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Zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 27. února 2008 schválilo rozpočet města 
Slavičín na rok 2008 takto:
celkové příjmy  .......................78 630 tis. Kč,
výdaje  ...................................... 68 551 tis. Kč,
saldo příjmů a výdajů  .........+10 079 tis. Kč
s tím, že splátky úvěrů a půjček ve výši 14 360 
tis. Kč budou hrazeny z kladného salda 10 079 
tis. Kč a zůstatků prostředků na účtech ve 
výši 4 281 tis. Kč.

Po pokrytí mandatorních výdajů, nákla-
dů na splátky úvěrů ve výši 14 360 tis. Kč, 
dofinancování jmenovitých výdajů z roku 
2007 a vyčlenění finančních prostředků pro 
místní části byly volné finanční prostředky 
rozděleny na část, která bude sloužit na 
spolufinancování projektů, u nichž žádáme 
o dotaci z fondů EU (3 670 tis. Kč), a na část, 
která bude řešit provádění nových investic 
a oprav a údržby nemovitého majetku města 
(5 350 tis. Kč).

Jelikož o projektech do fondů EU jsme 
hovořili již vícekrát, zaměřím se na akce, kte-
ré budou financovány bez použití dotací. Jsem 
rád, že zastupitelstvo města přijalo návrh na 
rekonstrukci ulice Luhačovská. Celkem je 
v rozpočtu města na opravu komunikace 
(obrubníky), výstavbu parkovací plochy mezi 
domem čp. 250 a mostem u ulice Sedlářská 
a opravu chodníku od tohoto mostu směrem 
na Luhačovice vyčleněna celková částka 
1 940 tis. Kč. Věřme, že v závěru tohoto roku 
budeme moci konstatovat, že i tento vjezd do 

Slavičína je důstojnou částí města.
S úmyslem zlepšit vzhled a zejména 

zvýšit bezpečnost dopravy a chodců byla 
do rozpočtu zahrnuta i částka ve výši 70 tis. 
Kč na směrovou úpravu vjezdu do Nevšové, 
kde bude stavebními úpravami zabráněno 
stání vozidel v těsné blízkosti komunikace. 
Další finanční prostředky (400 tis. Kč) byly 
i v letošním roce vyčleněny na opravu míst-
ních komunikací v Nevšové. Která část to 
bude, je v kompetenci a dalších finančních 
možnostech Osadního výboru Nevšová. Své 
finanční prostředky mají k dispozici samo-
zřejmě i Osadní výbory Hrádek a Divnice 
a je na nich, kterou ze svých priorit budou 
v letošním roce realizovat. V Divnicích by to 
měla být zejména oprava cesty Na Závodí 
a nadstřešení buňky u hřiště, v Hrádku 
pak pokračování v rekonstrukci veřejného 
osvětlení, vybudování chodníku na divnické 
křižovatce a další opravy chodníků.

Nákladem převyšujícím 500 tis. Kč bude 
pokračovat výměna oken v mateřských 
školách ve čtvrtích Vlára a Malé Pole. Na 
rekonstrukci čisticího zařízení na koupališti 
bylo vyčleněno 350 tis. Kč, na opravu chod-
níku v ulici K Hájenkám pak 250 tis. Kč. 
Nově vystavěn by měl být chodník v ulici L. 
Výducha (270 tis. Kč).

Bude realizováno také rozšíření veřejného 
osvětlení, a to u Základní školy Malé Pole 
(96 tis. Kč) a další světelné body přibudou 
v nové části hřbitova (95 tis. Kč). U Základní 

Rozpočet města na rok 2008 schválen

Město Slavičín zve všechny občany na

SVATOVOJTĚŠSKÝ 
JARMARK

v neděli 27. dubna 2008 
na Horním náměstí ve Slavičíně

8.00 – 17.00 TRADIČNÍ TRHY
9.00 PEVNOST BOYARD – soutěže po 
celý den  
l netradiční soutěže pro děti i dospělé 

při získávání indicií
l mistr pevnosti v čarodějnictví – 

pavučina 4 x 2 m, starodávný hlavolam 
tvořený z jehlanu aj.

l projížďky na koních
l mistr světa v páce Stanislav DUPKALA 

ze Vsetína
l ukázka lidových řemesel
15.00 DH VLČNOVJANKA

„Přišlo jaro do vsi...“, zima si však svoji 
vládu nedá jen tak vzít. Ač byla dosud 
velmi zdrženlivá, ještě stihla sněhem  
obdařit Josefky k jejich svátku.

I v roce 2008 jsme měli možnost pobla-
hopřát naší nejstarší občance paní Ludmile 
Častulíkové ze Slavičína k narozeninám. 
Tentokrát počitadlo let, strávených oslaven-

Krásný věk, jen co je pravda…
kyní na tomto světě, ukázalo dne 5. března na 
číslovku 103. Spolu s předsedkyní komise pro 
občanské záležitosti paní Bohumilou Šuráňo-
vou jsme se měli možnost přesvědčit, že se 
paní Častulíkové dobře daří a je stále svěžího 
ducha. Řeč šla o všem možném, zejména 
o rodině a o Slavičínu. Rádi jsme vyslechli 
také pochvalná slova oslavenkyně na čin-
nost Charity sv. Vojtěcha, jejíž pracovnice jí 
poskytují úkony pečovatelské služby.

Za všechny občany města jsme paní Čas-
tulíkové popřáli do dalších let pevné zdraví, 
mnoho fyzických a duševních sil a chuti do 
života. Slíbili jsme, že za rok přijdeme zase 
zkontrolovat, jestli se ta její nemocná kolena 
přece jen trochu nezlepšila.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

školy Vlára pak bude nákladem 198 tis. Kč 
upraveno veřejné prostranství a řešena plo-
cha pro parkování automobilů.

Nákladem 400 tis. Kč bude provedena 
částečná rekonstrukce sociálního zařízení 
a oprava elektroinstalace v budově Radnice.  
 Pokračování na straně 3
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Rada města Slavičín

Přesné datum zahájení prodeje ani ceny 
pozemků v současné době známy nejsou. 
Jakmile budou veškeré smlouvy uzavřeny 
a bude zahájen prodej pozemků, bude o tom 
samozřejmě okamžitě zveřejněna informace 
obvyklým způsobem (zpravodaj, web města, 
úřední deska). 

Před nějakou dobou se mluvilo o demo-
lici domu před Radnicí a vytvoření nových 
parkovacích míst. Má tento projekt nějaké 
pokračování?

Projekt má pokračování v tom, že v sou-
časné době je k dispozici několik variantních 
architektonických návrhů řešení prostorů 
před Radnicí. Veškeré návrhy jsou vyvěšeny 
na nástěnce ve vestibulu Radnice, aby se 
k nim mohli občané vyjádřit. Ten, kdo má 
tedy chuť přispět svým názorem k řešení, 
má možnost podat své náměty do 21. dubna 
2008. Současně jsou tyto návrhy zveřejněny 
na internetových stránkách města. Jedno 
z variantních řešení je uveřejněno i v tomto 
zpravodaji.

Po ukončení připomínkování bude zpra-
cována potřebná dokumentace a vyřízeno 
stavební povolení tak, abychom stihli příští 
výzvu Regionálního operačního programu, 
do kterého bude projekt uplatněn (předpo-
kládaný termín podání žádosti je do konce 
roku 2008).

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Proč se likviduje v bývalých Vlárských 
strojírnách železniční vlečka?

Likvidace železniční vlečky byla zahájena 
začátkem letošního roku. Likvidaci předchá-
zelo důkladné zvážení o potřebnosti vlečky, 
rozhodnutí orgánů města a společnosti 
Regionální centrum kooperace, a. s., výbě-
rové řízení na zadání zakázky a následné 
zahájení likvidace. 

V minulosti byla železniční vlečka využí-
vána bývalým státním podnikem Vlárské 
strojírny zejména k dovozu a odvozu speciální 
zbrojní výroby. Po „sametové revoluci“ však 
došlo k útlumu zbrojní výroby a k privati-
zaci tohoto podniku. Následoval konkurz, 
poté prodej podniku v konkurzu. Vlečka se 
přestala využívat a finanční prostředky byly 
vynakládány pouze na zajištění její provo-
zuschopnosti. Dnes v Průmyslovém areálu 
působí 30 nových firem, které zaměstnávají 
cca 300 lidí. Ani jedna z těchto firem za celou 
dobu svého podnikání v tomto prostoru nemě-
la zájem na využívání této vlečky a zájem 
o její využití není ani v blízkých železničních 
stanicích v Bohuslavicích nebo v Hrádku. 

ptají se lidé…
Proč jezdí ve Slavičíně většinou dvě 

sanitky rychlé záchranné služby za sebou? 
Není to vyhazování peněz?

Nejedná se o dvě sanitky, ale o jednu 
sanitku a jedno vozidlo, které přepravuje 
lékaře. Zdravotnická záchranná služba 
Zlínského kraje má problémy s perso-
nálním zabezpečením služeb – prostě 
lékaři nechtějí za nastavených podmínek 
v záchranné službě sloužit. Záchranná 
služba se proto nedostatek lékařů snaží 
zajistit způsobem, který se nazývá „rendez-
vous“ neboli česky prostě „rande“. K zásahu 
vyjíždí vždy sanitka se zdravotníkem a lékař 
jede druhým vozidlem. Často se totiž stá-
vá, že sanitka pak přepravuje pacienta do 
nemocnice a lékař je odvolán dispečerem 
k dalšímu případu, který řeší osádka jiné 
sanitky. Některá výjezdová stanoviště ani 
nemají kvůli již zmíněnému problému 
lékaře ve službě a lékař je k zásahu povolán 
podle obtížnosti případu. No a protože ve 
Slavičíně je stanoviště lékaře, v převážné 
většině případů vyjíždí k zásahu právě 
dvě vozidla.

Jedná-li se o vyhazování peněz, to 
nemůžeme posoudit, neboť tato záležitost 
je věcí zdravotnické záchranné služby, 
jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. A pro-
tože i ten jistě hospodaří s péčí řádného 
hospodáře, věřme, že pokud by existovalo 
ekonomičtější a samozřejmě reálné řešení, 
pak by bylo přijato.

Kdy se začnou prodávat pozemky 
na výstavbu rodinných domů na ulici 
Luhačovská?

Vybudování inženýrských sítí na 
pozemcích určených k výstavbě rodinných 
domů na ulici Luhačovská bude řešeno 
developerským způsobem. Zastupitelstvo 
města na svém únorovém zasedání schvá-
lilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
na prodej těchto pozemků firmě IMOS 
invest, s. r. o., Zlín, která má zájem ještě 
v letošním roce stavbu inženýrských sítí 
provést a pozemky nabízet k prodeji. V sou-
časné době se připravuje smlouva mezi 
městem a developerem na prodej pozemků, 
která zajistí zájmy města v této lokalitě 
– například aby byly pozemky skutečně 
zasíťovány a prodány a nikoliv drženy se 
spekulativními úmysly, aby byl realizován 
projekt připravený městem, atd.

V závěru roku došlo k ukončení souhlasu 
drážního úřadu s provozováním vlečky. 
Zajištění dalšího souhlasu a provozuschop-
nosti by znamenalo velké finanční nároky. 
Musel by být připraven projekt, který by byl 
financován z dotací (zřejmě evropských). 
Realizace rekonstrukce vlečky by musela 
být doložena ekonomickou návratností 
a udržitelnosti projektu. Vzhledem k nezá-
jmu o využívání vlečky je však tento způsob 
řešení nereálný.

V minulých číslech zpravodaje jsem se 
dočetl o nové jednotce požární ochrany 
s pohotovostí. Myslíte si, že tato jednotka 
pracuje spolehlivě?

Tato nová jednotka zahájila svoji čin-
nost v polovině minulého roku. Pracují 
v ní mladí lidé, kteří o práci mají zájem. 
Dochází k jejich postupnému proškolování 
a výcviku. Takže asi tušíte kam směřuji. 
O nedostatcích víme a řešíme je. Členové 
jednotky se neustále seznamují s novými 
situacemi. Věřím, že zanedlouho budou 
vycvičeni k vysoce profesionálním výko-
nům. Ve spolupráci s Hasičským záchran-
ným sborem pro to děláme vše.

Zaslechl jsem, že se připravuje nový 
zájmový kroužek, který by se měl věnovat 
výchově dětí v oblasti požární ochrany. 
Je tomu tak?

Ano, uvažujeme o zřízení takového 
kroužku. Na jednáních valných hromad 
Sboru dobrovolných hasičů jsem zazname-
nal postesk nad nezájmem mladých o aktiv-
ní práci u hasičů. Chceme se pokusit tuto 
situaci řešit tím, že v rámci nové nabídky 
Domu dětí a mládeže Slavičín nabídneme 
dětem zajímavý kroužek, který se zaměří 
nejenom na téma požární ochrany, poskyto-
vání první pomoci, ale i sportovních aktivit, 
které souvisí s integrovaným záchranným 
systémem. Chceme k tomu využívat i areál 
bývalých kasáren Sokolovo, dnešní Army 
park. Do budoucna by tento Army park 
měl nabízet zajímavé aktivity nejenom pro 
hasiče, ale i pro širší veřejnost. 

Zatím je kroužek ve fázi přípravy projek-
tu k získání finančních zdrojů potřebných 
pro jeho realizaci.

Slyšel jsem, že ve Slavičíně bude ordi-
nace urologa. Kdy začne ordinovat?

Urologická ambulance ve Slavičíně 
bude v provozu od 9. 4. 2008 v budově 
polikliniky. Ordinační doba bude vždy ve 
středu od 8.00 do 14.00 hodin.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Rada města Slavičín na svých schůzích kona-
ných dne 19. 2. 2008 a 4. 3. 2008 mj.:

n schválila
l bezplatný pronájem Sokolovny pro 
pořádání dětských maškarních karnevalů 
nevýdělečnými organizacemi působícími na 
území města Slavičín,
l smlouvu na pronájem ordinace v Polikli-
nice Slavičín uzavřenou se společností URO, 
s. r. o., Zlín,
l uzavření nájemní smlouvy s obchodní spo-
lečností DOSIP, s. r. o., Třebíč, na pronájem 
mobilního měřiče rychlosti vozidel,

l partnerství města Slavičín k projektu 
Římskokatolické farnosti Slavičín „Zachování 
kulturního a duchovního dědictví sv. Vojtěcha 
v regionu Slavičínska“,
l pronájem nebytového prostoru – místnosti 
č. 8 v domě čp. 195 ve Slavičíně-Hrádku o pod-
lahové ploše 19,75 m2 společnosti Ekostavby 
Brno, a. s., za účelem zřízení kanceláře, 
n rozhodla
l o zadání zakázky na služby: „Vypracování 
úprav PD pro cyklotrasu – úsek Nevšová 
– k. ú. Pozlovice“, za cenu obvyklou ve výši 
17 000 Kč (bez DPH), uchazeči Ing. Kamil 
Prokůpek, Zlín.
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Dokončení ze strany 1
Částku 120 tis. Kč město investuje do 

stavebních úprav v areálu městského 
muzea, 100 tis. Kč pak do instalace elek-
trických rozvaděčů na Horním náměstí. 
Částečnou opravou projde také dřevěná 
lávka naproti Alfamarketu (100 tis. Kč) 
a v Army parku bude upravena plocha 
pro potřeby jednotek Sboru dobrovolných 
hasičů (50 tis. Kč).

