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Den vítězství

Každoročně si 8. května připomínáme 
státním svátkem Den vítězství. Den, kdy 
prp o ánás kskončičilla n jejjkkrva ěvějšjšj íí áválklka našíší 
dosavadní historie, 2. světová válka. Ne-
měli bychom tento den vnímat jen tak, že 
nemusíme do práce nebo do školy, protože 
je přece ten svátek. 8. květen by nám měl
připomenout, co všechno se může stát, 
když budeme lhostejní k dění kolem sebe, 
když necháme jiné řídit naše životy. Když 
jim propůjčíme moc, která bude nakonec 
zneužita proti nám.

Nechci polemizovat o historických 
fafaktktecechh čiči j jejejicichh popolilititickckémém z zkrkreseslolováváníní 
jak se právě komu hodí. Tehdy to možná 
zp čočátátkuku nevypadadalalo na s ěvěttovou áválklku 
a přesto byly výsledkem chování lidí de-
ísí ktky imililionůů mrtvýýchh a zničičenáá EEvropa. 

Pokud budeme na svou historii zapomínat, 
jakpak bychom rozpoznali, že se třeba 
zase historie nevrací? Jak třeba začínaly 
pochody henlajnovců v třicátých letech 
minulého století a jak vypadají v letošním 
roce pochody ultranacionalistů a podob-
nýnýchch s skukupipin?n? 

Máme mnohdy bohužel krátkou paměť. 
Historii budeme mít takovou, jakou bude-
me dnes utvářet přítomnost. Každá historie 
byla přeci kdysi současností. Pokud si ale-
spoň tohle každoročně 8. května uvědomí-
me a připomeneme, jistě to nebude málo. 

NeNezazapopomemeňmňmee alalee tatakéké n naa vzvzpopomímínknkuu 
a díky těm, kteří nám ke svobodě pomohli. 
Nebyli to žádní politici a mocipáni, ale 
prostí lidé, kteří se postavili zlu a bezpráví. 
MMn hohéé tto státállo ž žiiv tot, mnozíí tztratitilili všše, co 
měli. Zkusme si každý na chvilku sednout 
a zapřemýšlet – jak by mi asi teď bylo, kdy-
by válka byla? Jak rychle by se nám všem 
změnil žebříček hodnot a vůbec celý život…

Za účast na vzpomínce na padlé ve 
2. světové válce děkuji Ing. Miroslavu 
Kadlecovi a PhDr. Ladislavu Slámečkovi – 
členům Klubu přátel historie Slavičínska.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Další evropské peníze pro Slavičín

Dobrou zprávu jsme v průběhu měsíce
května obdrželi z Operačního programu přes-
hraniční spolupráce SR-ČR. Po cyklostezce
Slavičín-Nevšová-Luhačovice a rekonstrukci
mostu na Příčné ulici a rozhlase jsme v přes-
hraniční spolupráci uspěli s dalším projektem.
Tentokrát to byl projekt s názvem „Jak to dělali
naši staříčci“, zpracovaný ve spolupráci s obcí
Horné Srnie.

Hlavním cílem projektu je představit 
žákům škol i široké veřejnosti způsob ži-
vota, bydlení a hospodaření našich předků
a poukázat na společné historické události
obou partnerů.

Realizací projektu ve Slavičíně získáme
v městském muzeu nové přístřešky pro ven-

kovní expozice, vznikne 
nová expozice řemesel, 
bude vybudována po-
lozemnice – typ histo-
rického obydlí našich 
předků, vybudují se další 
zpevněné plochy, bu-
dou provedeny sadové 
úpravy, vytvořen infor-
mační systém včetně 
propagačních materiálů 
a bude dovybaven interi-
ér. Obdobný projekt bude 
realizovat náš slovenský 
partner.

Celkové náklady 
projektu činí 3,859 mil. Kč, z toho obec
Horné Srnie 1,274 mil. Kč a město Slavičín 
2,585 mil. Kč. Z této částky je pak 90 % dotace 
z operačního programu a 10 % jsou vlastní
zdroje toho kterého žadatele.

Realizací tohoto projektu opět posune-
me úroveň městského muzea o notný kus 
dopředu.

Děkuji za pomoc všem, kteří přispěli svými 
znalostmi a radami k  úspěšné přípravě projek-
tu. Zejména pak členům Klubu přátel historie
Slavičínska – Ing. Miroslavu Kadlecovi, Josefu
Ščuglíkovi, PhDr. Ladislavu Slámečkovi
a všem dalším, kdo přiložili a ještě přiloží
ruku k dílu při realizaci projektu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Řemeslné předvádění v městském muzeu

lokdo by věřil, že právě před pár dny usedl
do Blaníku a s přehledem zakroužil nad svým
milovaným kunovickým letištěm. 

Se širokým úsměvem a otevřeným srdcem 
přijal jubilant řadu gratulantů. Také přátelé
historie a starosta města mu přáli ještě dlou-
há léta prožitá ve zdraví se svými blízkými
a v radosti se svými krásnými koníčky.

Marie Rumplíková

85. narozeniny oslavil v květnu náš občan, 
pan Mojmír Bača ze Slavičína. U této příleži-
tosti společně se členy Klubu přátel historie 
Slavičínska, s nimiž po řadu let spolupracuje, 
vzpomněl na svá další dvě výročí. Je tomu
30 let, kdy se z kunovického letiště vznesl do 
oblak letoun, jehož konstruktérem byl právě 
pan Bača. Motorový kluzák L-13 B, zvaný jeho 
uživateli „Bačostroj“, létá dodnes a je v péči 
Aeroklubu letiště Kunovice. 

Dalším výročím, které si připomene 
i naše veřejnost, je 65 let od letecké bitvy 
nad Slavičínem. Osobně se také dotýká pana
Mojmíra Bači. V roce 1944 totiž zachránil život 
americkému letci, s nímž od svých dvaceti 
let do dnešního dne udržuje téměř bratrské 
spojení. Je držitelem Osvědčení válečného 
veterána, pravidelně koresponduje s Klubem 
amerických válečných leteckých veteránů, 
ale především je stále aktivním pilotem. Má-

Mojmír Bača – zasloužilý veterán
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Jak se daří slavičínským hasičům?ý
Jednou z významných priorit města Sla-

vičín v oblasti požární ochrany je udržení
a zvýšení akceschopnosti Jednotky SDH
Slavičín s pohotovostí. Poněvadž je tato
jednotka zařazená do kategorie JPO II, jsou
v její náplni mimo hašení požárů i výjezdy
k takovým mimořádným událostem, jako
jsou dopravní nehody a likvidace jejich
následků, odstraňování překážek na cestě,
pomoc při úniku nebezpečných látek apod.
K tomu je třeba náležité technické vybavení.
Doposud jednotka měla k dispozici Tat-
ry 815 CAS 32 a skříňovou Avii. V dubnu
tohoto roku k nim přibylo vozidlo Renault 
Master, které bylo vyřazeno ze Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje a město
jej obdrželo od kraje formou daru. Po nut-
ných úpravách vnitřních prostor a karoserie
bude toto rychlejší a pohotovější vozidlo
sloužit právě k výjezdům, u kterých není
potřeba cisterna. K zajištění spolehlivosti
jednotlivých výjezdů je nutná i nákladná
oprava Tatry 815. Je nutné vyměnit nádrž
na vodu, opravit palivovou nádrž a zakou-
pit nové pneumatiky. Bohužel naše žádost 
o dotaci pro tyto účely uspokojena nebyla,
proto v letošním roce budeme muset uhradit 
z rozpočtu města alespoň výměnu cisterny.

Základním článkem jednotky jsou beze-
sporu její členové. V současné době můžeme

s potěšením říci, že
personální obsazení se 
stabilizuje a již máme
dvanáctičlenný tým
spolehlivých lidí, kteří
zajišťují pohotovost. To
však neznamená, že
otázka personálního
zajištění je pro nás již
minulostí. Jak jsme se 
již dříve zmínili, při
Domu dětí a mládeže
ve Slavičíně vznikl
kroužek mladých hasi-
čů, který si klade za cíl
vychovat další mladé
nástupce do řad dobrovolných i profesionál-
ních hasičů. Pod vedením členů JSDH Slavičín
Martina Lutonského a Ondřeje Dufka a ve
spolupráci s Okresním sdružením hasičů
Zlín se tak nabízí prostor pro zapojení dětí
do široké oblasti činností. U nás ve Slavičíně
je náplň činnosti kroužku postupně směřo-
vána do výuky v oblasti hasičské techniky,
výzbroje a výstroje, základní znalosti ochrany
a obrany obyvatel, topografi e, zdravovědy,
uzlování, střelby a dalších činností, později
do sportovních aktivit při soutěžích, kde se
zúročí vědomostní znalosti, zručnost a hlavně
fyzická připravenost mládeže. V květnu se

například děti zúčastnily exkurze v areálu
Hasičského záchranného sboru ve Zlíně,
kde se mohly přesvědčit, jak náročná, ale
i zajímavá je práce profesionálních hasičů.

Věřím, že za aktivního přístupu členů
jednotky, podpory města Slavičín, Zlín-
ského kraje, hasičského záchranného
sboru i okresního sdružení hasičů dojde
k postupnému zlepšení podmínek naší
jednotky jak pro práci s mládeží, tak pro
výkon pohotovosti s odpovídající kvalitní
technikou a vybavením.

Mgr. Iva Florešová, 
vedoucí odboru správního

Rada města na svých schůzích č. 64 a 65 mj.:
 schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-
vičín ve výši 10 000 Kč Sportovním klubům
Slavičín za účelem účasti fl orbalového druž-
stva dorostenek na mistrovství republiky
v Litomyšli a v České Třebové ve dnech
22. – 24. 5. 2009 a účasti fl orbalového týmu
juniorů SK Snipers Slavičín na 6. ročníku
mezinárodního mládežnického turnaje
Prague Games ve dnech 8. – 11. 7. 2009,
 uzavření darovací smlouvy mezi Zdravot-
nickou záchrannou službou Zlínského kraje
a městem Slavičín na sanitní vozidlo Renault 
Master pro potřeby JSDH Slavičín JPO II,
 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na
přípravné stavební práce „Demolice objektu
STAMO v sídlišti Malé Pole“, za cenu obvyk-
lou ve výši 303 450 Kč vč. DPH, uchazeči
CESIS, s. r. o., Zlín – Malenovice, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
služby Vypracování prováděcí projektové
dokumentace na akci „Protipovodňová opat-
ření a varovný systém Říka-Vlára-Váh, část 
varovný systém“, za cenu obvyklou ve výši
17 000 Kč vč. DPH, uchazeči EMPEMONT,
s. r. o., Valašské Meziříčí,
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby Výkon autorského dozoru na akci
„Protipovodňová opatření a varovný systém
Říka-Vlára-Váh, část varovný systém“, za
cenu obvyklou ve výši 13 000 Kč vč. DPH,

uchazeči EMPEMONT, s. r. o., Valašské
Meziříčí,
 o zadání zakázky malého rozsahu na
služby: technickou pomoc při aktualizaci
projektové dokumentace na akci „Obnova
Základní školy Slavičín“, za cenu obvyklou
ve výši 26 257 Kč vč. DPH, uchazeči S-projekt 
plus, a. s., Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby Provedení geometrického zaměře-
ní polohopisu a výškopisu v místní části
Nevšová jako podklad pro projektové práce
na akci „Nevšová – odkanalizování a čištění
odpadních vod“, za cenu obvyklou ve výši
109 480 Kč vč. DPH, uchazeči Ing. Marek
Svoboda, Brumov,
 o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Opravy ul. Luhačovská
a MK Slavičín“, za cenu obvyklou ve výši
3 720 952 Kč vč. DPH, uchazeči EUROVIA
CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava,
závod Zlín,
 o zadání zakázky malého rozsahu na služby
Výkon technického dozoru investora na akci
„Protipovodňová opatření a varovný systém
Říka-Vlára-Váh, část varovný systém“, za cenu
obvyklou ve výši 46 160 Kč vč. DPH, uchazeči
Atelier RB, s. r. o., Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava místní komunikace
ul. Žižkovská“, za cenu obvyklou ve výši
177 035 Kč vč. DPH, uchazeči Služby města
Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava chodníku, schodiště
a odvodnění v ul. Ševcovská u č. p. 373-374“,

Zprávy z radnice za cenu obvyklou ve výši 239 898 Kč vč. 
DPH, uchazeči Služby města Slavičína, 
s. r. o., Slavičín. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání 
č. XVI mj.:
 vzalo na vědomí
plnění rozpočtu města Slavičín za rok
2008:
příjmy  91 103 697,49 Kč,
výdaje  72 874 844,87 Kč,
saldo  + 18 228 852,62 Kč,

 schválilo
závěrečný účet hospodaření města
Slavičín za rok 2008 „bez výhrad“
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení,
další peněžitý vklad do základního 
kapitálu obchodní společnosti BTH Slavi-
čín, spol. s r. o., IČ 25321358, Mladotické
nábřeží 849, Slavičín, ve výši 20 435 000 Kč
a prodej movitého majetku společnosti
BTH Slavičín, spol. s r.o., za kupní cenu
20 434 590 Kč,
doplnění Strategického plánu rozvoje 
města Slavičín č. 1,

 vydalo 
formou opatření obecné povahy změnu
č. 7 územního plánu města Slavičín.

Úplné výpisy usnesení Rady města Slavi-
čín a Zastupitelstva města Slavičín jsou
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Členové JSDH Slavičín JPO II s pohotovos-
tí se staronovým vozidlem Renault Master
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betonové boxy a 110litrové popelnice, které
zabírají místo. Do vzniklých prostor raději
umístíme např. parkovací stání. V současné
době připravujeme takovýto návrh řešení
např. v ulici K Hájenkám.

Tolik jen opravdu stručně – o regionální 
kompostárně či připravovaném projektu
recyklačního dvora Služeb města Slavičína
někdy příště.

Vidím, že se demoluje ruina bývalé 
ubytovny na sídlišti Malé Pole. Kdy se bude
pokračovat s výstavbou parkoviště v tomto
místě?

Bývalá ubytovna STAMO je již zdemolo-
vána, takže tento problém je po dlouhé době
vyřešen. Pokud se týká parkoviště, tak i zde 
máme dobrou zprávu. Obdrželi jsme příslib
dotace na další etapu regenerace sídliště Malé
Pole (celková výše dotace činí 3,139 mil. Kč)
a v rámci ní i fi nanční prostředky na výstavbu
parkoviště. Na podzim tohoto roku zde tedy
vyroste parkoviště pro 14 vozidel, z toho jedno
místo bude vyhrazeno pro tělesně postižené.
Výrazně se tak zvýší počet parkovacích stání
na ulici Obchodní a problémy, o nichž jsme
před nedávnem diskutovali na našem webu,
by měly zmizet.

Co zůstane prozatím nedořešeno, je opra-
va a směrové vedení komunikace pod tímto
parkovištěm (kolem bowlingu). Do řešení této
záležitosti se pustíme, jakmile získáme do
vlastnictví pozemky pod komunikací, které
jsou dnes vlastnictvím státu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V našem městě se rozmáhá pořádání 
soukromých ohňostrojů. Rozumím tomu,
že se lidé chtějí bavit, ale nemělo by to být 
na úkor ostatních, které tento druh zábavy 
obtěžuje. Co s tím můžu dělat?

Používání pyrotechnických výrobků upra-
vuje obecně závazná vyhláška města Slavičín
č. 02/2001, o veřejném pořádku. V čl. 6 této
vyhlášky se uvádí, že na vymezených veřej-
ných prostranstvích je zakázáno používat 
pyrotechnické výrobky určené pro zábavné
účely. Výjimkou jsou dny 31. prosince, 1. led-
na a den, kdy se koná slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, a to pouze na vymezených
veřejných prostranstvích. Výjimku může na
základě písemné žádosti, z podnětu Městské-
ho úřadu Slavičín nebo z vlastního podnětu
udělit Zastupitelstvo města Slavičín, a to pouze
v odůvodněných případech na omezenou
dobu nejvýše jednoho roku. 

Podmínkou používání pyrotechnických 
výrobků je zachování bezpečnosti osob a za-
jištění ochrany zvířat a majetku. V případě,
že se ve vašem okolí bude používat zábavná
pyrotechnika, obraťte se na strážníky Městské
policie Slavičín, kteří jsou pověřeni kontrolo-

Ptají se lidé…
Proč se všichni občané nepodílejí stejně 

na poplatcích za svoz odpadu? Jsou popelá-
ři povinni vyhazovat odpad (pytle či bedny 
u popelnic), který není v nádobách? Přitom 
za likvidaci odpadu platí obyvatelé sídlišť 
stále větší peníze…

…to je jen několik otázek z delšího 
seznamu, který jsem obdržel. Tato pro-
blematika je značně široká, nevím, jestli 
dokážu stručně odpovědět, ale pokusím se. 
Ve městě nemáme zaveden místní poplatek 
za svoz a likvidaci odpadu (tzv. poplatek na 
hlavu), ale poplatek za nádobu. Zavedení 
poplatku na hlavu by naopak právě na 
sídlištích znamenalo razantní navýšení 
ceny za svoz a likvidaci odpadů. Tento
poplatek je dnes ve městech již běžně na
maximální zákonem povolené hranici 500
Kč/obyvatele/rok a připravená legislativa 
umožní jeho růst. Důvod je prostý – nákla-
dy na likvidaci odpadů rostou. A porostou
ještě více, protože stát bude chtít zvýšit 
poplatky za ukládání odpadů na skládkách. 
Navíc stát neplní povinný podíl spalování 
odpadů, které je, možná paradoxně, dnes 
preferováno před skládkováním. To je důvo-
dem připravovaného navyšování poplatků. 
Také nás zřejmě čeká povinné vytřiďování 
bioodpadů z komunálního odpadu, které 
bude ekonomicky náročné.

Růst cen v odpadovém hospodářství je 
tedy nevyhnutelný. Proto je dobře, že měs-
to Slavičín je společníkem ve společnosti 
Skládka odpadů Slavičín, s. r. o., která pro-
vozuje skládku odpadů Slavičín-Radašovy. 
To nám zajišťuje stabilitu cen a ekonomický
přínos, který můžeme vracet do odpadové-
ho hospodářství. Na skládce by také měla
v příštím roce společnost JOGA Luhačovice, 
s. r. o., začít realizovat svůj projekt regionální
kompostárny. I zde máme již v předstihu 
zajištěny výhodné podmínky pro likvidaci 
bioodpadů tak, aby byl dopad do ceny pro 
občany co nejmenší.

K další otázce – veškerý odpad by měl 
být umístěn v nádobách, jinak není svozová 
společnost povinna odpad odvézt. Že se
mnohdy odveze i odpad, který leží vedle 
sběrné nádoby, je nevyhnutelné. Pokud 
odpad na místě necháme – a to zejména na 
sídlištích, kde je vyšší anonymita původce
odpadů – kdo jej uklidí? Nicméně každý 
bytový dům by měl mít takovou kapacitu 
sběrných nádob, aby k ukládání odpadů 
mimo nádoby nedocházelo. Pokud se 
týká sídlišť, zde bychom rádi měli pouze 
1100litrové kontejnery a odstranili staré 

vat dodržování vyhlášky, případně zašlete
podnět na přestupkovou komisi.

Obracím se na ty, kteří provozují ten-
to druh zábavy, aby dodržovali obecně
závaznou vyhlášku a chovali se ke svým
spoluobčanům ohleduplně. 

V minulých číslech zpravodaje jsme byli
informováni o dalších opravách chodníků
a pískovišť ve čtvrti Malé Pole. Budou se
slíbené opravy realizovat?

Jistě máte na mysli realizaci 4. etapy
projektu „Regenerace panelového sídliště
Slavičín – Malé Pole“ v rámci programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ano, tento
projekt budeme letos realizovat. Oznámení
o přidělení dotace jsme obdrželi začátkem
května.Vedle oprav některých chodníků,
doplnění veřejné zeleně a rekonstrukce
veřejného osvětlení, klademe důraz na
vznik nových parkovacích míst pro osobní 
vozidla, výstavbu travnatého hřiště a úpravu
dětských koutků s herními prvky pro malé 
děti. O dalším postupu realizace této akce 
a rozsahu prací Vás budeme informovat.

Zateplování rodinných domů s použitím
státní dotace se dnes skloňuje ve všech
pádech. Máme této možnosti využít?

Odpověď na tuto otázku není vůbec jed-
noduchá. Záleží na tom, v jakém technickém
stavu dům máte, jaké má tepelné vlastnosti,
jakou má energetickou spotřebu, jaké fi nanč-
ní prostředky chcete z rodinného rozpočtu
do zateplení vyčlenit a jakou návratnost 
těchto peněz očekáváte. Asi nemůžeme po-
čítat s tím, že cena energií se bude snižovat.
Zkušenosti z minulých let máme jiné. Cena
energie se neustále zvyšuje a odborníci tvrdí,
že se zvyšovat bude i nadále. 

Takže z toho důvodu je odpověď jedno-
značná, zateplete si svůj rodinný dům. Pokud
však nejste odborníci v této problematice, 
nechejte si poradit. Nemělo by se jednat jen
o „nalepení polystyrénu“, ale o komplexní
systémové zateplení domu. 

