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Na konec měsíce září je Ředitelstvím sil-
nic Zlínského kraje naplánováno zahájení 
rekonstrukce ulice Luhačovská. Ve stejném 
termínu budou ukončeny práce v centru 
města, takže dopravní komplikace a ome-
zení se přesunou na Luhačovskou. 

Rekonstrukce se týká dvou úseků. První 
úsek je od vjezdu do Slavičína po silniční 
most a je dlouhý 300 m. Tento úsek projde 
rekonstrukcí zcela jistě ještě v letošním 
roce. Město položí oboustranně silniční 
obrubu, postaví parkoviště a opraví chod-
ník. Vodovody a kanalizace Zlín zajistí 
rekonstrukci vodovodu a Ředitelství silnic 
Zlínského kraje opravu vozovky včetně 
nového povrchu. Problém rekonstrukce 
vodovodu se konečně podařilo úspěšně 
vyřešit a za přispění všech partnerů 
můžeme udělat z Luhačovské ulice důstoj-
ný vjezd do města.

Druhý úsek je od mostu po křižovatku 
u Záložny, kde bude probíhat pouze oprava 
povrchu a místní vyspravení obrubníků, 
případně vytvoření dostatečně širokého 
pásu pro cyklostezku, která by v tomto 
úseku měla vést a končit až v blízkosti 
tenisových kurtů v Luhačovské ulici. 
Cyklostezka se v současné době intenzivně 
projektuje a v příštím roce bychom chtěli 
žádat o dotaci. Tento druhý úsek opravy 
komunikace bude realizován dle klima-
tických podmínek. Pokud přijde zima 
brzy, budou práce pokračovat zjara, tak, 
aby byly ukončeny ještě v prvním pololetí 
roku 2009.

Mimo tyto dva úseky pak ještě zůstane 
neopravena malá část komunikace mezi 
benzinovou stanicí Eurooil a začátkem 
prvního úseku. Zde povede Ředitelství 
silnic Zlínského kraje reklamační řízení 
a bude postupováno podle jeho výsledku. 
Rádi bychom také pokračovali s obnovou 
povrchu vozovky přes Slavičín od Zálož-
ny směrem k okružní křižovatce. Zda 
a nakolik se toto podaří, to nám ukáže až 
rok 2009.

Tedy i podzim bude na hlavním tahu 
Slavičínem rušný. Čeká nás spousta prá-
ce, projíždění stavbou, dokonce i jízda 
na semafory. Ale výsledek přece bude 
stát za to. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Luhačovská
Rekonstrukce ulice

Na přelomu srpna a září tohoto roku byla 
započetím výkopových prací zahájena stavba 
bytového domu v ulici J. Šály. Jedná se o deve-
loperský projekt v hodnotě cca 40 mil. Kč, 
který na základě smlouvy s městem realizuje 
investor, fi rma Zlínstav, a. s., Zlín. 

Stavba bytového domu zahájena

Ulice J. Šály – místo pro výstavbu 
nových bytů

Zájemcům je nabízeno celkem osmnáct 
bytů, z toho jeden jednopokojový, tři dvoupo-
kojové a čtrnáct třípokojových bytů. Z tohoto 
počtu byla dle sdělení investora více než 
polovina bytů již před zahájením stavby roze-
brána. V případě zájmu doporučuji neváhat 
a oslovit buď přímo investora nebo vedoucí 
Odboru životního prostředí a správy majet-
ku Městského úřadu Slavičín Ing. Martinu 
Slámečkovou. Bližší podrobnosti ohledně 
ceny bytů, fi nancování a další informace jsou 
k dispozici na nástěnce v přízemí radnice 
a samozřejmě také na webu města. 

Ukončení stavby je plánováno na konec 
roku 2009, nejpozději na jaro roku 2010. 
Pokud zájem občanů ukáže, že je ve městě 
o pořizování bydlení tímto způsobem zájem, 
budeme v projektech tohoto typu rozhodně 
pokračovat.  Ing. Jaroslav Končický, starosta

Mnozí z Vás, kteří jsou zaměstnáni u fi rem, 
které působí v postupně se revitalizující Prů-
myslové zóně Slavičín (bývalé Vlárské strojír-
ny), nám jistě dají za pravdu, že situace v tomto 
prostoru se mění výrazně k lepšímu.

Po neúspěšné privatizaci a následném kon-
kurzu se z areálu stal brownfi eld (nevyužívaný 
průmyslový areál). Změna k lepšímu nastala 
po roce 2004, kdy do uzavřeného areálu 
začali vstupovat menší a střední podnikatelé. 
V roce 2003 se novým majitelem areálu stala 
společnost INTEC, s. r. o. Její spolupráce s rad-
nicemi v okolí někdejších strojíren vyústila 
o rok později v založení společné fi rmy Regi-
onální centrum kooperace, a. s., která vlastní 
kompletní páteřní infrastrukturu a stará se 
o rozvoj celé průmyslové zóny. Spolupráce 
se vyplatila. Dnes již v areálu sídlí více než 
30 fi rem, které zaměstnávají přibližně 300 
pracovníků. Podle zájmu investorů, který nyní 
evidujeme, by zde mohlo do konce letošního 
roku pracovat přes 400 lidí. Byla zajištěna 
funkčnost a dostupnost všech klíčových sítí 
v ploše celého areálu. Od roku 2004 společnost 
Regionální centrum kooperace spolu s inves-
tory, a v neposlední řadě i s podporou města, 
do regenerace a budování sítí vložila včetně 

dotací přes 22 milionů korun. V areálu byly 
zrekonstruovány cesty, páteřní rozvod plynu, 
opravena takřka celá síť veřejného osvětlení 
a uzpůsobeny rozvody elektrické energie 
novým potřebám. Nyní ještě ve spolupráci 
se společností INTEC musí společnost vyřešit 
poslední problémy v zásobování vodou, což 
představuje investici asi čtyř až pěti milionů 
korun. Nezbytná je také modernizace a úprava 
čističky odpadních vod, která je vzhledem 
k novým podmínkám předimenzovaná. 