V letošním roce bude také opravena 
střecha fotbalové tribuny, budou provede-
ny nátěry železných konstrukcí a dokon-
čena oprava šaten (cca 500 tis. Kč). Další 
finanční prostředky budou věnovány do 

Rozpočet města na rok 2008 schválen
údržby bytového a nebytového fondu 
města. 

Tolik tedy ve stručnosti k rozhodnutí 
zastupitelstva města o stanovení investič-
ních priorit v roce 2008. Rád bych touto 
cestou poděkoval členům zastupitelstva 
města a všem, kteří svým racionálním 
přístupem přispěli k sestavení rozpočtu 
na rok 2008. Schválený rozpočet reflek-
tuje momentální ekonomickou sílu města 
i rozpočtový výhled na léta následující 
a napomáhá tak k vytvoření podmínek 
pro racionální hospodaření s finančními 
prostředky města.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Řešení prostoru před Radnicí – varianta

Odpověď by mohla znít – zatím ano. Podle 
mého názoru je to snahou vedení města již 
od počátku devadesátých let, kdy začal nárůst 
počtu motorových vozidel, který stále, a snad 
ještě rychlejším tempem, pokračuje. 

Město Slavičín zatím nezná parkovací 
problémy jiných měst. Motoristé jsou zde 
stále ušetřeni parkovacích automatů, tedy 
placeného parkování. K řadě nových ploch, 
zatím jako poslední, přibylo parkoviště před 
prodejnou Vlárka, v tomto sídlišti jistě vel-
mi potřebné. Tíživou situaci v okolí pošty 
pomohl vyřešit Výzkumný ústav, který na 
svém pozemku zbudoval parkoviště pro své 
zaměstnance. 

Na návrh dopravní komise bylo úpravou 
parkovací doby zamezeno stání ojetých vozi-
del, nabízených zde k prodeji, na parkovišti 
u kruhového objezdu. V letošním roce se snad 
dočkáme rekonstrukce ulice Luhačovská, 
kde vznikne menší odstavné parkoviště před 
Vašíčkovým. 

Střed města však zůstává v tomto ohledu 
nejdůležitější. Výhledově se uvažuje o rozší-
ření stávajícího parkoviště u nemocnice, za 
prodejnou a pekárnou ORA. Před Radnicí, 
na místě Potravin U Pinďáků a po úpravě 

zastávky autobusů, vznikne snad už v příštím 
roce podle projektu kromě zeleně dalších 23 
parkovacích míst. 

Praktické, ale nevábné svým povrchem 
s výmoly, je parkoviště s malou tržnicí u Zálož-
ny. Voda a bláto je odtud vozidly vynášeno 
přes chodník až na hlavní komunikaci. Je 
však třeba dodat, že pozemek je soukromý, 
a tak město, přestože platí nájem, zde může 
provádět jen minimální úpravy. 

Pokud chceme uchránit hlavní plochu Hor-
ního náměstí před vozidly, a to, doufám, chce-
me, je třeba hledat do budoucna další prostory. 
Podle mého názoru jednou z možností, jak 
získat dost velký prostor na parkování osob-
ních automobilů, je překlenutí (přemostění) 
potoka Lukšínky před Poliklinikou, s využitím 
pozemku před Vojáčkovým, na úroveň nynější 
hlavní brány Prabosu. Světlost pro průtok by 
se nezmenšila a celkový vzhled centra města 
by se určitě proměnil k lepšímu. 

Podle prvních ohlasů z vedení města 
a investičního odboru je to prý utopie z finanč-
ního hlediska. Přesto si myslím, že toto řešení 
je dobré, a že si to dříve nebo později automo-
bilový provoz nebo rozvoj města vynutí.

Jiří Juřík, předseda dopravní komise

máme ve městě dost parkovacích míst?

Město Slavičín v souladu s usnese-
ním Rady města Slavičín č. 36/0753/08 
vyhlásilo záměr na prodej nemovitého 
majetku města Slavičín v souladu s usta-
novením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích.

Předmětem prodeje je bytová jednotka 
č. 481/27 zapsaná v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
katastrální pracoviště Valašské Klobouky, 
na listu vlastnictví číslo 2839 pro obec 
a katastrální území Slavičín. 

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím 
o velikosti 1 + kk v 1. NP budovy o celkové 
podlahové ploše 27,3 m2 v ulici U Zahrá-
dek ve čtvrti Malé Pole ve Slavičíně 
a podíl na společných částech budovy 
čp. 479, čp. 480 a čp. 481 a na pozemcích 
parc. č. st. 594, st. 595, st. 596. 

Výběrové řízení na kupujícího, které 
bude provedeno formou aukce, proběhne 
dne 23. dubna 2008 v 15 hodin v zasedací 
místnosti budovy radnice ve Slavičíně 
(suterén, dveře č. 115).

Prohlídka bytové jednotky proběhne 
dne 16. dubna 2008 od 10 do 11 hodin 
a od 15 do 16 hodin.

podmínky výběrového řízení:
Bližší informace poskytne Luděk 

Latinák, tajemník MěÚ Slavičín, 
tel.: 577 004 805.

účastníci	 bez	omezení	s	podmínkou	úhra-
dy	kauce

nejnižší	
podání 200	000	Kč

minimální	
příhoz 10	000	Kč

kauce 20	000	Kč

způsob	
úhrady	
kauce

pouze	bankovním	převodem	
nebo	vkladem	hotovosti	
v	bance	na	účet	města	Slavičín	
vedený	u	KB,	a.	s.,	č.	ú.	6015-
2924661/0100,	variab.	symbol	
IČ	nebo	RČ

lhůta	pro	
složení	
kauce

začíná	běžet	dnem	uveřejně-
ní	tohoto	oznámení	a	končí	
zahájením	výběrového	řízení,	tj.	
23.	4.	2008	v	15	hodin.	Kauce	
složená	bankovním	převodem	
musí	být	do	skončení	lhůty	pro	
zahájení	výběrového	řízení	při-
psána	na	účet	města	Slavičín.	
Účastníkům	výběrového	řízení,	
kteří	neuspějí	ve	výběrovém	
řízení,	se	vrací	kauce	bez	zbyteč-
ného	odkladu,	nejpozději	do	pěti	
pracovních	dnů	ode	dne	konání	
výběrového	řízení.

splatnost	
kupní	ceny	

do	60	dnů	od	schválení	prodeje	
Zastupitelstvem	města	Slavičín

nabídka na prodej bytu
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Dnes, kdy se Vám dostává do rukou tento 
zpravodaj, je tato událost pro některé z Vás 
již známou věcí, ale přesto chceme všechny 
s okolnostmi vystěhování seznámit. 

Dne 11. března 2008 v 9 hodin, za účasti 
státního vykonavatele JUDr. Frajta a Policie 
ČR, došlo k fyzickému vystěhování našeho 
občana z městského bytu č. 27 v domě čp. 481 

ve Slavičíně na sídlišti Malé Pole. Důvodem 
vystěhování bylo neplacení nájemného 
a služeb spojených s bydlením. Žaloba na 
vystěhování byla podána na okresní soud 
ve Zlíně dne 14. 3. 2000, soudní rozsudek 
nabyl právní moci dne 12. 7. 2000. Nájemce 
nerespektoval soudní rozhodnutí a dob-
rovolně se nevystěhoval. Proto byl podán 
návrh na výkon rozhodnutí soudní moci 
– tedy na exekuční výkon, který byl nařízen 
dne 5. 5. 2005. Proti tomuto rozhodnutí se 
dotyčný odvolal. Po přezkoumání soudem 
byl usnesením ze dne 12. 12. 2007 nařízen 
výkon vyklizení, jak již bylo výše uvedeno, 
na 11. 3. 2008. Tím, že soud potvrdil opráv-
něnost naší žaloby, musel dotyčný občan 
uhradit náklady soudu včetně odvolacího 
řízení. Jako přístřeší mu bylo dočasně 
nabídnuto ubytování v ubytovně čp. 30 ve 
Slavičíně-Hrádku (bývalá ubytovna JZD), 
kde cena za jednu noc stojí 180 Kč. To se 
mu však zdálo příliš mnoho, a tak nabízené 
možnosti nevyužil. 

Přestože k vystěhování neplatícího nájem-
ce od doby podání návrhu k soudu trvalo 
dlouhých 7 let, nakonec vše dopadlo tak, jak 
se dalo předpokládat – vystěhováním. Další 
vystěhování neplatičů budou pokračovat, 
jelikož v současné době je ze strany města 
Slavičín podáno více výpovědí. 

Vystěhováním však pro neplatiče 
záležitost neplacení zcela nekončí. Proti 
dotyčnému bylo ještě zahájeno exekuční 
řízení na vymáhání dlužné částky, kdy mu 
bude zabaven zbývající majetek, případně 
strhávány částky z příjmu. 

Proto Vy, kteří máte nějaké dlužné částky 
evidované u BTH Slavičín, města Slavičín či 
jiných organizací, nenechávejte záležitosti 
dojít tak daleko, kdy budete muset platit za 
rozhodnutí soudu a ještě Vás bude čekat 
exekuce, případně vystěhování. Snažte se 
věci řešit co nejdříve a neutíkat před nimi 
v domnění, že to „nějak“ dopadne. „Ono“, 
to totiž vždycky „nějak“ dopadne, třeba tak 
jako u tohoto případu. 

Ing. Oldřich Kozáček
ředitel BTH Slavičín

Třídění domovního odpadu
Problematika třídění odpadu je stále 

aktuální nejen v našem městě. Vzhledem 
k narůstajícímu objemu odpadu jako 
takového se stalo nutností třídit i odpad 
pocházející z domácností. 

Město svým občanům k tomuto účelu 
zdarma poskytuje barevně odlišené pytle, 
na sídlištích a ve vybraných částech města 
jsou přistaveny kontejnery a popelnice na 
tříděný odpad. Je chvályhodné, že velká 
část občanů odpad z domácností třídí. 
Těm občanům, kteří se ještě nezapojili do 
systému třídění odpadu, chceme sdělit pár 
základních pravidel. Pro osvěžení paměti 
si je mohou zopakovat i ti občané, kteří 
domovní odpad třídí.
l Vytříděný odpad je potřeba ukládat 
skutečně do těch nádob, ke kterému 
druhu odpadu jsou určeny. Pokud se tak 
neděje, znehodnotí se snaha ostatních 
spoluobčanů a efekt spojený s tříděním 
domovního odpadu se ztrácí. 
l Je potřeba objem ukládaného odpadu 
maximálně zmenšit (např. stlačením, roz-
dělením apod.). Jedná se hlavně o plastové 
láhve, papírové krabice a další objemné 
obaly. V opačném případě dochází k rych-
lému přeplnění nádob, i když jejich celková 
kapacita není využitá. 
l Je nutné třídit i sklo vzhledem k jeho 
dalšímu zpracování, a to na bílé a barev-
né. Skleněné tabule patří do barevného 
skla.
l Občané žijící na sídlištích mohou třídě-
ný odpad například z důvodu přeplnění 
daných nádob ukládat i do kontejnerů, 
které nemají bezprostředně v blízkosti 
svých bytových jednotek. Jak již bylo 
výše uvedeno, kontejnery a popelnice na 
tříděný odpad a jejich svoz hradí město 
Slavičín.

Problémy s odpadem se netýkají jen 
občanů, ale také podnikatelských subjek-
tů, především majitelů drobných provozo-
ven. Někteří z nich řeší problémy s odpady 
využíváním kontejnerů a popelnic urče-
ných pro potřeby občanů, což samozřejmě 
není v pořádku. Proto pracovníci odboru 
životního prostředí a správy majetku 
budou vykonávat namátkové kontroly 
u podnikatelů, aby zjistili, jak likvidují 
odpad ze svých provozoven. 

Jana Tarabusová, odbor životního 
prostředí a správy majetku

Hospodaříme s odpady

První neplatič vystěhovaný z bytu

V rámci jarního úklidu našeho města 
budou v níže uvedených termínech a mís-
tech rozmístěny velkoobjemové kontejnery 
na domovní odpad.
V termínu 4. 4. – 7. 4. 2008
Slavičín:
l ulice Luhačovská (u RD čp. 205)
l ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)
l křižovatka ulic Žižkovská – Tržní
Hrádek: u Speciální školy
Divnice: u RD Palkovičových 
V termínu 11. 4. – 14. 4. 2008
Slavičín: 
l křižovatka ulic Nad Výpustou – Příčná
l křižovatka ulic Mladotická – Úvoz
l ulice Jasmínová (za RD ing. Fojtíka)

l Lukšín (u Pivečkova lesoparku)
Hrádek: prostranství před Klempířstvím 
p. Luky 

Upozorňujeme obyvatele našeho města, 
že do těchto přistavovaných kontejnerů 
nelze v žádném případě odkládat nebez-
pečné odpady – např. olověné akumulátory, 
olejové filtry, upotřebené motorové a pře-
vodové oleje, kyseliny, zářivky, ledničky, 
televizory, monitory, domácí elektroniku 
apod. a bioodpad (listí, tráva, posekané 
keře nebo větve atd.). Nebezpečné odpady 
je možné předat pouze při pravidelných 
sběrech prováděných firmou JOGA Luha-
čovice (2x ročně) nebo přímo ve sběrném 
dvoře v areálu Služeb města Slavičína, 
s. r. o. a ve sběrném dvoře u kotelny sídliště 
Malé Pole.

v areálu Služeb města Slavičína, s. r. o.
Pondělí, středa, pátek 6:00 – 16:30 hod.
Úterý, čtvrtek 6:00 – 15:00 hod.
První sobota v měsíci 8:00 – 12:00 hod.

u kotelny na sídlišti malé pole
Pondělí – pátek 9:00 – 16:00 hod.
Sobota 8:00 – 12:00 hod.
Služby města Slavičína, s. r. o.

otvírací doba 
sběrného dvoraPlasty (žluté pytle) 23. 4. 2008

Papír (modré pytle) + nápojové kartony 
30. 4. 2008
Sklo (zelené a bílé pytle) 30. 4. 2008
Sklo je nutné třídit!!

