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Nastal podzim, který má, jako každá roční 
doba, své kouzlo. Nahradil horké letní dny 
příjemnějšími, kdy sluníčko hřeje, ale už 
nepálí. Přinesl s sebou babí léto, které potěší 
duši. Obtěžkal zahrady a sady poslední úro-
dou, zabarvil plody a ovoce zralými barvami. 
Nechal naposled rozkvést louky ocúny, sed-
mikráskami a ostatními podzimními květy, 
obdařil lesy houbami. Ukázal nám také svou 
druhou, nevlídnou tvář, větrnou a deštivou. 
I ta však k němu patří. Pak tento mocný čaro-
děj mávl svou kouzelnickou hůlkou a znovu 
změnil tvář krajiny. Listí na stromech začalo 
usychat, zbarvené dozlatova, ruda a jiných 
výrazných barev vytvořilo v korunách stromů 
pestrou paletu, lahodnou pro oko a po opadnu-
tí na zemi pestrobarevný koberec. Žloutnoucí 
travou a uvadajícími květy nás upozornil, že 
příroda se začíná připravovat na odpočinek 
a pro novou dobrou úrodu jí musíme pomoci 
ošetřením půdy, luk, stromů a keřů.

Už jen vzácně se objevuje dým a vůně 
pálené bramborové natě a sporadicky na 
obloze vznášející se draci, soutěžící s plující-
mi mraky, což hlavně dříve neodmyslitelně 
patřilo k poezii podzimu. 

Do této podmanivé scenérie a přípravy 
přírody na zimní spánek, kdy podzim ukrajuje 
dne a přidává noci a vytváří tak delší večery 
s větším prostorem pro posezení s knihou, je 
zasazen celorepublikový Týden veřejných 

Literární hostina v knihovně se vydařila

knihoven. Ten letošní byl pojat netradičně 
jako knihovnická bašta a inspiroval Městskou 
knihovnu sestavit v týdnu od 1. 10. do 7. 10. 
čtenářské menu lákavých pořadů.

Jedním z nich bylo i tradiční veřejné čtení 
s názvem Literární hostina, jež bylo zaháje-
no ve středu 3. 10. dopolední četbou žáků 
Základní školy Vlára a studentů Gymnázia J. 
Pivečky. Tato akce pokračovala stejnojmen-
ným literárním večerem pro veřejnost v 18 
hodin v knihovně. Shromáždilo se zde něco 
přes dvacet příznivců četby, z  nichž většina 
měla připraven úryvek ze svého oblíbeného 
literárního žánru. Zajímavými ukázkami 
přispěli: Ladislava Barošová s dcerou Silvií, 
Ing. Jiří Pšenčík, Mgr. Marie Pazourková, Ivana 
Čížová, Věra Urbanová, Mgr. Anna Jordánová, 
Ing. Vojtěch Malík, Vlastimil Saňák s dcerou 
Bárou a Anna Zouharová. Bylo vidět, že každý 

čtenář věnoval výběru svého příspěvku, ať již 
šlo o souvislý článek, či jen vybrané stati nebo 
věty, velkou péči, aby zaujal ostatní, přinesl jim 
něco nového, upozornil na něco zajímavého, 
nebo je humorným čtením chtěl pobavit.

Pořadem vkusně a vtipně provázela vedou-
cí Městského klubu a knihovny Bc. Gabriela 
Klabačková, která po přivítání přítomných 
zahájila četbu příznačnou ukázkou z knihy 
Kuchařka Valašského království aneb Polívka 
je grunt úryvkem Jídlo a krásno.

(dokončení na straně 3)

Nové byty ve Slavičíně
Město Slavičín připravuje ve spolu-

práci se společností Zlínstav, a. s., Zlín 
výstavbu bytového domu v centru Slavi-
čína, a to pod Horním náměstím v ulici 
J. Šály. Čtyřpatrový zděný bytový dům 
s cca 20 bytovými jednotkami, určenými 
k prodeji, by měl být dokončen v listo-
padu 2009. Záleží samozřejmě na zájmu 
kupujících.

Jak bude dům vypadat? Jaké bude 
řešení bytů a hlavně jaké budou jejich 
ceny? Na tyto otázky dostanou zájemci 
odpověď na Městském úřadě, odboru 
životního prostředí a správy majetku 
u vedoucí Ing. Martiny Slámečkové. 

Protože realizace bytů je odvislá pouze 
od zájmu kupujících, neváhejte a přijďte 
se informovat co nejdříve. 

Uzávěrka 1. kola žádostí je plánována 
na 30. listopadu 2007. 

A co si budeme říkat – kdo dřív přijde, 
ten ...má větší možnost výběru.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Foto: Josef Floreš
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Rada města Slavičín
Rada města Slavičín na schůzích konaných 

dne 3. 10. 2007, 9. 10. 2007 mj.:
 vyhlásila záměr
 na prodej části pozemku parc. č. 1925 (PK) 

v k. ú. Slavičín o výměře cca 1 800 m2 na základě 
žádosti manželů Častulíkových, Soukupových 
a Holečkových, Slavičín

 na prodej části pozemku parc. č. 4576 v k. 
ú. Slavičín o výměře cca 4 125 m2 na základě 
žádosti 14 uživatelů družstevních řadových 
domů ve Slavičín, ul. Dlouhá čp. 637 – 650

 uzavření smlouvy o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace z Fondu mládeže a sportu Zlín-
ského kraje mezi Městem Slavičín a Zlínským 
krajem ve výši 4 000 Kč na akci Cyklistický 
závod Pivečkovým parkem ve Slavičíně 

 bezúplatný pronájem Sokolovny Nadaci 
Jana Pivečky, Horní náměstí 111, Slavičín, 
dne 29. 10. 2007 pro pořádání benefi čního 
divadelního představení divadla Palace 
Praha s názvem „Velká zebra aneb Jakže se 
to jmenujete?“

 fi nanční vyrovnání nákladů souvisejících se 
změnou č. 6 územního plánu města Slavičín 
takto: TVD Technická výroba, a. s., Rokytnice 
203, 763 21 Slavičín ve výši 11 107 Kč a Emil 
Pešek, Cihlářská 554, 763 21 Slavičín ve výši 
11 107 Kč

 uzavření smlouvy o výpůjčce dýchací 
techniky mezi Městem Slavičín a Hasičským 
záchranným sborem Zlínského kraje 

 na pronájem areálu skládky Slavičín 
– Radašovy

 rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu postupem 

ve smyslu zásad §18, odst. j) č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění, na 
stavební práce – „Parkoviště u Vlárky“, za 
cenu obvyklou ve výši 278 535 Kč vč. DPH, 
uchazeči Služby města Slavičína, Pod Kaštany 
50, 763 21 Slavičín

 schválila
 prodloužení nájemní smlouvy na pronájem 

nebytových prostor v budově čp. 254, Slavi-
čín, ul. Osvobození, do 31. 12. 2008 s ročním 
nájemným 600 Kč/m2

 ukončení smlouvy o nájmu bytu č. F 23 
v domě čp. 836, ul. Středová, Slavičín, uza-
vřené s Evou Petrášovou, dohodou ke dni 
31. 10. 2007

 přidělení bytu č. F 23 v domě čp. 836 ve 
Slavičíně dle seznamu žadatelů. 

Představenstvo družstva na své schůzi 
dne 10. 9. 2007 mj.:

 vzalo na vědomí saldo k 31. 8. 2007,
 schválilo, že žádosti na výměnu oken 

nebudou dávány ke schvalování do předsta-
venstva, ale budou hned vyřízeny na SBD 
OBZOR,

 souhlasilo s předáním písemné výstrahy 
dlužníkům, kteří dluží nájem dva měsíce. 
Elemír Števko, předseda představenstva 
SBD OBZOR

Zpráva SBD OBZOR Slavičín

Město Slavičín nabízí k prodeji 
osobní automobil VW POLO (SPZ ZLH 
35-17, rok výroby 1995, objem motoru 
1598 cm3, výkon motoru 55 kWh, druh 
paliva benzín, stav tachometru 208 000 
km, platnost STK 2/2008), za minimální 
kupní cenu 25 000 Kč. Termín pro podání 
nabídek 6. 11. 2007. Bližší informace na 
úřední desce Městského úřadu Slavičín 
nebo na internetových stránkách města 
Slavičín.

Svoz nebezpečného odpadu

 Občas nesvítí světlo na Luhačovské 
ulici. Plánuje se zde v dohledné době 
nějaká rekonstrukce?

V některých částech Luhačovské ulice 
může dojít vlivem silného poryvu větru ke 
zkratu a zhasnutí veřejného osvětlení. To lze 
odstranit až po případné kabelizaci vedení 
při generální opravě, která se ale v nejbližší 
době neplánuje. 

Co je naopak ve stadiu řešení, je výměna 
svítidel. Stávající svítidla mají příliš vysoký 
příkon (250 W), a proto budou postupně 
nahrazována úspornějšími (70 W), která 
pak přinesou úsporu elektrické energie. 
Realizace výměny bude postupná, podle 
ekonomických možností města a správce 
osvětlení – Služeb města Slavičína.

 Jak to bude dál s městskou nemocni-
cí? Co se od 1. 1. 2008 změní pro pacienty 
a tedy pro nás pro všechny?

Jak je známo, Všeobecná zdravotní 
pojišťovna hodlá respektovat výsledek rok 
starého výběrového řízení na ministerstvu 
zdravotnictví, v rámci kterého se doporučuje 
pro Městskou nemocnici Slavičín poskyto-
vání následné rehabilitační péče namísto 
péče akutní. Proto jsme zorganizovali petici 
starostů měst a obcí proti tomuto kroku. 
Z obdržených odpovědí bylo zřejmé, že vše 
závisí na jednání s VZP. 

Proběhla úvodní jednání se zástupci 
krajské pobočky VZP ve Zlíně a v současné 
době očekáváme konečné stanovisko VZP. 
Naší snahou samozřejmě je dojednat co 
nejvýhodnější podmínky pro pacienta za 
udržitelné ekonomiky provozu. Vznesli 
jsme požadavky na navýšení počtu lůžek 
a na rozšíření provozu ambulancí. Tyto 
požadavky jsou v současné době pojišťovnou 
VZP vyhodnocovány. Konečné rozhodnutí 
by mělo být známo do měsíce.

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

Ptají se lidé…
 Jaké jsou architektonické plány 

a představa provozu v Horákově vile?
V Horákově vile v současné době probíhá 

vestavba výtahu a sociálního zařízení včetně 
bezbariérového WC a bezbariérového pří-
stupu ze zadní strany objektu. Tedy práce, 
které jsme avizovali v červencovém čísle 
zpravodaje. Práce jsou před dokončením, 
kromě drobností chybí hlavně dodávka 
výtahu, která proběhne ještě před koncem 
roku. Bude tak zrealizována první malá část 
rekonstrukce. Projekčně se v současné době 
řeší otázka interiérů a ve vyřizování je sta-
vební povolení na kompletní rekonstrukci. 
Vše je směřováno tak, abychom stihli první 
výzvu z Regionálního operačního programu 
a mohli žádat o dotaci.

Ohledně využití – celá vila bude sloužit 
veřejnosti. V přízemí bude infocentrum, 
galerie a sklady knihovny, v prvním patře 
pak samotná knihovna. Poslední patro je 
vymezeno pro přednáškový sál a studovny. 
V celé budově bude k dispozici samozřejmě 
internet. Provoz zde bude prakticky po 
celý den – přes den zejména infocentrum 
a knihovna, odpoledne a navečer pak různé 
kurzy, setkání, zájmová sdružení.

 Vadí mi, že na Horním náměstí jsou 
odstavovány přívěsy na převoz automobilů. 
Vypadá to tam jako na překladišti aut.

Máte pravdu, také jsme tuto skutečnost 
zaznamenali. K dnešnímu dni by měla být 
záležitost již vyřešena. Příležitosti se chopilo 
občanské sdružení ARMY Park, které má 
v pronájmu areál bývalých kasáren. Toto 
sdružení pronajalo v areálu fi rmě Slavicar 
potřebný počet parkovacích míst, na kterých 
budou přívěsy odstavovány. Firma zaplatí 
nájemné a přívěsy zmizí z Horního náměstí. 
Doufejme, že takto popsaný, téměř ideální 
stav bude fungovat i v běžném provozu.

