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2008 – 2010
V současné době  je na  internetových 

stránkách  města  zveřejněn  návrh  mate-
riálu  „Strategický  plán  rozvoje  města 
Slavičín  2008  –  2010“.  Odborně  řečeno 
je  strategické  plánování  systematický 
způsob, jak organizovat změny a formovat 
v celé místní společnosti kolektivní názor 
na  společnou  vizi  pro  lepší,  a  to  nejen 
ekonomickou  budoucnost.  Je  to  soubor 
konkrétních  kroků,  které  povedou  ke 
zlepšení sociálně ekonomického prostředí 
v řešeném území. Tolik odborné vysvětlení, 
ale o co vlastně jde?

Strategický plán obsahuje profil města, 
analýzy, cíle města, jednotlivé prioritní osy 
a návrh konkrétních opatření. Prioritních 
os je celkem 6 – ekonomika a lidské zdroje, 
doprava a technická infrastruktura, rozvoj 
sociálních a zdravotnických služeb, cestov-
ní ruch, zvyšování kvality života ve městě 
a životní prostředí ve městě a okolí. Součás-
tí tohoto plánu je i databáze projektových 
záměrů, které bude město uplatňovat ke 
spolufinancování  z  Evropské  unie.  Tyto 
záměry bude zastupitelstvo města jednou 
ročně aktualizovat. Ostatně  tuto činnost 
vykonává  již  od  června  2007,  kdy  byl 
sestaven první seznam projektů. Jednotlivé 
záměry  jsou  pak  připravovány  a  schva-
lovány  radou  města  k  podávání  žádostí 
do  jednotlivých  dotačních  programů.  Je 
důležité, aby projekty byly vždy v souladu 
se  strategickým  plánem  rozvoje  města, 
protože soulad se strategiemi, ať již měs-
ta, mikroregionu či kraje, je významným 
aspektem pro udělování dotací.

Materiál je předložen k veřejné diskuzi 
a připomínky k němu lze uplatnit do 10. 
září 2008 na Odboru organizačním MěÚ 
Slavičín.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Strategický plán rozvoje 
města Slavičín na léta 

Zvoní
Zase zvoní. Tak už nám to začalo.
Škola zkoumá, co nám v hlavách 
zůstalo. 
Jenže léto učí jiné předměty než je 
správné skládání slov do věty... 
Z toho se však v žádné škole nezkouší. 
Jsme ztraceni. Vildo! Hynku! Jarouši!

(Úryvky z básně Miloše Kratochvíla)

Město Slavičín zve širokou veřejnost na folklorní slavnosti

letní scéna kulturní program
CM Včelaran 
a taneční soubor z Topolné
CM Lipovjan 
a taneční subor z Lipova
CM Olšava 
a taneční soubor z Uherského Brodu
CM Vršatec 
a taneční soubor z Dubnice nad Váhom
CM Slavičan a Slavičánek 
ze Slavičína

v neděli 7. září od 15.00 hodin

StoDola HoSpoDÁŘE v letní scéně
ukázky řemesel:
tkaní na stavu, předení na kolovrátku, 
pletení košů, drátování, paličkování, 
dřevořezba

ukázka zemědělského nářadí: 
zemědělské povozy, dřevěné vidle, cepy, 
postroje na koně, fukar aj. 

18.00 hodin na nádvoří zámku 
CM Olšava a CM Slavičan
podvečerní posezení s lidovými muzikami

Jak to dělali naši staříčci 
aneb otvíráme dveře do stodoly hospodáře
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Rada města Slavičín 
vyhlásila 
veřejné výběrové řízení na udělení grantů 
města Slavičín v roce 2009; 
n rozhodla
l o výběru nejvhodnější nabídky a zadá-
ní zakázky malého rozsahu na dodávku 
a  montáž  zařízení  hřiště  v  rámci  akce: 
„Skateparkem proti kriminalitě“, za cenu 
obvyklou  ve  výši  810  390  Kč  vč.  DPH, 
uchazeči Zdeněk Kotyza, Mníšek; 
l o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby: autorský dozor na akci: „Slavičín-
bezpečné  město“,  za  cenu  obvyklou  ve 
výši 10 000 Kč, uchazeči Antonín Žáček, 
Slavičín;
l o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby: Vypracování projektové dokumen-
tace dopravního značení na akci:„Slavičín-
bezpečné  město“  včetně  projednání  na 
DI  PČR  a  ŘSZK,  za  cenu  obvyklou  ve 
výši 9 000 Kč, uchazeči Antonín Žáček, 
Slavičín;
l o výběru nejvhodnější nabídky a zadání 
zakázky malého rozsahu na stavební prá-
ce: „Oprava chodníku od Záložny k MěÚ“, 
za cenu obvyklou ve výši 415 798 Kč vč. 
DPH, uchazeči Stavby  silnic a  železnic, 
a. s., závod Zlín; 
l o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce v  rámci akce:  „Skatepar-
kem proti kriminalitě“ – Oplocení hřiště, 
za cenu obvyklou ve výši 112 200 Kč vč. 
DPH, uchazeči Služby města Slavičína, s. 
r. o., Slavičín;
l o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Opravy a nátěry laviček 
ve Slavičíně“, za cenu obvyklou ve výši 24 
990 Kč vč. DPH, uchazeči Služby města 
Slavičína, s. r. o., Slavičín;
l o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby: Vypracování projektové dokumen-
tace pro DSP a DPS na akci: „Teplofikace 
sídliště Vlára z OZE K3“, za cenu obvyklou 
ve výši 2 320 000 Kč vč. DPH, uchazeči 
MIX MAX –ENERGETIKA, s. r. o., Brno.

n Druh práce: 2.3.1 knihovník
n Vykonávaná agenda:
l samostatné  zajišťování  chodu  knihovny 

s  univerzálním  fondem  a  lokální  působ-
ností

l provádění revize knihovních sbírek 
l zpracování knihovního fondu
n Pracovní poměr:

na dobu určitou (zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou) se zkušební 
dobou 3 měsíce

n Platová třída: 7
Místo výkonu práce: město Slavičín, praco-
viště Městský klub a knihovna

n Požadavky pro vznik pracovního pomě-
ru:

l úplné  střední  odborné  vzdělání  knihov-
nického  oboru  (SOŠ  knihovnická,  VOŠ 
knihovnických, informačních a sociálních 
služeb)

l praxe v oblasti knihovnictví výhodou 
l předpoklady pro samostatnou práci 
l zájem o obor 
l zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, 

samostatnost,  komunikační  dovednosti, 
organizační schopnosti, pečlivost 

l znalost práce na PC (MS Office, knihovnické 
programy - KP SYS, KP WIN SQL) 

l řidičský průkaz sk. B 
l ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám 

zaměstnavatele

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která 
musí obsahovat tyto náležitosti: 
l jméno, příjmení a titul, 
l datum a místo narození, 
l státní příslušnost, 
l místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu), 
l číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu 

o povolení pobytu,  jde-li o cizího státního 
občana, 

l datum a podpis, 
l podepsané  prohlášení  zájemce  v  následu-

jícím znění:

Prohlášení
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu 
podkladů pro přihlášku k účasti ve veřejné výzvě 
na pracovní místo „knihovník MKK“, dávám, 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, souhlas k jejich shromažďování, 
zpracování a uchování v rozsahu nezbytném pro 
provedení výběru zaměstnance.
jméno a příjmení, datum narození a vlastno-
ruční podpis 

Písemné přihlášky doplněné: 
l strukturovaným životopisem s údaji o dosa-

vadních zaměstnáních a odborných znalos-
tech a dovednostech, 

l originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů 
ne starším než 3 měsíce, 

l ověřenou  kopií  dokladu  o  nejvyšším 
dosaženém vzdělání 

l zasílejte nejpozději do 12. září 2008 na adre-
su: Městský úřad Slavičín, Odbor organizač-
ní, Osvobození 25, 763 21 Slavičín. 

Uzavřenou obálku označte heslem: „Neotvírat, 
veřejná výzva – kNihOvNík Mkk“.

Město Slavičín vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení těchto pracovních míst:

pracovník Městského klubu a knihovny, 
organizační složky města Slavičín 

pracovník odboru životního prostředí 
a správy majetku MěÚ Slavičín
n Druh práce: 2.10.1  referent  státní  správy 

a samosprávy
n Vykonávaná agenda:
l odpadové hospodářství
l správní činnosti v oblasti ŽP
l komplexní správa majetku města
l spisová služba
n Pracovní poměr:

na dobu určitou (zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou) se zkušební 
dobou 3 měsíce

n Platová třída: 8
n Místo výkonu práce: město Slavičín, praco-

viště Městského úřadu ve Slavičíně
n Požadavky pro vznik pracovního pomě-

ru:
l minimálně úplné střední vzdělání 
l praxe ve veřejné správě a v oblasti životního 

prostředí nebo správy majetku výhodou 
l předpoklady pro samostatnou práci 
l zájem o obor 
l zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, 

samostatnost,  komunikační  dovednosti, 
organizační schopnosti, pečlivost 

l znalost práce na PC (MS Office) 
l řidičský průkaz sk. B 
l předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 

Sb.
l ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám 

zaměstnavatele
l výhodou absolvování vstupního vzdělávání 

úředníka ÚSC a ověření zvláštní odborné 
způsobilosti  pro správní činnost v oblasti 
životního prostředí

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která 
musí obsahovat tyto náležitosti: 
l jméno, příjmení a titul, 
l datum a místo narození, 
l státní příslušnost, 
l místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu), 
l číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu 

o povolení pobytu,  jde-li o cizího státního 
občana, 

l datum a podpis. 
l podepsané  prohlášení  zájemce  v  následu-

jícím znění:
Prohlášení
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu pod-
kladů pro přihlášku k účasti ve veřejné výzvě na 
pracovní místo „referent odboru ŽPSM“, dávám, 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, souhlas k jejich shromažďování, 
zpracování a uchování v rozsahu nezbytném pro 
provedení výběru zaměstnance.
jméno a příjmení, datum narození a vlastno-
ruční podpis 
Písemné přihlášky doplněné: 
l strukturovaným životopisem s údaji o dosa-

vadních zaměstnáních a odborných znalos-
tech a dovednostech, 

l originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů 
ne starším než 3 měsíce, 

l ověřenou  kopií  dokladu  o  nejvyšším 
dosaženém vzdělání 

l zasílejte nejpozději do 12. září 2008 na adre-
su: Městský úřad Slavičín, Odbor organizač-
ní, Osvobození 25, 763 21 Slavičín. 

Uzavřenou obálku označte heslem: „Neot-
vírat, veřejná výzva – REFERENT ODBORU 
ŽPSM“.

Přejete si ve Slavičíně supermarket?
Svůj názor můžete vyjádřit v aktuální 

veřejné anketě na webových stránkách 
města Slavičín www.mesto-slavicin.cz. 

Veřejná anketa 
na webu
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stejné šíři, tedy 7m. Cyklisté se bát nebudou 
– to by dnes neprojeli třeba naší okružní kři-
žovatkou, která má stejné parametry.

V současné době se zpracovává studie prů-
tahu Slavičínem, která má řešit celou hlavní 
cestu. V současné době zadáváme projekt na 
cyklotrasu od tenisových kurtů v Luhačovské 
ulici směrem do města (po straně, kde není 
chodník). Pokud vše půjde dobře, rádi bychom 
jej  v  roce  2009,  nejhůře  2010,  realizovali. 
Jakmile bude mít kraj peníze na rekonstrukci 
mostů, pak bude 7m široká vozovka i přes most 
pod zámkem. Tím vznikne celistvý pás, který 
bude vyhrazen pro cyklisty, takže od Záložny 
po Orlovnu by snad  mohli v budoucnu jezdit 
cyklisté po své stezce. Variantou je odbočovací 
pruh na Horní náměstí a pruh pro cyklisty 
by tak nebyl – na obojí zde není místo. Toto 
jsou  však  záležitosti,  které  bohužel  nelze 
zrealizovat  všechny  najednou.  Vzhledem 
k finanční náročnosti je nutno postupovat po 
etapách. Nezbývá tedy než veřejnost požádat 
o trpělivost. 

Proč se neprovádí zimní údržba chodníku 
vedoucího okolo domů č. p. 594 a 596 v ulici 
Okružní? Je to důležitá spojka pro podstat-
nou část sídliště a je využívána i v zimě, 
přestože se údržba neprovádí.

Na sídlištích  jsou stanoveny  tzv. páteřní 
chodníky,  které  se  v  zimě  udržují  a  jejich 
údržba je součástí plánu zimní údržby chod-
níků  a  komunikací,  podle  kterého  Služby 
města Slavičína údržbu provádějí. V případě 
zmíněného chodníku jsme situaci vyhodnotili 
stejně  jako  tazatel,  tedy  chodník  bude  od 
letošní zimy zařazen do plánu a zimní údržba 
zde bude prováděna.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Na dotaz, kdy bude ve Slavičíně super-
market, již pan starosta několikrát odpoví-
dal. Jaký je na tuto otázku, pane místosta-
rosto, Váš názor? Je něco nového? Budeme 
moci ve Slavičíně někdy takovou prodejnu 
navštívit?

