcuch,  J.  Červenka,  Br.  Münster, 
M. Petráš, J. Váňa, P.  Koseček, L. Maňák, R. 
Vašička a J. Studeník.

V neděli po mši svaté v místní kapli pro-
běhla v kulturním domě slavnostní schůze 
TJ Sokol. Za přítomnosti mnoha pozvaných 
bývalých  i  současných hráčů zde byly oce-
něny  některé  osobnosti,  kterým  předala 
upomínkové  předměty  senátorka  Ing.  Jana 
Juřenčáková. 

Nevšová  oslavila  50  let  trvání  TJ  Sokol 
důstojně. Všem zasloužilým členům patří za 
jejich práci poděkování.

Petr Koseček, TJ Nevšová

Foto: Josef Floreš
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ve  Slavičíně  se  stal  tým  Hasiči  Valašské 
Klobouky, který se z prvenství v prestižním 
klání  radoval  hned  při  své  premiérové 
účasti, když si v dramatickém finále poradil 
s domácím týmem Cyril a Metoděj. Na třetím 
místě  skončili hráči místního nohejbalové-
ho  klubu  hrajícího  pod  názvem  Absinth. 
V turnaji startovalo 21(!) celků ze Slavičína 
a okolí a zastoupení zde měla také mužstva 
z  Havřic  a  Nivnice.  Tradiční  nohejbalový 
turnaj  provázelo  slunečné  počasí,  přinesl 
souboje několika generací a vydařil se i po 
organizační stránce.

Prvenství z Jerevan cupu putovalo do Valašských Klobouk
Cenu pro vítězný tým věnoval starosta 

města  Slavičín  Ing.  Jaroslav  Končický 
a  poděkování  patří  dalším  sponzorům 
turnaje – firmám Rady u Talafy, Cukrárna 
Jasmín, Hotel Slavičan, Elektro Pastorčák, 
Pivnice Jerevan, ELVA a dík organizátorů 
patří  také  městskému  infocentru  a  panu 
Pinďákovi ze Sokolovny. 
Nejlepší hráč: Zbyněk Raška (Hasiči Valaš-
ské Klobouky) 
Nejlepší smečař: Jiří Petrů (Carveři Slavičín) 
Nejlepší  universál:  Milan  Kovařík  (Cyril 
a Metoděj Slavičín)

Vítězem  jubilejního  desátého  ročníku 
turnaje  v  nohejbalu  trojic  pod  názvem 
Jerevan cup 2008 na kurtech u Sokolovny 

 Trasy 
1. den: Slavičín – Šanov 
– Na Koncích – Bašta – Vlčí 

vrch – Liešna – Mach-
náč – Kykula – Vyškovec 

– Lopata (31 km)
Krátká trasa: Slavičín – vla-
kem  do  Bojkovic  –  Krhov 
–  Lokov  –  Nový  dvůr 

– Lopata (19 km)
2. den: Lopata – Nový dvůr – Modrá voda 
– Bojkovice – Přečkovice – Bílý kříž – Luha-
čovice – Petrůvka – Slavičín (28 km)
Krátká trasa: Lopata – Nový dvůr – Mod-
rá voda – Bojkovice – Kolelač – Slavičín 
(22 km)

Start: sobota 30. srpna 2008 v 7.30 hodin 
od haly sportovních klubů ve Slavičíně
Prezentace: pátek 29. srpna od 18.00 do 
21.00 hod. v hale SK ve Slavičíně
Ubytování:  pátek  –  hala  SK  ve  Slavičí-
ně  (vlastní  spacák),  sobota  –  chata  na 
Lopatě
Startovné:  250  Kč  (zahrnuje  přepravu 
zavazadel, polopenzi a ubytování)
Pochod  je určen pro osoby starší 15  let, 
uskuteční se za každého počasí a na vlastní 
nebezpečí.
Případné úpravy trasy pochodu lze dohod-
nout na místě s organizátorem.
Doporučujeme mapy: Vizovické vrchy, 
Bílé Karpaty

Přihlášky zašlete do 20. 8. 2008 na adresu: 
František  Kovařík,  Okružní  597,  763  21 
Slavičín, tel.: 604 658 797

Na Moravě druhé, v ČR třetí
Klub českých turistů 

Slavičín pořádá XXXVIII. ročník 
etapového pochodu 

Slavičínská 
šedesátka

30 . – 31. 8. 2008

Žákyně  florbalového  oddílu  SK  Snipers 
Slavičín dosáhly dalších významných úspě-
chů. 

V letošním roce se Ligy žákyň v ČR zúčast-
nilo 35 družstev, která byla rozdělena do pěti 
základních skupin (podle regionů). Vítězové 
těchto  skupin  se  představili  ve  Svitavách, 
kde se 31. 5. až 1. 6. konalo Mistrovství ČR 
žákyň. Náš tým, jako vítěz  Jihomoravského 
a Zlínského kraje, na něm samozřejmě nemohl 
chybět. Porazili jsme Svitavy 2:1, remizovali 
s Opavou 1:1, Pepínem Ostrava 2:2 a prohráli 
s Benešovem 1:2. Celkové třetí místo na tak 
velkém turnaji, jako bylo toto Mistrovství ČR, 
je největším úspěchem našich žákyň. 

Další  třešničkou  na  našem  florbalovém 
dortu byl turnaj nejlepších týmů Moravy, který 
se konal 6. června v Olomouci. Zúčastnilo se 
ho celkem 6 družstev, 3 nejlepší z jižní a 3 ze 
severní Moravy. Naše děvčata prohrála až ve 
finále s Pepínem Ostrava 1:2. Ostravankám 
jsme byli rovnocenným soupeřem a od vyrov-
nání je zachránilo břevno a tyč jejich branky, 
protože však měly větší štěstí při zakončování 
útočných akcí a v jejich týmu byly 3 hráčky, 
které se zúčastnily MS juniorek v Polsku, velmi 
vyrovnaný zápas dotáhly do vítězného konce. 

Náš tým tak přivezl krásný pohár za druhé 
místo  a  Leona  Mudráková  byla  vyhlášena 
nejlepší  brankářkou  turnaje.  Bonusem  pak 
pro nás byla výhra nad úřadujícím Mistrem 
republiky, družstvem PEMA Opava, 1:0. 

Juniorky zakončily sezónu Mezinárodním 
turnajem žen konaném 14. – 15. 6. v Nemšové 
na  Slovensku,  kam  přijely  dva  české,  dva 
slovenské a dva polské týmy. Postupně jsme 
porazili Valašské Klobouky (CZ) 3:1; Pruské 
(SK)  6:3;  Lapsze  Nizne  (PL)  8:1.  Velkého 
úspěchu jsme dosáhli remízou 3:3 s domácím 
družstvem NTS Nemšová, které se umístilo na 
třetím místě v Extralize žen Slovenska. Nesta-
čili jsme pouze na celkového vítěze turnaje, 
Nowy Targ (PL), s kterým jsme prohráli 1:5. 
I když byl průběh zápasu vyrovnaný, Polky 
byly důraznější a zkušenější (v polské extralize 
se dostaly mezi 4 nejlepší týmy). 

Celkové hodnocení této florbalové sezóny 
je pro nás velmi jednoduché. Byla nad očeká-
vání vydařená! Naše děvčata v turnajích obou 
věkových  kategorií,  kterých  se  zúčastnila, 
dokázala, že jsou schopná sehrát vyrovnaná 
utkání s nejlepšími týmy, čímž dokazují, že 
mezi nejlepší samy patří. 

Ing. Rudolf Novotný
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Ve čtvrtek 26. června letošního roku při-
pravili pro žáky naší školy strážníci Městské 
policie Slavičín ve spolupráci s Kynologickým 
klubem Slavičín pěkný a poučný program. 
Pánové  František  Ševčík,  Bohuslav  Pjajko, 
Roman Fojtík a Tomáš Zahradník předvedli 
velmi zajímavé ukázky se svými cvičenými 
psy. Nechybělo ani zapojení dětí do programu 
a pro zúčastněné to byl neobyčejný zážitek. 

Za předvedený program bych chtěl touto 
cestou výše jmenovaným mnohokrát poděko-
vat      Josef Fusek, 

ředitel školy ve Slavičíně-Hrádku

Žáci obdivovali práci policistů a kynologů

Setkání se známými osobnostmi
Dne 26. 6. 2008 zavítaly na Gymnázium 

Jana Pivečky ve Slavičíně známé osobnosti 
našeho literárního i kulturního života. 