Firma JOGA Luhačovice, s. r. o., provede 
v sobotu 3. listopadu 2007 svoz nebezpeč-
ného odpadu a obalových kovů (plechovky, 
konzervy v příslušných bělavých pytlích) 
na území města: 

Stanoviště a čas
 Nevšová – za prodejnou Smíšené zboží, 
čp. 158 

 7:30 – 8:15 
 Slavičín – v ul. Luhačovská u mostu 

 8:30 – 9:00 
 v Zahradní čtvrti v ul. Ševcovská u čp. 598 
9:05 – 9:25
 na Horním náměstí naproti čp. 96

 9:30 – 10:15
 ve čtvrti Hrubé Pole u křižovatky ulic 
Mladotická – Hrnčířská 

 10:20 – 10:50

 ve čtvrti Vlára za prodejnou Vlárka
 10:55 – 11:45

 ve čtvrti Malé Pole u křižovatky ulic 
Dlouhá – Luční 

 11:50 – 12:30
 Hrádek - u hostince U Zemánků, čp. 7

 12:35 – 13:05
 Divnice – před prodejnou Smíšené zboží, 
čp. 67

 13:15 – 13:45

Mezi nebezpečný odpad patří: 
žárovky, zářivky, baterie, monočlánky, 
autobaterie, staré léky, barvy, plechovky od 
barev, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, oleje, 
fi ltrační materiály (olejové fi ltry), lepidla, 
ledničky, rádia, televizory, čisticí tkaniny, 
pesticidy, fotochemie, pneumatiky apod.

Magdalena Saňáková, 
odbor životního prostředí
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Zcela jistě lze již mezi 
základní a velmi důležité 
úspěchy záměru budování 

Podnikatelského centra ve Slavičíně zařadit 
skutečnost, že je možno jej celý realizovat 
s podporou strukturálních fondů Evropské 
unie a státního rozpočtu ČR. Bez této pomoci 
by nebylo možno realizovat dva na sebe nava-
zující projekty s celkovým rozpočtem 13 948 
tis. Kč a dotací 10 460 tis. Kč. 

investice. Kriteria navíc zohledňovala také 
velikosti jednotlivých průmyslových zón, 
protože příprava větších průmyslových zón 
byla spojena také s většími náklady a na větší 
území lze přirozeně umístit i více větších inves-
tičních záměrů. Zde jsme měli, v konkurenci 
tak významných průmyslových zón, jakou je 
strategická průmyslová zóna Šošovice, pod-
porovaná štědře ze státního rozpočtu, velmi 
malou šanci na umístění. Zato v další kategorii 
Podnikatelská nemovitost s největším příno-
sem pro rozvoj aplikovaného výzkumu jsme se 
ziskem třetího místa zařadili mezi významné 
vědeckotechnické parky, jakým je například 
Technologické inovační centrum Zlín, které 
v dané kategorii zvítězilo.

V této kategorii byly posuzovány již 
existující vědeckotechnické parky (VTP), 
podnikatelské inkubátory (PI), technologická 
centra (TC) a inovační centra orientovaná do 
oblasti vědy, technologie, inovačního podni-
kání a odborného vzdělávání, která zpravidla 
spolupracují s vysokými školami, vědeckými 
pracovišti nebo výzkumnými ústavy. Výsledek 
činnosti inovačních fi rem zasídlených ve VTP, 
PI, TC či inovačním centru by měl být převážně 
využitelný v oboru zpracovatelského průmyslu 
nebo strategických služeb. V této kategorii se 
hodnotí projekty výstavby nebo rekonstrukce 
podnikatelských nemovitostí zrealizované 
v posledních 5 letech, a to z hlediska velikosti, 
technického řešení daného zařízení a jejich 
technologického vybavení, stejně jako z hledis-
ka kvality odvíjející se od spolupráce navázané 
se vzdělávacími institucemi a společenského 
přínosu souvisejícího s počtem vytvořených 
pracovních míst s odborným zaměřením.

Na tomto místě je nutno opět připomenout 
fakt, že Podnikatelské centrum Slavičín je 
jediné zařízení svého druhu, které sídlí mimo 
okresní či krajské město. 

Toto prestižní ocenění jsme převzali na 
slavnostním vyhlášení vítězů dne 4. října 

2007 v Praze ve Slovanském domě za účasti 
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu 
a generálního ředitele agentury CzechInvest 
Romana Čermáka.

Pro společnost Regionální centrum koope-
race, a. s., je toto ocenění dokladem správnosti 
a smysluplnosti nastoupené cesty, která byla 
započata již v roce 2004 založením společ-
nosti, kdy Město Slavičín vstoupilo do nepro-
bádaných vod a zahájilo, i přes pesimismus 
mnohých, spolupráci se společností INTEC, 
s. r. o. Současně je však i závazkem, který spo-
čívá v důsledném plnění svých strategických 
cílů, zejména pak ve vytváření zajímavých 
podmínek pro podnikání v regionu Slavičín-
ska. Věříme, že toto ocenění rovněž přispěje 
ke zvýraznění činnosti společnosti a města 
v oblasti podpory podnikání jak na úrovni 
Zlínského kraje, tak na úrovni Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní 
rozvoj a agentury CzechInvest. 

Ing. Radomír Bezděk
předseda představenstva RCK, a. s.

Projekt je realizován v rámci OPERAČNÍHO 
PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ a progra-
mu podpory PROSPERITA a je spolufi nancován 
z prostředků strukturálních fondů Evropské unie 
a státního rozpočtu ČR.

Společný projekt města a Regionálního centra kooperace, a. s., slaví další významné úspěchy

Literární hostina v knihovně se vydařila
(pokračování ze strany 1) 
Význam akce podtrhla i účast vzácných 

hostů, pana starosty Ing. Jaroslava Končického, 
který účastníky pobavil poutavou ukázkou 
z knihy Woodyho Allena – Vedlejší příznaky 
a pana místostarosty Ing. Pavla Studeníka, jenž 
vybral stať k zamyšlení z knihy Roberta Mer-
leho – Smrt je mým řemeslem. Nechyběla ani 
vlastní tvorba, k níž toho večera patřily zdařilé 
verše Ing. Michaely Lysákové a fejeton Ing. 
Leopolda Lezny. Velký ohlas z oblasti vlastní 
tvorby vzbudila pohádka nazvaná Trpaslík 
přemůže i obra aneb Trnkové království od 
studentky Gymnázia J. Pivečky Karolíny 
Váňové, kterou s jejím svolením prezentovala 
G. Klabačková. Vzpomenuta byla i zesnulá 
dlouholetá vedoucí knihovny paní Emilie 
Malíková, která poprvé na této akci chyběla, 
a která má velké zásluhy na dnešním význam-
ném postavení knihovny. Z její pozůstalosti 
přečetla humornou povídku o muzikantech 
její sestra Mgr. Jana Polášková.

Účastníci četby měli tentokrát možnost 
vybírat si z ještě pestřejší knihovnické nabídky 
než obvykle. Připravena pro ně byla například 
výstava fotografi í – Knihovna v proměnách 
času, mapující stodesetiletou historii slavičín-
ského knihovnictví od dob jeho založení v sou-
vislosti se vznikem čtenářsko-ochotnického 
spolku Palacký až po současnost. Návštěvníci 
též mohli přispět do ankety o nejoblíbenější 
čtenářský titul ve Slavičíně a okolí, nazvané 
Kniha, která mě vzala za srdce.

O příjemné rozloučení se světem knih 
a čtenářstvím se pak zasloužil akademický 
malíř Jaroslav Jeřábek, který zahrál na píšťalky 
zhotovené z chilských palem svou vlastní 
melodii a také několik známých valašských 
písní, jež si s ním přítomní s chutí zazpívali. 

Závěrem nutno říci, že Literární hostina 
byla opravdovou literární „baštou“, již si všich-
ni účastníci zcela jistě vychutnali a budou se 
těšit na podobné „knižní hody“ i příští rok. 

Ing. Leopold Lezna

Místostarosta P. Studeník a předseda 
představenstva RCK, a. s., R. Bezděk 
po převzetí ceny. 

K dalším významným milníkům lze zařadit 
vstup prvních podnikatelů, kterým byla díky 
jejich podnikatelskému záměru splňujícímu 
podmínky projektu přiznána dotace na služby 
poskytované prostřednictvím již fungujícího 
Podnikatelského centra Slavičín (bližší infor-
mace o poskytovaných službách naleznete na 
http://vtp.rckas.cz v sekci Nabídka služeb). 

V současné době jsou v Podnikatelském 
centru umístěny tři fi rmy, z toho dvě s ino-
vačním potenciálem, díky němuž získaly 
nárok na čerpání dotovaných služeb, včetně 
významné slevy nájemného. V těchto prosto-
rách získal rovněž své sídlo provozovatel Pod-
nikatelského centra – společnost Regionální 
centrum kooperace, a. s. Do konce října 2007 
bude k dispozici ozvučená školicí místnost 
s bezbariérovým vstupem a s kompletním 
technickým zázemím o kapacitě až 50 osob, 
vybavená datovým projektorem, počítačovou 
sítí a deseti kvalitními počítači, umožňujícími 
fi rmám v regionu realizovat semináře, kurzy 
a školení s využitím nejmodernější audiovi-
zuální a počítačové techniky a přístupem na 
vysokorychlostní internet.

Tyto kroky pak umožnily společnosti Regi-
onální centrum kooperace, a. s., přihlásit se do 
soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2006, 
jejíž sedmý ročník vyhlásila Agentura pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obcho-
du ČR a Sdružením pro zahraniční investice 
AFI. Vzhledem k aktivitám společnosti jsme 
se přihlásili do kategorie Zóna s největším 
ekonomickým přínosem a Podnikatelská 
nemovitost s největším přínosem pro rozvoj 
aplikovaného výzkumu. V první kategorii byl 
hodnocen kvantitativní ekonomický přínos, 
který vzniká na základě vytvoření nových 
pracovních míst a efektů vyplývajících z výše 
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Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Zatajení nálezu 
Dne 22. 7. 2005 došlo na taneční zábavě 

v Šanově ke ztrátě mobilního telefonu, který 
si nálezce přivlastnil. Vzhledem k tomu, že 
poškozený za dva měsíce celou událost nahlásil 
na policii ČR, bylo ve věci provedeno šetření 
a na základě výpisu mobilního operátora 
a operativního šetření policistů byl zjištěn 
nálezce, který se dopustil trestného činu dle 
§ 254/1 trestního zákona (zatajení nálezu), za 
což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden 
rok nebo peněžitý trest.

Další podnapilý řidič
Dne 29. 9. 2007 v 3:25 hodin provedla 

hlídka PČR na ulici Dlouhé kontrolu moto-
rového vozidla zn. Škoda Forman. U řidiče 
byla provedena pozitivní dechová zkouška 
s výsledným měřením 1,37 promile. Dále bylo 
zjištěno, že uvedený řidič nevlastní a nikdy 
nevlastnil žádné řidičské oprávnění. Z toho 
důvodu byl zadržen dle trestního řádu a bylo 
mu ve zkráceném přípravném řízení sděleno 
obvinění pro trestný čin § 180d, a 201/l trest-
ního zákona (řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění a ohrožení pod vlivem 
návykové látky). Výtečníkovi hrozí trest odnětí 
svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo 
zákaz činnosti.

Nález jízdního kola
Dne 3. 10. 2007 bylo hlídkou PČR OOP 

Slavičín nalezeno v příkopu za Slavičínem 
směrem na Rudimov nezajištěné jízdní kolo 
modré barvy zn. Peugeot. Vzhledem k tomu, 
že výrobní číslo neprochází evidencí pátrání, 
bylo předáno jako nález na Městský úřad ve 
Slavičíně.

Pátrací akce 
Dne 5. 10. 2007 v 0:20 hodin bylo oznámeno 

na linku 158 pohřešování dvouletého dítěte 
v katastru města Brumov-Bylnice v chatové 
oblasti pod Holým vrchem. Šetřením policie 
bylo zjištěno, že babička dítěte, která byla pod 
vlivem alkoholu, odešla v době kolem 17:30 
se svým nezletilým vnukem pěšky do svého 
trvalého bydliště a po cestě v lese se jí vnuk 
ztratil. Byl vyžádán vrtulník s termovizí, který 

Policie České republiky informuje Dopravní zpravodajství říjen 2007

celkem dopravních nehod 5

smrtelné zranění 0

těžké zranění 2

lehké zranění 4

podnapilí řidiči 3

Kontakty OOP
Policie České republiky, obvodní oddělení, 

Osvobození 309, 763 21 Slavičín, telefon: 577 343 158, 
fax: 577 343 158, e-mail: zloopsla@mvcr.cz

vedoucí oddělení
zástupce

npor. Bc. Vratislav Hruška
nprap. Milan Tyleček

územní odpovědnost

Slavičín – Hrádek – Divnice 
– Nevšová

prap. Bc. Rostislav Studeník, 
prap. Bc. Petr Hnaníček

Bohuslavice nad Vláří, 
Jestřabí prap. Stanislav Kolouch

Lipová pprap. Josef Prchlík

Petrůvka, Rudimov pprap. Rostislav Urbánek

Rokytnice – Kochavec, Šanov pprap. Bc. Libor Vaněk, 
nstžm. Ladislav Šoman

však pro nepříznivé povětrnostní podmínky 
nemohl vzlétnout. Do pátrací akce bylo nasa-
zeno 20 policistů OŘ PČR Zlín, 13 příslušníků 
HZS, akce se zúčastnili i místní obyvatelé. Na 
základě zjištěných informací byla vytvořena 
rojnice a postupně byl propátrán lesní porost 
v místě možného chlapcova výskytu. Po 
dvouhodinovém hledání byl chlapec nalezen 
policisty z OOP Slavičín přibližně 1,5 km 
od chaty směrem k Brumovu-Bylnici živý 
a nezraněný. 

„Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy 
a prosperity“, to je název projektu Místní 
akční skupiny mikroregionu Luhačovské 
Zálesí, o. p. s. (MAS) na fi nancování rozvoje 
regionu, který musí být zrealizován ještě 
v tomto roce. Finanční prostředky ve výši 2,5 
milionu Kč poskytne Ministerstvo zemědělství 
ČR z programu LEADER ČR. Cílem projektu 
je zlepšení kvality života ve venkovských 
oblastech části východní Moravy. Jediným 
zakladatelem MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., 
je mikroregion Luhačovské Zálesí, jehož členy 
jsou obce Biskupice, Březůvky, Dobrkovice, 
Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův 
Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Petrův-
ka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Sehradice, 
Rudimov, Slopné, Velký Ořechov a města 
Luhačovice a Slavičín. 

Příležitostí pro rozvoj regionu Luhačovské 
Zálesí je kvalitní a zachovalé životní prostředí, 
zemědělství šetrné k životnímu prostředí, 
využití bohatých kulturních tradic a lázní 
Luhačovice, které jsou největšími lázněmi 
ve Zlínském kraji. Kvalitu života na venkově 
výrazně ovlivňuje občanská vybavenost, 
dostupnost služeb, dostupnost zařízení pro 
aktivní trávení volného času obyvatel, vzhled 
obcí, okolní životní prostředí a pracovní pří-
ležitosti v místě bydliště obyvatel. Záměrem 
MAS Luhačovské Zálesí je podporovat aktivity 
zaměřené právě do těchto oblastí.

Jako zástupci MAS jsme přesvědčeni, že 
Luhačovské Zálesí a jeho okolí má ideální 
podmínky pro rozvoj lázeňství a turistiky. To, 
že zdraví je darem, o který je nutno pečovat, 
si uvědomuje stále více lidí. Proto chceme 
svými aktivitami přispět k tomu, aby toto pro-
středí, doplněné o kultivované urbanizované 
území obcí a měst s upraveným veřejným 
prostranstvím a estetickými budovami, bylo 

zachováno a dále kultivováno. Krásné pro-
středí je nezbytnou kulisou pro zdraví těla 
a ducha. Od toho je již jen kousek ke zdravým 
mezilidským vztahům a zdravým podnikům, 
které jsou předpokladem prosperity. K tomuto 
cíli chceme směřovat. Tento úspěšný projekt je 
prvním krokem k dalšímu využití fi nančních 
prostředků pro rozvoj mikroregionu v rámci 
programovacího období 2007 – 2013.

MAS po vyhlášení výzvy na realizaci dílčích 
projektů, které by měly napomoci naplňová-
ní uvedených cílů, provedla výběr projektů 
a zaslala jej ke schválení na Ministerstvo 
zemědělství ČR. Projekty mohly podat neje-
nom obce a města, ale i neziskové organizace 
a podnikatelské subjekty. Mezi úspěšné žada-
tele patří Služby města Slavičína s projektem 
„Rozšíření technologického vybavení fi rmy 
SMS, s. r. o.“, Mikroregion Luhačovské Zálesí 
s projektem „Pořízení techniky na zajištění 
údržby krajiny a veřejného prostranství“, 
Město Slavičín a jeho projekt pro městskou 
nemocnici „Zkvalitnění prevence kardiovas-
kulárních nemocí“ a Římskokatolická farnost 
Pozlovice se svým  projektem „Ozvučení akcí 
na veřejných prostranstvích v obci Pozlovice“. 
Podrobné informace jsou na internetových 
stránkách www.luhacovske-zalesi.cz.

Využití fi nančních prostředků Evropské 
unie formou programu LEADER je pro nás 
novou zkušeností a věřím, že získané infor-
mace nám napomohou k tomu, abychom byli 
úspěšní i v příštích výzvách. Pokud Vás tato 
forma využití dotací zaujala a máte připravené 
zajímavé projekty, jsme připraveni s Vámi 
spolupracovat. 

Ing. Pavel Studeník
předseda MAS Luhačovské Zálesí

Projekt mikroregionu Luhačovské Zálesí byl úspěšný

MAS Luhačovské Zálesí po společném jednání.

předseda M
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Jak jste si všichni jistě všimli, slavičínský 
kruhový objezd nedávno změnil svou tvář. 
Do jeho centra  byla dne 9. 10. 2007 umístěna 
socha akademického sochaře Maria Kotrby, 
mimo jiné autora mnoha děl, které zdobí 
několik měst v Česku i zahraničí. Jsou jimi 
např. sousoší milenců, které je umístěno v jed-
nom z ostravských parků, pětimetrová socha 
svaté Hedviky v průčelí ostravsko-opavského 
biskupství, čtyřmetrová pískovcová socha Loď 
v parku v Rožnově pod Radhoštěm, socha 
prvního prezidenta Masaryka v Zubří nebo 
socha sv. Kryštofa u dálničního obchvatu u 
Olomouce. Abstraktní socha svaté Alžběty 
je dokonce v německém Hessensku. Marius 
Kotrba pochází z Čeladné, studoval sochařství 
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uher-
ském Hradišti a Akademii výtvarných umění v 

Kruhový objezd v nové podobě

Už jste viděli sochu na kruhovém objezdu? 
Já vím, že ano. Kdo jednou projde městem, 
těžko ji může přehlédnout. Její autor Márius 
Kotrba na ní začal pracovat v loňském roce. 
Jak bylo již tehdy uvedeno ve zpravodaji, je 
vytvořena k 750. výročí první písemné zmínky 
o Slavičínu. Práce na ní probíhaly v rámci 
obnovené tradice sochařských sympozií 
pořádaných sdružením 4xS. Ještě předtím se 
veřejnost mohla seznámit s jejím modelem na 
jarní výstavě Kotrbových obrazů v Gymnáziu 
J. Pivečky a s autorem o plastice pohovořit. 
Přestože symbolika sochy již byla ve zpravo-
daji osvětlena, určitě neuškodí se k ní dnes, 
kdy již stojí na svém místě, vrátit.

V české a moravské krajině najdeme řadu 
sochařských děl a drobných objektů, které 
jsou připomínkou často dávno zapomenutých 
událostí. Zvláště plodným obdobím bylo baro-
ko. U některých můžeme v archivech dohledat 
důvody jejich vzniku. Takové artefakty spo-
luvytvářejí paměť krajiny. V nás pak posilují 
pocit sounáležitosti s daným místem a vědomí 
souvislosti s předchozími generacemi. 

Naše socha nese název Vrstvení času. 
Představuje symbolicky právě onu návaznost 
generací. Každá nová generace navazuje na ty 
předchozí. I když se tomu často brání, i když 
to občas popírá. Ať už chce nebo nechce, ať 
už si to uvědomuje nebo ne, ať už to přiznává 
nebo nepřiznává, vždy navazuje na to, co 
v materiální i nemateriální sféře vytvořili 
předchůdci. 

Umístění takové sochy na kruhovém objez-
du je událost skutečně výjimečná a socha je 
opravdu jedinečným dílem. V osobě Mária 
Kotrby jsme pro spolupráci získali jednoho 
z našich nejvýznamnějších sochařů. 

Myslím, že už dnes můžeme považovat 
jeho sochu za jednu z výrazných dominant 
a časem snad i symbolů Slavičína. Je třeba 
ocenit odvahu vedení města k tomuto kroku. 
Bez podpory pana starosty a městské rady, 
potažmo zastupitelstva, by něco takového 
nebylo možné. Jistě, někdo to přijme s nadše-
ním, jinému bude socha proti srsti. To je ale 
osud řady odvážných počinů. Věřím, že sochu 
časem přijmou obyvatelé opravdu za svou. 
Velký dík patří také pracovnicím Městského 
klubu – infocentra, které měly na starosti 
zajištění technického zázemí pro autora 
a zvládly to s velkým přehledem. 

Socha Vrstvení času byla slavnostně 
odhalena 28. října 2007 za účasti pánů sta-
rosty a místostarosty, PhDr. Ludvíka Ševečka, 
Divadla Pařez, obyvatel města a hostů. 

Zdeněk Kutra
Projekt byl spolufi nancován Evropskou unií. 

K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu 
mikroprojektů spravovaného regionem Bílé 
Karpaty.

Socha pro Slavičín

Nehtová modeláž, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, P.shine, 
barvení řas a obočí rozšiřuje své služby o:

teplé parafínové zábaly na ruce Pravidelnými parafínovými zábaly se docílí nejen 
zpevnění nehtů, krásné jemně hedvábné pokožky, jejímu viditelnému a okamžitému omlazení, 

ale dojde k uvolnění drobných kloubů ztuhlého zápěstí, které jsou následkem jednostranné 
námahy např. při práci na počítači. Jsou vhodné i pro muže. 

modeláž nehtů na nohou - od prosince 2007
Přemýšlíte, co dát Vašim známým na Vánoce, narozeniny či svátek?
Věnujte jim DÁRKOVOU POUKÁZKU na výše uvedené služby.

Od prosince 2007 budou k dispozici webové stránky, na kterých získáte informace o salo-
nu, akcích pro zákazníky, prodeji zajímavých katalogových výrobků a další novinky.

Bližší informace na tel.: 604 674 073.
Na Vaši návštěvu se těší Jarmila Kubíčková.

Praze. V současnosti vede Katedru sochařství 
na Fakultě umění Ostravské univerzity. Žije 
a tvoří v Rožnově pod Radhoštěm.

Myšlenkou realizace sochy pro Slavi-
čín jsme se společně s Mariem Kotrbou a 
Zdeňkem Kutrou začali zabývat  počátkem 
minulého roku. Naší snahou bylo vytvořit 
umělecké dílo, které by ozdobilo naše město 
a současně připomínalo 750. výročí od první 
písemné zmínky o Slavičínu. Po konzultacích 
byl v květnu loňského roku představen model 
sochy a následně byl tento záměr začleněn do 
celkového projektu oslav 750. výročí. 

Na umístění sochy bylo předloženo několik 
návrhů. Po dlouhých diskuzích a konzultacích 
bylo na základě doporučení autora díla dne 10. 
10. 2006 usnesením rady města rozhodnuto 
umístit sochu do centra okružní křižovatky ve 
Slavičíně. Byli jsme si vědomi toho, že umístit 
ji právě zde je možná trochu odvážné. V té 
době jsme si nedokázali přesně představit, 
jak socha bude ve skutečnosti vypadat a zda 
do daného prostoru bude vhodná. Po jejím 
dokončení a umístění na určené místo se však 
ukazuje, že rozhodnutí bylo správné. Dnes toto 
umělecké dílo zdobí nejfrekventovanější část 
města. Děkuji touto cestou Mariu Kotrbovi a 
všem, kteří se na realizaci projektu podíleli 
a věřím, že se socha stane neodmyslitelnou 
součástí našeho města.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta
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Pozvánka na dobročinnou 
akademii gymnázia

Srdečně zveme širokou veřejnost 
dne 30. 11. 2007 v 18:30 hodin 

do sálu Sokolovny 
na dobročinnou Akademii školy 

při příležitosti 15 let založení gymnázia.

Akce se uskuteční pod záštitou 

dcery Jana Pivečky Petry Blumenberg 

a Nadace Jana Pivečky.

Tak jsme nazvali pobyt 
členů školního parlamentu 
v rekreačním středisku 
Hájenka. 

Dva dny byly plné různorodých aktivit. 
Žáci zašifrovávali i malovali svá jména. 
Vytvářeli sochy. Představili nám své třídy. 
Soutěžili v orientačním závodě. Mluvilo se 
i o tématech spojených se šikanou, kouřením 
či netolerovanými drogami. Společně jsme 
se pobavili při programu, na jehož přípravě 
se všichni podíleli, i při táboráku. Zkrátka 
– zástupci jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku 
se blíž mezi sebou seznámili. Dozvěděli se 
hodně o ostatních třídách. Naučili se spolu 
komunikovat. Vyzkoušeli si, jak je někdy 

spolupráce složitá. Poznali, že je potřeba řešit 
i nepříjemné věci. 

Na neformální besedu přijel i ředitel školy 
a odpovídal na všechny otázky. 

Věřím, že získané zkušenosti a znalosti 
budou členové parlamentu uplatňovat 
v průběhu školního roku. Pomohou při 
organizaci školních akcích a svými náměty 
a připomínkami se budou spolupodílet 
na chodu školy. Shodli jsme se na tom, že 
v závěru školního roku uspořádáme další 
společný výjezd a zhodnotíme, co se nám 
podařilo z našich plánů splnit. Tato akce se 
uskutečnila díky dotaci, kterou jsme na tento 
projekt získali od Zlínského kraje.

