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Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani 
Vy…, zpívá se v jedné písničce a je to svrcho-
vaná pravda. Zase se nám nepodařilo čas 
chytit, a tak tu brzy budou Vánoce.

Jako tradičně v první prosincový pátek 
rozsvítíme na Horním náměstí vánoční 
strom a defi nitivně tak budeme vtaženi do 
vánoční atmosféry. Je pravda, že o totéž se 
snažily supermarkety již od poloviny září, 
kdy začaly nabízet čokoládové Mikuláše, 
kolekce, marcipán a další vánoční sladkosti. 
To se samozřejmě povést nemohlo, protože 
žádný obchodní trik nedokáže navodit atmo-
sféru, kdy se peče vánoční cukroví, začínají 
hrát koledy a jiné vánoční písně a odevšad 

na nás dýchá duch Vánoc. S tím cukrovím to 
letos bude trošku složitější, protože máslo se 
nám poněkud vyhouplo přes třicet korun za 
čtvrtku, a to prý ještě není konec, mouka ze 
čtyř korun na deset, mléko z deseti na patnáct, 
když koupíte opravdu dobře... 

Ale ne, nezabývejme se teď ekonomikou 
naší země. Pojďme si společně připomenout, 
že se blíží Vánoce a Nový rok. Mnozí z nás si 
k těm loňským něco přáli nebo se k něčemu 
rozhodli. Ohlédněme se zpátky a zamysleme 
se společně a současně každý sám za sebe 
nad tím, jací jsme byli. U dětí je to jedno-
duché – pokud byly hodné, Ježíšek jim jistě 
spravedlivě nadělí a pod stromečkem najdou 
to, co před Vánocemi napsaly nebo nakreslily 
Ježíškovi za okno. U dospělých je to trochu 
složitější, protože někteří z nás vůbec neumí 
kreslit… Ne, pro to jistě ne, ač s tím kreslením 
je to třeba u mě svatá pravda. 

Chtěl jsem říct, že bychom neměli hodno-
tit dárky penězi. Myslím, že pro člověka je 
důležitější jak žije, než to, co vlastní. Vždyť 
dárkem může být i vcítění se do problémů 
druhého, přání člověku, který si o nás myslel, 

Tichá noc, přesvatá noc, 
v spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát, 
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska, ta bdí…

Šťastné a veselé prožití vánočních Šťastné a veselé prožití vánočních 
svátků Vám všem přeje redakce svátků Vám všem přeje redakce 
Slavičínského zpravodaje. Slavičínského zpravodaje. 

Nastává čas vánoční…

Město Slavičín Vás zve na 

Rozsvícení vánočního stromu ve Slavičíně
v pátek 7. prosince 2007

8:30 Horní náměstí 
na pódiu vystoupí děti, žáci, studenti školských  zařízení: MŠ Malé Pole, MŠ Vlára, ZŠ 
Vlára – mažoretky, velká taneční skupina, ZŠ Osvobození, SOŠ Divnice, Gymnázium 
JP, DDM Slavičín, Charita, džezgymnastika Lenky Tomečkové, děti z Dětského domova 

Zlín – Burešov a Vizovice 

9:00 Městské muzeum
sběr obrázků do výtvarné soutěže Vánoce našich dědečků a babiček

14:00 pořádá Nadace Jana Pivečky v bývalé klubovně ČSOP Slavičín čp. 96 
projížďky na koních  •  ukázky řemesel, šití papučí, výroba slaměných ozdob, zdobení per-
níků, paličkování, výroba keramiky, výroba dřevěných výrobků, vyšívání, drátkování  

16:00 – 16:45  Pódium   
SVATÝ PLUK z Uherského Hradiště

17:00
promluva starosty města Ing. Jaroslava Končického

Po celý den na náměstí
historické domky – živý betlém, ponocný, rychtář, pasáček, ohrada s ovečkami  •  otevřené 
ohně v železných koších  •  předvádění vánočních zvyků - lití olova, krájení jablíček, 
pouštění ořechových skořápek  •  práce kovářského mistra  •  soutěže pro malé i velké 
– závod v lovení kaprů, útěk před Yettim, běh na lyžích přes překážky, zdobení vánoč-
ního stromečku  •  vánoční hry pro děti i dospělé  •  vánoční prodej  •  pod vánočním 

stromem hraje cimbálová muzika SLAVIČAN, zpívá SLAVIČÁNEK

17:05  OHŇOSTROJ 2007
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Upozornění
Uzávěrka lednového vydání Slavičín-
ského zpravodaje bude již 12. prosince 
2007. 

že jsme na něj již zapomněli a on na nás čeká, 
nabídka nezištné pomoci potřebnému nebo 
prostý pozdrav a úsměv při setkání na ulici, 
které samy o sobě udělají den krásnějším. 
Takových dárků je skutečně mnoho. Jen si 
je uvědomit, jen je chtít dát. Mají obrovskou 
výhodu – nezdražují ani vlivem růstu ceny 
barelu ropy, ani globalizací, ba ani nepodléhají 
navýšení sazby DPH a nic s tím tudíž nenadělá 
ani sebelačnější ministr fi nancí…

Přeji všem spoluobčanům, aby dostávali 
takových dárků co nejvíce, a to nejen na Váno-
ce, ale po celý příští rok. A dětem navíc tolik 
dárků, aby musel Ježíšek ostříhat spodní větve 
vánočního stromku, aby se pod něj všechny 
ty dárky vešly.

Hezké Vánoce Vám všem.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
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Rada města Slavičín
Rada města Slavičín na svých schůzích 
konaných dne 23. 10. a 6. 11. 2007 mj.:

 schválila
 plán zimní údržby místních komunikací 

ve Slavičíně na období 2007 – 2008
 poskytnutí dotace z rozpočtu Města Slavičín 

ve výši 52 000 Kč oddílu FC TVD Slavičín 
za účelem pořízení světelného ukazatele 
na hřišti

 uspořádání městského plesu ve spolupráci 
se SOŠ Slavičín, Divnice 119 a MS Jamné 
Slavičín

 rozšíření kulturního kalendáře o estrádní 
pořad Karla Šípa a Josefa Náhlovského Sana-
torium dne 11. prosince 2007

 pronájem areálu skládky komunálního 
odpadu Slavičín – Radašovy společnosti 
Skládka odpadů Slavičín, s. r. o., 

 udělila
v souladu s projektem Vědeckotechnický park 
Slavičín – provozní část a čl. 4.6. nájemní 
smlouvy nebytových prostor mezi Městem 
Slavičín a Regionálním centrem kooperace, 
a. s., souhlas k podnájmu pro podnájemce 
Roman Pjajko, Slavičín a pro podnájemce 
Ivana Saňáková, Slavičín,

 jmenovala
redakční radu Slavičínského zpravodaje ve 
složení Ing. Jaroslav Končický, Ing. Pavel 
Studeník, Bc. Luděk Latinák, Bc. Gabriela 
Klabačková, Marie Rumplíková,

 rozhodla
o zadání zakázky 

 na stavební práce v akci Sanace sesuvu 
Divnice za cenu ve výši 1 060 625 Kč vč. 
DPH, uchazeči RIS-MONT, s. r. o., Slanica 
379, Zlín

 na akci Zkvalitnění prevence kardiovas-
kulárních nemocí a inovace rehabilitačního 
pracoviště v Městské nemocnici Slavičín: 
EKG HOLTER za cenu 208 950 Kč vč. DPH 
uchazeči BTL zdravotnická technika, a. s., 
Makovského náměstí 3147/2, Brno, PC 
sestava s příslušenstvím za cenu 23 500 Kč 
vč. DPH uchazeči E. I. S., s. r. o., K Hájenkám 
342, Slavičín, stolní centrifuga za cenu 44 
131,50 Kč vč. DPH uchazeči MEDESA, s. r. 
o., Na Vyšehradě 1092, Polička, terapeutická 
lehátka za cenu obvyklou ve výši 54 371 Kč 
vč. DPH uchazeči BTL zdravotnická technika, 
a. s., Makovského náměstí 3147/2, Brno 

 na vytvoření www prezentace Města Sla-
vičín uchazeči R-INCON., s. r. o., Machatého 
681/6, Praha 5

 na provedení dodatečných stavebních prací 
na akci Slavičín, mobilita – knihovna uchazeči 

TES Bojkovice, spol. s r. o., Tovární 976, Boj-
kovice, za cenu 192 000 Kč vč. DPH,

 souhlasila
 s podnájmem šesti parkovacích míst v areálu 

Army parku pro fi rmu SLAVICAR, s. r. o. 
 s poskytnutím pronájmu Sokolovny 

v pátek dne 23. listopadu 2007 za účelem 
konání módní přehlídky pořádané agenturou 
Giovanna.

Zastupitelstvo města Slavičín na svém zase-
dání dne 24. října 2007 mj.:

 schválilo
 prodej části pozemků parc. č. st. 155 a parc. 

č. 230 o výměře cca 500 m2 v kat. území 
Slavičín za účelem výstavby bytového domu 
Slavičín střed – 20 bytových jednotek za kup-
ní cenu 1 100 Kč/m2 a části pozemků parc. 
č. 4611, 255/1 a st. 182/1 v k. ú. Slavičín za 
účelem výstavby podzemních garáží za kupní 
cenu 400 Kč/m2 společnosti Zlínstav, a. s., IČ 
00530808, se sídlem Bartošova 5532, Zlín 

 prodej části pozemku parc. č. 1925 (PK) 
v k. ú. Slavičín o výměře cca 450 m2 Ing. 
Janu a MUDr. Marii Častulíkovým, Slavičín, 
o výměře cca 650 m2 Vladimíru a Zdeňce Sou-
kupovým, Slavičín, o výměře cca 700 m2 Ing. 
Jiřímu a Ing. Vladimíře Holečkovým, Slavičín, 
za jednotnou kupní cenu 500 Kč/m2

 prodej části pozemku parc. č. 4576 v k. ú. 
Slavičín o výměře cca 300 m2 Jiřímu Kozubí-
kovi, Slavičín, o výměře cca 250 m2 Milanu 
Skráškovi, Slavičín, o výměře cca 240 m2 
Vladislavu Rakovi, Slavičín, o výměře cca 
240 m2 MUDr. Jaroslavu Tomkovi, Slavičín, 
o výměře cca 240 m2 Janu Furmanovi, Slavi-
čín, o výměře cca 370 m2 Evě Machů, Slavičín, 
o výměře cca 400 m2 Milanu Šálovi, Slavičín, 
o výměře cca 250 m2 Ivanu Hlouškovi, Sla-
vičín, o výměře cca 250 m2 Janě Dřízgové, 
Slavičín, o výměře cca 350 m2 Elemíru Štev-
kovi, Slavičín, o výměře cca 350 m2 Jarmile 
Poláškové, Slavičín, o výměře cca 250 m2 
Josefu Hlavicovi, Slavičín, o výměře cca 250 
m2 Stanislavu Janošíkovi, Slavičín, o výměře 
cca 400 m2 Stanislavu Šašinovi, Slavičín, za 
jednotnou kupní cenu 100 Kč/m2

 prodej části pozemků parc. č. 619/4 a parc. 
č. 623/17 v k. ú. Slavičín o celkové výměře 
cca 600 m2 vlastníkům domu čp. 578 v k. ú. 
Slavičín za kupní cenu 200 Kč/m2

 prodej části pozemku parc. č. 4415/1 
v k. ú. Slavičín o výměře cca 85 m2 Martě 
Kovaříkové, Slavičín, o výměře cca 60 m2 

Radomíru a Heleně Kurtinovým, Slavičín, 
o výměře cca 65 m2 Hedvice Weberové, Lito-
vel, o výměře cca 100 m2 Mgr. Romanu a Janě 
Goldbachovým, Slavičín, o výměře cca 75 m2 

Janu a Marii Kostkovým, Slavičín, o výměře 
cca 85 m2 Zdence Minarčíkové, Slavičín, za 
kupní cenu 80 Kč/m2 

 prodej části pozemku parc. č. 4283 (PK) 
v k. ú. Slavičín o výměře cca 225 m2 Haně 
Macejkové, Slavičín, za kupní cenu 100 Kč/
m2, za podmínky zřízení věcného břemene 
odpovídající právu zřízení a provozování zaří-
zení a provozování zařízení veřejné optické 
sítě ve prospěch Města Slavičín,

 vzalo na vědomí
informace o přípravě projektu do programu 
prevence kriminality v roce 2008.

Od 3. prosince 2007 bude na Měst-
ském úřadě ve Slavičíně zavedena nová 
služba – poskytování ověřených výpisů 
z obchodního a živnostenského rejstří-
ku, a to na základě zákona č. 365/2006 
Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a vyhlášky č. 550/2006 Sb., 
kterou se stanovuje seznam dalších 
obecních úřadů vydávajících ověřené 
výstupy z informačních systémů ve-
řejné správy. 

Občané budou mít tedy možnost po-
řídit příslušný výpis opatřený ověřovací 
doložkou za správní poplatek ve výši 50 
Kč za každou započatou stránku. Službu 
bude poskytovat odbor správní – podatel-
na, p. Spurná (přízemí, dveře č. 205). 