A jak je to s dotací? Pro tento účel je mož-
no použít dotační program na zateplování
a ekologické vytápění „Zelená úsporám“
připravovaného Ministerstvem životního
prostředí ČR. 

Bližší informace o tomto programu na-
leznete na www.zelenausporam.cz, nebo na
zelené lince 800 260 500.

Vzhledem k tomu, že podávání žádostí
je doprovázeno spoustou nejasností, dopo-
ručuji důkladné prostudování podmínek.
Vzhledem k tomu, že tento dotační titul je
nastaven tak, aby bylo možno čerpat fi nanční
prostředky od 1. dubna 2009 do 31. prosince
2012 a fi nančních prostředků je dostatek,
není důvod s podáním žádosti spěchat. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Jako každým rokem, tak i letos proběhne 
svoz bioodpadu (jedná se především o trá-
vu, listí a posekané větve), a to každý lichý 
týden v pondělí v měsíci červnu, září, říjnu 
a listopadu ve dnech:

1. 6., 15. 6., 29. 6. 2009,
7. 9., 21. 9. 2009,
5. 10., 19. 10. 2009,
2. 11., 16. 11., 30. 11. 2009. 

Tento odpad budou svážet Služby města
Slavičína, s. r. o., pouze v hnědých igelito-
vých pytlích, které je možné zakoupit na
odboru životního prostředí a správy majetku
MěÚ Slavičín za cenu 10 Kč za kus.

Odbor správy majetku a životního
prostředí MěÚ Slavičín

Oznámení o svozu bioodpadu
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Jak je Vám jistě známo, město Slavičín
patří mezi aktivní členy mikroregionu Luha-
čovské Zálesí. Aktivity směřují zejména do
činností Místní akční skupiny Luhačovské
Zálesí. Jedná se o sdružení fyzických a práv-
nických osob soukromého, neziskového
a veřejného sektoru, které spojuje snaha
podílet se na obnově a všestranném rozvoji
našeho regionu – regionu Luhačovské Zálesí.
MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., vznikla
v roce 2007 a k dnešnímu dni zahrnuje
48 členských subjektů, přičemž 22 z nich 
pochází z veřejné sféry a 26 ze soukromého
a neziskového sektoru. Důvod vzniku tako-
vého sdružení je poměrně prostý. Na základě
takto nastavené vzájemné spolupráce lépe
dochází ke komplexnímu rozvoji Luhačov-
ského Zálesí a ke specifi kaci představ, jakým
způsobem a kterými prostředky k tomuto cíli
přistupovat. Princip, jakým takto vytvořená
právnická osoba funguje, se nazývá prin-
cipem Leader a je nezbytnou podmínkou
pro ucházení se místních akčních skupin
o fi nanční prostředky z Evropské unie.

V duchu těchto principů byl zpracován
projekt „Luhačovské Zálesí – region zdraví
krásy a prosperity“ a podána žádost o do-
taci v rámci dotačního programu LEADER.
V konkurenci 84 místních akčních skupin
z celé České republiky byla naše rozvojová
strategie MAS Luhačovské Zálesí na léta

2007-2013 vyhodnocena jako 7. nejlepší. Roz-
hodnutím ministerstva zemědělství, které bylo
schváleno v minulých dnech, tak signalizuje
zisk desítek milionů českých korun, které
budou v Luhačovském Zálesí rozdělovány na
základě principu LEADER na podporu projek-
tů, jejichž cílem je obnova a rozvoj regionu.

Mezi základní cíle mikroregionu je pře-
devším poskytování následujících obecně
prospěšných činností a služeb:
 koordinace rozvoje regionu Luhačovské
Zálesí ve všech oblastech
vytváření nových forem a možností ekono-
mického a turistického využití krajiny
poradenská činnost, zpracování projekto-
vých záměrů a žádostí o dotaci, administrace
projektů
příprava a koordinace projektů a produktů
zaměřených k rozvoji regionu Luhačovské
Zálesí
služby při fi nancování projektů k rozvoji
regionu Luhačovské Zálesí
ochrana krajinného rázu Luhačovského 
Zálesí, ochrana jeho sídel a hodnot jako
jediného základního prostředku pro rozvoj
cestovního ruchu
ochrana lázeňství, multifunkčního země-
dělství a ochrana životního prostředí

Finanční prostředky z programu LEADER
budou použity při realizaci projektů obcí

našeho mikroregionu, jejich podnikatelů, 
zemědělců, vlastníků a pronajímatelů lesa 
či neziskového sektoru, a to pro rozvoj 
cestovního ruchu, modernizaci a zvýšení 
konkurenceschopnosti u malých a středních 
podnikatelů, do zemědělství a tradičních 
místních produktů. Významná část fi nanč-
ních prostředků bude směřovat do obnovy 
obcí a měst, jejich občanské vybavenosti 
a do lesnické infrastruktury. 

Podmínky čerpání dotací pro potenci-
ální žadatele v Luhačovském Zálesí a pro 
MAS Luhačovské Zálesí budou stanoveny 
Ministerstvem zemědělství ČR. Informace 
o možnostech využití tohoto dotačního titulu 
můžete najít na internetových stránkách 
www.luhacovske-zalesi.cz. Jak budou tyto 
fi nanční prostředky použity a zejména jak 
můžete část z těchto peněz získat pro své 
rozvojové projekty, o tom všem Vás budeme 
brzy informovat. 

Osobně považuji tento výsledek za je-
dinečný úspěch, který významně přispěje 
k obnově a rozvoji našeho domovského 
regionu a zároveň prokazuje smysluplnost 
nastavené spolupráce. V případě vašeho 
zájmu o zapojení se do těchto aktivit nabízím 
osobní konzultace.

Ing. Pavel Studeník, předseda MAS, 
Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Projekt Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity byl podpořen

Od 1. února až do 31. července platí tzv. 
zbraňová amnestie. Lidé vrátili už více jak 
sto kusů, raritou jsou zbraně ze začátku 
19. století. Až do konce července mohou lidé 
beztrestně vracet zbraně, na které nemají 
zbrojní průkaz a vlastní je  nelegálně. Podle
odborníků z oddělení pro zbraně, střelivo 
a bezpečnostní materiál jsou tentokrát ze
všech amnestií nejjednodušší podmínky.

V období od 1. února do 30. dubna už 
amnestie využilo více než tři tisíce lidí, 
kteří v rámci celé Č České republiky vrátili 
3 142 ks zbraní. Ve Zlínském kraji lidé
odevzdali 124 kusů zbraní: 40 ve Zlíně, 42 
v Uherském Hradišti, 24 ve Vsetíně a 18 
v Kroměříži. Většinou se jedná o zbraně
kategorie C (např. kulovnice), těch se ve
ZlZlíín kskéém k krajiji s šešllo užž 8484. ObObjje ivilly se dzde
i velké rarity, například zbraně, které mají 
damaškové nebo drátěné hlavně a pochá-
zejí ze začátku 19. století. Lidé, kteří zbraň 
odevzdávají, nemusí udávat žádný důvod 
ani nijak vysvětlovat, proč zbraň mají a jak 
k ní ppřišli. Většinou jej  ppodle našich odhadů 
našli po bývalých majitelích nebo při úkli-
ddu č čii ánákkupu novéé nemo ivitto tstii. V Všše hchny 
ododevevzdzdananéé zbzbraraněněp pololicicieien nececháháváváp prorověvěřiřitt 
na oddělení kriminalistických technologií 
a expertíz, aby se zjistilo, zda s nimi nebyl 
spáchán žádný trestný čin. Pokud si majitel 
pořídí zbrojní průkaz, zbraň mu vrátíme, 
bude-li mít o ni zájem.  Jana Bartíková

Není tomu tak dávno, kdy proběhla
v Městském muzeu ve Slavičíně vernisáž
věnovaná unikátnímu nálezu bronzového
meče z mladší až pozdní doby bronzové.
Nález této zbraně, kterou na jaře 2007
nalezl pan Vojtěch Václavík, vyvolal velký
mediální zájem. Televize i tisk zveřejnily
několik informací a fotografi í.

Dnes po dvou letech se do sbírkového
fondu Městského muzea ve Slavičíně do-
staly další vzácné věci prezentující dobu
bronzovou. Jde o bronzovou sekerku a kopí
z období tzv. lužické kultury (přibližně 1200
let př. n. l.). Úspěšný nálezce pan Jiří Klech
ze Slavičína je předal do muzea, za což

Nález bronzové sekerky mu patří ze strany města Slavičín a Klubu 
přátel historie Slavičínska vřelé poděkování. 
Obě bronzové zbraně jsou nyní vystaveny 
v expozici archeologie a díky nim můžeme 
hlouběji nahlédnout do života našich před-
ků, a ocenit zejména jejich zručnou práci.

Spolupráce muzea, členů KPHS a města 
Slavičína s panem Jiřím Klechem je skutečně 
příkladná, o čemž svědčí i mnoho dalších 
nálezů, i když ne tak unikátních, předaných 
panem Klechem do sbírkového fondu muzea 
ve Slavičíně.

Městské muzeum Slavičín srdečně zve 
všechny, kdo mají zájem o historii a archeo-
logii, ke zhlédnutí těchto předmětů starých 
více jak 3000 let.

Josef Ščuglík, 
správce Městského muzea Slavičín

Zbraňová amnestie 
je ve své polovině 
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Pohár starosty putuje do Vlčnova
V sobotu 16. května 2009 se na kurtech

za Sokolovnou odehrál již IX. ročník poháru
starosty města Slavičín v nohejbalu trojic.

I přes nepřízeň počasí se sjelo do Slavičína
16 týmů a ty byly rozděleny do 4 základních
skupin, odkud první dva celky postupovaly
do osmifi nále. Zde se už hrálo vyřazovacím
způsobem a o postupujících kolikrát roz-
hodovalo pár balónů či trocha sportovního
štěstí. Dramatické souboje přineslo i utkání
o 3. místo a především fi nále, kde hráči Vlčno-
va hrající nohejbalovou soutěž nakonec udo-
lali poměrem 2:1 obhájce prvenství mužstvo 
JÁ-TY-ON z Bohuslavic nad Vláří.

Zpestřením turnaje bylo i vystoupení
kroužku diskotanců pod vedením Michaely
Štefaníkové.

V příštím roce nás čeká jubilejní X. ročník
a pořadatelé z města Slavičín chtějí pozvat 
k sehrání exhibičního utkání i české repre-
zentanty v nohejbalu.

Náš Klub žen Nevšová uspořádal další
akci letošního roku. Název Pečeme s láskou 
skrýval zároveň malou oslavu Dne matek.
Měly jsme opět napečeno plno dobrot, které
mohl kdokoli, kdo přišel, ochutnat. Káva 
i malý aperitiv byly samozřejmostí. Příjemným 
zpestřením tohoto odpoledne bylo divadelní 
představení pod názvem Konkurz, které nám 
zahrála děvčata z Gymnázia Jana Pivečky pod 
vedením paní Černíčkové. 

Závěr dne končil blahopřáním všem že-
nám – matkám za jejich obětavost a lásku,
kterou nám prokazují celý svůj život. Za 
všechno ještě jednou velké díky! Kytička, 
kterou dostaly všechny zúčastněné, byla jen
symbolickým dárkem. Určitě si naše mámy 
zaslouží daleko víc a daleko častěji než jednou 
v roce na Den matek. 

Děkujeme touto cestou panu Merčákovi 
z fi rmy BOFLOR za darované květiny na 
tuto akci.

Nedělní akce se nám vydařila. Hezké 
počasí, výborná nálada. Mělo to jen jeden
mínus – velmi malá až žádná účast. Tak 
jsme si, ženské v tom našem spolku, říkaly: 
,,Má vůbec cenu pro lidi něco dělat? Není to
naše ztráta času? Nebylo by lepší ho využít 
pro sebe a své rodiny?“ Je to opravdu škoda, 
ale musím za nás všechny konstatovat, že by 
bylo možná lepší nedělat nic… Proč se honit 
a starat, když o to nikdo nestojí?

Proto Vás všechny prosím, zkuste zvážit, 
zda by nebylo fajn někdy zajít mezi nás, přijít 
trošku na jiné myšlenky. Zasmát se a alespoň 
na chvilku hodit všechny své starosti za hlavu. 
K nám na kulturák to není daleko a čekáme 
na Vás vždy s elánem! 

Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

VÝSLEDKY IX. ROČNÍKU POHÁRU 
STAROSTY
1. místo – Nohejbalový klub Vlčnov – 
Vlastimil Podškubka, Roman Hruboš  
a Jaroslav Pavelčík
2. místo – JÁ-TY-ON Bohuslavice nad Vláří – 
Richard Ťulpa, Petr Sloboda a Michal Smolík
3. místo – NK ABSINTH Slavičín – Josef Indra, 
Petr Vitásek, Martin Liška a Lukáš Honzejk
4. místo – BRŇÁCI Slavičín – Miloš Veselý, 
Petr Drbal a Petr Koseček
5. – 8. místo – Carveři Slavičín, Kameni 
Bohuslavice nad Vláří, SKP Junioři Slavičín 
a Tři Niti Bohuslavice nad Vláří.
Nejlepší hráč – Roman Hruboš (Vlčnov)
Nejlepší smečař – Josef Indra (ABSINTH)
Nejlepší universál – Richard Ťulpa (JÁ-TY-ON)
Cena starosty – paní Macků (Turbošneci)
Cena Fair-play – tým OREL Uherský Brod

Petr Koseček

Každý pozorný obččan si moohl povšim-
nout, že na jaře, po rozppuštění ssněhové po-
krývky, se vždycky kolem cest obbjeví značné 
množství odpadků, oddhozenýcch zejména 
z projíždějících aut. Jedná se především 
o plastové láhve od různých mineerálek, tašky 
a sáčky od svačin, ale ttaké hnědé kelímky 
z prodejních nápojovýcch autommatů. Výjim-
kou však nejsou ani ccelé napllněné pytle 
různým domácím odppadem, neebo zbytky 
rozebraných automobbilů. Kommu jinému 
by mělo takové znečišťťování přřírody vadit 
víc, než myslivcům. Prroto již kkaždoročně 
v měsíci dubnu pořádaají členovvé myslivec-
kého sdružení Jamné Slavičín po dohodě 
s městem Slavičín spoolečnou bbrigádu na 
sběr těchto odpadků, se kterýmmi si sama 

Myslivci trochu jinak

Kytička pro nevšovské ženy

přříroda nedokáže vv reáálnémm čase poradit. 
VV letošním roce v přííkopeech kolem hlavních 
ceest patřících pod údržbuu našeho města 
seebrali myslivci dvva vrrchoovatě naplněné 
koontejnery. Následnně see ještě s představi-
teeli města dohodli nna vyyčišštění mnohaleté 
čeerné skládky odpaddků v Divnicích, v části 
mmístně nazývané „Výmmol“. Rovněž zde 
byyly naplněny dva vvelkéé koontejnery všemi 
mmožnými odpadky z doomáácností, které se 
tuu hromadily již řaddu lett.

Lze si jen přát, aaby ttěchh, kteří odhazují
růůzné odpadky kammkolli jee napadne, a to 
nejen v našem městěě, neuustáále ubývalo, a na 
drruhé straně aby rrostlyy poočty těch, kteří
sii uvědomují, že čissté žživootní prostředí je 
záákladem zdraví kaaždéého z nás, zejména 
pak našich dětí.  

Inng. AAntonín Gbelec, 
jednatel MS Jamné Slavičín 

Os dadní v býbý or Divnice ppoř dádá 
v sobotu 20. 6. 2009 sportovně branný 
zázávovodd prproo všvšecechnhnyy věvěkokovévé k katategegororieie d dětětíí 

„„Po Divnickýcý h vrchoch“ – VII. ročník. 
Soutěží se ve dvojicích, 

děti mladší 6 let s rodičem.
Kategorie: 

ddědě iti dd do 66 lllet, 6 6 – 1 100 lllet, 1 111 – 1515 ll let
Prezentace účastníků závodu od 13.30 – 

1414 0.000 hohodidinn vv zázámemeckckémém p pararkuku v v D Divivninicícíchch.
ČČekkajíjí na VáVás hhoddn tot éné ceny, g irillova éné 

občerstvení a reprodukovaná hudba.
Zveme všechny děti a rodiče na příjemně 

ststrárávevenéné o odpdpololedednene.
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Informace Vzdělávacího střediska

Policie České republiky informujeDen Země – ZŠ Vlára v Nevšové

Dne 15. 4. 2009 odcizil neznámý pachatel 
v obchodě s textilem ve Slavičíně volně odlože-
ný notebook zn. FUJITSU SIEMENS uložený 
v textilním pouzdru černé barvy. Do současné 
doby nebyl tento pachatel policií zjištěn.

Dne 17. 4. 2009 v 00.20 hodin bylo ve 
Slavičíně kontrolováno hlídkou OOP PČR 
Slavičín osobní motorové vozidlo Hyundai. 
Dalším šetřením bylo zjištěno, že řidič má 
rozhodnutím MěÚ v Luhačovicích vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel. Řidiči bylo 
za porušení zákona policií sděleno podezření 
ze spáchání trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání dle §171/1c) 
trestního zákona, za což mu hrozí trest odnětí 
svobody až na dvě léta, nebo peněžitý trest.

Dne 18. 4. 2009 odcizil neznámý pachatel
na zahrádce restaurace U Zemánků ve Slavičí-
ně-Hrádku volně odložený černo-šedý batoh. 
V batohu se nacházel mobilní telefon Sony 
Ericsson, koženková peněženka s fi nanční
hotovostí 800 Kč a osobní doklady. Škoda, 
kterou pachatel poškozenému způsobil, byla
vyčíslena na 3 500 Kč. Ve věci je policií nadále 
prováděno šetření.

Dne 22. 4. 2009 v 16.40 hodin došlo na 
parkovišti před místním pohostinstvím 
v Bohuslavicích n/Vláří nejdříve k slovnímu 
a následně fyzickému napadení mezi dvěma 
muži. Při napadení došlo ke zranění nosu
oznamovatele, který následně vyhledal lékař-
ské ošetření. Věc byla policií kvalifi kována
jako podezření ze spáchání přestupku proti
občanskému soužití, dle § 49/1c) z. č. 200/90
Sb., a byla oznámena k projednání na MěÚ 
ve Slavičíně.

Dne 26. 4. 2009 odcizil neznámý pachatel
ve Slavičíně na ulici Javorové II nezajištěné 

pánské horské jízdní kolo zn. Olpran šedo-
černé barvy. Poškozenému byla krádeží 
způsobena škoda ve výši cca 800 Kč. Ve věci 
je policií stále prováděno šetření.

Dne 10. 5. 2009 ve Slavičíně napadl opilý
muž svoji matku, kterou hrubě urážel a vy-
hrožoval jí fyzickou újmou. Podezřelý v tomto 
jednání pokračoval i za přítomnosti zakročují-
cí hlídky policie a jelikož byla důvodná obava, 
že bude v protiprávním jednání pokračovat, 
byl zajištěn a následně umístěn do policejní 
cely ÚO PČR ve Zlíně. V současné době je ve 
věci nadále prováděno šetření.

Dne 13. 5. 2009 odcizil neznámý pachatel 
z otevřené ordinace v budově polikliniky ve 
Slavičíně dámské deodoranty a tělové krémy 
v ceně cca 300 Kč. Následně po krádeži byl 
pachatel kontrolován hlídkou Městské policie 
Slavičín a předán PČR OOP Slavičín. Všechny 
odcizené věci byly vráceny poškozenému. 
Jelikož byla tato osoba v posledních třech 
letech za obdobný trestný čin odsouzena, 
bylo jí policií sděleno podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže, dle § 247/1e) trestního 
zákona, za což jí hrozí trest odnětí svobody 
až na dvě léta, nebo peněžitý trest.

Za uvedený měsíc došlo ve Slavičíně 
k několika dopravním nehodám, které si 
nevyžádaly žádné vážnější zranění. Neukáz-
něné řidiče upozorňujeme, že v následujícím 
období budou probíhat ve větší míře dopravně 
bezpečnostní akce se zaměřením na porušo-
vání stanovené rychlosti v obci, používání 
bezpečnostních pásů a telefonování za jízdy.

Vrchní inspektor ppor. Milan Tyleček, 
zástupce vedoucího oddělení

Zákkladdní škoola ve Sllaavičíně mměěla v rámmci 
výchovvněě-vzděělávacíhhoo programmmu zařazzen 
„den zemmě“ naa 7. kvěěttnna 2009. MMMgr. Naaďa
Zemánnkoová, ktterá žijje vv Nevšovééé, požádaala
ředitelle, PPaedDDr. Petrraa NNavrátilaa,, aby škoolá-
ci 6. – 9. rročníkku z NNeevvšové mělli možnoost 
tento zzámměr v ppraxi uuvvéést přímoo v ní. Dííky 
jeho ppochhopenní návvrrhh schválill a osaddní 
výbor tuto nabídku vveelmi rád přřivítal. 