V rámci „Literárních Luhačovic“ měli 
žáci  možnost  pobesedovat  s  prozaikem 
i lékařem v jedné osobě Janem Cimickým, 
spisovatelem a scénáristou Václavem Duš-
kem a básníkem Václavem Suchým.

Autoři poutavě vyprávěli příběhy ze své 
spisovatelské  praxe a rádi odpovídali na 
zvědavé dotazy studentů.

Toto  setkání  bylo  pro  všechny  z  nás, 
kteří se besedy zúčastnili, velmi příjemným 
zastavením v hektickém závěru školního 
roku.  Mgr. Libuše Pavelková

Jana Pivečky
Gymnázium

Základní škola Slavičín-Vlára

Miniolympiáda zŠ vlára
Barevná trička rozsvítila 17. června školní 

hřiště. Letní počasí a snaha každého žáka 
podat  nejlepší  výkon  umocnily  sportovní 
náladu  tohoto  dne.  Byla  přece  vyhlášena 
soutěž o sportovní rekordy školy v jednot-
livých  atletických  disciplínách.  Po  loňské 
generálce  jsme  využili  moderní  školní 
hřiště k uspořádání naší malé olympiády. 

Sportovní  svátek  jsme  oslavili  výbornými 
výkony  a  živými  olympijskými  kruhy.  Ty 
byly krásné! Vytvořili je žáci I. stupně. A jak 
dopadlo barevné sportování? 

Rekordy školy vytvořili tito žáci:
Adam  Bartoš  5.A,  hod  –  42,5  m,  Martina 
Šimoníková 5.A, skok – 386 cm, Petr Gapčo 
3.A, běh 50 m – 8:48 s, Jakub Huleja 2.C, skok 
z místa – 167 cm. 

PaedDr. Bronislava Králíková

Překvapení na konci školního roku
školy přijel předat i hejtman Zlínského kraje 
Libor Lukáš. Septimáni byli vedením školy 
pochváleni za své studijní výsledky i aktivní 
činnost mimo vyučování. 

Hejtman  studenty  ocenil  za  jejich  pří-
kladný přístup k práci a hovořil mimo jiné 
o důležitosti studia, úspěších v životě a vazbě 
každého z nás k rodnému kraji.

„Nejen  těm  žákům  a  studentům,  které 
jsem dnes mohl osobně pozdravit, ale všem 
dětem a mladým lidem, kteří se v minulých 
měsících poctivě připravovali na své budou-
cí povolání a  samozřejmě  i  jejich rodinám, 
bych chtěl popřát pěkně prožitý čas prázdnin 
a  dovolených,“  vzkázal  dále  hejtman  všem 
našim občanům.

Věřím,  spolu  s  ředitelem  školy  Mgr. 
Josefem Maryášem, že setkání s hejtmanem 
bylo pro žáky nejen nevšedním zážitkem, ale 
i poučením do dalšího života. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Na konec školního roku se těší všichni 
žáci  i  učitelé.  V  poslední  den  vyučování 
se  převezme  vysvědčení  z  rukou  třídního 
učitele a hurá na prázdniny. Tento den byl 
letos trochu jiný pro žáky septimy Gymnázia 
Jana Pivečky. Vysvědčení s pamětními listy 
a malými dárky jim totiž spolu s pedagogy 

Chceme pomáhat
Na pozvání Nadace Jana Pivečky se sešli 

všichni řešitelé projektu „Chceme pomáhat“ 
v příjemném prostředí Pivečkova lesoparku. 
V rámci programu byly vyhlášeny vítězné 
projekty řešitelů z devíti škol Zlínského kra-
je. Z příjemného setkání s porotci a odborní-
ky si naši žáci odnesli tento diplom. 

Mgr. Naděžda Zemánková
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Seznam zdravotnických zařízení ve Slavičíně Tel.: Ordinační a otvírací doba 

Poliklinika Slavičín, Komenského 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Dermatovenerolog MUDr. Daniela Barošová 577 343 805 - - 7.00-14.00 - -

Stomatolog MUDr. Dita Studeníková 577 341 008 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00

Stomatolog MUDr. Eva Hrbáčová 577 343 868 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-16.00 7.00-15.00 7.00-14.00

Stomatolog  MUDr. Aleš Bartončík 577 341 424 7.00-14.30  7.00-14.30 7.00-12.00 7.00-14.30 7.00-14.30

Stomatolog MUDr. Věra Endrysová 577 341 128 7.30-15.00 7.30-16.30 7.30-12.30 7.30-14.30 7.30-14.00

Stomatolog MUDr. Naděžda Peléšková 577 341 314 7.30-15.30 7.30-15.00 7.30-14.30 7.30-16.30 7.30-14.00

Radiodiagnostik MUDr. Eva Trávníčková 577 311 631 - 7.30-14.00 - 7.30-14.00 -

Fyziatr MUDr. Ivana Slívová 602 553 777, 
737 259 779 7.00-12.00 7.00-12.00 7.00-12.00 7.30-13.30 7.30-13.30

Neurolog MUDr. Jana Šindlářová 731 004 242 - - 8.00-15.00 - -

ORL MUDr. Jaroslav Brzák 577 343 805 7.00-14.00 - - - 7.30-12.00

Gynekolog MUDr. Jiří Henčl 577 341 337 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00

Chirurg MUDr. Libor Man 
endochirurgie, s. r. o. 577 343 681 - 7.00-14.30 - 7.00-11.30 -

Ortoped MUDr. Milan Krejčí  577 343 732 8.00-15.30 - - 11.00-17.00 -

Pediatr MUDr. Svatava Ševčíková 577 341 308 7.30-11.30 7.30-11.30 7.30-11.30 7.30-11.30 7.30-11.30

Urolog MUDr. Tomáš Mužný  723 380 944 - - 7.00-13.00 - -

Praktický lékař MUDr. Jolana Malotová 577 341 927 7.30-13.00 12.00-17.00 7.30-13.00 7.30-13.00 7.30-14.00

Praktický lékař MUDr. Radmila Pinďáková 577 341 329 7.00-13.00 7.00-13.00 7.00-13.00 12.00-17.00 7.00-13.00

Praktický lékař MUDr. Marie Častulíková 577 341 407 11.00-17.00 7.30-13.00 7.30-13.00 7.30-13.00 7.30-13.00

Výdejna léků BTC Trade, s. r. o. 577 011 850 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00

Zdravotní pojišťovna  Všeobecná zdravotní pojišťovna 577 342 823 8.00-17.00 - 8.00-17.00 - 8.00-15.00

Dlouhá 300

Praktický lékař MUDr. Petr Zemčík 577 342 238 6.00-12.00 6.00-12.00 6.00-12.00 6.00-12.00 6.00-12.00

Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1

Endkr., sono., echo,. 
vyšetření žil Městská nemocnice Slavičín 577 311 614  - dle objednání

Interní ambulance Městská nemocnice Slavičín 577 311 614 7.00-15.00 7.00-15.00

Rehabilitace Městská nemocnice Slavičín 577 311 624 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00

Lipidová poradna Městská nemocnice Slavičín 577 311 614 - - - - 10.30-12.30

Diabetologická ambulance Městská nemocnice Slavičín 577 311 614 7.00-14.00 7.00-14.00

Biochemická laboratoř Městská nemocnice Slavičín 577 311 621 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00

RTG Městská nemocnice Slavičín 577 311 620 6.15-14.45 6.15-14.45 6.15-14.45 6.15-14.45 6.15-14.45

Odběrová ambulance Městská nemocnice Slavičín 577 311 630 7.00-10.30 7.00-10.30 7.00-10.30 7.00-10.30 7.00-10.30

Lůžkové oddělení – 1, 2 Městská nemocnice Slavičín 577 311 612, 
577 311 613

Charita sv.Vojtěcha Slavičín, č. p. 115

Odborná domácí péče Bc. Darja Petrášová 577 341 281, 731 402 091,
577 343 843, 732 480 548

Mezi šenky 119

Lékárna BTC Trade, s. r. o. 577 342 298 7.30-17.00 7.30-17.00 7.30-17.00 7.30-17.00 7.30-17.00, 
so: 8.00-11.00

Školní 

Stomatolog MUDr. Bronislava Palkovská, 
č. p. 822 577 341 204 6.30-14.30 6.30-17.00 6.30-14.30 6.30-14.30 6.30-13.00

Ortodoncie MUDr. Ivana Šenovská, č. p. 403 603 430 705

L.Výducha 875

Pediatr MUDr. Bronislava Papežová 576 776 091 7.00-13.30 11.00-16.30 7.00-12.00 7.00-12.00 7.00-12.00