Mgr. Iva Florešová, 
vedoucí odboru správního

Rada města Slavičín na svém zasedání 
dne 20. 11. 2007 stanovila ceny za svoz a likvi-
daci odpadů ve Slavičíně pro rok 2008:

nádoba  110 l, svoz  1 x 14 dní  1 300 Kč
nádoba  110 l, svoz  1 x týdně  2 670 Kč
nádoba  240 l, svoz  1 x 14 dní  2 880 Kč
nádoba  240 l, svoz  1 x týdně  5 750 Kč
kontejner  1100 l, svoz  1 x 14 dní  12 460 Kč
kontejner  1100 l, svoz  1 x týdně  22 260 Kč
černý pytel  105 Kč

U bytových domů (ve správě BTH, 
s. r. o., Slavičín, SBD Obzor i v soukromé 
správě), u kterých město zajišťuje třídění 
odpadů do 1100litrových kontejnerů, se ceny 
zvyšují o obvyklých 5 %. Získané fi nanční 
prostředky jsou určeny na opravu a údržbu 
kontejnerů pro tříděný odpad.

Pytle a známky na popelnice na směsný 
odpad pro rok 2008 si občané mohou zakou-

pit na Městském úřadě Slavičín, odbor 
životního prostředí a správy majetku, v I. 
poschodí, dveře č. 306 od 13. prosince 2007. 
Termín splatnosti je 31. březen 2008.

U domácností, které využívají místo 
popelnice černé pytle, je stanovena na rok 
sada 7 kusů černých pytlů na zbytkový 
odpad. Domácnosti, ve kterých žijí sami 
manželé v důchodu, za podmínky, že sta-
robní nebo invalidní důchod je jediným 
zdrojem příjmu, odebírají 4 kusy černých 
pytlů. Důchodci – jednotlivci mohou odebrat 
2 ks pytlů.

Upozorňujeme občany, že pokud neu-
hradí poplatek do uvedeného termínu 
splatnosti, budou podle platné vyhlášky 
města řešeni v přestupkovém řízení.

Magdalena Saňáková, odbor životního 
prostředí a správy majetku

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2008

Nová služba pro občany
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naplněna. Z ekonomického hlediska se totiž 
ukázalo jako nevýhodné převážet odpady 
ze Slavičína na okolní skládky. 

K provozu bylo potřeba získat integrova-
né povolení (tzv. IPPC), bez něhož nelze na 
území našeho státu od 1. 11. 2007 provozovat 
jakoukoliv skládku odpadů. Toto povolení 
bylo vyřízeno již na zmíněnou společnost 
Skládka odpadů Slavičín, s. r. o. Tato spo-
lečnost tedy na základě nájemní smlouvy od 
listopadu letošního roku skládku provozuje 
a připravuje ve spolupráci s městem další 
etapu její výstavby. 

Naší snahou je nezávislost v oblasti 
komunálních odpadů a ekonomická vý-
hodnost likvidace odpadů. Bohužel stát na 
nás v nejbližší době nahrne další povinnosti 
– například třídění bioodpadů. A to se bez 
zvýšení nákladů rozhodně neobejde.

Už jsou prodány všechny byty v připra-
vované výstavbě v centru města?

Ne, prodané nejsou. Jak bylo avizováno 
v minulém čísle zpravodaje, připravuje se 
tato výstavba developerským způsobem. 
Jednoduše řečeno – město prodá pozemek 
fi rmě, která na pozemku vystaví byty a ty pak 
prodá. Tento záměr je schválen zastupitel-
stvem města a je rozhodnuto, že developerem 
bude fi rma Zlínstav, a. s. V současné době 
probíhá zjišťování zájmu o byty a o jejich 
velikosti. Původní záměr developera byl 
stavět pouze byty 1 + KK a 2 + KK. Namítali 
jsme, že se nám nedostává spíše bytů 3 + KK, 
proto byly nabízeny i třípokojové byty, o které 
je skutečně největší zájem. Musíme říct, že 
celkový zájem o získání bytu touto cestou 
nás mile překvapil a ukazuje, že zájem o byd-
lení ve městě je velký, což nás samozřejmě 
těší. Nicméně se jedná o zájem předběžný 
a pokud ještě někdo z občanů bude mít 
zájem, může se obracet i nadále na vedoucí 
odboru životního prostředí a správy majetku 
Ing. Slámečkovou, která poskytne potřebné 
informace. Termín podpisu smluv o budou-
cích smlouvách je plánován na leden 2008.

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

Ptají se lidé…
 Úvodem jednu opravu či spíše okol-

nostmi vynucenou změnu odpovědi na 
dotaz z říjnového čísla zpravodaje, kdy 
jsme odpovídali na otázku dokončení proti-
povodňových opatření ve městě – výstavbu 
nábřežních zdí.  

Povodím Moravy jsme byli informováni, 
že původní záměr dokončit protipovodňová 
opatření ve městě v roce 2008 nebude reali-
zován. Jeho fi nancování totiž mělo probíhat 
ze státního programu na protipovodňová 
opatření, který má přísná pravidla. Mimo 
jiné se hodnotí výše investice vzhledem 
ke škodám, které mohou v území povodní 
vzniknout. Právě toto hodnocení nedosáhlo 
požadovaných parametrů a Povodí Moravy 
tudíž nedostane na realizaci akce původně 
uvažovanou dotaci. Celá stavba bude muset 
být fi nancována jiným způsobem. Jednou 
z možností je využití fi nančních prostředků 
z EU s dofi nancováním Města Slavičín, Zlín-
ského kraje a  Povodí Moravy. To však může 
být až v okamžiku, kdy budou vyhlášené 
příslušné výzvy z operačních programů 
a připravena žádost o dotaci. 

Druhou variantou je rozčlenit investiční 
akci na několik etap a realizovat ji postupně 
z provozních prostředků Povodí Moravy. 
V rámci údržby bude prováděno zkapacit-
ňování koryta a prioritně řešeno území mezi 
mosty v ulici Spojovací a Příční. Most v ulici 
Příční je v majetku města a je tedy na nás, 
abychom v dalších letech nalezli fi nanční 
prostředky na zvýšení jeho kapacity tak, jak 
tomu bylo v minulosti v ulici Spojovací. 

 Skládka odpadu Slavičín – Radašovy 
už je uzavřena?

Skládka není uzavřena, ale probíhají zde 
zásadní změny. Již v minulosti zastupitel-
stvo města rozhodlo založit s fi rmou JOGA 
Luhačovice, s. r. o., obchodní společnost 
s názvem Skládka odpadů Slavičín, s. r. o., 
která bude mít na starosti výstavbu další 
etapy skládky, protože ta stávající je již téměř 

V soutěži pěti měst Zlínského kraje ve 
sběru vysloužilých elektrospotřebičů, která 
proběhla začátkem září a kterou v rámci své 
celorepublikové informační akce vyhlásil 
kolektivní systém Elektrowin, zvítězil Slavičín 
– nejmenší z měst, kde se akce konala. Do 
kontejneru přistaveného na náměstí občané 
během dne nanosili téměř 4 tuny elektroza-
řízení, přesněji 3,89 tuny, což představuje 
0,56 kg na jednoho obyvatele. Malé domácí 
spotřebiče nosily zejména děti slavičínských 
škol, které akci navštívily. 

Potřeba sdělit, co je nového v řešení 
některých problémů spojených s užíváním 
Domů s pečovatelskou službou v Hrádku, 
nás přivedla mezi jejich obyvatele na konci 
měsíce října. Zájem o setkání byl skutečně 
veliký, a tak Ing. Oldřich Kozáček, ředitel BTH 
Slavičín, s. r. o. a Bc. Milena Tománková, ředi-
telka Charity sv. Vojtěcha, měli spolu se mnou 
a všemi přítomnými o čem debatovat.

Za největší problém nájemníci označili 
neplatiče nájemného a problémové osoby, 
které se nedaří již dlouhá léta vystěhovat. 
Soudy se táhnou skutečně dlouho, ale věří-
me, že za pomoci soukromých exekutorů se 
nám podaří tyto záležitosti dovést k brzkému 
konci. Jiným případem jsou ti, kteří nájem-
né za byty a služby s ním spojené platí, ale 
byty užívají jen zřídka. S těmito nájemníky 
byl proveden po ukončení setkání pohovor, 

při němž sdělili, že mají zájem byty řádně 
užívat. Domluvili jsme se společně, že tuto 
věc budeme sledovat a k vyhodnocení se za 
několik měsíců vrátíme.

Jako problematický se ukázal také fakt, 
že některé autobusové spoje nezastavují 
na zastávce u DPS. U dvou požadovaných 
spojů se podařilo operativně s dopravcem 
– ČSAD Vsetín – dojednat, že na zastávce 
od prosincové změny jízdních řádů zastavo-
vat bude. K tomu je potřeba změna licence, 
o kterou již dopravce požádal. Přislíbili jsme 
dodat na zastávku požadovanou lavičku 
a záležitost předali na starost Službám města 
Slavičína.

Předmětem debaty byla také otázka dal-
šího provozu městské nemocnice. Ze strany 
města bylo jasně deklarováno, že vyjednáme 
takové podmínky, aby byl zachován maximál-

ně možný rozsah poskytování zdravotní péče. 
Nájemci uvítali to, že nemocnice zůstane 
zachována a bude poskytovat své služby 
především starším spoluobčanům.

V ohni otázek se ocitl také Ing. Kozá-
ček, který odpovídal na dotazy týkající se 
nájemného, cen plynu a elektrické energie, 
otápění společných prostor, zimní údržby 
chodníků atd. Paní ředitelka Tománková 
hovořila o rozsahu a cenách poskytovaných 
pečovatelských služeb.

Téměř dvě hodiny jsme debatovali 
o věcech, které nájemce zajímaly. Nebýt 
jedenácté hodiny, tedy času, kdy se dováží 
oběd, debata by byla jistě delší. Věřím, že se 
do příštího setkání podaří většinu problémů 
– i těch dlouhodobých – uspokojivě vyřešit. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta 

Setkání v Domech s pečovatelskou službou Hrádku

V soutěži pěti měst 
zvítězil Slavičín

Zaslouženou odměnu 20 000 Kč předal 
starostovi města Slavičína Jaroslavu Končic-
kému generální ředitel společnosti Elektrowin 
Roman Tvrzník. 

„Odměnu spravedlivě rozdělíme mezi 
školy,“ prozradil starosta. „Děti na tom, že 
město vyhrálo, měly velký podíl. Jednak samy 
nosily do přistaveného kontejneru drobné 
nepotřebné elektrospotřebiče a také na akci 
upozornily rodiče, kteří využili možnost zbavit 
se vysloužilých elektrospotřebičů,“ doplnil. 

„I já oceňuji, že se ve Slavičíně zapojily do 
akce zejména děti,“ řekl Roman Tvrzník. „Ač 
se to nezdá, v mnoha rodinách jsou to právě 
děti, které pozitivně ovlivňují rodiče při roz-
hodování, jak si správně počínat s nefunkčním 
elektrospotřebičem,“ dodává. 

Akci uspořádal Elektrowin první zářijový 
týden v pěti městech Zlínského kraje – Zlíně, 
Slavičíně, Uherském Brodě, Hulíně a Kromě-
říži. Celkem občané v rámci akce shromáždili 
3,89 tuny elektrozařízení.

Taťána Pokorná, Elektrowin
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Jak jste možná mnozí mohli v posledním 
období zaznamenat, činnost nové Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města 
Slavičín se už netýká pouze odborné přípravy 
členů a cvičných výjezdů, ale i ostrých zásahů 
ve spolupráci s pracovníky stanice hasičského 
záchranného sboru ve Slavičíně. Naši hasiči 
pomáhali při likvidaci dopravní nehody ve 
Slavičíně, při hašení požáru drůbežárny ve 
Vlachovicích, zajišťovali technickou pomoc 
při odčerpávání vody na silnici v Hrádku po 
prudkém dešti. Největší akcí za dobu působení 
pohotovostní jednotky byla likvidace požáru 
seníku na Petrůvce, která trvala 4 dny. Všem, 
kteří obětavě zasahovali při tomto rozsáhlém 
požáru, patří poděkování. 

V zájmu zajištění akceschopnosti a bez-
pečnosti členů byla jednotka vybavena 
potřebnou speciální výstrojí, kterou pořídilo 
Město Slavičín v celkové hodnotě 300 tis. Kč. 
Zlínský kraj pro tento účel poskytl dotaci ve 
výši 100 tis. Kč, Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje přispěl částkou 50 tis. Kč, 
zbývající částka je kryta z rozpočtu Města 
Slavičín. O pořízení dalšího potřebného 
vybavení se bude jednat při schvalování 
rozpočtu na rok 2008.

Od zahájení činnosti jednotky se její slože-
ní několikrát změnilo. Někteří členové odešli 
již po několika týdnech působení. Mnozí si 
patrně neuvědomili časovou a odbornou 
náročnost této činnosti, ale také náročnost 

Členové JSDH města Slavičín jsou 
připraveni k zásahu

z hlediska osobní zodpovědnosti. V současné 
době jednotce chybí dva členové. Ti jsou ve 
službách doplňováni z řad zaměstnanců 
hasičského záchranného sboru, kteří jsou 
zároveň členy JSDH města Slavičín. Proto se 
obracím na ty, kteří by měli zájem o službu 
v JSDH JPO II, nechybí jim chuť a odvaha 
chránit majetek a zdraví občanů i města, jsou 

PODĚKOVÁNÍ
všem profesionálním i dobrovolným hasičům, kama-
rádům, přátelům, známým i kolegům zemědělcům, kteří 
poskytli pomoc při hašení požáru seníku na Petrůvce, záchraně 
strojů a nabídli pomoc jak hmotnou v podobě krmiva, tak fi nanční 
ve formě sbírky.
Všem dotyčným touto cestou děkuji.