Tento měsíc se sváží

Jarní úklid

Ředitel BTH Oldřich Kozáček a příslušník 
Policie ČR při neobvyklém zásahu.
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Co čeká školství ve Slavičíně? 
Na tuto otázku nám odpoví Koncepce 

rozvoje školství na r. 2008 – 2011, která byla 
schválena na minulém zasedání Zastupitel-
stva města Slavičín. 

Kvalitní výchova dětí a mládeže je jednou 
z priorit našeho zastupitelstva. Zajistit pod-
mínky pro plnění povinné školní docházky 
dětí je jednou ze základních povinností 
města vyplývající ze školského zákona. 
Pro stanovení koncepce rozvoje školství 
byla velmi důležitým východiskem znalost 
demografického vývoje ve Slavičíně, v jeho 
místních částech a v okolních obcích, které 
ve Slavičíně zajišťují plnění povinné školní 
docházky dětí. Graf ukazuje počet dětí naro-
zených v daném období. 

Z něj můžeme zaznamenat mírný vze-
stup počtu dětí narozených v období 9/2003 
– 8/2006. Tento stav vychází z trendu, který 
se projevil i v rámci Zlínského kraje, ve Sla-
vičíně jej mohla částečně ovlivnit dokončená 
výstavba bytů Slavičín-střed, kam se stěhovaly 
převážně mladé rodiny. U dětí narozených 
v období r. 2006 – 2007 pak dochází k výraz-
nějšímu poklesu, což se projeví při nástupu 
do prvních tříd ve školním roce 2013-2014. 
Lze však předpokládat, že příznivý vývoj míry 
nezaměstnanosti v posledním období, rozvoj 
drobného a středního podnikání, rozvoj Prů-
myslové zóny Slavičín a plánovaná výstavba 
nových bytů mohou v budoucnu napomoci 
ke stabilizaci mladých rodin ve Slavičíně 
a příznivějšímu populačnímu vývoji. 

Vzhledem k tomu, že koncepce byla schvá-
lena na období 2008 – 2011, nebylo nutné řešit 
pokles narozených dětí z roku 2006 a 2007. 
Z čísel je zřejmé, že k redukci škol a školek 
do roku 2011 nedojde. V provozu zůstane 
Mateřská škola Vlára s pracovištěm v Nevšo-
vé, Mateřská škola Malé Pole s pracovištěm 
v Hrádku, Základní škola Malé Pole a Základ-
ní škola Vlára. A jak to bude v budoucnu? 
Řešení bude muset hledat nové zastupitelstvo, 
někdy po roce 2011. To však neznamená, že 
v tomto volebním období v oblasti školství není 
co řešit. Chceme, aby se naše školy a školská 
zařízení nadále rozvíjely a děti se v nich nejen 
dobře učily, ale byly i dobře vychovávány. 
Měly by k tomu přispět i cíle, které byly kon-
cepcí stanoveny. Vedle finančního zajištění 
provozu a vyhodnocování hospodaření je 
to i nastavení takových podmínek, které by 
vedly k využívání rozvojových programů jed-
notlivých škol včetně mimoškolských aktivit. 
K tomu nám mohou výrazně pomoci i dotační 
programy Evropské unie. První výzvy budou 
za několik málo dnů vyhlášeny. Chceme být 
na ně dobře připraveni. Proběhlo již několik 
schůzek, které byly k tomuto tématu zaměře-
ny. Jsem velmi potěšen tím, že ředitelé škol 
a školských zařízení mají zajímavé nápady, 
a věřím, že se nám společně podaří připravit 
takové projekty, které budou úspěšné a napo-
mohou řešit problémy, které v našich školách, 
školkách a jiných školských zařízeních jsou. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v odloučeném 
pracovišti MŠ Vlára v Nevšové je nízký počet 
docházejících dětí, bylo rozhodnuto motivovat 

rodiče k umístění dětí v této třídě neplacením 
příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů 
(mimo dětí bydlících v Nevšové).

Koncepce dále nastínila i jednotlivé zámě-
ry v oblasti investičních akcí. Tyto informace 
lze shrnout do následujících závěrů. Z před-
ložených návrhů vyplývá, že největší objem 
investic bude v příštím období směřovat 
do rekonstrukce ZŠ Vlára. Akce je spojena 
především s dokončením rekonstrukce 
školní kuchyně, zateplením hlavní budovy, 
výměnou oken tělocvičny a severní stěny 
hlavní budovy a výměny střešní krytiny této 
budovy. Přestože budova I. stupně ZŠ Vlára 
je poměrně nová, bude zde nutno již řešit 
opravu střechy. Budova ZŠ Malé Pole bude 

pro žáky této školy, garantuje jejich uplatnění 
ve středním vzdělávání a posléze v praktickém 
životě. Nezastupitelnou úlohu má Základní 
umělecká škola pro rozvoj hudební, výtvarné 
a estetické složky vzdělávání a společenského 
uplatnění umělecky nadaných žáků a dětí. 
Zde je třeba připomenout, že tato škola sídlí 
v budově, která je v majetku města a její tech-
nický stav se stává také aktuálním problémem 
nutným k řešení.

Město Slavičín považuje takto nastavený 
rozsah vzdělávání za velmi důležitý a nezbyt-
ný pro udržení rozvoje vzdělanosti a následné 
zaměstnanosti v regionu. Tato vzdělávací 
nabídka společně s nabídkou předškolního 
a základního vzdělávání tvoří ucelenou síť 
v oblasti vzdělávání, výchovy a následného 
uplatnění absolventů ve Slavičíně a okolí. Její 
vybudování je výsledkem úsilí orgánů města, 
ředitelů škol a veřejnosti v dlouhodobém 

Na Městském úřadě ve Slavičíně, odbor 
správní, lze od 1. 3. 2008 opětovně zapsat 
děti do platných pasů svých rodičů. Tento 
zápis lze provést pouze dětem do 10 let. 
Při vyřizování je nutné předložit rodný list 
dítěte, oddací list rodičů, občanský průkaz, 
platný cestovní pas, do kterého chce rodič 
zapsat dítě a zaplatit správní poplatek ve 
výši 50 Kč za každý zápis dítěte.

Marie Spurná, odbor správní

znovu je možné zapsat 
cestující děti do pasu rodičů

vyžadovat především výměnu oken. Obou 
předškolních zařízení se bude týkat taktéž 
hlavně výměna oken, což lze na druhé straně 
pokládat za investici, která se v budoucnu 
projeví úsporou energií. Za špatný můžeme 
považovat stav střechy v MŠ Malé Pole v ulici 
Dlouhá a v MŠ Vlára – pracoviště v Nevšové, 
kde je také nutno počítat s opravami. Je třeba 
řešit také špatný technický stav budovy Domu 
dětí a mládeže. Za předpokladu financování 
prostřednictvím fondů EU se nabízí možnost 
celkové rekonstrukce s přístavbou v souladu 
se zpracovanou koncepcí těchto zařízení. 
V případě neúspěchu projektů je nutno počítat 
s vlastními investicemi do oprav stávajících 
budov.

V souvislosti se zpracovanou koncepcí 
rozvoje předškolního a základního školství 
mohu konstatovat, že město Slavičín včetně 
svého okolí má také vyváženou síť dalších škol, 
jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Oblast 
odborné přípravy a zaměstnanosti v širokém 
spektru oborů plní Střední odborná škola, 
která velmi úzce spolupracuje s partnery 
v podnikatelské sféře a vytváří rovnovážný 
stav mezi poptávkou a nabídkou pracovní síly 
celé oblasti. Oblast všeobecného vzdělávání 
a navazující sféry technické, humanitní a další 
vzdělanosti zajišťuje Gymnázium J. Pivečky 
v osmileté i čtyřleté formě studia. Sociální 
a vzdělávací program plní pro region Praktic-
ká základní škola a Speciální základní škola 
v oblasti práce a posléze aktivního uplatnění 

horizontu a je velmi důležité tuto rovnováhu 
zachovat. Rada města a Zastupitelstvo města 
Slavičín vyslovuje v rámci Koncepce rozvoje 
předškolního a základního vzdělávání plnou 
podporu všem těmto zařízením, která jsou 
nezbytnou součástí výchovné a vzdělávací 
soustavy nejen Slavičína, ale i celého regi-
onu.

A co dodat závěrem? Čeká nás období, kdy 
můžeme výrazným způsobem ovlivnit kvalitu 
školství v našem městě. Chceme k tomu využít 
i finanční prostředky Evropské unie. Máme 
schválenou koncepci, plno plánů a nápadů. 
Bude to však vyžadovat hodně úsilí. Konku-
rence předložených projektů bude zřejmě 
velká. Uspějí jen ti dobří. Věřím, že naše školy 
a školská zařízení budou patřit mezi ně.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vývoj počtu dětí dle data narození

Zdroj: MěÚ Slavičín, odbor správní – 
evidence obyvatel, říjen 2007
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upozornění občanům

Zprávy SbD 
Obzor Slavičín
Představenstvo na své schůzi dne 
22. 1. 2008 mj.:
l schválilo požadavky uživatelů na rekon-
strukce bytů,
l  vzalo na vědomí převody členských 
práv a povinností,
l schválilo dočasné užívání bytů,
l vzalo na vědomí saldo k 31. 12. 2007,
l vzalo na vědomí vymáhání penále,
l ukládá předsedovi zaslat rozhodnutí 
představenstva neplatičům nájmu,
l ukládá předsedovi vypracovat nabíd-
ku na prodej nepotřebného materiálu 
firmám.

Představenstvo na své schůzi dne 
12. 2. 2008 mj.:
l vzalo na vědomí nezájem firem na 
odprodej nepotřebného materiálu a dopo-
ručuje jeho likvidaci,
l ukládá předsedovi vyzvat uživatele, 
kteří si doposud nepožádali o možnost 
budoucího převodu družstevního bytu 
do osobního vlastnictví dle zákona 
č. 72/1994 Sb., aby tak učinili do konce 
března 2008,
l ukládá předsedovi svolat mimořádnou 
schůzi představenstva a pozvat na jednání 
uchazeče o funkci ředitele družstva.

Představenstvo na své mimořádné schůzi 
dne 25. 2. 2008 mj.: 
l zřizuje funkci ředitele družstva na zákla-
dě Stanov čl. 76, odst. 7; do výběrového 
řízení podali písemnou žádost dva uchaze-
či – Ing. Miloslav Ptáček ze Slavičína a Ing. 
Václav Babulík z Brumova-Bylnice,
l vzalo na vědomí žádosti výše uvedených 
uchazečů,
l uzavřelo podání dalších přihlášek do 
výběrového řízení,
l souhlasilo, aby volba ředitele družstva 
se uskutečnila dne 11. 3. 2008 na řádné 
schůzi představenstva,
l souhlasilo s tajnou volbou ředitele,
l souhlasilo, aby na regulérní průběh 
voleb dohlížel člen kontrolní komise.

Elemír Števko, předseda družstva

K častým příčinám vzniku požárů v jarním 
období patří nedbalost při zacházení s otevře-
ným ohněm, pálení zbytků staré trávy a listí 
a plošné vypalování travních porostů. 

Upozorňujeme proto občany, že zákon 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zakazuje plošné vypa-
lování porostů! Porušením tohoto zákazu se 
fyzická osoba dopustí přestupku s možností 
uložení pokuty až do výše 25 000 Kč. Práv-

nická osoba se v tomto případě vystavuje 
nebezpečí uložení pokuty až do výše 500 000 
Kč. Pokutu může uložit příslušný orgán hasič-
ského záchranného sboru, vykonávající státní 
požární dozor.

Dále upozorňujeme, že Nařízení města 
Slavičín č. 1/2003, o spalování rostlinných 
materiálů, zakazuje spalování suchých rost-

linných materiálů na celém území města 
Slavičín. Dohled nad dodržováním tohoto 
nařízení provádí Městská policie a Odbor 
životního prostředí a správy majetku Měst-
ského úřadu ve Slavičíně.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 
Npor. Ing. Petr Svízela, velitel stanice 

Luhačovice, Slavičín

Město a Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

Dne 29. 2. 2008 v 11.20 hod kontrolovala 
hlídka OOP Slavičín při plnění speciálních 
úkolů před obcí Bojkovice osobní motorové 
vozidlo, které zaujalo jejich pozornost. Při 
kontrole bylo zjištěno, že řidič nemá u sebe 
žádné osobní doklady a dechovou zkouškou 
byl u něj zjištěn alkohol - 0,52‰ v krvi. Řidič 
přiznal, že vypil dvě 10st. piva. Lustrací osoby 
bylo zjištěno, že jde o osobou v celostátním 
pátrání a že na tohoto řidiče byl vydán příkaz 
k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Dále 
bylo zjištěno, že podařený řidič nevlastní žádné 
řidičské oprávnění a Okresním soudem v Uh. 
Hradišti má uložen zákaz řízení motorových 
vozidel. Na základě zjištěných skutečností byl 
řidič hlídkou OOP Slavičín omezen na svobodě 
a eskortován na OOP Bojkovice k provedení 
dalších úkonů.

podnapilá oznamovatelka
Dne 22. 2. 2008 v 22.55 hodin předvedla 

hlídka policie ženu (ročník 1986) na základě 
jejího telefonického oznámení, že byla napa-
dena svým otcem. Po příjezdu na místo ozna-
movatelka bezdůvodně napadla velitele hlídky 
verbálním způsobem (neslušnými výrazy, které 
nelze zveřejnit) a v tomto jednání pokračovala 
i po předvedení v budově policie. Dechovou 
zkouškou bylo u ženy zjištěno požití alkoholu 
s naměřenou hodnotou 2,49 promile. Při 
předvedení osoby za účelem zjištění totožnosti 
musely být použity donucovací prostředky 
– hmaty a chvaty, aby nebyla ohrožena bez-
pečnost policistů. Po provedení neodkladných 
úkonů byla agresorka propuštěna. Její jednání 
bude předmětem dalšího šetření. 

asistence policie při převozu 
pacientky do pl

Dne 4. 3. 2008 v 23.45 hodin vyjížděla hlídka 
OOP na oznámení občana, že v obci Divnice 
se mají v domě pohybovat čtyři neznámí muži 
a další muž s ženou jsou ukryti na zahradě. 
Provedeným zásahem a prověrkou v domě 
a blízkém okolí nebyly tyto informace potvrze-
ny. Vzhledem ke zdravotnímu stavu oznamova-

telky byla přivolána rychlá záchranná služba. 
Přítomný lékař nařídil převoz pacientky do 
psychiatrické léčebny v Kroměříži a vyžádal 
si asistenci policie při převozu.