Nappsaali jsmme sezznnaam pracíí,, které by 
s ohleddemm na vvěk a bbezpečnostttní předdpi-
sy mohhli vykonávatt. TTeoretickooou hodiinu 
výuky naa téma „Ekkoloogie a jeejjí význaam
v živottnímm proostředíí“ vve vestibuuulu kulttur-
ního ddommu pakk dopllnnilli prací. AAA nebyloo jí 
málo. ČČisttili choodník u aautobusovvvé čekárnny, 
obrubnníkky koleem hllavvnní dopraavvní kommu-
nikacee, vyyplelii okrassnnéé záhonyy.... Veškeerý 
odpad hnned oddváželli do kontejnnneru. A vvý-
sledekk? ČČisté chodnííkkyy, obrubnnííky, umyyté 
lavičkyy vv čekáárně ČČSSAAD. Je raaddost touuto 
částí obcee proccházett.

Chcci ppoděkkovat řřeedditeli škooly Dr. NNa-
vrátiloovii, Mggr. Stannislavě RRRemešoové
a Mgrr. NNaděždě Zeemmánkové zza ochootu 
realizoovaat tentto denn aaktivníhooo přispěění 
k úpravvě pprostřředí v mmísstě bydliššttě. Chlappci 
a děvččataa mají, douuffámm, pěknnýý pocit ze 
své prácee a zaa to jimmm ppatří velkkké uznáání. 
Mgr. RRemmešová a Zeemmmánková pppráci žááků 
nejen s ppřehleedem řííddily, ale tttaké cellou 
dobu ppilnně praacovalyy s nimi. 

Maličkké obččerstveenníí bylo minnnimální ood-
měnouu zaa maxiimálníí vvýýsledek pprráce všeech
17 žákůů z Nevšoové prro jeejí esteticcký vzhleed.

Věřřímm, že poodobnnáá aakce se buuude opakko-
vat i v přííštím oobdobbí.

Ješttě jeednouu – upřřímmmné díky VVVám všeem!
Mgr. SStaanislava PPučokovvá,
předdsseedkyně OOVV Nevšoová

Vzdělávací středisko při Nadaaci Jana 
Pivečky nabízí použití PC a innternetu, 
krátkodobý pronájem počítačové učebny 
i učebny v č. p. 96, kopírovaní, zálohování, 
tisk, laminování, kroužkovou vazbuu a termo-
vazbu dokumentů.  

Každou středu od 16.00 hodinn můžete 
v domě č. p. 96 na Horním náměsttí navště-
vovat Dílnu inspirace.
Plán aktivit v dílně na červen:
3. 6., 10. 6., 17. 6. a 24. 6.: pleteníí košíků,
věnečků apod. z novinového papírru
Bližší informace na telefonníím čísle 
777 913 782.

Aktuálně se můžete hlásit do vzděláva-
cích kurzů:
 Základy práce s PC – 20 hodin – nnezaměst-
naní, matky na MD, handicapovaníí, senioři 
(poplatek 300 Kč)*, zaměstnaní (6550 Kč)*,
 Práce s programy Word a Excel prro mírně 
pokročilé – 20 hodin (350 Kč)*, zamměstnaní 
(700 Kč)* 
Práce s programy Word a Exxcel pro 
pokročilé – 20 hodin (400 Kč)*, zamměstnaní
(750 Kč)*, 

 Práce s programem PoowerPoint – 8 hodin 
(200 Kč)*, zaměstnaní (4550 Kč)*, 
 Tvorba webových stráánek – 20 hodin (550 
Kč)*, zaměstnaní (900 Kčč)*, 
 Práce s programem CCorel.
* poplatky u všech kurzůů jsou fi nančním pří-
spěvkem účastníka na úhhradu nákladů kurzu

Jazykové kurzy pro školní rok 2009/2010
Jazyk ruský, jazyk angglický pro začáteční-

ky a pro pokročilé – 2 hoddiny týdně, celoročně
(3 000 Kč za rok).

Letní kurzy pro děti a mládež
Letní škola grafi ky naa PC – týdenní kurz 

pro děti od 9 do 15 let see uskuteční od 29. 6. 
do 3. 7. 2009, Po - Pá od 88.00 do 16.00 hodin. 

Náplň kurzu: seznámmení s programem 
Corel, tvorba vizitek, vlasstní návrhy na potisk 
CD, vlastní kalendář, vlasstní zpravodaj – člán-
ky, sloupky, návrh potiskku trička, závěrečný 
kvíz a soutěž o drobné ceny. Cena 950 Kč. 
V ceně je oběd v restauraci, 2 svačiny, pitný 
režim a materiál. V případě zájmu lze kurz 
opakovat. Přihlášky osobbně nebo telefonicky 
do 19. 6. 2009. 

Letníí výtvaarná škola – týdenní kurz pro 
děti od 88 do 115 let se uskuteční od 13. 7. do 
177. 7. 2009, Poo - Pá od 7.00 do 15.30 hodin. 

Nápllň kurzzu: batikování látek, malování
křřídamii, modeerní umění není jen pro dospě-
léé, kerammika –– pravěk, velká archeologická 
sooutěž ss večeerním táborákem a výpalem
keeramicckých vvýrobků v ohništi. Poslední noc
mmožno ppřespaat v NJP. Cena 980 Kč. V ceně 
jee oběd v restauraci, 2 svačiny, pitný režim 
a společčný maateriál. Přihlášky osobně nebo 
teelefoniccky doo 3. 7. 2009. 

Maláá škola anglické konverzace aneb 
týýden jenom vv angličtině – týdenní kurz pro 
děti od 88 do 155 let bude probíhat od 27. 7. do 
311. 7. 2009, Poo - Pá od 7.00 do 15.30 hodin. 

Nápllň kurrzu: rozdělení podle úrovně
jaazykovýých schopností, práce v menších 
skkupinkkách, jjazykový program zábavnou
a dynammickouu formou s ohledem na věk 
a jazykoové scchopnosti, tvorba prezentace 
jaazykovéého pprojektu, odměny za nejlepší 
prráci ve skupiině. 

Děti zzískají a prohloubí si slovní zásobu, 
zvvykají si cizzí jazyk běžně používat. Jako 
doprovoodný pprogram hry v přírodě – fotbal, 
vyybíjenáá, stollní tenis, přehazovaná apod. 
CCena 9880 Kč. V ceně je oběd v restauraci, 
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PPoznáávacíí ppobyt vv Londýýně a vv Paříížii
V měsíci dubnu jsem se já s několika

spolužáky zúčastnila týdenního poznávacího
zájezdu do Londýna a Paříže.

Vyjeli jsme v sobotu ráno a spolu s námi
jeli i studenti z Frýdku-Místku a z Teplic.
Cestovali jsme pohodlným autobusem fi rmy
Student Agency a dlouhá cesta přes Německo,
Holadsko, Belgii a Francii rychle ubíhala. 
V neděli ráno jsme konečně dorazili do Lon-
dýna, kde nás čekal pohled na první slavné
památky. Na vlastní oči jsme viděli Big Ben,
Houses of Parliament, Westminster Abbey,
sídlo premiéra Downing Street 10, Bucking-
hamský palác, Piccadelly Circus, Leister
Square s obtisky rukou známých osobností,
dále jsme zamířili k Trafalgarskému náměstí
s Národní galerii. Večer jsme se prošli po
břehu řeky Temže a počkali na autobus, který
nás zavezl do britských hostitelských rodin,
u kterých jsme se ubytovali.

Další den nás čekal výlet do Windsoru
– sídla anglické královny, kde jsme zhlédli

nádherné komnaty a dokonce jsme zahlédli 
i výměnu stráží. Poté nás čekala návštěva 
Přírodopisného muzea a vyhlídkové kolo 
London Eye.

Třetí den jsme navštívili slavnou katedrálu 
sv. Pavla, z jejíž věže byl nádherný výhled na 
Londýn. Posledním místem našeho poznávání 
byl Tower Bridge a Tower of London – místo 
uložení královských korunovačních klenotů. 

K večeru jsme naposledy zamávali Big 
Benu a celému Londýnu a už jsme netrpělivě 
očekávali největší lákadla Paříže. Celý násle-
dující den jsme věnovali prohlídkám Eiffelovy 
věže (byli jsme i nahoře), Louvru se slavnou 
Monou Lisou, katedrále Notre Dame a náměstí 
Svornosti. Na obchodní třídě Rue de Rivolli 
jsme udělali poslední nákupy, rozloučili se 
s Paříží a vyrazili na cestu domů.

Z celého našeho pobytu jsme si přivezli ne-
jen spoustu krásných zážitků, ale také spoustu 
fotek, z nichž některé můžete zhlédnout ve 
fotogalerii na webových stránkách naší školy. 

Ludmila Mikulková, žákyně třídy SP-2

KKrajské kooloo SOČ
Dne 27. dubna proběhla na Gymnáziu 

J. A. Komenského v Uherském Brodě krajská 
přehlídka prací Středoškolských odborných 
činností. Konala se formou veřejné obhajoby 
před odbornou komisí, která byla sestavena 
z oponentů soutěžních prací. 

Z okresního kola, které se konalo na SOŠ 
Slavičín, postoupily čtyři práce našich žáků 
v kategoriích 09 – strojírenství, doprava 
a průmyslový design a 12 – tvorba učebních 
pomůcek, didaktická technologie. Nejlepšího 
umístění – 3. místa – dosáhli Lukáš Kudela 
a Martin Šenkeřík ze třídy MS-4 s prací „Svět 
moderních technologií“ v kategorii 12.

Ostatní naši žáci, jmenovitě Jakub Pav-
lůsek, Pavel Čech, Jaroslav Naňák a Jakub 
Častula ze třídy MS-4 a dále Vojtěch Matúšů 

s Václavem Šimoníkem ze třídy MS-3, se umís-
tili na čtvrtých místech. V celostátním kole 
budou žáci zlínských škol obhajovat 5 prací. 
Všem našim soutěžícím blahopřejeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

KKrajskké kooloo soutěěěže „HHleddámmme mlaaddé 
yteechnické taalenty“““

Dne 29. dubna se v Uherském Brodě usku-
tečnilo krajské kolo soutěže „Hledáme mladé 
technické talenty“. Zúčastnilo se ho celkově 
14 soutěžících ze 7 škol Zlínského kraje. 

Všichni soutěžící nejdříve napsali test 
z teoretických znalostí a pak následovala 
část praktická.

Naši školu reprezentovali žáci Filip Hrbá-
ček, který obsadil 5. místo, a Jaromír Vypušťák, 
který skončil na 12. místě.

SSoutěěž „PPPrrogrammm Nappájeení slunccemm 
220099“

Žáci naší školy navštívili dne 22. dubna
přípravnou část soutěže, v rámci „ Programu 
Napájení sluncem 2009“, o nejrychlejšího 
robota napájeného solárními fotovoltaický-
mi články, kterou pořádala Katedra měřicí
a řídicí techniky VŠB – Technické univerzity 
Ostrava. 

Cílem soutěže je aktivizovat zájem stře-
doškolské mládeže o studium technických 
oborů, seznámit je s problematikou využití
obnovitelných a alternativních zdrojů energií 
a jejich aplikací. 

Úkolem vlastní soutěže je vytvořit bez-
obslužný mobilní prostředek poháněný 
elektromotorem napájeným pouze solárními 
fotovoltaickými články. Zkrátka vytvořit 
robota s co nejnižší spotřebou energie. Žáci 
musí navrhnout a sestavit model robota tak, 
aby projel osvětlený soutěžní úsek v co nej-
kratším čase. 

Přípravná část obsahovala rovněž před-
nášky o fyzikálních principech a aplikaci 
solárních článků, aplikaci elektropohonů 
a jejich řízení. Vlastní soutěž sestrojených 
robotů proběhne 22. ledna 2010.

SSporttovněě--turistickkký kurrz
V prvním květnovém týdnu proběhl 

v rekreačním středisku TESLA Horní Bečva 
sportovně-turistický kurz pro žáky druhých 
ročníků. Zúčastnilo se ho celkem 55 žáků. 

V průběhu kurzu žáci absolvovali jednu 
celodenní vycházku na Třeštík v délce 26 km 
a dvě půldenní turistické vycházky o celkové 
délce asi 22 km. Součástí kurzu byla rovněž 
sportovní činnost – kopaná, odbíjená, tenis 
a badminton. Část programu pak byla vě-
nována základům první pomoci, topografi i, 
činnosti člověka za mimořádných událostí 
a střelbě ze vzduchovky. Žáci si také sami 
připravovali přednášky na aktuální témata 
(násilí, návykové látky, alkoholismus apod.).
Dále se hrály různé společenské hry a proběhl 
i turnaj v odbíjené. 

Většina kurzu probíhala v příjemné atmo-
sféře, ale zároveň vládla přesně stanovená pra-
vidla chování, která žáci museli respektovat.

Mgr. Jana Kubíčková

2 svačiny, pitný režim a studijní a pomocný 
materiál. Přihlášky osobnně nebo telefonicky 
do 17. 7. 2009. 

Léto plné zážitků aneeb každý den jinak 
– týdenní zážitkový kurzz pro děti od 8 do 
15 let zaměřený na prohlubování (nejen) 
pohybových dovedností od 10. 8. do 14. 8. 
2009, Po - Pá od 7.00 do 115.30 hodin. Náplň
kurzu: lanové aktivity, mmíčové hry v Piveč-
kově lesoparku, dopoleddne v PC učebně, 
odpoledne na koupalištii, výlet vlakem na 
zámek do Bojkovic, turristický výšlap do 
Křekova, vyjížďka na konních, Pivečkův po-
hár – sportovní den v Pivvečkově lesoparku
zakončený vyhlášením vvítězů, táborákem 
a diskotékou v přírodě. Ceena 980 Kč. V ceně
je oběd v restauraci, 2 svaačiny, pitný režim, 
cestovné vlakem a autobusem a materiál. Při-
hlášky osobně nebo telefonnicky do 31. 7. 2009. 

Informovat a hlásit sse můžete osobně 
v sídle Nadace Jana Piivečky na adrese
Horní nám. 111, nebo na ttelefonních číslech
577 342 822, 739 095 3155.

Srdečně zvveme mládež odd 15 do 26 
let do nízkopraahovéého zařízení KamPak? 
v domě č. 96 nna Hoorním náměěstí ve Sla-
vičíně (růžovýý dům vedle autooservisu). 
Nabízíme mmožnoost posedětt v nealko-
baru, zdarma využžívat výtvarrný ateliér, 
hernu se stolnním footbalem, rellaxovat při 
četbě oblíbenýých časopisů, poopovídat si 
s vrstevníky, připravvit se do škooly, poradit 
se s odborníkkem, kkterý pomůůže hledat 
řešení problémmu...
Vstup je volnýý a anoonymní. 
Otevírací dobaa:  ČČt 17 – 21 hhodin, 
   PPá 15 – 23 hhodin, 
   SSo 10 – 18 hhodin.

TTěšímee se na Vašši návštěvu.

Střední odborná škola SlavičínS

Když nevíte kam, 
pojďte k nám!
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ÚÚspěchy aa aakce stttudenttů
Dne 15. dubna zavítal na naši školu

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., primář
hematologicko-onkologického oddělení
dětské nemocnice v Olomouci, který vedl
velmi zajímavou besedu se studenty a jednal
s vedením gymnázia. Při této příležitosti
vznikla dohoda o vzájemné spolupráci mezi
školou a klinikou. Studenti GJP budou moci
navštěvovat vědecká pracoviště na klinice
a naopak vystupovat při akcích pro onko-
logicky nemocné děti. V průběhu června 
budou studenti realizovat po městě a na škole
dobročinnou sbírku pro takto nemocné děti.
Dne 27. dubna se konalo krajské kolo SOČ
na gymnáziu v Uherském Brodě, ve kterém
zvítězili Magda Hanková a Josef Maryáš ve
svých oborech. Tímto postupují do celostátní-
ho kola, které se bude konat ve Dvoře Králové.
Za reprezentaci školy děkujeme také Šárce
Ocelíkové a Lucii Slámové.
 Vynikajícího úspěchu dosáhl Václav
Miklas z třídy kvarty, který v dubnu obhájil
své prvenství z loňského roku v okresním
kole fyzikální olympiády a 11. května obsadil
2. místo v kole krajském.
 Velkého úspěchu ve volejbale dosáhly dív-
ky vyšších ročníků, v krajském kole středních
škol ve Valašském Meziříčí získaly 2. místo.
V okresním kole matematické olympiády
v kategorii Z6 a Z7 nás reprezentovalo něko-
lik studentů, z nichž nejúspěšnější byl Michal
Mudrák ze třídy primy, který obsadil 4. místo.
V krajském kole zeměpisné olympiády
dosáhla krásné 3. místo Eliška Hercová
ze třídy sekundy.
V okresním kole biologické olympiády
dne 15. dubna dosáhly studentky Micha-
ela Helísková z tercie a Lenka Šilhánková
z kvarty 6. a 8. místo. 
 Třída kvarta se zúčastnila diskusního fóra
v kulturním domě v Brumově-Bylnici dne
14. dubna, hostem byl pan Jakub Železný,
a dne 5. května v Sokolovně ve Slavičíně,
kde přijal pozvání pan MUDr. Radim Uzel.
Dne 22. dubna proběhlo oblastní kolo 
Pythagoriády ve Valašských Kloboukách, kde
se naši studenti umístili na předních místech:
Eliška Strejčková (prima) – 1. místo, Petr Jor-
dán (prima) – 2. místo, Dagmar Matulíková
(prima) – 2. místo, Michal Mudrák (prima) – 3.
místo a Eliška Hercová (sekunda) – 3. místo.
Dne 23. dubna se konal hudební festival
v Otrokovicích, na kterém vystoupila jako
pravidelný host i naše studentská kapela
Manteca.
Studenti ze sexty měli možnost zúčastnit 
se odborné exkurze se zajímavým výukovým
programem ve hvězdárně v Brně v rámci pro-
jektu fi nancovaného z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Konzultační den pro rodiče se konal dne
29. dubna 2009.
Družstvo našich chlapců se 30. dubna
zúčastnilo 2. ročníku mezinárodního fl or-
balového turnaje GYMPEL CUP v partner-
ské škole v Dubnici nad Váhom. Tentokrát 
obsadili chlapci krásné 2. místo. Zároveň se
zde konala schůzka redakční rady Student-
ských novin.
Dne 6. května se konalo vyhlášení výsled-
ků literární soutěže „Vnímáme přítomnost,

abychom ovlivnili budoucnost“ na radnici ve
Slavičíně. V této soutěži, pořádané Nadací
Jana Pivečky, byly zapojeny další školy z kraje.
Dne 7. května proběhl tradiční, velmi oblíbe-
ný Majálesový průvod městem za účasti všech
tříd gymnázia. Letos si dali studenti opravdu
záležet, jejich kostýmy byly velmi bohaté
a nápadité. Kvůli nepřízni počasí program
poté pokračoval ve slavičínské Sokolovně.
Všichni účastníci měli připraveny zábavné
scénky, zahrála i studentská skupina Manteca
a o ozvučení celé akce se postaral pan Petr Svo-
boda. Na závěr byly předány slavnostní klíče
třídám septima a G3, které otvírají pomyslné
dveře k maturitě. 
Ve dnech 11. – 18. května navštívilo naši
školu 13 francouzských studentů a 2 uči-
telé z partnerské školy Lyceé Jean Moulin
z Thouars. Studenti i učitelé byli ubytováni
v českých rodinách a byl pro ně připraven
bohatý program.
V týdnu od 18. do 22. května proběhly
závěrečné ústní maturitní zkoušky ve třídách
oktáva a G4.  Bc. Marie Stejskalová

AAstronomicckký worrkshopp
V pondělí 27. 4. 2009 jsme se zúčastnili

prvního astronomického workshopu v prosto-
rách Hvězdárny a planetária Mikuláše Koper-
níka v Brně, který se konal v rámci projektu
„Zavedení nových metod a forem do výuky
přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín“.

I přes malé technické problémy jsme se
nakonec do Brna dostali. Pracovníci planetária
nám odpustili malé zpoždění, a tak jejich zají-
mavá přednáška mohla začít. Program, který
byl pro nás připraven, se skládal ze dvou částí,
jak z teoretické, tak i z praktické.

V první části jsme se seznámili s různými
částmi astronomických dalekohledů a do-
zvěděli jsme se, jak jednotlivé části používat.
Součástí byl podrobný výklad funkce lidského
oka a problematika vidění ve dne a v noci.
Nechyběla ani prohlídka dalekohledů, které
se ve hvězdárně nacházejí. Měli jsme také
možnost osobně nahlédnout do okulárů dale-
kohledů. Škoda, že bylo pravé poledne a velmi
špatná viditelnost, proto jsme na obloze nic
zajímavého neviděli. 

Druhá část se týkala jedné z fyzikálních
disciplín - optiky. Pozorovali jsme pokusy, které
se týkaly paprskové optiky (odraz a lom světla)
a vlnové optiky (interference, difrakce a po-
larizace). Přednášející nám vtipnou formou
vysvětlil a ukázal, jak věci fungují. My jsme si
mj. oživili znalosti z fyziky a viděli jsme mnoho
zajímavého. V jednom z pokusů jsme mohli
např. vidět lom světelného paprsku ve vodě,
spousta pokusů se týkala chodu laserového
paprsku. Díky workshopu jsme si dokázali lépe
představit a pochopit světelné jevy.