Jiří Gottfried,  soukromý zemědělec z Petrůvky

Jednotka SDH města Slavičín zasahuje
zodpovědní a spolehliví a byli by schopni 
zajistit svou dosažitelnost v případě výjez-
du, aby se přihlásili na správním odboru 
MěÚ, dveře č. 209 nebo u místostarosty 
Ing. Pavla Studeníka. S každým zájemcem 
bude učiněn pohovor, na jehož základě se 
bude rozhodovat o jeho přijetí za člena JSDH 
města Slavičín. Po přijetí bude s novým čle-
nem uzavřena dohoda o členství v jednotce 
a dohoda o pracovní činnosti. 

Mgr. Iva Florešová, 
vedoucí odboru správního

Zlínská vodárenská, a. s.
uzavření zákaznického centra mezi svátky

Společnost Zlínská vodárenská si dovoluje oznámit svým 
klientům, že ve dnech 27., 28. a 31. prosince 2007 bude uzavřeno 
Zákaznické centrum společnosti ve Zlíně – Loukách i kontaktní 
místo ve Valašských Kloboukách.

Zlínská vodárenská, a. s. – člen skupiny Veolia Voda je provo-
zovatelem vodovodů a kanalizací na území měst a obcí v rozsahu 
bývalého okresu Zlín. Společnost zásobuje pitnou vodou 155 
tisíc obyvatel a podnikatelských subjektů. Spravuje 1 040 km 
vodovodní sítě a 561 km kanalizačních stok. Neodmyslitelnou 
součástí komunikace s klienty je bezplatná linka: 800 100 063, 
na kterou lze hlásit havárie 24 hodin denně. Společnost také 
zasílá svým zaregistrovaným zákazníkům SMS o plánovaných 
odstávkách a případných větších haváriích vody zdarma. 

Zlínská vodárenská, a. s., Váš dodavatel vodárenských služeb, 
přeje všem svým zákazníkům a partnerům veselé Vánoce 
a úspěšný rok 2008.
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Od ledna do října zemřelo 
na silnicích 936 lidíČtrnáctiletý chlapec zapálil seník

českých silnicích celkem 936 lidí, z toho 21 
dětí. Nehod se ovšem stalo méně než loni. 
Vyplývá to ze statistiky, kterou na svém 
webu zveřejnilo ministerstvo vnitra. Policie 
zaznamenala letos od ledna do října 149 608 
nehod. Vznikla při nich škoda necelých sedm 
miliard korun. Nejvíce se bouralo v Praze, 
nejméně v Jihočeském kraji. Čtyři procen-
ta všech nehod způsobili lidé pod vlivem 
alkoholu. Nejrizikovějším dnem na silnicích 
zůstává pátek, následuje pondělí a středa. 
V samotném říjnu zahynulo při nehodách 
96 lidí, což je nejnižší počet za tento měsíc 
od roku 1990. Znamená to, že po čtyřech 
měsících zvyšování počtu mrtvých přišel 
pokles. Nejčastější hlavní příčinou havárií 
je nesprávný způsob jízdy a nedání před-
nosti v jízdě. Nejvíce smrtelných nehod však 
způsobuje nepřiměřená rychlost. Kvůli ní od 
ledna do října zahynulo 401 lidí, tedy téměř 
polovina z celkového počtu mrtvých.

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Slavičínská hlídka dopadla
myslivce – pytláka

Hlídka slavičínských policistů dopadla 
pytláka. Při běžné kontrole zastavila dvaa-
sedmdesátiletého řidiče, který přepravoval 
uloveného srnečka. Policisté zjistili, že 
řidič je myslivec a zvíře zastřelil na louce 
u Jestřabí na místě zvaném Pod Doubravou. 
Přibližně dvouletý srnec byl v době hájení, 
muž k jeho usmrcení použil lovecký nůž 
a zvěři dal zakázaný „záraz“. Mrtvého srnce 
navíc neoznačil plombou. Myslivec tvrdil, že 
z legálně držené lovecké zbraně s puškohle-
dem vystřelit nechtěl, hájeného srnce prý 
zastřelil omylem. Policistům zbraň i srnce 
vydal. Dvacetikilogramové zvíře jsme vrátili 
majiteli, tedy mysliveckému spolku Jestřabí. 
Myslivce podezříváme z trestného činu pyt-
láctví, za který hrozí zákaz činnosti, peněžitý 
trest a v těch nejzávažnějších případech až 
dvouleté vězení.

V sobotu 27. října odpoledne začalo hořet 
v areálu bývalého zemědělského družstva 
v obci Petrůvka. Požár vznikl v plechové 

Policie České republiky informuje Dopravní zpravodajství listopad 2007

celkem dopravních nehod 6

smrtelné zranění 0

těžké zranění 0

lehké zranění 4

podnapilí řidiči 4

budově, ve které byly uloženy balíky sena 
a zemědělské stroje. Na místě zasahovali 
hasiči ze Slavičína, Luhačovic, Pozlovic i Pet-
růvky. Slavičínská policejní hlídka zjistila, 
že požár neúmyslně způsobil čtrnáctiletý 
chlapec z Petrůvky. Vyšetřovatel hasičů před-
běžně odhadl škodu na 400 tisíc korun. 

Vzhledem k tomu, že se požár hasičům 
nepodařilo uhasit, shořelo v seníku asi 300 
balíků sena, traktor, žací rotačka a hydrau-
lické kleště. Čtrnáctiletý chlapec se policis-
tům přiznal, že zde se svým kamarádem 
brali seno na zateplení chatky. Balíky ale 
byly svázány provazy, které nešly rozvá-
zat, a proto ho napadlo je přepálit. Chytlo 
i seno, které se pak chlapec snažil zadupat 
a uhasit vodou, kterou měl u sebe. Když 
se mu to nepodařilo, tak utekl. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o nezletilého chlapce, 
který nejednal úmyslně, případ jsme předali 
vyšetřovateli hasičů. 

Za prvních deset měsíců letošního roku 
zemřelo při dopravních nehodách o 155 
lidí více než ve srovnatelném období roku 
2006. Od ledna do konce října zahynulo na 

Řidiči motorových vozidel si jistě všimli 
při vjezdu do města od Luhačovic infor-
mačního radaru rychlosti vozidel. Každý 
účastník provozu tento prvek přispívající 
k bezpečnosti jistě uvítal. (Pozn.: V součas-
né době je radar dočasně demontován 
kvůli vyhodnocení dat. Do konce 
roku bude instalován 
již trvale.) Doprav-
ní komise však 
konstatuje, že tato 
krajská komuni-
kace II. třídy je 
velmi opomíjená 
a doslova zanedbaná.

Nová čerpací stanice 
pohonných hmot na jedné straně, pěkné 
tenisové středisko na druhé straně s novou 
širokou silnicí uprostřed navodí hezký a pří-
jemný vjezd do města. Od autobusové zastáv-
ky minimálně po most je však komunikace 
nevyhovující: velmi špatný povrch vozovky, 

nevyhovující šíře, ulice bez obrubníků, chy-
bějící chodníky atd. Paradoxní je, že přilehlé 
ulice Cihlářská, Sedlářská a nyní i nová ulička 
k Řehákovým, které jsou ve správě města, 

jsou upravené a kvalitní.
Podle vyjádření členů vede-

ní Radnice je důvodem toho-
to stavu stále chybějící 

přeložka inženýr-
ské sítě, o které 

se intenzivně 
jedná. Vodovod 
pod vozovkou 

je totiž v majet-
ku VaK (vodovody 

a kanalizace).
Chceme věřit, že hlavní vjezd do města 

se brzy dočká úpravy, nebo alespoň do 
stavu, jaký je na příjezdu do Lipové nebo 
od výzkumného ústavu. Nádražní ulice 
v Hrádku na renovaci však taky čeká.

Jiří Juřík, předseda dopravní komise

Slovo ke kvalitě krajské silnice II. třídy v našem městě
V době vánočních svátků je provozní doba 
upravena následovně:
Čtvrtek  27. 12. 2007  7:00 – 11:00 hod. 
Pátek  28. 12. 2007  7:00 – 11:00 hod. 
Pondělí  31. 12. 2007  ZAVŘENO
V případě vážné poruchy nebo havárie 
je možno tuto skutečnost oznámit na 
telefonní čísla:
provozní technik bytů: 604 715 537
provozní technik kotelen: 603 210 404

Osadní výbor v Hrádku
Vás srdečně zve 

na Rozsvícení vánočního stromu 

s kulturním programem dne 
15. prosince od 16 hodin 

v Hrádku u Obecního domu.

Osadní výbor Nevšová a Komise pro 
občanské záležitosti v Nevšové Vás 

srdečně zvou v sobotu 1. prosince na 
Rozsvícení vánočního 

stromu v Nevšové. Začátek v 15 hodin.
Adventní koncert pěveckého sdružní 

Cantare začne v 18 hodin 
v obecním domě.

BTH Slavičín oznamuje

BTH Slavičín, spol. s r. o., 
přeje všem vlastníkům 

a nájemníkům spravovaných 
objektů, jakož i obchodním 
partnerům příjemné prožití 
svátků vánočních a v nadchá-
zejícím roce 2008 hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

 Ing. Oldřich Kozáček, 
ředitel BTH Slavičín, spol. s. r. o.

Městská knihovna Slavičín 
Oznamujeme všem našim čtenářům 

a uživatelům, že v době 
od 24. 12. 2007 

do 1. 1 2008 bude knihovna uzavřena. 
Ať po celý Vánoční čas, radostná nálada 

provází Vás... 
přejí pracovnice městské knihovny.
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Stejně jako v minulých letech, tak i letos 
by chtělo naše sdružení pozvat veřejnost 
na vánoční besídku, která se uskuteční 14. 
prosince v 16 hodin v restauraci Záložna. 

Kratičký program zaměřený na vánoční 
tradice si za pomoci rodičů připraví naše děti, 
které odměníme balíčky pod stromečkem.

Takto se rozloučíme se starým rokem, ve 
kterém jsme zorganizovali několik akcí, jako 
byl dvoudenní rehabilitační pobyt v hotelu 
Vega Pozlovice, táborák k MDD, několik spor-
tovních odpolední spojených s plaváním, 
pouštění draků, poznávací výlet v Hřebčíně 
v Napajedlích spojený s návštěvou Leteckého 
muzea Kunovice a beseda s pracovnicemi 
sociálního oddělení v Luhačovicích.

NAROZENÍ
Michal a Marie Ťulpovi – syn Ondřej
Daniel Vašák a Marie Slováková – dcera Amélie
Jiří Havrlant a Iveta Hubíková – syn Otto
Kamil a Marie Kořínkovi – dcera Tereza
Zdeněk a Jitka Drozdovi – dcera Eliška
Marek a Věra Frajtovi – syn Václav
Igor a Ludmila Tělupilovi – dcera Tereza a syn Tomáš
Pavel a Miroslava Andertovi – syn Tomáš
Zdenek a Vladislava Změlíkovi – dcera Eliška
Pavel Hubík a Kateřina Hlavičková – syn Pavel
Michal a Veronika Prchlíkovi – syn Jakub
Pavel a Daniela Ventrčovi – dcera Zuzana

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁŘÍ

SŇATKY
Pavel Bačůvka a Pavla Žáčková
Petr Sýkora a Iveta Žeravčíková
Jaroslav Saňák a Jana Beranová
Tomáš Pazdera a Martina Výduchová

ÚMRTÍ 
3. 10. 2007 Oldřich Voltner, 61 let, Rokytnice
13. 10. 2007 Josef Šnejd, 64 let, Slavičín
13. 10. 2007 Václav Adámek, 88 let, Petrůvka
22. 10. 2007 Stanislav Žalek, 56 let, Bohuslavice
24. 10. 2007 Jaroslav Hýbl, 68 let, Rokytnice
24. 10. 2007 Anastázie Bartošová, 84 let, Hrádek

Pravidelně se setkáváme se starostou 
města, s nímž konzultujeme problematiku 
bezbariérového přístupu tělesně znevýhod-
něných osob.

Veškerou činnost bychom však nemohli 
uskutečnit bez fi nanční podpory, za kterou 
děkujeme Městu Slavičín, Českému svazu 
žen, fi rmám TVD-Technická výroba, a. s., 
Rokytnice, KOWAG, s. r. o., Rokytnice, 
Potraviny Elva Slavičín a nově i občanské-
mu sdružení UnArt, které poskytlo výtěžek 
z prázdninového koncertu na činnost našeho 
sdružení.

Závěrem bychom chtěli všem našim pří-
znivcům a členům sdružení popřát hodně 
zdraví a vzájemného porozumění v novém 
roce.