Soud zabavil auto muži, který řídil 
bez oprávnění

Neodpovědným řidičům nastávají zlé časy. 
Když je několikrát po sobě chytí policie bez 
řidičáku, mohou se rozloučit se svým autem. 
Tento vzkaz posílají okresní soudy, když zvo-
lily jako formu trestu za opakovanou jízdu 
bez řidičského oprávnění propadnutí vozidla 
státu. Zopakovaly tak ojedinělé rozhodnutí 
teplického soudu z roku 2005, který tehdy 
potrestal propadnutím osobního automobilu 
Seat místního podnikatele, jenž opakovaně řídil 
auto za 100 000 Kč bez řidičáku, o nějž přišel 
kvůli jízdě pod vlivem alkoholu. Tím se dopustil 
maření úředního výkonu. K trestu soud ještě 
přidal finanční pokutu ve výši 40 tisíc korun 
a čtyřměsíční vězení. 

Je důležité, že i jiné soudy rozhodují 
v podobných věcech stejně jako teplický soud. 
Je pro policisty určitá motivace, když vědí, 
že soud takovou formu trestu akceptuje. Pro 
řidiče, pro něž dosud tresty za maření výkonu 
úředního rozhodnutí nebyly tak účinné, by to 
měla být výstraha. Npor. Bc. Vratislav Hruška 

vedoucí oddělení

Policie České republiky informuje

Dopravní zpravodajství březen
celkem	dopravních	nehod 6
smrtelné	zranění 0
těžké	zranění 0
lehké	zranění 4
podnapilí	řidiči 4

osoba v celostátním pátrání, pod vlivem 
alkoholu, nevlastní řidičský průkaz

Oslavu MDŽ v našem městě, pořá-
danou letos KSČM a LKŽ Slavičín, lze 
považovat za tradiční, i když se konala již 
ve středu 5. března. Následně pak v sobo-
tu 8. března byla poprvé MDŽ věnována 
širší pozornost. V tisku, televizi a v roz-
hlase byla na stanici Praha 2 dokonce 
relace k historii tohoto významného dne. 
Na našem MDŽ jsme uvítali paní Vlastu 
Babovcovou, předsedkyni krajského výboru 
LKŽ. OV KSČM zastupoval Ing. Zdeněk 
Novotný, s nímž přijel ze Zlína i taneční 
pár. Kulturní program obohatily žákyně 
z domu dětí a mládeže a také taneční 
skupina žen, která vystupovala na MDŽ 
již vloni. Opět se naší oslavy zúčastnily 
i některé ženy z Valašských Klobouk a letos 
poprvé také ženy z Brumova-Bylnice. 
Poděkování patří všem sponzorům za 
finanční dary a věcné dary do tomboly. Rov-
něž hudba zaslouží poděkování. Nesmíme 
zapomenout ani na ty, kteří připravovali 
a uklízeli sál, dále na pořadatele a obsluhu. 
Poděkování patří pak zejména Radě města 
Slavičín, která schválila bezplatný pronájem 
Sokolovny. 

Za pořadatele Ludmila Uhrová

oslava mdŽ ve Slavičíně opět úspěšná
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Gymnázium Jana Pivečky

V okresním kole chemické olympiády 
obsadila studentka Lenka Šilhánková 8. mís-
to z celkového počtu 36 účastníků.

Na vynikajícím 5. místě z počtu 56 soutěží-
cích se v okresním kole dějepisné olympiády 
umístil student Martin Floreš.

Gymnázium se zapojilo do dobročinné 
akce Fondu Sidus. Zakoupením „smajlíka“, 
„sidusáčka“ nebo „sweepra“ mohli studenti 
vybranými finančními prostředky přispět 
ke zlepšení  života dětí v partnerských 
nemocnicích Fondu Sidus.

Naše škola podala dva projekty v rámci 
vzdělávacího programu Comenius – projekt 
Jazykový asistent a projekt Partnerství škol, 
zaměřený na mezinárodní spolupráci pěti 
partnerských škol – Anglie, Francie, Němec-
ko, Řecko, Itálie.

1. místo v krajském kole informatiky 
a výpočetní techniky získal student Petr 
Vévoda. 2. místo patřilo opět studentu naší 
školy Ondřeji Fibichovi. Petr Vévoda obsadil 
také sedmé místo v krajském kole matema-
tické olympiády.

V okresním kole konverzační soutěže 
v anglickém jazyce se umístil na 10. místě 
Jan Žajdlík. 

Na gymnáziu se opět rozběhl kurz 
anglického jazyka Brána jazyků otevřená 
pro pedagogické pracovníky regionálního 
školství.

V rámci projektu EVVO připravila Ing. 
Věra Pospíšilíková pro studenty primy, 
sekundy a kvinty přednášky na téma Domácí 
ekologie.

Členové dramatického kroužku navštívili 
ZŠ Pozlovice a MŠ Jestřabí, kde vystoupili 
s divadelním představením Pověsti z tohoto 
kraje.

V rámci akce Březen – měsíc knihoven 
se mohli studenti primy a tercie seznámit 
s prostředím slavičínské knihovny a jejími 
aktivitami.

Vybraní studenti se zájmem o politologii 
a zahraniční vztahy se zúčastnili seminá-
ře Generation EU na Krajském úřadě ve 
Zlíně.

Dne 19. 3. se studenti gymnázia mohli 
ve slavičínské Sokolovně zaposlouchat do 
koncertu hudební skupiny TRAVELLERS 
„Cesta aneb písně, které změnily svět“ (v pro-
gramu zazněly písně Ch. Burryho, Beatles, 
Rolling Stones, Kinks, Doors, J. Hendrixe, 
Led Zeppelin a další).

Ve Štítné nad Vláří se uskutečnilo dne 
20. 3. 2008 pracovní setkání zaměstnanců 
gymnázia. Součástí programu byla tvorba 
Školního vzdělávacího programu pro gym-
názia a pobyt v relaxačním centru.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
reprezentačního plesu gymnázia. Naše díky 
patří především sponzorům za jejich štědré 
dary do tomboly. 

Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia 
Jana Pivečky

aktivity
V našem vzdělávacím programu „Škola 

pro život“ se zaměřujeme na uplatnění 
získaných poznatků v praxi. Naopak 
názorná ukázka praktického života patří 
k nejlepším metodám výuky. Děkujeme 
všem, kteří dětem exkurze umožnili.

Jedna z nejzajímavějších exkurzí pro-
běhla v Prabosu. Hned u vstupní brány 
žáky třetí třídy přivítala paní Náplavová, 
která je provedla celým areálem. Děti měly 
možnost na vlastní oči vidět výrobu bot 
od jejich návrhu, vysekávání z kůže až po 
navlékání šňůrek a závěrečnou kontrolu. 
Žáci si uvědomili, jak je výroba obuvi 
namáhavá a zodpovědná práce. Návštěva 
dílen tak dětem přiblížila pracoviště jejich 
rodičů a vyvrátila jejich zjednodušenou 
představu o šití bot jehlou a nití. Díky 
mamince jedné z žákyň – paní Jakůbkové 
– si děti dopoledne opravdu užily.

Netradiční hodina vlastivědy probí-
hala na Radnici města Slavičín. Díky 
vstřícnému jednání pracovnic sekreta-
riátu žáci nahlédli do kroniky města, 
prohlédli si pracovnu starosty města, 
zasedací místnost, tedy místa, která běžně 
navštívit nemohou. Vždyť mnozí byli na 
radnici poprvé.

V měsíci únoru navštívili druháci 
místní pekárnu. Jak se peče chleba znali 
doposud pouze ze známé pohádky, a tak 
byli hodně překvapeni, co všechno jim 
paní Juříková ukázala. Dozvěděli se, 
jak je příprava a pečení chleba náročná 
práce. Dokonce si mohli zkusit i práci 
s těstem, uplést pletýnku, „odkoukat“ 
plnění pečiva a nakonec chléb zabalit 
do ochranné fólie. Nejvíce děti zaujala 
elektrická pec. A těch pecnů, které stihne 
pro obyvatele Slavičína napéct! Nakonec 
samy zkusily, jaké dobré pečivo zdejší 
pekárna peče. Koláčky dětem chutnaly 
opravdu znamenitě. 

Mgr. Dana Sláčíková

Přinášíme Vám nabídku činností na 
léto 2008:
l desetidenní pobytový tábor v horském 
hotelu Martiňák, Horní Bečva, v termínu 
30. 6. – 9. 7. 2008,
l týdenní příměstský tábor se zaměřením 
na výuku práce na počítači, v termínu 
7. – 11. 7. 2008,
l týdenní příměstský tábor s tématickým 
zaměřením, v termínu 14. – 18. 7. 2008,
l týdenní příměstský tábor se všeobecným 
zaměřením, v termínu 4. – 8. 8. 2008.

Další zprávy:
V průběhu letošních jarních prázdnin, 

které se konaly v termínu 3. – 9. 3. 2008, se 
mohly děti zúčastnit různých aktivit: tenis, 
plavání, turnaje ve společenských hrách 
(Harry Potter), kuželky v kuželně v zámec-
kém parku (vč. turnaje), vystoupení k MDŽ, 
horolezení (stěna Vlachovice), zábavné sou-
těžení, promítání filmů, spontánní činnost. 

Ve dnech 7. – 9. 3. se v sále Sokolovny 
Slavičín uskutečnil 8. ročník tradiční mode-

zŠ malé pole
Žáci naší školy poznávají město

Dům dětí a mládeže ve Slavičíně 

lářské soutěže „Slavičínský šikula“ (více 
v dalším článku tohoto čísla Slavičínského 
zpravodaje). Velké poděkování za velmi 
dobře zorganizovanou a provedenou akci 
patří Ing. Martinu Procházkovi a Tomáši 
Hájkovi, externím pracovníkům a garantům 
této prestižní akce. 

Dům dětí a mládeže připravuje Běh duho-
vé naděje, který navazuje na běhy Terryho 
Foxe. Zastřešuje jej LEVITY (Česká lékařská 
společnost / Česká onkologická společnost 
– výzkumné pracoviště). Grantovou komisi 
sestavuje Česká onkologická společnost 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Ta 
odpovídá za objektivní a odborné rozhodnutí 
grantové komise o rozdělení finančních 
prostředků jednotlivým výzkumným pra-
covištím, za vyhodnocení výzkumu a za 
informace poskytované Koordinačnímu 
týmu BDN a veřejnosti.

PaedDr. Zdenka Odehnalová
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V neděli 9. března se ve Valašských Klobou-
kách konala soutěž „Zpěváčci Valašskoklo-
bucka“. 

Soutěže se zúčastnilo 28 dětí z okolních 
škol a mnohé z nich byly zároveň členy 
známých národopisných souborů Valašsko-
klobucka. Naši školu reprezentovali Martina 
Šimoníková (5. ročník), Petr Gapčo (3. ročník) 
a Alena Hubíková (2. ročník).

V nejmladší kategorii v konkurenci 11 žáků 
získala Alena Hubíková krásné 2. místo za 
zpěv písní Nemám já, nemám já a Šla děveč-
ka. Alence moc gratulujeme a přejeme, aby 
se jí dařilo také v regionální soutěži celého 
Valašska. 

Všem malým zpěváčkům děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy. Poděkování 
patří zástupci ředitele PaedDr. Karlu Máťovi 
za přípravu dětí do okrskové soutěže a paní 
učitelkám Ivaně Pančíkové a Boženě Bělo-
hlávkové, které se jim dlouhodobě věnují 
v národopisném souboru Slavičánek. 

Mgr. Jana Pinďáková

pozvání do školy
Zveme všechny rodiče našich žáků i žáků 

z okolí, zveme rodiče budoucích prvňáčků na 
návštěvu do naší školy.

Návštěvní den – středa 23. dubna 2008 
od 7.45 do 10.30 hodin.

Budete mít možnost prohlédnout si budovu 
I. stupně ZŠ, třídy i odborné učebny. 

Poznáte, jak vypadá školní dopoledne 
našich mladších žáků, jak pracují i tráví volné 
chvíle během přestávek. 

Přímo ve vyučování uvidíte zajímavé meto-
dy a činnosti, kterými je výuka jednotlivých 
předmětů na I. stupni obohacena. 

Zvláště rádi uvítáme v prvních třídách 
rodiče předškoláčků i s jejich dětmi, kteří se 
chtějí seznámit s průběhem výuky v prvním 
ročníku. Paní učitelky Vám ochotně odpoví na 
všechny případné dotazy a poskytnou infor-
mace o možnostech, které naše škola nabízí. 
Těšíme se na Vás.   Mgr. Jana Pinďáková

velký úspěch našich recitátorů
Vítě, že v okrskovém kole recitační soutěže, 

která se konala 12. března ve Štítné nad Vláří, 

měli velký úspěch naši nejmladší recitátoři? 
V první kategorii pro 2. a 3. ročník se stal 

vítězem Vojta Drga a získal 1. místo. 
Ve druhé kategorii pro 4. a 5. ročník obsa-

dila Magda Suchánková 3. místo.
Přejeme Vojtovi, aby své prvenství obhájil 

i 17. března v okresní soutěži v Napajedlích. 
Našim malým recitátorům blahopřejeme.

Mgr. Darja Konečná

Cesta ke zdravé výživě
Tato cesta není rozhodně jednoduchá. Děti 
získávají stravovací návyky nejen ve svých 
rodinách, ale také ve škole, kde se většina 
z nich stravuje.