Byl to pěkně strávený den, jak se zábavou,
tak i se vzděláním. Určitě bychom si tento
výlet zopakovali a všem návštěvu planetária
a hvězdárny doporučujeme.

Tento workshop je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Vendula Šimoníková, Pavla Šuráňová

Ve dnech 20. – 25. 3. se uskutečnilo již 
druhé setkání projektu Comenius (dotován 
grantovou podporou Programu celoživotního 
učení). Zástupci zemí Itálie, Anglie, Němec-
ko, Česká republika a Francie se tentokrát 
sjeli v Anglii, v Bexhillu. Hlavním úkolem 
bylo natočit krátká videa na témata jako 
jsou školské reformy, volný čas, stereotypy, 
životní prostředí aj. Z našeho gymnázia se 
setkání zúčastnili čtyři studenti a dvě pro-
fesorky. Nejenže jsme mohli poznat novou 
zemi, ale také jsme mohli porovnat lidi 
různých národností. 

Do Anglie jsme cestovali letadlem z letiště 
Bratislava a přistáli na londýnském letišti 
Luton. Pro nejednoho z nás to byl první let. 
Tamější nádherné počasí, které vydrželo po 
celou dobu pobytu, nás příjemně překvapilo 
a naladilo i přes únavu do dobré nálady. Před 
odjezdem z Londýna do Bexhillu jsme se pak 
procházeli po krásně zeleném a rozkvetlém 
Hyde Parku a neodolali také pohledu na 
Buckinghamský palác. V podvečerních ho-
dinách jsme dorazili do Bexhillu, kde už na 
nás čekaly hostitelské rodiny, u kterých jsme 
měli zajištěno ubytování a stravu. 

Mě uvítala velmi sympatická anglická 
rodinka, která mi pobyt ještě více zpříjem-
ňovala. Matka se starala o domácnost, otec 
pracoval v oblasti stavebnictví, 12letá dcera 
Ema a 14letá dcera Megan – všichni se o mě 
starali, jako bych patřila do rodiny. Vyzkou-
šela jsem u nich různé anglické pochoutky 
a nezanevřela jsem také na typickou večeři 
fi sh&chips. Ovšem také milovníkům čaje 
vřele doporučuji anglický čaj, který mi tam 
moc zachutnal.

Náš společný program nezahrnoval pouze 
práci ohledně Comenia, ale bylo pro nás 
připraveno i několik výletů. Navštívili jsme 
přístav Hastings, který jsme s průvodcem 
prošli křížem krážem. V městě Brighton 
jsme obdivovali The Royal Pavillion, což je 
exotický indický palác. Ale i přesto nejlepší 
výlet byl do hlavního města, Londýna. První 
zastávka byla u London Eye, ze kterého jsme 
měli jasný výhled do celého města. Pak jsme 
projížděli centrem kolem nejznámějších 
památek a náš zážitek jsme dovršili v Tower 
of London, kde jsme se pokochali nejen 
korunovačními klenoty. 

Závěrečný den programu v Bexhillu 
jsme dokončili naše videa. Pak se na videa 
společně podívali všichni účastníci setkání 
a zástupcové hostitelské školy, kteří se 
studenty prodiskutovali případné dotazy. 
Nakonec jsme se všichni rozloučili u bow-
lingu, u kterého se každý příjemně pobavil. 

Poslední den v Anglii jsme si vytvořili 
s profesorkami jasný cíl – podívat se na 
výměnu stráží u Buckinghamského paláce 
a navštívit Science Museum. Ani jednoho 
jsme nelitovali. 

Myslím, že pro každého účastníka to byla 
další dobrá zkušenost. Poznali jsme novou 
kulturu, seznámili se s novými lidmi, se 
kterými jsme spolupracovali a zdokonalovali 
si angličtinu.

A tak se loučím, Anglie! Nádherný Lon-
dýn, červená telefonní budka, červený dvou-
patrový autobus ,,double-decker“, Big Ben, 
anglický čaj… to všechno mi stále připomíná 
tento nezapomenutelný zážitek.

Mirka Kosečková z třídy G2

Gymnázium Jana PivečkyG BBexhiill jaarroo 200999
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Jaak sii žijeemmme ve škkkolní ddružžiněěě 

Ve druhém pololetí školního roku
2008/2009:

Zapojili jsme se do soutěže Hvězdné
království, kterou pořádala školní družina
v Prostějově. Z naší školy bylo odevzdáno
11 výborných prací. Celkem se do soutěže
zapojilo 11 škol. Naši žáci byli velmi úspěšní,
tři z nich byli oceněni: Martin Doležal 1. A,
Terezka Čížová 2. A, Dominika Štefaníková
4. A. Gratulujeme!

Vyhlásili jsme literární a výtvarnou soutěž
Žijeme se zvířátky. Naše žáky soutěž nadchla,
krásně malovali, psali, veršovali o zvířatech
domácích i cizokrajných. Celkem bylo ode-
vzdáno 17 prací. A jaká díla se nám líbila
nejvíce? Zvítězily práce těchto autorů:

I. kategorie: Nicolka Švajdlenková 1. A,
Anička Petrů 1. A, Vendulka Machalová 1. A,
Anettka Brlicová 1. A

II. kategorie (text): David Manduch 2. B,
Tomáš Vaněk 1. A, Karolínka Kopecká 1. A 

III. kategorie (obrázek, foto): Radim Častu-
lík 2. B, Saša Šmotková 1. A, Toník Šmotek 1. A

ŠNEČEK
Ve sklenici od kompotu žije šneček, 
nemá botu. 
Oblovka se jmenuje, 
se mnou se vždy raduje! 
Ulitu má jako mušli, 
na sklenici velkou mašli. 
Na oběd si salát dá, do teploučka pospíchá.
Nedivte se velice, žije totiž v Africe! 

(Nicolka Švajdlenková, 1. A)

Prožili jsme si Aprílovou olympiádu na
školním hřišti, během které jsme závodili,
přemýšleli, zasmáli se a nakonec všichni
vyhráli sladkou odměnu. 

Zapojili jsme se do soutěže Den Země, 
kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže ve Slavi-
číně. Protože nechceme, aby byla naše Země
nemocná, vyrobili jsme ji zdravou a napsali
jsme na ni krásná přání k uzdravení. Domu
dětí a mládeže děkujeme za odměny!

Na konci dubna jsme skotačili na Sletu
čarodějů a čarodějnic. Některé z nás pan
ředitel málem nepoznal, jak jsme se namaš-
kařili. Zkusili jsme na něm nové kouzlo, které
se nám povedlo! Na chvíli jsme pana ředitele
proměnili v žábu. Následoval „let“ po škole

a strašidelné disco. Protože jsme za jedno 
odpoledne naše čarodějné plány nestihli, po-
kračovali jsme v dalších dnech: malovali jsme 
hrůzostrašné čarodějnice poslepu, věštili jsme 
budoucnost s Ruprechtou Černou, vyplnili 
jsme si čarodějnický kvíz atd. 

Školní rok nekončí, a tak se členové školní 
družinky dočkají ještě dalších překvapení!

AA co ddrammaattický krrroužekk?
Je rozdělen na 2 oddělení: 1. – 2. třída 

a 3. – 5. třída.
Celkem tento kroužek navštěvuje 23 herců. 

Nyní se zaměřujeme na prožitek, improvizaci, 
etudy, hru s loutkou, pantomimu, hru světel 
a stínů. 

Máme zkoušky na Sokolovně, na jevišti, 
což je pro většinu žáků nová zkušenost. Je 
vidět, že je hraní baví! 

Na konec tohoto školního roku plánujeme 
druhé spaní v naší škole. Tato akce bude 
pouze pro starší členy dramatického kroužku. 

Herci a herečky, moc se na Vás těším a už 
teď vymýšlím program, aby nám bylo spolu 
dobře! 

Ladislava Barošová

PPěveccká ssoouutěž naaa ZŠ MMaléé Poole
V úterý 12. 5. se konala pěvecká soutěž 

pro žáky naší školy. Jistě vás hned při čtení 
příspěvku napadne, že na tom přece není 
nic zajímavého, pěveckých soutěží máme 
kolem sebe spoustu – chrlí je na nás televi-
ze, má je každá jiná škola atd., tak proč psát 
zrovna o té naší? Soutěží se přece každý rok, 
je to pořád stejné a pro některé z nás možná
i nudné. Proto jsme se rozhodli pro menší 
inovaci školního kola a vyhlásili jsme hned 
dvě kategorie – 1. kategorie – zpěváci a 2. ka-
tegorie – showmani (šoumeni). K této změně 
nás inspirovala nejen televize, která je plná 
samých estrád (show), ale také potřeba dětí 
„předvádět se“. Víme všichni, že pěveckým 
talentem obdařila příroda jen některé z nás, 
a proto jsme chtěli dát šanci i těm, ke kterým 
nebyla příroda, co se zpěvu týká, tak štědrá. 

Takže ten, kdo chtěl soutěžit ve druhé kate-
gorii, mohl jako doprovod použít nahrávku, 
hudební nástroj, nebo si přizvat kamarády,
a pak už stačilo jen zapojit fantazii.

Nejdříve proběhlo v každém ročníku třídní 
kolo, kde si každá třída vybrala zástupce do 
obou kategorií. Další novinkou pro účastní-
ky byla porota. Tentokrát je hodnotily totiž 
poroty dvě: jedna odborná (složená z učitelů 
a vychovatelek) a druhá dětská (složená
z žáků vyšších ročníků). Chtěli jsme, aby si 
i sami žáci zkusili, že není vždy jednoduché 
vybrat ty nejlepší. 

A jak samotná soutěž probíhala? Poslechli 
jsme si postupně účastníky všech ročníků 
(někteří zpívali dokonce dueta). V každém
ročníku byli vítězové na 1. – 3. místě odměněni 
pěknými cenami. Závěr patřil šoumenům, 
kteří rozproudili zábavu a pobavili nejen 
publikum, ale i porotu. Určit vítěze v této ka-
tegorii byl těžký úkol. Po vyhlášení výsledků 
byli odměněni všichni účastníci sladkostí 
a myslím, že nejen oni, ale i všichni přítomní, 
stejně jako já, si s sebou domů odnesli pěkný 
zážitek. 

Vítězové v pěvecké soutěži na ZŠ Malé Pole
1. třída: 1. Nicole Švajdlenková, 2. Klára

Strnadová, 3. Antonín Šmotek
2. třída: 1. David Manduch a Adam Křek, 

2. Ladislav Drozd, 3. Tomáš Urbánek
3. a 4. třída: 1. Martin Goldbach, 2. Hana 

Baloušková a Dominika Štefaníková, 3. Agáta 
Romanová a Silvie Kudláčková

Čestné uznání: Jiří Semela, Jonáš Herec, 
Filip Talach

5. třída 1. Ondřej Novák, 2. Michal Tomá-
nek, 3. Tomáš Pizúr

Kategorie šoumeni: 1. Denisa Hamalčí-
ková a Eliška Čížová, 2. Petr Zabloudil, Petr 
Janků, 3. Eliška Miškaříková a Lukáš Miškařík.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se 
na soutěži podíleli, a také všem dětem, které 
projevily odvahu a do soutěže se přihlásily. 
Všichni se budeme těšit na další ročníky 
a možná uvítáme i větší účast rodičů, kteří 
přijdou své děti podpořit.

Barbora Polášková

NNávšttěva ppeekárnyyy
Dne 12. 5. jsme byli v pekárně. Vonělo to 

tam a bylo tam pěkně teplo. Měli samé zajíma-
vé stroje. Líbilo se mi, jak jsme si zkusili udělat 
peřinky a viděli jsme, jak vytahovali z pece
chléb. Paní nám dala ochutnat čokoládu, 
kterou plnila čoko-peřinky. Viděli jsme také,
jak se dělají šátečky a škvarkové čtverečky. 
Nakonec nám dali koblížek a pití. Potom jsme 
šli do školy. Bylo to tam pěkné.

Radim Častulík, II. B

ZŠ Malé Pole

Ve středuu  3. 6. 200099  proběhhhne na ZZŠ 
Malé PPolle Slaavičín oodd 8.00 dooo 16.00 hh . 

Den otevřených dveří. 
Rodiče i veřejnost ssrrddečně zvvoou učiteelé 
a žáci ZŠŠ.

Pozvánka
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Dne 23. dubna byli naši sportovci pozváni 
na 29. ročník Novodubnické laťky, který po-
řádala naše partnerská škola z Nové Dubnice
na Slovensku. 

V konkurenci závodníků z několika škol
Zuzka Štěpančíková ze třídy 7. A vyhrála
svoji kategorii výkonem 129 cm. Osmačka
Anna Gregušiaková obsadila 3. místo (129
cm). Mezi šesťáky byl Adam Bartoš druhý
(129 cm) a výkonem 160 cm si druhé místo
zajistil i Daniel Sochora z 9. B.

Po slavnostním ukončení, předání medailí,
diplomů a drobných dárků nám pan ředitel
ještě jednou poděkoval za účast, předvedené 
sportovní výkony a dostali jsme pozvání na
další atletické závody. Protože se nám na
Slovensku líbilo, pozvání jsme přijali.

Ing. Milena Novotná

DDen ZZeměě

Stejně jako jiná města, instituce či sdružení
se s příchodem jarního počasí dávají do úklidu
a „vymetají nepořádek po zimě“, tak ani naše
škola nezůstala stranou a na tento den se řádně
připravila. Žáci neměli obvyklé vyučování,
ale čekal je tzv. projektový den, který v sobě
spojoval ono pověstné příjemné s užitečným.
Navštívili jsme místa, kam bychom se jindy
asi nedostali – městskou kotelnu, „zákulisí“
sběrného dvora, skládku u Lipové – a dozvě-
děli se od tamních pracovníků nové, a jak
sami žáci říkali, překvapivé informace. A to
užitečné bylo to, že část byla věnována úkli-
du našeho města. Deváťáci vyčistili potok za
sportovní halou a hřištěm, osmáci zlikvidovali
černou skládku za garážemi, další ročníky
zbavily odpadků okolí rybníků, sportovní
areál za školou a její nejbližší okolí. 17 žáků
z Nevšové zůstalo doma, aby tam pomáhali
při zvelebení své obce. Ve škole se promítaly
fi lmy s ekologickou tématikou a děti se svými
třídními učiteli besedovali o ochraně životní-
ho prostředí.   Mgr. Radoslav Filipovič

MMámee výbbooorné maaatematikyy
Naši žáci se pravidelně zúčastňují mate-

matických soutěží. V letošním okresním kole
matematické olympiády byli opravdu úspěšní.

Ze 24 účastníků získal krásné 4. místo
Daniel Jurča ze 6. A, jedenáctý byl Filip Sláma
ze 6. C. Oba se stali úspěšnými řešiteli. V okrs-
kovém kole Pythagoriády získal 3. místo ze
24 soutěžících Tomáš Filák ze 7. A. 

Všem třem k úspěchu blahopřejeme a dě-
kujeme za pěknou reprezentaci školy.

Mgr. Daniela Štokmanová

PPostuup doo kkrajskééhho kolla
V okresním kole fyzikální olympiády sou-

těžili 3 žáci, z nichž se stali úspěšnými řešiteli
Marcela Blahová z 9. D třídy a Libor Černý
z 9. A třídy. Ten se umístil na pěkném 6. místě
a reprezentoval naši školu v krajském kole.

Mgr. Helena Školníková

ZZájemm náss ttěší
V závěru dubna proběhl na prvním stupni

tradiční Návštěvní den. Rodiče žáků 1. – 5.
ročníku, ale i budoucích prvňáčků, měli již
počtvrté možnost navštívit naši školu během
dopoledního vyučování a nahlédnout tak pod
pokličku nejen učitelům, ale i svým dětem. 

Jsme rádi, že tato akce se postupně dostává
do povědomí veřejnosti a že v letošním roce
se k nám přišlo podívat 57 rodičů. Myslíme si,
že je to nejlepší cesta, jak jim školu přiblížit 
a seznámit je se školním děním.

Mgr. Marie Hrbáčková

ÚÚčasttnímee sse projeektu 
Není v životě žádné posvátné řešení na

všechny situace. Je ale potřeba, přijdou-li
takové, zvládnout je odborně, ale i lidsky. 

V duchu této myšlenky se všichni pedago-
gičtí pracovníci naší školy zapojili do projektu
s názvem Další vzdělávání pracovníků ve
školách a školských zařízeních ve Zlínském
kraji. V rámci projektu se učitelé vzdělávali
ve dnech pracovního volna a svátečních květ-
nových dnů, kdy proběhly tři odborné kurzy.

Další dva jsou plánovány v měsíci srpnu.
Vzdělávací projekt má svým záměrem přispět 
ke zvýšení znalostí a dovedností v oblasti
psychosociální. 

Obsahem pěti dlouhodobých kurzů jsou
otázky komunikace, rétorských dovedností,
psychohygieny, zátěže, stresu a jeho zvládání,
řešení konfl iktních situací třídy i jednotlivců,
to vše v kontextu školy. 

V době neustálých společenských změn,
které se víc než kde jinde odráží v chování
a vztazích žáků k sobě samým i dospělým,
jsme uvítali toto další vzdělávání jako pomoc
pro naši další práci. 

Mgr. Jana Pinďáková

Základní škola Slavičín-Vlára

Důležitá schůzka 
rodičů

předškolních dětí!
V úterý 2. června v 15 hodin se koná

schůzka rodičů, kteří si přihlásili děti do
Mateřské školy Slavičín-Vlára na školní 

rok 2009/2010.

ZZákkladníí školaa SSlavičín-VVVlára
zzve širrokou  vveeřejnost nnna

škoolní hhhrátkyyy
s názvveem

PODD ŠŠKOOLNÍÍ PPOKLIIIČKOOU
ve sttředdu 24. červvna 2009 v 1117 hodinn 

vv Sokoolloovně.

Škoolníí vystooupeníí: středa 24. červnaa 
v 8.330 a v 100.45 hodinnn

Kopaná FC TVD
Muži A
Ne  7. 6. Frenštát pod Radhoštěm, 10.15
Ne  14. 6. VOKD Poruba, 10.15

Muži B
So   20. 6. Louky, 16.30 změ

Dorost
So   6. 6. Hulín, 10.00 
So   20. 6. Hovězí, 10.00 

Žáci  
So   13. 6. Juřinka, 9.30 a 11.15

ěna 

NK Slavičín Vás srdečně zve na 

IV. ročník turnaje
NK CUP SLAVIČÍN 

v nohejbale trojic
v sobotu 13. června 2009 

ve sportovním areálu Vlára 
(umělé hřiště na Vláře)  
Prezentace: 8.30 hodin
Zahájení: 9.00 hodin 

Nezapomeňte uvést název týmu
a jména jeho členů. 

Přihlásit se můžete nejpozději 
do 11. června 2009 

na tel.: 777 834 214, 776 191 849 
nebo NKSlavicin@seznam.cz.

Florbalový turnaj 
veteránů 2009

Florbalový oddíl SK Snipers Slavičín pořádá ve
spolupráci s městem Slavičín 3. ročník  turnaje

veteránů ve fl orbalu.
Kdy: V sobotu 20. června od 9 hodin 

Kde: Ve sportovní hale SK Slavičín
Pro koho: Zúčastnit se mohou hráči starší 35 let
Startovné: 500 Kč za tým (uhradíte na místě)
Jak se bude hrát: Podle pravidel Mezinárodní 
fl orbalové unie. Hrací doba bude 2x 15 minut, 

přestávka 5 minut.
Informace: Ing. Jozef Odlevák, 604 793 213
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Kuželkářská sezóna 
2008-09 je za námi. Mů-

žeme s potěšením konstatovat, že takovou
úspěšnou sezónu náš oddíl ve své 58leté
historii nepamatuje. Všechna čtyři družstva
našeho oddílu obsadila první místa ve svých 
soutěžích a mají právo postupu o třídu výše.

Družstvo SK Camo Slavičín-A vyhrálo 
3. ligu a tím si jeho hráči vybojovali účast 
ve 2. lize. Tento úspěch je o to cennější, že
všechny domácí zápasy jsme hráli na kuželně
ve Zlíně, a to je velká nevýhoda proti ostatním
oddílům, které mají svoji domácí kuželnu,
kde mohou trénovat a znají každý centimetr
svých drah. Příští rok budeme opět hrát své
domácí zápasy ve zlínské kuželně, protože
ligové soutěže se musí hrát na 120 hodů přes
čtyři dráhy a ve Slavičíně máme jen dvě. Ještě
musím poznamenat, že před 20 lety, v sezóně
1988-89 se taky našemu Áčku, samozřejmě
v podstatně jiném obsazení, podařilo vybojo-
vat postup do 2. ligy. Tehdy měla název Česká
Národní Liga a byla stejně jako dnes druhá
nejvyšší soutěž v republice. 

Výsledky kuželkářských ligových soutěží
můžete sledovat na teletextu Nova, strana
292 nebo na www.kuzelky.cz pod záložkou
výsledkový servis. 