Ivana Sukaná

Dům dětí a mládeže ve Slavičíně 
Vás zve na 8. ročník pěvecké soutěže 

Rozjezdy pro hvězdy. 
Uskuteční se v Sokolovně 

8. 12. 2007, začátek ve 14 hodin.  

Právě jsme načali poslední dvanáctinu 
tohoto kalendářního roku. Je to mimo jiné také 
prostor zhodnotit, jak se dařilo či nedařilo.

Každý z nás pohlíží obvykle z dvojího úhlu: 
tím prvním je osobní život, tím druhým život 
pracovní. Pomalu bilancujeme i my. 

Naštěstí je více naskládáno na pomyslné 
misce vah, která nese název „dařilo se“. Pokud 
se dařilo, bylo to z více důvodů. Jedním z nich 
je prima pracovní kolektiv interních, stejně tak 
jako prima kolektiv externích a dobrovolných 
pracovníků našeho zařízení. K těmto je ještě 
třeba přidat další subjekty, které s domem dětí 
spolupracují a pomáhají mu. Za těmito řádky 
stojí dlouhá řada lidí, kteří jsou ochotni dělit 
se o svůj volný čas s našimi klienty, a to tak, 
jak to nejlépe dovedou. Toto konstatování je 
příjemné především proto, že čas je dnes pro 
většinu z nás téměř nedostatkovým zbožím.

Už dnes je našim přáním, abychom si 
totéž mohli říci i za rok. Přelom roku – Sil-
vestr – Nový rok – nový rok. Máme spoustu 
drobných i větších přání, která chceme 
zrealizovat ve prospěch našich klientů a ve 
prospěch slavičínské veřejnosti. Příjemným 
příslibem nejspíš bude rozšíření našich letních 
aktivit v létě 2008, a to prostřednictvím zvý-
šení nabídky konkrétně příměstských táborů 
z původních dvou až na čtyři.

Abychom nešli do příštího roku s dluhy, 
přinášíme téměř na jeho konci velmi pří-
znivou informaci o Dnu se Světluškou, na 
němž vedle DDM Slavičín participovaly i obě 
základní školy ve Slavičíně, Gymnázium Jana 
Pivečky Slavičín a SOŠ Slavičín – Divnice. 
Výsledkem je doposud nejvyšší zisk pro sla-
bozraké a nevidomé, a to fi nanční částka ve 
výši 18 833 Kč.

Poděkování patří nejen výše uvedeným 
školám, ale i veřejnosti a hlavně – světluš-
kám.

Jsme především zařízení pro děti a tak 
zvedáme pomyslnou číši dětského šampusu, 
abychom připili jen na to nejlepší v roce 2008. 
 PaedDr. Zdenka Odehnalová, 

 ředitelka DDM Slavičín 

Zprávy z domečku 
V neděli 21. října se v kostele 

svatého Vojtěcha ve Slavičíně 
uskutečnil v rámci akce 30 dní pro neziskový 
sektor charitativní koncert, na němž vystoupil 
člen Zlínské fi lharmonie Bohuslava Martinů 
violoncellista Martin Bzirský. 

Nikdo z nás ani netušil, že i jeden hudební 
nástroj v nás dokáže zanechat tak silný umě-
lecký zážitek. 

Za krásně strávený nedělní podvečer děku-
jeme panu Bzirskému, který výtěžek z koncer-
tu daroval Charitě sv. Vojtěcha Slavičín. 

Z dobrovolného vstupného byl zakoupen 
rehabilitační míč pro klienty Denního centra 
Maják, děkujeme všem kteří nám přispěli. 

Kolektiv Charity sv. Vojtěcha Slavičín

PODĚKOVÁNÍ 

Přátelé z lásky – sdružení rodin s handicapovanými dětmi 
ze Slavičína a přilehlého okolí
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Čas plyne, vzpomínky zůstá-
vají. 

Dne 13. prosince 2007 vzpo-
meneme 10. výročí úmrtí pana 
Otakara COŇKA ze Slavičína. 

S láskou vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinou.

Dne 30. 11. 2007 a 31. 1. 2008 
uplynulo již osm let, kdy nás 

navždy opustili Zdeněk a Ivan 
KUNDEROVI. 

Vzpomínají maminka a bratři 
Honza a Petr.

Nikdo to neřekne, nikdo to 
nepoví, čím byl tatínek každému 
z nás. Nikdo ho nevrátí, nikdo ho 
nevzbudí, nikdo nám nedá zpět 
tatínkův hlas. Umlklo srdce zna-

vené, přestalo bít. Budiž Ti, drahý 
tatínku, za všechno vřelý dík. 

Dne 26. prosince 2007 uplyne 
15 let, kdy nás opustil náš drahý 
tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Karel ŠEVCŮJ z Nevšové. 

Nikdy nezapomenou na dobrého 
člověka dcery Drahomíra, Jarmila 

a Stanislava s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

s námi. 

Třiceti pěti roků by ses dožila, 
ale smrt Ti život přerušila, nám 
zbývá jen s láskou vzpomínat, ať 
vzpomene každý, kdo Tě měl rád. 

Dne 4. prosince 2007 vzpome-
neme nedožitých 35. narozenin 

naší dcery 
Lenky GOTTFRIEDOVÉ 

z Hrádku. 
Za tichou vzpomínku děkují 

rodiče, sourozenci s rodinami.

V Z P O M Í N Á M E

Odešla, ale zůstane v srdcích 
všech, kteří ji měli rádi. 

Dne 7. prosince 2007 vzpomene-
me prvního smutného výročí úmrtí 

naší drahé maminky, babičky, 
sestry a tety paní 

Emilie MALÍKOVÉ z Lipové. 
S láskou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkují dcera a souro-
zenci s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, aby 
nám dal na Tebe zapomenout. 

Dne 18. prosince 2007 vzpo-
meneme 4. výročí úmrtí mého 

manžela a tatínka pana 
Jaroslava REMEŠE ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují 
manželka Jana a synové David 

a Martin. 

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel a žije v našich srdcích 

s námi dál.
Dne 28. prosince 2007 vzpome-

neme 2. výročí úmrtí naší milované 
maminky a manželky paní 

Ludmily BELŽÍKOVÉ z Hrádku. 
Za tichou vzpomínku děkují 

manžel a synové s rodinami.

6. prosinec je pro nás nejsmutnější 
den našeho života. Vzpomeneme 
2. výročí, kdy tragicky zemřel můj 
milovaný manžel, tatínek a děde-

ček pan Josef VAŠÍČEK.
S úctou a láskou vzpomínají a za 

tichou vzpomínku děkují 
manželka, dcery s rodinami 

a rodiče Gronychovi.

Kytičku květů na Váš hrob Vám 
dáme, se slzami v očích 

na Vás vzpomínáme.
Dne 9. května 2007 uplynulo 

10 let, kdy nás navždy opustil náš 
tatínek pan Alois VACULÍK a dne 

1. prosince 2007 uplynulo 15 let, kdy 
nás navždy opustila naše 

maminka paní 
Marie VACULÍKOVÁ. 

Za tichou vzpomínku děkují 
dcery s rodinami.

I když Ti osud život vzal, v našich 
srdcích žiješ dál. 

Dne 10. prosinec 2007 vzpome-
neme 5. výročí úmrtí naší maminky, 

babičky a prababičky paní 
Anny ANDERTOVÉ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají a za 

tichou vzpomínku děkují syn Jaro-
slav, vnučka Jana s rodinou a vnuk 

Pavel s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě 
měl rád, nezapomene. 

Dne 1. listopadu 2007 jsme si 
připomněli 10. výročí úmrtí pana 

Vincence OCELÍKA 
ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 4. prosince 2007 vzpomene-

me 25. výročí úmrtí pana 
Josefa SURÉHO ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

Dne 10. prosince 2007 vzpomene-
me 10. smutné výročí, kdy nás 

navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička 

paní Františka HOUŽVOVÁ 
ze Slavičína. 

Stále vzpomíná dcera Marie 
Sedlářová s rodinou a syn Svatopluk 

Houžva s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 8. prosince 2007 uplyne 

20 let od úmrtí pana 
Emila ŠURÁNĚ ze Slavičína. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Pracoval vždy do únavy, klidu 
sobě nedopřál. Srdce jeho zlaté bylo, 

každému jen blaho přál. Za vše 
dobré, co vykonal, tichý 

spánek buď mu přán. 
Dne 17. prosince 2007 vzpome-
neme 7. výročí úmrtí pana 

Miroslava ARGALÁŠE z Divnic. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, dcery s rodinami a ostat-
ní příbuzní. 

Jste stále v našich srdcích. 
Dne 27. listopadu 2007 jsme si 

připomněli 9. výročí úmrtí našeho 
tatínka pana Josefa BUREŠE 

z Hrádku a 23. prosince 2007 si 
připomeneme 10. výročí úmrtí naši 

maminky paní 
Hedviky BUREŠOVÉ z Hrádku. 

S láskou a úctou vzpomínají 
synové a dcera s rodinami, vnuci 

i pravnuci.

Kytičku květů na Tvůj hrob 
dáme, se slzami v očích 

vzpomínáme. 
Dne 26. prosince 2007 by se 

dožil 60 let pan 
Ferdinand PALKOVIČ z Divnic. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka s rodinou.

OZNÁMENÍ - MUDr. Radmila Pinďáková 
nebude od 3. – 8. prosince 2007 ordinovat. 

Zastupuje MUDr. Roman Űberall.

Děkujeme zdravotním sestrám, ošetřovatelkám a lékařům Městské nemoc-
nice Slavičín za vzornou a obětavou péči o naši těžce nemocnou maminku. 

Oceňujeme nevšední a vstřícný přístup všech, zvláště ošetřující lékařky 
MUDr. Miroslavy Manové, nejen k nemocným, ale i k jejich příbuzným.

Chtěli bychom touto cestou také vyjádřit upřímné poděkování za projevy 
soustrasti, květinové dary a hojnou účast na posledním rozloučení s paní 

Marií Adámkovou z Petrůvky.  Rodina Adámkova
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Strojařina v novém kabátě

V současné době se žáci devátých tříd 
rozhodují, kam na školu, jaké budoucí po-
volání si zvolit. Ve svém rozhodování nejsou 
sami, pomáhají rodiče, učitelé škol i veřejné 
sdělovací prostředky. Otázka mnohdy zní: 
všeobecné nebo odborné profesní vzdělá-
vání, maturitní obor nebo ten s výučním 
listem?

Všeobecné vzdělání takřka pro všechny 
mladé lidi není asi tím nejlepším řešením. 
S trochou nadsázky lze říct, že systém, v němž 
devět z deseti lidí bude mít maturitu a z nich 
sedm bakalářské vzdělání ve společenských 
vědách, ačkoliv proti tomu jde ekonomická 
realita tohoto státu i regionu, je absurdní. 
Souběžně s tímto tak dochází k neustálému 
upřednostňování všeobecného vzdělávání na 
úkor profesního vzdělávání a odborné praxe. 
Permanentně se vytváří negativní obraz uč-
ňovského školství v médiích a ve veřejnosti. 
(Přitom země EU s mnohem výkonnějšími 
ekonomikami, např. Rakousko, Německo, 
Itálie aj., mají počet žáků v učebních oborech 
daleko vyšší.)

Je proto nutné, aby veřejnost pochopila 
význam odborného vzdělání, zvláště když 
strojírenské profese zde v našem regionu 
mají velkou tradici, jsou potřebné pro celé 

české hospodářství, zajímají zahraniční 
investory a nacházejí stále větší možnosti 
uplatnění.

Firmy, se kterými SOŠ Slavičín spolu-
pracuje (Groz-Beckert Val. Klobouky, TRY-
ON Brumov-Bylnice, SV Slavičín, CEBES 
Brumov-Bylnice, PGI MORAVA Rokytnice, 
TVD Rokytnice, KOWAG Rokytnice, NTS 
Prometal Slavičín, HYDRAULICS Sehradice 
a další, a to i v regionu Bojkovic), pořádají 
náborové akce, zajišťují odborné stáže, odmě-
ňují žáky za produktivní činnost (60–70 Kč/
hod.) a v neposlední řadě dokáží žákům na-
bídnout za dobrou práci odpovídající mzdu. 
Není tajemstvím, že šikovný začínající mladý 
frézař, soustružník či obráběč kovů, který si 
rozšíří odbornost třeba o laserové svařování, 
si může vydělat i 25 000 Kč měsíčně.

Rovněž je nutno připomenout, že stro-
jařina už není to, co bývala. Podobně jako 
projektanti opustili rýsovací prkna, mají 
i strojaři zcela jiné pracovní podmínky sou-
visející především s aplikovanou výpočetní 
technikou a programováním.

Pracuje se v moderním, hygienickém 
a bezpečném provozu, odpadá hlučnost, 
všudypřítomná špína a stříkající emulze. 

S
Součástky vyrábějí stroje řízené počítačem 
tzv. CNC, kdy se celá výroba odehrává v uza-
vřeném prostoru stroje. Důsledkem je čistý 
provoz, vyšší přesnost, větší produktivita prá-
ce a snadná změna výrobního programu.