Mgr. Gabriela Šuráňová Mateřská škola Slavičín-Vlára zve

„Děti, přijďte si k nám pohrát!“

Milé děti, zveme Vás do naší školky na 
„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“.

Pohrajete si, seznámíte se s novým prostředím. Poznáte 
paní učitelky, které se o Vás budou starat.

Vezměte s sebou taky maminku nebo tatínka!
Termín: vždy od 14:00 – 16:00 hodin

Úterý - 13. listopadu 2007
Úterý - 15. ledna 2008 
Úterý - 19. února 2008

Těšíme se na Vás! Kolektiv mateřské školy

 Příznivci aerobiku, nezapomeň-
te! 16. 11. 2007 (pátek) se od 16 

hodin v sále Sokolovny Slavičín uskuteční 
další ročník „Miss aerobik 2007“. Přihlásit 
se můžete již nyní, a to v DDM Slavičín, tel.: 
577 341 921, 604 155 312.

 pro rodinné týmy, které by si rády spo-
lečně zasportovaly, máme také nabídku: ve 
spolupráci s organizací Sokol Slavičín se 
v sobotu 1. 12. 2007 uskuteční další ročník 
soutěže „Závodí celá rodina“,

 pro ty, kteří rádi zpívají, máme nabídku, 
a to na „Rozjezdy pro hvězdy“, které se 
v sále Sokolovny Slavičín uskuteční v sobotu 
8. 12. 2007,

 v minulém čísle zpravodaje jsme se stručně 
zmínili o dvoudenním integračním zájezdu 
do Jižních Čech. Ten se uskutečnil v termínu 
21. – 22. 9. 2007 a byl určen handicapovaným 
i zdravým dětem.

Tuto aktivitu podpořil fi nanční částkou 
Krajský úřad ve Zlíně. 

Společný snímek je ze státního zámku 
Hluboká nad Vltavou. 

Zprávy z domečku pro děti 

Gymnázium Jana PivečkyG

1. Semináře v listopadu a prosinci k při-
jímacím zkouškám na gymnázium pro žáky 
základních škol z Obecných studijních 
předpokladů zdarma. Informace na www.
gjpslavicin.cz nebo tel. 604 453 954.

2. Den otevřených dveří 6. 11. 2007 od 8 
do 18 hodin

 pro žáky 5. tříd ZŠ: osmileté studium 
7941K81

 pro žáky 9. tříd ZŠ: gymnázium – „živé 
jazyky“ 7941K408 (studenti budou profi lováni 
zvýšenou dotací v cizích jazycích JA, JN, JF, 
JR, L s možností přípravy na mezinárodní 
certifi káty, přijímací zkoušky z Obecných 
studijních předpokladů a angličtiny)

 pro žáky 9. tříd ZŠ: gymnázium – všeo-
becné 7941K401 (přijímací zkoušky pouze 
z Obecných studijních předpokladů)

3. Družstvo dívek získalo 2. místo na 
okresním středoškolském atletickém poháru 
ve Zlíně

4. Družstvo chlapců získalo 1. a 2. místo 
v okrskovém kole v nohejbalu ve Slavičíně

5. Zájemci z řad veřejnosti o zkoušky 
z anglického jazyka s mezinárodním cer-
tifikátem ESOL získají bližší informace 
u vedení školy

Imatrikulace prvních ročníků 1. 10. 2007 na radnici za účasti 
starosty města Ing. Jaroslava Končického.

Škola může být fajn místo
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Není tajemstvím, že dlouhodobě klesá 
zájem žáků o učební obory. Tento celorepub-
likový trend se týká i Zlínského kraje, který 
se rozhodl tuto problematiku řešit.    

Ve školním roce 2007/2008 byl proto 
nastartován program na podporu tříletých 
učebních strojírenských oborů. Z tohoto 
důvodu byla na SOŠ Slavičín rozdána první 
stipendia žákům prvních ročníků oboru 
Obráběč kovů. Celková výše měsíčního 
příspěvku činí 300 Kč. Pokud bude žák 
hodnocen na konci školního roku „prospěl 
s vyznamenáním“, bude mu dále vyplacen 
jednorázový příspěvek ve výši 1 500 Kč. 
V dalších ročnících se tato částka postupně 
zvyšuje: ve 2. ročníku 400 Kč měsíčně, za 
vyznamenání 2 500 Kč, ve 3. ročníku 500 Kč 
měsíčně, za vyznamenání 5 000 Kč. Celkem 
má tedy žák možnost získat za dobu studia 
nezanedbatelnou částku 21 000 Kč.

Nutno ještě připomenout, že tento moti-
vační program se týká i oborů Zámečník, 
Instalatér a Klempíř-stavební výroba.
Věříme, že tato fi nanční podpora přiláká 
další zájemce o strojírenství a strojírenskou 
výrobu.

Žáci SOŠ na stáži v Německu

Ve spolupráci s fi rmou Groz-Beckert se 
v měsíci říjnu uskutečnila čtrnáctidenní 
odborná praxe nejlepších žáků oboru Mecha-
nik seřizovač-mechatronik v německém 
Albstadtu.

Kromě práce na určeném projektu v rámci 
praxe žáci absolvovali i poznávací exkurze do 
okolí Albstadtu a celodenní výlety. Za zmínku 
stojí rovněž skutečnost, že fi rma Groz-Beckert 
poskytla našim žákům na tyto aktivity částku 
44,5 Euro na osobu a den. Vedení školy věří, 
že tato úspěšná spolupráce bude i nadále 
pokračovat.

Absolventi školy na praxi v Itálii  

Absolventi strojírenských oborů, přede-
vším v oblasti středního vzdělávání s matu-
ritní zkouškou v oboru Mechanik seřizovač-
mechatronik, nacházejí rok co rok lukrativ-
nější uplatnění. Nejen, že se úspěšně zapojili 
do studia na vysokých školách technického 
zaměření, ale nacházejí i výhodná, fi nančně 
dobře hodnocená zaměstnání. Příkladem 
mohou být absolventi, kteří budou v bývalých 

Vlárských strojírnách pracovat pro italskou 
fi rmu. Ta je vyslala na školení v programování 
a řízení CNC strojů do mateřského podniku 
v Itálii, kde se v tříměsíčních, půlročních 
nebo celoročních kurzech za výhodných 
pracovních i mzdových podmínek seznamují 
s výrobou.  

Po návratu se tito absolventi stanou nositeli 
strojírenského výrobního programu fi rmy 
v našem regionu.

Spolupráce TVD, s. r. o., Rokytnice, SOŠ 
Slavičín a okolních základních škol v oblasti 
zaměstnanosti u strojírenských profesí

V současné době sehrávají pozitivní úlohu 
v oblasti zaměstnanosti zejména místní fi rmy. 
Zvláště TVD, s. r. o., Rokytnice se už v prvních 
měsících školního roku ochotně zapojila do 
náboru žáků na základních školách, což je 
mnohem efektivnější, než kdyby nábor pro-
váděli pouze pracovníci střední školy.

V září a říjnu proběhly na naší škole 
exkurze žáků devátých ročníků základních 
škol z Bojkovic, Nedašova, Slavičína, Bru-
mova, Štítné n. Vl. a Val. Klobouk. Poté, co si 
žáci prohlédli naši školu, absolvovali rovněž 
prohlídku výrobních hal fi rmy TVD, s. r. o., 
Rokytnice. 

Přínosem pro žáky je možnost absolvovat 
praxi již v této konkrétní fi rmě a po ukončení 
studia zde nalézt i uplatnění pracovní. 

Další aktuality 

Dne 18. a 19. září se žáci prvního a třetího 
ročníku oboru Kuchař-číšník zúčastnili již 
popáté slavnostního rautu, který se konal 
v Luhačovicích v kulturním domě Elektra. 
Žáci měli na starost přípravu rautu pro 900 
osob, výzdobu, inventář i následnou obslu-
hu. Lze konstatovat, že hlavně žáci třetího 
ročníku využili této možnosti jako přípravu 
k závěrečným zkouškám. Za naprosto bravur-
ní zvládnutí všech úkonů patří těmto žákům 
naše poděkování.

20. září se uskutečnily středoškolské atle-
tické závody CORNY, kterých se pravidelně 
zúčastňují i naši chlapci a dívky. Ve velmi 
silné konkurenci závodníků z ostatních škol 
se naše děvčata umístila na 9. místě a hoši 
vybojovali krásné 2. místo.

Ing. Miroslav Kadlec, ředitel školy

První stipendia pro učební strojírenské obory
Není tajemstv

P
Ve čtvrtek 4. října 2007 se uskutečnila 

exkurze strojařů a elektrikářů na 49. 
Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně.

Této akce, kterou naše škola zajišťuje 
opakovaně pro žáky strojních oborů, se 
letos zúčastnilo celkem 78 žáků, z toho 40 
ze studijního oboru Mechanik seřizovač-
mechatronik a 38 žáků učebního oboru 
Obráběč kovů, Mechanik el. zařízení  
a Elektrikář. Pedagogický dozor vyko-
návali vyučující odborných předmětů. 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
se řadí k nejzajímavějším akcím s širo-
kým spektrem strojírenských oborů 
a každoročně se zvyšující účastí českých 
strojírenských fi rem. Zájem o jeho náv-
štěvu z řad studentů byl i letos značný.
Přestože jednodenní návštěva této 
velkolepé akce nestačí na důkladnější 
prohlídku všech pavilonů, odnášeli si stu-
denti z veletrhu nejen mnoho zajímavých 
poznatků a postřehů z ukázek moderních 
strojírenských technologií, ale také řadu 
zajímavých prospektů a výrobků z oblasti 
produkce plastických hmot a kovovýroby. 
Tyto pozornosti vystavovatelé rozdávali 
návštěvníkům v rámci ukázek konkrét-
ních technologií nebo v rámci reklamních 
akcí, zakončených anketou a slosováním 
o zajímavé ceny nebo výrobky z jejich 
vlastní produkce. 

Velký zájem našich studentů se 
soustředil v pavilonech CNC obrábě-
cích strojů, kde se konaly prezentace 
vystavovatelů s využitím nejmodernější 
multimediální techniky. Studenti si zde 
mohli prohlédnout například nejrůznější 
systémy zásobníků nástrojů s jejich auto-
matickou výměnou přímo v akci nebo 
zhlédnout průřez technologií od vývoje 
výrobku až k jeho produkci a odnést pod-
le vlastního zájmu zajímavé prospekty 
včetně přiložených CD. 

Návrat se uskutečnil v podvečerních 
hodinách, cestou doprovázen živou 
debatou studentů o zážitcích z veletrhu. 
Na úhradě nákladů za dopravu se podí-
leli převážně žáci samotní, ale věříme, 
že v rámci dobré spolupráce s okolními 
fi rmami se nám do budoucna podaří 
rozšířit spolupráci i v této oblasti.

Ing. Lidmila Zezulková

Exkurze žáků na MSV Brno

Stejně jako každý rok, tak i letos se konal 
výchovně-vzdělávací zájezd do našeho 
hlavního města Prahy, kterého se zúčastnily 
všechny maturitní ročníky.

Hned po příjezdu na nás dýchla pravá 
nefalšovaná atmosféra velkoměsta. Nejdříve 
jsme navštívili Staroměstské náměstí, které 
je známé Staroměstskou radnicí a orlojem. 
Následovala procházka po Karlově mostě. 
Naše poznávání Prahy pokračovalo pro-
hlídkou Petřína, kam nás vyvezla lanovka. 
Návštěva samotné rozhledny, známé svými 
229 schody, byla ale některými studenty 

brána spíše jako skvělá ranní rozcvička. 
Odměnou nám byl obdivuhodný výhled na 
„stověžaté“ město. Součástí Petřína je také 
zrcadlové bludiště, které nemohlo v našem 
programu chybět.

Další prohlídka se konala v areálu Pražské-
ho hradu. Zde jsme kromě katedrály sv. Víta 
viděli zajímavou výměnu hradní stráže. Hrad-
čany jsme opouštěli procházkou po nádherné 
Nerudově ulici. Poté nás čekala prohlídka 
Židovského muzea se starým židovským 
hřbitovem.

Dalším kulturním přínosem bylo pro nás 
divadelní představení „Pan Kolpert“ v Divadle 
Na Zábradlí, ve kterém předvedli skvělý výkon 
Saša Rašilov, Igor Chmela a další.

V našem plánu nechyběl ani Vyšehrad, 
pojící se s pověstí o Horymírovi a Šemíkovi. 
Bez povšimnutí nezůstal ani Slavín, hřbitov 
slavných českých osobností, jako byli napří-
klad Božena Němcová a Jan Neruda. Bylo 
nám dopřáno i 3D kino, kde se promítal 
dokumentární fi lm „Dinosauři 3D“.