Družstvo SK Camo Slavičín-B vyhrálo
Zlínský krajský přebor a postupuje do
Jihomoravské divize, ze které před nedáv-
nem spadlo a kterou již před tím několik
let hrálo. Stejně jako Áčko, si postup hráči
Béčka vybojovali až v posledních utkáních,
když porazili na domácí kuželně dvakrát 
Otrokovice, největšího soupeře na postup.
Tím získali potřebný náskok, aby vše dobře
dopadlo a hráli soutěž, do níž naše záloha
Áčka historicky patří. Kladem tohoto družstva
je, že využívali a zapracovávali do své sestavy
naše dorostence, kteří poznávají kuželky
v soutěžích dospělých, svými výkony někdy
převýšili i zkušenější hráče a jsou příslibem
do budoucna pro pokračování tradic tohoto
ve Slavičíně oblíbeného sportu. 

Družstvo SK Camo Slavičín-C již několik
kol před koncem soutěže mělo jisté první místo
ve zlínské Krajské soutěži. Tuto soutěž hrají
čtyřčlenná družstva, ale i tak měli naši Céč-
kaři problémy s hráčskou základnou. I přes
tyto neduhy se jim podařilo soutěž vyhrát,
ale asi postupovat nebudou, protože by hráli
soutěž, ze které postoupilo naše Béčko, a tam
již hrají družstva šestičlenná. Zkusíme ještě
rok počkat, až nám dorostou mladí dorostenci.

Družstvo SK Camo Slavičín-dorost hrálo
ZL KP a po posledním kole bylo vše sečteno
a podtrženo – naše dorostenecké družstvo
celou soutěž vyhrálo. V dorosteneckých
soutěžích se chystá reorganizace a vypadá
to, že budeme hrát nově vzniklou Jihomo-
ravskou divizi dorostu. Jak jsem se již výše
zmínil, naši tři žáci, kteří nemají patnáct let,
se zúčastnili ještě jedné soutěže, a to Poháru
mladých nadějí. Jsou to tři turnaje v podzimní 
části a tři turnaje v jarní části. Po odehrání

této kvalifi kace následuje fi nálový turnaj na 
osmidráhové kuželně v Olomouci. Naši mladí 
skončili těsně před branami tohoto fi nále, ale 
i tak je to na první rok jejich hráčské kariéry 
slušná reprezentace města a oddílu. 

Dalším úspěchem, kterým se může letos 
náš oddíl pochlubit, je účast na Mistrovství 
ČR jednotlivců, kde se přes krajské přebory 
probojoval náš dorostenec Ondra Fojtík. Toto 
mistrovství se konalo ve Valašském Meziříčí 
a Ondra se umístil z 36 hráčů na 19. místě. 
Každý start na MČR je pro náš oddíl velkým 
úspěchem a oceněním práce s mládeží, proto 
Ondrovi, ostatním dorostencům, kteří celou 
sezónu poctivě trénovali a hráli mistrovské 
zápasy, i trenérovi mládeže panu M. Horovi 
gratulujeme k tomuto úspěchu.

To byly výsledky oddílu a teď mi dovolte 
něco o populární dlouhodobé kuželkářské 
amatérské soutěži, od letošního ročníku pod 
názvem CAMOLIGA.

Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků 
a předání cen proběhlo za podpory našeho 
generálního sponzora oddílu – fi rmy CAMO 
s osobní účastí majitele Ing. Rudolfa Fojtíka 
již potřetí ve velkém sále restaurace Zámek. 
Na akci byla za použití audiovizuální techniky 
promítnuta prezentace činnosti oddílu kuže-
lek za uplynulý rok od ukončení minulého 
ročníku této amatérské soutěže. Následovalo 
vyhlášení výsledků a předání cen vítězům. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 98 amatérů, 
14 žen a 13 profi  hráčů. Celá soutěž probíhala 
od září do března ve velmi kamarádském 
a přátelském duchu a myslím, že splnila účel, 
pro který ji organizujeme. Akorát se divím, jak 
tento nápor naše stařičká kuželna vydržela. 
Je na místě poděkovat všem zúčastněným 
hráčkám a hráčům za pěkné sportovní výkony 
a spoluvytváření dobré party lidí, která se na 
kuželně schází. Velké uznání patří těm členům 
oddílu, kteří svou ochotou obětovat svůj čas 
pomáhali ke zdárnému průběhu soutěže. 
Věřím, že příští rok se znovu všichni sejdeme, 
snad už v lepších podmínkách. Za ty roky 
bychom si to už všichni zasloužili a věřím, že 
letos přes léto se nám podaří podmínky pro 
tento sport ve Slavičíně zlepšit. 

Výsledky jubilejního 15. ročníku 
CAMOLIGY 2008-09
Družstva po 17. kole:
1. SKP-A, 2. CAMO, 3. TVD,
4. Šéfíci, 5. Ptáček-T, 6. Dorost, 7. ZŠ-Vlára, 
8. Mikho, 9. Dokotex, 10. SV, 11. VTÚVM, 
12. Radnice, 13. SKP-B, 14. Mayin Pub, 
15. Prometal, 16. Pošťáci, 17. Pařížanky, 
18. Hasiči

Pořadí jednotlivců dle průměru
Neregistrovaní – první desítka
(do pořadí jednotlivců se počítá, pokud má 
hráč odehráno min. 50 % utkání)
1. Zdeněk Motúz – SKP-A, průměr 243,79/14 
odehr. utkání; 2. Pavel Goldbach – Šéfíci, 
238,12/17; 3. Pavel Berčík st. – VTÚVM 

234,47/15; 4. Rudolf Fojtík – Camo, 230,53/1; 
5. Karel Kovařík – TVD, 227,20/15; 6. Milan 
Chovančík – Camo, 226,47/1; 7. Jan Juřík
– Mayin Pub, 225,07/14; 8. Bohumil Kročil 
– SKP-A, 225,00/16; 9. Roman Vašička st. – 
SKP-A, 224,25/16; 10. Aleš Ptáček – Ptáček-
Team, 224,06/17. 

Ženy
1. Ivana Bartošová – ZŠ Vlára, 200,35/17; 
2. Jana Došlová – Dokotex, 180,17/12;3. Jarka
Šimčíková – Pařížanky, 175,0 /14.
Registrovaní
1. Pavel Sláma – Ptáček-Team, 257,3/10; 
2. Petr Bařinka – TVD, 248,9/14; 3. Karel
Ivaniš – Dokotex, 247,1/15.

DDalší úspěěcchhy kužeeelkářůů
Dalším úspěchem slavičínských kuželek

jsou aktivity okolo party nadšenců pod vede-
ním pánů Rudy Fojtíka a Aleše Ptáčka, kteří
pravidelně jezdí hrát amatérskou soutěž do 
Luhačovic. Družstvo má název Camo-Ptáček 
Team a již několik let každou středu od září 
do března svádí tuhé boje s luhačovickými 
amatérskými družstvy na jejich nádherné 
čtyřdráhové kuželně. Tato soutěž má svoji 
kvalitu v tom, že se hraje na nejmodernější 
technologii a samozřejmě se zde dosahuje vyš-
ších výkonů. Přesto naši borci minulý ročník 
vyhráli a letos skončili druzí o pověstný chlup 
před vítězným Avonerem. Výkony podávali 
naši hoši tak pěkné, že i hodně profi  hráčů jim
je závidělo. Proto bylo družstvo Camo-Ptáček 
Team, jako vítěz Luhačovické kuželkářské 
ligy přihlášeno výborem LKL k reprezentaci
na Mistrovství ČR neregistrovaných. Druhým 
želízkem v ohni budou mít slavičínské ku-
želky na tomto MČR-NERE vítěze loňského 
14. ročníku slavičínské CAMOLIGY družstvo 
TVD, které jsme přihlásili za naši slavičínskou 
amatérskou soutěž. Hrát se bude systémem 
kvalifi kací, dvakrát v Čechách a jednou na 
Moravě. Ta naše bude na přerovské šestidráze 
24. května. Podle umístění postupují družstva 
do fi nálového turnaje, který se hraje na nej-
modernější kuželně v republice, na osmidráze 
v Olomouci 6. – 7. června. 

V době, kdy budete tyto řádky číst, již bu-
deme vědět, jestli naše slavičínská družstva 
postoupila nebo ne, ale každopádně jim bu-
deme držet palce, ať se tam naši borci neztratí 
mezi vítězi z ostatních padesáti přihlášených 
amatérských soutěží z celé republiky. Hoši, 
hodu zdar! 

Na závěr bychom si dovolili Vás, širokou 
slavičínskou veřejnost pozvat na tradiční 
Májový den, který pořádá město Slavičín letos 
jako Májovou park-párty. Náš kuželkářský 
oddíl při této příležitosti pořádá pro veřejnost 
Májovou soutěž v kuželkách o ceny. Přijďte
si vyzkoušet štěstí a pobavit se k nám na ku-
želnu, kde bude pro Vás nachystané i malé 
občerstvení.

Vše ostatní se dozvíte z plakátů v parku 
nebo přímo na kuželně, kde již na Vás bu-
deme čekat.

Libor Pekárek

Historický úspěch slavičínských kuželkářů
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Členové atletického oddílu při SK Slavi-
čín uspořádali 9. 5. 2009 již 28. ročník Běhu
vítězství, kterého se v zámeckém parku
zúčastnilo 91 závodníků z Česka a Sloven-
ska. Také letos se závodilo v 16 věkových
kategoriích od předškolní mládeže až po
muže veterány nad 70 let. Hlavní závod
mužů na trati 6000 m vyhrál závodník z PSK
Olymp Praha Václav Bitala, v kategorii žen
závodnice Veronika Kováčová z Trenčína.
Ani v letošním roce se nepodařilo závod-
níkům překonat traťové rekordy, které
v kategorii mužů Jiří Florián ze Zbrojovky
Brno s časem 17:36,9 zaběhl již v roce 1986.
Traťový rekord žen drží Jana Klimešová
z USK Praha, která tuto trať zaběhla za
19:54,0 minut v roce 2004. 

Také v letošním roce se pořadatelům po-
dařilo zajistit pro závodníky věcné i fi nanční
ceny za přispění sponzorů, kterým pořadate-
lé chtějí touto cestou poděkovat – město Slavi-
čín, infocentrum Slavičín, Kovoobráběčství
Máčalík Uherský Brod, Zámečnictví Svato-
pluk Čech, GAMEX CZ, s. r. o., MALSPED,
TVD, a. s., MI&LA, Luhačovské brambůrky
Krajči, Anders Market Luhačovice, VTÚVM,
WWW.OUTDOOR-A-SPORT.CZ a DJ Aleš
Ptáček, který zabezpečoval ozvučením celý
průběh závodu.

Z výsledků 28. ročníku Běhu vítězství ve
Slavičíně 9. 5. 2009

A-muži – r. 1970 + mladší, 6000 m
1. Václav Bitala, PSK Olymp Praha, 18:42,0,
2. Libor Trtek, Universita Brno, 19:15,0
3. Milan Plevák, BK Lysá, 20:39,0, 7. Miroslav
Šmotek, Slavičín, 27:05,0

B-muži – r. 1960 – 1969, 6000 m
1. Petr Bětík, Pozlovice, 18:44,0 
2. Ervín Páleník, Trenčín, 21:49,0 
3. Antonín Majtner, Zlín, 34:09,0

C-muži – r. 1950 – 1959, 6000 m
1. Pavel Klimeš, SBK Kyjov,19:26,0 
2. Miroslav Kováč, Trenčín, 21:11,0
3. Miroslav Švihel, BS Slopné 21:29,0

D-muži – r. 1940 – 1949, 6000 m
1. Ferdinand Husár, Trenčín, 23:17,0
2. Ján Hudec, Trenčín, 25:48,0 
3. Pavel Kupec, Liga 100 Zlín, 25:56,0

E-muži – r. 1939 + starší, 6000 m
1. Andrej Kusenda, BK Lysá, 29:04,0 
2. Vladislav Knébl, Toma Otrokovice, 33:24,0
3. Josef Tkadleček, Uherský Brod, 34:38,0

F-ženy, 6000 m
1. Veronika Kováčová, 1987, Trenčín, 25:50,0
2. Jana Klimešová, 1963, SBK Kyjov, 26:18,0
3. Lenka Hověžáková,1982, Barnex Sport 
Brno, 28:12,0

Žákyně – předškoláci + I. třída, 200 m
1. Kamila Šišková, 2002, Zlín, 48,0 
2. Klára Strnadová, 2001, ZŠ Malé Pole Sla-
vičín, 49,0 3. Tereza Vrbová, 2001, Slavičín,
54,0 4. Natálie Prekopová, 2003, Slavičín,
01:00,0 
5. Klára Kováčová, 2004, Slavičín, 01:30,0
6. Martina Ptáčková, 2004, Slavičín, 01:30,0

Žáci – předškoláci + I. třída, 200 m
1. Lukáš Švach, 2002, Slavičín, 48,0 
2. Ondřej Cekota, 2000, Slavičín, 50,0
3. Jindřich Bětík, 2003, Pozlovice, 51,0
4. Jan Julínek, 2001, ZŠ Vlára Slavičín, 52,0
6. Ondřej Hrabina, 2003, Bohuslavice nad

28. ročník Běhu vítězství 

Velký úspěch se pooddařil týmu fl orbalových juniorů SK 
Snipers AISE Slavičínn. Ti ve své skupině 3. liigy obsadili
výborné 1. místo a posstooupili do celostátní 2. liggy. Na cestě 
za postupem sehráli cceelkem 18 utkání, z toho 14 vyhráli, 
1 remizovali a 3 proohhráli. Soupeřům dokázaali nastřílet 

135 ggólůů a dostali jen 49. Nejlepšímm sstřelcem týmu se stal s 229 brankami 
Onddřej ŠŠuráň, nejlepším nahrávačemm s 19 asistencemi Franttišek Saňák. 
Brannkářř Radek Zlámal se stal dlee statistik nejlepším gólmmanem celé 
souttěže. Kapitánem kolektivu byl FFiilip Papež. 

OO úsppěch se zasloužili hráči Zllámmal – Čuč, Jordán, Pokoorný, Juráň, 
Studdeníkk, Viceník, Machala – Papeež,, Saňák, Šuráň, Boček, BBartoš, Dvor-
ščákk, Šimmoník, Kvapil a Kotraba.

MMužsstvo trénoval Jaroslav Jordáánn st. a vedoucím juniorů byl Jaroslav 
Bočeek. 

VV nássledující náročné sezóně přeejeeme Sniperům hodně úsppěchů, zdaru 
a vellkouu diváckou podporu při dommmácích utkáních.       Jarooslav Boček

Vl., 53,5 10. Štěpán Šmotek, 2005, Slavi-
čín,01:24,0

Žákyně – II. třída + III. třída, 300 m
1. Markéta Hamalčková, 2001, Rokytnice,
01:39,0 
2. Tereza Zemková, 1999, Kochavec, 01:43,0 
3. Karina Piňdáková, 2000, Slavičín, 01:49,0 
4. Tereza Čížová, ročník 2001, Slavičín, 
01:55,0 6. Monika Borová, 1999, Slavičín,
01:57,1, 7. Petra Slámečková, 2000, Slavičín,
02:09,0 8. Sára Vašíčková, 2001, Slavičín, 
02:11,0

Žáci – II. třída + III. třída, 300 m
1. Lukáš Bajer, 2000, Praha, 01:31,0
2. Jaromír Šenkeřík, 2000, SK Hranice,
01:31,2 
3. Ondřej Vrbka, 2000, SK Hranice, 01:32,2
4. Martin Vincour, 2001, Slavičín 01:33,0 
5. Petr Krůžela, 2000, Slavičín, 01:36,2
6. Tomáš Vincour, 2001, Slavičín, 01:38,5
8. Otakar Fojtík, 2000, Slavičín, 01:46,7 
11. Lukáš Fojtík, 2000, Slavičín, 01:57,6
12. Jiří Vrána, 2000, Slavičín, 01:59,0

Žákyně – IV. třída + V. třída, 300 m
1. Kristýna Miklasová, 1997, Slavičín, 01:27,0 
2. Denisa Hamalčíková, 1997, Slavičín, 
01:28,0

Žákyně – VIII. třída + IX. třída, 1200 m 
1. Taťána Mášová, 1994, Slavičín, 04:29,0

Žáci – IV. třída + V. třída, 300 m
1. Kryštof Kučera, 1997, SK Hranice, 01:20,0
2. Michal Švach, 1997, Slavičín, 01:23,0
3. Vojtěch Pojukl, 1998, Hranice, 01:25,0
7. Radim Novák, 1999, Slavičín, 01:30,0

Žáci – VI. třída + VII. třída, 600 m
1. Zdeněk Podjukl, 1995, SK Hranice, 01:56,0 
2. Milan Fojtík, 1996, Slavičín, 02:01,0 
3. Jan Kotráš, 1997,SK Hranice, 02:20,0 
4. Rostislav Kubíček, 1997, Rudimov, 02:36,0

Žáci – VIII. třída + IX. třída, 1200 m
1. Michal Petráš, 1994, BS Slopné, 03:38,0 
2. Michal Bitala, 1994, Rožnov pod Rad., 
04:03,0, 3. Jakub Řezáč,1994, Zlín, 04:14,0 
4. Stanislav Kubíček, 1995, Rudimov, 04:21,0
5. Štěpán Thurzo, 1994, Slavičín, 04:23,0

Ladislav Musil

Startovní číslo 18 Václav Bitala, absolutní 
vítěz 28. ročníku Běhu vítězství

Junioři postoupili do 2. ligy
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PProgrramyy ssppecifi ckkké primmárrníí ppreveencce 
Naše zařízení má ucelený komplet pro-

gramů specifi cké primární prevence pro
žáky a studenty základních a středních škol.

Začneme-li od začátku školní docházky,
tak v prvních a druhých třídách je primární
prevence téměř nedílnou součástí výuky
a prolíná všemi předměty.

Programy našeho zařízení doplňují výu-
ku a probíhají zábavnou a hravou formou.
Malé děti jsou vtaženy do děje maňáskového
představní a pomáhají hlavním hrdinům
Bárce a Klárce rozlišovat, co je zdravé, co
naopak škodí, a řeší s nimi konkrétní situace.
Děti pomáhají maňáskům řešit i nebezpečné
situace, se kterými se mohou setkat.

Jaké jsou cíle a výstupy programů a co by
měly děti zvládnou v průběhu 1. a 2. třídy?
 znalost důležitých návyků – výživy, hy-
gieny, spánku a cvičení
 rozlišit mezi potravinami, co je zdravé
a co ne, pitný režim
 škodlivost nesprávného podávání léků
 kdo smí léky podávat
 jak se chránit před cizími lidmi
 jak odmítat věci, o nichž se ví, že jsou
špatné
naučit se sdělovat dospělým příhody
o cizích lidech
 jak ve třídě žít a komunikovat, jak se
oslovovat
 význam kamarádství a co nám je může
kazit
 recept na dobrého kamaráda
uvědomit si rodinu jako zázemí a útočiště

Od kalendářního začátku roku se příběhů
Bárky a Klárky zúčastnily děti Základní školy
Malé Pole, Vlachovic, Dolní a Horní Lhoty,
Sehradic a Základní školy praktické a spe-
ciální ve Vizovicích. O dalších navazujících
programech Vás budeme informovat příště.

Kompletní činnost zařízení se stala téma-
tem tří bakalářských prací studentů vysokých 
škol a projektu studentů kvarty Gymnázia 
Jana Pivečky.  Mgr. Dana Kozubíková, 

vedoucí zařízení

NNízkooprahhoovvé zaříízzení prro ddětii aa mládeež
O práci s jednotlivými dětmi, se kterými 

uzavíráme dohody spolu s vytyčovanými cíli 
(čeho chci dosáhnout, proč sem chci chodit, 
v čem se mohu zlepšit), můžeme informovat 
pouze v tomto obecném hledisku. Tato práce 
a činnost je totiž velmi individuální, pokud se 
týká času a průběhu služby, a navíc i osobní. 
Tím respektujeme práva a ochranu údajů 
jednotlivých návštěvníků.

Ovšem o dalších doplňkových aktivitách 
zařízení už to tak není a některé akce už mají 
své vítěze. 

Nejprve to byl „Všeználek“, který se skládal 
ze 3 disciplín: „Vědomostní kvíz – hlavolam 
– sportovní disciplína“. Z celkového počtu 
soutěžících se na 1. místě umístily Ivana Ja-
nušková (prima, Gymnázium J. P.) a Kristýna 
Sudková (5. A, ZŠ Vlára Slavičín) se stejným 
počtem bodů (81 b.). Druhé místo obsadil 
Martin Vašička (8. B, ZŠ Vlára Slavičín) 
se 78 body a na třetím místě to byli Jakub 
Vašička (5. B, ZŠ Vlára Slavičín) a Diana 
Švajdová (6. A, ZŠ Vlára Slavičín) se 75 body. 
Součástí vědomostního kvízu bylo vymyslet 
báseň o jaru. Uvádíme některé zdařilé verše: 

Prvosenko jarní jménem petrklíč,
proč se pořád schováváš, vždyť zima už je pryč.
Schovávám se ze strachu,
že zima přijde z oblaků.
Tak už se neschovávej, vylez ven,
pojď za námi v jarní den.
(Diana Švajdová, 6. A)

Na stromech už klapou ptáci,
v trávě tají sněhuláci.