Dnes je již přibližně 80 procent výrobních 
ploch v areálu obsazeno.

Dokončení na straně 4

Ve Slavičíně chceme mít moderní Průmyslový areál 

Oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie 

E.ON Česká republika, s. r. o., oznamuje 
přerušení dodávky elektrické energie 

dne 15. 10. 2008 od 14 hodin 
ve Slavičíně, v části sídliště Vlára: č. p. 357-
364, 299, 377-388 a 579 včetně základní 

školy, č. p. 354 a 837.

Kdo v srdcích žije – neumírá…

K uctění památky našich spoluobčanů zesnu-

lých v tomto roce připravuje 

Komise pro občanské záležitosti 

města Slavičín 

VZPOMÍNKOVÝ 
OBŘAD, 

který se uskuteční ve smuteční síni 

dne 2. listopadu 2008 v 15.00 hodin. 
Tento obřad bude pro naše občany pří-

ležitostí vzpomenout na blízké zesnulé. 
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V zámeckém parku je podle mého názoru 
nedostatečné osvětlení. Jeden aby se bál tudy 
večer jít. Proč tam nepřidáte osvětlení?

Osvětlení zámeckého parku je opravdu 
poněkud strohé. Připomínek tohoto typu je 
poslední dobou více a jsem názoru, že opráv-
něných. Zpracovali jsme projekt na rozšíření 
osvětlení a požádali o dotaci na jeho realizaci 
z programu Prevence kriminality. V rámci 
tohoto programu jsme získali dotaci na ska-
tepark v sídlišti Vlára, takže na osvětlení parku 
se už nedostalo.

Prověřovali jsme i možnost solárního osvět-
lení, ale s ohledem na lokalitu není vhodné. 
Vysoké stromy zastiňují většinu cest v parku 
a solární panely by nestačily při krátkém osvitu 
dostatečně nabít baterie, které světla napájejí. 
Navíc doba svícení takovýchto světel je jen 
cca 6 hodin. To by znamenalo, že v ranních 
hodinách by solární světla nesvítila. Velmi 
pravděpodobně tak zůstaneme u tradičního 
osvětlení a pokud nenajdeme v brzké době 
jiný zdroj fi nancování, budu navrhovat fi nan-
covat rozšíření osvětlení v zámeckém parku 
z rozpočtu města na rok 2009.

Ing. Jaroslav Končický, 
starosta

V minulém čísle našeho zpravodaje jsem 
Vás, vážení čtenáři, informoval o možnosti 
výstavby supermarketu ve Slavičíně. Součas-
ně jsem Vás požádal o sdělení názoru k této 
záležitosti. Velmi mě potěšily Vaše reakce 
na tuto problematiku. Z desítek odpovědí 
je naprosto zřejmé, že supermarket ve Sla-
vičíně chceme. Nezaznamenal jsem žádnou 
negativní odpověď. Vaším častým dotazem 
však je, jaký typ supermarketu by tu měl být 
postaven. Na tuto otázku proto odpovídám 
prostřednictvím této rubriky.

Ptají se lidé…
Na úvod dnešní rubriky bych čtenářům 

rád položil jednu z otázek, a to přímo v sou-
vislosti s naším zpravodajem. 

Jedná se o rubriku „Vzpomínáme“, 
která se v poslední době stále více a více 
rozrůstá. Dříve jen občasné a krátké vzpo-
mínky se přerodily do mnohdy dlouhých 
textů doplněných básněmi. Rubrika se tak 
neustále rozrůstá, což samozřejmě působí 
problémy nejen redakční radě, ale také 
některým pozůstalým, kteří se domnívají, 
že zveřejňování vzpomínek je téměř jejich 
povinností. Nejednou jsme zaslechli i věty 
typu „šak by mňa pomluvili, kdybych tam nic 
nedál…“. Tohoto typu lidí si asi příliš vážit 
nebudeme na rozdíl od těch, kteří ctí své 
zemřelé a s láskou a úctou na ně vzpomínají. 
Vždyť kdo třeba na nás bude vzpomínat, až 
my budeme umírat…

Možností úpravy rubriky je jistě několik. 
Je možné zvýšit cenu za zveřejnění vzpo-
mínky a tím se snažit rubriku ekonomickým 
tlakem omezit. Možné je také rubriku úplně 
zrušit, protože většina zpravodajů okolních 
měst již tuto rubriku dávno nemá. Řešením 
by mohlo být zveřejňování oznámení pouze 
ke kulatým a půlkulatým výročím. Další mož-
nou cestou je radikální krácení textu pouze 
na faktografi cké údaje nebo zveřejňování jen 
krátkých vzpomínek bez fotografi í.