Na závěr musím pochválit ubytování 
i spolehlivou a rychlou městskou hromad-
nou dopravu, kterou se člověk může dostat 
snadno kamkoliv a kdykoliv. A i když nás 
počasí zklamalo, nic se nemění na tom, že 
to pro nás byly krásně strávené dny, jaké 
mohou prožít i ti, kteří naše nádherné hlavní 
město ještě nenavštívili. Tak neváhejte, stojí 
to za to! Ludmila Fojtíková PO-2A

Praha očima studentů SOŠ Slavičín
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PŮJČOVNA NÁŘADÍ

V naší půjčovně Vám nabízíme: 

vrtací, sekací, bourací kladiva, vibrační deska 120 kg,

lámačka dlažby, brusky, diamantová řezačka pr. 350, 

drtič zahradního odpadu, křovinořez, 

el. řetězová pila, stavební kozy + fošny, 

žebřík AL 3 x 3 m (9 m),

detektor kovů a el. vedení,

tlakový vodní čistič aj.

AUTOSERVIS - ZEKA 
Jasmínová č. e. 0876, Slavičín, (zadní brána Prabos, a. s.)

  kompletní záruční a pozáruční servis 
  seřizování a diagnostika benzínových a naftových motorů
  čištění a plnění klimatizací – NOVINKA
  opravy brzd a podvozků – geometrie náprav
  opravy elektrických zařízení 
 montáž zabezpečovacího zařízení
  montáž handsfree sad mobilních telefonů
  montáž automatických spínačů světel 
  příprava a zajištění STK, příprava na měření emisí
  opravy karoserie včetně rovnacího rámu v cenách pojišťo-

ven 
  lakování vozidel a dílů
  likvidace pojistných událostí v servisu
  prodej náhradních dílů a doplňků

PNEUSERVIS
  zimní pneu    - Amtel, Sava, Barum, Fulda,  

        Kleber, Goodyear, Michelin
   - slevy na vybrané pneu 
   - litá kola Škoda, VW, Seat, Audi

Tel.: 577 341 267, 577 343 818 •mobil: 731 561 912 
e-mail: zekacz@zekacz.cz • www.zekacz.cz

Provozní doba: Po – Pá 7:00 –16:30 hodin
      So 8:00 –11:00 hodin

PRODEJ – PŮJČOVNA – SERVIS

V NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNĚ NA UL. K. 
VYSTRČILA VE SLAVIČÍNĚ VÁM NABÍZÍME:

El. nářadí zn.

 MAKITA, HITACHI, BOSCH, NAREX, PROTOOL, 

METABO, SKIL aj.

Zahradní techniku:

SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY, STRUNOVÉ SEKAČKY

ŘETĚZOVÉ PILY, PLOTOSTŘIHY

DRTIČE, ČERPADLA aj.

otevírací doba: PO – PÁ 7 – 16 hod., SO 8 – 11 hod., tel.: 608 878 917, ul. K. Vystrčila, Slavičín, 
prodejna@naradi-vitek.cz, www. naradi-vitek.cz

EL. NÁŘADÍ - ZAHRADNÍ TECHNIKA

ŘETĚZ

D
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NAROZENÍ
Jiří Holeček a Irena Švanderová – dcera 
Doris
Aleš a Veronika Horákovi – syn Aleš
Petr a Božena Viceníkovi – syn Ondřej
Jaroslav a Soňa Rapantovi – syn Jakub
Petr a Veronika Šuchmovi – dcera Leona
Libor a Pavlína Lušovských – dcera Sabina
Roman a Monika Lukovi – syn Tomáš
Josef a Monika Markovi – syn Jakub
Josef a Alena Zatloukalovi – dcera Tereza
František a Veronika Šebákovi – dcera 
Anežka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁŘÍ
SŇATKY

Josef Sukaný a Petra Tarabusová
Tomáš Hrnčiřík a Zuzana Janáčková
Michal Koščík a Gabriela Bělejová
Petr Šoman a Jitka Žeravčíková
Miroslav Jurygáček a Marcela Hrubčínová
Pavel Valčík a Šárka Suchánková
Ladislav Šoman a Petra Kovaříková
David Poláček a Ludmila Dulíková
Jaroslav Horváth a Monika Bartošková
Ladislav Lichovník a Radka Kratochvilová
Miroslav Ředina a Natálie Skřipková
Tomáš Koláček a Anna Žeravčíková
Lukáš Palacka a Marie Štefaníková

ÚMRTÍ 
 8. 9. 2007 Jaroslava Kvasnicová, 61 let, Slavičín
11. 9. 2007 Vlasta Remešová, 68 let, Zlín
11. 9. 2007 Jarmila Dědková, 85 let, Slavičín
12. 9. 2007 Božena Polášková, 86 let, Petrůvka
14. 9. 2007 Jaromír Kovařík, 70 let, Slavičín
15. 9. 2007 Ing. Radomír Koncer, 45 let, Slavičín
19. 9. 2007 František Koseček, 80 let, Slavičín
25. 9. 2007 Štěpán Heinik, 75 let, Slavičín
28. 9. 2007 Božena Fraitová, 85 let, Slavičín
30. 9. 2007 Josef Tejzr, 74 let, Bohuslavice

Čas plyne, vzpomínky 
zůstávají…

Dne 9. října 2007 by se dožil 
61 let pan Ing. Jan KARAS 

ze Slavičína.
S láskou vzpomíná manželka 

a syn s rodinou.

Nikdo není mrtvý, 
dokud existuje někdo,

kdo na něj myslí, 
kdo ho miloval.

Dne 10. října 2007 tomu bylo 
10 let, co odešel v jiný svět náš 
tatínek, dědeček, pradědeček, 

pan Jan ČEVELA z Petrůvky. Dne 
20. listopadu 2007 vzpomeneme 
nedožitých 80 let jeho manželky 

Zdenky.
S láskou vzpomíná dcera Jana 

s rodinou.

V Z P O M Í N Á M E

Navečer, když slunce zemi 
opustilo, Tvé srdce se navždy 

zastavilo.
Odešel jsi večerní tmou, odešel 

jsi tiše s bolestí svou.
Dne 6. listopadu 2007 vzpome-

neme 1. smutné výročí úmrtí pana 
Vladimíra STUDENÍKA 
z Nevšové a dne 8. prosince 
2007 by se dožil 78 let.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera s rodinou a syno-

vé s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli 
rozloučit se zesnulým panem 

Josefem ŠNEJDEM 
ze Slavičína.

Zarmoucená rodina.

Děkujeme všem za projevy 
soustrasti, květinové dary a účast 
při posledním rozloučení s panem 

Jaromírem KOVAŘÍKEM 
ze Slavičína.

Zarmoucená rodina.

Měla jsi ráda všechny kolem 
sebe, tolik jsi chtěla žít, srdce se Ti 

zastavilo, a Ty jsi musela bez slůvka 
rozloučení odejít.

Dne 20. listopadu 2007 by se 
dožila 85 let maminka, babička, 

paní Ludmila HUDKOVÁ ze Slavi-
čína a dne 18. října uplynulo 11 let, 

kdy nás opustila.
S láskou vzpomíná dcera 

s manželem, vnoučata Jirka a Lukáš.

Dne 23. listopadu 2007 jsme si 
připomněli 5. výročí úmrtí pana 
Jaroslava REMEŠE z Nevšové. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina Remešova, příbuzenstvo 

a všichni, kteří jej znali.

Zarmoucená rodina Koncerova 
děkuje všem za projevenou sou-

strast a květinové dary.

Život smrtí nekončí, neboť láska 
je věčná…

Dne 11. listopadu vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí paní Marie 

STRUŽKOVÉ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, děti a vnoučata.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 16. listopadu 2007 si při-

pomeneme 20. výročí úmrtí pana 
Aloise LABÁKA z Hrádku.
S láskou vzpomíná manželka 

a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

s námi.

Děkujeme všem za projevy sou-
strasti, květinové dary a účast při 

posledním rozloučení s panem 
Štěpánem HEINÍKEM 

ze Slavičína.
Zarmoucená rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

K uctění památky našich spoluobča-
nů zesnulých v tomto roce připravuje 

Komise pro občanské záležitosti 
Města Slavičín 

VZPOMÍNKOVÝ OBŘAD, 
který se uskuteční ve smuteční síni 
dne 4. listopadu 2007 v 15 hodin. 

Tento obřad bude pro naše občany 
příležitostí vzpomenout na blízké 

zesnulé.

Dne 24. 10. by se zakladatel naší nadace, 
pan Jan Pivečka, dožil 88 let. Bohužel už 
téměř čtyři roky si jeho narozeniny můžeme 
připomínat jenom vzpomínkou, položením 
kytičky či zapálením svíčky u místa jeho 
posledního odpočinku. Možná ti, kdo byli 
zvyklí se u tohoto místa v kolumbáriu sla-
vičínského hřbitova zastavit, se posledních 
pár týdnů podivují nad tím, že je toto místo 
prázdné. Vysvětlení je snadné. Nadace 
Jana Pivečky ve spolupráci s Pivečkovou 
rodinou hledala na slavičínském hřbitově 
vhodnější místo pro poslední odpočinek 

tohoto slavičínského patriota a jeho rodiny. 
To se nám podařilo díky pochopení rodiny 
Latinákovy a Žákovy. Ostatky pana Jana 
Pivečky, jeho bratra Zdeňka, bratrance 
Lubomíra a nevlastní maminky Heleny 
spočinuly v hrobě, který se nachází vpravo 
od hlavního vchodu do kostela, přímo proti 
vstupu do boční kaple. Ostatky byly přene-
seny v srpnu tohoto roku za účasti rodiny 
a pana faráře P. Josefa Kuchaře. 

Věříme, že mnozí z návštěvníků slavi-
čínského hřbitova věnují spolu s námi Janu 
Pivečkovi a jeho rodině vzpomínku i při 
příležitosti nadcházejícího svátku Památky 
zesnulých. 

Božena Filáková

Ostatky Pivečkovy rodiny byly 
přemístěny
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Historie slavičínských internacionálů

Gymnázium Jana Pivečky zve 
nejširší veřejnost na výstavy 
uspořádané k 15. výročí školy
ABSOLVENTI - 30. 11. – 31. 12. 2007 v galerii gymnázia 

 práce bývalých studentů školy, kteří po maturitě studují nebo 
studovali školy s výtvarným zaměřením a nebo v takových profesích 
pracují. Vernisáž v pátek 30. 11. v 18 h.
FOTOGRAFIE - 30. 11. 2007 – 31. 1. 2008 v interieru školy

 Kateřina Kočicová, Pavlína Stolaříková, Eliška Řepková
Vernisáž v pátek 30. 11. v 18 h.
ZROZENÍ ŽIVOTA - 3. 12. – 14. 12. 2007 v obřadní síni radnice

 studentské práce

Slavičínští fotbaloví internacionalové mají 
bohatou historii v účinkování v přátelských 
duelech se svými vrstevníky z oblasti Valašska 
i ze vzdálených luhů a hájů Čech, Moravy 
a Slovenska. 

Založení tzv. „starých pánů“ ve Slavičíně 
spadá do období sedmdesátých let, kdy gene-
race fotbalistů kolem pana Ivana Holka st. byla 
de facto průkopníky internacionálů v našem 
městě. Do mužstva postupně přecházeli další 
„odpadlíci“ z řad aktivních fotbalistů a vytvo-
řila se zde velmi silná parta kolem Milana 
Kovaříka. První velkou organizační akcí bylo 
pořádání memoriálů Ladislava Horkého a poz-
ději i náhle zesnulého Luboše Daďana. 

K důležitému momentu v historii slavičín-
ských starých pánů došlo ve druhé polovině 
devadesátých let, kdy do mužstva postupně 
přicházeli hráči z bývalého ligového dorostu 
Slavičína a spojily se zde dvě hráčské gene-
race. Mužstvo začalo pravidelně trénovat 
a nechyběla ani zimní příprava ve slavičín-
ské sportovní hale. Tým byl velmi kvalitní 
a téměř dva roky nepoznal hořkost porážky. 
Mezi stinné stránky historie legionářů patří 
tragické úmrtí duše týmu Milana Kovaříka. 
Do vedení starých pánů tak nastoupil Milan 
Ptáček s Petrem Kosečkem a Jardou Málkem 
a mužstvo startovalo na turnajích ve Velkých 
Losinách a Vlachovicích. Byl sestaven kalen-
dář zápasů a hráči v sezóně odehráli skoro tolik 
utkání jako v anglické lize! Byly schváleny 
také nové stanovy. 