Školní jídelnu znají. Do kuchyně nahléd-
nou jen výdejním okénkem. Osmáci měli 
možnost dobře poznat i školní kuchyni, 
která byla přes prázdniny částečně zrekon-
struována. Podívali se, jak je zařízena novou 
technikou – konvektomatem, univerzálním 
robotem, elektronicky řízeným výklopným 
kotlem s míchadlem. Byli překvapeni přís-
nými hygienickými předpisy při přípravě 
i výdeji pokrmů. Při besedě s vedoucí školního 
stravování paní Hrabinovou měli spoustu otá-
zek týkajících se provozu jídelny i kuchyně. 
Zjistili, co je to spotřební koš, jak se sestavuje 
jídelníček, a sami si to vyzkoušeli. Hodně se 
mluvilo o každodenní nabídce dvou hlavních 
jídel, což strávníci oceňují velmi kladně. 
Mnohé děti potvrdily, že jim ve škole chutná 
a že rádi zkouší nové pokrmy. 

Mgr. Gabriela Šuráňová

Základní škola Slavičín-Vlára

ZÁPIS do všech mateřských 
škol ve Slavičíně	

včetně	Nevšové	a	Hrádku	proběhne	
dne	29. dubna 2008.

Mateřské	školy	můžete	navštívit	
během	celého	dne	v	rámci	provozu	
nebo	do	MŠ	Malé	Pole	přijďte	tento	

den	na	hraní	rodičů	s	dětmi	
v	době	od	14	do	16	hodin.	

Budeme	se	na	Vás	těšit!

Úspěšné klavíristky zUŠ Slavičín
Dne 14. 3. 2008 se konalo v ZUŠ Kroměříž 

krajské kolo soutěže základních uměleckých 
škol ve hře na klavír a naše mladé muzi-
kantky se opět umístily ve svých věkových 
kategoriích na nejpřednějších místech. 
Vedení školy blahopřeje třídní učitelce Věře 

Hájkové a jejím žákyním k vynikajícím 
hudebním výkonům a děkuje za příkladnou 
reprezentaci školy i města Slavičín.
Tereza Pavelková, VII. kategorie – 
2. místo,
Barbora Hořáková, VIII. kategorie – 1. místo 
s postupem do celostátního kola,
Zuzana Skrášková, IX. kateg. – 1. místo.

Základní umělecká škola Slavičín

První rok v soutěži a hned postup do 
osmifinále! Takový nástup do I. florbalové 
ligy se podařil slavičínským juniorkám.

Slavičanky na posledním turnaji základ-
ní části zdolaly brněnské Witches 9:2 
a následně vybojovaly těsné vítězství 1:0 
nad Židenicemi. V tabulce se umístily na 
třetím místě se čtyřiatřiceti body a díky tomu 
postoupily do nadstavbové části.

Na konci března se v osmifinálové skupi-
ně Slavičanky střetnou se třemi nejlepšími 
celky ze severomoravské divize. Postupně 

narazí na FBC Pepino Ostrava, 1. SC SSK 
Vítkovice a FBC Asper Šumperk. Do nové 
tabulky se jim také započtou výsledky 
ze základní části proti zbývajícím dvěma 
jihomoravským družstvům – Uherskému 
Brodu a  Orlu Těšany.

Z šesti osmifinálových soupeřů pak 
nejlepší tři týmy postoupí do play-off, ve 
kterém se bude během jednoho víkendo-
vého turnaje rozhodovat o novém držiteli 
titulu Mistra České republiky. 

Vít Zemčík

pěvecký úspěch alenky Hubíkové 

Slavičínské juniorky postoupily do osmifinále I. florbalové ligy
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naRozEní
Petr a Eva Vičanovi – syn Adam

SpolEčEnSká kRonIka ÚnoR
ÚmRTí 
 1.  2. 2008 Jaroslav Macek, 55 let, Slavičín
 1.  2. 2008 Alois Raška, 84 let, Slavičín
 2.  2. 2008 Jiří Slovák, 62 let, Rokytnice
 3.  2. 2008 František Bůbela, 52 let, Slavičín
 5.  2. 2008 Miloš Hubík, 82 let, Slavičín
 13.  2. 2008 Stanislav Ďulík, 64 let, Slavičín
 18.  2. 2008 Miroslav Adámek, 61 let, Petrůvka
 19.  2. 2008 Richard Váňa, 64 let, Slavičín

SŇaTkY
Zbyněk Hubík a Blanka Erlová
Zdeněk Strnka a Markéta Fialková

Dne 5. března 2008 jsme vzpo-
mněli 5. výročí úmrtí tatínka, 

pana Josefa ŽÁKA a dne 8. dubna 
tomu budou 4 roky, co nás opusti-

la maminka, paní 
Marie ŽÁKOVÁ z Nevšové. 

S láskou a úctou vzpomínají děti 
s rodinami. 

Dne 16. 4. 2008 vzpomeneme 
nedožité 80. narozeniny pana 

Rostislava REMEŠE ze Slavičína, 
který nás opustil před 18 lety, 

v červnu 1990. 
S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, na 
Tebe nám vzpomínky zůstávají. 
Každičká vzpomínka smutný je 

vzdech, navždycky však zůstaneš 
v srdcích nás všech.

Dne 27. dubna 2008 vzpomeneme 
smutného 4. výročí úmrtí našeho 
syna a bratra pana Jiřího OTAVY.

S láskou a úctou vzpomíná 
maminka, Radek, sourozenci 

a ostatní příbuzenstvo.

Děkujeme za projevenou sou-
strast a účast na pohřbu pana 

MVDr. Josefa MINAŘÍKA 
ze Slavičína.

Rodina.

V Z P O M í n á M e

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

Dne 4. dubna 2008 jsme si 
připomněli 5. výročí úmrtí naší 

maminky, paní 
Marie URBÁNKOVÉ a dne 
12. srpna si připomeneme 

38. výročí úmrtí našeho tatínka, 
pana Josefa URBÁNKA 

ze Šanova. 
S láskou a úctou vzpomínají syn 

a dcery s rodinami. 

Kdo lásku a dobro rozdával, ten 
neodešel a žije v srdcích dál.

Dne 12. dubna 2008 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí paní 

Marie PTÁČKOVÉ ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Dne 29. dubna 2008 by se dožila 
80 let paní Marie DANIŠKOVÁ 

ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají dcery 

a synové s rodinami. 

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem příbuzným, přátelům 

a známým za hojnou účast při 
posledním rozloučení s mým 

manželem 
Stanislavem ĎULÍKEM.

Manželka a synové s rodinami.

Kdo lásku, radost rozdával, ten 
neodešel a žije dál...

Dne 14. dubna 2008 by se dožil 
80 let náš tatínek Josef TRLLO 
a 30. května 2008 vzpomeneme 
nedožitých 80 let naší maminky 

Františky TRLLOVÉ ze Slavičína.
S láskou vzpomínají děti a rodina.

Vše zmizelo, jen stopy Tvé práce 
a lásky nám zůstaly.

Dne 18. dubna 2008 vzpomeneme 
1. smutné výročí od úmrtí našeho 

milovaného tatínka, dědečka a pra-
dědečka, pana Jana MICHALÍKA.
Kdo ho znal, vzpomene si, kdo ho 

měl rád, nikdy nezapomene.
Dcery Jana a Bronislava.

Všechny jsem Vás měl rád a chtěl 
jsem s Vámi žít. Vzpomínejte na 

mne, já nechtěl odejít.
Dne 20. dubna 2008 by se dožil 

90 let náš tatínek, dědeček a pra-
dědeček pan Adolf VICENÍK z Rudi-

mova a 2. května uplyne 20 let 
od jeho úmrtí.

Za tichou vzpomínku děkují rodiny 
Krahulova, Viceníkova, Veselá 

a Vernerova.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 21. dubna vzpomínáme 

30. výročí, kdy nás navždy opustila 
paní Helenka PEŠKOVÁ, 

rozená Matyášová. 
Za tichou vzpomínku děkuje 

manžel, synové a dcera.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten 
neodešel a žije v srdcích dál.

Dne 29. dubna 2008 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí pana 

Jaroslava MUDRÁKA ze Slavičína. 
Dne 2. 10. 2008 by se dožil 75 let.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Manželka a děti.

 Odešel, ale v našich myslích a srd-
cích zůstává stále s námi.

Dne 24. dubna 2008 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí pana 

Miroslava SURÉHO ze Slavičína.
Všem, kdo vzpomenou s námi, 
děkuje manželka, syn a dcera 

s rodinami.

Pozůstalá rodina po zemřelém 
panu Richardu VÁŇOVI děkuje 

Mysliveckému sdružení Rudimov 
a všem zúčastněným za projevení 
soustrasti, květinové dary a účast 

na posledním rozloučení.
Manželka a děti
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Informace vzdělávacího střediska

Ve středu 12. března uspořádala Městská 
knihovna Slavičín v rámci celostátní akce 
„Březen měsíc internetu“ setkání rodičů a dětí 
u knih pro nejmenší s názvem „Tátové a mámy, 
čtěte s námi!.“ V tomto deštivém odpoledni se 
v hojném počtu, v dětském oddělení knihovny, 
sešla spousta maminek a dětí předškolního 
věku. Program byl opravdu pestrý. Dětem se 
četly pohádky, hrály se různé hry, kreslily 
obrázky a celým programem je provázel 
skřítek NEZBEDNÍČEK POPLETA (v podání 
knihovniceVěrky Urbanové), který dětem 
zábavnou formou přiblížil pohádkový svět 

knížek. Součástí akce bylo i malé občerstve-
ní, které některým dětským návštěvníkům 
udělalo opravdu velkou radost. 

Jako jedna z účastnic tohoto skvělého 
odpoledne musím říct, že děti byly opravdu 
nadšené, líbilo se jim hlavně čtení pohádek 
(s patřičnou dramatizací), se zájmem si pro-
hlížely knihy, se zápalem soutěžily, za což se 
jim nakonec dostalo sladké odměny.

Chtěla bych tímto vyjádřit pochvalu kni-
hovnicím za to, jak byla celá akce připravená 
a vůbec za nápad oslovit tu nejmladší generaci 
a přivést ji spolu se svými rodiči a prarodiči 

ke knize a četbě. V dnešní přetechnizované 
a uspěchané době, kdy děti ze všeho nejraději 
tráví čas u počítače či televize, je potřeba jim 
ukázat, že i knihy mají své kouzlo, pomáhají 
rozvíjet jejich fantazii a slovní zásobu. V kni-
hách děti najdou spoustu odpovědí na jejich 
všetečné otázky. V neposlední řadě dochází 
k rozvoji čtenářských dovedností, se kterými 
děti mají při vstupu do školy nemalé problémy. 
Myslím, že každé dítě ocení, když si maminka, 
tatínek či babička nebo děda najdou volnou 
chvilku, sáhnou po pěkné knize a společně 
s dětmi si přečtou nějakou hezkou pohádku 
či příběh. Děti pak mají možnost ptát se, 
komunikovat a rozebrat věci, které jim třeba 
nejsou jasné nebo které je zajímají. A právě 
tato komunikace je obzvlášť u menších dětí 
důležitá, protože nedokážou ještě samy rozli-
šit, co je dobré, co špatné, a to se projevuje i na 
jejich chování. Komunikaci totiž nenahradí 
sebelepší počítač či film.

Milé paní knihovnice, moc Vám děkujeme 
a budeme se těšit na další podobná setkání, 
protože společenských programů pro naše 
nejmenší není nikdy dost! 

Mgr. Barbora Polášková

Městská knihovna Slavičín Vás i Vaše děti 
a vnoučata předškolního věku srdečně zve 
do svých prostor na pravidelná setkávání 
s pohádkovými příběhy nazvané Pohádky 
s Nezbedníčkem Popletou, které přečte Váš 
oblíbený skřítek nebo teta knihovnice. Děti 
si také mohou malovat či hrát s hračkami 
na koberci. 

Setkání se budou konat každý první čtvrtek 
v měsíci (květen – 15. 5.).

První zábavné odpoledne se uskuteční ve 
čtvrtek 3. 4. v 15 hodin v dětském oddělení 
knihovny.

Aktuální nabídka Vzdělávacího středis-
ka při Nadaci Jana Pivečky 

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko 
při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., nabízí:
l Použití PC a Internetu: 10 Kč za 1 hodinu 
(5 Kč za 30 minut). 

V individuálních odůvodněných přípa-
dech poskytujeme určitou časovou dotaci 
zdarma. 
l Průběžné PC kurzy: poplatek se pohybu-
je v závislosti na náročnosti kurzu a cílové 
skupině.
- Nezaměstnaní: běžné kurzy – základy 

práce s PC a WORD A EXCEL cca 300 Kč 
za kurz (20 hodin)

- Zaměstnaní: běžné kurzy – základy práce 
s PC a WORD A EXCEL cca 650 Kč za 
kurz (20 hodin)

Aktuálně nabízíme nové kurzy:
Jazykový kurz RUSKÝ JAZYK pro začáteč-
níky i pokročilé
Celoroční kurzy:
Jazykové kurzy 
l NĚMČINA pro začátečníky NĚMČINA 
pro pokročilé

l Německá konverzace
l Obchodní němčina 
l 6měsíční kurzy s možností pokračování 
– lektorka Mgr. Marie Ťulpová
l Kurz Tvorba webových stránek
l Kurzy Power Point, ACCESS

Ceny jazykových kurzů se budou pohybovat 
v závislosti na počtu účastníků.
l Ruský jazyk: cca 3 000 Kč za školní rok 
(40 x 2 vyučovací hodiny) 
l Němčina: cca 2 500 až 3 000 Kč za 
6 kalendářních měsíců (24 x 2 vyučovací 
hodiny). 

Bude možnost hradit i pololetně, čtvrt-
letně nebo měsíčně. Vždy nabízíme 1 – 2 
lekce na zkoušku. 

Informovat a hlásit se můžete buď osob-
ně v sídle střediska na Horním náměstí 
111 nebo na číslech 577 342 822, nebo 
739 095 315.

Nabízíme rovněž pronájem PC učebny 
i učebny v čp. 96.

Božena Filáková, ředitelka NJP

Tátové, mámy – čtěte s námi! 

milí rodiče a prarodiče!

Dne 17. 2. 2008 se uskutečnil v kulturním 
domě v Nevšové tradiční dětský karneval. Jako 
vždy se organizace zhostily ženy z Klubu žen 
Nevšová. Celý karneval probíhal v pohádko-
vém duchu plný soutěží a her. Pro zpestření 
akce na sebe pořadatelky oblékly kostýmy 
pohádkových postav.