Jaké řešení by bylo nejvhodnější, to 
v současné době nevíme, ale do konce roku 
2008 bychom v této věci chtěli rozhodnout. 
Proto si dovolujeme našim občanům položit 
otázku – Které řešení přijmout? Děkujeme 
za Vaše odpovědi. 

Každý z nás může mít na tuto věc jiný 
názor. Nevím však, zda město bude mít 
možnost zásadního vlivu při rozhodování 
o typu supermarketu. Doporučení investo-
rovi však dát můžeme. Věřím, že k němu 
přihlédne. Já osobně na to svůj názor již 
mám, nejsem si však jist, zda je správný. 
Proto bych chtěl slyšet Váš názor. Kontakt 
na mne jistě znáte.

Měla se bourat stará kotelna v bývalých 
Vlárských strojírnách. Je v této záležitosti 
něco nového?

Ano, je. Kotelna se bourat bude, podařilo 
se nám na sanaci staré kotelny získat dotace. 
Protože se jedná o významnou záležitost roz-
voje Průmyslového areálu Slavičín, dovolím 
si Vás odkázat na článek: „Ve Slavičíně chce-
me mít moderní průmyslový areál“. V tomto 
článku se dozvíte o dalších připravovaných 
aktivitách, které by měly přispět k tomu, 
aby v areálu bývalých Vlárských strojíren 
zanedlouho nalezly zajímavou práci další 
stovky lidí.

Na víceúčelovém hřišti Vlára, kde se 
mimo jiné hrával hokejbal, se má budovat 
skateboardové hřiště. Je to pravda? 

Ano je. Do konce roku na tomto hřišti 
má být vybudováno zařízení pro skatebo-
ard. Jsem si vědom toho, že mladým lidem 
v našem městě takové hřiště dlužíme. Nejsem 
si však jist, zda naše rozhodnutí o umístění 
hřiště v tomto prostoru je tím nejlepším 
řešením. Vím, že v minulosti bylo toto hřiště 
hodně navštěvováno, nyní existuje názor, 
že jeho využití je dnes minimální. Umístě-
ní skateboardového hřiště na tomto místě 
osobně považuji za dočasné.

Ing. Pavel Studeník, 
místostarosta

Rada města Slavičín na svých schůzích dne 
26. 8. a 9. 9. 2008 mj.:

 schválila
 uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínské-
ho kraje mezi městem Slavičín a Zlínským 
krajem ve výši 60 000 Kč na restaurování 
Mariánského sloupu v Divnicích,

 rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu na služby 

– vypracování projektové dokumentace na 
SO 03 Ostatní zpevněné plochy (parkoviště 
v ul. Luhačovská) a SO 02 Chodník a sjezdy 
(rekonstrukce chodníku a sjezdů) a zapra-
covat tyto objekty do PD stavby: „SILNICE 
II/493, ul. Luhačovská – II. etapa včetně pro-
jednání na DI PČR a ŘSZK, za cenu obvyklou 
ve výši 30 883 Kč, uchazeči Antonín Žáček, 
Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu na služ-

by – vypracování projektové dokumentace 
na akci v areálu muzea: „Jak to dělali naši 

staříčci“, za cenu obvyklou ve výši 54 000 Kč, 
uchazeči Ing. arch. Radim Bosák, Zlín,
 o zadání zakázky malého rozsahu na služ-

by – vypracování projektové dokumentace 
na odstranění stavby na akci: „Revitalizace 
prostoru před radnicí – asanace domu čp. 
254“, za cenu obvyklou ve výši 12 500 Kč, 
uchazeči Ing. arch. Radim Bosák, Zlín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na služby 

– vypracování projektové dokumentace pro 
DSP a DPS na akci: „Slavičín - cyklostezka v ul. 
Luhačovská“, za cenu obvyklou ve 285 600 Kč, 
uchazeči CENTROPROJEKT, a. s., Zlín,
 o zadání zakázky na služby: „Vypracování 

žádostí o dotaci“ („Kulturní tradice nemají 
hranice“, „Jak to dělali naši staříčci“) v rozsahu 
pro podání žádosti o dotaci, za cenu obvyklou 
ve výši 64 500 Kč na akci „Kulturní tradice 
nemají hranice“, za cenu obvyklou ve výši 
64 500 Kč na akci „Jak to dělali naši staříč-
ci“, uchazeči Regionální rozvojová agentura 
Východní Moravy, Zlín,

 vzala na vědomí
 informace o přípravě založení Průmyslo-

vého klastru Slavičín a záštitě ministra pro 
místní rozvoj ČR Jiřího Čunka nad tímto 
projektem. 