Věřím, že ano, že ve Slavičíně supermar-
ket  postaven  bude.  V  posledních  měsících 
jsem  absolvoval  několik  jednání,  která  mě 
k  tomuto  optimismu  opravňují.  Vzhledem 
k tomu, že se jedná o rozsáhlejší informaci, je 
uvedena v článku „Chceme mít ve Slavičíně 
supermarket?“ 

V červencovém čísle zpravodaje jsme byli 
informováni o tom, že v průběhu prázdnin 

ptají se lidé…
...a co supermarket?
K této otázce pragmaticky několik vět. 

Po letech, kdy ve Slavičíně kroužili deve-
lopeři a záležitost výstavby supermarketu 
byla ponechána na nich,  jsem se rozhodl 
do záležitosti vstoupit. Oslovil jsem přímo 
zástupce největších řetězců s nabídkou spo-
lupráce na této záležitosti. Některé řetězce 
zájem  projevily,  jednáme  proto  s  nimi. 
Odpověď na otázku „kde, kdo a kdy“ bych 
rád dořešil do konce letošního roku. Věřím, 
že  budeme  mít  pro  radu,  zastupitelstvo 
i naše občany příznivé zprávy. 

Je na internetových stránkách města 
možná diskuze?

Vzhledem k tomu, jak jsou obdobné dis-
kuze vedeny na jiných stránkách, jsme tuto 
možnost  nezvolili.  Je  samozřejmě  možno 
zaslat  dotaz,  na  který  odpovíme  mailem 
a tuto korespondenci pak zveřejníme. Buď 
opět elektronicky nebo v rubrice „Ptají se 
lidé …“ ve Slavičínském zpravodaji. E-mailo-
vých dotazů chodí poměrně hodně a pokud 
se pisatel neskrývá v anonymitě, rádi odpo-
vídáme. Na anonymní mail odpovědět nejde 
stejně, jako na anonymní dopis. A ten, kdo 
se takto skrývá odpověď ani nechce.

E-mailem  byl  například  řešen  i  dotaz 
jistého  „naštvaného  Karla“,  který  se  ptal, 
kdo vymyslel zužování krajské komunikace 
(dotaz v původním znění pro jistá expresivní 
vyjádření nezveřejňujeme). Dostalo se mu 
následující odpovědi (odpověď krácena):

Město  podalo  žádost  na  Státní  fond 
dopravní infrastruktury (SFDI) o dotaci na 
nasvětlení  přechodů  pro  chodce  a  jejich 
bezbariérové  úpravy.  Podmínkou SFDi 
(tedy ten to vymyslel) bylo vyhovět normě 
na šířkové poměry komunikace ii. třídy, 
tedy šířka jednoho jízdního pruhu 3,5 m 
v každém směru, tj. 7 m celkem. Tato šířka 
je  normovaná  a  naprosto  běžná  v  jiných 
městech či obcích, jako příklad z poslední 
doby uvedu průtah Šumicemi, příjezd do 
Luhačovic  atd.  Myslíte,  že  zde  cyklisté 
nejezdí? Já myslím, že ano. Obdobnou šířku 
má dnes ulice Luhačovská od mostu u ulice 
Cihlářské směrem na Luhačovice. A jezdí 
zde také mnoho cyklistů. Zde bude ještě letos 
probíhat kompletní rekonstrukce cesty ve 

bude vrátnice Prabosu posunuta tak, aby 
byl zajištěn lepší vstup do obchodů, které 
jsou v budově Podnikatelského centra 
Slavičín. Je konec prázdnin a vrátnice tam 
pořád stojí. Bude se s ní něco dělat?

Tazatel si dobře zapamatoval slib Juraje 
Vozára, ředitele firmy Prabos plus, že se vrát-
nice posune na úroveň výrobních objektů, 
tím vznikne nová část ulice a zajistí se tak 
neomezený přístup do zmíněných obchodů 
a do Podnikatelského centra. I když to tak 
opticky nevypadá, vrátnice byla začátkem 
srpna posunuta, respektive byl přesunut její 
provoz. Pod vedením již nového ředitele Pra-
bosu Ing. Antona Krausze byla nová vrátnice 
přesunuta tak, jak bylo slíbeno, a byly tím 
vytvořeny podmínky pro vznik nové části 
ulice. Objekt staré vrátnice zatím zůstal stát 
na  svém  původním  místě,  ovšem  již  bez 
ostrahy. Prostor je již dnes volně průchozí. 
V současné době se vedou jednání o tom, 
jak  se  starou  vrátnicí  naložit.  Domnívám 
se,  že  nejvhodnějším  řešením  bude  její 
demolice. O tom se však vedou jednání. Je 
několik otázek, které se musí ještě dořešit. 
Jedná  se  o  to,  na  čí  náklady  se  demolice 
provede,  kdo  opraví  plochu  po  demolici 
a kdo bude v budoucnu prostor udržovat. 
Jsem  přesvědčen,  že  nalezneme  takové 
řešení,  které  bude  prospěšné  pro  Prabos 
i pro občany a návštěvníky, kteří budou chtít 
využívat služeb v této části města. 

Je pravda, že se bude bourat stará kotel-
na v bývalých Vlárských strojírnách?

Přejeme si, aby se tak stalo. Tuto demolici 
chce  realizovat  společnost  Intec,  s.  r.  o., 
která je majitelem kotelny. Kotelna je dnes 
již nefunkční. Firmy, které v Průmyslové 
zóně  Slavičín  podnikají,  mají  zajištěno 
své  vlastní  plynové  vytápění.  Kotelna 
je  stavebně  a  technologicky  zastaralá 
a nepředpokládá se, že by mohla být ještě 
někdy zprovozněna. Proto bylo rozhodnuto 
o její demolici. Ta je však velmi finančně 
náročná. Následně byla připravena žádost 
o dotaci v rámci Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Očekáváme, že 
o dotaci bude rozhodnuto v průběhu měsíce 
října. Pokud bude rozhodnutí kladné, pak 
se  kotelna  včetně  jejího  technologického 
příslušenství zbourá a nově vzniklá plocha 
pak může být použita pro další aktivity v této 
průmyslové zóně.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 

V  minulém  čísle  Slavičínského  zpra-
vodaje  jsme  se  zabývali  problematikou 
zpětného odběru použitých a nefunkčních 
elektrospotřebičů.  Dnes  se  zaměříme  na 
použité světelné zdroje a svítidla – zářivky 
a výbojky.

Ani tyto použité světelné zdroje nepatří na 
černou skládku nebo do běžného komunál-
ního odpadu. Zářivky i tzv. úsporky obsahují 
malé množství rtuti. Pokud se rozbijí, rtuť 

se  uvolní  do  okolí  a  může  poškodit  životní 
prostředí  či  lidské  zdraví.  Proto  je  důležité 
je  odevzdávat  v  nerozbitém  stavu  na  místa 
k tomu určená. Můžete je bezplatně odevzdat 
v místech zpětného odběru nebo přímo u pro-
dejce při koupi nové zářivky, výbojky nebo 
žárovky. Díky jejich recyklaci může být více 
než 90 % z nich získaných surovin využito pro 
výrobu dalších užitečných výrobků.

Sbírají se trubicové zářivky, úsporné zářiv-
ky,  výbojky  a  svítidla  určená  pro  komerční 
sféru. Nesbírají se běžné žárovky, reflektorové 
žárovky a halogenové žárovky. Provozování 
a  řízení  kolektivního  systému  zpětného 
odběru  elektrospotřebičů  je  předmětem 
činnosti společnosti EKOLAPM, a. s. Kolek-
tivní systém EKOLAMP, a. s., plní za výrobce 

jejich zákonem uložené povinnosti a stará 
se o zpětný odběr a recyklaci vysloužilého 
elektrozařízení.

ve Slavičíně najdete místa zpětného 
odběru, kde můžete bezplatně odevzdat 
vysloužilé světelné zdroje a svítidla ve 
sběrných dvorech na adrese Pod kaštany 
50 (areál SMS) a U Zahrádek (za kotelnou 
v sídlišti Malé Pole). Odbor životního 

prostředí  a správy majetku

Harmonogram svozu v měsíci září:
plasty (žluté pytle) 10. 9. 2008
papír + nápojové kartony (modré pytle) 
23. 9. 2008

nakládáme s odpady
zpětný odběr světelných zdrojů 
a svítidel
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Kam kráčí mikroregion Luhačovské Zálesí? 
Mikroregion  Luhačovské  Zálesí  v  sou-

časné  době  sdružuje  20  obcí.  Založen  byl 
v  roce  1999  a  má  za  sebou  řadu  úspěšně 
realizovaných  projektů.  Za  nejvýznamnější 
lze  považovat  založení  obecně  prospěšné 
společnosti  Luhačovské  Zálesí,  která  si  za 
jeden  z  cílů  vytyčila  usilovat  o  komplexní 
rozvoj regionu a zejména o spolupráci veřejné 
správy, podnikatelských subjektů a nezisko-
vých organizací. Z širokého spektra názorů, 
co je pro nás do budoucna důležité, a zejména 
pak z diskuze nad možnými směry vývoje pak 
sestavíme dokument, který bude strategickým 
plánem pro naši další činnost.

Návrh  plánu  zpracovala  expertní  firma, 
avšak zajímá nás i názor Vás, našich občanů, 
firem i spolků v území působících. „Obyva-
telé města a přilehlých obcí jsou přece těmi 
nejlepšími  experty,  žijí  tady  dlouho,  znají 
své okolí nejlépe a také nejlépe vědí, v jakém 
městě a obci chtějí žít za deset, za patnáct let,“ 
říká Ing. Pavel Rada z Regionální rozvojové 
agentury Východní Moravy, který bude při 
zpracování poskytovat odbornou pomoc. 

Prozatím se uskutečnilo několik schůzek 
tzv. místní akční skupiny, kterou tvoří aktivní 
zájemci z řad občanů, podnikatelů, zástupců 
spolků  a  organizací.  Tato  skupina  je  samo-
zřejmě  otevřená  všem  dalším  zájemcům. 
Jejím  úkolem  je  oslovit  co  nejvíce  občanů 
a  připravit  veřejné  setkání,  na  kterém  se 
bude  hovořit  o  tom,  jaká  vlastně  chceme 
a můžeme mít města a obce v mikroregionu 
Luhačovské Zálesí. Toto setkání se uskuteční 
začátkem září. 

Podněty budou dále vyhodnocovány – co 
je  opravdu  potřebné,  co  je  uskutečnitelné, 
co  pomůže  dalšímu  rozvoji  mikroregionu. 
Důležité  je,  aby  každý  svůj  názor  vyslovil 
právě  na  těchto  setkáních,  popř.  zaslal  na 
městský či obecní úřad. 

Často slýcháváme, že takové plánování je 
zbytečným popisováním papírů. Opak je ale 
pravdou: ty obce, které se rozhodly zpracovat 
strategický plán za účasti veřejnosti, dávají 
najevo, že přistupují ke své budoucnosti odpo-
vědně, chtějí vybrat k realizaci to nejdůležitější 
ve spravovaném území a v neposlední řadě 
chtějí získat do regionu maximum finančních 
prostředků. Nechtějí jen pasivně čekat, kolik 
dá stát a kolik dá kraj. 

Přijďte proto i vy na setkání k projednání 
návrhu strategického plánu regionu Luha-
čovské Zálesí, které se uskuteční :
l 9. září 2008 od 17 hodin v zasedací místnosti 
Úřadu městyse Pozlovice,
l 10. září 2008 v 17 hodin ve společenské 
místnosti budovy MŠ Velký Ořechov,

l 11. září 2008 v 17 hodin v malém salonku 
restaurace Záložna ve Slavičíně.

Podrobnější a aktuální informace můžete 
získat na www.luhacovskezalesi.cz

Ing. Olga Tkáčová, starostka městyse 
Pozlovice, předsedkyně mikroregionu

Luhačovské Zálesí 
Ing. Pavel Studeník, místostarosta města 

Slavičína, předseda správní rady 
Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Pod tímto mottem se uskutečňuje rekon-
strukce hlavní ulice Osvobození ve středu 
města. Připomínám, že se jedná o krajskou 
silnici  II.  třídy.  Každá  úprava,  jak  už  se 
snad  stává  zvykem,  je  mnohými  předem 
odmítána. Vzpomenu přemístění autobusů 
na  Lukšín,  kruhový  objezd,  autobusovou 
zastávku s křižovatkou v Hrádku atd.

Impulsem k této úpravě byla snaha o zvý-
šení bezpečnosti chodců na bezbariérových 
přechodech intenzivním osvícením pěti pře-
chodů: u prodejny Elva, u Záložny, u Čechů, 

Slavičín – bezpečné město
u Hasičské ulice a u školy v Malém Poli.