Celým programem děti, rodiče i jejich pra-
rodiče provázeli král a královna, kteří začali 
jako vždy pohádkově: ,, Bylo – nebylo...“.

Celou akci všem zpříjemnily Mažoretky 
z Pozlovic, které přijaly pozvání a zatančily 

pro všechny přítomné. Za Klub žen Nevšová 
Mirka Kosečková

dětský karneval v nevšové
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Letošní rok se již po osmé, v tradičním 
termínu, konal malý modelářský svátek 
– setkání modelářů z Moravy, Čech i Slo-
venska, soutěžní výstava plastikových, 

Slavičínský šikula 2008
papírových i dřevěných modelů – Slavičínský 
šikula 2008. 

Stejně jako loni převzal nad celou akcí 
záštitu Svaz letců ČR, pobočka Brno.

Jarní prázdniny se sice malinko podepsaly 
na účasti vystavovatelů, ale i tak bylo k vidění 
více než 250 modelů. Bohatá byla i nabídka 
doprovodných programů. Majitelé radiem 
řízených modelů aut předvedli svoji kolekci 
stavebních strojů v akci, stejně jako kolejiště 
modelářů z Luhačovic. Téměř 1500 diváků, 
kteří výstavu během tří dnů navštívili, vidělo 
i statickou ukázku železničních modelů, stej-
ně jako nesmírně nápadité diorama s velmi 
osobitými a originálními figurkami. Živo bylo 
hlavně kolem vystavených zbraní a uniforem 
z první i druhé světové války. Nebyl snad 
nikdo z kluků, a někdy i děvčat, kdo by odolal 
vzít si do ruky některou z vystavených pušek, 
samopalů, nebo třeba i kulometů.

Odpolední program byl v režii 10. horské 
divize, jejíž členové předvedli divákům 
ukázku airsoftového boje v areálu Army 
parku Slavičín.

V neděli dopoledne celá soutěž vyvrcho-
lila vyhlášením oceněných modelářů. Zde 
bychom chtěli za všechny upozornit na zcela 
jedinečné ceny, které v kategorii letadel čs. 
pilotů věnoval Svaz letců ČR.

Ještě jednou bychom chtěli touto cestou 
poděkovat sponzorům i všem, kteří svojí 
pomocí pomohli celou akci zabezpečit a bez 
nichž bychom nemohli nabídnout divákům 
to, co viděli.

Dovolte nám jmenovat alespoň město 
Slavičín, DDM Slavičín a modeláře z KM 
Slavičín. 

Ředitel soutěže Ing. Martin Procházka 
Vedoucí modelářského kroužku 

Tomáš Hájek
Foto: Green, Ing. Martin Procházka

S prázdnou kapsou Amerikou
Je úterý 26. února, krátce před 18. hodinou 

a já vcházím do budovy, ve které sídlí slavičín-
ská knihovna. V improvizované přednáškové 
místnosti už sedí první návštěvníci besedy 
nazvané „S prázdnou kapsou Amerikou“, kteří 
také chtějí vyslechnout vyprávění studentek 
Mgr. Anny a Štěpánky Jordánových o jejich 
zážitcích z pracovně-prázdninové cesty do 
Ameriky.

Po usednutí do poslední řady (že by 
vzpomínka na školní léta?) se rozhlížím po 
místnosti, která je vyzdobena jak cestopisy, 
pohlednicemi a prospekty o USA, tak i ori-
ginálně tričky a kšiltovkami, které sloužily 
jako pracovní oblečení oběma dívkám. Ale 
to se již slova ujímá vedoucí knihovny Bc. 
Gabriela Klabačková, která vítá hosty i sest-
ry Jordánovy a po přečtení první ukázky 
z e-mailů zasílaných dívkami rodině (těchto 
vtipných čtených vstupů bylo v průběhu 
večera několik) předává slovo jim. Poté jsme 
svědky poutavého vyprávění o práci v kempu 
Walt Whitman (oblast Bílých hor), která nám 

přibližuje styl života amerických dětí a jejich 
rodičů (soutěžících například v tom, kdo při-
jede lepším autem), jejich stravovací návyky 
(hranolky, hamburgery a pizza především), ale 
také jejich vstřícnost, otevřenost a pozitivní 
přístup k životu. 

Celé poutavé vyprávění bylo doplněno 
fotodokumentací zprostředkovanou datapro-
jektorem, a tak jsme měli možnost zhlédnout 
jak krásnou přírodu této části světa, přírodní 
rezervace, tak i významné části průmyslových 
center východního pobřeží Ameriky jako je 
Boston, Washington, Atlanta či New York. 

Dívky prokázaly mimo obrovské odvahy 
i značný smysl pro humor – velmi se mi líbilo 
popisování návštěvy čínské restaurace, kde 
jsou vám schopni nabídnout jídlo z poživatin, 
u nichž se nedá vždy zaručit jejich přesný 
původ. Děvčata si tedy objednala cenově 
výhodné menu, které rozdělila do tří skupin: 
ostré, ostřejší a „ jez rychle nebo ti to uteče“. Jíd-
lo sice naštěstí z talíře neuteklo, ale vzpomínka 
na jeho podivnou pachuť a vzhled přetrvala 
až do této doby. Fotografie a také několik 
videozáznamů zdokumentovaly i spontánní 
radost děvčat z nezapomenutelných zážitků, 
k nimž patřila například návštěva obrovské 
vodní masy – Niagarských vodopádů. 

Večer utekl jak voda ve velmi příjemné 
a uvolněné atmosféře, kdy jsme velmi nená-
silnou formou získali nejen nové podněty na 
cesty a spoustu užitečných rad, jak se neztratit 
„v cizím světě“, ale i ujištění, že „všude dobře, 
doma nejlépe“.  Ing. Michaela Lysáková

Hýlom, hálom 
aneb Kyjov v jízdě 
králů, tak se jmenu-
je nová kniha zlín-
ského spisovatele 
Josefa Holcmana.

Jízda králů je pro 
něho tak zajímavá, 
přitažlivá i okouz-
lující, že o tomto 
lidovém zvyku píše 

již potřetí. V této poslední knížce chtěl 
vzdát poctu Slováckým rokům v Kyjově 
a napsat vše, co o jízdě králů zjistil. 

Josef Holcman se narodil v roce 1952 
v Kyjově. Vyrůstal v blízkých Skoronicích. 
Vystudoval gymnázium v Kyjově a v Brně 
právnickou fakultu. V Hodoníně působil 
jako notář. Od roku 1978 žije ve Zlíně a je 
soudcem okresního soudu. V minulosti 
hrál divadlo i fotbal, je spoluzakladate-
lem a předsedou redakční rady časopisu 
ZVUK. Je autorem několika velmi čtenář-
sky oblíbených knih. Napsal např.: O jízdě 
králů, Růže pro krále, Týden co týden, 
O slivovici, Sváry, Trvalá bydliště.

Josef Holcman nám představí svou 
zatím poslední knihu ve středu 2. dubna 
v 18 hodin v malém sále na Záložně.

Text a foto Josef Floreš

Autorské čtení
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Tak nějak podobně se jmenoval i plátek, 
který provázel letošní největší kulturní akci 
první poloviny roku – krajskou postupovou 
přehlídku amatérských divadel VALAŠSKÉ 
KŘOVÍ 2008.

Na rozdíl od rychle podávaných žhavých 
novinek se nyní budeme snažit hodnotit dění 
během celého festivalu seriózně.

Letošní ročník byl již šestým ročníkem. Pře-
hlídka má tedy již tradici, a to ne lecjakou!!! 

Přehlídka amatérských divadel Valašské 
Křoví se poprvé uskutečnila v červnu roku 
2003, kdy proběhl první, tehdy ještě nepo-
stupový ročník, podobající se spíše veřejné 
prezentaci divadel ze Slavičínska. Festival 
okamžitě získal velkou popularitu a již v roce 
2004 se přeměnil na postupový. Jako jeden 
z dosud nejlepších ročníků byl označen 
ročník 2005, kdy měli diváci možnost zhléd-
nout rekordních 11 soutěžních představení. 
Kromě samotných inscenací nabízí Valašské 
Křoví tradičně rovněž rozborové semináře 
vedené odbornou porotou. Diskuzí o hrách se 
mají možnost účastnit nejen divadelní celky 
a experti, ale také laická veřejnost, která díky 
nim získává možnost fundovaně nahlédnout 
do divadelního zákulisí. 

V letošním roce přijelo celkem 6 diva-
delních souborů se 7 inscenacemi, z nichž 
pět bylo určeno dospělé části publika (jedna 
z nich byla dokonce označena DO 15 LET 
NEVHODNÉ) a dvě byly určeny dětem.

Křoví bylo zahájeno ve čtvrtek 20. února 
hrou Švédský stůl a skončilo v neděli 24. 
února pohádkou Pejsek a kočička trochu 
jinak.

V odborné porotě letos zasedli: předseda 
Mgr. Milan Schejbal, členové Mgr. Miroslav 
Ondra a BcA. Martin Vokoun. Tajemnicí 
poroty byla Simona Bezoušková ze sdružení 
NIPOS-Artama.

Nebylo lehké být porotcem. Her sice 
nebylo tak moc jako v roce 2005, ale soubory 
předkládaly porce, s nimiž i porota měla co 
dělat, aby byla spravedlivá, srozumitelná a aby 
splnila i závazek poučení a vštípení některých 
zásad pro nastudování, režírování a provedení 
inscenací amatérského divadla.

Slavičínský divadelní soubor SemTamFór 
jistě nezklamal svoje fanoušky a na přehlídce 
vystoupil s premiérou komedie manželského 
páru Diega Ruize a Fioni Bettanini Orgasmus 
bez předsudků. I když se hra o dvou hercích 
odehrává převážně v posteli jednoho dálnič-
ního motelu, lechtivých scén diváci mnoho 
neviděli. Místo toho je pohltil příběh dvou 
přátel – Fiony a Diega, kteří se snaží najít to, 
co jim v jejich manželstvích chybí. Vtipnou 
formou se na jevišti řeší otázky stereotypu 
běžného života. Jako hlavní hrdinové se před-
stavili Jana Žáčková a Milan Cimerák.

Na závěr přehlídky odborná porota udělo-
vala cenu, uznání, doporučení a nominace:

Janu Julínkovi za režii inscenace Orgasmus 
bez předsudků, Petru Hubíkovi za herecký 

výkon v inscenaci Ornitologie, Martě Bačí-
kové za herecký výkon v inscenaci Ornito-
logie.

Václavu Stojanovi za herecký výkon 
v inscenaci Švédský stůl, divadlu POINT Pros-
tějov za dramaturgickou volbu textu D. Drábka 
Švédský stůl, Janě Žáčkové za herecký výkon 
v inscenaci Orgasmus bez předsudků, Marii 
Fasorové za herecký výkon v inscenaci Vrány, 
Petru Nýdrle za herecký výkon v inscenaci 
Ornitologie, divadlu SemTamFór Slavičín za 
inscenaci Orgasmus bez předsudků.

Odborná porota VI. ročníku Krajské postu-
pové přehlídky Valašské Křoví doporučila do 
programu Celostátní přehlídky experimentu-
jícího divadla Šrámkův Písek inscenaci Malé 
scény Zlín Ornitologie. 

Odborná porota VI. ročníku Krajské 
postupové přehlídky Valašské křoví nomi-
novala do programu Celostátní přehlídky 
amatérského činoherního a hudebního 
divadla Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín 
inscenaci Divadla SemTamFór Slavičín 
Orgasmus bez předsudků.

A samozřejmě na závěr přichází slova před-
sedy odborné poroty Mgr. Milana Schejbala 
o celé přehlídce: „Myslím si, že letošní ročník 
byl naprosto srovnatelný s těmi ročníky přede-
šlými. A to jak v kvantitě inscenací, tak v jejich 
kvalitě, ale také v tom, že tak jako každý rok 
vídáme jednu nebo dvě špičkové inscenace 
a dále pak inscenace problematické. To vše 
se tu opravdu objevilo. Jak znám přehlídky 
podobného typu v republice, tak zde byly 
opravdu dvě dobré inscenace, které mohou jít 
do souboje s nejlepšími inscenacemi z jiných 
přehlídek. A pokud si vzpomeneme na minulé 
dva ročníky – Malá Scéna i SemTamFór pak 
slavili úspěchy na celostátních přehlídkách. 
Trochu mne mrzí, že se zde letos neobjevila 
žádná špičková činoherní inscenace určená 
pro děti. To je dlouhodobě problematická 
oblast amatérského divadla. S tím bývá každý 
rok problém nejen tady. Tato oblast amatér-
ského divadla je stále jakousi „popelkou“. Je to 
o tom, že není dostatek kvalitních textových 
předloh, myslím si, že v mnoha souborech se 
ty nejlepší tvůrčí týmy nasazují na inscenace 
pro dospělé diváky, tahle tvorba se trošičku 
podceňuje.

Určitě mohu doporučit všem, aby se přišli 
podívat na amatérské divadlo, protože dnes už 
je to jinak, a to amatérské divadlo je poučnější 
než bývalo. Není to už jen spolek, který se 
sejde a naučí se text, není prostředkem proč 
se sejít, vymluvit se z rodinných povinností 
a po zkoušce jít do hospody. Vezměte si to 
na příkladu slavičínského divadla… probíhá 
takový dlouhodobý kurz, je to šestiletý cyklus, 
jmenuje se kurz praktické režie, jedná se o dvě 
desetidenní soustředění do roka. A najednou 
tam přijeli dva kluci – Dalibor Balák a Honza 
Julínek, přijeli odněkud z neznámého valaš-
ského Slavičína. Já jsem měl radost, jak ti 
kluci začali hltat o čem to divadlo je, jak jim 

ten kurz otevřel oči. A nakonec za těch pět 
let jsou vidět výsledky. Dalibor Balák udělá 
inscenaci Agathy Christie, která má patřičné 
parametry a každý, kdo tu hru přišel zhléd-
nout, odešel s divadelním zážitkem. To samé 
se podařilo Honzovi Julínkovi ve hře 1+1=3. 
A to už je opravdu o něčem jiném, než se jen 
naučit text a chodit po jevišti, to už má opravdu 
regulérní parametry divadelní inscenace, což 
dokázal úspěch této hry na národní přehlídce. 
Rozhodně doporučuji všem překonat před-
sudek o amatérském divadle a přijít se na ně 
podívat!“ Tomáš Kubů

Divadlo SemTamFór děkuje všem náv-
štěvníkům divadelní přehlídky Valašské 
Křoví 2008 za účast v hledišti v průběhu 
celé přehlídky.