Zastupitelstvo města Slavičín na svém zase-
dání dne 17. 9. 2008 mj.:

 schválilo
 poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-

vičín ve výši 45 000 Kč Sportovním klubům 

Slavičín, za účelem provedení barevného 
rozlišení centrálního kurtu pro oddíl volejbalu 
ve sportovní hale,
 poskytnutí půjček z Fondu rozvoje byd-

lení,
 Strategický plán rozvoje města Slavičín 

2008 – 2010,
 částku 1 100 000 Kč na udělení grantů 

z rozpočtu města v roce 2009,
 podání žádosti o dotace v rámci progra-

mu Evropské unie – Programu přeshraniční 
spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 na realizaci 
projektů „Kulturní tradice nemají hranice“, 
„Cyklotrasy – cesta k rozvoju cezhraničného 
turizmu“, „Jak to dělali naši staříčci“, „Slnečná 
energia pre všetkých“ a „Čo robíš, sused – na 
návšteve s internetom“, 
 podání žádosti o dotaci z operačního 

programu životního prostředí na realizaci 
projektu „Teplofi kace sídliště Vlára z OZE 
K3 Slavičín“ a fi nancování tohoto projektu 
v rámci rozpočtu města Slavičín v r. 2009,

 deklarovalo
 vůli k ukončení všech soudních sporů 

vedených městem Slavičín v oblasti vodá-
renství s Vodovody a kanalizacemi Zlín, a. s., 
Moravskou vodárenskou, a. s., městem Zlín 
a dalšími městy a obcemi.

Výpisy usnesení Rady města Slavičín a Zastu-
pitelstva města Slavičín jsou k nahlédnutí na 
www.mesto-slavicin.cz

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy Základ-
ní školy Vlára, K Hájenkám 354, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:
v ulici Javorová I, Javorová II, Nad Ovčírnou, 
Na Zastávce, Pod Kaštany, U Rybníka, 
K Hájenkám v domech č. p. 341-346, 355 
- 358, 390, 567,
K. Vystrčila v domech č. p. 282, 300, 377 
- 389, 885,
Školní v domech č. p. 564 – 566,

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí 
a mládeže, Osvobození 296, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:
v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční,
Osvobození v domech č. p. 41 - 43, 224, 226, 
233, 236 - 238, 251, 252, 255 - 257, 259 - 261, 
265 - 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 
303, 335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531, 
532, 534, 535, 591, 624,
Dlouhá v domech č. p. 587, 588, 590, 592, 
688, 689, 824,

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí 
Základní školy Malé Pole, Osvobození 8, 
Slavičín 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:
v ulici Družstevní (ve čtvrti Malé Pole), 
Okružní, 
Dlouhá v domech č. p. 625 - 651, 673 - 676, 
783 - 786, 

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí 

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., 

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuji, že volby do Zastupitelstva 
Zlínského kraje se uskuteční v pátek 17. 
října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.
Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní 
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121, 
Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: 
v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komenské-
ho, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská, 
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce, Na 
Výsluní, Pod Lesem, Pod Vrškem, Sedlářská, 
Staroměstská, Ševcovská, Tržní, U Mlýna, 
Žižkovská, Horní náměstí, náměstí Mezi 
Šenky,

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy Rad-
nice, Osvobození 25, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: 
v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály, L. 
Výducha, Mladotická, Mladotické nábřeží, 
Nad Výpustou, Příčná, Spojovací, Úvoz, 
Zámečnická, K Nábřeží, Středová, 
K Hájenkám v domech č. p. 311 - 318, 322 
- 334, 573, 575, 788, 811 - 816, 
K. Vystrčila v domech č. p. 320, 321, 352, 
391 - 393, 
Osvobození v domech č. p. 25, 26, 33, 230, 
254, 
Školní v domech č. p. 116, 262, 276, 290, 
305, 403, 569 - 571, 574,

Praktické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrádku, 
Družstevní 76
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: místní část Slavičín-Hrádek,

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy 
v Divnicích č. p. 79
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: místní část Slavičín-Divnice,

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v sále kulturního domu 
v Nevšové č. p. 95
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: místní část Slavičín-Nevšová.

Další upozornění
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.
2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 
3. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.
4. K zachování pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování v místnosti pro hlasování 
je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové komise.

Ve Slavičíně dne 15. 9. 2008
Ing. Jaroslav Končický, starosta

V letošním roce město Slavičín opět 
obdrželo víceúčelovou neinvestiční dotaci 
od Zlínského kraje ve výši 150 tis. Kč na 
zabezpečení akceschopnosti JSDH Slavičín 
kategorie JPO II s pohotovostí. Na výdaje věc-
ného vybavení neinvestiční povahy, odbornou 
přípravu členů jednotky a uskutečněný zásah 
mimo katastrální území města jsme od téhož 
poskytovatele obdrželi částku 100 tis. Kč. 
O tom, že tyto prostředky jsou plně využity 

k danému účelu, svědčí i množství uskuteč-
něných výjezdů.

Přestože období prázdnin bylo pro většinu 
z nás časem dovolených a odpočinku, pro čle-
ny JSDH Slavičín to bylo období velmi rušné. 
Spolu s profesionálními hasiči se zúčastnili 
třinácti výjezdů, z toho jednoho v červenci 
a dvanácti v srpnu. Jednalo se převážně 
o dopravní nehody a likvidaci spadlých stro-
mů. Pět výjezdů se týkalo hašení požárů.

Pro členy naší jednotky to znamenalo 
komplikovanější koordinaci a častější výkon 
služeb vyplývající ze sníženého počtu členů 
jednotky, který byl navíc oslaben čerpáním 
dovolených. O to více si vážíme práce těch, 
kteří svůj volný čas věnují záchraně životů 
a majetku našich spoluobčanů. Určitě si 
zaslouží naše poděkování. Pevně věřím, že 
pro tuto práci najdeme další ochotné a spo-
lehlivé lidi, pro které činnost v jednotce bude 
zároveň koníčkem.