Velmi zdařilou akcí byl zápas čtyřicátníků 
s výběrem hvězd a utkání „Bolkovy 11“ ve 

Fotbalová utkání FC TVD v listopadu
Divize E

Sobota 3. 11. FC TVD – Rýmařov 14:00

Sobota 17. 11. FC TVD – V. Losiny 13:30

Žáci
Sobota 3. 11. FC TVD – TJ Nedašov 9:30, 11:15

Slavičíně. Legionáři kosili jednoho soupeře 
za druhým, a proto si chtěli poměřit své 
síly s těmi nejlepšími. Do Slavičína přijela 
Zbrojovka Brno „78“. Ve velmi vyrovnaném 
duelu prohráli domácí hráči těsně 0:2. Po 
letech zde předvedli své umění Karel Jarů-
šek, Mira Kadlec, Robert Kafka, Jan Mazura, 
Josef Hron či Jan Klimeš. Dalším soupeřem 
legionářů nebyl nikdo jiný než česká fotbalová 
reprezentace, která na Valašsku vyhrála 5:2 po 
třech brankách Radka Druláka a jedné Jána 
Čabaly a Franty Veselého. Součástí utkání 
bylo setkání s panem Josefem Masopustem, 
kterého jsme pozvali u příležitosti oslav 75 
let kopané.

Legendy mají svá partnerská místa 
v moravských Vnorovách, družebních 
městech Slavičína na Slovensku v Uhrovci, 
v Nové Dubnici a nově i v Lovči u Žiaru nad 
Hronom. Mužstvo fotbalových internacionálů 
využívá k tréninkům hřiště FC TVD, umělé 
trávy v areálu ZŠ Vlára a také slavičínskou 
sportovní halu.

V roce 2007 byli slavičínští internacioná-
lové opět velmi aktivní a sehráli několik pří-
pravných duelů a turnajů. Mužstvo prolomilo 
střeleckou smůlu až v zápase s Vnorovy, ve 
kterém zvítězilo a dokázalo přivézt i 3. místo 
z mezinárodního turnaje ve slovenské Nové 
Dubnici. Přehled utkání v roce 2007: na jaře 
ve Štítné 1:3 (branka: Petr Miklas), na májový 
den ve Slavičíně s Novou Dubnicí 0:4, na 
otevírání nového hřiště v Nevšové 1:3 (bran-
ka: Mira Strnad), na mezinárodním turnaji 
v Nové Dubnici – Kolačín 1:3 (branka: Ivan 
Holek), o 3. místo v Nové Dubnici, 2:2 na 
penalty 3:1 (branky: Petr Koseček, Pavel Foj-
tík), na oslavách obce Lipina s Valašskými 
Klobouky 1:3 (branka: Petr Koseček), o 3. 
místo s Lipinou 2:2, na penalty 4:5 (branky: 
Michal Dorůšek, Jindřich Divila), ve Slavičí-
ně s družebními Vnorovy 4:2 (branky: Petr 
Abrhám 2, Petr Koseček, Jaromír Smolek), 
v Luhačovicích 2:1 (branky: J. Smolek, P. 
Koseček), se slovenskou Lovčou 2:2 (branky: 
Mira Strnad, Petr Koseček). Nahlédněte na 
nový web slavičínských legend na www.
legendyslavicin.estranky.cz.

 Petr Koseček

Díky úspěchům v turnajích v loňském 
školním roce byly naše fl orbalistky pozvány 
na Slovensko na IV. ročník mezinárodního 
turnaje škol STUPAVA CUP 2007, který se 
konal od 10. do 13. října. 

Výsledky se staly obrovským překvapením 
a po druhém hracím dnu byl Slavičín tipován 
na celkového vítěze.V základní skupině obsa-
dila naše děvčata 1. místo, když ze šesti zápasů 
pět vyhrála. Poraženy byly nejen vítězky loň-
ského ročníku ZŠ Nižná (1:0), ale i přebornice 
Slovenska v této věkové kategorii, děvčata 
z Ružinova (3:2), která tvoří základ slovenské 
reprezentace. O postup mezi nejlepší čtyři 

Sobota 3. listopadu – muži B (III. liga)
9:00 Slavičín – Bučovice
14:50 Slavičín – Kroměříž

Sobota 10. listopadu – junioři (III. liga)
10:15 Holešov B – Slavičín
13:15 Slavičín – Zlín

Sobota 17. listopadu – muži A (II. liga)
10:00 Slavičín – Znojmo B
14:35 Slavičín – Blansko

Aktuální informace o výsledcích a dění 
ve slavičínském fl orbalu najdete na webu 
www.sksnipers.cz

Zápasy volejbalového klubu SK Slavičín – listopad

Ženy

11. 11. 2007 Holešov 9:00 hod.

24. 11. 2007 Valašské Meziříčí 9:00 hod.

Juniorky 

4. 11. 2007 1. AC Uherský Brod 12:00 hod.

18. 11. 2007 Kroměříž 10:00 hod.

Začala další sezona a Slavičín odehrál 
úvodní tři zápasy. V prvním zápase sezóny 
hostili Slavičané celek z Uherského Brodu, se 
kterým vyhráli zdánlivě jednoduše 68:45. Pro 
další body do tabulky se jeli poprat do Kuřimi 
a Žďáru nad Sázavou, utkání se odehrála 
po uzávěrce zpravodaje. Následující utkání 
můžete zhlédnout ve slavičínské hale, a to 
v níže uvedených termínech:

  sobota 3. 11. v 18:00 hodin
 Slavičín – Vyškov 

  neděle 4. 11. v 9:00 hodin
 Slavičín – Kroměříž „B“
Další informace o klubu na http://slawicin.
wz.cz  Basketbalový oddíl SK Slavičín

Basketbal ve Slavičíně
týmy připravila slavičínské hráčky smůla. 
Naše děvčata vedla 1:0, pak 2:1, ale pět minut 
před koncem soupeřky vyrovnaly. O osudu 
utkání rozhodl v poslední minutě sporný gól. 
V celkovém pořadí obsadil Slavičín páté místo 
jako druhý nejlepší celek z Česka. 

Celkové výsledky i vystupování našich 
děvčat vzbudily zájem ostatních družstev 
i organizátorů akce o město Slavičín i naši 
základní školu. Projevili dokonce zájem 
o účast na případném turnaji pořádaném 
u nás. 

Za tak příkladnou reprezentaci děvčatům 
děkujeme.  Mgr. Milena Novotná

Sezona 2007

Ví se o nás i za hranicemi

Přijďte se podívat na fl orbal

ANGLICKÝ SECOND HAND ROMANKA 
oznamuje, že od 1. října 2007 se prodejna 

přesouvá z Horního náměstí 
na ZÁMEK ve Slavičíně.

Otevřeno: Po–Pá: 9–12, 13–16 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Kontakt: 774 872 300 
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www.peknydarek.cz
notebooky od 11 500 Kč  počítače od 

7 700 Kč  kuchyňské spotřebiče  
elektrické nářadí  značková kosmetika  

mobilní telefony T-mobile (extra ceny).
Máme internetové ceny, akční nabídky, 

klientské slevy. Jsme tu jen pro Vás!
Michal Šmotek: 732 714 421 

Monika Kurtinová: 739 429 572

Divadlo pobavilo slavičínské publikum
Rychlé šípy, Bratrstvo kočičí pracky a další 

postavy z legendárního kresleného seriálu 
dorazily v pátek 5. října do Slavičína. Zde se 
v podání herců Slováckého divadla v Uher-
ském Hradišti představila úspěšná divadelní 
hra Rychlé šípy. Tato inscenace pod vedením 
režiséra Roberta Bellana měla svoji premiéru 
v říjnu roku 2000 a do vystoupení v našem 
městě herci odehráli celkem 280 repríz.

Za tuto hru získalo divadlo vítězství na 
pražském festivalu Dítě v Dlouhé a na festi-
valu v Českém Těšíně. Na Festivalu smíchu 
v Pardubicích v roce 2002 se porota i diváci 
shodli, že Rychlé šípy jsou druhou nejlepší 
komedií republiky.

Kdyby se ten páteční večer předávaly ceny 
i ve Slavičíně, určitě by Rychlé šípy neodešly 
s prázdnou. Odměnou jim byl alespoň mohut-
ný potlesk nadšených diváků ve vyprodaném 
sále Sokolovny.

Text a foto Josef Floreš

Pohádkiáda IV. aneb Jak vyzrát na Pohádkožrouta

„pohádková sazka“ či „hádej, kdo jsem?“ 
nás ohromně bavily. Pro ty odvážnější byla 
večer připravená diskotéka. Ráno souboj 
vyvrcholil. Na družstva čekala závěrečná 
soutěž, ve které mohla získat poslední a o to 
cennější body. Děti si zahrály na pohádkové 
postavy z vlastních, vymyšlených pohádek. 
Cen bylo tolik, že pořádně ani nezáleželo 
na tom, kolikáté děti skončily, a přesto na 
každého vyšla pěkná odměna.

Děkujeme pořadatelkám z knihovny 
i z domu dětí za krásné páteční odpoledne 
a ještě lepší sobotní ráno.

Petra Lysáková, 
studentka Gymnázia J. Pivečky

Dne 5. – 6. října se v areálu Městské 
knihovny a Domu dětí a mládeže ve Slavičí-
ně konal již 4. ročník tradiční akce pro děti 
zvané „Pohádkiáda IV. aneb Jak vyzrát na 
Pohádkožrouta“.

Celý program začal v knihovně uvítá-
ním asi čtyřiceti účastníků a představením 
maskota Pohádkiády – Pohádkožrouta 
četbymilovného. Je to vlastně vcelku rozto-
milý skřítek, který nikomu neubližuje, pouze 
nemůže existovat bez pohádek a konzumuje 
je v obrovském množství. Aby tedy dětem 
všechny pohádky nesnědl, musely jej této 
závislosti odnaučit, a to pomocí plnění 
různých soutěžních úkolů, hádanek, kvízů 
a křížovek. Děti se také musely naučit „uva-
řit si“ vlastní pohádku v kouzelném hrnci. 
Pořadem provázeli kuchtíci (my starší školáci) 
a věčně rozzlobený šéfkuchař, kterého věro-

hodně ztvárnila jedna z pracovnic knihovny. 
Pak následoval velmi důležitý, přesto zábavný 
bod programu – průvod dětí převlečených 
za pohádkové postavičky městem. Po cestě 
jsme zpívali a trošku rámusili, aby všichni 
kolemjdoucí viděli náš zájem o knihovnu 
a četbu dětských knížek. Za našeho hlasité-
ho skandování jsme se dostali přes náměstí 
až k Horákově vile. Tam se k nám připojil 
pan starosta Ing. Jaroslav Končický, který 
přišel podpořit tuto dětskou akci. Pomohl 
nám zasadit kytku Knihomolku jako symbol 
Pohádkiády a také s námi absolvoval kousek 
naší „pohádkové“ cesty. 

Značně znaveni jsme dorazili do domu 
dětí, kde byla připravena večeře. Po krát-
kém odpočinku začal teprve ten pravý boj 
o ceny. Děti se rozdělily do šesti družstev 
a začaly promýšlet taktiku. Soutěže jako 
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PRODEJNA NÁŘADÍ
Slavičín – ul. K. Vystrčila

AKCE na měsíc listopad 

SLEVA 7 %
Na elektrické nářadí zn.: 

MAKITA
NAREX / PROTOOL

HITACHI
METABO

Tel. 608 878 917
  ZDE ODSTŘIHNĚTE

SLEVOVÝ KUPÓN - 7 % 
Kupon pro jeden nákup el. nářadí v prodejně NÁŘADÍ – VÍTEK

Platí od 1. 11. – 30. 11. 2007

Docela malá a nenápadná pozvánka 
v říjnovém čísle Slavičínského zpravodaje 

zvala milovníky dechovky 
na sobotu 13. října 2007 
do Sokolovny na pořad 

„Hraje Vám Lhoťanka“. 
Řekl jsem si, že se tam 

zajdu podívat také, sednu 
někam dozadu a budu nepozorován poslou-
chat. To první se mi podařilo, protože 
jsem přišel schválně až po začátku. To 
druhé již nikoliv, protože se Lhoťankou 
zpívá Slavičanka Bohumila Šuráňová. 
Jakmile mě spatřila (řeknu Vám, ta má 
tedy zrak, viděla mě přes celý sál!), hned 
si to nenechala pro sebe a musel jsem jít na 
pódium říct pár slov. „Odměnil“ jsem se jí 
tím, že si příští polku musela jít se mnou 
zatančit (to má za to, že mě „práskla“) a její 
pěvecký kolega se tak s další písní musel 
popasovat sám. 

Téměř dvě hodiny jsme měli možnost 
poslouchat české a moravské lidovky, občas 
proložené i hudbou moderní, protože muzi-
kály a „Pár havraních copánků“ rozhodně 
dechovkami nejsou. Jednotlivé skladby 
byly spojovány vtipným průvodním slovem 
a bylo vidět, že se baví jak publikum, tak 
hudebníci samotní. Možná jen ta nenápadná 
pozvánka způsobila, že některá místa v sále 
zůstala prázdná. 

„Moc děkujeme a příště chceme zase 
Lhoťanku!“ – to bylo to nejčastější, co bylo 
slyšet z úst spokojených diváků, když se po 
vystoupení rozcházeli domů. Lhoťanka umí 
dle vyjádření kapelníka i vánoční písně, tak 
jsme se v zákulisí po vystoupení předběžně 
domlouvali, že příští rok posuneme termín 
blíže k Vánocům a část programu bude 
věnována koledám a vánočním písním. 