Co říci závěrem? Snad jen to, že vše se 
teprve rodí a usazuje a nikde není záruka, že 
tyto motivační pobídky fi rem a SOŠ Slavičín 
budou žáky a jejich rodiči akceptovány. Třeba 
však skutečně všechny ty kampaně slibující 
rodičům pro jejich děti jisté zaměstnání, 
stipendia, pomůcky, stáže, sociální výhody 
aj. budou rodičům stát za to, aby pro své 
děti upřednostnili spíše odborné a profesní 
vzdělání.

Strojařina v novém kabátě za to rozhodně 
stojí!  

Mgr. Jana Kubíčková

Příběhy bezpráví

„Obětavým lidem, kte-
ří pracují s dětmi, patří 
naše velké uznání,“ řekl 
ve svém projevu hejtman 

Libor Lukáš. Šlo již o čtvrtý ročník akce 
vzdávající hold lidem, kteří dlouhodobou 
a kvalitní činností v oblasti volnočasových 
aktivit dětí a mládeže nabízejí smysluplné 
trávení volného času. 

Ocenění pracovníci převzali pamětní 
medaile Zlínského kraje, upomínkové 
listy a věcné dary. Spolu s dvaceti oceně-
nými, které vybrala komise z dvojnásobku 
nominací, převzaly ocenění naše paní 
učitelky Božena Bělohlávková a Ivana 
Pančíková. V roce 1986 společně založily 
národopisný soubor Slavičánek. Ten se 
pod jejich vedením zařadil mezi nejlepší 
v republice. Dvakrát reprezentoval Va-
lašsko na Celostátní přehlídce v Jihlavě, 
dvakrát vystupoval na Pražském hradě. 
Úspěch získal nejenom u nás, ale i na 
Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Chor-
vatsku. 

Počet dětí, ve kterých vzbudily lásku 
k folkloru a lidovému tanci, lze dnes těžko 
spočítat. 

Za všechny žáky školy, kteří v historii 
prošli souborem Slavičánek, jejich rodiče 
a všechny kolegy se připojuji k poděkování 
a gratulaci k tomuto významnému ocenění. 
Ať jim elán vydrží co nejdéle a ať se najdou 
pokračovatelé v jejich práci.  

 Petr Navrátil, ředitel školy 

Před dvěma lety se Základní škola 
Vlára zapojila do projektu Jeden svět na 
školách, v rámci kterého nabízí společnost 
Člověk v tísni školám dokumentární fi lmy 
přibližující z různých pohledů aktuální 
problémy současného světa. Letos poprvé 
jsme se v průběhu listopadu účastnili 
akce Příběhy bezpráví. Díky promítnu-
tému dokumentárnímu fi lmu a následné 
besedě s pamětníkem se děti mohly více 
dozvědět o politické situaci a soudních 
procesech v padesátých letech. My jsme 
zvolili dokumentární fi lm Kauza Uher-
ské Hradiště a jako hosta si pozvali pana 
Františka Lišku ze Štítné nad Vláří, který 
má více jak osmiletou osobní zkušenost 
s komunistickými lágry. 

A jak akci vidí jedna z našich žákyň 
Julie Kozubíková: „Nejdřív nám byl promít-
nut fi lm, který nám přiblížil rané období 
komunismu. Dokument byl zaměřený na 
věznici v Uherském Hradišti, kde byli 
zavíráni často z nepochopitelných důvodů 
obyčejní lidé. Ti, kteří všechny tyto hrůzy 
zažili, vyprávěli o strašných věcech, které 
na nich prováděla STB. I pan Liška byl 
svědkem bezdůvodného týrání vězňů. Na-
příklad jim při výslechu pouštěli elektrický 
proud do bot nebo přikládali nedopalky na 
kůži a další nepříjemnosti. Dokument byl 
zajímavý, ale bohužel také velmi smutný. 
Po zhlédnutí fi lmu nám pan Liška vyprávěl, 
jak se do této věznice vlastně dostal. Do 
vězení vůbec neměl jít, ale šel tam kvůli 
svému otci, který utekl při zatýkání. Pak 
jsme se mohli ptát. U každé odpovědi se 
trochu zapovídal, a tak jsme se dozvěděli 
opravdu mnoho. Pan Liška rozdával úsmě-
vy na všechny strany a kdybyste ho potkali 
na ulici, těžko byste tipovali, že si musel 
v minulosti hodně vytrpět.

Myslím si, že pro každého z nás byla 
beseda zajímavá a hlavně velmi poučná. 

Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých 
věcí o tomto období, o nichž jsem dosud 
neměla ani tušení.“

Mgr. Gabriela Šuráňová

Dříve...

...nyní

Zlínský kraj ocenil naše paní učitelky

Podzimní sportovní aktivity 
• V průběhu října a listopadu se naši žáci zúčastnili několika sportovních akcí, které 

se už konají téměř pravidelně. Koncem října proběhly ve Slavičíně turnaje středních škol 
v nohejbale a ve fl orbalu a ve Zlíně okresní kolo ve stolním tenise.  

• V listopadu jsme se zúčastnili XXII. ročníku Běhu mírové míle 2007 ve Vizovicích, 
regionálního turnaje v košíkové a volejbalových turnajů pořádaných ve Zlíně. 

• Další sportovní akcí, jejímž pořadatelem byla SOŠ Slavičín, byl 13. ročník volejbalo-
vého turnaje pedagogických pracovníků a 13. ročník Vánoční laťky pro žáky základních 
a středních škol, které oba mají na naší škole již dlouholetou tradici. 

Mgr. Jana Kubíčková
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Rubrika společenského uznání 
Jsou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni 

na rozdíl od většiny ostatních (třeba jen 
nemají příležitost), dát ze svého volného 
času něco ve prospěch všech. V tomto pří-
padě dětí. Jde o lidi, kteří se řadu let starají 
o děti ze Slavičánku. Dalo by se hodně psát 
o pravidelné týdenní práci, o učení písniček, 
tanců a mnoha dalších věcí. Já ale chci psát 
o konkrétní akci, dvoudenním soustředění 
na hotelu Jelenovská. Všichni víme, jak je 

těžké udržet pozornost dětí, něco je naučit 
a ještě je přitom vychovávat. To vše se poda-
řilo měrou vrchovatou. A k tomu ještě něco 
k nezaplacení navíc – báječnou náladu. To, 
co jsem viděl, mě naplnilo obdivem k těm, 
kteří to dokázali. Jsou to zejména paní uči-
telky Mgr. Ivana Pančíková, Mgr. Božena 
Bělohlávková a paní vychovatelka Marie 
Tomaníková. Přispěli k tomu hodně také 
pánové Mgr. Aleš Ptáček a PaedDr. Karel 

Dne 7. listopadu 2007 se uskutečnila bese-
da s nejúspěšnější žokejkou České republiky 
Ivou Miličkovou. 

Překvapilo nás, že Iva byla žákyní Základní 
školy ve Slavičíně a první kontakty s koňmi 
měla v 11 letech, kdy začala jezdit ve stáji 
ve Vrběticích. Po prvním ročníku na učilišti 
v Kroměříži přestoupila do Prahy, kde studo-
vala školu zaměřenou na jezdectví. Celkem 
vyhrála 103 závody. Mezi nimi byla i Velká 
cena Prahy, kde zvítězila tento rok na koni 
jménem Blue Coral. Na videu jsme viděli její 

poslední vítězství. Zaujala nás taktika, kdy 
při startu vyjížděla mezi posledními, ale před 
cílem zrychlila a závod vyhrála na plné čáře. 
Ale byly i chvilky, kdy její vítězství nebylo 
tak jasné a v cílové rovince jela zároveň se 
soupeřem. Poté nám byl dán prostor pro 
naše otázky. Dotazů bylo opravdu hodně. 
Žádným se nenechala uvést do rozpaků 
a vtipně odpovídala. Po sedmi letech se 
rozhodla opustit dostihovou kariéru a začít 
novou životní etapu na britských ostrovech. 
Zda se někdy vrátí k aktivnímu ježdění na 

Nejúspěšnější žokejka ČR byla žákyní Základní školy Vlára
tuzemských závodištích, zatím neví ani ona 
sama. Je velmi milá a příjemná a bylo na ní 
vidět, že je schopná nám o svém koníčku říct 
v podstatě vše.

Nejvíce na ní obdivujeme to, jak šla už od 
dětství za svým cílem. Věděla, že to nebude 
lehké, ale i přes neúspěchy se dopracovala 
tam, kde je nyní. Tím je nám velmi sympa-
tická. Přejeme jí hodně úspěchů a štěstí při 
dalších vyhraných závodech.

Julie Kozubíková
Kristýna Odleváková

Zlínský vorvaň znovu už potřetí za sebou 
byl pro tým ze Základní školy Vlára úspěšný. 
Sice na 1. zlatém místě jsme nestáli (byli to 
Púchovjané), ale radostné a hlavně neočekáva-
né bylo i 2. stříbrné místo. Hodnotné odměny 
předávané hejtmanem Zlínského kraje jsou 
pro nás povzbuzením do boje v dalším, už 9. 
ročníku této mezinárodní soutěže v netra-
dičních disciplínách, jejímž krédem je heslo 
Budeme si pomáhat!

Cenné bodíky závodníkům pomohli nasbí-
rat i fanoušci a tanečnice z devátých tříd, 
jejichž vystoupení ve stylu hiphop přispělo 
jak k dobré pohodě, která v hale Novesta 
panovala, tak k umocnění vzorné reprezen-
tace naší školy.

Nazvala jsem místo konání kotlem, čemuž 
se zúčastnění určitě divit nebudou. Vy, milí 
čtenáři, si zkuste představit odhadem na tisíc 
dětských skandujících diváků, kteří za každou 
cenu chtějí, aby jejich družstvo zvítězilo, 
a které podporují v tomto počínání moderá-
tor celého klání Martin Hrdinka a předseda 
poroty Václav Upír Krejčí.

Tak to máme zase na rok za sebou. Mně 
nezbývá než s úctou poděkovat všem zúčastně-
ným, ale hlavně soutěžícím: Karolíně Hrbáč-
kové, Michalu Švachovi, Adamu Bartošovi, 
Vlastiku Juříkovi, Barboře Fojtíkové a Lukáši 
Šálovi.  Marie Tomaníková

V sobotu 29. září proběhly na kynolo-
gickém cvičišti v areálu bývalých kasáren 
závody se zápisem zkoušky. Zúčastnilo se 
11 psovodů ze Slavičína a okolních kyno-
logických klubů, jeden účastník přijel také 
ze slovenské Senice. Zastoupena byla ple-
mena německý a belgický ovčák, rotvajler, 
fl anderský bouvier. 

Jako první přišlo na řadu vyhledávání 
stop, které byly vypracovávány za silného 
větru a psovodi, kteří této disciplíně nevě-
novali dost prostoru v tréninku, odcházeli 
s velmi nízkým bodovým hodnocením. 
Následovala zkouška poslušnosti, překoná-
vání překážek a závěr patřil atraktivní obra-
ně – vyhledání, označení pomocníka a také 

V kotli to zase vřelo

Máťa. Že je velmi těžké dnešní děti něčím 
nadchnout při výši jejich nároků, je zřejmé. 
Svědčí o tom i dotaz dětí při příjezdu k hotelu 
při jiné školní akci na to, kolika hvězdičkový 
je hotel. Proto dovedu ocenit dokonale zorga-
nizované dva dny včetně večerní diskotéky 
a programu. Nadšení a soustředění vydrželo 
hodně dlouho a všichni už se těší na další 
akce včetně vystoupení. Přeji všem dětem 
v kroužku i jejich starším kamarádkám, 
které je vedou, ať se jim vše daří a ať je tato 
práce i nadále baví. 

 JUDr. Pavel Sova, 
předseda SRPDŠ ZŠ Vlára

Kynologický závod obrana psovoda při přepadení. V kategorii 
ZVV1 (zkouška všestranného výcviku 1. stup-
ně) zvítězil Jaroslav Matula z KK Karlovice. 
Na druhém místě se umístila Eva Pekárková 
z KK Slavičín (splnila limit k zapsání zkouš-
ky 252 bodů z 300), třetí místo získala Dita 
Putíková rovněž z KK Slavičín. V kategorii 
ZM (základní minimum) se na první příčce 
umístil Zdenek Jakšík z KK Otrokovice, 
druhý byl Karel Novák z KK Slavičín a třetí 
Dita Putíková z KK Slavičín.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
soutěžícím, pořadatelům a především 
sponzorům (Mirka Vaclová a Marek Rokyta, 
Karel Váňa, Roman Červeňan, Autodíly Profi  
Zdeněk Vaculík, ORA, ELVA), bez nichž by 
se akce těžko uskutečnila. 

Za KK Slavičín Jana Červeňanová
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Gymnázium Jana Pivečky chce získat téměř třicetimilionovou dotaci z evropských fondů 

Dne 6. listopadu se konal Den otevřených 
dveří, kterého se zúčastnili zájemci o studium 
na gymnáziu a jejich rodiče.

Studenti gymnázia odjeli v termínu 
9. – 17. 11. na výměnnou stáž do Francie, 
do partnerské školy Lycée Jean Moulin 
v Thouars. 