Poskytnutí  dotace  cca  1,5  milionu  Kč 
bylo  však  podmíněno  rekonstrukcí  podle 
nových  dopravních  norem.  Maximální 
šíře  vozovky  u  přechodů  činí  7  m.  Důvod 
– omezení rychlosti vozidel v obci. Nejvíce 
kritizovaným místem je křižovatka u mostu 
k Hornímu náměstí s přechodem u Čechů. 
Určitě  velmi  frekventované  místo.  Zde  se 
už  dokonce  vyskytly  požadavky  na  řízení 
provozu semaforem. Po schválení projektu 
DI OŘ Policie ČR Zlín investor město Slavi-

čín vznesl požadavek na rozšíření o pruh 
pro  odbočení  vlevo  k  Hornímu  náměstí. 
Po  přeměření  prostorových  možností  na 
této  křižovatce  bylo  zjištěno,  že  šířkové 
poměry  komunikace  neumožňují  zřízení 
odbočovacího pruhu.

V  rámci  stavby  dojde  k  rekonstrukci 
chodníků od mostu u Orlovny po Záložnu, 
kde  zvláště  na  jejím  rohu  bude  chodník 
podstatně rozšířen.

Věřím, že i tato úprava hlavní komunika-
ce se po čase setká s pochopením motoristů 
i chodců.

Jiří Juřík, 
předseda dopravní komise
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Chceme mít ve Slavičíně supermarket? 
Od mnohých z Vás častokrát slýchávám, 

že v tom či onom městě se bude opět stavět 
nějaký nový supermarket a u nás pořád nic. 
K tomu se dočteme, že ceny mnohých potravin 
a průmyslového zboží jsou v České republice 
vyšší  než  v  sousedním  Německu,  a  že  ve 
Slavičíně  není  vůbec  lacino.  Mnozí  z  nás 
vyjíždějí za nákupy do sousedních měst, do 
různých supermarketů. A potkává se nás tam 
hodně. My všichni si jistě přejeme, abychom 
mohli  takto nakupovat  i u nás ve Slavičíně 
a nemuseli za nákupy nikam  jezdit. Mnozí 
spoluobčané jsou na tom ještě hůře. Dojíždění 
je pro ně obtížné, auto nemají, a proto musí 
nakupovat jen tam, kde žijí. 

Druhou skupinou  jsou  ti občané, kteří  si 
supermarket  ve  městě  nepřejí.  Argumentují 
zejména tím, že je tu dost obchodů a že je nutno 
dát přednost kvalitnímu českému zboží a míst-
ním podnikatelům. A to samozřejmě i přes to, 
že toto zboží a zejména potraviny jsou mnohdy 
dražší, nežli ty ze supermarketů. A možná jsou 
mezi námi  i  lidé, kterým je  to prostě  jedno. 

Domnívám se však, že většina z nás chce, aby 
supermarket byl ve Slavičíně postaven.

A nyní  se vrátím do nedávné minulosti, 
do období počátků výstavby prvních super-
marketů v našem regionu. Jistě si dobře vzpo-
mínáme, že se prioritně tyto velké obchody 
začaly stavět nejdříve v okresních městech. 
Pak následovala další města, a to o velikosti 
nad 10 tisíc obyvatel. Když byla tato síť super-
marketů vybudována, domnívali jsme se, že 
jejich  výstavba  byla  ukončena  a  že  se  jich 
již více „uživit“ nemůže. Opak byl pravdou. 
Supermarketů  neustále  přibývalo  a  začalo 
se  uvažovat  o  výstavbě  ve  městech  do  10 
tisíc obyvatel. Pro mě to znamenalo, abych 
neprodleně začal jednat s investory o výstavbě 
supermarketu ve Slavičíně. Jejich názor však 
byl jiný. Bylo rozhodnuto investovat pouze do 
pověřených  měst  s  rozšířenou  působností. 
A to Slavičín není. Argumentace, že v našem 
městě žije více obyvatel než v mnoha měs-
tech,  která  mají  statut  města  s  rozšířenou 
působností,  nebyla  vyslyšena.  Dnes  je  pro 

nás  situace  příznivější.  Investoři  projevili 
zájem o výstavbu supermarketu ve Slavičíně. 
Absolvoval jsem již několik jednání, která mne 
naplňují oprávněnou nadějí, že supermarket 
ve Slavičíně bude. A časem možná i dva. Je 
však před námi ještě hodně práce, než se tak 
stane. Jsem však přesvědčen, že Vás budu moci 
v krátké době informovat i o tom, kde, kdy 
a jaký supermarket to bude. Pokud se tak stane 
a supermarket bude v našem městě postaven, 
mělo by to znamenat rozšíření a zkvalitnění 
nabídky služeb pro nás zákazníky. Zda dojde 
k omezení prodeje v současných prodejnách, 
bude závislé na podnikatelích samotných a na 
cenách a kvalitě zboží, které budou nabízet. 

Závěrem  si  Vás  dovolím  požádat  o  Váš 
názor:  Souhlasíte,  aby  supermarket  ve  Sla-
vičíně byl postaven? Formu, jakou mi to sdě-
líte, ponechám na Vás. Můžete mě navštívit 
osobně, poslat dopis, vhodit lístek do poštovní 
schránky, zavolat na číslo 603 230 206, nebo 
poslat  e-mail  na  radnici  pavel.studenik@
mesto-slavicin.cz, případně na můj soukromý 
e-mail pavel.studenik@pavelstudenik.cz. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Předmětem  výběrového  řízení  je  úče-

lové  poskytnutí  finančních  prostředků 
z  rozpočtu města Slavičín v  roce 2009 
na obecně prospěšné činnosti, které mají 
přímý vztah k městu Slavičín.

2. Tématické zadání grantů:
l podpora  sportovní  a  tělovýchovné 

činnosti
l oživení  kulturního  a  společenského 

života ve městě
l podpora  mimoškolních  aktivit  dětí 

a mládeže
l zkvalitnění ochrany životního prostředí 

a ekologická výchova

II. PODÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Termín  podání  žádosti  o  grant  města 

Slavičín na rok 2009: do 3. října 2008
2. Místo podání žádosti: Městský úřad Slavi-

čín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín
Žádosti  přijímá  podatelna  Městského 
úřadu Slavičín na uvedené adrese. Žádost 
lze doručit buď poštou nebo osobně na 
podatelnu. Pro přijetí žádosti ve stano-
veném  termínu  je  rozhodující  datum 
razítka podatelny.

3. Žádost se podává na předepsaném tisko-
pise „Žádost o dotaci – GRANT z rozpočtu 
města Slavičín“, který je k dispozici na 
ekonomickém  odboru  MěÚ  Slavičín 
nebo na www.mesto-slavicin.cz 
(Městský úřad Slavičín – Tiskopisy a for-
muláře – Odbor ekonomický).

4. Žádost musí obsahovat všechny přede-
psané údaje a povinné přílohy. 

5. Žádost  na  konkrétní  projekt/akci  může 
být  uplatněna  pouze  v  rámci  jednoho 
tématického zadání a musí být realizován/a 
v roce 2009.

6. Žádost  o  grant  může  podat  právnická 
i fyzická osoba se sídlem na území města 
Slavičín.

7. Do výběrového řízení nebudou zařazeny 
žádosti žadatelů, kteří: 

l budou mít v průběhu výběrového řízení 
neuhrazené  závazky  po  lhůtě  splatnosti 
vůči městu Slavičín nebo vůči organizacím 
a společnostem zřízeným nebo založeným 
městem;

l v roce 2008 (pokud byli příjemci grantu) 
nepředložili ve stanoveném termínu Závě-
rečnou zprávu o realizaci projektu, vyúčto-
vání grantu nebo nesplnili podmínky dané 
Smlouvou o poskytnutí grantu.

8. Žadatel je povinen se před podáním žádosti 
o grant seznámit s podmínkami poskytnutí 
grantu,  které  jsou  podrobně  stanoveny 
v těchto dokumentech:

l Obecná  pravidla  pro  udělování  grantů 
města Slavičín

l Vzory smluv o poskytnutí dotace (grantu) 
z rozpočtu města Slavičín

l Závěrečná  zpráva  o  realizaci  projektu 
podporovaném grantem – příloha č. 1 ke 
smlouvě

l Pravidla vyúčtování dotace (grantu) – pří-
loha č. 2 ke smlouvě

l Tiskopis  k  vyúčtování  dotace  (grantu) 
– příloha č. 3 ke smlouvě

III. HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ
l 5. 8. 2008 vyhlášení výběrového řízení na 

udělení grantů na rok 2009 – RM
l do 1. 9. 2008 zveřejnění výběrového řízení 

(Slavičínský zpravodaj, úřední deska, web 
města)

l 3.  10.  2008  uzávěrka  přijímání  žádostí 
o granty na rok 2009

l do 31. 10. 2008 návrh udělení grantů na 
rok 2009 – kulturní a sportovní komise

l 18. 11. 2008 návrh udělení grantů na rok 
2009 – 1. čtení RM

l 2. 12. 2008 návrh udělení grantů na rok 
2009 – 2. čtení RM

l 10. 12. 2008 schválení udělení grantů na 
rok 2009 – ZM

IV. VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Žadatelé o grant města Slavičín na rok 

2009 budou o výsledku výběrového řízení 
vyrozuměni do 30 dnů od jeho ukončení, 
a to následujícím způsobem: 

l Slavičínský zpravodaj
l web města
2. Ekonomický odbor MěÚ Slavičín násled-

ně připraví k podpisu příslušné smlouvy 
o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu 
města Slavičín na  rok 2009 a příjemci 
grantu budou vyzváni k podpisu smlouvy. 
Grant  nebude  vyplacen  v  případě,  že 
příjemce bude mít neuhrazené závazky 
po lhůtě splatnosti vůči městu Slavičín 
nebo vůči organizacím a společnostem 
zřízeným nebo založeným městem.

V. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Město Slavičín si vyhrazuje právo požado-

vat od žadatele v průběhu výběrového 
řízení  případné  doplňující  informace 
nad  rámec  údajů  uvedených  v  žádosti 
o grant.

2. Dokumentaci  projektů/akcí,  které  jsou 
předmětem žádosti o grant, město žada-
teli nevrací.

3. Veškeré dokumenty a tiskopisy k výběro-
vému řízení jsou k dispozici na webových 
stránkách města nebo na ekonomickém 
odboru MěÚ Slavičín.

4. Schváleno usnesením Rady města Slavi-
čín č. 45/0928/08 ze dne 5. 8. 2008.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Granty města

Město Slavičín vyhlašuje veřejné výběrové řízení 
na udělení grantů města Slavičín v roce 2009

v roce 2009
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Policie České republiky informuje

Obvodní oddělení Služební místnost Místo Úřední den Úřední hodiny
Napajedla Spytihněv Obecní úřad středa 15.30 - 16.30
Val. Klobouky Brumov Obecní úřad středa 15.00 - 16.30
Luhačovice Biskupice Obecní úřad středa 15.30 - 17.00
Slavičín Šanov Obecní úřad středa 15.00 - 16.00
Fryšták Lukov Obecní úřad středa 15.30 - 17.00
Vizovice Slušovice Obecní úřad čtvrtek 15.30 - 17.00
Otrokovice Tlumačov Městská policie pondělí 14.00 - 17.00
Zlín Malenovice Městská policie středa 15.00 - 17.00

stížnosti či žádosti občanů. Kromě přijímání 
oznámení při podezření na přestupky či trest-
né činy budou policisté připraveni odpovídat 
na dotazy občanů.

Nové služební místnosti Policie ČR jsou 
většinou v místech obecních úřadů či býva-
lých městských policií. 

Npor. Bc. Vratislav Hruška

Dne 30. 7. 2008 proběhla na OOP Slavičín 
v rámci projektu community policing, práce 
zaměřená  na  občana  a  službu  veřejnosti, 
ukázka  policejních  činností  pro  děti  na 
příměstském  táboře  při  Charitě  sv.  Vojtě-
cha  ve  Slavičíně.  Práci  a  činnost  policie 
jim přiblížili policisté Obvodního oddělení 
a Inspektorátu cizinecké policie ve Slavičíně. 
Děti si vyzkoušely test z dopravní výchovy, 
prohlédly si policejní výstroj, měly možnost 
usednout do policejních vozidel. Na závěr 
živé besedy jim policisté udělili osvědčení 
– Mladý ochránce zákona – jako vzpomínku 
na zdařilou akci.

zlínští policisté udělali další 
vstřícný krok k veřejnosti

V  rámci  community  policing  (spolupráce 
s veřejností i samosprávou) byly zřízeny nové 
policejní služebny zejména v místech, kde 
nejsou obvodní oddělení a kontakt s policií 
by  mohl  být  pro  občana  obtížný.  Nových 
služebních  místností  Policie  ČR  mohou 
lidé od začátku srpna využít ve Spytihněvi, 
Brumově,  Biskupicích,  Šanově,  Lukově, 
Slušovicích, Tlumačově a v Malenovicích. 
V každé místnosti bude v úřední dobu jeden 
nebo dva policisté, aby vyslyšeli podněty, 

informace z oop Slavičín

Upozorňujeme  řidiče,  že  1.  září  začíná 
nový  školní  rok.  Musíte  počítat  s  větším 
pohybem přecházejících osob přes vozovku 
a  dbát  zvýšené  opatrnosti  na  přechodech 
pro chodce.