Takže díky Lhoťanko, díky paní Šuráňová 
a těšíme se zase za rok.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Hrála nám Lhoťanka

Pod tímto názvem se skrývá první CD 
a DVD cimbálové muziky Slavičan. Slav-
nostní křest obou nosičů jsme pro Vás, 
širokou veřejnost, připravili na sobotu 
24. 11. 2007 ve slavičínské Sokolovně. 
V komponovaném pořadu uslyšíte písně 
z našeho prvního hudebního počinu. 
Mezi pozvanými hosty jsou cimbálové 
muziky Primáš z Přerova, Malé Zálesí 
z Luhačovic a Píšťalenka z Valašských 
Klobouk. Svoji účast přislíbila královna 
Matka – Jarmila Šuláková I. a valašský 
král Boleslav I. Dobrotivý. 

Bližší informace o akci naleznete 
v městském infocentru, na plakátech, 

Milé hospodyňky, asi se již také chystáte 
k velkému předvánočnímu úklidu a už teď 
tušíte (nebo ani netušíte), co všechno Vám 
při této oblíbené akci projde rukama. Až 
budete v rukou převracet zdánlivě nepo-
třebné předměty, zvažte, zda si některý 
z nich nezaslouží žít další život ve sbírkách 
městského muzea, kde bude v dobré péči 
a kde jej Vaši vnuci budou moci po letech 
obdivovat, například pod heslem „jak to 
dělali naši staříčci“. 

Nadace Jana Piveč-
ky srdečně zve na 
benefiční koncert 

skupiny JAVORY, který se uskuteční 10. 11. 
2007 od 19 hodin v sále kulturního domu 
Elektra v Luhačovicích. Vstupné 250 Kč. 
Vstupenky jsou k dispozici v sídle NJP na 
Horním náměstí 111. 

Zároveň upřímně děkujeme všem, kteří 
nás touto cestou podpoří, stejně jako těm, 
kteří nás podpořili zakoupením vstupenky na 
benefi ční divadelní představení ve Slavičíně. 
Výtěžek obou benefi čních akcí bude použit 
na fi nancování veřejně prospěšných projektů 
ve Slavičíně a v regionu.

Nadace Jana Pivečky 

Městské muzeum na Horním náměstí se 
po rekonstrukci stalo prostornějším a atrak-
tivnějším a je dobré jeho sbírky neustále 
doplňovat. Ostatně – nejsou to například 
stará čísla Slavičínských zpravodajů vyda-
ných do roku 1990, které Vám zabírají 
zbytečné místo a v archivu muzea chybí? 
Kdo ví, možná, že nakonec společně dáme 
dohromady celé svazky starých ročníků a to 
se to pak bude číst!  

Marie Rumplíková

Benefi ční koncert Nadace Jana Pivečky v Luhačovicích

Od jara do zimy…

pozvánkách a webových stránkách 
www.slavican.wz.cz. 

Jste všichni co nejsrdečněji zváni!
Mgr. Aleš Ptáček

Až odhalíte tajemství proutěného košíku 

zvala 
na 
do 
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  6. 11. 16:00 Sokolovna 
MISS AEROBIK 2007

  24. 11. Sokolovna 
KŘEST CD A DVD CIMBÁLOVÉ MUZIKY 
SLAVIČAN 

  30. 11. 18:30 Sokolovna 
DOBROČINNÁ AKADEMIE GYMNÁZIA 
– 15 let založení gymnázia
VÝSTAVY

  30. 11. – 31. 12. Gymnázium J. Pivečky
ABSOLVENTI – práce bývalých studentů 
školy 

  30. 11. 2007 – 31. 1. 2008 
Gymnázium J. P. 
FOTOGRAFIE – Kateřina Kočicová, Pav-
lína Stolaříková, Eliška Řepková

  1. 11. – 30. 11. Městské infocentrum 
110 LET KNIHOVNY

  Do 31. 1. 2008 Galerie Jasmín 
František SLOVÁK, Les – výstava obrazů

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
  1. 12. 2007 

VÝSTAVA BETLÉMŮ
  3. 12. – 14. 12. 2007 

ZROZENÍ ŽIVOTA – studentské práce
  7. 12. 2007 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
  8. 12. 2007 

ROZJEZDY PRO HVĚZDY 
  1. 12. 2007 

ZÁVODÍ CELÁ RODINA

Kalendáře, pozvánky 80 let kina ve Slavičíně

� 

� 
 ZÍSKEJTE BEZ PRÁCE 
 až 5000 KČ/měsíčně.!

          Volejte IHNED TEL.: 570 577 577  
 

 

 
Poskytněte Váš automobil, dům, 
či plot k reklamním účelům.

30. října uplynulo 80 let od prvního fi lmo-
vého představení v tehdy nově vybudované 
budově Sokolovny ve Slavičíně. Zřizovateli 
tohoto kina byli slavičínští sokolové, kteří si 
takto splnili svůj několikaletý sen – zřídit stálé 
sokolské kino a opatřit tak sokolské jednotě 
životně důležité fi nanční prostředky. Nově 
vzniklý Československý stát udělováním 
licencí na provoz kin sokolům podporoval 
sokolské hnutí. Toto předsevzetí, které 
vzniklo krátce po založení sokolské jednoty 
ve Slavičíně v roce 1912, se stalo jedním 
z hlavních hybných motivů pro vybudování 
sokolovny. 

Prvním titulem uvedeným v sokolském 
kině měl být fi lm Děvče z hor. Ten však 
nedorazil a tak „kinooperatér“ pan Němeček 
z Bojkovic promítl náhradní fi lm Tajemství 
staré panny.

I přes neohlášenou změnu byl ohlas obrov-
ský (v té době se hrály jen němé fi lmy, zvuko-
vý fi lm se vyvíjel). Ten do Slavičína dorazil 
o sedm let později se zkušebními projekcemi 
a v roce 1935, po zakoupení zvukové apara-
tury „KLANGFILM“, se začaly zvukové fi lmy 
promítat pravidelně. S výjimkou 2. světové 
války, kdy si kino přivlastnila německá Říše, 
byla zřizovatelem kina Tělocvičná jednota 
SOKOL Slavičín, a to do června roku 1946, 
kdy byla kina znárodněna. Pak se stal zřizo-
vatelem Závodní klub DRUŽBA až do roku 
1992. Ve zřizovatelství kina se pak vystřídali 
Okresní správa kin a Město Slavičín, od roku 
1996 je vedením pověřena soukromá osoba 
s fi nanční podporou města.

Za uplynulých osm desítek let se v kině 
vystřídaly stovky zpočátku dobrovolných, 
později honorovaných pořadatelů, promítačů 
a vedoucích. Z promítačů to byli pánové: 
Němeček, Emil Fojtík, Rozsíval, Josef Žák, 
Jaroslav Stružka, Karel Milička, Ludvík 
Latinák, Josef Bláha, František Fojtík, Zdeněk 
Machů, Vladimír Dědek a další. Z poklad-
ních: manželé Leví, Antonín Strážnický, Jiří 
Semela, Ludmila Jurčová, Františka Fialová 
a jiní. Z vedoucích kina: Vladimír Bobál, 
Karel Zoller, Zdeněk Fiala, z dramaturgic-
kých pracovníků: Zdeněk Janáček, Eduard 
Matula, z účetních Antonín Strážnický. To je 
jen neúplný výčet, protože se nedochovala 
žádná evidence lidí, kteří spojovali svůj volný 
čas s kinem. 

Stejně tak chybí údaje o návštěvnosti. 
Pokud ale sokolové evidovali za své údobí 
412 500 diváků, musela celková návštěvnost 
hodně přesáhnout milion. Snad by to stálo 
za spočítání. 

Po celých 80 let dávalo slavičínské kino 
svým divákům zábavu i poučení a vysokou 
měrou přispívalo ke vzdělávání a formování 
charakterů desítek generací. A stejné ambice 
si klade i dnes.

Zdeněk Fiala

Rehabilitační cvičení mužů pod 
vedením Pavly Maděryčové probíhá 
každou středu v 19:15 hodin 

v tělocvičně ZŠ Vlára

Připravujeme kalendář akcí 
na rok 2008

V současné době bylo ukončeno přijí-
mání žádostí o grant města na nejrůznější 
aktivity občanů či jejich zájmových skupin. 
Plánovaných akcí na rok je mnoho. Každý 
rok z tohoto výčtu sestavujeme celoroční 
kalendář, přehled zajímavých kulturních, 
společenských i sportovních akcí, kterým se 
Slavičín prezentuje. 

Protože z celoroční bilance je vidět, že 
aktivit je daleko více, než bývá v pozvánkách, 
ráda bych tímto vyzvala Vás, kteří připravujete 
a plánujete Vaše oblíbené akce, abyste využili 
možnosti včasného publikování pozvánek, 
a to nejen aktuálně ve Slavičínském zpravo-
daji, na internetu a plakátech, ale také právě 
v ročním kalendáři. Právě v těchto dnech 
shromažďujeme podklady pro kalendář na 
rok 2008 a těšíme se na Vaše informace 
dodané do termínu uzávěrky kalendáře dne 
15. listopadu.  Marie Rumplíková

Ve dnech 10. až 14. září se ve Slavičíně 
uskutečnila přehlídka slovenských fi lmů 
sedmdesátých a osmdesátých let s cílem roz-
víjet kulturní spolupráci s naším východním 
sousedem a předcházet vzniku jazykových 
bariér u zdejší mládeže. Účastnili se jí žáci 
škol ve městě v pěti věkových a výběrových 
kategorií. Pro žáky prvních až pátých tříd 
byla připravena slovenská klasická pohádka 
„Soľ nad zlato“ režiséra Martina Holého. 
Příjemným zjištěním u této projekce bylo, že 
pro tuto věkovou skupinu nebyla slovenština 
nejmenším problémem a většina dětských 
diváků dokázala pohádkový příběh sledo-
vat s velkým soustředěním. Pro 6. a 7. třídy 
základních škol bylo připraveno dětské sci-fi  
režiséra Petera Hledíka „Tretí šarkan“ z roku 
1985 a pro 8. a 9. třídy historická komedie 
„Pacho, hybský zbojník“ režiséra Martina 
Ťapáka. Žáci Střední odborné školy měli 
možnost zhlédnout fi lmový muzikál z roku 
1986 „Fontána pre Zuzanu“ režiséra Dušana 
Rapoše. Pro žáky Gymnázia Jana Pivečky byl 
připraven a s hlubokým zájmem zhlédnut 
fi lm Dušana Hanáka „Ružove sny“. Jeho 
režijnímu profi lu byla věnována úvodní část 
výstavy slovenského fi lmu, která byla součástí 
festivalové přehlídky. Vystavené exponáty 
z osobního archivu provozovatele kina ilu-
strovaly slovenskou fi lmovou tvorbu 70. a 80. 
let ve fi lmovém plakátu, fi lmové fotografi i 
a fi lmovém hereckém portrétu. 

Celkem bylo uvedeno 5 titulů v šesti před-
staveních s celkovou návštěvou 1 300 diváků. 
Slovenské fi lmy byly většinou dětských divá-
ků přijaty velmi příznivě a dá se říci, že se výše 
uvedený cíl projektu podařilo splnit. Zároveň 
se tak městu Slavičín dostala příležitost rea-
lizovat tuto akci i v budoucnu.

Závěrem ještě několik technických údajů: 
Přehlídka byla uvedena v rámci projektu 
FILM A ŠKOLA, který ve městě uvádí Fil-
mový klub Slavičín ve spolupráci se Sloven-
ským fi lmovým ústavom Bratislava. Na jeho 
fi nancování se spolupodíleli Město Slavičín, 
Kraj Zlín a provozovatel kina Sokolovna 
Slavičín.

Zdeněk Fiala

Festival slovenského fi lmu

Restaurace U Talafy Slavičín 
PŘIJME servírku. 
Telefon: 603 503 148.

POZOR! Změna telefonního čísla
Sokolovna Slavičín: 731 508 006
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osob v širokém okruhu zločinců, kterou byl pevně 
rozhodnut zveřejnit. To se ale nepodařilo, protože 
byl umlčen jedním z triádských zabijáků. To léto se 
losangeleský detektiv Carter a čínský inspektor Lee 
vydávají do Paříže, aby zastavili spolčení kriminálních 
gangů a zachránili tak život staré přítelkyně, nyní již 
dospělé dcery velvyslance Hana, Soo Yung. Režie: Brett 
Ratner. Hrají: Jackie Chan, Chris Tucker, Vinnie Jones, 
Hiroyuki Sanada, Max von Sydow, Yvan Attal, Youki 
Kudoh, Roman Polanski, Roselyn Sanchez. Premiéra 
americké akční komedie. Vstupné 64 + 1 Kč. 