Gymnázium získalo finanční částku 
90 000 Kč z fondů Evropské unie v projektu 
Enviromentální vzdělávání žáků. Z těchto 
fi nančních prostředků byly mimo jiné hrazeny 
dva stacionáře v Seminárním centru Veronica 
v Hostětíně pro studenty primy, a to v termínu 
12. – 14. 11. a pro studenty G-1 v termínu 
19. – 21.11. 2007.

Dne 14. 11. proběhl basketbalový turnaj 
chlapců na SOŠ Slavičín.

Dne 20. 11. se uskutečnil konzultační den 
pro rodiče studentů gymnázia. Rodiče byli 
informováni o studijních výsledcích svých 
dětí za první čtvrtletí školního roku.

Dne 21. 11. proběhl turnaj ve volejbalu 
chlapců SŠ.

Francouzská lektorka Florence Michelet 
z Olomouckého centra pro výuku francouz-
štiny navštívila dne 23. 11. gymnázium. Se 
studenty vedla besedu o regionu Poitu-Cha-
rentes.

Proběhly stužkovací večírky tříd oktáva 
a G-4.

Dobročinná akademie k 15. výročí založení 
Gymnázia Jana Pivečky pod záštitou Petry Blu-
menberg a Nadace Jana Pivečky se uskutečnila 
dne 30. 11. v sále Sokolovny Slavičín.

Dne 2. 12. byla slavnostní vernisáží otevře-
na Výstava prací bývalých i současných žáků 
gymnázia v galerii gymnázia ve Slavičíně.

Dne 29. října uspořádalo Gymnázium 
Jana Pivečky Slavičín ve sportovní hale první 
ročník mezinárodního fl orbalového turnaje. 
Tato akce se odehrála pod záštitou Nadace 
Děti – kultura – sport v rámci projektu „Sport 
nezná hranice“.

Turnaje se zúčastnily kromě domácího 
týmu celky SOŠ Slavičín, Gymnáziua Valašské 
Klobouky a pozvání přijala také partnerské 
škola – Gymnázium v Dubnici nad Váhom. 
Diváci mohli vidět šest zápasů. Na třetím místě 
skončilo Gymnázium Valašské Klobouky, kte-
ré v klíčovém zápase porazilo SOŠ Slavičín. 
Druhé místo obsadilo GJP Slavičín s bilancí 
dvě výhry a jedna prohra. Pohár pro vítěze 

Vážení spoluobčané, z geografi cké polohy 
našeho regionu jednoznačně vyplývá, že 
vzdělanost by měla být naší jednoznačnou 
prioritou, neboť jenom dostatečně vzdělaní 
a odborně připravení mladí lidé mohou 
v budoucnu v příhraniční oblasti zvyšovat 
kvalitu podnikatelského a zaměstnanecké-
ho prostředí. Gymnázium Jana Pivečky se 
42 zaměstnanci a 340 studenty bude usilo-
vat v následujícím období o tyto priority: 
1. příprava ve všeobecných předmětech 
a volitelných seminářích se zřejmým cílem 
a povinností uspět na všech typech vysokých 
škol, 2. zaměření gymnázia na cizí jazyky 
s přípravou na mezinárodně uznávané cer-
tifi káty IESOL, ISESOL a státní jazykové 
zkoušky (angličtina, němčina, francouzština, 
ruština), 3. profi lace ve výpočetní technice 
a informačních technologiích (algoritmizace 
a programování), 4. zajištění mimoškolních 
a volnočasových aktivit studentům vzhledem 
k dopravní obslužnosti. 

Ke splnění těchto úkolů je nutné realizovat 
investiční záměry za téměř 30 milionů korun. 
Především chceme využít půdních prostor, 
kde vznikne aula se 150 místy a interaktiv-
ním prostředím, dále nová přírodovědná 
laboratoř, jazyková učebna, studijní centrum, 
výtvarný atelier – to vše vybavené moderní 
ICT technologií. Při této stavbě je nutnou 
podmínkou výměna všech prosklených částí 
budovy a zateplení pláště. Zlínský kraj jako 
zřizovatel školy je tomuto kroku nakloněn. 

Prvořadým úkolem ředitele je tedy zajištění 
mimorozpočtových zdrojů v projektech 
z evropských fondů. Pilířem aktivit bude 
zahraniční spolupráce v projektech s dnes již 
partnerskými školami z Francie, Německa, 
Itálie, Anglie, Řecka, kde probíhají výměnné 
stáže žáků a učitelů, stejně jako příhraniční 
spolupráce s gymnáziem v Dubnici nad Váhom 
(při všech výměnných stážích do zahraničí 
platí studenti pouze cenu jízdného). Přehled 
dalších aktivit školy (sportovních, kulturních, 
volnočasových) je možné sledovat na www.
gjpslavicin.cz. Zásadní byla, je a bude i nadále 
pro ředitele gymnázia vstřícná a tolerantní 
vzájemná komunikace mezi studenty, učiteli 
a rodiči, která musí vést k napomáhání for-
mování skutečných hodnot u mladých lidí 
a nikoliv pseudohodnot, které jim každodenně 
vštěpují podbízivá a často absurdně pokleslá 
masmédia. Přísnost, náročnost a laskavost 
v souvztažnosti s odvahou, pokorou a rozu-
mem jsou prostředky k cestě za vytyčeným 
cílem. K tomu mimo jiné slouží intranetové 
prostředí školy, které zajišťuje vzájemnou 
informovanost nejenom organizační, ale také 
pedagogicko-výchovnou. Přes unikátní heslo 
se rodiče mohou dozvědět nejen o každoden-
ních aktivitách, ale především mohou sledovat 
průběh a obsah výuky a tím částečně ovlivňo-
vat kvalitu školy. Věřím, že i v následujícím 
školním roce škola znovu uspokojí uchazeče 
z řad žáků základních škol našeho města, 
kteří tak nemusí daleko dojíždět za kvalit-

si odvezl rychlý a důrazný tým dubnických 
„chalanů“, který prošel turnajem beze ztráty 
jediného bodu. 

A jaké byly ohlasy? ,,K dalšímu ročníku 
vzhlížím s velikým očekáváním“, uvedl tahoun 
týmu SOŠ Slavičín Kotraba. ,,Z vlastní zku-
šenosti vím, že k optimálnímu sportovnímu 
výkonu nemůže nic nabudit lépe, nežli správ-
ný výběr hudby a podpora diváků. A obojího 
jsme se dočkali...,“ řekl Tomáš Hnaníček, stu-
dent GJP Slavičín. Organizátoři děkují všem 
účastníkům turnaje za předvedené výkony 
a přejí si, aby se tato akce stala pravidelným 
setkáváním pro všechny příznivce fl orbalu. 
Studenti GJP Slavičín

GGGGy
Vážení spo ním všeobecným vzděláním, a že dnes svou 

vysokou kvalitou již škola uchazeče a jejich 
rodiče přesvědčila. Těším se na zachování této 
kontinuity. S přáním všeho dobrého a pokoj-
ných nadcházejících svátků všem čtenářům 
Slavičínského zpravodaje přeje 

Josef Maryáš, ředitel gymnázia

Mezinárodní fl orbalový turnaj pro střední školy

Aktivity školy
evřených 

Smíšený pěvecký sbor 
CANTARE při ZUŠ Slavičín
ve spolupráci s Římskokatolickou 

farností Slavičín
Vás zve na ADVENTNÍ KONCERTY
neděle 16. 12. 2007 v 16 a 19 hodin

chrám sv. Vojtěcha ve Slavičíně

Základní umělecká 
škola Slavičín
srdečně zve na

žákovský VÁNOČNÍ KONCERT
středa 19. 12. 2007 v 18 hodin

Radnice Slavičín
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Nohejbalový klub NK Slavičín letos ode-
hraje zimní soutěž v nohejbale trojic v Třinci 
v hale Stars. V této soutěži reprezentují NK 
Slavičín dvě mužstva. Celá soutěž proběhne 
formou šesti turnajů. 

První turnaj se uskutečnil 3. listopadu 
za účasti dvanácti mužstev rozlosovaných 
do dvou šestičlenných skupin. Soutěž se 
na tomto turnaji rozdělila na výkonnostně 
lepší a horší týmy. Oba týmy ze Slavičína 
byly zařazeny do lepší skupiny, ale NK 
Slavičín A doplatil nejen na los, ale hlavně 
na nedostatek hráčů. Se třetím hráčem jsme 
se seznámili až na turnaji a bohužel pro nás 
nebyl přínosem, spíše naopak. Po prvním 
turnaji se tedy týmy rozdělily na ligu A a ligu 

Volejbalové zápasy SK Slavičín 
ŽENY 8. 12. 9:00 hod. SK Kroměříž

JUNIORKY 9. 12. 10:00 hod. Hošťálková

Muži A, hrající 3. ligu, jsou 
po devíti kolech na pěkném 3. 
místě (6 vítězství, 3 porážky). 
V posledním kole porazili 

Zábřeh 7:1, nejlepší hráči byli 
Pavel Pekárek, Petr Bařinka a Li-

bor Pekárek st. V tomto ročníku se domácím 
prostředím stala kuželna ve Zlíně. 
Pořadí v tabulce: 
1. KK Šumperk  9 8 0 1 16
2. TJ Horní Benešov  9 7 0 2 14
3. SK CAMO Slavičín  9 6 0 3 12

Poslední domácí zápas odehrají 1. pro-
since s SK Solnice.

Muži B hrající Jihomoravskou divizi zatím 
drží po devátém kole 12. příčku (3 vítězství, 6 
porážek). V posledních dvou kolech přivítají 
na domácí kuželně družstva Židenic (2. 12.) 
a Husovic B (9. 12.).

Muži C a D hrají krajskou soutěž Zlínské-
ho kraje. Po podzimní části je na tom lépe 
družstvo D – 4. místo (5 vítězství, 4 porážky), 
zatímco družstvo C je na 7. místě (4 vítězství, 
5 porážek).

Přijďte se podívat na fl orbal
V prosinci máte je-

dinečnou příležitost 
zajít ve Slavičíně na 
fl orbal. 

Juniorky Snipers, 
které byly v době uzá-
věrky na čtvrtém místě 
prvoligové tabulky, 
se představí domácímu publiku v sobotu 
8. prosince ve dvou náročných duelech 
proti dvěma předním celkům čtvrté 
divize nejvyšší české soutěže.
Sobota 8. prosince – juniorky 
(I. liga – divize IV)
14:10 Slavičín – Valašské Klobouky
16:10 Těšany Aligators – Slavičín

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

Zprávy oddílu kuželek 

B. NK Slavičín A skončil v lize na 6. místě 
a získal 1 bod, NK Slavičín B první turnaj 
vyhrál a získal 6 bodů. 

V neděli 11. listopadu se odehrál druhý tur-
naj v hale Stars v Třinci. A-tým se opět potýkal 
s nedostatkem hráčů a na tento turnaj odjel 
pouze ve dvou. Museli jsme si vypomáhat 
hráčem z B-týmu a při vzájemném souboji 
opět s neznámým domácím hráčem. 

NK Slavičín B získal v posledním zápase 
důležitou výhru. Zásluhou své první výhry 
ve skupině se dostal na třetí místo. 

NK Slavičín A dokázal čtyřikrát za sebou 
zvítězit a ve vzájemném souboji jasně přehrál 
i NK Slavičín B. A-tým s přehledem zvítězil 
ve skupině. 

NK Slavičín má za sebou první dvě kola zimní soutěže v Třinci
V zápase o konečné umístění NK Slavičín 

B uhájil své 3. místo na tomto turnaji a získal 
čtyři body do tabulky. NK Slavičín A skončil 
na tomto turnaji druhý a získal 5 bodů. 

Další turnaj této soutěže NK Slavičín 
odehraje v sobotu 22. prosince.
Pořadí v tabulce ligy A po druhém kole:
1. NK Slavičín B  10 bodů
2. Hearts   9 bodů
3. Petroviče A   8 bodů
4. NK Slavičín A  6 bodů
5. Albrechtice   5 bodů
6. Petroviče B   4 body
Více na www.nkslavicin.wz.cz.

Bc. Josef Indra

Nejlepší jednotlivci – amatéři
1. Motúz Zdeněk Policie 261,5

2. Trefi l Pavel Šéfíci 250,7

3. Berčík Pavel st. VTÚVM 247,5

4. Chovančík Milan Camo 244,8

5. Fojtík O. Dorost 242,0

BASKETBAL
sobota 15. 12., 13:30, Slavičín - Kyjov 
neděle 16. 12., 10:00, Slavičín - Znojmo 
Další informace o klubu na:
http://slawicin.wz.cz 
Basketbalový oddíl SK Slavičín

Tělocvičná jednota 
SOKOL Slavičín

ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Slavičín

pořádá 12. ročník populárního závodu
ZÁVODÍ CELÁ RODINA

Sportovní hala SK Slavičín – 
sobota 1. prosince 2007 v 8:30 hodin.

Přezůvky si vezměte s sebou.

Dorostenci hrají krajský přebor, po 3 
turnajích jsou na 6. místě. 

Naplno již běží také 14. ročník městské 
ligy. Do letošního ročníku se přihlásilo 16 
družstev, premiéru si odbývá družstvo Pošťá-
ků a ženský tým Pařížanky. Po odehraných 
čtyřech kolech jsou na čelních příčkách 
družstva Šéfíci, Policie a TVD. 