Mgr. Iva Florešová,
vedoucí odboru správního

Město Slavičín sice nedisponuje velkým 
množstvím významných stavebních kul-
turních památek, přesto je v jeho zájmu 
postarat se o všechny, které se na jeho území 
zachovaly. 

Mimo některé historicky významné stavby 
(kostel sv. Vojtěcha, Záložna, zámek) se na 
území města a jeho místních částí vyskytují 
převážně drobné sakrální stavby, z nichž sedm 
je zapsáno na Ústředním seznamu kulturních 
památek. Některé z nich již byly v posledních 
letech restaurovány. V letošním roce jsme 
zajistili restaurování Mariánského sloupu na 
návsi v Divnicích, a to celkovým nákladem 
122 570 Kč. Obnova této kulturní památky byla 
zajištěna díky poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 
60 000 Kč. Zbylá část fi nančních prostředků 
byla hrazena z rozpočtu města. 

Dalším záměrem města v následujícím 
období je dokončení opravy celého prostran-
ství v okolí Mariánského sloupu včetně opravy 
soch sv. Floriána a sv. Tekly. K jeho realizaci 
se budeme opět snažit využít dotací určených 
na obnovu kulturních památek.

Mgr. Iva Florešová,
vedoucí odboru správního

v Divnicích opraven
Mariánský sloup 

města Slavičín
Z činnosti JSDH 
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Moravská vodárenská, a. s., informuje

Instalování drtičů kuchyňských odpadů do 
domácností a stravoven je stále oblíbenější, 
a to i přesto, že je zákonem zakázáno. Ti, co 
drtiče používají a rozmělněné odpadky spla-
chují do kanalizační sítě, porušují kanalizační 
řád města Slavičína dle vyhlášky č. 428/2001 
Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon 
o vodovodech a kanalizacích. 

Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží 
výhradně pro zneškodňování odpadních vod 
dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. 
Do tohoto systému nesmí být odváděny roz-
mělněné kuchyňské odpady, které mohou 
způsobovat nemalé problémy s odváděním 
a čištěním odpadních vod a následným 
vypouštěním již čistých vod zpět do toků, ve 
Slavičíně do Říky. 

Co mohou zbytky potravy v kanalizaci 
způsobit

Za zmínku stojí početná populace potkanů, 
která přežívá zejména díky tomuto odpadu. 

„V rámci čištění a údržby kanalizační sítě 
monitorujeme stoky po celý rok speciální 
kamerou a postupně stoky rekonstruujeme 
a samozřejmě provádíme pravidelnou dera-
tizaci, což rovněž omezuje životní podmínky 
pro potkany,“ uvedl Ivan Mudrák, manažer 
provozu Odpadní voda Zlín společnosti 

Moravská vodárenská, a. s. Naopak dobrou 
životní úroveň umožňují potkanům hlavně 
staré kanalizační stoky a domovní přípoj-
ky, které jsou ve velice špatném stavu. Zde 
si potkan může vyhrabat prostorné nory 
v blízkosti zdroje potravy. Domácnosti by dle 
kanalizačního řádu neměly do kanalizace 
výlevkami vypouštět tuky, zbytky jídel a pevné 
kuchyňské odpady. Zakázány jsou i výstupy 
z kuchyňských drtičů, které pak slouží jako 
zdroj potravy pro hlodavce. Tam, kde sídlí 
hlodavci, se pak na povrchu mohou objevovat 
propady v chodnících a cestách. S potkany 
souvisejícím problémem je také riziko nemocí 
a vznik epidemií. 

Srovnání se zahraničím
Lidé si pořizují drtiče odpadů, protože 

je pro ně spláchnutí zbytků do výlevek jed-
nodušší a pohodlnější. To platí především 
pro objekty stravování jako jsou restaurace, 
vývařovny, hotely atd. Tento trend je ve stá-
tech západní Evropy obvyklý, jenomže tam je 
struktura kanalizační sítě koncipována tak, 
aby kuchyňský odpad zvládla. V ČR je situ-
ace složitější. Profi ly kanalizačních přípojek 
a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady 
vznikající používáním drtičů a mnohde nema-
jí vzhledem k terénu dostatečný spád. Dochází 
k zanášení kanalizace usazenými pevnými 
látkami, na které se dále váží zejména tuky. 

Tím je omezen průtok kanalizace, u přípojek 
až do úrovně plné neprůtočnosti. Úhradu 
nákladů spojených s likvidací havárie může 
v oprávněném případě provozovatel uplatnit 
u původce havárie. 

Co dále nepatří do kanalizace
Prvním pravidlem pro běžného producenta 
je nevypouštět do kanalizace látky, které 
porušují kanalizační síť, nebo narušují proces 
čištění. Jde zejména o toxické látky, ropné 
produkty, jako např. benzín, nafta, oleje včetně 
fritovacích tuků, různá rozpouštědla, kyseliny 
a louhy, zbytky barev, zahradní a domácí 
chemie a nespotřebované léky. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
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, Prostějovsku 
a Zlínsku, má 575 zaměstnanců, zásobuje 
celkem 413 tis. obyvatel Olomouckého 
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: 
www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz. 