Praktický lékař MUDr. Roman Überall 576 776 093 7.00-13.00 7.00-13.00 12.00-17.00 7.00-13.00 7.00-13.00

Luhačovská 176

Porodní asistentka Ludmila Fojtíková 577 341 337 - dle potřeby

Horní náměstí

Praktický lékař MUDr. Jiří Zabloudil, č. p. 839 577 343256 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30

Oftalmolog MUDr. Vít Machů, č. p. 839 577 342 723 - 8.00-14.00 - 8.00-14.00 8.00-14.00

Lékárna Viapharm, s. r. o. , č. p. 112 577 343 464 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30, 
so: 8.00-11.00



8
SlavičínSký zpravOdaj

8

narOzEní
Libor Lorenc a Nikola Machů – syn Libor
Radim a Renata Novákovi – syn René
Štefan a Martina Valigurčínovi – syn Michal
Roman a Pavlína Mičíkovi – dcera Eliška
Martin Švach a Ivona Vilímková – syn 
Richard
Marek a Eliška Urbanovi – dcera Alžběta
Radek a Dagmar Hnaníčkovi – syn Radim
Kamil a Michaela Ščuglíkovi – dcery Nella 
a Justina
Radim a Marie Zvonkovi – syn Martin

SpOlEčEnSká krOnika čErvEn

ÚMrTí 
  1. 6. 2008 Marie Sekáčová, 74 let, Slavičín
  7. 6. 2008 Jaroslava Poláchová, 67 let, Rokytnice
 11. 6. 2008 Terezie Macková, 84 let, Bohuslavice
 16. 6. 2008 Antonín Bystřický, 86 let, Slavičín
 18. 6. 2008 Lubomír Tomanec, 55 let, Slavičín
 29. 6. 2008 František Bor, 70 let, Slavičín

SŇaTkY
Ladislav Horký a Michaela Daňková
Josef Březina a Martina Moráňová
Daniel Fojtík a Veronika Kadlčková
Jiří Kuna a Monika Zupková
Bohumil Uher a Petra Vrbová
Václav Janoušek a Veronika Kamenčáková
Jiří Pešek a Radka Macová

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, 
tak rád měl život, práci i nás.

Dne 2. srpna 2008 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 

Rudolfa KOŠUTA ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku děkují 
manželka, dcera a vnučky 

s rodinami. 

Dne 4. srpna 2008 uplynulo 
30 let od úmrtí pana 

Bohuslava ŠMERDY ze Slavičína. 
Děkujeme všem, kteří společně 

s námi vzpomenou. 
Manželka Ludmila, dcery 

Ludmila a Ivana s rodinami. 

Odešel, čas plyne, 
ale vzpomínky zůstaly. 

Dne 29. srpna 2008 by se dožil 
100 let náš tatínek, 

pan Rudolf KUŽELA 
z Rokytnice č. p. 19.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery a syn s rodinami.

Odešla jsi tiše, život jde dál, jen 
vzpomínka v našich srdcích 

zůstává nám.
Dne 16. srpna 2008 uplyne 10 let 

od smrti paní Táni HOKOVÉ, 
rozené Rybákové. 

S láskou vzpomínají zarmoucené 
děti Martin a Lucinka, manžel, 
rodiče a sestry Soňa a Leona 

s rodinami.

V Z P o M Í N á M e

Navečer, když slunce zemi opusti-
lo, Tvé srdce se navždy zastavilo. 
Odjel jsi večerní tmou, odešel jsi 

tiše s bolestí svou.
 Dne 19. srpna 2008 vzpomeneme 
5. výročí tragického úmrtí našeho 

syna Stanislava ŠURÁNĚ 
ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají rodi-
če, děti a sestry Marie a Dana.

Dne 20. srpna 2008 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí paní 

Hedviky REMEŠOVÉ z Nevšové.
Za tichou vzpomínku děkuje 

rodina Remešova.

Dne 12. července jsme si připo-
mněli nedožitých 85. narozenin 

pana Aloise RAŠKY ze Slavičína.
Za celou rodinu syn Jiří.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
posledního rozloučení s naším 

drahým synem, panem 
Alanem FURMANEM 

ze Slavičína. 
Rodina Furmanova.

Děkujeme všem přátelům a zná-
mým za účast, květinové dary 
a slova útěchy při posledním 

rozloučení s paní 
Marií MORÁŇOVOU.
Zarmoucená rodina. 

Dne 4. srpna 2008 by se dožila 
90 let paní Anastázie MALÍKOVÁ. 

Vzpomínáme.
Dcera Marie s rodinou 

a syn Vojtěch.

Život se nezastaví, jde dál.
Jen smutná vzpomínka 

zůstává nám.
Dne 5. srpna 2008 uplynou 3 roky, 

kdy nás navždy opustil pan 
Antonín ŠMOTEK ze Slavičína.

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Manželka, synové Antonín, Kamil 
a Miroslav s rodinami.

Děkujeme všem přátelům 
a známým za projevy soustrasti, 

květinové dary a účast při rozlou-
čení s naším drahým manželem 

a tatínkem, panem 
Antonínem BYSTŘICKÝM.

Zarmoucená rodina. 

Těžko se s Vámi loučilo, těžké je bez 
Vás žít,láska však smrtí nekončí, 
v srdcích Vás stále budeme mít...

Dne 18. srpna 2008 tomu bude rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, 

pan Stanislav TOMÁNEK a 20. pro-
since 2008 uplyne 5 let od úmrtí 

naší drahé maminky, babičky a pra-
babičky, paní Anny TOMÁNKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcery 

a syn s rodinami.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali za projevy soustrasti Vám 
všem, kteří jste se v tak hojném 

počtu zúčastnili posledního rozlou-
čení s naším drahým manželem, 

tatínkem a dědečkem 
Augustinem MALYCHEM 

z Hrádku. 
Rodiny Malychova a Štěpančíkova. 

Děkujeme Městské nemocnici ve 
Slavičíně – primáři MUDr. Liboru 
Palkovskému, lékařům a zdravot-

ním sestrám za péči, kterou věnova-
li panu Antonínu Bystřickému.

Rodina Bystřická. 

Čas plyne a roky ubíhají, na Tebe 
nám vzpomínky zůstávají. Každič-
ká vzpomínka smutný je vzdech, 

navždycky zůstaneš v srdcích 
nás všech.

Dne 28. srpna 2008 by se dožil 50 let 
pan Jozef TRÚCHLY 

z Petrůvky.
S láskou a úctou vzpomíná manžel-

ka, dcera a syn.

Rodina Svitákova děkuje za projevy 
soustrasti, květinové dary a účast na 
posledním rozloučení se zesnulou 

paní Blaženou SVITÁKOVOU. 
Zároveň děkujeme za ochotu při 
vyřizování úředních náležitostí 

matrikářce městského úřadu slečně 
Renatě Doruškové a kolektivu 

Služeb města Slavičína za technické 
zajištění pohřbu.

BLAHoPŘeJeMe

Dne 16. srpna 2008 tomu bude 
50 let, kdy si vzájemně 

řekli své „ano“ 
Marie a Karel ZEMÁNKOVI 

ze Slavičína. S úctou blahopřejí 
děti Hana a Karel s rodinami.

Dne 24. srpna 2008 oslaví naše 
maminka a babička, 

paní Hedvika KUNDEROVÁ 
85. narozeniny. Všechno nejlepší 

k tomuto vzácnému jubileu jí 
přejí synové, vnuci i pravnuci 

a celá rodina. 
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Poradenské centrum R-ego
vzdělávacího střediska Poradenské  centrum  R-Ego  informuje 

o činnosti za I. pololetí 2008.
Centrum  R-Ego  je  realizátorem  těchto 

aktivit:
1. Programy specifické primární preven-
ce pro školy a školská zařízení. 

K těmto programům byl našemu zaří-
zení Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy udělen „Certifikát odborné 
způsobilosti“.

Od  ledna  do  června  2008  proběhly 
v  Základní  škole  Slavičín-Vlára  programy 
pro 2. ročníky – Příběhy Bárky a Klárky I. 
díl, pro 6. ročníky Já a lidé okolo mě a pro 7. 
ročníky Zdravý životní styl. Žáci Základní 
školy Praktická a speciální Slavičín-Hrádek 
navštívili naše zařízení a dětem I. a II. stupně 
byl určen program Jak zvládnout šikanu.