Pro  řidiče  mimo  jiné  platí  povinnosti 
dle  zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na 
pozemních komunikacích a o změně někte-
rých zákonů:
l §  5,  odst.  1,  písm.  h)  Řidič  je  povinen 
umožnit  chodci,  který  je  na  přechodu  pro 
chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené 
a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič 
takového vozidla přibližovat k přechodu pro 
chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit 
vozidlo před přechodem pro chodce a pokud 
je to nutné, je povinen před přechodem pro 
chodce zastavit vozidlo.
l § 5, odst. 1, písm. i) Řidič je povinen snížit 
rychlost  jízdy  nebo  zastavit  vozidlo  před 
přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy 
nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro 
chodce  i  řidiči  ostatních  vozidel  jedoucích 
stejným směrem. 
l § 5, odst. 2, písm. f) Řidič nesmí ohrozit 
chodce  přecházející  pozemní  komunikaci, 
na kterou řidič odbočuje, při odbočování na 
místo ležící mimo pozemní komunikaci, při 
vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení 
nebo couvání.

l § 17, odst. 5, písm. d) Řidič nesmí předjíždět 
na  přechodu  pro  chodce  a  bezprostředně 
před ním.

Samozřejmě  upozorňujeme  děti,  ale 
i ostatní občany, aby při přecházení vozovky 
využívali přechodů pro chodce a dbali potřeb-
né opatrnosti. 

I  pro  Vás  platí  povinnosti  dle  zákona  č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích a o změně některých zákonů:
l § 54, odst. 1) Je-li blíže než 50 m přechod 
pro  chodce,  musí  chodec  přecházet  jen  na 
těchto místech. Na přechodu pro chodce se 
chodí vpravo.
l § 54, odst. 2) Mimo přechod pro chodce je 
dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její 
ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí 
přesvědčit,  zdali může vozovku přejít, aniž 

by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu 
na  pozemních  komunikacích.  Chodec  smí 
přecházet  vozovku,  jen  pokud  s  ohledem 
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících 
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně 
směru nebo rychlosti jízdy.
l § 54, odst. 3)  Jakmile vstoupí chodec na 
přechod pro chodce nesmí se tam bezdůvod-
ně zastavovat nebo zdržovat. Chodec nesmí 
vstupovat  na  přechod  pro  chodce  nebo  na 
vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem před-
nostní  jízdy; nachází-li  se na přechodu pro 
chodce  nebo  na  vozovce,  musí  neprodleně 
uvolnit  prostor  pro  projetí  těchto  vozidel. 
Chodec  nesmí  vstupovat  na  přechod  pro 
chodce  nebo  vozovku  bezprostředně  před 
blížícím se vozidlem.
l §  54,  odst.  4)  Chodec  nesmí  překonávat 
zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Bohuslav Pjajko, velitel Městské policie 
Slavičín

Městská policie Slavičín informuje
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Dne 21. srpna jsme si připomněli 40 let od 
obsazení naší republiky okupačními vojsky 
Varšavské smlouvy. Byla to vojska Sovětského 
svazu,  Německé  demokratické  republiky, 
Bulharské  lidové  republiky,  Polské  lidové 
republiky a Maďarské lidové republiky. Celá 
naše země byla poseta tanky a vojenskými 
vozidly okupantů a nejinak tomu bylo i u nás 
na Slavičínsku.

V té době jsem byl malý kluk, ale ještě dnes 
vidím  v  očích  televizní  hlasatelky  a  mých 
rodičů slzy a zděšení. Nechápal jsem, co se 
to stalo. Bylo mi teprve 7 let. Když se televiz-
ní  hlasatelka  při  hlášení  zpráv  rozplakala, 
pochopil jsem, že jde o hodně vážnou věc. 
Tanky přes naši obec Hostětín neprojížděly, 
ale v mnoha obcích a ve Slavičíně tomu bylo 
jinak. Na otázku: „Proč došlo k této hrozné 
okupaci a proč nás okupují naši spojenci?“, 
jsem nacházel odpověď, až jsem byl starší. 
A to  i přesto, že nás 
ve škole učili úplně 
něco  jiného,  než-
li  jsem  slýchával 
od  mých  rodičů. 
Když  jsem  pátral 
po  informacích 
o  těchto  událos-
tech,  jak  to  bylo 
u nás ve Slavičíně, 
moc  jsem  se  toho 
z kronik, ani z archi-
vů městského muzea, 
nedozvěděl.  Uplynula  příliš  dlouhá  doba 
na to, aby se uchovalo jen to, co si mocní té 
doby přáli.

Vzpomíná  i  Jana  Polášková  z  Lipové, 
jejíž zážitky zapsala  její příbuzná Gabriela 
Klabačková  takto:  „Toto  srpnové  období, 
kdy pohasla naděje na vzkříšení demokracie 
v naší republice, považuji za velmi tragické. 
Na  osvobození  od  totalitního  teroru  čekal 
každý  obyčejný  občan  této  země.  Bohužel 
s příjezdem sovětských vojsk byly všechny 
tyto  snahy  takřka  celého  národa  zmařeny 
a tvrdě perzekuovány komunistickou mocí 
posílenou  sovětskými  okupanty.  Ze  srpno-
vých událostí roku 1968 si přesně vybavuji 
inkriminovaný den 21. srpna, kdy jsem v noci 
pracovala  na  své  diplomové  práci.  Noční 
ticho  přerušil  čím  dál  více  se  přibližující 
hukot  motorů  letadel.  Došlo  mi  okamžitě, 
že Rusové nás okupují i ze vzdušných pozic. 
Hukot  se  jevil  postupem  času  ohlušující, 
zachvátila  mne  panika  a  pocit,  že  začíná 
válka. K náletu však naštěstí nedošlo, cílem 
všech těchto vojenských manévrů bylo zřej-
mě zastrašit obyvatele a vyvolat v nich pocit 
bezmoci a slepé poslušnosti vůči režimu. To 
se však nezdařilo do důsledků. V nás všech 
tehdy  dřímala  vzpoura,  kterou  jsme  chtěli 
dát  najevo  alespoň  nepatrným  protestem. 
Proto  jsem  také  ještě  v  tuto  noc  vyšla  ven 
a  vápnem  napsala  na  zeď  plotu  u  našeho 
domu tento nápis v ruském jazyce: Proč jste 

přišli, když se nic nestalo? (pačemu vy prišli, 
veď  ničevo  neslučilos).  Netuším,  kde  jsem 
tehdy v sobě našla tolik odvahy, každopádně 
jsem cítila spíše nenávist vůči všemu tomu 
zlu než strach. 

Následujícího dne pak Lipová zažila vskut-
ku historické momenty. Někdy v podvečer-
ních hodinách se k obci začala blížit kolona 
sovětských tanků a obrněných transportérů, 
které o sobě již na dálku dávaly vědět silným 
burácením  motorů,  které  znělo  při  troše 
fantazie  jako  střelba.  Stačilo  málo  a  fanta-
zie  se  tenkrát  mohla  stát  krutou  realitou. 
Každá  vteřina  se  zdála  být  hodinou,  když 
pod okny našeho domu i ostatních domů na 
návsi začaly pomalu projíždět tanky. Každý 
jsme  tehdy  prožili  malou  srdeční  zástavu, 
když  celá  kolona  zastavila  svůj  výhružný 
přejezd a namířila děla oproti našim domům, 
našim  za  okny  schovaným  bezkrevným 

tvářím. Někteří z vojáků 
vyskákali  se  samopa-
ly  v  rukou  z  tanků 
a s tvrdým pohledem 
v  očích  si  měřili  ono 
„bílé na černém“, které 
mohlo přivést všechny 
obyvatele k okamžité 
záhubě. Poslední zby-
tek duchapřítomnosti 
nás  srazil  na  kolena 

v  předtuše,  že  se  náš 
dům v příštích vteřinách 

změní na hromadu rozstřílené suti. V místnos-
ti byl slyšet jen tep srdcí všech členů rodiny, 
který jakoby závodil s časem – o život. Hrozivé 
ticho, které přímo viselo ve vzduchu, náhle 
dostalo osvobozující  trhlinu,  tanky se opět 
daly  líně  do  pohybu  a  začaly  se  pozvolna 
vzdalovat. Já v duchu slavila své znovuzroze-
ní, avšak národ se zahalil do období smutku 
a nesvobody na celých 21 let,“ dodává Jana 
Polášková. 

Ve Slavičíně, stejně tak jako jinde, nejely 
vlaky, nefungovaly telefony. A jak to vypadalo 
ve zdejší zbrojovce? I když v prvních dnech 
okupace  byli  zaměstnanci  posíláni  domů, 
šestý den okupace se pracovalo  již na dvě 
směny. Jako by se nic nestalo. A to i přesto, 
že byla hrubým způsobem porušována lidská 
práva a svoboda.

Dnes  na  tyto  události  jen  vzpomínáme. 
Jsem však nesmírně šťasten, že  jsem mohl 
být svědkem událostí, kdy museli  tito oku-
panti naši zemi opustit. Bylo to po roce 1989 
a obrovskou zásluhu na tom měl i Michael 
Kocáb. Nikdy jsem se s ním nesetkal, ale ještě 
dnes si mu dovolím touto cestou poděkovat. 
Přeji mu šťastný návrat do politiky a  jsem 
přesvědčen,  že  takových  lidí  ve  vrcholové 
politice potřebujeme  jako sůl. A pak ať mi 
někdo tvrdí, že protiraketovou základnu u nás 
nepotřebujeme. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Odpověď  na  tuto  otázku  hledá  spo-
lečnost  MORAVSKÁ  VODÁRENSKÁ,  a. 
s.  –  Váš  dodavatel  vodohospodářských 
služeb v okrese Zlín. Během měsíce září 
provádí nezávislá společnost  Ipsos Tam-
bor  telefonický  průzkum  spokojenosti 
tisíce zákazníků na Moravě. Průzkum se 
týká spokojenosti se službami největšího 
provozovatele vodohospodářských služeb 
na  Moravě,  konkrétně  na  území  okresů 
Olomouc, Prostějov a Zlín. 

„Osloveno bude asi 1000 individuálních 
zákazníků, asi padesát firem a stejný počet 
správců  bytových  domů  nebo  zástupců 
bytových družstev. Názory našich zákaz-
níků jsou pro nás velmi důležitou zpětnou 
vazbou. Vítáme každou možnost dozvědět 
se, s čím jsou naši zákazníci spokojeni a kde 
máme podle nich rezervy,“ uvedla mluvčí 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s., Helena Koutná. 

Průzkum  probíhá  tak,  že  operátorka 
zavolá zákazníkovi, a ten, pokud má o roz-
hovor zájem, odpovídá asi deset minut na 
její otázky. Otázky se  týkají samozřejmě 
pitné vody a zvyků zákazníka. Například, 
zda pije vodu z kohoutku nebo je spokojen 
se  způsobem  plateb  za  vodu.  Dále  zda 
zákazník ví, kdo je jeho provozovatelem 
v regionu, zda je spokojen s jeho službami, 
a také s množstvím a dostupností informací 
o vodě. 

Telefonický  průzkum  probíhá  již 
čtvrtým rokem a zadává jej pro všechny 
své pobočky společnost Veolia Voda ČR 
– která je největší společností na českém 
vodohospodářském trhu. 

Společnost  MORAVSKÁ  VODÁREN-
SKÁ,  a.  s.  –  člen  skupiny  Veolia  Voda 
– vznikla fúzí společností Středomoravská 
vodárenská, a. s. a Zlínská vodárenská, a. 
s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., dále 
jen MOVO - působí na Olomoucku, Pros-
tějovsku a Zlínsku, má 575 zaměstnanců, 
zásobuje celkem 413 tis. obyvatel Olomouc-
kého a Zlínského kraje. MOVO provozuje 
celkem  40  úpraven  vody,  165  vodojemů 
a  23  čistíren  odpadních  vod  a  zajišťuje 
servis pro 2 267 km vodovodních a 1 082 km 
odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky 
slouží 5 zákaznických center v Olomouci, 
Zlíně, Prostějově, Uničově, a Valašských 
Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou 
zákazníci využívat zákaznické linky 844 
744 644 na Olomoucku a 800 100 063 na 
Zlínsku. Webové stránky společnosti jsou 
www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz. 

Více  informací  Vám  ráda  zodpoví 
Helena Koutná,  tel.: 577 124 257, mobil: 
724 275 392, koutna@smv.cz.