Policie České republiky informuje
Dne 20. 8. 2008 kolem půlnoci skupin-

ka čtyř mladistvých pod vlivem alkoholu 
rušila noční klid v Dlouhé ulici hlasitým 
slovním projevem, a to i přes upozornění 
několika občanů, které vzbudili. Přivola-
ná hlídka zjistila u jednoho z nich 1, 72 
promile alkoholu v krvi. Mladík uvedl, že 
na určitém místě ve Slavičíně nalezl pět 
lahví piva, které zkonzumoval. Tím, že si 
přisvojil cizí věc, dopustil se přestupku dle 
§ 50/l b z. č. 200/1990 Sb přestupku proti 
majetku. O požívání alkoholu mladistvým 
byl vyrozuměn MÚ Luhačovice, oddělení 
péče o dítě a mládež.

V době od 6.30 hodin dne 21. 8. do 6.45 
hodin následujícího dne poškodil nezná-
mý pachatel postříkáním černou barvou 
novinový stánek v obci Petrůvka. Majitelce 
způsobil předběžnou škodu 10 000 Kč. 
Svým jednáním se dopustil tr. činu dle § 
257b/ 1 tr. zákona a hrozí mu trest odnětí 
svobody na šest měsíců až tři léta nebo 
peněžitý trest.

Dne 23. 8. v nočních hodinách napadla 
občanka ve Slavičíně-Hrádku dva bratry. 
Slovní potyčka vyústila ve vzájemné fyzické 
napadení. Druhého dne přibližně ve stej-
nou dobu příbuzný této občanky fyzicky 
napadl oba bratry dřevěnou tyčí. Na místě 
zasahovala rychlá záchranná služba, která 
poškozené odvezla na vyšetření na úrazo-
vou ambulanci Krajské nemocnice ve Zlíně. 

Míra zavinění a kvalifi kace jsou předmětem 
dalšího šetření policistů OOP Slavičín.

Dne 29. 8. v době kolem 12.50 hodin na 
Mladotickém nábřeží napadl a poranil muž 
svoji bývalou přítelkyni. Při zajištění policií 
mu bylo naměřeno 0,38 promile alkoholu 
v krvi. Dalším šetřením policie zjistila, že 
krátce před incidentem přestupce řídil 
motorové vozidlo i přes uložený zákaz řízení 
motorových vozidel Okresním soudem ve Zlí-
ně. Svým jednáním je podezřelý z trestného 
činu dle § 171/1c, kde mu hrozí trest odnětí 
svobody až na šest měsíců nebo peněžitý trest. 
Pro podezření ze spáchání přestupku dle § 22/ 
1b přestupkového zákona byl případ jízdy pod 
vlivem alkoholu předán správnímu orgánu 
referátu dopravy a silničního hospodářství 
při MÚ v Luhačovicích.

Dne 30. 8., hodinu po půlnoci, došlo ve 
Slavičíně-Hrádku k havárii osobního vozi-
dla VW GOLF. Řidič nezvládl pravotočivou 
zatáčku a vyjel mimo komunikaci, kde vozidlo 
zůstalo zaklíněno o betonový sloup elek-
trického vedení. Dechová zkouška u řidiče 
prokázala 1,34 promile alkoholu v krvi. Na 
místě zasahovala RZS a HZS Slavičín, šetření 
havárie převzala skupina dopravních nehod 
OŘ PČR Zlín.

Dne 31. 8. v době od 9.15 do 19.15 hodin 
odcizil neznámý pachatel z neuzamčeného 
přízemního bytu ve Slavičíně-Hrádku mobilní 
telefon, fi nanční částku 1 800 Kč a menší 

množství potravin, čímž poškozenému 
způsobil škodu ve výši 4 000 Kč. Šetřením 
policie byla podezřelá osoba zjištěna a ke 
krádeži výše uvedených věcí se přiznala. 
Svým jednáním se dopustila tr. činu dle § 
238/1 tr. zákona porušování domovní svo-
body, za což jí hrozí trest odnětí svobody až 
na dva roky nebo peněžitý trest. 

Místo samolepky... 
Od ledna příštího roku by řidiči neměli 

jezdit po dálnici s kupónem nalepeným 
na čelní sklo auta. Zaplacení poplatku 
by dokazovali elektronickým přístrojem 
zhruba o velikosti mobilního telefonu. 
Elektronický kupón by nebyl vázaný na 
jedno konkrétní auto, mohlo by ho tedy 
využívat více řidičů.

Elektronické čipy by se měly prodávat 
na stejných místech jako dosavadní kupó-
ny – tedy u benzinových stanic a možná 
i na poštách. Ministerstvo zatím ofi ciálně 
neoznámilo, kdo pro něj zhruba tři miliony 
elektronických kupónů vyrobí.

Závěrem výzva cyklistům na silnicích
Zejména v ranních a večerních hodinách 

používejte při jízdě na kole po silničních 
komunikacích předepsané přední a zadní 
osvětlení. Jedná se o Vaše zdraví a šťastný 
návrat domů. 

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Majitelé drtičů kuchyňských odpadů 
porušují kanalizační řád

Dne 29. 8. 2008 proběhla v galerii gym-
názia vernisáž výstavy Plenér Ústsko. Akce 
byla podporována z dotace města Slavičín 
pro rok 2008. 