Programy  byly  také  uskutečněny  na 
dalších školách v regionu, a to pro studenty 
na  Gymnáziu  ve  Valašských  Kloboukách, 
také  pro  žáky  Základní  školy  praktické 
a speciální při Dětském domově ve Smolině 
a Návojné, ZŠ v Brumově, ZŠ ve Vlachovi-
cích, ZŠ v Dolní Lhotě, ZŠ v Nedašově a ZŠ 
ve Vizovicích. Celkem to bylo 74 programů 
pro 1 038 žáků a 118 studentů. 

2. Provoz nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež 

Bylo nám uděleno rozhodnutí Zlínského 
kraje o registraci sociální služby.

Naše  zařízení  je  určeno  dětem,  které 
se nechtějí pravidelně organizovat. Nabízí 
využití volného času, například stolní tenis, 
fotbal,  šipky,  video,  poslech  hudby,  stolní 
hry, možnost přípravy do školy, doučování, 
možnost  přístupu  na  internet  a  možnost 
vyzkoušet i pěvecké schopnosti tzv. karao-
ke. Své místo mají i průběžně zařazované 
jednorázové  soutěže  (šipky,  stolní  tenis, 
kvizové  hry,  soutěže  znalostí  v  různých 
oborech apod.).

Děti přicházejí po škole nebo v průběhu 
odpoledne. Dny a délka návštěvy jsou indivi-
duální podle zájmu, potřeb a času a služba je 
bezplatná. Uzavíráme s dětmi ústní dohody 
a  ony  samy  si  volí  cíl,  který  s  odstupem 

4-5  měsíců  zhodnotíme.  Kumulovaná 
návštěvnost od  ledna do června byla  783 
návštěvníků. Registrujeme 37 pravidelných 
stálých  návštěvníků.  V  rámci  základního 
poradenství se mohou na nás děti obrátit se 
svými problémy, těžkostmi, které je trápí a se 
kterými si neví rady. Mnohdy zdánlivě malý 
neřešitelný problém může postupem času 
přerůst ve větší a hůře zvladatelný.

2.1 Základní poradenství:
l možnost  individuálního  a  rodinného 

poradenství
l základní poradenské služby pro mládež 

a rodiče dětí ohrožených sociálně pato-
logickými jevy, narušené vztahy a komu-
nikaci nebo jiné osobní problémy

l práce probíhá formou osobních konzulta-
cí v R-Egu, popřípadě telefonicky

l služby jsou bezplatné a platí povinnost 
mlčenlivosti  (proto  neuvádíme  žádné 
konkrétní informace ani počty uživatelů 
této služby)

l pokud  zařízení  nesplňuje  odborné 
kompetence, nabízíme zprostředkování 
a kontakty na další zařízení 

2.2. Pověření pro výkon sociálně právní 
ochrany dětí udělené Zlínským krajem 
v roce 2003 v rozsahu: 
l vyhledávání  dětí  na  které  se  sociálně 

právní ochrana vztahuje
l poradenská činnost, přednášky souvise-

jící s péčí o dítě a jeho výchovou
l ochrana  dětí  před  škodlivými  vlivy 

a předcházení jejich vzniku
l provoz  zařízení  k  sociálně  výchovné 

činnosti.
Činnost o. s. R-Ego podporují Minister-

stvo školství, mládeže a tělovýchovy, Minis-
terstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády 
ČR-Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky, Zlínský kraj, město Slavičín, SMS, 
s. r. o., Slavičín.

Přeji Vám krásné letní dny, hodně 
pohody, příjemnou dovolenou a hezké 
prázdniny.  Dana Kozubíková, 
 Poradenské centrum R-Ego

zaměřená na keramickou tvorbu, ale nejen 
na ni... ve dnech 18. 8. – 22. 8. 2008
Co vás čeká? Každý den od 8 do 17 hodin 
bohatý program:
l modelování z volné ruky, 
l plastické dekorování, malba engobou,
l stavba a výpal pece,
l výpal keramických výrobků,
l doprovodný program v přírodě a v PC 

učebně,
l závěrečný táborák v Pivečkově lesopar-

ku. 
Zájemci mohou poslední noc přespat v Piveč-
kově vile s nočním dobrodružstvím.
Obědy a 2 svačiny denně jsou v ceně. 
Cena: 750 Kč
Na všechny se těší lektorka Veronika 
Žeravčíková a pracovníci Nadace Jana 
Pivečky.
Informovat a hlásit se můžete přímo v sídle 
Nadace  Jana  Pivečky,  Horní  náměstí  111 
nebo na tel. č.: 577 342 822, 739 095 315.

Nadace  Jana  Pivečky,  divadelní  soubor 
SemTamFór a jejich přátelé srdečně zvou děti, 
rodiče i prarodiče na příjemnou procházku 

POHÁDKOVÝM LESEM v sobotu 30. 8. 
2008 od 14 hodin  v Pivečkově lesoparku 
a okolí ve Slavičíně.

Chcete  potkat  krásné  princezny,  stra-
šidelné  čerty,  vodníka,  nebo  si  uloupnout 
pravý,  nefalšovaný  perníček  z  perníkové 
chaloupky? Na každého, kdo zná pohádky, 
zvládne celou  trasu a splní všechny úkoly, 
čeká na konci cesty překvapení od pana Krále 
a paní Královny. 

informace

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana 
Pivečky, o. p. s., nabízí: 
Použití PC a Internetu: 10 Kč za 1 hodinu 
(5 Kč za 30 minut). V individuálních odů-
vodněných případech poskytujeme určitou 
časovou dotaci zdarma. 
Rovněž nabízíme pronájem PC i učebny 
v domě č. p. 96. 

Vzdělávací kurzy 
Nezaměstnaní, matky na MD a handi-
capovaní:
l Počítačové  kurzy  –  základy  práce  na 

PC (20 hodin za 300 Kč) 
l Word a Excel pro mírně pokročilé (20 

hodin za 350 Kč) a pro pokročilé  (20 
hodin za 400 Kč) 

l PowerPoint (8 hodin za 200 Kč) 
l Tvorba  webových  stránek  (20  hodin 

za 550 Kč) 

Zaměstnaní: 
l Počítačové  kurzy  –  základy  práce  na 

PC (20 hodin za 650 Kč) 
l Word a Excel pro mírně pokročilé (20 

hodin za 700 Kč) a pro pokročilé  (20 
hodin za 750 Kč)

l PowerPoint (8 hodin za 450 Kč) 
l Tvorba  webových  stránek  (20  hodin 

za 900 Kč) 

Pro zájemce o paličkování připravujeme 
od listopadu pokračovací kurz Paličkování 
pro pokročilé 

Informovat a hlásit se můžete přímo v sídle 
Nadace  Jana  Pivečky  na  adrese  Horní 
náměstí 111 nebo na telefonních číslech 
577 342 822, 739 095 315. 

Projekt  „Vzdělávací  středisko  Nadace 
Jana Pivečky“ je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem, Ministerstvem 
pro místní rozvoj a Zlínským krajem. 

letní týdenní výtvarná škola pro děti

Přijďte do pohádkového lesa!
Kromě toho Vás v are-

álu  lesoparku  čekají 
soutěže,  hry,  hud-
ba,  občerstvení,  chutné 
grilované  klobásky 
a spousta dalších pře-
kvapení. 

Srdečně  Vás 
všechny  zveme! 
Přijďte si s dětmi užít 
poslední  prázdninovou 
sobotu.