Poradenské centrum R-Ego

Vašek Tomšů vstřelil svůj stý gól za Nevšovou!

Program domácích
utkání TJ Sokol 
Nevšová
31. 5. 2009 – TJ Tlumačov – od 16.30
14. 6. 2009 – TJ Ludkovice – od 16.30
Více na www.tjsokolnevsova.estranky.cz.

 Jen málokterý fotbalista v ši-
rokém okolí se může pochlubit 
takovou střeleckou bilancí jako 
náš útočník, teprve 24letý Václav
Tomšů.

Za Nevšovou nastupuje v mi-
strovských soutěžích, s výjimkou 
sezóny 2003/2004, teprve šestou 
sezónu v Okresním přeboru Zlí-
na a za tuto dobu vstřelil již 100 
mistrovských gólů! Jubilejní stou 
branku vsítil v zápase 10. května 
2009 na Březové.

Skóroval tak v 74 zápasech 
z celkem 126 mistrovských utkání, 
které za Nevšovou v Okresním 
přeboru odehrál. V 55 utkáních 
dal po 1 gólu, ve 12 zápasech se 
trefi l 2x a v 7 zápasech zazname-
nal hattrick.

Na komíně sedí čáp, 
stále klape klapy, klap.
(Monika Janušková, prima)

Duben je k jaru klíč,
u potoka roste petrklíč.
Vítr honí mraky,
chvilku prší, sněží taky.
Na zahradě poletují včelky,
které opylují strom velký.
Na jaro je máj, zelená se háj.
(Iva Janušková, prima)

Vysvlékneme beranice,
taky všechny rukavice.
Jaro už je zase tady, 
půjdem hopsat do zahrady.
(Veronika Konečná, 6. A)

Hop a jaro už je tu!
Udělala jsem pět přemetů.
Pět přemetů jako nic, jaro ale umí víc!
(Kristýna Kozubíková, sekunda)

Zima už tu není a svět se z bílé do zelené 
mění.
(Martin Vašička, 8. B)

V soutěži „O krále piškvorek“ zvítězil 
Vlastimil Juřík (7. B, ZŠ Vlára Slavičín). 

Velmi zdařilé byly také výtvarné projevy 
některých účastníků tzv. „Kola života“, které 
teď zdobí naše vnitřní prostory. Potěšily nás
práce dětí a jejich hodnotové žebříčky, které 
ztvárnily ve svých výtvorech.

„Packy přátelství“ zdobí dnes stěnu 
v zařízení a obtisknout si ji tam může po 
určité době pravidelný návštěvník, který 
splní svůj první cíl. Z iniciativy dětí také 
vyšel maskot zařízení. Sešla se nám docela 
početná skupinka různých oblíbených ply-
šáků, talismanů a postaviček. Vítězkou této 
aktivity se stala Nikola Martincová (5. B, 
ZŠ Vlára Slavičín). Rukodělnou činnost do 
poloviny května jsme zaměřili na výrobu
přání ke Dni matek. 

Eva Raková, sociální pracovník

Tato ojedinělá a úctyhodná bilance našeho 
hráče v padesátileté historii nevšovské kopa-
né si zaslouží velkou pochvalu a přání, aby
ještě mnoho takových úspěšných zápasů za 
Nevšovou odehrál. 

Vašku, gratulujeme a děkujeme!
Nevšovskému ostrostřelci osobně poblaho-

přál také starosta města Slavičína Ing. Jaroslav 
Končický a předsedkyně osadního výboru 
Mgr. Stanislava Pučoková. 

Výbor TJ Sokol Nevšová
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V březnu letošního roku uspořádali 
studenti zdejšího gymnázia charitativní 
koncert, jehož výtěžek byl předán ředitel-
ství Základní školy praktické a Základní 
školy speciální Slavičín v Hrádku.

Díky nápadu i samotné realizaci této 
akce, za kterou stály především studentky 
Lenka Gorecká a Petra Davidová, jsme 
mohli strávit příjemné chvíle u dvouho-
dinového koncertu více hudebních žánrů. 
Na úvod se představila cimbálová muzika 
Klobučánek svým pásmem lidových písní 
a tanců, na pódiu pak postupně vystoupily 
skupiny Manteca, My Quartet a HUP.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
výše jmenovaným studentkám, stejně tak 
jako dalším pořadatelům, vedení gymná-
zia, všem účinkujícím a v neposlední řadě 
také zúčastněným posluchačům. Výtěžek 
ve výši 10 000 Kč bude použit ve prospěch 
žáků školy v podobě učebních pomůcek. 

Při této příležitosti připojuji poděko-
vání také Osadnímu výboru v Hrádku 
a Českému svazu žen MO Slavičín rovněž 
za fi nanční podporu školy.

Mgr. Josef Fusek, 
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín

PPoohllédnuutíí za přeedposlednnímm mměsíccem 
toohotoo škoollnního rooku

Dvě sobotní dopoledne pro zdraví ve dnech
9. a 30. 5. 2009, atrakce v Pivečkově parku –
Helpík 16. 5., vystoupení diskotanců DDM
Slavičín M. Štefaníkové – O pohár starosty
v nohejbale trojic 16. 5., aktivita pro rodinné
týmy – Mámo, táto, budeme si hrát 21. 5.,
atrakce v Pivečkově parku – Slavičínský
Bajkap 24. 5., Literárně – historické toulky
Slavičínem 27. 5., aktivita ke Dni dětí ve
spolupráci s MŠ Malé Pole 29. 5. 2009 – to je
výčet našich uplynulých akcí.

Průběžně jsme připravovali dle harmono-
gramu Běh naděje a naše aktivity na období
hlavních, letních prázdnin.

PPoděkkováánníí
Školní zvonek si bude vybírat po deseti

měsících své práce svoji dovolenou. Budíky
přestanou být na dva měsíce nepřáteli školáků.

U nás v DDM žádný takovýto zvonek ne-
máme. Červnem končí sice naše pravidelná
činnost, tj. zájmové kroužky, ale nekončí
naše aktivity. Ty nabízíme i na období letních
prázdnin, a to tak, aby si každý mohl vybrat 

z nabídky různě zaměřených aktivit. Poslední
červen školního roku je pro nás tečkou za
prací našich externích pracovníků, vedoucích
zájmových kroužků.

S obrovskou úctou jim děkuji za to, že se na
motivaci pro tuto práci nedívají „přes peníze“,
ale přes srdíčko. Vědí, že něco umí, tak proč
to nepředat dál, aby se ti menší mohli touto
cestou něco naučit. Někdy si všímám nádher-
ného nádechu údivu u nově začínajících ve-
doucích. Údivu nad tím, že je to nejspíš daleko
jednodušší (pracovat s dětmi), než si mysleli,
a když dokážou být dětem těmi správnými,
otevřenými velkými kamarády, malý človíček
si je spolehlivě „načte“. A tak se těší malí na
velké – a naopak. Školní rok tedy pro většinu
externích pracovníků končí dobrým pocitem,
že zvládli se ctí svůj úkol. Odpovědí na to, jací
jsou, jací byli, jsou reakce dětí. Takže, naši milí
vedoucí zájmových kroužků, sice Vás fi nančně
zdáli ani zblízka neohodnotíme tak, jak byste
si to zasloužili, ale můžeme nabídnout naše
obrovské poděkování a úctu.

Děkujeme – a těšíme se spolu s vámi na
spolupráci v dalším školním roce. 

PaedDr. Zdenka Odehnalová

Vydejte se s Klubem 
českých turistů
Klub českých turistů Vás zve na další z pochodů:
 6. 6. Bojkovice – Rasová – Bojkovice (Slavičín)
 7. 6. Běh naděje – Slavičín
 14. 6. Bylnice – Javorník – Čakanov – Vl. průsmyk
 20. – 21. 6. Zájezd Jeseník
 28. 6. Slavičín – Sehradice – Dolní Lhota
Více informací naleznete ve vývěsce na 
autobusové zastávce Radnice, případně na 
tel. č. 604 658 797, pan František Kovařík.

Milí diváci, jak jsme informovali v před-
chozích číslech zpravodaje, letošní jaro
se pro SemTamFór neslo v duchu spousty
představení, zkoušení, hostování a příprav na
příští sezónu. Během tří předprázdninových
měsíců obnáší činnost divadla celkem 16 ode-
hraných představení, zajištění 3 hostujících
divadel a 51 zkoušek. 

Inscenace Holky Elky se zúčastnila pře-
hlídek v Napajedlech, kde získala cenu za
mladý talent, a v Kroměříži, kde získala cenu
za ženský herecký výkon, cenu novinářů
a cenu absolutního vítěze přehlídky. Holky
Elky je první psychodrama, které SemTam-

Fór inscenoval a jeho derniéra zakončí letošní
divadelní sezónu ve Slavičíně. Naposledy 
tedy můžete vidět Holky Elky ve slavičínské
Sokolovně v pátek 5. června v 19.30 hodin.

V květnu zavítalo do Slavičína na pozvání
divadla SemTamFór, ve spolupráci s městem
Slavičín a za jeho velké podpory, také Diva-
dlo Antonína Dvořáka Příbram s inscenací
Dvacet tisíc mil pod mořem. Je trochu škoda,
že spousta návštěvníků se nechala zlákat slu-
nečným odpolednem a dala přednost výletům
do přírody či pobytu na zahrádce. I tak se ale
našlo dost diváků, kteří ocenili jedinečnost 
zpracování známého dobrodružného románu

V červnu se v našem městě stalo již
každoročně tradicí, že naše zařízení spolu
s Klubem českých turistů pořádají Běh
naděje. Takže – aktuálně: 

V jakém termínu se běh uskuteční?
7. června 2009 (neděle).
Kdy a kde se sejdeme?
Sejdeme se ve výše uvedený den, již tra-

dičně v areálu Sokolovny Slavičín, nejlépe ve
13:00 hodin (v tento čas bude letošní ročník
běhu slavnostně zahájen).

Něco bližšího k běhu? Nějaká změna?
S ohledem na úpravy Příčné ulice bude

letošní ročník běhu veden ulicemi Spojovací,
L. Výducha, Mladotickou, Hrnčířskou a zpět 
na Spojovací.

Informace k trati obdrží všichni účast-
níci v rámci slavnostního zahájení akce.
Podmínky, za nichž lze běh absolvovat:

touto profesionální divadelní scénou. Foto-
grafi e z tohoto představení jsou na našich 
stránkách www.semtamfor.cz. 

Ani přes prázdniny nebude SemTamFór 
zahálet a hned druhý týden v září proběhne 
další ročník přehlídky Padající listí, pro 
kterou se chystají premiéry dvou inscena-
cí – Dva muži v šachu Miroslava Horníčka 
a Elektrická puma Jiřího Suchého. Součástí 
podzimní přehlídky bude i derniéra prvního 
velkého počinu divadla SemTamFór – situ-
ační komedie 1+1=3 (jeden a jedna jsou tři). 

Přejeme všem krásné prázdniny plné 
sluníčka a odpočinku, našim divákům děku-
jeme za přízeň a v příští divadelní sezóně se
těšíme na viděnou. Jan Julínek, 

Divadlo SemTamFór

Jarní frmol v divadle SemTamFór

Dům dětí a mládeže Slavičín

pěšky, během, jízdou na tříkolce, koloběž-
ce, kolečkových bruslích, kole, vycházkou
s kočárkem…

Při prezentaci obdrží každý dětský i do-
spělý účastník malý dárek. Přijďte, těšíme
se na Vaši účast!!!

Společně tak přispějeme dobré věci, a to 
je pocit k nezaplacení. Nikdo z nás neví, kdy
právě jeho, nebo někoho z blízkých, zaskočí
zákeřná nemoc, s níž se velmi těžko bojuje
a která je bez záruky na osobní vítězství.

Všechny, hlavně pak děti, čeká doprovod-
ný program, o jehož obsahu Vás budou včas
informovat plakátky distribuované přede-
vším do škol, ale také umístěné na veřejných
plakátovacích plochách v našem městě.

No a stejně jako tomu bylo vloni, můžeme
i letos již dopředu slíbit, že žádný dětský
účastník neodejde z naší oblíbené dětské tom-
boly s prázdnou. Tak nezapomeňte, máte-li
alespoň trošku chuť, přijďte za námi 7. června
2009 odpoledne do areálu Sokolovny.

Poděkování

Pozvánka na Běh naděje
Charitaa svv. Vojjtěcha nnaabízí na mmměsíc 
srpen osoobní aasistenncci.. Služba jee vhodná ppro 
lidi s poostižžením. V příppaděě zájmu innnformace na 
tel: 5777 012 714, 739 334444 105 p. ŽŽáčková.

MUDr. Marie ČASTULÍKOVÁ
oznamuje, že ve dnech

od 29. června do 3. července 2009
NEORDINUJE – DOVOLENÁ.

Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil –
Horní náměstí č. p. 839
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Slavičínské hudební publikum jistě za-
znamenalo na naší kulturní scéně v minulých
měsících neznámý pojem Musica Minore. Pod
tímto názvem se skrývá profesionální komorní
soubor složený z mladých muzikantů z našeho
kraje, jejichž hlavním úsilím je předávat 
radost, kterou jim samotným hudba přináší.
Hudbu s obvyklým označením „vážná” by však
tento soubor ve svém podání nazval raději
jako hudbu velmi živou a plnou energie, což
samozřejmě nesnižuje požadavky na kvalitu.
A právě o tomto živém náboji by Musica Mino-
re ráda přesvědčila publikum v našem kraji.

S radostí bychom přivítali na našich
koncertech více mladých lidí a přesvědčili
také je, že i klasická hudba může být nabitá
energií a emocemi. 

Musica Minore nezapomíná ani na děti
školního věku, a to ve svých výchovných kon-
certech, letos v poutavém programu s názvem
„Beatles – příběh legendy”. Spolupracujeme
také se sólisty rozličného nástrojového za-
měření, s vokálními soubory a nebráníme se
rovněž interpretaci jiných hudebních žánrů.
Koncertujeme zatím v rámci naší republiky,
ale dovolí-li fi nanční krize a mexická prasát-
ka, v říjnu nás čeká první zahraniční turné
po Mexiku. 

Pro Vás jsme si připravili k malé oslavě
začátku letních prázdnin koncert s názvem

Musica Minore a společná oslava příchodu léta 

První noc prázdnin aneb Čtvero ročních dob 
s Musicou Minore a pěveckým sborem Can-
tare na nádvoří slavičínského zámku. Přijďte 
se za námi potěšit a také se osobně přesvědčit 
o našich kvalitách. Dokažte, že ve Slavičíně 
má klasická hudba stále své pevné místo.

Ivana Frajtová

Veřejnost jistě z médií zaregistrovala v sou-
časnosti aktuální pořad Kniha mého srdce,
jehož záměrem je celorepublikově podpořit 
význam četby a knižní kultury. Ani slavičín-
ská knihovna nezůstala pozadu s organizací 
kolem ankety a v prvním nominačním kole
zde bylo shromážděno celkem 779 hlasů,
což ji řadí podle průzkumů Národní knihovny
v Praze na 8. místo mezi 800 zúčastněnými
knihovnami. Tohoto úspěšného výsledku se
podařilo dosáhnout výbornou spoluprací
s místními školami (ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole,
Gymnázium J. Pivečky Slavičín, SOŠ Slavičín)
a také se čtenářskou veřejností, která v hla-
sovacím období knihovnu navštívila a volila
tituly jejich srdcím nejbližší. Podporu knize
a čtenářství vyjádřili svými hlasy i pracovníci
města Slavičín včetně jeho starosty Ing. J.
Končického a místostarosty Ing. P. Studeníka.

Anketa Kniha mého srdce však není  pouze
záležitostí úzké skupiny obyvatel. Jejím cílem
je oslovit všechny, jenž pociťují, že důležitost 
knihy jako stěžejní nositelky informací se
v dnešní době oproti jiným médiím ocitá
neprávem na okraji společenské pozornosti
a chtějí alespoň takto vyjádřit své sympatie
a pozitivní vztah k literatuře. Přičemž právě
psané slovo bylo v dávných dějinách prvním
klíčem, který otevřel lidstvu netušený výhled
do stále ještě neprobádaných končin vědění,
moudrosti a vzdělanosti. Proto neváhejte
a dejte v dalších kolech také svůj hlas Vaší
oblíbené knize, jistě Vám to vrátí svou nikdy

nenudící společností a spoustou nového, 
neotřelého poznání. 

Závěrem přijměte naše srdečné pozvání na 
odpolední pořad pro děti i dospělé nazvaný 
Literární kolo štěstí, věnovaný popularizaci 
Knihy mého srdce zábavnou formou. Těšíme 
se na Vaši návštěvu!

Výsledky hlasování 1. nominačního kola 
Knihy mého srdce ve Slavičíně 
1. Harry Potter (J. K. Rowling) –  všechny 

díly souhrnně 
2. Stmívání (S. Meyer)
3. Babička (B. Němcová)
4. Odkaz Dračích jezdců – Eragon, Eldest, 

Brisinger (Ch. Paolini)
5. Děti z Bullerbynu (A. Lindgrenová)
6. Zámožná žena (B. T. Bradfordová)
7. Memento (R. John)
8. Román pro ženy (M. Viewegh)
9. My děti ze stanice Zoo (Christiane F.)
10. Báječná léta pod psa (M. Viewegh)

V první dvacítce čtenářsky úspěšných 
titulů ve Slavičíně se dále umístily knihy: 
Pýcha a předsudek (J. Austenová), Rychlé 
šípy (J. Foglar), Letopisy Narnie (C. S. Lewis), 
Barbánek (J. Havel), Jana Eyrová (Ch. Bronteo-
vá), Alchymista (P. Coelho), Robinson Crusoe 
(D. Defoe), Hoši od Bobří řeky (J. Foglar), 
Klapzubova jedenáctka (E. Bass), Bílý Tesák 
(J. London), Rozbřesk (S. Meyer), Řeka bohů 
1. (W. Smith), Malý princ (A. de Saint-Exupé-
ry).  Bc. Gabriela Klabačková

Anketa Kniha mého srdce má příznivce i v našem městě

Městská knihovna Slavičín zve děti
i dospělé k návštěvě následujících akcí:

Literární kolo štěstí
pořádané na podporu ankety Kniha

mého srdce
V průběhu zábavného odpoledne si

můžete na improvizovaném kole štěstí 
vylosovat různé soutěžní úkoly, např. 
luštění nástěnných křížovek s literární 
tajenkou, účast v soutěži Hádej, co jsem
za spisovatele (literárního hrdinu), účast 
v Úterní chvilce prózy a poezie (recitace 
zvolené básně nebo čtení úryvku z knihy 
nahlas), absolvování znalostních kvízů 
o českých a světových autorech a jejich 
dílech aj. Za správné odpovědi účastníci 
obdrží drobné odměny. Během pořadu 
bude veřejnost informována o výsledcích 
všech nominačních kol ankety Kniha 
mého srdce (tituly s největším počtem 
hlasů v republice i v našem městě). K vi-
dění bude připravena výstava aktuálních 
knižních novinek světových autorů.

Akce se uskuteční v úterý 9. 6. od 13.00 
hodin v prostorách Městské knihovny 
Slavičín.

Nezbedníček Popleta 
jede na prázdniny

Setkání rodičů s předškoláky v knihov-
ně s příběhy plnými letních radovánek 
a prázdninových dobrodružství dětských 
literárních hrdinů. Děti se mohou těšit 
na oblíbeného skřítka, který má pro ně 
připraveny zábavné hry a soutěže spojené 
s četbou. Občerstvení zajištěno.
Akce proběhne ve čtvrtek 4. 6. 2009
od 15.00 hodin v Městské knihovně 
Slavičín.

Foto: Lubomír Floreš
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Dne 7. června vzpommeneme smut-
né 8. výročí tragické smrti našeho 

syna Jakuba MMACKA. 
S láskou stále vzpoomínají a za 

vzpomínku děkují rrodiče, bratr 
a ostatní roddina. 

Dne 2. června 2009 vvzpomeneme
20. výročí úmrrtí pana 

Josefa SPÁČILA zee Slavičína. 
ý p

S láskou a úctou vzpomíná 
manmanželželkaka, d ddcdceraera 
a syn s rodinnami.

Dne 27. 6. 2009 by se dožil 65 let 
pan Ladislav JURČA. 

y

31. července vzpomeneme 
25. výročí jehoo úmrtí.

S láskou a úctou vvzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Rodina Argalášova děkuje všem 
přátelům a známýmm za projevení 
soustrasti, květinovéé dary a účast 

při posledním rozlooučení s pa-
nem Antonínem ARGALÁŠEM.RGALÁŠEM
p p p

Zarmoucená rodina.

Dne 14. červrvvnaaa 2009 si připome-
neme nedddožiiitých 70 let pana 
Jana LUKKKÁŠŠŠE ze Slavičína.