Letošní rok byl pro mladého juniora Ondru Studénku 
především rokem sbírání zkušeností, kdy přešel na opravdu 
závodní techniku, a to Ford Escort RS 2000 ve vrchařské 

Závodní vůz Ondry Studénky

Úspěšný rok Ondřeje Studénky 
úpravě. Motor sice po celou 
sezonu zlobil, ale v závěru 
sezony již vykazoval výkon, 
který by měl skutečně mít – asi 
200 koní. I přes problémy s tech-
nikou lze jednoznačně říct, že 
při každé účasti na závodech 
sbíral mladý závodník cenné 
zkušenosti a nakonec získal 
i dvě třetí místa. Příští rok by 
se chtěl zúčastnit celého seriálu 
Berg-Trophy, který se pojede 
v České republice, na Slovensku 
a v Maďarsku. 

Díky patří sponzorům – ST 
Logistic, Kloboucká lesní, 
Restaurace U Talafy, MAL-
SPED, PNEU PLUS.  

Redakce SZ

Mezi ženami vládne Iva Bartošová – ZŠ 
Vlára (222,5), v kategorii profi  je nejlepší 
Pavel Sláma z P-teamu (275,3) a Pavel Pekárek 
– družstvo Camo (271,8). 

Oddíl kuželek SK Camo Slavičín
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Kalendáře, pozvánky

Městský klub a infocentrum 

zve všechny, kteří se 
chtějí zasmát a pobavit, na zábavný 

pořad SANATORIUM 
v úterý 11. prosince v Sokolovně 

ve Slavičíně. Představí se Vám 
JOSEF NÁHLOVSKÝ, KAREL ŠÍP, 

Dagmar Zázvorková 
a Daniel Náhlovský. 

Začátek v 19 hodin. Cena 160 Kč. 
Předprodej v Městském infocentru, 

tel.: 577 342 251. 
Přijďte si odpočinout od předvánočního 

shonu! Těšíme se na Vás.

  1. 12. 8:30 ZÁVODÍ CELÁ RODINA 
  5. 12. 8:30 ČERTOVINY Sokolovna 
  7. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-

MU Horní náměstí
  8. 12. 14:00 ROZJEZDY PRO HVĚZDY 

Sokolovna
  11. 12. 19:00 SANATORIUM zábavný 

pořad K. Šípa a J. Náhlovského Sokolovna
  16. 12. 16:00 a 19:00 ADVENTNÍ KONCER-

TY – smíšený pěvecký sbor CANTARE 
chrám sv. Vojtěcha 

  19. 12. 18:00 VÁNOČNÍ KONCERT 
Radnice Slavičín

  21. 12. 20:00 VÁNOČNÍ ZÁBAVA se sku-
pinou Visací zámek + další Sokolovna 

  26. 12. 20:00 ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST  
SKA-PRA ŠUPINA, APARTY, THE RAW, 
NOČNÍ FTÁCI a další. Více na 
www.unart.cz Sokolovna

VÝSTAVY
  3. 12. 2007 – 8. 1. 2008 BETLÉMY Minig-

alerie infocentra
  3. – 14. 12. ZROZENÍ ŽIVOTA – studentské 

práce Radnice
  2. – 31. 12. ABSOLVENTI – práce bývalých 

studentů školy GJP
  2. 12. 2007 – 31. 1. 2008 FOTOGRAFIE – K. 

Kočicová, P. Stolaříková, E. Řepková GJP
  Do 31. 1. 2008 František SLOVÁK, LES  

výstava obrazů Galerie Jasmín
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2008

  5. 1.  Farní ples Sokolovna
  12. 1.  Rodičovský ples Sokolovna
  19. 1.  Valašský bál Sokolovna
  19. 1.  3. myslivecký ples KD Nevšová
  26. 1.  Ples města Sokolovna
  8. – 31. 1. Nový Zéland – výstava fotografi í 

Michala Botka Minigalerie infocentra

Poslední říjnovou sobotu vystoupila 
skupina Fleret společně s Jarmilou Šulá-
kovou v restauraci U Talafy. V pozměněné 
sestavě s harmonikou a tubou zahráli 
a zazpívali nejen starší hity, ale i novější 
skladby. Na závěr koncertu vzdali poslu-
chači hold paní Šulákové mohutným, 
dlouhotrvajícím potleskem.  

Text a foto J. Floreš

Ráda bych se s Vámi, milí čtenáři, podělila 
o radost, kterou nám působí Vaše pozor-
nost a spolupráce při uchovávání pamětí 
našeho města. Touto cestou Vám děkuji, 
že s námi navazujete kontakty a přinášíte 
vzácné poznatky, které mohou obohatit naše 
archivy. Nelze zde vypsat všechna jména, 
přesto však bych ráda poděkovala pánům 
Jiřímu Zabloudilovi, Františku Domorá-
dovi, Mojmíru Bačovi, Ladislavu Musilovi, 
paní Daně Borové, Janě Havlínové, paní 
Anně Švihálkové a dalším milým lidem za 
iniciativní přísun autentických informací, 

starých fotografi í a dokladů naší dávné nebo 
nedávné historie. Díky ochotě pánů Jana 
Vlčka a Petra Škovrana jsme mohli doplnit 
některé mezery v archivních ročnících Sla-
vičínského zpravodaje. Také Vám ostatním 
děkuji za jakékoliv informace, které nám do 
městského infocentra přinášíte. Ať jsou to 
Vaše nebo dědečkovy paměti či historická 
nebo čerstvá fakta, rádi je roztřídíme do 
městské kroniky, do Slavičínského zpravo-
daje nebo na web. Těšíme se na příjemná 
setkávání s Vámi i v roce 2008. 

Marie Rumplíková 

Díky občanům rozšiřujeme archiv

Nadace Jana Pivečky a přátelé Vás srdečně 
zvou na 13. ročník Dětského vánočního jar-
marku, který se uskuteční v pátek 7. 12. 2007 
od 14:30 hodin v rámci tradičního Rozsvícení 
vánočního stromu na Horním náměstí ve 
Slavičíně. 

Jako v minulých letech vyhlašujeme pro 
děti výtvarnou soutěž, tentokrát na téma 
Vánoce našich dědečků a babiček. Soutěž 
proběhne ve třech kategoriích, a to: 0 – 5 let, 
6 – 9 let a 10 – 15 let. Kdo přinese obrázek 
do prostor Městského muzea, obdrží čokolá-
dové dukáty, za které pak může nakupovat 
ve vzdělávacím středisku pečené kaštany, 
perníčky, nebo se odvézt na koni. Vyhlášení 
výsledků výtvarné soutěže se uskuteční 
v lednu v sídle Nadace Jana Pivečky. Vítě-
zové budou pozváni na přátelské setkání 
a odměněni. 

Přijďte se podívat i na ukázky výroby ozdob 
ze slámy, drátkovaných ozdob, keramických 
výrobků, zdobení perníků, ruční výrobu 
vařeček a jiných pomůcek do kuchyně ze 

dřeva, vyšívání, paličkování, výrobu papučí 
z ovčí kůže a dalších řemesel a vánočních 
tradic, které budou předváděny v prostorách 
vzdělávacího střediska Nadace Jana Pivečky 
na Horním náměstí č. 96 (růžový domek 
v horní části náměstí, kde probíhají kurzy 
řemesel).

Těšíme se na Vás a věříme, že se přijdete 
podívat na šikovné ruce řemeslníků a nasát 
předvánoční atmosféru. 

Bc. Božena Filáková, Nadace Jana Pivečky

Přijďte na Dětský vánoční jarmark

Městský klub a infocentrum 
zve nejširší veřejnost do minigalerie 

infocentra na tradiční vánoční výstavu 

BETLÉMY 
od 3. prosince 2007 do 8. ledna 
2008. Betlémy vznikly za pomoci 

Klubu důchodců, žáků ZUŠ, ZŠ Vlára, 
Charity, modelářského kroužku při 

DDM, paní Marie Hlavicové, Jaroslava 
Martínka a kurzu paličkování 

Moniky Němečkové. Na výstavě uvidí-
te i vánoční a novoroční přání z archivu 

Nadace Jana Pivečky.

Všem zúčastněným, kteří se podíleli na 
realizaci, moc děkujeme.

Farnost Slavičín pořádá dne 5. ledna 2008 

Farní ples v sále Sokolovny.
Hraje: FOCUS – rock. Vstupné: 100 Kč. 
Program, tombola a občerstvení zajištěno. 
Předprodej vstupenek v ČSOB pojišťov-
ně na Horním náměstí ve Slavičíně, tel. 
603 523 379. Pořadatelé zvou srdečně 

všechny, kdo se rádi baví.

R&D klub ve Slavičíně L. Výducha 875 
nabízí služby: 

• squash • fi tness • sauna • whirlpool • ma-
sáže • solárium • masážní stroj Rolletic • bar
Možnost zakoupení permanentky s cenovým 
zvýhodněním a dárkového poukazu. Vhodné 
jako dárek blízkým a přátelům. Info a rezerva-

ce na tel.: 737 515 307, 576 776 094.

Jednota Orel Slavičín 
a Dům dětí a mládeže Slavičín 
připravili na neděli 2. prosince 

od 14 hodin zábavné Mikulášské 
odpoledne plné her a soutěží 

pro děti a jejich rodiče
v sále Orlovny ve Slavičíně.

Srdečně Vás všechny zveme!

Do Orlovny opět  přijde Mikuláš
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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.

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.

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

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA V RESTAURACI U TALAFY.

HRAČKY VACLOVI
Obchodní dům Slavičín nabízí široký 
sortiment 
• HRAČEK 
• HER
• SPORTOVNÍCH 
    POTŘEB 

NOVINKA: 
Mateřské školy a školní družiny nákup 

za velkoobchodní ceny 

Tel.: 605 239 308 www.profi obaly.cz 

SLEVOVÝ KUPON -10 % 
platí na jeden nákup 

od 1. 12. do 24. 12. 2007

Zveme Vás do nově otevřené 
prodejny s rybářskými, mysliveckými 

a chovatelskými potřebami 
PRO LOV ve Slavičíně v sídlišti Vlára, 

Na Zastávce 361. 
David Ščuglík, tel.: 737 941 093

Nová prodejna MERKUR

PEKÁRNA – CUKRÁRNA 
ve Slavičíně v sídlišti Malé Pole

v objektu hotelu Slavičan
Po – Pá 7:00–11:30 12:30–17:00

So 7:00–11:00
Tel.: 577 132 758, 577 133 982
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tentokrát sami. Zúčastněte se právě vyhlášené ankety! 
Navrhněte svůj tip, fi lm, který chcete vidět! Bližší na 
vývěsce v Gymnáziu Jana Pivečky. Vstup zdarma.

 čtvrtek 13. – 20 hodin fi lmový klub
INTERVIEW – Pierre (Steve Buscemi), hrdý na svou 

kariéru politického novináře, je přímo rozlícený, když 
se dozví, že má dělat rozhovor s oblíbenou hvězdou 
amerických televizních seriálů Katjou (Sienna Miller). 
Ještě ke všemu o téhle podprůměrné blonďaté herečce 
nic neví, což se bohužel v průběhu rozhovoru velmi 
rychle ukáže. Nepřipravenost a arogance podivínského 
novináře naopak rozlítí zase Katju, a tak se prazvláštní 
dvojice rozejde, aby se díky drobné nehodě za pár minut 
opět setkala a pokračovala v interview, tentokrát v Katjině 
bytě. Všechno ale zřejmě není tak, jak se zpočátku zdá. 
Politický novinář nemusí být nutně čestný a blonďatá 
celebrita hloupá. A tak vycházejí na povrch věci, které 
oba doposud pečlivě skrývali. Ale co je vlastně pravda 
a co je lež? Kdo vede rozhovor a kdo odpovídá? Drama 
o médiích, pravdě a celebritách. Premiéra. Režie: Steve 
Buscemi. Hrají: Steve Buscemi, Sienna Miller. Vstupné: 
členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 60 + 1 Kč.

 sobota 15. – 18 hodin fi lmové představení projektu 
FILM A ŠKOLA

DO KINA V SOBOTU – Rádi byste ve Slavičíně někdy 
strávili sobotní večer v kině? Navíc u nějakého skvělého 
bijáku a zadarmo? Díky projektu Film a škola máte jedi-
nečnou příležitost. A co víc, ještě si sami vyberte, který 
fi lm budou hrát. Volbu fi lmu necháme na Vás. Účastněte 
se ankety a hlasujte na http://www.dokinavsobotu.unas.
cz/. Anketní typy na tuto sobotu naleznete na této stránce. 
Vstup zdarma.

 neděle 16. – 17 a 20 hodin
30 DNÍ DLOUHÁ NOC – Na nejsevernějším cípu Ame-

riky leží městečko Barrow. Každou zimu toto nehostinné 
místo na 30 dní ovládne tma, mráz a samota. Letošní zima 
však přinese i smrt... A Oni se blíží rychle. Překračují 
zamrzlou tundru, cestou odřezávají komunikace a úniko-
vé cesty. Obyvatelé městečka Barrow nemohou zastavit 
to, co přichází. Krvežízniví upíři se vydávají na šílenou 
žranici. Je to svět, o němž dosud jen snili. Nekonečná noc 
a nekonečná zásoba krve a masa. V mrazivém vzduchu 
se vznáší jen strach. Naděje se vypařuje tak rychle, jak 
na sněhu stydnou rozsápaná těla. Jen dva lidé stojí mezi 
hladovými vetřelci a těmi, kdo přežili první krvavý útok. 
Šerif Eben a jeho žena Stella bojují, aby mohli zase spatřit 
denní světlo. Dokážou městečko zachránit, nebo se setmí 
navždy? Režie: David Slade. Herci: Josh Hartnett, Melissa 
Georgeová, Ben Foster, Danny Huston, Manu Bennett. 
Premiéra amerického hororu. Vstupné 60 + 1 Kč.

 pondělí 17. – 10 hodin fi lmové představení pro 
Gymnázium Jana Pivečky 

MISS POTTER – Zatímco její knihy těší generace dětí 
po celém světě, Beatrix Potterová si svůj vlastní příběh 
držela pečlivě pod zámkem. Miss Potter je okouzlující 
love story inspirovaná životem a láskou světoznámé 
spisovatelky Beatrix Potterové – literárnímu fenoménu 
začátku 20. století. Vytvořila sérii knih a postav, které jsou 
stejně oblíbené dnes, jako byly před sto lety, a které se 
od svého vydání nikdy nepřestaly prodávat. Režie: Chris 
Noonan. Hrají: Renéé Zellweger, Ewan McGregor, Emily 
Watson. Premiéra biografi ckého dramatu USA. 