Vzpomínky na srpnové události 1968 

1968

s dodávkami pitné vody? 
jsou zákazníci spokojeni 



8
SlavičínSký zpravodaj

8

Dne 6. září 2008 uplyne 15 let od 
úmrtí pana Jaroslava MALíŘE 
a 12. října 2008 10 let od úmrtí 

paní hedviky MALíŘOvÉ 
ze Slavičína. 

Dne 18. prosince 2008 by se 
tatínek dožil 94 let a maminka by 

17. října 2008 dovršila 90 let.
S láskou vzpomínáme a děkujeme 

všem, kdo vzpomenou s námi.
Synové Jaroslav a Jiří s rodinami.

Dne 7. září 2008 si připomíná-
me 25. výročí úmrtí naší drahé 
manželky, maminky a babičky, 

paní Marie MATĚJíČkOvÉ. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Manžel a dcera s rodinou.

Dne 28. července uplynulo již 
15 let od úmrtí pana 
Josefa MATĚJíČkA.

Stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují otec a sestra 

s rodinou.

Život se nezastaví, jde dál, jen 
smutná vzpomínka zůstává nám.
Dne 27. září 2008 uplynou 3 roky, 

kdy nás navždy opustil 
pan Tomáš JORDÁN z Lipové.

S láskou a úctou vzpomínají rodi-
če a sourozenci s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál, jen 
smutná vzpomínka zůstala nám.
Dne 30. září 2008 vzpomeneme 

1. výročí úmrtí pana 
Josefa TEJZRA 

 z Bohuslavic nad Vláří.
S láskou a úctou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

V Z P o M Í N á M e

Jen ty stromy okolo Tvého hrobu 
tiše šumí, jen kdo Tě měl rád, těm 

stromům rozumí.
Bojoval jsi o život, tolik se Ti chtělo 

žít, zlý osud Tě předešel, Ty jsi 
musel odejít.

Prázdná jsou místa, kde není Tvůj 
hlas, však vzpomínky a slzy padají 

a zapomenout nedají.
Dne 12. září 2008 uplyne pět roků 

nejsmutnějších od úmrtí pana 
Zdeňka STRUŠkY ze Slavičína.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Nikdy nezapomene manželka 
Alena, dcera Zdeňka, syn Martin, 

bratr Dušan a rodiče.

Dne 8. září 2008 uplyne již rok 
od chvíle, kdy navždy odešla paní 

Jaroslava kvASNiCOvÁ.
Vzpomínají manžel, dcera Ivana 

a syn Igor s rodinami.

Dne 7. září 2008 vzpomeneme 
5. výročí, kdy nás navždy 

opustil můj manžel, 
pan Jindřich SMOLEk.

S láskou vzpomínají manželka Lud-
mila a synové Jindřich a Jaromír 

s rodinami.

Dne 20. září 2008 si připomeneme 
smutné výročí – již 20 let uplynulo 

od úmrtí pana Jana vOTÝPkY.
Za tichou vzpomínku děkují 

manželka, děti Jan, Marie, Jarmila 
a Jiří s rodinami.

Děkujeme Městské nemocnici ve 
Slavičíně – primáři MUDr. Liboru 

Palkovskému, lékařům, zdravotním 
sestrám a MUDr. Romanu 

Überallovi za péči, kterou věnovali 
paní Boženě Hubíkové.

Rodina.

Čas prý rány hojí, je to ovšem 
zdání, stále je v srdci bolest a tiché 

vzpomínání.
Dne 2. září 2008 vzpomeneme smut-
né 5. výročí, kdy nás navždy opustil 

pan ing. Jan kARAS. Dne 9. října 
2008 by se dožil 62 let.

S láskou stále vzpomínají manželka 
a syn s rodinou.

Odešla, ale stále žije ve vzpomín-
kách těch, kteří ji měli rádi.

Dne 20. září 2008 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí naší maminky 

a babičky, 
paní Anastázie ARGALÁŠOvÉ.

Za tichou vzpomínku děkuje syn 
Emil s rodinou, syn Jaroslav a ostat-

ní rodina.

Odešel jsi tak náhle a tak brzy... 
Dnes můžeme jen s vděčností vzpo-

mínat na vše, čím jsi pro nás byl.
Dne 25. září 2008 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 

Štěpána hEiNikA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, syn a dcera s rodinami 
a ostatní příbuzenstvo.

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

vzpomínka smutný je vzdech, 
navždycky zůstaneš v srdcích nás 

všech.
Dne15. září 2008 vzpomeneme 4. 

výročí, kdy nás navždy opustil syn, 
bratr, pan Martin POPELÁk ze 

Slavičína.
S láskou vzpomínají rodiče a sestry 

Lenka a Veronika s rodinami.

Pozůstalí paní Boženy hUBíkOvÉ 
děkují všem za projevení soustrasti, 
květinové dary a účast při posled-

ním rozloučení.
Zarmoucená rodina.

Vydala ses na cestu, kam chodí kaž-
dý sám, jen dveře vzpomínek nechala 

jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat. 
Nebylo Ti přáno s námi déle být. 

Nebylo léku, jímž bys mohla déle žít.
Dne 1. září 2008 

vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní 
Miroslavy PAvLŮSkOvÉ, 

rozené Čuříkové.
S láskou vzpomínají syn Ondřej, 
rodiče, bratr Jaroslav s rodinou.

Dne 14. září 2008 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí paní 

Boženy hUDEČkOvÉ z Divnic.
S láskou a úctou vzpomíná manžel 

s rodinou.

Už Tě neprobudí ranní sluníčko ani 
krásný den, na hřbitově spíš svůj 

věčný sen. Prázdná jsou místa, kde 
nezní Tvůj hlas, avšak vzpomínky na 

Tebe zůstávají v nás.
Dne 9. září 2008 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí naší milované 
maminky, manželky, babičky, 

prababičky, sestry, 
paní Boženy STUDENíkOvÉ.

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 
dcera Božena s rodinou, vnuk Martin 

s rodinou, vnučka Simona, bratr 
Oldřich.

Kdož jste ji znali, vzpomeňte s námi.

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

Dne 13. září 2008 vzpomeneme 
6. výročí úmrtí paní 

Evy vOTÝPkOvÉ, rozené Plíhalové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, 
děti, rodina Plíhalova a Votýpkova.

Rodina Lukášova děkuje všem za 
účast a květinové dary při posledním 

rozloučení s panem 
Janem LUkÁŠEM ze Slavičína.
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Poděkování

Tak tenhle slib už nesplníme…
Odešel jsi tiše, jak osud si přál, ale 

v našich srdcích žiješ dál.
Dne 14. září 2008 vzpomeneme 
smutného 1. výročí úmrtí pana 

Jaromíra kOvAŘíkA ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel-

ka a dcery s rodinami.

Když na Tebe vzpomínáme, stále slzy 
v očích máme.

Vzpomínka je jako živá, snad se na 
nás z nebe díváš.

Dne 6. září 2008 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí paní 

Anastázie CARBOLOvÉ. 
Dne 3. 12. by se dožila 85 let.

Stále vzpomínají manžel, syn a dcera 
s rodinami.

Dne 11. září 2008 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí pana 

Aloise BAŘiNkY ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají mamin-
ka, dcera Alena s rodinou a syn Petr 

s rodinou.

Dne 26. září by se náš tatínek pan 
Bohumil BAČA dožil 95 let a naše 

maminka, paní Marie BAČOvÁ by se 
30. září 2008 dožila 87 let.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 23. září 2008 by se dožil 80 let 
náš drahý tatínek a manžel, pan 

Josef ŠČUGLík z Nevšové. Zemřel 
dne 27. 4. 1971 ve věku 43 let.

S láskou vzpomínají manželka Marie 
a děti Helena a Josef s rodinami.

narozEní
Jan a Tereza Koudelovi – syn Martin
Zdeněk  a  Miroslava  Münsterovi  –  dcera 
Tereza
Zbyněk a Blanka Hubíkovi – syn Jakub
Petr a Marcela Lukášovi – syn Jan
Martin a Petra Janáčovi – dcera Natálie

SpolEčEnSká kronika čErvEnEc
ÚMrTí 
  1. 7. 2008 Ing. Pavel Suchý, 64 let, Brno
  6. 7. 2008 Blažena Svitáková, 66 let, Petrůvka
  8. 7. 2008 Augustin Malých, 66 let, Hrádek
  9. 7. 2008 Alan Furman, 34 let, Slavičín
 10. 7. 2008 Ján Lukáč, 79 let, Šanov
 12. 7. 2008 Božena Hubíková, 84 let, Slavičín
 22. 7. 2008 Jan Lukáš, 69 let, Slavičín
 30. 7. 2008 Marie Fojtíková, 91 let, Petrůvka
 31. 7. 2008 Ludmila Častulíková, 103 let, Slavičín

SŇaTkY
Ladislav Mrlík a Martina Mudráková
Milan Malovaný a Eva Lysáková
Martin Gubisch a Michaela Máčalová
Jan Kubica a Hana Remešová
Tomáš Liška a Radka Remešová
Daniel Vacula a Andrea Čičáková
Stanislav Milička a Martina Šuráňová

V  dubnovém  čísle  zpravodaje  jsme 
gratulovali  naší  nejstarší  občance  paní 
Ludmile Častulíkové ke 103. narozeninám. 
Spolu s předsedkyní komise pro občanské 
záležitosti paní Bohumilou Šuráňovou jsme 
tehdy slíbili, že za rok přijdeme zase oslaven-
kyni zkontrolovat, jestli se ta její nemocná 
kolena přece jen trochu nezlepšila. Tenhle 
slib už bohužel nesplníme…

Se  zármutkem  jsme  přijali  zprávu,  že 
dne 31. července 2008 se naplnil čas jejího 

pozemského bytí a paní Lud-
mila  Častulíková  zemřela. 
Dožít se tak vysokého věku je 
dar, který je dán jen máloko-
mu. Ve Slavičíně v současné 

době taková osoba není, našim nejstarším 
občanům dnes ke hranici 100 let ještě nějaký 
ten rok schází.

Milá  paní  Častulíková,  odpočívejte 
v pokoji. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Charita sv. Vojtěcha Slavičín si Vás dovoluje 
ku  příležitosti  Dne  Charity  pozvat  na  Den 
otevřených  dveří,  který  se  uskuteční  dne 
26.  září  2008  v  prostorách  DC  Maják  (pod 
kostelem), na Domovince (Hrádek) a středis-
ku CHOPS (Vlára) od 9 hodin. Po celý den si 
budete moci prohlédnout jednotlivá zařízení, 
poznat specifika jejich činnosti a pohovořit 
se zaměstnanci i klienty, kteří Vám ochotně 
odpoví na Vaše dotazy. 

Středisko CHOPS nabídne návštěvníkům 
orientační  měření  hladiny  krevního  cukru, 
ukázku pohybové edukace a změření krev-
ního tlaku. 

Na společně strávené chvíle se těší kolektiv 
Domovinky, střediska CHOPS a DC Maják. 

Dne 27. června 2008 se v prostorách 
radnice uskutečnil benefiční koncert pro Cent-
rum denních služeb Maják, na kterém zazněly 
operní  árie  v  podání  Kateřiny  Machovské 
a jejích hostů. 

Výtěžek koncertu byl použit na zakoupení 
závěsného houpacího křesla, které je určeno 
pro klienty centra. Účinkujícím i Vám, kteří 
jste svou účastí podpořili naše snažení, patří 
velké poděkování.  Kolektiv DC Maják

Pozvánky a aktuality z dění ve městě denně 
na oficiálních stránkách města 

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

telefon: 577 342 251.

Tak přesně v tomto duchu se nesl v sobo-
tu 26. 7. 2008 již pátý ročník Memoriálu 
Jožky Hrnčiříka, který proběhl v zámec-
kém  parku  ve  Slavičíně.  Vzpomínkové 
akce se zúčastnilo sedmnáct tříčlenných 
družstev, které spolu změřily síly v nohej-
balu a v kuželkách. 

V nohejbalu se na třetím místě umístilo 
družstvo s názvem Pepři, na místě druhém 
to byli Turbošneci a putovní pohár za první 
místo si vybojoval tým s názvem Absint. 
V  kuželkách  se  na  místě  třetím  umístili 
SKP Brumov  (Policie) za  týmem CAMO 
a  favorizovaným  Ptáček-teamem,  který 
zvítězil. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
městu  Slavičín  za  zajištění  trofejí  pro 
vítěze,  Sportovním  klubům  Slavičín  za 
zapůjčení kurtů a dvoudráhové kuželny, 
restauraci Zámek za zajištění mobilních 
stolů a židlí. V neposlední řadě patří velký 
dík panu zastupiteli Mgr. Aleši Ptáčkovi, 
který již tradičně celou akci profesionálně 
ozvučil a moderoval.

Pátý ročník memoriálu je již minulostí, 
ať žije ročník šestý, na který jste již nyní 
co nejsrdečněji zváni!