Vstupné 10 Kč.
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V areálu Army parku Slavičín, ve dnech 
13. – 16. 6., pod záštitou Klubu vojenské 
historie,  se  uskutečnilo  historicky  první 
Národní mistrovství České republiky 
žáků, stavitelů plastikových modelů. Osm 
desítek  modelářů  z  celé  republiky  sem 
přijelo vystavovat své modely a zároveň 
s nimi i soutěžit. Soutěž probíhala podle 
pravidel, bodovacím systémem. Pro děti 
i dospělé byl připraven doprovodný pro-
gram,  o  nějž  se  postarali  členové  klubu 
železničních modelářů z Luhačovic, kteří 
postavili  funkční  modelové  kolejiště. 
Nákladní i osobní vlakové soupravy jezdily 
od pátečního večera až do nedělního poled-
ne. V  sobotu odpoledne přijeli  se  svými 
rádiem řízenými modely stavebních strojů 
modeláři z Ostrožské Nové Vsi, Kostelan 
a Brna, a hned se pustili do stavby dálni-
ce. Pro toho, komu se podařilo odtrhnout 
pozornost  od vláčků i autíček, bylo připra-
veno soutěžní odpoledne, kde mohl každý 
ukázat svoji hbitost a šikovnost a zároveň 
získat i pěkné ceny. A kdo byl sportováním 
unaven, mohl si odpočinout při zhlédnutí 
ukázky výcviku psů kynologického klubu 
Slavičín. Když bylo všechno v nejlepším, 
přijeli  hasiči  ze  Slavičína  se  zapnutými 
světly  i  sirénou  a  předvedli  bravurní 
ukázku požárního útoku a záchranu osob 
z hořícího objektu. Celý víkend proběhl 
v atmosféře plné pohody a hravosti a byl 
ukončen  večerním  grilováním.  Každý, 
kdo se nezúčastnil, může jen litovat. Akci 
bylo možno zajistit především díky štěd-
rosti  a  pochopení  sponzorů,  kteří  nám 
velmi  ochotně  vyšli  vstříc  a  proto  bych 
jim chtěl ještě jednou oficiálně poděkovat. 
Občerstvení  pro  všechny  přítomné  bylo 
připraveno díky paní Zdeně Malychové, 
majitelce obchodu s potravinami v Hrád-
ku, panu Otépkovi, majiteli pekárny ORA 
a  panu  Valčíkovi,  ELVA  Slavičín.  Podě-
kování patří  též firmě ČIKO Luhačovice 
a našim fenomenálním kuchařům Gree-
novi  a  Lekrekovi,  kteří  doslova  hýčkali 
naše žaludky. To nejdůležitější na každé 
modelářské soutěži,  tedy ceny, pomohly 
zajistit – THERMONT Napajedla, Úklidová 
technika – Pospíšil,  rovněž z Napajedel, 
ARTUR  –  Modelcentrum,  pan  Jaroslav 
Štěpán ze Zlína a v neposlední řadě paní 
Eva Rudolfová – Textil Eva Bojkovice. Za 
úspěšné zvládnutí celé akce děkuji všem, 
kteří pomáhali s její přípravou i následnou 
realizací, a všem zúčastněným modelářům 
i hostům, kteří nás přišli podpořit. 

Tomáš Hájek

Dne  20.  června  2008  se  ve  slavičínské 
Sokolovně  uskutečnila  poslední  premiéra 
divadla  SemTamFór  v  sezóně  2007/2008. 
Po  úspěšných  komediích  Ray  Cooneyho 
1+1=3 aneb Jeden a jedna jsou tři a Orgasmu 
bez předsudků Diega Ruize/Fiony Bettanini 
nazkoušel  Jan  Julínek 
se  souborem  divadelní 
hru  Radmily  Adamové 
Holky Elky. 

Ačkoliv  koncepce 
divadla SemTamFór spo-
čívá ve snaze lidi pobavit 
humorem,  stalo  se  pro 
nás  výzvou,  po  diskuzi 
s porotou na Valašském 
Křoví  2008,  zabrousit 
i  do  jiného  divadelního 
žánru.  Holky Elky  jsou 
malým  nahlédnutím  do 
komerční  a  konzumní 
společnosti. V první části 
je toto nahlédnutí velmi humorné, jak dosvěd-
čoval i smích v publiku, avšak ve druhé jsme 
se  pokusili  rozkrýt  manipulaci  lidského 
myšlení  na  příběhu  jedné  z  modelek.  Naši 
inscenaci a příběh modelky E3 vystihuje její 
podtitul: „Životní cesty jsou nevyzpytatelné, 
ale i neodvratitelné, a pozlátko života na 
výsluní časem ztrácí svůj lesk a postupem 
času šediví a opadá...“. 

Po premiéře jsme měli pocit rozpačitosti 
v  publiku,  proto  bych  ráda  připomněla,  že 
Vaše ohlasy, ať už byly kladné či záporné, rádi 
uvítáme na našich stránkách www.semtamfor.
webzdarma.cz, v sekci Kniha návštěv.

I když sezóna ve Slavičíně oficiálně skon-
čila, nezahálíme a prezentujeme SemTamFór 
dále  za  hranicemi  města.  Máme  za  sebou 
odehrané inscenace Orgasmu bez předsudků 
v Lípě a Malenovicích, inscenace se setkala 
s kladným ohlasem. Hlavní představitelé Die-
ga a Fiony se v Lípě zvěčnili svými podpisy 
do pamětní desky a odjížděli překvapeni nad 

pohostinností obce. Po představení  se  totiž 
konala velká ochutnávka valašské slivovice, 
a zatímco chuťové buňky si libovaly, mé oči 
plakaly nad ostrostí tohoto moku. Ano, jak se 
říká: „Tož, ta měla říz!“ 

Během 24. – 26. července se vydáme na 
zájezd po hradech a zámcích ve východních 
Čechách,  tentokrát  s  inscenací 1+1=3 aneb 
Jeden a jedna jsou tři. Léto se pro nás ponese 
i  v  duchu  zdokonalování.  Opět  se  s  celým 
souborem totiž zúčastníme Jiráskova Hronova 
2008,  kde  na  nás  čekají  dílny  pantomimy, 
žonglování, hlasu a teorií divadla. A o všem 
Vás budeme informovat.   Jana Žáčková 

čech a Moravy 
národní setkání modelářů SemTamFór zakončil premiérou Holky Elky sezónu 

�00�/�008 a nyní cestuje
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Pravidelní čtenáři Slavičínského zpravo-
daje si jistě z jeho předchozích čísel vybaví 
zmínku o vyhlášení výtvarné soutěže o logo 
knihovny s názvem Knihovna dětem – děti 
knihovně. 

Soutěž byla iniciována Městskou knihov-
nou Slavičín u příležitosti Března – měsíce 
četby a internetu, t. j. v období, kdy všechny 
knihovnické instituce v republice co nejvíce 
spolupracují se školami i jinými výchovnými 
zařízeními a snaží se tak vytvářet příznivou 
půdu  pro  tvorbu  pozitivního  vztahu  dětí 
a mládeže k četbě a literatuře. V celé první 
polovině roku tak měla školní mládež mož-
nost  spolu  se  svými  pedagogy  absolvovat 
mnohdy  svou  první  objevnou  výpravu  za 
cennými literárními poklady, jimiž fond měst-
ské knihovny bezesporu disponuje. Smyslem 
spolupráce se školami je nejen podnítit u dětí 
vznik citového pouta ke knize, ale také vyvo-
lat jejich zpětnou vazbu ve formě aktivního 
zájmu o dění kolem „své vlastní“ knihovny, 
která je v každé roční době připravena být jim 
moudrým rádcem při školních povinnostech 
i zábavným společníkem ve volném čase. 

Že se slavičínská knihovna těší pozornosti 
mladé generace, lze dokladovat množstvím 
zdařilých výtvarných prací, které pro ni školá-
ci vyrobili. Proto nebylo zdaleka jednoduché 
vybrat jen několik nejlepších, jimž se podařilo 
logo vystihnout co nejlépe v souvislosti s její 
působností v daném regionu. Práce posuzo-
vala odborná porota ve složení – Ing. Zdeněk 
Kutra, výtvarník a učitel Gymnázia J. Pivečky, 
výtvarník  František  Slovák  a  akademický 
malíř  Jaroslav  Jeřábek.  Výsledky  dětského 
snažení  pak  byly  prezentovány  a  oceněny 
ve středu 25. 6. v knihovnických prostorách 
na  slavnostním  setkání  všech  soutěžících 

a  také  zástupců  zúčastněných  škol  ze  ZŠ 
Vlára, ZŠ Malé Pole a Gymnázia J. Pivečky 
ve Slavičíně. 

A kdo se tedy zařadil mezi nejoriginálnější 
logo-tvůrce? 
Kategorie žáků 1. stupně ZŠ: 
1. místo – Aneta Urbano-
vá, Tereza Štěpančíková 
(5. tř. ZŠ Vlára),. 2. místo 
– Eliška Strejčková (5. tř. 
ZŠ  Malé  Pole),  3.  místo 
– Šárka Argalášová (5. tř. 
ZŠ Malé Pole
Kategorie žáků 2. stup-
ně ZŠ:

1. místo – Adéla Šebá-
ková  (8.  tř. ZŠ Vlára), 2. 
místo – Šárka Struhařová 
(8. tř. ZŠ Vlára), 3. místo 
– Nikola Maružánová (7. 
tř. ZŠ Vlára)

V kategorii  středních 
škol byla udělena zvláštní 
cena  studentu  Davidu 
Sochorovi z Gymnázia J. 
Pivečky za profesionální 
zpracování  námětu  for-
mou počítačové grafiky. 