Jsme rádi, že návštěvnost Valašského 
Křoví ve Slavičíně patří k těm největším 
v rámci krajských postupových přehlídek 
konaných po celé ČR. Doufáme, že se nám 
podařilo do Slavičína přivést dramatur-
gicky bohatý program, že si v něm každý 
návštěvník našel to, co je jeho srdci blízké 
a že se taková setkání (protože divadlo je 
hlavně o setkávání lidí na jevišti a v hle-
dišti) budou dít co nejčastěji. 

Byli jsme velice potěšeni hojnou účastí 
na naší premiéře Orgasmus bez předsudků. 
V každém případě budeme tuto inscenaci 
ještě reprízovat, a to 21. března na Soko-
lovně, takže ty, kteří se na tuto inscenaci 
nedostali nebo i ty, kteří mají odvahu ji 
zhlédnout ještě jednou, srdečně zveme. 

Poděkování za hladký průběh Valaš-
ského Křoví i celkové činnosti souboru 
SemTamFór patří: 

městu Slavičín – za dlouhodobou 
podporu,

středisku Junáka Slavičín – za masiv-
ní podporu při organizaci Valašského 
Křoví 2008,

Jaroslavu Macejkovi – za zapůjčení 
vybavení pro připojení k internetu,

paní Novákové – za pomoc při přípravě 
garderoby,

všem rodinám, známým a přátelům, 
kteří nám pomáhají a v této naší práci 
nás podporují.

Díky těmto všem a samozřejmě díky 
našim členům (mnohé na jevišti ani 
neuvidíte, ale jsou nezbytnou součástí 
zkoušek i hladkého průběhu inscenace od 
nápovědy až po jevištní techniky) jsme byli 
již tři roky po sobě nominování na Národ-
ní přehlídku amatérského činoherního 
a hudebního divadla pro dospělé Diva-
delní Děčín / Divadelní Třebíč. Je to pro 
nás veliký úspěch a doufáme, že budeme 
v tomto oboru reprezentovat a šířit dobré 
jméno Slavičína dál.

Těšíme se na shledanou na dalších 
akcích, které pro Vás chystáme, ať už to 
budou naše představení nebo představení 
spřátelených souborů, které do Slavičína 
pozveme.

Valašské Křoví 2008 je minulostí. Ať 
žije Valašské Křoví 2009. 

Jan Julínek, divadlo Se mTamFór

(O)Hlasy z Valašského Křoví 2008

Ceny 

čestná uznání: 

Poděkování
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10. ročník Valašského kumštu pro 
radosť aj užitek se nesl v duchu Velikonoc. 
Zúčastnili se ho tři desítky vystavovatelů, 
kteří předváděli svoje řemesla.

Každý návštěvník si mohl vyzkoušet 
udělat si svůj výrobek. Největší zájem 
byl z řad dětí a mládeže u hrnčířského 
kruhu. Někteří z nich poprvé vyzkoušeli, 
jaké to je roztočit kolo a vytvořit z hlíny 
předmět pěkného tvaru, který si mohli 
odnést domů. Také z ručně upleteného 
tataru měli obrovskou radost. Návštěvníci 
zhlédli zdobení tupeské keramiky, výrobu 
vizovického pečiva, tradiční i netradiční 
techniky zdobení kraslic, ochutnali na 
místě pečený celozrnný bio chleba s bio 
máslem, obdivovali pletení košíků, zdo-
bení velikonočních perníků, paličkování, 
řezbářství aj.

O dopolední program se postaraly 
děti z mateřské školy Malé Pole, které 
za doprovodu svých učitelek zazpívaly 
zmodernizované velikonoční písně a před-

vedly dětské hry s tatary a s velikonočními 
říkankami. Žáci ze základní školy Malé 
Pole se představili s pohádkou Šli zajíčci 
pro škubánky.

Kdo na kumštování přišel, určitě neli-
toval. Mohl si nakoupit výrobky přímo 
od řemeslníků, také od žáků ze speciální 
školy v Návojné i ze zemědělského uči-
liště v Uherském Brodě či výrobky, které 
nachystali klienti Charity sv. Vojěcha ve 
Slavičíně. Mnozí ochutnali valašskou 
kyselici, domácí škvarky, chleba, frgále 
a dokonce si i zazpívali při harmonice 
s pány Beranem a Dorničákem.

Ráda bych poděkovala za pomoc všem, 
kteří kumštování podporují, členkám klu-
bu důchodců, které se každoročně s ocho-
tou ujímají obsluhy a přípravy občerstvení 
pro účinkující, všem vystavovatelům, kteří 
svoje řemeslné umění předávají dál mlad-
ším generacím. Věřím, že i v příštích letech 
se budeme nadále scházet na Valašském 
kumštu pro radosť aj užitek. 

Marie Studeníková 
Akce byla podpořena z Fondu kultury 

Zlínského kraje a Ministerstvem kultury 
České republiky.

Zaměstnanci a klienti centra denních 
služeb Maják děkují firmě Prabos plus, a. s., 
za peněžitý dar 25 000 Kč na zakoupení 
terapeutického kuličkového bazénu, který je 
počátečním krokem k realizaci rehabilitační 
místnosti. Zároveň děkují rodině Pechan-
cové za peněžitý dar 1 000 Kč, ze kterého 
byl zakoupen úchopový míč Rubber Flex 
a psychomotorický padák. Nejenom za jejich 
finanční pomoc patří všem obrovský dík.

Valašské kumštování

Ordinace MUDr. Marty Gergelové, 
ORL (ušní,	nosní,	krční)	je	

od nového roku zrušena.
Ve	čtvrtek	od	7	do	13	hodin	ordinuje	
MUDr. Jaroslav BRZÁK, ORL.

Městský	klub	a	knihovna	Slavičín
Vás	zvou	na	setkání	se	studenty	

a	jejich	zajímavými	zážitky	z	prázdninové	
brigády	v	USA,	které	se	uskuteční	

ve středu 16. 4. 2008 v 18.00 hodin 
Místo	konání:	

budova	Základní	školy	Vlára,	
školicí	místnost	(vstup	přes	jídelnu)

PoděkováníS prázdnou kapsou 
Amerikou

  

Foto: Monika Pešková

Foto: Monika Pešková
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l 2. 4. 18.00 Restaurace Záložna – malý sál
HÝLOM, HÁLOM aneb KYJOV V JÍZDĚ 
KRÁLŮ

l 3. 4. 15.00 Městská knihovna
DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

l 16. 4. 18.00 Základní škola Vlára – školicí 
místnost 
S PRÁZDNOU KAPSOU AMERIKOU

l 20. 4. 12.30 zastávka „U Radnice“
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK – minerální 
pramen Lipová

l 26. 4. 9.00 Pivečkův lesopark
HELPÍKŮV POHÁR

l 26. 4. 18.00 Orlovna
JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
27. 4. 8.00 – 17.00 Horní náměstí
SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK

VÝSTAVY
l 28. 3. – 25. 4. Městské infocentrum

INDIE – LADAKH, Lubomír Floreš a David 
Fojtík – fotografie

l 1. – 30. 4. Gymnázium J. P.
Fotografie Františka Látala

Kalendáře, pozvánky

JARNÍ KONCERT 
PĚVECKÝCH SBORŮ

Sobota	26.	dubna	v	18.00	hodin
Orlovna	Slavičín

Účinkují:	SPS	Cantare	
při	ZUŠ	Slavičín

SPS	Privattissima	z	Kolína

Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody ve Slavičíně pořádá v 
neděli 20. 4. 2008 tradiční „Otvírání studá-
nek“. Jako každým rokem, tak i letos „ote-
vřeme“ minerální pramen v Lipové. 

Sraz zdatnějších účastníků bude jako 
obvykle ve 12.30 hodin na autobusové 
zastávce „U Radnice“, odkud odejdeme pěš-
ky do Lipové. Ostatní účastníci nás počkají 
ve 14.30 hodin v Lipové u hřiště.

Pramen vyčistíme a proběhne zde krátký 
kulturní program. Všichni návštěvníci jsou 
srdečně vítáni.

Vojtěch Malík, ZO ČSOP Slavičín

přijďte na otvírání studánek

FC Tvd zve
Divize E
Sobota	12.	4.	
FC	TVD	–	Bohuslavice	15.30	hodin
Sobota	19.	4.	
FC	TVD	–	Orlová	16.00	hodin
Dorost
Sobota	5.	4.	
FC	TVD	–	Velké	Karlovice	10.00	hodin
Sobota	19.	4.	
FC	TVD	–	V.	Otrokovice	10.00	hodin	
Sobota	26.	4.	
FC	TVD	–	Luhačovice	10.00	hodin
Žáci
Neděle	13.	4.	
FC	 TVD	 –	 Valašské	 Klobouky	 9.30	 hodin,	
11.15	hodin
Neděle	20.	4.	
FC	TVD	–	Slušovice	9.30	hodin,	
11.15	hodin
Muži B
Neděle	6.	4.	
FC	TVD	–	Vizovice	10.00	hodin
Neděle	27.	4.	
FC	TVD	–	Ludkovice	10.00	hodin
Přípravka
Pondělí	14.	4.	
FC	TVD	–	Brumov	16.00	hodin
Pondělí	28.	4.	
FC	TVD	–	Veselí	n.	Moravou	16.00	hodin

Gymnázium Jana Pivečky 
Vás	zve	na	výstavu	

1. – 30. 4. 2008 Galerie gymnázia

František Látal – FOTOGRAFIE 

Florbalová sezóna se chýlí ke konci 
a pokud si chcete ještě ve Slavičíně užít 
zápasy domácích týmů, využijte poslední 
šance vidět mladé florbalistky a florbalisty 
v akci.

Neděle 30. března – žákyně (liga žákyň)
9.50 Slavičín – Bulldogs Brno
13.10 Slavičín – Witches - FBC ZŠ Horní
Sobota 19. dubna – starší žáci (liga star-
ších žáků)
9.00 Slavičín – Bulldogs Brno
13.30 Slavičín – Sokol Brno

O víkendu 29. a 30. března čeká slavičínské 
juniorky osmifinálová skupina I. florbalo-
vé ligy, ve které budou bojovat o postup 
na finálový turnaj. Aktuální informace 
o výsledcích nejen týmu juniorek najdete 
na webu www.sksnipers.cz

přijďte se podívat na florbalNadace Jana Pivečky, spolupracující 
instituce a přátelé srdečně zvou na 
VII. ročník regionálního kola soutěže 
s branně zdravotnickou tématikou 
pro žáky 5. tříd základních škol 

Dne 26. dubna 2008 od 9 hodin se usku-
teční v Pivečkově lesoparku.
Doprovodný program: 
l  ukázka záchranářské a policejní 

techniky
l ukázka společného zásahu policie, 

hasičů a záchranářů u dopravní 
nehody

l soutěže pro děti apod. 
Občerstvení pro návštěvníky v areálu 
parku zajištěno.

HELPÍKŮV POHÁR

Městské infocentrum nabízí:
l SLAVIČÍN, MALEBNÉ MĚSTO... 

(DVD – současný Slavičín)
l OD JARA DO ZIMY (DVD a CD CM 

Slavičan) 
l LETECKÁ BITVA NAD SLAVIČÍNEM 

(knížka)
l KRUHOVÝ OBJEZD (kulturní revue)
l VEŘEJNÝ INTERNET (zdarma)

Provozní doba:  
Po – Pá 9 – 11, 13 – 16 hod.

Městská	knihovna	Slavičín	
a	Josef	Floreš

Vás	srdečně	zvou	na	pořad

Hýlom, Hálom 
aneb kYjov v jízdĚ kRálŮ

Autorské čtení 
JUDr. Josefa Holcmana 
z	jeho	stejnojmenné	knihy.
Středa 2. dubna 2008 

v 18.00 hodin
restaurace	Záložna	–	malý	sál.

l 6. 4. Návojná – Jalovcová stráň – Bylnice 
(Švach)

l 13. 4. Valašské Klobouky – Jelenovská 
– Slavičín (Kovařík)

l 20. 4. Slavičín – Ploština – Drnovice 
(Dalecký)

l 26. 4. Pitínský škrpál (Salvet R.)
l 27. 4. Slavičín – Slopné – Homolka – Horní 

Lhota (Kovařík)

Vycházky s Klubem 
českých turistů
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Fa HOPA CZ, s. r. o., Slavičín nabízí:
1) OBCHODNÍ ASISTENT (-KA) – výbor-

ná znalost práce na PC (office, power 
point), cizí jazyk výhodou (Ang, It, Rus), 
samostatnost, zkušenosti s tele-marke-
tingem vítány,

2) OBCHODNÍ REPREZENTANT (-KA) 
– znalost práce na PC (office), ŘP sk. 
B, komunikativnost, nasazení, časová 
flexibilita pro cestování, příjemné 
vystupování, 

3) OBCHODNÍ MANAGER (-KA) pro 
pobočku Polsku – znalost polského jazy-
ka slovem i písmem, znalost práce na 
PC (office), ŘP sk. B, komunikativnost, 
vysoká časová flexibilita, samostatné 
rozhodování, 

4) ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK 
(-CE) – dobrá znalost práce na PC, svě-
domitost, preciznost, nasazení.
V případě zájmu zašlete strukturovaný 
životopis na adresu holecek@hopa.cz; 
bonko@hopa.cz.

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

PNEUSERVIS
	 Pneu: 

 Amtel, Sava, Barum, Fulda, Kleber, Goodyear, Michelin
 - slevy na vybrané pneu 
 - litá kola Škoda, VW, Seat, Audi

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

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

TEXTIL PRO UROSTLÉ 
A SBĚRNA ČISTÍRNY

Horní náměstí 99, SLAVIČÍN
Máme pro vás: bundy, kostýmky, 

halenky, košile, saka, kalhoty, župany, 
trička, prádlo a další dámský a pánský 
sortiment zboží od velikosti 50 a výše.

Přijímáme také do opravy: obuv, brašny, 
deštníky a šicí stroje.

Čistíme ošacení, kůže, ovčí rouna a ovčí 
kůže.