 čtvrtek 20. – 9 hodin fi lmové představení pro mateř-
ské školy

ŠIJU, ŠIJU POHÁDKU – Pásmo krátkých fi lmů pro 
děti mateřských škol. Vstup zdarma, hradím Město 
Slavičín.

 čtvrtek 20. – 20 hodin 
MÉ DRUHÉ JÁ – Moderátorka jednoho z newyor-

ských rádií Erica Bain nesmírně miluje svého snoubence 
a užívá si všeho, co jí život štědře nabízí. Při náhlém 
brutálním útoku však o snoubence přijde a sama je 
velmi vážně zraněná. Zdrcená Erica se přes své neštěstí 
nedokáže přenést, po nocích bloudí temnými ulicemi 
města a pátrá po mužích, kteří jsou zodpovědní za její 
neštěstí. Její snaha sjednat spravedlnost však není zcela 
úspěšná. Režie: Neil Jordan. Hrají: Jodie Foster, Mary 
Steenburgen, Naveen Andrews, Nicky Katt, Terrence 
Howard. Premiéra amerického thrilleru. 
Vstupné 64 + 1 Kč.

 sobota 1. – 18 hodin fi lmové představení projektu 
FILM A ŠKOLA

DO KINA V SOBOTU – Rádi byste ve Slavičíně někdy 
strávili sobotní večer v kině? Navíc u nějakého skvělého 
bijáku a zadarmo? Díky projektu Film a škola máte jedi-
nečnou příležitost. A co víc, ještě si sami vyberte, který 
fi lm budou hrát. Volbu fi lmu necháme na Vás. Účastněte 
se ankety a hlasujte na http://www.dokinavsobotu.unas.
cz/. Anketní typy na tuto sobotu: Lid versus Larry Flynt 
a Přelet nad kukaččím hnízdem. Vstup zdarma.

neděle 2. – 17 a 20 hodin 
 MEDVÍDEK – Přes poetický název jde opět o tragiko-

medii sázející především na skvěle napsané postavy a jejich 
dialogy. Konverzační fi lm, který zkoumá z mnoha úhlů 
fenomén manželství a vše, co k němu patří. Tedy mateřství, 
otcovství, nevěry… Příběh zasazený do současné Prahy 
vypráví osudy tří kamarádů, kteří se znají už od školních 
let. Mají k sobě velmi blízko, vzájemně se navštěvují se 
svými rodinami a jejich vztahy se zdají být idylické. 
Málokdo z jejich okolí včetně jejich žen však tuší, že 
všichni z nich mají tajemství, která zásadně ovlivní jejich 
další směřování. Co se stane, když přetvářky, tajnosti a lži 
vyjdou na povrch? Vydrží jejich přátelství a manželství? 
A existuje takové kamarádství i mezi ženami? Režie: Jan 
Hřebejk. Hrají: Aňa Geislerová, Ivan Trojan, Jiří Machá-
ček, Jiří Menzel, Klára Issová, Nataša Burger, Roman 
Luknár, Tatiana Vilhelmová, Věra Křesadlová, Zuzana 
Fialová. Premiéra nového českého fi lmu. Vstupné 60 + 
1 Kč.

čtvrtek 6. – 17 a 20 hodin 
 DENNÍ HLÍDKA – Před dvěma lety dobyl fi lm Noční 

hlídka, první díl fantasy trilogie režiséra Timura Bekma-
mbetova, celý fi lmový svět. Tisíce fanoušků okouzlilo 
propojení moderní sci-fi , fantasy a východních mytologií. 
Denní hlídka pokračuje ve vyprávění příběhu o souboji 
Světlé a Temné strany, který se odehrává v současném 
Rusku, ale v podstatě i napříč celými dějinami civili-
zovaného světa. Anton se dostane do komplikované 
situace. Ač je sám členem Noční hlídky, jeho syn Jegor 
je na straně Temna. Anton se snaží svého syna uchránit 
i přes jeho excesy a zametá po nich stopy i před vlast-
ními lidmi. Naopak Temná strana trpělivě vyčkává, až 
v sobě Jegor po narozeninách probudí monstrózní sílu. 
Mír mezi oběma stranami je příliš křehký na to, aby ho 
nedokázalo narušit sebemenší nedopatření, kterého se 
hlavní hrdinové v nastalých zmatcích dopustí. Až když 
je Moskva téměř srovnána se zemí, přijde na řadu Křída 
osudu, posvátný předmět, který může Antonovi dovolit 
vrátit se v čase a zabít své vlastní dítě. Cesta zpět však 
nebude jednoduchá. Premiéra ruského fi lmu. Režie: 
Timur Bekmambetov. Hrají: Konstantin Khabensky, 
Marya Poroshina, Vladimir Menshov. 
Vstupné 60 + 1 Kč.

 neděle 9. – 15 hodin bijásek
POLÁRNÍ EXPRES – Je štědrý večer, venku plno 

sněhu. Malý chlapec leží ve své posteli, ale nespí. Poslou-
chá, zda uslyší zvuk, který ještě nikdy předtím neslyšel 
– rolničky na Santových saních. Zbývá pět minut do 
půlnoci. Náhle je chlapec vylekán bouřlivým hlukem. Utře 
zamlžené okno a naskytne se mu úžasný pohled. Třpytivý 
černý vlak s burácením zastavuje před jejich domem, 
pára z jeho motoru syčí skrze noční oblohu posetou 
miliony sněhových vloček. Chlapec vyběhne ven a setká 
se s průvodčím vlaku, který jako by zde čekal jenom na 
něj. Tak začíná kouzelný vánoční příběh o výletu do země 
Santa Clause na severním pólu. Nastoupíte do Polárního 
expresu také? Režie: Robert Zemeckis. Americký kreslený 
fi lm v českém znění. Vstupné 10 + 1 Kč.

 neděle 9. – 20 hodin
TEN VEČER – Těžce nemocná žena vzpomíná na 

dobu svého mládí, kdy potkala lásku svého života, zatímco 
její dcery se snaží vyrovnat s blížící se smrtí své matky 
a svými osobními problémy. Drama natočené podle scé-
náře Michaela Cunninghama, scénáristy fi lmového hitu 
Hodiny. Premiéra amerického fi lmu. Režie: Lajos Koltai. 
Hrají: Claire Danes, Meryl Streep, Natasha Richardson, 
Toni Collette, Vanessa Redgrave. Vstupné 60 + 1 Kč.

 čtvrtek 13. – 16 hodin fi lm a škola
FILMY SI BUDETE VYBÍRAT SAMI – O tom, co se 

bude promítat v projektu FILM A ŠKOLA rozhodnete 

 pátek 21. – 10 hodin fi lmové představení pro ZŠ 
Malé Pole

DIVOČINA – Příběh zvířat z newyorské ZOO, která 
se poté, co je jedno z nich omylem odvezeno do divočiny, 
vydávají na nebezpečnou záchrannou výpravu. Teprve 
ve chvíli, kdy opustí brány své ZOO, pozná pestrá parta 
zvířat včetně lva, žirafy, anakondy, koaly a veverky, 
jakou džunglí se může stát i obyčejné město. Americký 
animovaný fi lm v českém znění.

 neděle 23. – 15 hodin bijásek
DIVOKÉ VLNY – Komedie, která nahlíží do zákulisí 

vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou fi lmu 
je mladý tučňák skalní Cody Maverick, začínající surfař, 
který se chystá na účast ve svém prvním profesionálním 
závodu. Cody, následován fi lmovým štábem, který má 
dokumentovat jeho zážitky, opouští rodinu a rodný 
Mražákov v Antarktidě, aby se na ostrově Pin-Guí zúčast-
nil surfařského memoriálu Big Z… Premiéra amerického 
kresleného fi lmu v českém znění. Vstupné 10 + 1 Kč.

 neděle 23. – 20 hodin
INVAZE – Při výbuchu vesmírné stanice Patriot 

osvítila oblohu mezi Dallasem a Washingtonem obrovská 
exploze a na území Ameriky se snesla spousta trosek. 
Psychiatrička Carol Bennel má obavu, že neznámá látka 
z paluby lodi se nepozorovaně dostává do ulic města i k ní 
domů. Carol se spojí se svým kolegou Benem Driscollem 
a svěří se mu se svým tušením. Zdá se totiž, že v celém 
Washingtonu její obava nikoho nezajímá. Epidemie se šíří 
a Carol si uvědomuje, že ti, kteří by s virem měli bojovat, 
šíří něco mnohem horšího – zárodky neznámého viru, 
které zaútočí na DNA spícího člověka a postupně jej pro-
mění v něco, co je nám navlas podobné, ale zbavené všech 
emocí. Během jediné noci se většina lidí v její blízkosti 
promění v bytosti, jež mají jediný cíl: infi kovat druhé 
a ovládnout prostor. Režie: Oliver Hirschbiegel. Hrají: 
Daniel Craig, Jeremy Northam, Nicole Kidman. Premiéra 
amerického sci-fi  thrilleru. Vstupné 64 + 1 Kč.

 čtvrtek 27. – 20 hodin 
INLAND EMPIRE – Herečka Nikki Grace se připra-

vuje na největší roli svého života, ale když se zamiluje 
do svého kolegy, zjistí, že se její život začíná podobat 
fi ktivnímu fi lmu, který právě točí. Navíc odhaluje, že 
tento současný fi lm je remakem polského snímku 47, 
který nebyl nikdy dokončen kvůli nevyslovené tragédii. 
A to je jen začátek. Režie: David Lynch. Hrají: Harry Dean 
Stanton, Jeremy Irons, Laura Dern. Premiéra amerického 
fi lmu. Vstupné: 60 + 1 Kč.

 sobota 29. – 18 hodin fi lmové představení projektu 
FILM A ŠKOLA

DO KINA V SOBOTU – Rádi byste ve Slavičíně někdy 
strávili sobotní večer v kině? Navíc u nějakého skvělého 
bijáku a zadarmo? Díky projektu Film a škola máte jedi-
nečnou příležitost. A co víc, ještě si sami vyberte, který 
fi lm budou hrát. Volbu fi lmu necháme na Vás. Účastněte 
se ankety a hlasujte na http://www.dokinavsobotu.unas.
cz/. Anketní typy na tuto sobotu naleznete na této stránce. 
Vstup zdarma.

 neděle 30. – 17 a 20 hodin
GYMPL – V prvním plánu jde o příběh party studentů 

gymnázia, kteří se věnují malování graffi ti. Na pozadí 
se ale odkrývají problémy mladé generace, konfl ikt 
mezi konformitou a naprostou svobodou, odpovědností 
a životem okamžiku, konfl ikt mezi školou, která je odci-
zená realitě, a studenty, kteří chtějí dělat skutečné věci. 
Hlavními hrdiny jsou dvojice gymnazistů Petr a Pavla, 
jejich učitel Tomáš a jeho žena Alena. Divák se dostává 
ze zaběhlých školních pravidel do temného nočního reje, 
kde sprejeři žijí svůj vysněný život. Nespoutaná svoboda, 
ignorance všech pravidel i hip-hopová muzika dokresluje 
dramatický, téměř dobrodružný příběh. Unavené, stere-
otypní město před námi ožívá nepoznanou atmosférou. 
Režie: Tomáš Vorel. Hrají: Eva Holubová, Filip Vorel, Jan 
Kraus, Jiří Mádl, Ondřej Trojan, Tomáš Hanák, Tomáš 
Vorel, Tomáš Vorel ml., Zuzana Bydžovská. Premiéra 
nového české fi lmové komedie. Vstupné 60 + 1 Kč.

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny fi lmy 
určené především náročnějším divákům. Změna progra-
mu vyhrazena. Tituly s neuvedenou jazykovou verzí jsou 
v původním znění s titulky. Informace o programu na 
telefonu 577341108, www.luhacovske-zalesi.cz