Při  této příležitosti  je 
potřeba ocenit  i aktivity 
některých žáků a studen-
tů, které probíhají během 
celého  školního  roku 
a pro knihovnu jsou neza-
nedbatelným  přínosem. 
Pochvala  tedy  právem 
náleží studentkám Gym-
názia  J.  Pivečky  –  Petře 
Lysákové,  Danuši  Kon-

čické,  Anetě  Lysáčkové,  Tereze  Pavelkové, 
Veronice Sommerové, žáku ZŠ Vlára Martinu 
Čížovi a žákyni ZŠ Malé Pole Natálii Jandové 
za  dobrovolnou  pomoc  při  knihovnických 
činnostech a za vtipné zpestření některých 
dětských pořadů. 

Jak bývá dobrým zvykem, závěrečné slovo 
by  mělo  být  proneseno  ve  znamení  díků. 
Ne  však  těch  formálních,  ale  jdoucích  od 
srdce všech knihovnic. Děkujeme tedy všem 
žákům,  kteří  vyburcováním  své  malířské 
fantazie  projevili  knihovně  přízeň,  porot-
cům za odbornou spolupráci a také místním 
školám zastupovaným pedagogy, bez jejichž 
soustavné  motivace  a  snahy  o  kultivování 
dětské duše by nebylo možné tento tvořivý 
projekt uskutečnit.

Zároveň  srdečně  zveme  veřejnost  ke 
zhlédnutí  nápaditých  děl  malých  umělců, 
která jsou v měsíci srpnu instalována v jejím 
interiéru.

Bc. Gabriela Klabačková

Soutěž o logo městské knihovny



1�
SlavičínSký zpravOdaj

1�

Kalendáře, pozvánky
l  1. 8. 18.00 Městské infocentrum

Vernisáž výstavy keramiky Veroniky 
Žeravčíkové

l  16. 8. 9.00 Horní náměstí
XVIII. Zlínský sraz vojenských historic-
kých vozidel

l  16. 8. 15.30 Rudimov
Odhalení pamětní desky letci Otakaru 
Janůjovi 

l  18. 8. – 22. 8. Nadace Jana Pivečky
Letní týdenní výtvarná škola pro děti 

l  30. 8. 14.00 Pivečkův lesopark
POHÁDKOVÝ LES pro rodiny s dětmi 

l  30. – 31. 8.
XXXVIII. SLAVIČÍNSKÁ ŠEDESÁTKA 
– etapový turistický pochod 

l  31. 8. 16.00 Letní scéna (Sokolovna)
BANJO BAND IVANA MLÁDKA 

VÝSTAVY
l  Městské infocentrum 

KRAJINA MÉHO SRDCE  –  Slavičínsko 
ve  fotografii  Ing.  Vojtěcha  MALÍKA  (do 
31. 8. 2008)
Z NITRA OHNĚ – výstava keramiky Vero-
niky ŽERAVČÍKOVÉ (do 31. 8. 2008) 

l  Galerie Jasmín
MONT BLANC 2007 – fotografie MUDr. 
Štefana HORÁKA (do 25. 9. 2008)

Dovolená lékařů
MUDr. Radmila Pinďáková 
od 13. 8. – 30. 8. NEORDINUJE! 
Zastupuje MUDr. Roman Überall.

MUDr. Petr Zemčík 
od 4. 8. – 15. 8. NEORDINUJE! 
Zastupuje  MUDr.  Jolana  Malotová  na 
Poliklinice.

MUDr. Marie Častulíková 
od 25. 8. – 29. 8. NEORDINUJE! Zastupuje 
MUDr. Jiří Zabloudil.

Oblíbená kulturní a vlastivědná revue 
Kruhový objezd č. 5 s tématy roku 2007 
už  vyšla.  Čtenářům  je  časopis  dostupný 
jako  obvykle  zdarma  v  Městském  info-
centru  a  rovněž  v  Městském  muzeu  ve 
Slavičíně. 

Mgr. Hana Urbanová 
pořádá od září 2008 

kurzy jazyka anglického pro začátečníky, 
mírně pokročilé a pokročilé a kurzy jazyka 
německého pro mírně pokročilé. 
Kontakt: 577 350 242, 603 789 275 nebo 
hana.urbanova@centrum.cz. 
Termín přihlášek: do 25. 8. 2008

Slavičínský zpravodaj barevně
Plnobarevnou verzi Slavičínského 

zpravodaje čtěte ve formátu pdf 
na stránkách města Slavičína 

www.mesto-slavicin.cz.

Předplatné do Městského 
divadla Zlín 

Divadelní  sezóna 2008/2009 probíhá od 
září 2008 do června 2009. 
Podrobné  informace  najdete  na  www.
divadlo.zlin.cz  nebo  v  katalogu,  který 
je k dispozici v Městském infocentru ve 
Slavičíně. Zájemci ze Slavičína a okolí se 
mohou hlásit na tel. čísle 577 342 251.

Srdečně zveme širokou veřejnost na
vernisáž výstavy keramiky 

Z NITRA OHNĚ
Veroniky ŽERAVČÍKOVÉ z Divnic.

Vernisáž: 
1. 8. 2008 v 18.00 hodin – Městské info-

centrum Slavičín
Výstava potrvá do 31. 8. 2008

Mgr. Markéta Bačová 
KURZY ANGLIČTINY

l  od  loňska  pokračuje  kurz  pro  mírně 
pokročilé, lze přidat i další zájemce.

l  při  dostatečném  počtu  zájemců  lze 
otevřít  kurz  pro  začátečníky  nebo 
pokročilé

l  kurzy se budou konat v DDM Slavičín, 
předpokládaný  začátek  v  září  nebo 
v říjnu 2008
Kontakt:  mobil  737  176  989,  e-mail: 
marketa.bacova@centrum.cz

Město Slavičín zve širokou veřejnost 
na zábavný pořad

IVAN MLÁDEK 
a jeho BANJO BAND 

s hosty Lenkou Plačkovou, Ivo Pešákem 
a Milanem Pitkinem.

V neděli 31. srpna 2008 v 16 hodin na 
letní scéně ve Slavičíně

(v případě nepříznivého počasí v Soko-
lovně ve Slavičíně). 

Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek: od 1. srpna 2008 

v Městském infocentru Slavičín

Orel jednota Slavičín pořádá zájezd na

TRADIČNÍ ORELSKOU POUŤ 
na Svatém Hostýně
v neděli 24. srpna 2008

Odjezdy autobusu:
v 5:30 z okolních obcí, v 6:00 ze zastávky 

u radnice ve Slavičíně.
Přihlášky: do 20. srpna 2008 v potravi-

nách u Pinďáků ve Slavičíně, 
v Hrádku u paní Švajdové.

Cena zájezdu: 100 Kč
Autobus dopraví účastníky přímo 

k bazilice.

Klub přátel 
historie Slavičínska 

a Klub vojenské historie 

Nové číslo časopisu 
Kruhový objezd

pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 
Libora Lukáše 

zvou k účasti na akcích na počest 
64. výročí letecké bitvy 

nad Bílými Karpaty 
v sobotu dne 16. srpna 2008 

Ve Slavičíně na Horním náměstí 
od 9 hodin 

18. Zlínský sraz historických vozidel 
s orientační jízdou po okolí Slavičína

- v Rudimově od 15.30 hodin
odhalení pamětní desky příslušníkovi 

B11 bombardovací perutě RAF, 
pplk. letectva v. v., in memoriam, 

Otakarovi JANŮJOVI

570 577 577
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HRÁDEK , AREÁL ZDSLAVIČÍN  
telefon: 577 341 675
mobil: 723 070 808
provozní doba: Po-Pá: 8.00 - 17.00; So: 8.00 - 12.00

akce platí do 31.8.08 nebo do vyprodání zásob

WWW.PNEUPLUS.CZ

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

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

LETNÍ PNEUMATIKY
S VÝRAZNOU SLEVOU AŽ 35%LETNÍ PNEUMATIKY
S VÝRAZNOU SLEVOU AŽ 35%

KONTROLA A SE ÍZENÍ
GEOMETRIE

+ DÁREK
SERVIS KLIMATIZACE 

+ dárek kšiltovka Continental EURO 2008

clona na 
p ední sklo

SERVIS KLIMATIZACE 

P i nákupu a vým n  oleje

Poděkování poctivé nálezkyni
Rád bych tímto veřejně poukázal na poctivé 
jednání paní Ludmily Mudrákové ze Škol-
ní ulice ve Slavičíně, která  mne poté, co 
našla moji ztracenou peněženku, vyhledala 
a nález mi předala. 