 čtvrtek 15. – 16 hodin 
 fi lm a škola – Filmy Andreje Tarkovského
 NOSTALGIE – Výtvarně a zvukově rafi novaná 
refl exe o vykořeněnosti intelektuála a o jeho metafy-
zickém poutu k rodné zemi je posledním fi lmem A. 
Tarkovského, který nebyl nikdy uveden v naší distribuci. 
Film je dedikován matce režiséra – Marii Ivanovně 
Višňakovové. Získal Velkou cenu za tvůrčí přínos, Ceny 
FIPRESCI a ekumenické poroty na MFF v Cannes 1983. 
Režie: Andrej Tarkovskij. Hrají: Oleg Jankovskij (Andrej 
Gorčakov), Dominiziana Giordanová (Eugenie), Erland 
Josephson (Domenico), Patrizia Terenová (Gorčakovova 
žena), Laura De Marchiová, Delia Boccardová, Milena 
Vukotičová ad. Vstup zdarma.

 čtvrtek 15. – 20 hodin fi lmový klub
 KDO JE TADY ŘEDITEL? – Bláznivá komedie, která 
zcela vystupuje mimo tradiční téma a styl Larse von 
Triera. Majitel IT agentury si vytvořil postavu imagi-
nárního šéfa, ale když chce fi rmu prodat, nezbývá mu, 
než najmout podřadného herce, který bude zaskakovat 
nejen při jednáních… Režie: Lars von Trier. Hrají: Jens 
Albinus, Jean-Marc Barr, Peter Gantzler, Sofi e Gråbøl, 
Iben Hjejle, Fridrik Thór Fridriksson. Premiéra dánské 
komedie. Vstupné: členové Filmového klubu 20 + 1, 
ostatní 60 + 1 Kč.

 neděle 18. – 17 a 20 hodin ART KINO uvádí
 EDITH PIAF – Narodila se na chodníku, vyrůstala 
v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem. Přesto 
se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti. Život 
Edith byl bojem o hudbu, přežití a lásku. Její magický 
hlas, vášeň a přátelství s hvězdami své doby ji od dětství 
v chudobě přivedlo k obdivu celého světa. Režie: Olivier 
Dahan. Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde 
Courau, Jean-Paul Rouve, Gérard Depardieu. Fran-
couzsko-britské drama – premiéra. Vstupné 60 + 1 Kč.

 čtvrtek 22. – 9 hodin 
 fi lmové představení pro mateřské školy
 ŠVEC A ČERT – Pásmo krátkých fi lmů pro děti 
mateřských škol. Vstup zdarma, hradí Město Slavičín.

 čtvrtek 22. – 17 a 20 hodin ART KINO uvádí
 OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 
– Předloha Bohumila Hrabala patří k vrcholům jeho 
tvorby. V životních osudech malého českého číšníka 
se zrcadlí naděje, konfl ikty, dramata a prohry, který-
mi prošly české dějiny v minulém století. Na motivy 
tohoto díla Jiří Menzel napsal scénář a zrežíroval fi lm 
– příběh pikolíka, který zažil podivuhodný rozmach 
a sebevědomí české společnosti, okouzlení bohatstvím 
i karnevalem života v třicátých letech minulého století, 
stejně jako pád svého charakteru v období okupace 
za druhé světové války i pokoření v době nástupu 
komunismu. Jeho rozpomínání na svět žen a na svět 
bohatství a senzací, na svět zmatení a ponížení je plné 
fantazie a neuvěřitelných situací – aby na konec, po 
tom, co vše viděl, slyšel a poznal, našel jistotu ve svém 
srdci a samotě. Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia 
Jentsch, Martin Huba, Marian Labuda, Milan Lasica, 
Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava. Premiéra 
skvělé české hořké komedie oceněné Mezinárodní 
asociací fi lmových kritiků na Berlinale cenou FIPRESCI. 
Vstupné 70 + 1 Kč.

 neděle 25. – 15 hodin bijásek
 RATATOUILLE – Remy měl celý život dokonalý čich 
a na krysu také velice neobvyklý sen: vařit v luxusní 
restauraci. Nenechá se zviklat očividnými potížemi, 
nemluvě o výtkách ostatních členů rodiny, kteří se mu 
snaží domluvit, aby se spokojil s tradičním životem na 

 čtvrtek 1. – 16 hod. fi lm a škola – Filmy Hala Ashbyho
 NÁVRAT DOMŮ – Tříoscarové válečné drama 
o ženě, jejíž muž narukoval do Vietnamu a ona zaho-
řela láskou k ochrnutému veteránovi, kterého potkala 
v nemocnici. Po jisté době se však její manžel vrací 
z války domů, sám zmrzačený a nemohoucí. A Sally stojí 
před rozhodováním mezi větším a menším zlem... Pří-
běh lidí, které poznamenala vietnamská válka. Režie: 
Hal Ashby. Hrají: Jane Fonda, Jon Voight, Bruce Dern, 
Penelope Milford, Robert Carradine, Robert Ginty, 
Jonathan Banks. Vstup volný.

 čtvrtek 1. – 20 hodin fi lmový klub
 ANGEL – Režisér Francois Ozon (8 žen, Bazén) 
natočil anglicky mluvený fi lm, výtvarně bohatý projekt 
podle knižní předlohy Elizabeth Taylor z roku 1957. 
Příběh se odehrává na přelomu 19. a 20. století a sle-
duje osudy hlavní hrdinky Angel Deverellové (Romola 
Garai), naivní dívky, která žije mimo realitu, mimo 
dosavadní konvence. Přesto se jí podaří omračující 
strmý společenský a umělecký vzestup, o to krutější 
je však pád zpět na zem, který se jí stane osudným. Ve 
fi lmu dále excelují Sam Neill a Charlotte Rampling. 
Angel zakončoval letošní Berlinale. Premiéra britského 
romantického dramatu. Režie: François Ozon. Hrají: 
Romola Garai, Charlotte Rampling, Sam Neill. Vstupné: 
členové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 64 + 1 Kč.

 neděle 4. – 17 a 20 hodin ART KINO uvádí
 SKANDÁL – V roce 1971 se spisovateli Cliffordu 
Irvingovi podařilo vydat jedinečné dílo. Na základě 
osobních setkání a rozhovorů sepsal biografi ckou kni-
hu o Howardu Hughesovi (světoznámý letec, režisér, 
dobrodruh) Irving věnoval sepsání knihy naprostou 
většinu svého času a dokonce knize obětoval i dlou-
holetý vztah se svou ženou. Získal si tak obdiv mnoha 
čtenářů, vydavatelů, médií i kolegů. Ale jen do chvíle, 
než se o těchto pamětech veřejně vyjádřil ohromený 
samotářský miliardář Howard Hughes. „Nikdy jsem ho 
neviděl, ani o něm neslyšel... Je to tak fantastické, že 
to předčí i mou největší představivost.” To, co Clifford 
Irving vydával za osobní paměti Howarda Hughese, bylo 
naprosto vykonstruované a smyšlené. Irving tím docílil 
jednoho z největších mediálních podvodů a skandálů. 
Režie: Lasse Hallström. Hrají: Richard Gere, Alfred 
Molina, Hope Davis, Marcia Gay Harden. Americké 
drama – premiéra. Vstupné 60 + 1 Kč.

 čtvrtek 8. – 17 a 20 hodin 
 VRATNÉ LAHVE – Hrdinou je bývalý učitel Josef 
Tkaloun. Defi nitivně se rozhodl opustit žáky, ale roz-
hodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce trávícího 
čas na lavičce v parku. Přijímá brigádnické místo ve 
výkupu lahví menšího supermarketu. Malý prostor, kde 
se potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným 
mikrosvětem, plným tragikomických osudů. Tkaloun 
dokáže být nejen jejich pozorovatelem. Pod jeho režií 
situace občas dostávají poněkud groteskní obrysy. Režie: 
Jan Svěrák. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, 
Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský, 
Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav 
Táborský a další. Premiéra nové české komedie. Vstupné 
70 + 1 Kč.

 neděle 11. – 14 hodin bijásek
 HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD – Pátý fi lm 
o brýlatém čaroději. Pán Zla se na konci minulého 
dílu vrátil silnější než kdy dříve, připraven nastolit 
svou krutovládu. Jenže ani pro tak mocného mága 
není nic tak jednoduché, jak by se mohlo zdát a v jeho 
cestě k defi nitivní moci stojí mnoho překážek. Jed-
nou z nich je právě Harry, „chlapec který přemohl 
toho-jehož-jméno-se-nesmí-vyslovit“. Hrají: Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton. 
Premiéra dobrodružného fi lmu USA v českém znění. 
Délka 138 min. Vstupné 10 + 1 Kč.

 neděle 11. – 17 a 20 hodin 
 KŘIŽOVATKA SMRTI 3 – Tentokráte v Paříži 
– V srdci samotné Paříže leží jedno z největších tajem-
ství čínských Triád – nejmocnějšího a nejznámějšího 
kriminálního syndikátu na světě. Velvyslanec Han 
objevil pravou identitu jedné z nejnebezpečnějších 

skládce a své touhy uspokojuje skromným fl ambováním 
a smažením. Ale když ho okolnosti doslova vrhnou do 
restaurace, kterou proslavil jeho kuchařský vzor Auguste 
Gusteau (jehož heslo „vařit může každý“ Remyho po 
celý život inspirovalo), brzy zjistí, že pokud jste krysa 
a někdo vás uvidí, může vám v kuchyni jít doslova o život. 
Premiéra amerického animovaného fi lmu v českém 
znění. Délka 110 min. Vstupné 10 + 1Kč. 

 neděle 25. – 17 a 20 hodin 
 BESTIÁŘ – Karolína je mladá žena, jejíž život pro-
nikavě změní setkání a rozchod s mladým záhadným 
mužem Alexem. Karolína podléhá jeho šarmu, milostný 
vztah vzplane velmi rychle a intenzivně, ale od začátku 
se dějí podivné věci... Režie: Irena Pavlásková. Hrají: 
Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut a další. 
Premiéra české tragikomedie. Délka 113 min. Vstupné 
80 + 1 Kč. 

 čtvrtek 29. – 16 hodin 
 fi lm a škola – Filmy Hala Ashbyho
 HAROLD A MAUD – Haroldovi je dvacet, je 
bohatý, posedlý smrtí a ovládaný dominantní matkou, 
kterou se marně pokouší pohnout k nějakému cito-
vému projevu svými pokusy o sebevraždu. O dívky 
svého věku se nezajímá. Svobodomyslné Maude je 
devětasedmdesát, je posedlá bláznivými nápady a na 
světě je ráda, protože ví, že nic a nikdo netrvá věčně. 
Oba jsou posedlí navštěvováním pohřbů, které pro ně 
mají terapeutickou hodnotu – byť ze zcela odlišných 
důvodů. A právě na jednom z nich se poprvé setkají, 
aby nad cizí rakví vytvořili svébytně romantický pár, 
který společně rebeluje proti nejrůznějším pošetilým 
pověrám spojeným s mládím, stářím, smrtí i sexem. 
Černá komedie Hala Ashbyho je provokativním a zce-
la nesentimentálním milostným příběhem, který na 
počátku 70. let nerozhněval jen konzervativní diváky, 
ale i rebelskou mládež. Proti jejím radikálním postojům 
totiž postavil originální humor a individuální koncept 
světa, vymykající se všem normám a ideologiím. Režie: 
Hal Ashby. Hrají: Ruth Gordon, Bud Cort, Cyril Cusack, 
Ellen Geer, Tom Skerritt, Hal Ashby. Vstup volný.

 čtvrtek 29. – 20 hodin fi lmový klub
 SHERRYBABY – Sherry Swansonová, která byla 
závislá na drogách a spáchala loupež, se vrací z vězení. 
Přímočará mladá žena se snaží zařadit do běžného živo-
ta. Naváže kontakt s bratrem Bobbym, který vychovává 
její dceru Alexis. S holčičkou, na níž jí velmi záleží, se 
pokouší obnovit normální vztahy. Nějakou dobu se zdá, 
že prolomí nedůvěru okolí a dodrží své předsevzetí 
fungovat jako zodpovědná matka. Úspěšně abstinuje 
a získá místo vychovatelky malých dětí. Zmatená Alexis 
však vyrůstá pod vlivem bratrovy manželky Lynn, která 
na Sherry žárlí. Odcizení dívenky s její skutečnou 
matkou se prohlubuje. Sherry, jež se mezitím spřátelí 
s drsným sympaťákem, propadne beznaději a znovu 
sáhne po drogách. Režie: Laurie Collyer. Hrají: Maggie 
Gyllenhaal, Brad William Henke, Sam Bottoms, Ryan 
Simpkins, Giancarlo Esposito, Danny Trejo. Vstupné: 
členové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kč.
 Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny fi lmy 
určené především náročnějším divákům. 
Změna programu vyhrazena. Tituly s neuvedenou 
jazykovou verzí jsou v původním znění s titulky. 
Informace o programu na telefonu 577 341 108 a www.
luhacovske-zalesi.cz.