Za organizátory memoriálu 
Zdeněk a Tomáš Hrnčiříkovi

…my, kteří nezapomí-
náme, jsme Vás pozvali, 
abyste vzpomněli…
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zprávy z domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Snad jen Arabelin prsten by dokázal vrátit 
to sladké období prázdnin; bez budíku, školy, 
učebnic a úkolů, případně dalších povinností, 
které se ke školnímu roku vážou.

Nejspíš to všichni znáte: to, na co se těšíme, 
rychle uteče, a co je nepříjemné, to se vleče. 
Obviňujeme čas, jestli v tom má pořádek. Ale 
on zcela určitě pořádek má, je to jen otázka 
našeho prožívání a našich pocitů.

CO NABíZíME?
Volnočasové aktivity v rámci pravidelné 

činnosti: zájmové kroužky, kurzy…
V  rámci  nepravidelné  činnosti:  různé 

aktivity – akce, semináře, tábory…
kOMU NABíZíME?
Jsme především zaměřeni na cílovou skupi-

nu dětí školního věku. Kromě toho jsme svojí 
nabídkou otevřeni i dalším skupinám: dětem 
předškolního  věku,  cílové  skupině  „rodiče 
a děti“, mládeži, dospělým.

NĚCO kONkRÉTNíhO?
Nabízíme:  angličtinu,  němčinu,  fran-

couzštinu, španělštinu, aerobik, diskotance, 
džezgymnastiku, fotbal, mažoretky, modeláře, 
výtvarné činnosti, výuku různých výtvarných 
technik, keramiku, šachy, kroužek rybářství, 
počítačové aktivity, volejbal.

BUDOU v TOMTO ŠkOLNíM ROCE 
OTEvŘENY NĚJAkÉ NOvÉ ZÁJMOvÉ 
kROUŽkY?

Ano, budou: 
l keramika – vedoucí vystudovala SOŠ Luha-
čovice, obor keramika, restaurátor keramiky; 
ve spolupráci se ZŠ Malé Pole zde budou moci 
děti své výrobky i vypalovat

l hasičský kroužek 
l zájmový kroužek papírový modelář
l němčina pro děti – začátečníky
l němčina pro děti – pokročilé
l němčina pro dospělé – začátečníky
l němčina pro děti – doučování

Nabídkové listy s přehledem všech zájmo-
vých kroužků a pravidelných aktivit budou 
k dispozici ve všech základních i mateřských 
školách a samozřejmě i u nás v DDM od 10. 
září 2008. Činnost zájmových kroužků bude 
v novém školním  roce zahájena od měsíce 
října.

interní i externí pracovníci našeho zaříze-
ní se těší na všechny děti i dospělé v novém 
školním roce 2008 – 2009.

připravujeme!

V Domě dětí a mládeže Slavičín připravuje-
me každou středu od 18.00 do 19.30 hodin 
cvičení klasické jógy pro muže i ženy  bez 
ohledu na věk a fyzickou kondici. 

Lektor Leoš Kranz cvičí jógu 18 let, 6 let 
je Mistr Reiki. 

Termín informativní schůzky bude upřes-
něn (druhá polovina září). 

Cena bude určena podle počtu zájemců.
Jóga vám přinese:  zvýšení  tělesné  zdat-

nosti,  eliminaci  zažívacích  potíží,  zlepšení 
krevního  oběhu,  odolnost  vůči  nemocem, 
regeneraci pohybového ústrojí, nervů,  imu-
nitního systému, zvýšení psychické odolnosti, 
prohloubení spánku, omlazování.

Obecně  jóga  zlepšuje  zdraví  a  zvyšuje 
stupeň  fyzické  zdatnosti,  flexibility,  síly 
a rovnováhy. Udržuje kostru zdravou, silnou 
a pružnou. Jóga pomáhá lépe se soustředit, 
pozitivně myslet a pomáhá při utváření sebe-
vědomí. Lidé cvičí  jógu po  tisíce  let a nyní 
můžete začít i vy. Spoustu informací o józe 
najdete hlavně na internetu. 

PaedDr. Zdenka Odehnalová, ředitelka 
DDM Slavičín

V sobotu 26. 7. 2008 uspořádalo Myslivecké 
sdružení  Jamné  ve  spolupráci  s  Českomo-
ravskou kynologickou jednotou a Okresním 
mysliveckým spolkem Zlín již 5. ročník Locho-
veckého poháru jezevčíků do kalendářního 
věku tří let. 

V  letošním  roce  se  soutěže  zúčastnilo 
celkem 19 psů z celé republiky. Sraz účast-
níků byl již tradičně v příjemném prostředí 
Pivečkova lesoparku a soutěžní prostor na něj 
bezprostředně navazoval. Všechny disciplíny 
byly soustředěny do nejbližšího okolí – pod 
kopec Lochovec. 

Celkovou  vítězkou  letošního  ročníku  se 
stala jednoletá fenka jezevčíka dlouhosrstého, 
černá  s  pálením,  Cigi  z  Lochovce,  vedená 
Miroslavem  Miklem  z  Hostětína.  Poprvé 
tak pohár získala fenka z místní chovatelské 
stanice z Lochovce od chovatele Jiřího Šmot-
ka.  Jako druhý se umístil dvouletý  jezevčík 
drsnosrstý Gino od Černých rytířů, vedený 
p. Balajou z Lipova a třetí skončila jednoletá 
fenka,  rovněž  jezevčíka  drsnosrstého,  Zoe 
z Hustopečských rybníků, vedená p. Kotulá-
nem z Blažovic. Další dvě dlouhosrsté sestry 

vítězky se v silné konkurenci umístily těsně 
pod stupněm vítězů s minimální ztrátou bodů. 
Zbyla na ně jen bramborová medaile. Dupi 
z Lochovce, vedená Šárkou Kamenčákovou 
z Rudimova, jako jediná ze všech účastníků 
předvedla  vypracování  pobarvené  stopy 
„volně“  se  zvýhodněným  bodovým  hodno-
cením a získala tak další pohár za „nejlepší 
barvu“. 

Vůbec poprvé mohla ve Slavičíně korona 
sledovat  v  lese  práci  na  barvě,  nahánění 
i ovladatelnost plemene „porcelain“, patřící do 
skupiny honičů. Jako štěně byl tento pes dove-
zen majitelem z Francie a v naší republice by 
se dal počet jedinců v současnosti spočítat na 
prstech. I přes velkou snahu vůdce představit 
ho při zkoušce v co nejlepším světle a udělat 
tak pro propagaci rozšíření maximum vyznělo 
jeho srovnání s prací jezevčíků spíše ve pro-
spěch těchto malých „neposluchů“. Částečně 
bylo jeho nižší hodnocení ovlivněno možná 
i tím, že rozhodčí nemají s posuzováním práce 
tohoto plemene žádné zkušenosti a bodové 
hodnocení vycházelo spíše ze srovnání ple-
men v republice běžných. 

O výborné připravenosti většiny psů svědčí 
i to, že jediným účastníkem, který neuspěl, 
byl jezevčík trpasličí, u něhož byla zkouška 
bezkontaktního norování nováčků nad jeho 
síly. Byl svým vůdcem odvolán. 

Myslivecké sdružení Jamné touto cestou 
děkuje  tradičním  sponzorům  této  akce, 
akciové společnosti Prabos Plus, Ing. Václavu 
Obadalovi a Karlu Došlovi, s jejichž pomocí 
bylo možno zajistit hezké poháry pro vítěze 
i ceny pro další účastníky. 

Jiří Skládal, 
předseda MS Jamné Slavičín

Lochovecký pohár jezevčíků

Prázdniny jsou obdobím, ve kterém se po 
desetiměsíčním provozu provádí malování, 
opravy a generální úklid. 

Větší investice u nás proběhla již před 
prázdninami. Jednalo se o výměnu několika 
vstupních dveří. I přes toto větší vydání jsme 
si mohli dovolit opravit nebo zcela vymalo-
vat třídy a chodby. Interiér jen září krásnými 
pastelovými barvami a čistotou.

Jsme rádi, že se nám podařila prosadit 
v areálu školy instalace veřejného osvětle-
ní. Nejsme ochotni přihlížet k vandalství 
a  nepořádku,  který  nám  dělají  mladiství 
v  temných  zákoutích  budovy.  Poničená 
fasáda, nedopalky cigaret, láhve od alko-
holu  a  další  nepořádek  ničí  naši  snahu 
vytvořit pro děti estetické prostředí i kolem 
školy.  Snad  osvětlení  budovy  přispěje 
k tomu, že se zde tito mladiství už nebudou 
zdržovat. 

V přípravném týdnu učitelé pilně pra-
covali, aby vše bylo připraveno k zahájení 
školního  roku  2008/2009.  Zvláště  pro 
prvňáčky  máme  připraveno  překvapení. 
Ale o tom až v příštím zpravodaji.

Doufáme,  že  se  bude  dětem  ve  škole 
líbit, a to nejen 1. září.

Za vedení školy Mgr. Dana Sláčíková

Letní tábor na Martiňáku – Příprava 
večeře na louce – co si navaříme, to si 
také sníme

nahlédnutí „pod pokličku“ nového školního 
roku 2008/200� aneb co vám nabízíme

zŠ Malé pole
přípravy na nový školní rok v zŠ
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orgasmus bez předsudků jako off-program jiráskova Hronova 2008

V podvečer 8. srpna 2008 vyšla limitovaná 
edice slavičínské inscenace Orgasmus bez 
předsudků, kterou mělo možnost zhlédnout 
okolo sedmdesáti účastníků Jiráskova Hrono-
va. Za tento netradiční projekt „Opravdový 
off-program“ zodpovídá ředitel Městského 
divadla  v  Děčíně  Petr  Michálek,  kterému 
tímto děkujeme za to, že s tímto nápadem 
přišel.

Tato limitovaná edice inscenace Orgas-
mus  bez  předsudků  spočívá  v  její  nepři-
pravenosti a improvizaci – místo postele se 
nabídl praktikábl pokrytý žíněnkou, místo 

nočních  stolečků  židle,  místo  hudby  zpěv 
herců v doprovodu bubnů a světelné přechody 
byly vyřešeny slovním umem ústřední dvojice. 
Vzniklo  tedy  tzv.  divadlo  na  divadle,  které 
diváci ocenili potleskem ve stoje a SemTamFór 
si získal další příznivce divadla a nové nabídky 
na cestovaní po republice. 

Kromě tohoto zážitku odjíždíme z Hronova 
načerpaní dalšími informacemi o amatérském 
dění v České republice, poznali jsme spousty 
dalších nadšenců a kamarádů a hlavně jsme 
odjeli nadšení ze seminářů a dílen, kterých 
jsme se účastnili. 

Za všechny bych chtěla zmínit dílnu Micha-
la Hechta – N – jako Nonverbální divadlo, ve 
které  jsem se pokoušela společně s kolegou 
Milanem Cimerákem přijít na to, jak těžké to 
má mim. Co všechno musí zvládnout na jevišti, 
jak  těžké  je  někomu  něco  sdělit  beze  slov, 
ale i to, jaká krása spočívá v tom, že můžete 
i bez těch slov pobavit lidi (po konverzačních 
komediích  v  SemTamFóru  to  byl  příjemný 

oddech – nemluvit). Na základě této dílny 
vznikne určitá spolupráce, Michal Hecht by 
měl v polovině další sezóny přijet k nám do 
Slavičína pokračovat v dílně, a hlavně slíbil, 
že přichystá představení, na které Vás již teď 
srdečně zvu. 

Ani  další  členové  SemTamFóru  neza-
háleli,  a  tak  celkem  desetičlenná  výprava 
ze Slavičína se snažila proniknout do tajů 
správné  jevištní  řeči,  rozeznat  a  vytvořit 
dramatickou situaci a rozšířit si vědomosti 
o scénografii. Prostě jsme se zdokonalovali, 
abychom načerpané znalosti a dovednosti 
využili  při  další  práci  na  slavičínských 
inscenacích.

A  na  závěr  malé  pozvání  na  divadelní 
víkend, který se uskuteční 3. – 5. 10. 2008 
ve  slavičínské  Sokolovně.  Tyto  tři  dny 
budou plné divadla, hudby, tance, povídání 
o divadle a možná se najde i něco dobrého 
na zub…

Jana Žáčková

Vážení čtenáři, v nakladatelství OFTIS 
mi  vydali  knihu  pod  názvem  CESTA 
K  CHRÁMU.  Protože  jsem  léta  učil  na 
gymnáziu ve Valašských Kloboukách i na 
učilišti ve Vlárských strojírnách, mám ve 
Slavičíně řadu svých bývalých studentů, 
pro něž bude kniha zajímavá. Vždyť v ní 
popisuji  život  na  školách  i  mimo  školu, 
o poutích do Lurd (i s Charitou Slavičín) 
a také o cestách světem – do Kanady, Brazí-
lie, Číny, ale zejména do Ruska – na Kavkaz 
a do Petrohradu, na ostrov Réunion.