Děkuje Ivan Marek

Zahradní technika

Sekačky, pily, 
křovinořezy, oleje, 

řetězy atd.

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

Sekačky, pily, 
křovinořezy, oleje, 

řetězy atd.

Prodej pozemkù
GPS: 49°5‘26.21“N; 17°51‘52.95“E

SLAVIÈÍN

Pro bli��í informace 
kontaktujte vedoucího 
projektu:
Ing. Karel Míèa 
tel.: 577 197 104
mobil: 602 750 040
fax: 577 197 102
e-mail: mica@imos.cz
www.imos.cz

Spoleènost IMOS invest s.r.o.nabízí prodej stavebních pozemků na ul. Luhačovská v k. ú. Slavičín.
Cena stavebního pozemku je 980,- Kč/m2.
Součástí ceny je:
- koupě pozemku
- kanalizace dešťová – přípojka- kanalizace splašková – přípojka- přípojka vodovodu

- přípojka plynovodu
- přípojka NN
- venkovní osvětlení

Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a. s.

vypisuje výběrové řízení na pozici
Bankovní poradce
Místo: Slavičín, Valašské Klobouky, Zlín
Požadujeme: 
l  Min. středoškolské vzdělání
l   Komunikační  a  organizační  schop-

nosti
l  Zkušenosti  z  bankovnictví  výhodou 

(nikoliv podmínkou)
Nabízíme:
l  Nadstandardní  a  motivující  platové 

ohodnocení + bonusy
l  Zázemí silné společnosti
l   Profesionální  vzdělávání  hrazené 

společností
Strukturovaný životopis spolu s motivač-
ním dopisem zašlete na adresu: 
alena.hrbackova@mpss.cz
Alena Hrbáčková, obchodní manažer
Tel.: 605 282 004

Studentka hledá UBYTOVÁNÍ 
V SOUKROMÍ ve Slavičíně a okolí. 

Mobil: 724 138 923
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8
Oba dva poslechnou své nejlepší přátele a rozhodnou 
se odjet se zrekreovat do města hříchu – do Las Vegas. 
Hned první večer na sebe při divoké pitce narazí, a jak 
už to tak ve Vegas bývá, nakonec se i vezmou. Po ránu 
je střízlivější pohled na celou akci dovede ke zjištění, že 
se musejí nechat okamžitě rozvést. Jenže to by nesměli 
do jednoho z automatů vhodit čtvrťák, který jim vynesl 
pohádkový jackpot tři milióny dolarů. To není zrovna 
málo peněz a novomanželé se nejsou schopni dohodnout, 
jak s penězi naloží. Obrátí se dokonce i na soud, který 
jim ovšem nařídí půl roku společného soužití a výhru 
„zmrazí“, takže s ní nemůže disponovat ani jeden z nich. 
Jenže žít s člověkem, kterého sotva znáte, a který vás 
maximálně rozčiluje, není zrovna jednoduché. Možná 
ale bude jednodušší ho úplně zničit. Tedy, pokud ti dva si 
nejsou souzeni. Režie: Tom Vaughan Hrají: Ashton Kut-
cher, Cameron Diaz, Queen Latifah. Premiéra americké 
komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. 
Délka 99 min.

  čtvrtek 14. – 20.30 hodin 
 U MĚ DOBRÝ – Ohlédnutí do devadesátých let, do 
doby našich prvních krůčků na novém, neprobádaném 
území  rašícího  kapitalismu  v  Čechách.  Šest  přátel, 
zahrádkářů  a  rybářů,  se  schází  v  malebné  přístavní 
hospodě  U  Buddyho  na  Libeňském  ostrově.  Jejich 
poklid, který tráví u desetníčkového mariáše, skončí ve 
chvíli, kdy se jeden z nich stane obětí falešných hráčů 
z Vysočanské tržnice. A tak jako ve starých westernech, 
berou i naši přátelé zákon do vlastních rukou. Na hor-
kém  území  tržnice,  které  se  hemží  lehkými  děvami, 
pašeráky,  zloději,  podvodníky  i  úplatnými  policajty, 
se pokusí získat zpět třicet šest a půl tisíce v použitých 
bankovkách. Podaří se jim to díky jejich kamarádství, 
odvaze, mazanosti, notné dávce štěstí, a především díky 
protřelosti hráčského esa, hochštaplera a ekvilibristy 
Mistra Classe. Velevážené publikum, máte-li rádi humor, 
napětí a trochu romantiky, račte vstoupit. Film U MĚ 
DOBRÝ je tu pro vás! Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Boleslav 
Polívka, Jiří Schmitzer, Josef Somr, Lenka Vlasáková, 
Miroslav  Vladyka,  Petr  Forman,  Vladimír  Javorský. 
Premiéra nové české komedie. Vstupné 80 + 1 Kč. DO 
12 LET NEVHODNÝ. Délka 102 min.

  neděle 17. – 20.30 hodin
  SEX VE MĚSTĚ – Carrie, Samantha, Miranda a Char-
lotte jsou zpět a tentokrát na velkém plátně. Čtyři roky 
po skončení šesté série seriálu přichází jeho producenti 
s  dlouho  očekávanou  celovečerní  verzí.  Jakmile  Pan 
Božský zachránil Carrie z jejího problémového vztahu 
v  Paříži,  odhodlal  se  konečně  jejich  vztah  zlegitimi-
zovat, a přípravy na velký svatební den mohou začít. 
Charlotte nepřestává toužit po vlastním dítěti, Miranda 
zažívá první trhliny v jejím dosud perfektně fungujícím 
manželství a Samantha stále vyhledává nová milostná 
dobrodružství.  Dočkáme  se  všeho  toho,  co  máme  na 
tomto  seriálu  rádi – krásných šatů a bot,  zajímavých 
milostných problémů, a samozřejmě i spousty sexu… 
Film navazuje na původní televizní seriál HBO. Režie: 
Michael Patrick King. Hrají: Chris Noth, Cynthia Nixon, 
Kim Cattrall, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker. Premi-
éra americké komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET 
NEVHODNÝ. Délka 140 min.

  úterý 19. – 20.30 hodin
 HANCOCK – Na světě jsou hrdinové..., superhrdino-
vé..., a pak je tu Hancock. S velkou silou přichází velká 
zodpovědnost – to všichni vědí – tedy, všichni kromě 
Hancocka. Znechucený, rozhádaný, sarkastický a nepo-
chopený. Hancockovy dobře zamýšlené hrdinské činy 
možná končí úspěchem a zachraňují bezpočet životů, 
ale zdá se, že po nich vždy zůstane neuvěřitelná spoušť. 
Veřejnost toho má konečně dost – ačkoliv jsou lidé z Los 
Angeles svému místnímu hrdinovi vděční, nemohou se 
ubránit přemítání o tom, co provedli, že museli dostat 
zrovna jeho. Hancock se nestará o to, co si lidé myslí 
– až do chvíle, kdy zachrání život odborníkovi pro styk 
s veřejností Rayovi Embreyovi a neoblíbený superhrdi-

  neděle 3. – 21 hodin
 ONCE – Příběh o lásce a porozumění mezi dvěma 
mladými  lidmi.  On  je  pouliční  muzikant  a  občas  si 
přivydělává  v  dílně  svého  otce.  Ona  je  talentovaná 
pianistka  z  Čech,  která  odešla  do  Irska  kvůli  obživě 
a prodává na ulici růže. Když se ti dva náhodou potkají, 
zjistí,  že  jejich  společná hudba má neobyčejnou sílu, 
a podaří se jim natočit společnou desku... Režie: John 
Carney. Hrají: Glen Hansard, Markéta Irglová. Premiéra 
irského  hudebního  filmu  oceněného  OSCAREM  za 
nejlepší filmovou píseň. Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET 
NEVHODNÝ. Délka 86 min.