ý p

Zároveň 22. 8. 222009 vzpoppp meneme 
1. smutné výýýýročí jjjjeho úmrtí.

Za tichou vzpompompomínku děkuje man-
želka Božennna, ddddcera Jana, synové 

Jiří a PPPetrrr s rodinami.

Dnenenenee 4.44. 4.4. čečečeččervnrvnrvnrvnrvna 2a 2a 2a 2a 20090090090909 vz vz vzvzvzpompompompompomeneeneeneenemememe meme
15.11515.1  vývý vý vývýročročročročročí úí úí úíí mrtmrtmrtrtí nní nní našeašeašeašeaš ho ho hohoho tatattatat ínknknknknka, a, a,a, a,

pannananana Aa Aa A Aa Aloiloiloiloloise se se se PAZPAZPAZAZAZDERDERDERDERDERY aY aY aY aY a 21 2121221. s. s. s. s. srpnrprprprp a 
sisi si i připřipřipřipřipompompompompomeneeneeneee me meme meme jehjehjehjehjeho no no no no nedoedoedoedoedožitžitžitžitžité 

90.90.90.90.90. na na nananarozrozrozrozrozenienieninen ny.ny.ny.ny.ny. 
S láskkkkou ououuu a úa úa úa úa úctoctoctoctoctou vuu vu vzpozpopozpopomínmínmínmínmínajíajíajííí dě dě děděděti ti ti titi

Alena a Ja Ja JJiříiříiří s ssss rodrodrodrodr inaininaininami.mmm

Dne 29. čeervnna nn vzpomeneme 
13. výrročr íí úíí mrtí paní

Libuše HLAVVIV COVÉ ze Slavičína. 
ý p

Dne 8. srpnaa byy se dožila 70 let.
S láskou a úctotctouuu vzpomínají man-

žel, dcery Libuše a Jitka žel dcery Libuše a Jitka
s rodinami.

Dne 25. června vzpomememenenememe 
10. výročí úmrtmrtmrtí pí pí paníananí 

Anny JANEEEČKOČKOČKOVVÉ V a dne ne ne 
ý pp

26. čečč rvna vzpoop menmenmenememeem  191919. v. v. výrýroýrý čí čí čí 
úmrúmrúmrúm tí ttt panppp a Franannntištištišti kka JANANANA EČKEČKEČKEČKY YYY

p ýýýýýý

ze Slalalalavičvičvičvičínínaíní .
Za a a tictitictichohouho  vzpompopo ínkínkíínku du u ěkujíjíjí dceddcedceryry ry

JiřJiřJiřinainaina, Zdenka,ka,ka, AnAn Anna na na s rodinamnamnami i i
aa sa nacccha haa MilMilMilušeušeuše s ss rorodro inou.u.u

  

DneDneDneDneDne 111. čeeeeervnrvnrvnrvnvna 2a 2a 2aa 200900009009009 vz vz vz vzv pomppopop eneme 
5. smusmusmusm tnétnétnétn  vý vý vývývýročročročočočí úí úí úúí úmmmrtmm í

panannna Fa Fa Fa Fa Franrananranantištištiššška ka kakaka KOSKOSKOSKOSKOSTKTKTKYTT  
zeze SlaSlaSlaSlaSlavičvičvičvičvičínaínaínaínaína-HrHrHrHrHráádká u. 

DneDnDnDnDn  5.... če čečervnrvnrvnrvnrvna b ba bbby sy sy sy se de de de de dožil 60 let.
S láskskkou ouou oo a úa úa úa úa úctoctoctoctoctou vzpomíná 

mmmanmm želkka a sa sa ssa synynynynoyn vé s rodinami.

Dneeee 7. června 2009 tomu bude 
8 smutných let, kdy tragicky ze-

mřel můj milovaný manžel, tatínek 
Jakub MACEK. S úctou a láskou

vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka Pavla, dcera Karoděkují manželka Pavla dcera Karo-

línka-Pavlinka a rodina Bělejova.

by se dožil 80 let Dne 4. 6. 2009 b
ek SMOLÍK. pan Františe
y

zpomeneme Dne 17. 7. vz
eho úmrtí.10.00. výročí j

nku děkuje rodina Za Za Za tictictichouhouhou vzpomín
a Sukaná.SmoSmoSmolíkova 

009 vzpomeneme DneDneDne 29 2929. čč. červervervna n 20
úmrtí pana 1. výrýý očí ú
A ze Slavičína. FraFraFrantintintiškaškaška BORA
hoho znaznalili, KdoKdo js jstete hh
te s námi. vzpomeňt
í manželkaVzpomínají
odinami.a děti s ro

ova a Lorencova Rodiny Š Štěpáník
elkou účast,děkují za ve
projevy soustrasti květinové dary a p
m rozloučení při posledním
m s panem Ladislave ŠTĚPÁNÍKEM.

NAROZENÍ
Ivo a Mária Ovčáčkovi – syn Martin
Radim a Monika Čechmanovi – 

y

dcera Michaela
Marek Rokyta a Miroslava Vaclová – 
dcery Adéla a Markéta
Robert a Marcela Studenkovi – syn Filip
Pavel a Ivana Hnilovi – dcera Iva
Jaroslav Pospíšil a Blanka Machalová –
syn Ondřej

SPOLEČENSKÁ KRONIKA DUBEN

SŇATKY
Přemysl Vaněk a Eva Fagulcová
Karel Garaja a Jitka Daniláková
Jiří Raška a Eliška Sedlaříková
Roman Überall a Milena Hlavicová
Jaromír Brázdil a Simona Veselá

ÚMRTÍ
 1. 4. 2009 Bohumill Trllo, 75 let, Slavičín
 2. 4. 2009 Josef Štěpančík, 65 let, Slavičíněpančík, 65 let, Slavičín
 14. 4. 2009 Josef Malaník, 82 let, Rokytnice
 19. 4. 2009 Antonín Argaláš, 72 let, Slavičín

Dne 9. června oslaví svátek paní
Stanislava PUČOKOVÁ,
předsedkyně Osadního 

výboru v Nevšové.
Přejeme jí ze srdce spokojenost, hodně

zdraví a elánu do dalších let. 
Chceme jí tímto rovněž poděkovat za její 

pomoc, ochotu a vstřícnost, 
kterou nám věnuje.

Obyvatelé Domu pokojného stáří 
v Nevšové

BllahhhopřřřánníOslava Dne matek
„Život bez lásky je prázdný…“ – pod tímto

mottem se dne 9. května 2009 konala v Soko-
lovně oslava Dne matek. Nádherný slunečný
den, ze kterého jsme se těšili, nám vnucoval
myšlenku, zda jej naše oslavenkyně nebudou
raději trávit někde na procházce či při práci
na zahrádce. Potěšilo nás, že opak byl pravdou
a účast našich maminek byla ještě vyšší než
v minulých letech.

Na programu byly nejznámější písně z celé
Evropy pod názvem „Evropský kabaret jede
k Vám“. Písně starší i novější, klavírní i taneční
vystoupení… skutečně kabaret. Pokud jsem

měl možnost posoudit z reakcí oslavenkyň,
program se líbil, a to byl náš hlavní cíl. Naše
maminky mají přes rok spoustu práce, pořád
se starají, aby se celá rodina měla dobře,
nikomu nic nechybělo, a při tom všem často
zapomínají na sebe.

Jsme rádi, milé maminky, že jste udělaly
něco pro sebe, že jste si přišly odpočinout 
a umožnily nám tak poděkovat Vám za Vaši
lásku a starostlivost.

Přejeme všem maminkám hodně zdraví,
lásky a rodinného štěstí. A těšíme se na setkání
také na dalších kulturních a společenských
akcích, které jsou v našem městě pořádány.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Upoozzorňujeeeme ččtennářřee, 
že FFAAARNÍ KKKNIHHOVVNNAA

bbylaa z důůůvvodu reekonsstruukcce farry 
PPŘŘŘESTĚĚHHOVÁÁNAA

ddo buudovvvyy Podnnnikatelskéhhoo cennt--
raa v areeálu Prrrabos Slaaviiččín. 

Půjččovnníí doba jjje kažždou ssttředuu
od 99..00 – 1116.30 hoddinn.
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 3. 6. 16.00 č. p. 96, NJP
DÍLNA INSPIRACE
 4. 6. 15.00 Městská knihovna
NEZBEDNÍČEK POPLETA JEDE NA PRÁZD-
NINY
 5. 6. 19.30 Sokolovna
HOLKY ELKY – Sem Tam Fór
 7. 6. 13.00 Sokolovna
BĚH NADĚJE
 9. 6. 13.00 Městská knihovna
LITERÁRNÍ KOLO ŠTĚSTÍ
 10. 6. 16.00 č. p. 96, NJP
DÍLNA INSPIRACE 
 17. 6. 16.00 č. p. 96, NJP
DÍLNA INSPIRACE 
 20. 6. Divnice
PO DIVNICKÝCH VRCHOCH
 21. 6. 14.00 Charita
ZAHRADNÍ SLAVNOST
 21. 6. 14.00 zámecký park
EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
 24. 6. 8.30, 10.45, 17.00 Sokolovna
POD ŠKOLNÍ POKLIČKOU
školní hrátky pro veřejnost
 24. 6. 16.00 č. p. 96, NJP
DÍLNA INSPIRACE 
 26. 6. 19.00 nádvoří zámku
PRVNÍ NOC PRÁZDNIN S MUSICOU
MINORE A PĚVECKÝM SBOREM CANTARE

VÝSTAVY
 Městské infocentrum
TŘI TEČKY A MAZLÍČCI – Renata Žáková,
výstava obrazů, kreseb a maturitních prací
 Galerie Jasmín
EX LIBRIS – grafi ka a ilustrace 
Dr. O. Páleníčka

KKalendddáře,,, pozzvvánnnkyy
Program červen:
Pá  5. 6. DDiscco Dj Krtek 
So  6. 6. DDiscco Dj Krtek
Pá  12. 6. HHoddina Piva zdarma Djj KKrtek
So  13. 6. JJZD PROMOOTION
Pá  19. 6. DDiscco Dj Krtek 
    HHolkky v suknni vstup zzddarrma
So  20. 6. OOldiies pártyy Dj Aleš PPtááčček
Pá  26. 6. VVodkka-párty 20 Kč Dj KKrttek
So  27. 6. HHip--hop
Připravujeeme vvelkou letní show s ppěnnovou 
párty a skuupinnou Premmier.
Více na wwww.aaclub-slaavicin.cz.

R
EK

LA
M

A

VESELÉ PRÁZDNINOVÁNÍ
V srpnu Charita sv. Vojtěcha ve Slavičíně 
pořádá

TÝDENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR od 3. 8. do 7. 8. 2009.
Věk dítěte 5 – 12 let. Cena 600 Kč. V ceně 
zahrnuto 1x vstupné na koupaliště, pitný
režim, obědy, celodenní
výlet, odměny. 
Informace telefonic-
ky na č. 577 012 714,
739 344 105, nebo osob-
ně na Charitě sv. Vojtěcha.
Přihlásit se můžete do
30. června 2009. 

V neděli dne 21. 6. 2009 ve 14 hodin
pořádá DC Maják Slavičín na louce při
Charitě sv. Vojtěcha (pod kostelem)

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Program: 
14.00 – DUHOVÁ POHÁDKA – pohádka

o snaze udělat svět hezčím, protože jinak
by tu nikdo nebyl rád. Divadelní hra pro
děti v podání olomouckých herců Kamila
Kouly a Kristýny Smudové. 

Od 15.00 – SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
s Junákem Slavičín, který si pro Vás při-
pravil spoustu her. Za každý splněný úkol
Vás čeká odměna. Občerstvení zajištěno
(grilované klobásky, pivo, limo, káva...),
vstupné 10 Kč. Za nepříznivého počasí
se akce bude konat na Orlovně. Srdečně
zveme všechny děti, rodiče i prarodiče
na příjemně strávené nedělní odpoledne.

Vás zve na derniéru
Radmila Adamová

HOLKY ELKY
Slavičín – Sokolovna
Pátek 5. června – 19.30 hod.
Inscenace vznikla za podpory města
Slavičín
Nositele autorských práv k dílu zastupuje
DILIA.

21. červnaa 20009 od 14.00 hodinn
BABYLONN – ZZlín
CHORÝ KKÔŇ –– Slavičíín
JIMMYC AANDD 
THE BLUEESDRRAGONSNS 
– Londýn

Slavičín –– zámmecký 
park, altánnek

Více na wwww.uunart.cz.

TŘI TEČKY A MAZLÍČCI
Výstavva oobrazůů, kresebb a maturitttních praací
Autor:Reenata ŽŽákovváá –– absolvennntka Střeed-
ní uměělecckoprůůmyslloové školy v UUherskéém 
Hradiššti

Od 3. doo 30. červnnaa 2009 v mměstskéém 
infocentrru. Veernisááž 33. červnaaa 2009 od 
17.00 hhoddin

Udělejte něco pro své zdraví

Charita sv. Vojtěcha

Evropský svátek hudby

Občanské sdružení 
Musica Minore srdečně zve na

První noc prázdnin
aneb Čtvero ročních dob 

s Musicou Minore 
a pěveckým sborem Cantare

Přijďte posedět při kvalitní hudbě s mladými 
kreativními lidmi

na nádvoří slavičínského zámku 
(bude-li pršet uvnitř) 

v pátek 26. 6. 2009 v 19 hodin. 
Uslyšíte „Čtveráky” A. Vivaldiho, spirituály, 

lidovky a jiné hity.

CCCiiirrrkkkuuusss RRRooodddooolllfffooo
veveve dd dnenenechchch 11 1222., , 131313.,, aa a 11 1444. 66 6. 202020090909

veve S Slalavivičíčíněně u u S Sokokololovovnyny
CiCiCi krkrkusus RR R dodod lololffofo

Prezentace nového produktu
pivovaru JANÁČEK

KVASNICOVÝ SPECIÁL
– LEŽÁK 12º

Zveme všechny příznivce tohoto
léčivého klasicky vyrobeného piva
bez pasterizace a fi ltrace. Tím jsou 

zachovány veškeré minerály a vitamíny
tak potřebné pro lidský organismus.
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VEGA

UHERSKÉ 
HRADIŠT  

SUZANNE

26.7

2009

od 19 hod.
KO ABOJ
MARACA
FRAGILE (sk)
NOVEMBER 2nd

p edprodej:
.

Studentské nám stí

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:
Josef Malaník

Kontakt: 
Ul. Osvobození 51
Slavičín 763 21
Hotel Slavičan
tel: 737 908 095 / 603 700 269
e-e mamailil:: JoJomamalalaninik@k@seservrvisis c.cpopojj.czcz
ininfofo:: wwwwww.cpcpojoj c.czz

Otvírací hodiny:
Po: 8..00 – 12.00  13.00 – 16.00
Út: 8.00 – 12.00                  
StSt: 88.0000 – 1 122.0000  1313 0.000 – 1616 0.000 
ČČtČt:: 8.8.0000 – 1 12.2.0000                         
a kdykoli jindy po tel. domluvě.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

LEJA SALONAuto Profi chip
LEJA SALON nabízí
Akce!Hubnoucí přístrojové lymfatické 
masáže za 190 Kč (250 Kč250Kč) -25 %
(profesionální přístroj proti celulitidě
a otokům nohou, redukce hmotnosti, 
detoxikace organismu, relaxace).

Novinka! Prodlužování vlasů metodou 
keratin za tepla a microring za studena.
Pedikúra – krásné nohy na léto do 
otevřené obuvi. Objednávejte na 
604 135 561.

Aromatické masáže, baňkování, refl exní 
masáž nohou (úterý od 15 – 20 h, 
sobota – dle objednávek).
Káva, čaj a další nápoje pro zákazníky
vždy zdarma, těšíme se na Vás!

Leja salon, K Hájenkám 312, Slavičín, 
mobil 737 044 823, 
www.lejasalon.tym.cz

VĚTŠÍ VÝKON - NIŽŠÍ SPOTŘEBA
Nabízímee elekttronicckouu úpravuuu softwaaru
řídící jednnotky motorruu
u voozůů Audi, Seat, ŠŠkkoda a VWWW. 
Zaruučuujeme zvýšení vvýkonu aa kroutícíího 
momenntuu až o 30% a ssnížení ssppotřeby až 
o 15% 
za ccenuu od 22 000 KKčč
Jedná sse oo vozyy od r. vv. 22000 s moootory TDDI

V přřípaadě neespokoojjenosti uveedeme sooft-
war doo půůvodního staavvuu.

Nyní akce: 
1. měsíc na vyzkoušení ZDARMA
Dále nabíízíme:
kommplletní aautodiiaaggnostiku vvozů koon-
cernu VVWW
„úpravvu“ digitálnnícchh tachommmetrů
deaaktiivaci jednottek airbagů
tel.: 6008 223 28 08

Rozšíření provozní doby 
zákaznických center
S cílem vyjít vstříc požadavkům zákazníků rozšiřuje od 
1. května společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 

yj p j

provozní doby svých zákaznických center. Novinkou je 
možnost smluvení schůzky i v úterý a ve čtvrtek, otevření 
ZC v pátek dopoledne (místo čtvrtka) a posunutí přestávky 
na oběd o hodinu později.
Rozsah služeb Zákaznických center
• vše kolem smluvních vztahů (uzavírání a změny smluv, 
informace o fakturách, reklamace apod.) 
• vyjadřování k projektové dokumentaci: vodovodní 
a kanalizační přípojky, ochranná pásma vodních 
zdrojů, vodovodní/kanalizační sítě a zařízení, ostatní 
nevodohospodářské stavby
• poskytování grafické a digitální dokumentace 
stávajících vodovodních/kanalizačních sítí, informace 
o tlakových poměrech na vodovodních sítích
• předání technické dokumentace skutečného provedení 
vodárenských a kanalizačních staveb (geodetické zamě-
ření staveb) je možné na podatelně, po celou pracovní 
dobu zákaznického centra.
Nová provozní doba zákaznických center ve 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.:

p ýý

Pondělí  8 – 12  13 –17  
Úterý  pouze po předchozí domluvě
Středa  8 – 12  13 –17  
Čtvrtek pouze po předchozí domluvě
Pátek 8 – 12
Zákaznické centrum Zlín: Tř. T. Bati 383, 760 49, 
577 124 111,
Zákaznické centrum Valašské Klobouky: 
U Náhonu 1006, tel: 577 012 221
Další kontakty: 800 100 063 – havárie a zákaz-
nické služby, e-mail: zc@smv.cz.
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LETETNÍ PNEUMATATIKYKY LEVNĚ
A NANAVAVVÍCÍC JEJEJICH PPOJOJIŠTŠTĚTĚNÍ MRD R ARA AD RMZDARMA!

SLAVIČÍN HRÁDEK, AREÁL ZD

telefon: 577 341 675 
mobil: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ HODNOTNÝ HHH

VYSTŘÍH
NI

KKKUUPOPU NKUP NKUPON A ZÍSKEJSKEJ A ZÍSKEJ 
K NÁKKUPU PNPNEU 

GEOMETRIE • KLIMATIZACE • OLEJE • BRZDY 
PROŘEZÁVÁNÍ DEZÉNŮ NÁKLADNÍCH KOL

  kompletní záruční a pozáruční servis  kompletní záruční a pozáruční
 seřizování a diagnostika benzínových a naftových motorů seřizování a diagnostika benzíno
 čištění a plnění klimatizaceštění a plněn zacea plnění klimatizaceapp ní k
  opravy brzd a podvopopravy brzd a podvozků –brzd azd dvo ometrie nápravgeometriggeommet
  opravy elektrických zařízení ých zopravy elektrických zařízení y elektriccky e kýcvyy elektric
 montáž zabezpečovacího pečovacmontáž zabezpečovacího zařízeníáž zabezž z zenízzzppečovp íh ízáo táon zabe
  montáž handsfree sad mobifree sad montáž handsfree sad mobilních telefonůhandsah h telefodsfree saá chtámm
  montáž automatických spínačů světel atických montáž automatických spínačů světeltomtom větelž matim ckýáž svž automámontá
  příprava a zajištění STK, příprava na měření emisí  p ištění STKpříprava a zajištění STK, příprava na měření emisíšva pštění STK zazaj a mmípravpří
 opravy karoserie včetně rovnacího rámu v cenách pojišťoveno e včetněpravy karoserie včetně rovnacího rámu v cenách pojišťk v ov íhe včetno eri íhho rámpravy karp
  lakování vozidel a dílůlakování vozidel a dílůdel l a ddílkovánní vozik á
  likvidace pojistných událostí v servisulikvidacevidace pojistných událostí v servisuo setnýchch u uervce pojistvida
  prodej náhradních dílů a doprodej náhraradních dílů a doplňkůlňch ňkdradnícníc

  PNEUSERVIS PNEUSERVISIS
 PPneune :
- Amtel, Sava, Barum, Fulda, Kleber, Goodyear, Michelin- Amtel, Sava, Barum, Fulda, Kleber, Goodyear, Mdulddu

 - slevy na vybrané pneu  - slevy na vybrané pneu 
 - litá kola Škoda, VW, Seat, AudiAudi- litá kola Škoda, VW, Seat, A

AAAAUUUUTTTTOOOOSSSSEEEERRRRVVVVIIIISSSS - ZZZZEEEEKKKKAAAA 
JJasmíínováá čč. e. 08087676, , SlSlavičičíín, , ((z( dad íní b b árána P Prabbos,, a. s.)))