Součástí  knihy  jsou  i  verše  a  téměř 
čtyřicet fotografií dokumentární povahy. 
V nejbližší době knihu dodám do slavičín-
ské prodejny knih.   S pozdravem Mgr.  
   Miloslav Štěrba, Zlín

Pro  milovníky  výtvarného  umění  bude 
od 7. 9. do 5. 10. 2008 v prostorách obřadní 
síně radnice ve Slavičíně připravena výstava 
kRESBY FRANTiŠkA PŘikRYLA. 

František  Přikryl  se  narodil  9.  7.  1905 
v Jarohněvicích u Kroměříže. Po vystudování 
umělecko-průmyslové školy v Praze nastoupil 
do firmy Baťa jako reklamní grafik. Zároveň 
začal spolupracovat na tvorbě knih. Ilustroval 
cestopisné fejetony A. Musila a cestopisy L. 
M. Pařízka nebo A. Forejta. V roce 1951 začal 
spolupracovat s cestovateli ing. Jiřím Hanze-
lkou a ing. Miroslavem Zikmundem. Přestože 
s  nimi  nejezdil  po  světě,  připravil  pro  ně 
téměř 800 kreseb. Přestože knihy H + Z jsou 
fotograficky  bohaté  (některé  snímky  jsme 
měli  možnost  vidět  při  výstavě  ve  slavičín-
ské radnici v loňském roce), neobešly se bez 
výtvarného doprovodu Fr. Přikryla. 

Josef Floreš

Moravské Rádio Čas rozšířilo území svého 
pokrytí a ze studia ve Zlíně nyní vysílá také 
do Slavičína a okolí. I Vy si můžete od srpna 
naladit největší české a slovenské hity, písničky 
dávno zapomenuté, i ty z posledních let. 

Rodina  posluchačů  Rádia  Čas  dosahuje 
čísla téměř 400 000, přesto dokáže plnit i Vaše 
přání a vysílat informace třeba o městě Slavi-
čín. Pokud i Vy víte o akci, která stojí za zmínku 
ve vysílání, neváhejte Rádio Čas kontaktovat, 
aby ji zveřejnilo. Všechny kontakty najdete na 
www.casradio.cz.

Pro Slavičínsko vysílá Rádio Čas z Luhačo-
vic na frekvenci 93,8 FM a vyzkoušet můžete 
také vysílač z Valašských Klobouk na frekvenci 

91,1 FM. Aby bylo možné postavit v okolí Slavi-
čína kvůli kopcovitému terénu hned dva vysí-
lače, patří poděkování takzvaným kmotrům, 
kteří zbudování vysílačů podpořili. V případě 
Luhačovic  je  to  stavební  firma  Profidach, 
prodejna  módy  ZG  Fashion  a  provozovatel 
sportovišť Steza Zlín. Vysílač ve Valašských 
Kloboukách, stejně jako Luhačovickou frek-
venci plnou českých hitů a pozvánek do regi-
onu, zaštítil svým kmotrovstvím také hejtman 
Zlínského kraje Libor Lukáš. 

Věříme,  že  Vám  nejposlouchanější  rádio 
na  Moravě  udělá  radost  a  zpříjemní  chvíle 
pohody i pracovního procesu.

Ladislav Kocián, Rádio Čas

Ne každý z nás má tak pestrý a radostný 
život jako pan Ladislav Beran, který má štěstí 
na tu nejlepší kamarádku, jakou si mohl před-
stavit, a tou je jeho harmonika heligonka. S ní 
přichází mezi nás, aby nás obveselil hudbou 
a  zpěvem  na  svatbách  a  oslavách.  Každo-
ročně se s ní účastní několika pravidelných 
přehlídek.  Letos  již  absolvoval  přehlídky 
heligonkařů v Oščadnici u Žiliny či v Lúkách 
pod Makytou na Slovensku, v Rožnově pod 
Radhoštěm, druhým místem uspěl v soutěži 

Štěstí zvané heligonka
Beskydská  heligonka  v  Ostravici.  V  létě 
ještě  následuje  vystoupení  v  Hořovicích 
a  na  podzim  v  Hlubyni  u  Rožmitálu  pod 
Třemšínem či na Třemšínské heligonce ve 
Hvožďanech. 

A jak dlouho už kamarádství trvá?
„Když  mi  bylo  čtrnáct,  začal  jsem  se 

v Týně nad Vltavou učit hrát na harmoniku. 
Dál  jsem  pokračoval  jako  samouk.  Dnes 
už je to rovných padesát let, a pořád mě to 
baví. A hlavně, že můžu bavit ty ostatní...“, 
svěřil se rozesmátý muzikant, který se navíc 
pochlubil  účastí  při  natáčení  televizního 
filmu  na  pražských  Kavčích  Horách  pod 
taktovkou režiséra Jiřího Krejčíka. V příběhu 
z roku 1930 „Osudové peníze“ vystupuje jako 
muzikant na svatbě, a tu se ocitl i po boku 
známých herců jako je Stanislav Zindulka 
nebo Marián Labuda ml. Film se bude vysílat 
začátkem roku 2009, a tak si jej nenechme ujít 
a při tom s přáním další šťastně nakročené 
padesátky držme Láďovi Beranovi palce.

Marie Rumplíková 

na co se jít podívat

nová knížka do vaší 
domácí knihovny Rádio Čas vysílá pro Slavičín
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Kalendáře, pozvánky

570 577 577

l  30. – 31. 8. 
XXXviii. SLAviČíNSkÁ ŠEDESÁTkA

l  30. 8. 14.00 Pivečkův lesopark
POhÁDkOvÝM LESEM

l  30. 8. 16.00 Výletiště Hrádek
POSLEDNí NOC PRÁZDNiN
(více na www.unart.cz)

l  31. 8. 16.00 Letní scéna (Sokolovna)
BANJO BAND ivANA MLÁDkA

l  7. 9. 15.00 Letní scéna
JAk TO DĚLALi NAŠi STAŘíČCi – 
folklorní slavnosti

l  7. 9. 18.00 Zámek – nádvoří
CM Slavičan a CM Olšava

l  11. 9. 15.00 Městská knihovna
hRY SE SLOvY A PíSMENkY – setkání 
s knihami pro nejmenší

Výstavy
Galerie Jasmín 
l  MONT BLANC 2007

fotografie MUDr. Štefana HORÁKA 
(do 25. 9.)

l  OBRAZY ak. mal. Jaroslava JEŘÁBKA 
(od 26. 9. 2008 do 29. 1. 2009)

Městské infocentrum 
l  SLAviČíN v PROMĚNÁCh ČASU 

fotografie ze ZŠ Vlára Slavičín 
Obřadní síň Radnice

l  kRESBY FRANTiŠkA PŘikRYLA 
(7. 9. – 5. 10. 2008)

Minigalerie Jasmín Vás zve na výstavu
Jaroslav Jeřábek

OBRAZY
Vernisáž: 26. 9. v 19 hodin 

Výstava potrvá od 26. 9. 2008 do 29. 1. 2009.

NADACE JANA PivEČkY 
A JOSEF FLOREŠ

si Vás dovolují pozvat na výstavu

ilustrace k cestopisům H+Z
7. 9. – 5. 10. 2008

Vernisáž: neděle 7. 9. 2008 v 10.00
Obřadní síň Radnice ve Slavičíně

KReSBY 
FRANTIŠKA PŘIKRYLA

Městská knihovna Slavičín 

Milí čtenáři, po prázdninách Vás vítáme opět 
ve své obvyklé půjčovní době.

Pro dospělé
Pondělí: 9.00 – 12.00 13.00 – 15.00

Úterý: 13.00 – 17.00 
Čtvrtek: 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Pátek: 13.00 – 16.00
Pro děti do patnácti let
Pondělí: 13.00 – 15.00
Úterý: 13.00 – 17.00
Pátek: 13.00 – 16.00

Tel: 577 341 481
E-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz

Program zápasů TJ SOKOL 
Nevšová – muži – okresní přebor

Ne  31. 8. 
TJ Jaroslavice u Zlína, doma v 16.30
Ne   7. 9. 
TJ SOKOL Tečovice, doma v 16.30 
Ne  14. 9. 
TJ SK Újezd, venku v 16.00 
Ne  21. 9. 
TJ SOKOL Březová, doma v 16.00  
So  27. 9. 
TJ Dolní Lhota, venku v 15.30 
Více na www.tjsokolnevsova.estranky.cz.

Tj Sokol nevšová 

FC TVD Vás zve na 
mistrovská utkání 
v měsíci září

Muži A    
St    3. 9. Velké Karlovice 16.30
Ne  14. 9. Brumov 10.15
Ne  28. 9. Albrechtice 10.15
Muži B

Ne   7. 9. Malenovice 10.15
Ne  21. 9. Rusava 10.15

Dorost
So   6. 9. Mladcová 10.00
So  13. 9. Val.Klobouky 10.00
So  27. 9. Vlachovice 10.00

Žáci
So  20. 9. Val. Klobouky 9.30 a 11.15

Přípravka 
Po   8. 9. Val. Klobouky 16.00
Po  15. 9. Brumov 16.00 
Po  29. 9. Uh. Brod 16.00

FC TVD

Městský klub ve spolupráci 
s p. Oto Hermannem pořádají 

KURZY ANGLIČTINY
pro (úplné a věčné) začátečníky,
mírně pokročilé a pokročilé.

Délka kurzu činí 60 vyučovacích hodin dubna 
(2 vyučovací hodiny jednou týdně v pondělí) 

od září do dubna, skupinky s 6 účastníky, 
začátečníci 8 – 10 účastníků. (Jen pro omeze-

ný počet zájemců!)
Lze se předběžně přihlásit nebo získat infor-
mace na e-mailu: oto.hermann@atlas.cz 

nebo na telefonním čísle 577 321 359.
Bližší informace a zápis do kurzu na první 

nezávazné informativní schůzce. 
Kdy? V úterý 9. září v 17.00 hodin

Kde? Sokolovna Slavičín

IVAN MLÁDEK a jeho BANJO BAND 
s hosty Lenkou Plačkovou, 

Ivo Pešákem a Milanem Pitkinem. 

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

(v případě nepříznivého počasí 
v Sokolovně). 

Vstupné: 100 Kč

Připravujeme na říjen 
v Městské knihovně 

Týden knihoven – vybrané akce týdne: 
Četba nad zlato – veřejné společné 

čtení pro školy i veřejnost
Den otevřených dveří v knihovně 

Pohádkiáda V.

Městská knihovna Slavičín 
srdečně zve rodiče a děti na 

4. zábavné setkání s knihami 
pro nejmenší 
POHÁDKY 

S NEZBEDNÍČKEM POPLETOU
Téma pořadu: 

hry se slovy a písmenky
Akce se koná dne 11. 9. v 15. 00 hodin 

Malé občerstvení zajištěno.
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Přijďte k volbám 
Vážení spoluobčané,

zveme Vás na setkání s kandidáty do 
Zastupitelstva Zlínského kraje 

za účasti poslanců 
v čele s místopředsedou 

ČSSD Zdeňkem Škromachem.

Hudba a občerstvení zajištěny. 
Místo konání: 

Horní náměstí, pátek 5. 9. 2008 
od 13.00 hodin. 

MO ČSSD Slavičín

TVD – Technická výroba, a. s.
se sídlem Rokytnice 203, 
763 21 Slavičín
přijme do pracovního poměru:
Technologa – se zaměřením na 
zpracování plechů 
Požadavky:
1. VVŠ/ÚSO vzdělání se zaměřením 
strojírenství
2. Znalost práce na PC (MS Excel, MS 
Word)
3. Řidičský průkaz sk. B
4. Flexibilita
5. Schopnost improvizace
6. Vysoké pracovní nasazení a zodpověd-
nost 
7. Ochota cestovat 
8. Aktivní znalost anglického nebo německé-
ho jazyka, event. praxe v oboru zpracování 
plechů výhodou 
Nástup: ihned

Konstruktéra se zaměřením na 
zpracování plechů
Požadavky:
1. VŠ/SŠ vzdělání se zaměřením strojírenství
2. Podmínkou je znalost programu 
SolidWorks 
3. Znalost MS Excel, MS Word 
4. Řidičský průkaz sk. B
5. Flexibilita
6. Schopnost improvizace
7. Vysoké pracovní nasazení a zodpověd-
nost 
8. Aktivní znalost AJ nebo NJ a praxe 
v oboru zpracování plechu výhodou
Nástup: ihned

Pracovníka obchodního oddělení 
– se zaměřením na zahraniční trh 
Požadavky:
1. Min. SŠ vzdělání – zaměření strojírenství 
výhodou
2. Aktivní velmi dobrá znalost anglického 
jazyka (event. znalost NJ) 

3. Znalost práce na PC (MS Excel, MS 
Word)
4. Řidičský průkaz sk. B 
5. Ochota cestovat 
6. Flexibilita
7. Schopnost improvizace a zodpovědnost
8. Komunikativnost
9. Vysoké pracovní nasazení
Nástup: ihned – vhodné i pro absolventy 
bez praxe (s dobrou jazykovou průpra-
vou)

Pracovníka technického oddě-
lení se zaměřením na kalkulaci 
a tvorbu cen 
Požadavky:
1. Min. SŠ vzdělání – zaměření strojí-
renství 
2. Uživatelská znalost technické konstrukč-
ní a výkresové dokumentace 
3. Znalost práce na PC (MS Excel, MS 
Word)
4. Řidičský průkaz sk. B 
5. Flexibilita
6. Schopnost improvizace a zodpověd-
nost
7. Komunikativnost
8. Vysoké pracovní nasazení
Nástup: ihned

Nabízíme zajímavou práci v dynamicky 
se rozvíjející společnosti, zaměstnanecké 
výhody, široký sociální program, možnost 
dalšího osobního rozvoje a vzdělávání. 