  úterý 5. – 21 hodin
 SPEED RACER – Speed Racer to s volantem svého 
Mach  5  umí  jako  málokdo.  Soutěžení  má  v  krvi,  je 
přiměřeně  agresivní,  řídí  se  instinkty  a  nezná  slovo 
strach. Jeho jedinou konkurencí je zesnulý vlastní bratr 
Rex Racer, ze kterého si Speed udělal svůj velký idol. 
A  právě  Rexův  odkaz  chce  Speed  svým  závoděním 
naplnit. Když odmítne lákavou nabídku od společnosti 
Royalton,  rozčílí  jejího  majitele,  ale  zároveň  odhalí 
děsivé tajemství. Výsledky závodů jsou zmanipulovány 
několika zkorumpovanými magnáty, kteří kvůli zvýšení 
svých zisků drží ty nejlepší závodníky v šachu. Jestli se 
Speed nerozhodne pro vlajky Royaltonu, Royalton se 
postará o to, aby jeho Mach 5 už do žádné cílové rovin-
ky nikdy nedojel. Jediná šance, jak si udržet místo ve 
sportu, který Speed nadevše miluje, spočívá v porážce 
Royaltonu na jeho vlastním hřišti. Spojí se proto se svým 
někdejším rivalem –  tajemným Racerem X –  s cílem 
zvítězit čestným způsobem v témže závodu, který stál 
jeho bratra život. Náročná celostátní rallye, kde se bojuje 
na život a na smrt, nenese svůj název „Zkouška ohněm“ 
nadarmo… Režie: Andy Wachowski, Larry Wachowski. 
Hrají:  Christina Ricci, Emile Hirsch,  John Goodman, 
Susan Sarandon. Premiéra amerického akčního filmu 
v českém znění. Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 134 min.

  čtvrtek 7. – 21 hodin
 KOPAČKY – Peter Bretter je sympatický třicátník, 
který se živí psaním hudby k televizním seriálům a chodí 
s hvězdičkou jednoho z nich – blonďatou divou Sarah 
Marshall.  Bohužel  mu  dala  kopačky,  jen  co  skončily 
úvodní titulky filmu. Peterovi, který ji miloval vroucně 
a šíleně, se v tu chvíli zhroutil svět. Recept na zlomené 
srdce dostane od kamaráda – má jím být naprostá změna 
prostředí. Peter si vybere Havajské ostrovy, které by na 
léčbu žalu byly opravdu ideální, kdyby si ho pro nevázané 
randění pod palmami nevybrala i jeho bejvalka s novým 
milencem. V bezvýchodné situaci sebere Peter poslední 
zbytky své hrdosti a rozhodne se pochlapit a bojovat… 
Režie: Nicholas Stoller. Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, 
Mila Kunis, Russell Brand. Premiéra americké komedie. 
Vstupné 70 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Délka 
110 min.

  neděle 10. – 21 hodin
 STALO SE – Mohli jsme to vycítit šestým smyslem, 
viděli jste znamení, a teď se to stalo. Na světě se objevila 
úplně nová epidemie – rychle se šíří a je smrtelná. Jejím 
nejhorším symptomem je pak naprostá ztráta základního 
pudu každého jedince – pudu sebezáchovy. Elliot Moore 
učí přírodní vědy na střední škole ve Filadelfii. Když 
napříč Spojenými státy udeří tajemná smrtící epidemie, 
vyrazí  spolu  se  svou  ženou  Almou,  kolegou  z  práce 
Julianem a jeho osmiletou dcerou na zběsilý útěk před 
katastrofou. Míří do Pensylvánie, kde očekávají, že se 
jim na farmách, mimo dosah velkých aglomerací, podaří 
přežít stále intenzivněji se šířící hrozbu. Velmi záhy však 
začne  být  jisté,  že  v  bezpečí  nebude  nikdo  a  nikde... 
Režie:  M.  Night  Shyamalan.  Hrají:  John  Leguizamo, 
Mark Wahlberg, Zooey Deschanel. Premiéra amerického 
thrilleru. Vstupné: 70 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! 
Délka 90 min.

  úterý 12. – 20.30 hodin
 MEJDAN V LAS VEGAS – Joy právě vyhodil z bytu její, 
teď už bývalý, přítel. Jacka pro změnu vyhodili z práce. 

na si začíná uvědomovat, že dost možná přece jen má 
nějakou slabinu. Režie: Peter Berg. Hrají: Charlize The-
ron, Daeg Faerch, Jason Bateman, Will Smith. Premiéra 
americké akční komedie v českém znění. Vstupné 70 + 
1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. Délka 92 min.

  čtvrtek 21. – 20.30 hodin
 OKO BERE – Ben Campbell je stydlivý a geniální 
student M. I. T., který nachází odpověď na svoje pro-
blémy s financováním studia v hazardních hrách. Je mu 
nabídnuto členství ve skupině nejnadanějších studentů, 
kteří každý víkend odjíždějí pod falešnou identitou do 
Vegas, kde využívají svých dovedností k tomu, aby si 
v kartách přišli na slušné peníze. Jejich potenciál objevil 
svérázný profesor matematiky a génius v oboru statisti-
ky Micky Rosa a společnými silami vymysleli způsob, 
jak herní systém pokořit. Zásluhou toho, že se naučili 
počítat karty a osvojili si komplikovaný systém tajných 
signálů, jsou schopni vyhrávat v kasinech pohádkové 
částky.  Ben,  který  podlehne  vidině  peněz,  životnímu 
stylu v Las Vegas a chytré a pohledné člence jejich týmu, 
Jill Taylor, stále více riskuje. Ačkoliv počítání karet není 
nezákonné,  v  sázce  je  mnoho,  a  záhy  nejde  jen  o  to 
orientovat se v kartách, ale také o nutnost nenechat se 
přistihnout hrozivým šéfem ochranky jednoho z kasin 
Colem Williamsem. Režie: Robert Luketic. Hrají:  Jim 
Sturgess,  Kate  Bosworth,  Kevin  Spacey,  Laurence 
Fishburne. Americké drama – premiéra. Vstupné 70 + 
1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. Délka 123 min.

  neděle 24. – 20,30 hodin
 HANK A MIKE – Dneska už se na zázraky spoléhat 
nedá.  Dva  kámoši  a  spolubydlící  Hank  a  Mike  jsou 
velikonoční zajíčci. Žijí v normálním reálném lidském 
světě. Jeden běhá po barech za ženskýma, druhý se před 
nimi  raději  schovává.  Jednou  za  rok  spolu  roznášejí 
vajíčka dětem, protože tohle je jejich džob, tohle jim jde. 
Makají pro Velikonoční s. r. o. až do okamžiku, kdy ten 
kreténský nový manažer označí Velikonoce za svátky 
druhé kategorie a Hanka a Mika propustí. Co je to za 
zrůdu, že klidně propustí velikonoční zajíčky? Co by 
asi tak měli dělat jiného, ha? Z těžkého K. O. tyhle dvě 
růžovky zachrání snad jedině zoufalý čin, při kterém to 
smrdí kriminálem. Režie: Matthiew Klinck. Hrají: Chris 
Klein, Joe Mantegna, Boyd Banks. Premiéra kanadské 
komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. 
Délka 86 min.

  úterý 26. – 20,30 hodin
 FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ – Příběh Františka Souke-
nického je ve své podstatě velmi jednoduchý. František je 
muž v produktivním věku. Ve své profesi dosáhl jistého 
kreditu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu 
klientů.  Se  svou  manželkou  Eliškou  se  nastěhoval 
do  nového  domu.  Splácí  hypotéku.  Má  se  dobře.  Až 
jednoho dne šlápne poněkud vedle a spustí tím těžko 
kontrolovatelnou lavinu událostí. Ztratí práci, žena ho 
vystřídá  za  někoho  jiného  a  střecha  nad  hlavou  mu 
odlétá do teplých krajin. A nejhorší ze všeho je, že si za 
to všechno opravdu může sám. Režie: Jan Prušinovský. 
Hrají: Ela Lehotská, Josef Polášek, Petr Čtvrtníček, Zdena 
Hadrbolcová. Premiéra nové české komedie. Vstupné 
80 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. Délka 95 min.

  čtvrtek 28. – 20.30 hodin
  KINO NEhraJE – dOVOlENá 

  neděle 31. – 20.30 hodin
  KINO NEhraJE - dOVOlENá 

Změna programu vyhrazena. 
Všechna představení jsou uváděna v LETNÍM KINĚ. 
Od úterý 12. 8. jsou začátky již ve 20.30 hodin. 
Zahraniční filmy bez uvedení verze jsou v původním 
znění s českými titulky. 

Za nepříznivého počasí a dostatečného zájmu diváků 
se bude promítat v SOKOLOVNĚ. 
Informace o změně místa projekce obdržíte na telefonu 
577 341 108 a www.mesto-slavicin.cz.