TeTell.:: 575777 343411 262677, 5 57777 3 34343 8 81818 • momobibil:l: 7 73131 5 56161 9 91212 
e-e mamailil:: zezekakaczcz@z@zekekacaczz.czcz • w wwwww z.zekekacaczz.czcz
PPrPrProvovovozozoz íníníní ddd d boboboba:a:a: PPoPoPo –– PPP Páááá 777 7 0:0:0:00000 11–1166:6:6:30303030 hhh h dodododiininin
           SoSoSo         88 8:0:0:0000 –1–111:1:1:000000 hh hodododininin (( (popopo dd dohohohodododě)ě)ě)
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PRVNÍ BOWLING VE SLAVIČÍNĚ OTEVŘEN

* exkluzivní klimatizované a nekuřácké prostředí *
* dvě nové bowlingové dráhy *
* zapůjčení bowlingové obuvi zdarma *
* rezervace bowlingu na tel. 773 999 973 *

OTEVÍRACÍ DOBA CENA BOWLINGU

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

1300 - 2200

1300 - 2200

1300 - 2200

1300 - 2200

1300 - 2400

1100 - 2400

1100 - 2200

     150 Kč/hod
     150 Kč/hod
od 150 Kč/hod
od 150 Kč/hod
od 180 Kč/hod
od 180 Kč/hod
od 180 Kč/hod

ul. Obchodní 472  |  Malé Pole  |  tel. 773 999 973

točené pivo od 19 Kč
* Krušovice 11° | Starobrno 11° | Nealko | Černé 10° *

míchané nápoje
* Mojito Virgin 33 Kč | Cuba Libré 59 Kč | aj. *

vlastní pizza | výborné saláty | toasty
exkluzivní italská káva Lavazza

Luhačovice

Val. Klobouky Malé Pole

ul.Osvobození

ul.Dlouhá

ul.Obchodní

Brumov - Bylnice

Loc: 49°5'3.453"N, 17°53'9.339"E
GPS
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sám. Do pokusu o převrat bylo zainteresovanýcresovaných mnoho
vysokých osobností jako např. Ludwigř. Ludwig Beck, Erich Höpner,
Erwin Rommel, Hans Speidns Sp eidel a Hellmuth Stieff. Stauffenber 
chtěl při atentátui atentátu spoluu s  Hitlerem také zlikvidovat Heinricha
HimmHimmlera a Hermanna GGöringa. Tento důvod donutil ve dvou
případech (11. a 15. červevence) ustoupit od plánu. Konečné 
datum nakonec padlo na 200. července 1944 i přesto, že nebyl
přítomen ani Himmler ani Gööring.Režie:Bryan Singer.Hrají:
Bill Nighy, Carice van Houten, Ke K nneth Branagh, Tom Cruise,
Tom Wilkinson. Americké fi lmovové drama – premiéra. Vstupné 
74 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNNÝ.

 čtvrtek 11. – 21 hodin 
SEDM ŽIVOTŮ – mužePoutavý a napínavý příběh muže

é hříchys děsivým tajemstvím, který se rozhoodned  napravit své hř
cizích osob.tím, že zásadním způsobem změní živivot sedmi cizí

radit. Alespoň siJakJ mile se do toho pustí, nic ho nemůžeže odradi
ušení, že se do jednétoo myslí. Ale Ben Thomas neměl nikdy tuušenš

ona ho začne měnit. Naz ooněch osob zamiluje, a že právě ona 
mas, Holly Apelgren, Conniepočáátku je sedm jmen: Ben Thomas,

holas Adams, Ezra Turner a EmilyTepos,s, George Ristuccia, Nichola
ečného, je to, že se každý z nich ocitlPosa. Jeediné, co mají společn

oufale potřebuje pomoc, ať už fi nanční,v kritickké sé ituaci a zoufa
ařskou – a nemají tušení o tom, že si je Benduchovní í či lékařsk

al jako aktéry jeho cesty za spásou. Ale Emily Posapečlivě vybrbral jak
Dawson), optimistická žena s nemocným srdcem,(Rosario Daw

ní Benovy plány jediným způsobem, který rozhodnězmění B
neočekával – sblíží se s ním a převrátí naruby jeho názoryneoč
na svět a na to, co je nebo není reálné. Režie: Gabriele Muc-
cino. Hrají: Rosario Dawson, Will Smith, Woody Harrelson.
Americké fi lmové drama – premiéra. Vstupné 74 + 1 Kč. DO
12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 14. – 21 hodin 
LÍBÁŠ JAKO BŮH – Helena Altmanová je sympatická

profesorka francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří
k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí
se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější
okamžiky ji však čekají v osobním životě. Rozvětvená rodina
k tomu poskytuje dostatek příležitostí. Soužití v jednom bytě
s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem Karlem, pro-
blémy ovdovělé sestry Kristýny, manželské karamboly syna
Adama i pozdní lásky babičky Alžběty, to všechno Helenu
zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a vlastní city jaksi
nezbývá čas. A přesto jednoho dne přijde to, co obvykle při-
chází, když už jsme na sny rezignovali. Helena se za pohnutých
okolností seznámí s lékařem záchranné služby Františkem.
A úplně normálně a naplno se zamiluje! Začíná bouřlivý příběh
plný vášně, rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici
komplikují vztah plánovitě či neplánovaně jak partneři, tak
další členové rodiny. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi
dvěma muži – to jsou motory komedie poháněné pošetilostmi,
sebeiluzemi i sny, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní
i žárliví. Režie: Marie Poledňáková. Hrají: Eva Holubová, Jiří
Bartoška, Kamila Magálová, Marta Issová, Milan Šteindler,, 
Oldřich Kaiser, Roman Vojtek, Václav Postránecký. Premiéraara
české komedie. Vstupné 74 + 1 Kč. 

 čtvrtek 18. – 21 hodin 
NORMAL – Film natočený podle skutečného přípapadupa

masových vražd, které ve 30. letech minulého století otřřátřáslysly tř
celou Evropou. Výpravný dobový fi lm zachycuje vražžedné až
řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obbhájce.b
Šílený a geniální vrah totiž i po uvěznění rozehrává svvůj další v
smrtící scénář a příběh spěje ke strhujícímu fi nálle. V rolile
„českého Hannibala“ se na plátna kin vrací Milann Kňažko,n
protivníkem mu je mladý talent českého herectví Paavel Gajdoš a
v roli ambiciózního obhájce. Hlavní trojici postatav doplňuje ta
svým návratem na stříbrné plátno Dagmar HHavlová jakoH
tajemná vrahova manželka. Od února 1929 ddo října 1931d
připravil Petr Kurten (Milan Kňažko) o život 8 8 lidí a bezpočet 8 l
dalších napadl. Zabíjel ženy, muže, zvířata – vvše, co mu přišlo v
do cesty. Způsobil stejnou paniku jako kdysisi v Londýně Jacksi
Rozparovač. Nyní se tento legendární vrvrah vzdal policii. vr
Obhajoby se ujímá ambiciózní mladý právvník (Pavel Gajdoš),vn
který je přesvědčen, že Kurten je psychiccky vyšinutý. Aby to ic
dokázal, ponoří se do vrahovy šokující mminulosti a poznáváí m
pozadí nelítostných činů. V průběhu ppátrání potkává další p
velmi tajemnou postavu, atraktivní Kuurtenovu ženu (Dagmar ur
Havlová). S přibývajícími důkazy je e stále jasnější, že šílenýe 
vrah ještě neřekl své poslední slovovo. Proč se nepolapitelnývo
a výjimečně inteligentní zločinec oodmítá nechat prohlásit za od
choromyslného? Jakou roli v příppadu hraje jeho žena a jakápa

 pondělí 1. – 8.30 hodin fi lm a škola - školní představení 
pro žáky Středního odborného učiliště

ZUŘÍCÍ BÝK– K Jake La Motta, jedna z legend boxu, měl vel-
mi podivuhodný život. Martin Scorcese se nebál postavit před
velmi složitý úkol a vytvořil snímek, který není jen samotnou
autobiografi í boxera, ale zároveň ukazuje pocity sklíčenéhočeného 
člověka, jehož hlavním cílem života je získat vytoužkat vytouženný titul
a být prostě ten nejlepší. Jake La Motta L MMotta se snaží pronikknout 
do světa boxu, který je zkorý je zkorumpovvaný mafi í. I když JaJake
s mafi í není spolčeení spolčen, pomalu pronikáá n na špičku. V tom všeem m
mu pommu pomáhá jeho bratr Joey, který mu dědělá manažera.V ringuu 
je Jake pánem a vysloužil si přezdívkuu Zuřící býk. Doma
propadá pocitům méněcennosti a stává sese agresivním. Bije 
ženu a svůj vztek si vybíjí i na bratrovi. Kdyyž Jake postupuje 
dál žebříčkem, zjišťuje, že pokud nemá přáátelt e v podsvětí,
těžko se dostane na vrchol. Film vznikl podlee st ejnojmenné
autobiografi cké knihy o boxerovi Jakeu La Moottovi. Ve své 
době se o fi lmu vedly vášnivé debaty. A to o reálnémm zachycení
násilí. Film získal 8 nominací na Oscara, z toho 2 vyhv rál: za
střih a za herecký výkon Roberta De Nira. Režie:e: Martin 
Scorsese. Hrají: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joeoe Pesci,
Frank Vincent, Nicholas Colasanto, Theresa Saldana, FFrank 
Adonis, Charles Scorsese, John Turturro, Michael Badaluucco, 
Allen Joseph, Martin Scorsese. Americké fi lmové drama.

 neděle 21. – 15 hodin bijásek
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD – Život superpsa Bolta a

je plný dobrodružství, nebezpečí a nástrah – přinejmenším 
tehdy, pokud běží kamery. Když se hrdina hollywoodského
hitového televizního seriálu souhrou náhod ocitne ve studiu

žstvív New Yorku, začne Boltovo dosud největší dobrodružstv
ajitelkou– cesta napříč skutečnou Amerikou za jeho majite

uzemi o tom,a hereckou kolegyní Penny. Vyzbrojen pouze iluzem
ti jsou skutečné,že jeho fantastické dovednosti a schopnosti jso

kou toulavou kočkoua dvěma bizarními společníky – apatickou t
ostí, Bivoj – Bolt zjišťuje,Mickou a křečkem s televizní závislostí,

epotřebuje superschopnosti.že k tomu, aby se stal hrdinou, nepot
d představuje velký mezník veBolt – pes pro každý případ p

mation Studios – jde o první animo-vývoji Walt Disney Animati
atý a produkovaný pod vedením Johnavaný snímek započatý 

ního kreativního vedoucího Walt DisneyLassetera, hlavníh
mation Studios, oceněného Oscary za režii fi lmůa Pixar Animati

raček, Život brouka, Příběh hraček 2 a Auta, a EdaPříběh hrače
mulla, průkopníka počítačové animace, který stál u zroduCatmull

ixar Animation Studios. Premiéra amerického animovanéhoPixa
fi lmufi v českém znění. Vstupné 30 + 1 Kč

 pondělí 22. – 9 hodin fi lmové představení pro mateřské
školy

PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA – 
Pásmo krátkých fi lmů pro děti mateřských škol. Vstup

hradí město Slavičín.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2009 V LETNÍM KINĚ
 čtvrtek 4. – 21 hodin

HLÍDAČ Č. 47 – Josef Douša je železniční hlídač, který 
jednoho dne zachrání mladého muže před skokem pod vlak.
Zachráněný muž se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy
manželky. K tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch.
Ačkoliv se mu sluch za určitý čas vrátí, předstírá i nadále svoji
hluchotu, aby zjistil, co si o něm, i o tušeném vztahu jeho ženy
k Ferdovi, lidé říkají za jeho zády. Režie: Filip Renč. Hrají:
Karel Roden, Luboš Veselý, Lucia Siposová, Radka Fiedlerová,
Václav Jiráček, Vladimír Dlouhý, Vladimír Kulhavý, Zuzana
Šavrdová. České fi lmové drama – premiéra. Vstupné 74 +
1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 neděle 7. – 21 hodin 
VALKÝRA– Dlouho očekávaný, napínavý fi lm vypráví sku-

tečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (T. Cruise),
který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož
hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení
jeho nejvěrnějších spolupracovníků od moci. Plukovník Claus
von Stauffenberg je loajálním vojákem, oddaně sloužícím své
zemi. Poté, co je zraněn a odvelen z fronty, dojde k vylodění
spojeneckých jednotek v Normandii a Stauffenberg se stává
členem rozsáhlého spiknutí. Na straně německého odboje,
vyzbrojen rafi novanou strategií použít Hitlerův vlastní
nouzový plán pro stav ohrožení – známý jako Operace Val-
kýra – se rozbíhá akce s cílem zavraždit vůdce a svrhnout 
jeho nacistickou vládu. S dokonalým plánem a s několika
odhodlanými důstojníky se z von Stauffenberga, který dosud
byl jeden z mnoha, stane ten, který musí Hitlera zlikvidovat 

Tři dramatické osudy ve tické oatické oje skuutečt ná role mladého obhájce? Tři d
věku. Obhájce zjišťuje, žeájce zjišájá šsložité ppavučině konce jednoho věk

vázl živý. bude mususet bojovat, aby vyvázl Režiee:e Ševčík. Julius 
Hrají: , Meto Jovanovski, Milan Kňažko, ki, Milan Kki, Milan KDaggrmar Havlová, M

ra českého thrilleru. Vstupné 74 + 1 Kč. Vstupné 74Vstupné 74PPavel Gajdošoš. Premiéra č
HODNÝDOO 12 LET NNEVHOD .

. – 21 hodin  neděle 21. – 
SOEL PASO –Film je inspirován skutečným osudem romské čným osudemčným osud m

y, matky devíti dětí. Filmová rodina Horváthových má dina Horváthovdina Horváth vvdovy,y m 
ětí sedm. Příběh začíná okamžikem nečekané, tragické em nečekané, em nečekané, dětí 

smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, tojí sama proti úst í sama oti ú
odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě za kaž-odinu pohromaděodinu pohroma ě
dou cenu, jenže zoufale nepřipravená. Sociální odbor dávávená. Sociální odbavená. Sociální o b
k soudu žádost na odebrání jejích dětí a následné svěření ích dětí a následnéích dětí a následné
do ústavní péče. Ze dne na den jsou vystěhováni na periferii jsouou vysvystěht ováni na jsou těhováni na 
do sociálního bytu o jedné místnosti. Případ Věra versusmístnosti. Případ d VěrVěrmístnosti. Případ Věra
město se dostane k mladé, ambiciózní advokátce. Svět Romů biciózní advokátce. Svbiciózní advokátce. v
nezná a ani ji příliš nezajímá, celou kauzu bere zpočátkumámá c, celoelou kauzu bere zmá, celou kauzu bere z
jako odrazový můstek své začínající kariéry. Navzdory svýmačínající kariéry. NavNavzdozdačín cí kariér Navzdo
předsudkům, nepochopení a občas i samotné Věře, která ní a občas i samotné Vění a občas i samotné Věř
blonďatou advokátku zpočátku odmítá vpustit do svého světa, ččátkátku odmítá vpustit do svéčátku odmítá vpustit do své
případ nevzdá. Naštěstí není sama, kdo stojí na straně rodiny není sama k, kdodo stostojí jí na strannení sama, kdo sto na stran
proti většině. Je tady ještě lehce nepraktický, ovšem o to pro ště lehce nepraktický, ovššemmtšt e nepraktický, ovšem
svou práci zapálenější, kurátor Kochta. Jeho snaha pomoci , kurátor Kochta. Jeho snahaí, kurátor K snaha
Horváthovým je přiživována také ryze soukromým zájmem vována také ryze soukromýmivována také ryze soukromým
o atraktivní advokátkku. ku Režie: Zdeněk Tyc. Hrají: David Pra-DD
chař, Igor Chmela, Irena Horváthová, Linda Rybová.Irena Horváthová, Linda RybovIrena Horváthová, Linda Rybov České 
fi lmové drama – prremiéra. Vstupné 74 + 1 Kčre

 čtvrtek 25. – 221 hodin2
MILIONÁŘ ZZ CHATRČEZ mal Malik  – Mladičký Ind Jamm

má jen to nejzákladnější vzdělání a pochází z chudobou ákladnější vzdělání a pochází z cákladnější vzdělání a pochází z c
prorostlého Bombajského slumu, přesto dokázal to, co se ombajského slumu, přesto dokázal ombajského slumu, přesto dokázal 
před ním nepovedlo ani váženým doktorům či učitelům – povedlo ani váženým doktorům či učpovedlo ani váženým doktorům či uč
v indické mutaci vědomostní soutěže Chcete být milionářem? taci vědomostní soutěže Chcete být milutaci vědomostní soutěže Chcete být mili
již zodpověděl otázku za deset milionů rupií a večer jej čeká děl otázku za deset milionů rupií a večeděl otázku za deset milionů rupií a veče
otázka poslední, hodnocená dvojnásobnou částkou. Malik slední, hodnocená dvojnásobnou částkoslední, hodnocená dvo sobnou částko
je teď však vyslýchán policií pro podezření z podvodu. Vy-ak vyslýclýchánhán po policií pro podezření z podak vyslýchán policií pro podezření z podv
práví proto nekompromisním policistům svůj životní příběh, oto nekompromisním polpoliciicistůstům svůj živototo nekompromisním policistům svůj životn
z něhož nejen vyplývá, odkud zná odpovědi na položené ž nejen vyplývá, odkud zná odpověědidi nana ž nejen vyplývá, odkud zná odpovědi na 
otázky, ale odkrývají se v něm i kruté okamžiky jeho dětství, , ale odkrývají se v něm i kruté okamžiky jehy, ale odkrývají se v něm i kruté okamžiky jeh
v nichž hrál osudovou roli jeho starší bratr Salim a krásná hž hrál osudovou roli jeho starší bratr Salimhž hrál osudovou roli jeho starší bratr Salim
dívkaa Latika, do níž se Jamal zamiloval. a Režie: nny Boyle, Dann
Loveeleen Tandan. ve Hrají: , Suarabh Anil Kapoor, Dev Patel,
Shukla. Premiéra komedie USA oceněné 8 OSCARY 2009. ukla. Premiéra komedie USA oceněné 8 OSCAukla. Premiéra komedie USA ocen AA
Vsstupné 74 + 1 Kč. Vs DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 28. – 21 hodin 
MONSTRA VERSUS VETŘELCI – na příběhůI když většinn

ají. Susan, svatbou spíš končí, Monstra vs. Vetřelci jí začínaa
říct „Ano“ obyčejná holka z Kalifornie, má už za pár hodin ř
teorit plný svému vyvolenému. Když ji do hlavy praští mett
naroste do koskosmicm kého slizu, dost ji to vykolejí. Následně nn
ež se stačívýšky 15 metmetrůrů a ta to jo ji rozhodí ještě o něco víc. NNe
dit, zaútočí svého vyvoleného zeptat, d zda mamu bu budeu  její výška vadd
ní v tajném na ni speciální vojenská jednotka, zajm je ji ai a uv uvěznězn
novaná na vládním komplexu. Tady Susan, ofi ciálně přejmenn

hodně neníEnormiku, zjišťuje, že se svou výjimečností rozhh
 Dr. Šváb, sama. Kromě ní tu jsou věznění geniální vědecc
nahradila PhDr., kterému po jednom neúspěšném pokusuu 

e reprezen-vlavlastnstní hí hlavu hlava muší a Chybějící článek, což jee
m. Dalšími tant evolučníhoího př přechechodu mezi rybou a člověkemm
 sto metrů obyvateli jsou rosolovitý a neeznizničitčitelne ý B.O.B. aa 
doživotní dlouhá larva přezdívaná Hmyzosaurka. Je Jejicjichhh 

ne záhadnýinternace skončí ve chvíli, kdy na Zemi přistann
nvenční animimozemský robot a vezme ji útokem. Protože konn
bí, obrátí se „standardní nekonvenční“ zbraně na něho nepůsobb
prezidenta zoufalý generál MacBomba na ještě zoufalejšího 
al partičku Spojených států a požádá ho, aby ofi ciálně povoll
il svět před příšer do boje proti vetřelci z vesmíru a zachránii
k moc jsou hrozící zkázou. A monstra ve snaze dokázat, jakk

ě za pačesypro lidstvo potřební, chytí tuhle příležitost pevněě .
Režie: a americké-Robe Letterman, Conrad Vernon. Premiéraa
ho animovaného fi lmu v českém znění  74 + 1 Kč. . Vstupnéé 

ění s titulky. Tituly s neuvedenou verzí jsou v původním zněě
mu diváků Při nepříznivém počasí a dostatečném zájj
vny. budou představení přesunuta do budovy Sokolov
olufi nanco-Představení projektu FILM A ŠKOLA jsou spp

vány grantem Zlínského kraje.
108 a www.Informace o programu na telefonu 577 341 1

mesto-slavicin.cz.