Po – Pá 8.00 – 11.00 13.30 – 17.00
Tel.: 577 341 791

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICE:

1.	 Servisní	technik	(PC	+	periferie)
2.	 Obchodní	manažer
3.	 Konzultant	/	obchodník	pro	IS	HELIOS

Bližší informace na: www.camo.cz

l Prodám řadový rodinný dům 5 + 1 
ve Slavičíně. Tel.: 737 748 355
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tak, že si můžou poklábosit, ale nemusí s tím nic moc 
dělat. Režisér oživuje metodu filmu-ankety, aby natočil 
pocity a myšlenky Čechů sedmnáct let po politickém 
a kulturním zlomu. Režie: Ivan Vojnár. Premiéra čes-
kého dokumentu. Vstupné: členové Filmového klubu 
20 + 1, ostatní 60 + 1 Kč.

 neděle 13. – 20 hodin
 BREAKOUT – Nia žije na předměstí Curychu, jenom 
jeho přátelé, hudba a breakdance dělají jeho život tro-
chu snesitelným. Jednou večer se Nia a jeho nejlepší 
kamarád Pulpo dostanou do rvačky se znepřáteleným 
gangem, Pulpo si totiž začal s Foxy, která dřív chodila 
Spiritem, bossem konkurenčního gangu. Spirit a jeho 
banda Pulpa při rvačce těžce zraní a Niu sebere policie. 
Breakar Nia však má svojí čest, a tak policistům odmítne 
prozradit jména členů znepřáteleného gangu, za to však 
končí v nápravném zařízení. Zde se Nia dostává do 
konfliktu s ostatními chovanci i s protivnými zaměstanci 
ústavu, ale také zde potkává krásnou ale neústupnou 
právničku Nicole, která se do něho zamiluje a snaží 
se mu pomoci. Režie: Mike Eschmann. Hrají: Max 
Rüdlinger, Melanie Winiger, Nils Althaus, Roeland 
Wiesnekker. Premiéra švýcarského hudebního filmu. 
Vstupné 64 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO.

 čtvrtek 17. – 9 hodin
 KONEC KOUZELNÍKA UHAHULY – Pásmo krát-
kých filmů pro děti mateřských škol. Vstup zdarma.

 čtvrtek 17. – 20 hodin  
 TAK TROCHU CRAZY – Tak trochu hořká komedie 
nás zavede do malého města, kde se seznámíme s jed-
ním bezvýznamným darebákem Erkkim, podnikajícím 
v pašování alkoholu. V práci mu pomáhají jeho čtyři 
synové – fešák Lade, neustále opilý Timo, prchlivý Ruho 
a požitkářský Pujo. Smůlou pronásledovaný Erkki je 
chycen při činu a uvězněn, chlapcům se zase podařilo 
nedopatřením urazit místní kriminální špičky. A aby 
toho nebylo málo, musí se postarat o svou nevlastní ses-
tru Saaru, kterou u nich nechala její matka prostitutka. 
Když se však ukáže, že Saara má zlato v hrdle, bratři 
neváhají a přihlásí ji do televizní soutěže pro mladé 
talenty. Režie: Perttu Leppä. Hrají: Amanda Pilke, Laura 
Birn, Mikko Leppilampi, Timo Lavikainen. Vstupné: 
členové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kč. DO 
12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 20. – 15 hodin Bijásek
 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ – Na scénu přicházejí 
bratři Alvin, Simone a Theodor – neobyčejné veverky, 
které nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho 
dne narazí na Davida, který si jejich talentu všimne 
a nechá je natočit desku. Následují koncerty, davy 
fanoušků a Chipmunkové se čím dál tím víc pouštějí 
do různých dobrodružství s dramatickými následky 
a Davidova trpělivost pomalu naráží na strop. Podaří se 
Alvinovi a ostatním zachránit přátelství s Davidem? Jak 
se budou smiřovat s nově nabytou popularitou? Alvin 
a jeho parta jsou totiž nezbední až běda a David bude 
mít co dělat, aby je uhlídal před mnoha nástrahami. 
Premiéra americké animované komedie v českém 
znění. Vstupné 10 + 1 Kč.

 neděle 20. – 20 hodin
 3:10 VLAK DO YUMY – Bezcitný a sebevědomý 
pistolník Ben Wade se svou bandou zločinců a vrahů 
přepadnou poštovní dostavník. Bez milosti postřílejí 
všechny členy doprovodu a uloupí velkou sumu peněz. 
Jenže každý jednou udělá chybu. Obávaný vůdce bandy 
Wade je zatčen. Rančer Dan Evans má dluh, který není 
schopen splatit. Za 200$ se přidává k eskortě dobrovol-
níků, která Wadea musí živého dopravit k soudu v Yumě. 
Po cestě se oba protivníci, kteří jsou každý z naprosto 
rozdílných světů, snaží získat respekt toho druhého. Ale 
s Wadeovými zkušenostmi a bandou nelítostných zabijá-
ků v zádech se transport stává drsným a téměř nesplnitel-
ným úkolem. Oba tuší, že tahle cesta rozhoduje o jejich 
dalším osudu. Čas se krátí a vlak do Yumy odjíždí ve 3:10. 
Režie: James Mangold. Hrají: Russell Crowe, Christian 
Bale, Logan Lerman. Premiéra amerického westernu.  
 Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

 úterý 1. – 8.30 hodin Film a škola Novodobý polský 
film - školní představení pro SOU

 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY – Originální analýza 
vnitřního světa člověka, kde zůstává vždy mnoho 
tušeného, nevyřčeného a kde se nahodilost a nutnost, 
rozum a city pohybují v určitých kruzích. Kieslowského 
spojení metafyziky a hlubokého zájmu o osud jedince 
se realizuje v působivé formě, vyznačující se přesností 
a zároveň i mnohovýznamovostí. Zvláštní příběh dvou 
identických dívek, Polky a Francouzky. Obě ženy, které 
se náhodně setkají jen na dálku a na kratičký okamžik, 
trpí stejnou srdeční nemocí, mají stejná gesta, používají 
stejné předměty. Také vztah k otcům je velmi podobný. 
Zatímco první umírá pro lásku k umění, druhá nachází 
– jakoby v podvědomí poučena jejím údělem – životní 
lásku k muži, který je možná strůjcem jejich příběhu. 
Záhadné věci se tu dějí s neuvěřitelnou přirozeností 
a jednoduchostí. 

 čtvrtek 3. – 20 hodin  
 VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY – Nový thriller Davida 
Cronenberga nás přivádí do prostředí ruských gangů 
v Londýně. Hlavním hrdinou je Rus jménem Nikolaj 
Lužin, který pracuje pro jednu velmi „významnou“ 
mafiánskou rodinu. Jeho největší předností je rychlost 
a chladnokrevnost. Neváhá porušit zákon, použít násilí 
nebo dokonce zabít. Situace se změní ve chvíli, kdy 
porodní asistentka Anna objeví deník ruské dívky, která 
zemřela u porodu a Anna se rozhodne pátrat v dívčině 
minulosti. Hrají: Naomi Watts, Nick Stahl, Viggo Mor-
tensen, Vincent Cassel. Premiéra amerického dramatu. 
Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 6. – 15 hodin Bijásek
 PAN VČELKA – Včelí společenství jede už nějakých 
27 miliónů let v zajetých kolejích. Včela se narodí, jde 
do školy, po jejím absolvování do továrny na výrobu 
medu a tam pilně jako včelička dře až do konce svých 
dnů. Čerstvému absolventovi včelí univerzity Barrymu 
ta představa vůbec nevoní, i když má skvělou perspek-
tivu, že po otci převezme prestižní funkci vrchního 
míchače. Barry totiž vzhlíží k jiné profesi. Chtěl by se 
stát součástí týmu Pylových machrů, elitní včelí skupiny, 
která opylovává květy, sbírá nektar a hlavně má jako 
jediná výsostnou pravomoc vyletět ven z úlu. Premiéra 
americké animované komedie v českém znění. Vstupné 
10 + 1 Kč.

 neděle 6. – 17 a 20 hodin 
 O ŽIVOT – Michal se zúčastní oslavy na lesní chatě. 
Řízením osudu zbude po skončení oslavy na chatě sám 
s dívkou Zitou, kterou vidí prvně v životě. I když není 
zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných okolností 
s ní prožije vášnivou noc. Vlivem lapálie, která se jim 
stane, jsou nuceni spěchat zpět do města. Náhle jde sice 
„o život“, ale poněkud jiným způsobem a obráceně, než 
jsme zvyklí. Z chaty uprostřed lesů se vydávají ještě 
v noci na cestu, aby vše vyřešili. Do cesty se jim jako 
v každé správné road-movie staví nečekané překážky 
a všechno se komplikuje víc než z počátku čekali, takže 
je tu dost dramatických situací pro to, aby se Michal se 
Zitou postupně o sobě dověděli víc a zjistili, co všechno 
mají společného. Jejich cestu navíc doprovází záhadná 
bytost a postava, kterou můžeme označit jako duch 
zemřelého a vše spěje k překvapivému rozuzlení. Režie: 
Milan Šteindler. Hrají: Bohumil Klepl, Ivana Chýlková, 
Milan Šteindler, Vojtěch Kotek. Premiéra nové české 
komedie. Vstupné 64 + 1 Kč.

 čtvrtek 10. – 20 hodin Filmový klub
 ROZPOMÍNÁNÍ NA ZRCADLENÍ – Jste šťastná? Co 
je to štěstí? Jaké jsou důležité věci života? – ptá se Ivan 
Vojnár na své cestě s kamerou ulicemi Prahy v březnu 
2006 a změť desítek odpovědí vytváří jedinečný prostor 
jeho filmu Rozpomínání. Jedna z nich: Na Češích mi vadí 
uprděnost, neochota přiznat, že někdo, kdo v něčem 
uspěl, tak uspěl díky tomu, že na to měl, že byl schopnej, 
nemáme svůj vlastní názor, a my Češi, to už není náš 
názor, to je názor jiných zemí. A další: Jsme v pohodě, 
pro Čechy to znamená, že jsou v klidu, za humnama 
se toho moc neděje, politika? - nevím, všechno zůstává 

 čtvrtek 24. – 17 a 20 hodin 
 SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET  
 STREET – Nespravedlivě odsouzenému Benjaminu 
Barkerovi, který musí ve vězení na druhé straně světa 
strávit celých 15 let se podaří uniknout do Londýna a je 
plně rozhodnutý pomstít svou rodinu i zmařené roky. 
V Londýně se setká se svou novou společnicí, paní 
Neville Lovettovou, změní si identitu na Sweeneyho 
Todda a začne provozovat svou starou živnost – holičství. 
Jeho salón je těsně nad pekařským krámkem, kde paní 
Lovettová peče své masové bochánky. Todd se zaměří 
především na svého úhlavního nepřítele, soudce Turpi-
na a jeho poskoka Bamforda, kteří jej nespravedlivě 
odsoudili. Když se na scéně objeví konkurenční holič, 
okázalý Ital Pirelli, Sweenyho identita je zásadním 
způsobem ohrožena, a proto se rozhodne zprovodit 
jej jedním řezem břitvy ze světa. Zpočátku sice netuší, 
jak se zbavit těla, ale tento problém záhy vyřeší paní 
Lovettová, která vzniklou situaci bere jako východisko 
ze své svízelné situace. Její obchod upadá a proto za-
čne masové bochánky plnit lidským masem. Masové 
bochánky paní Lovettové se záhy stanou londýnskou 
senzací, její obchody rostou a ona začne snít o životě 
respektované dámy. Sweeney však sní jen a jen o pomstě 
- ke škodě své i svého okolí. Režie: Tim Buton. Hrají: 
Alan Rickman, Helena Bonham Carter, Johnny Depp, 
Timothy Spall Americké filmové drama –premiéra. 
Vstupné 64+ 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO.

 neděle 27. – 17 a 20 hodin
 10 000 PŘ. N. L. – Člen horského kmene, mladý 
lovec D’Leh objevil tu nejsilnější vášeň svého srdce 
– krásnou dívkou Evolet. Do vesnice jednoho dne 
vtrhnou neznámí nájezdníci a Evolet unesou. D’Leh 
se společně s tlupou nejodvážnějších lovců vydává po 
jejich stopách, rozhodnut jít třeba až na sám konec 
světa. Skupina nedobrovolných hrdinů se při svém puto-
vání musí utkat s šavlozubými tygry, prehistorickými 
stvůrami i sami se sebou. Na konci cesty je navíc čeká 
setkání se Ztracenou civilizací. Budoucnost prostých 
bojovníků spočívá v rukou představitele bohaté a silné 
kultury, jejíž pyramidy se dotýkají nebe. Hrdinové se 
musí semknout a utkat s bohem, který nemilosrdně 
zotročuje jejich lid. Režie: Roland Emmerich. Hrají: 
Camilla Belle, Cliff Curtis, Marco Khanlian, Steven 
Strait. Premiéra amerického dobrodružného filmu. 
Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

 pondělí 28. – 8.30 hodin Film a škola –
 2krát Juraj Herz -- školní představení pro SOŠ
 SLADKÉ HRY MINULÉHO LÉTA – Impresionisticky 
laděný film inspirovaný eroticky laděnou povídkou 
G. de Maupassanta, díky skvělé kameře získal Hlavní 
cenu na festivalu v Monte Carlu 1970. Příběh pradlenky 
Mušky a jejích pěti nápadníků je vyprávěn s neodola-
telnou lehkostí. Režie: Juraj Herz. Hrají: Jana Plichtová, 
František Velecký, Peter Debnár, Milan Lasica Július 
Satinský, L‘ubomír Záhon.
 SBĚRNÉ SUROVOSTI – Bizarní příběh odehrávající 
se ve sběrně starého papíru. Hrdinou je tam svérázný 
výkupčí, jenž se stává svědkem všelijakých trapných 
i dojemných příhod. Film čerpá z Hrabalovy povídky 
Baron Prášil jen fragmentárně, využívá jen některá 
její dějiště, některé promluvy a scény. Díky nenásilně 
stylizované původnosti, to jest hereckých projevů 
neherců a autentických prostředí, se zdařilo uchovat 
povahu a půvab zejména hrabalovského pábitelství. 
Režie: Juraj Herz. Hrají: Dagmar Lehovcová, Václav 
Halama, Jan Vlček, Karel Veselý I., Radim Cvrček.

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny filmy 
určené především náročnějším divákům. 
Projekt „Film a škola“ je spolufinancován grantem 
Zlínského kraje. Změna programu vyhrazena. Tituly 
s neuvedenou jazykovou verzí jsou v původním znění 
s titulky. 

Informace o programu na telefonu 577 341 108 
a www.mesto-slavicin.cz. 