Projekt Comenius – zahraniční spoluprá-
ce škol 2008 – 10 byl pro naše gymnázium 
schválen. Do projektu jsou zapojeni studenti 
z Francie, Německa, Itálie, Anglie a České 
republiky. Cílem projektu je sledovat každo-
denní život na partnerských školách, vytvářet 
elektronické noviny, komunikovat mezi 
sebou ve virtuálním prostředí, informovat se 
o dění prostřednictvím webových stránek. 

V přijetí na vysoké školy byli absolventi 
gymnázia školního roku 2007/2008 velmi 
úspěšní. Uchazeči byli přijati ke studiu např. 
na univerzity do Prahy, Brna, Olomouce.

Studenti třídy sexty se zúčastnili výukové-
ho programu v Seminárním centru Hostětín 
s účastí francouzského fi lmového štábu. 
Filmaři natáčeli dokument o ekologických 
aktivitách. 

V průběhu měsíce září byly realizovány 
adaptační kurzy pro nové třídy studentů 
– Primu a G1, jejichž cílem bylo sblížit se 
s novým kolektivem, vzájemně se poznat 
a porozumět si. 

Středoškolský turnaj v nohejbalu chlapců 
proběhl dne 11. 9. na tenisových kurtech 
u Sokolovny. V kategorii starších žáků 
vybojovali studenti gymnázia 2. a 4. místo 
a v kategorii mladších 4. a 5. místo.

V úterý 16. září 2008 se uskutečnil „Srdíčko-
vý den“. Akce byla spojena se sbírkou, která je 
určena na pomoc dětským oddělením nemoc-
nic v ČR a zařízením pečujícím o nemocné, 
handicapované a opuštěné děti. 

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín nabízí 
pro žáky okolních škol v tomto školním roce 
nejrůznější zájmové kroužky – výtvarný, 
divadelní, hudební, cizích jazyků (ruština, 
italština, španělština), programování, religi-
onistiku a další. Bližší informace získáte na 
webových stránkách školy. 

Pro širokou veřejnost jsou pořádány 
vzdělávací kurzy – bližší informace získáte 
na www.gjpslavicin.cz, sekce celoživotní 
vzdělávání. 

Slavnostní imatrikulace studentů prv-
ních ročníků osmiletého a čtyřletého studia 
Gymnázia Jana Pivečky Slavičín se uskuteční 
dne 2. října 2008 v 15 hodin v obřadní síni 
Radnice Slavičín. 

Gymnázium pořádá taneční kurzy pro 
studenty i veřejnost od měsíce října každé 
pondělí v 16 hodin v Sokolovně Slavičín. 

Zájemci se mohou hlásit u ředitele 
školy.

Gymnázium Jana Pivečky nabízí ke studiu 

 osmiletý studijní obor pro žáky 5. tříd 
- 7941K81
 čtyřleté studijní obory pro žáky 9. tříd 

- 7941K41 
 profi lace na přírodovědné předměty 

a informatiku
 profi lace v cizích jazycích s možností 

přípravy na státní jazykové zkoušky (JA, 
JN, JF, JI, JŠ, JR, L)

Den otevřených dveří na gymnáziu

5. 11. 2008 od 8 do 18 hodin, po telefonické 
domluvě návštěva možná kdykoliv.

Semináře z OSP zdarma pro uchazeče: 
od 12. 11. od 14.00 do 16.30 hodin na gym-
náziu. Více na www.gjpslavicin.cz, 
tel.: 577 342 724,

Mgr. Josef Maryáš, 
ředitel Gymnázia Jana Pivečky

Dokončení ze strany 1
Mezi největší investory patří společnos-

ti REMERX, MOLLIFICIO CAPPELLER 
NEINSA, HOPA, MEDIA MIX, AGA – Speci-
ální technická pryž, OMNIQA, EKOFILTR, 
VALENTA – KOVO, LAURUS či VAMAK. Jsme 
již v situaci, kdy zůstávají neobsazeny zejména 
velké výrobní haly. V rámci realitní činnosti 
společnosti jsou tyto k prodeji, případně 
pronájmu novým investorům. Nabízíme také 
plochy pro novou výstavbu. 

Chceme realizovat i další investice. Naší 
snahou je oslovovat nové investory a v maxi-
mální míře využít dotací ze zdrojů Evropské 
unie. Hlavním úkolem, na kterém nyní spo-
lečnost intenzivně pracuje, je vybudování 
Centra informačních technologií a aplikované 
informatiky ve spolupráci s partnery, zejmé-
na s Fakultou informatiky Vysokého učení 
technického v Brně, a dále založení Česko-slo-
venského Průmyslového klastru ve spolupráci 
se slovenskými partnery. V areálu neexistuje 
spolehlivá komunikační síť, navíc není možná 
fyzická ochrana majetku. Areál bude střežit 
elektronika, spolu s připojením fi rem na pult 
centrální ochrany se tak dojezdová doba bez-
pečnostní služby sníží na několik málo minut. 
Jde o modulární systém, jehož realizace bude 
zahájena ještě v letošním roce.