Informace na tel. č. 577 051 550 
– p. Miroslav Strnad, 577 051 518 
– JUDr. Alena Štefaníková.
V případě zájmu zašlete strukturovaný 
životopis na adresu firmy, event. faxem na 
č. 577 343 792 nebo na adresu  
miroslav.strnad@tvd.cz, 
alena.stefanikova@tvd.cz se sdělením, zda 
souhlasíte s uložením Vašich dat do interní 
firemní databáze uchazečů. 
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9
akční komedie. Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET 
NEVVHODNý.

  čtvrtek 18. – 9 hodin 
  filmové představení pro mateřské školy
 O STUDÁNCE S ŽivOU vODOU –Pásmo 
krátkých filmů pro děti mateřských škol. Vstup 
zdarma, hradí město Slavičín.

  čtvrtek 18. – 20 hodin
 DOSTAŇTE AGENTA SMARTA – Když  je 
jednoho dne napadeno velitelství americké zpra-
vodajské tajné služby a identita většiny zaměst-
nanců je prozrazena, jejímu šéfovi nezbývá nic 
jiného, než do akce poslat i horlivého analytika 
Maxwella Smarta, který už dlouho sní o tom, že 
se superhvězdným Agentem 23 vytvoří nepora-
zitelnou  dvojku.  Místo  toho  je  Smart  přidělen 
k  jedinému  dalšímu  agentovi,  jehož  identita 
zůstala dosud skryta: milé, avšak poněkud nevy-
zpytatelné Agentce 99. Čím hlouběji se Smart a 99 
noří do  temných rejdů zločineckého syndikátu 
KAOS, tím je jim jasnější, že jeho velitel Siegfried 
s pobočníkem Shtarkerem chtějí na šíření atmo-
sféry strachu vydělat milióny. Ačkoliv má Smart 
jen minimální praxi v oboru a času méně, než by 
v danou chvíli potřeboval, poháněn neumdléva-
jícím nadšením a vybaven několika důmyslnými 
vynálezy  se  vydává  zachránit  svět  od  KAOSu. 
Režie: Peter  Segal.  hrají: Anne  Hathaway,  Bill 
Murray, Dwayne Johnson, Steve Carell. Premiéra 
americké akční komedie. Vstupné 64 + 1 Kč. DO 
12 LET NEVVHODNý.

  neděle 21. – 17 a 20 hodin 
 PENELOPE –  Kouzelná  moderní  pohádka 
o  lásce  a  sebepoznání.  Penelope  Wilhernová, 
dcera  bohatých  a  vlivných  rodičů,  trpí  pečlivě 
utajovanou rodinnou kletbou, která jí přičarovala 
prasečí rypáček. Stále má ale ještě nějakou naději. 
Kletba bude zlomena, až si ji vezme někdo, kdo 
bude mít  stejně  jako ona modrou krev. Ukryta 
v rodinném sídle čeká až jí rodiče najdou vhodné-
ho ženicha. Každý vhodný nápadník je Penelope 
a jejím velkým věnem nadšen, ale jen do okamžiku, 
než spatří její obličej. Bulvární novinář Lemon, 
který o kletbě ví a léta se snaží získat fotografii 
tajemné dívky,  najme  hazardního  hráče  Maxe, 
aby se v přestrojení ucházel o její ruku a při tom 
ji  vyfotil.  Maxe  Penelope  přitahuje,  nechce  ji 
ranit, a proto ji opouští. Zklamána touto poslední 
zradou a odhodlána žít samostatný život Penelope 
uteče od rodiny a jde do světa hledat štěstí. Poprvé 
v životě pozná,  jaké  to  je být někým odlišným, 
a co znamená skutečná láska. Premiéra americké 
moderní pohádky. Režie: Mark Palansky. hrají: 
Catherine O‘Hara, Christina Ricci, James McAvoy, 
Reese Witherspoon. Vstupné 60 + 1 Kč. DO 12 
LET NEVVHODNý.

  čtvrtek 25. – 20 hodin filmový klub
 kULiČkY – Povídkový film o tom,  jak ženy 
manipulují s muži. O drobných vydíráních, o pláči, 
o slzách, o schopnosti se obětovat pro vysněný 
cíl, o sexu ve službách, o tom jak využít empatie. 
Začíná  to  už  v  dětství  na  hřišti  a  nekončí  ani 
po smrti. Postupem let se ženský mechanismus 
manipulace  rozvíjí,  formuje,  zraje,  až  dospěje 
k dokonalosti. Jednotlivé příběhy se odehrávají 

  čtvrtek 4. – 20 hodin 
 KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ

  neděle 7. – 20 hodin 
 KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ

  čtvrtek 11. – 20 hodin filmový klub
 kARAMAZOvi – Příběh se odehrává v sou-
časném  Polsku.  Do  Krakova  přijíždí  skupina 
pražských herců v čele s režisérem hry, aby na 
alternativním  festivalu  v  netradičním  prostoru 
oceláren  uvedla  jevištní  adaptaci  Dostojevské-
ho  hry  Bratři  Karamazovi,  jejímž  základem  je 
vyšetřování otcovraždy. V divadelním dramatu, 
nabitém emocemi – láskou, žárlivostí, nenávistí, 
se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské 
duše.  Na  pozadí  divadelní  zkoušky  sledujeme 
osudy hereckého souboru, komické příběhy herců 
a  režiséra.  Do  děje  zasahuje  i  osobní  tragédie 
jednoho z diváků, který projeví nezvyklé přání: 
poprosí herce, aby zahráli jenom pro něj. Zkouška 
se  promění  ve  strhující  představení,  kdy  herci 
vystupují  pro  jediného  diváka.  Náhle  největší 
drama neprobíhá na jevišti, ale v hledišti... Režie: 
Petr Zelenka. hrají: David Novotný, Igor Chmela, 
Ivan Trojan, Martin Myšička. České drama – pre-
miéra. Vstupné: členové Filmového klubu 20 + 1, 
ostatní 70 + 1 Kč.

  neděle 14. – 15 hodin bijásek
 hRDiNOvÉ ŘíŠE GAJA – Malí  hrdinové 
a  jejich  obrovské  dobrodružství  při  záchraně 
říše  Gaya.  Pohádková  říše  Gaya  je  v  ohrožení. 
Má  v  tom  prsty  žárlivý  profesor  Suchar.  Svým 
transformačním  strojem  ničí  krásu  pohádkové 
říše  a  krystal,  který  je  srdcem  pohádkové  říše, 
avšak je přemístěn do lidské dimenze. Ale Zino 
a Boo to tak nenechají. Nalézt ztracený krystal je 
pro ně příležitostí ukázat, že jsou praví hrdinové. 
Vydají se tedy do našeho světa, aby krystal přinesli 
zpět.  Bez  něj  by  fantastická  říše  Gaya  zanikla. 
Nemají  mnoho  času.  Říše  se  pomalu  rozpadá 
a naše hrdiny zbytečně zdržují nepřátelé. Režie: 
Lenard  Fritz  Krawinkel,  Holger  Raple.  hrají: 
Alan  Mariot,  Bob  Saker,  Emily  Watson,  Glenn 
Wrage,  Patrick  Stewart.  Německá  animovaná 
pohádka s 3D animací ve stylu Shreka. Premiéra 
německého animovaného filmu v českém znění. 
Vstupné 10 + 1 Kč.

  neděle 14. – 17 a 20 hodin
 SUPERhRDiNA – Rick Riker je školní outsider. 
Jednou ho však kousne geneticky upravená vážka 
a Rick získá nadlidské schopnosti – neuvěřitelnou 
sílu a pancéřovou kůži. Rozhodne se, že využije 
svých nově nabitých sil pro konání dobra a stane se 
maskovaným bojovníkem proti zlu známým jako 
„Vážka“. V cestě jeho osudu však stojí padouch 
jménem  Lou  Landers.  Poté,  co  se  mu  nezdaří 
experiment, získá Lou schopnost krást lidem jejich 
životní  sílu  a  v  podlém  hledání  nesmrtelnosti 
se  stane  superpadouchem  „Přesýpací  Hodiny“. 
S  nepředstavitelnou  silou,  neuvěřitelnou  rych-
lostí a strašně nepohodlnými punčochami bude 
Vážka schopen zastavit písky Přesýpacích Hodin 
a zachránit svět? A co víc, přestaneme se vůbec 
smát, abychom si toho všimli? Režie: Craig Mazin. 
hrají: Christopher McDonald, Drake Bell, Pame-
la  Anderson,  Sara  Paxton.  Premiéra  americké 

na  technopárty  i  na  katolické  faře  a  završují 
se  ve  spokojené  domácí  rutině  dvou  starých 
lidí,  kterou  už  nemůže  narušit  nic  –  ani  smrt. 
Povídky o ženách různého věku a životního stylu 
dohromady složí příběh celého lidského života, 
který byl díky manipulaci s druhými prožit podle 
plánu a zároveň ze stejného důvodu promarněn. 
Režie: Olga Dabrowská. hrají: Jiří Vyorálek, Josef 
Vystrčil, Libuše Balounová, Marika Procházková. 
Premiéra nové české komedie. Vstupné: členové 
Filmového klubu 20 + 1, ostatní 70 + 1 Kč.

  neděle 28. – 15 hodin bijásek
 hORTON – Horton je celkem normální slon 
v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho cel-
kem překvapí, když mu pod nos spadne smítko 
prachu, které mluví. Celkem logicky se domnívá, 
že chyba, tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě, a že 
se prostě a jednoduše zbláznil. Jenže Horton se 
nezbláznil a to smítko opravdu mluví. Je v něm 
totiž ukryté malé městečko Kdosice, ve kterém žijí 
maličkatí Kdovíci. Mezi nimi i Starosta – zasloužilý 
obyvatel, který má několik desítek roztomilých 
dcer,  spokojený  život  a  před  sebou  velkolepou 
oslavu stoletého výročí svého městečka. A je také 
jediný,  kdo  slyší  Hortona.  I  Starosta  si  nejdřív 
myslí, že mu v hlavě přeskočilo, ale naštěstí mu 
včas dojde, že neblázní, a že Kdosice jsou ve váž-
ném ohrožení. Dostaly se totiž ze svého starého 
a bezpečného úkrytu a jejich osud teď závisí na 
tom, jestli se Hortonovi podaří Kdovíkům pomoci 
s hledáním nového domova. Ale Horton  je  tak 
trochu pomatenec a ze svých nových kamarádů 
má tak obrovskou radost, že se o ni rychle podělí 
s ostatními zvířátky ze svého pralesa. Nikdo mu 
to samozřejmě nevěří. Dokonce spořádaná Klo-
kanice to bere jako nepřípustné chování a zásah 
do dobrých mravů. Hortonovo „šílenství“ ji naštve 
natolik, že se rozhodne jetelový květ, na kterém 
je  smítko  s  Kdosicemi,  za  pomoci  zlého  supa 
Vlada  zničit.  Hortonovo  dobrodružství  začíná. 
Premiéra amerického kresleného filmu v české 
verzi. Vstupné 10 + 1 Kč.

  neděle 28. – 17 a 20 hodin
 TEMNÝ RYTíŘ – Batmanův boj se zločinem 
je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina se proto 
spojí s poručíkem Jimem Gordonem a právníkem 
Harvey Dentem, aby s jejich pomocí zbavil město 
Gotham  City  několika  nebezpečných  zločinec-
kých  organizací.  Jejich  tajné  spojenectví  začne 
brzy přinášet hmatatelné výsledky. V ulicích města 
však záhy začne řádit nevypočitatelný zločinec 
Joker, který mezi obyvateli šíří strach a zmatek. 
Režie: Christopher Nolan. hrají: Christian Bale, 
Gary  Oldman,  Heath  Ledger,  Michael  Caine. 
Premiéra akčního filmu USA. Vstupné 64 + 1 Kč. 
DO 12 LET NEVVHODNý.

Pod  sloganem  ART kiNO uvádí jsou  zařazeny 
filmy  určené  především  náročnějším  divákům. 
Změna  programu  vyhrazena. Tituly  s  neuve-
denou  jazykovou  verzí  jsou  v  původním  znění 
s titulky.

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