Atraktivitu Průmyslového areálu chceme 
v budoucnu zvýšit i nabídkou ubytování. 
Přímo u vjezdu do zóny stojí nevyužitá roz-
lehlá administrativní budova. Investoři nemají 
o kancelářské prostory v budově zájem. Proto 
se uvažuje o využití budovy pro ubytovací 
účely. Pro některé objekty či jiné stavby již ale 
alternativní využití nalézt nelze. Na řadu tak 
přichází nákladná likvidace. Nyní již z areálu 
zmizela dlouhodobě nevyužívaná železniční 
vlečka, stejný osud stihne i bývalou kotelnu 
na tuhá paliva. Na likvidaci kotelny včetně 
technologického zařízení a úpravy rozsáhlé 
plochy společnost Regionální centrum koo-
perace připravila projekt s žádostí o dotaci 
v rámci programu Regionální operační pro-
gram Střední Morava, jehož je investorem. 
Realizace tohoto projektu bude zahájena ještě 
v závěru tohoto roku. Nově upravená plocha 
tak bude moci být zanedlouho využívaná 
novými investory. Rekonstrukcí této vstupní 
části průmyslového areálu tak přispějeme 
k zatraktivnění celého areálu.

Výrazným pomocníkem našeho snažení by 
se měl stát projekt Česko-slovenský Průmyslo-
vý klastr Slavičín, kterým chceme ve spoluprá-
ci s partnery ze Slovenska, vysokými školami 
a dalšími klastry přispět k rozvoji podnikání, 
které bude směřovat k inovacím výrobních 
a technologických procesů a k zavádění výzku-
mu a vývoje do praxe. Podpis smlouvy chceme 
zrealizovat 3. října 2008. Rádi bychom tento 

klastr začlenili do mezinárodní sítě klastrů 
a vytvořili tak prostor pro transfer technologií 
a informací mezi obdobně zaměřenými institu-
cemi v rámci Evropské unie. Předpokládáme, 
že se do klastrových aktivit zapojí všechny 
společnosti Průmyslového areálu. Záštitu nad 
tímto projektem převzal ministr pro místní roz-
voj Jiří Čunek. Chceme, aby se areál nejenom 
revitalizoval, ale aby se z něho stal moderní 
průmyslový areál, zajišťující v našem regionu 
zajímavou práci pro stovky lidí. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta
Ing. Radomír Bezděk, předseda představen-

stva, Regionální centrum kooperace, a. s.

Ve Slavičíně chceme mít... 

Místostarosta města Pavel Studeník při 
návštěvě průmyslového areálu se statu-
tárním náměstkem hejtmana Zlínského 
kraje Vojtěchem Jurčíkem

Gymnázium Jana Pivečky 
Aktivity na gymnáziu

Taneční kurzy
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Pro rozšíření vzdělávací nabídky na I. 
stupni jsme žákům 4. a 5. ročníku nabídli 
zajímavé volitelné předměty: základy infor-
matiky, výtvarné činnosti s převahou kerami-
ky a cvičení z českého jazyka. 

Základy informatiky mají za úkol překle-
nout rozdíly ve znalostech práce s počíta-
čem, aby v dalších ročnících mohla výuka 
pokračovat rychlým tempem. Cvičení z čes-
kého jazyka má pomoci žákům s výukovými 
problémy, vybavená keramická dílna s pecí 
a hrnčířským kruhem zase pomůže rozvíjet 
výtvarné nadání.

Čtvrťáci se s těmito předměty setkávají 
poprvé. Díky nim poznají kvalitně vybavené 
odborné učebny v hlavní budově. Žáci pátých 
tříd ve vybraném volitelném předmětu z loň-
ského roku pokračují, nadále rozšiřují a pro-
hlubují své znalosti i praktické dovednosti 
v zajímavých hodinách. 

Mgr. Iva Filáková

Angličtina u žáků druhých tříd

Očekávání, zvědavost, zájem, ale i trochu 
obavy bylo možné spatřit na tvářích malých 
„druháčků“ při první hodině anglického 
jazyka. 

V roce 2006 byla výuka tohoto předmětu 
na naší škole zařazena až do třetího ročníku. 
My jsme se s tím však nespokojili a letos popr-
vé se s prvními anglickými slůvky a větami 
setkávají žáci už ve druhé třídě.

Ptáte se proč? Odpověď je jednoznačná. 
Chceme žáky co nejdříve motivovat k osvo-
jování si tohoto cizího jazyka, vytvářet pozi-
tivní vztah k němu a chuť a nadšení učit se 
ho používat.

Způsob výuky u takto malých dětí musí 
být však na hony vzdálen klasické škole 
s učebnicí. Tady zodpovědnost leží na učiteli, 
na jeho znalosti potřeb a zvláštností malých 
dětí. Na něm záleží, zda budou hodiny pro 
ně zábavné, pestré a zda si pokaždé odnesou 
něco nového.

Forma hry a opakování je tady nezbytná. 
V duchu zásady – čím více smyslů je zapoje-
no, tím je snaha o zapamatování účinnější, 
je nezbytné využívat co nejvíce motivujících 
aktivit. Proto v hodinách děti kreslí, poslou-
chají a zpívají písničky, soutěží, učí se krátkým 
říkadlům, povídají si s loutkami, luští křížovky 
a rébusy.

Jde nám o to, aby žáčci získali pocit, že cizí 
jazyk je součástí jejich života, že jim v době 
počítačů a internetu otevře nové možnosti 
a pomůže jim ke kvalitnímu životu bez jazy-
kových bariér.

Mgr. Helena Kovaříková

Nová nabídka

„Autobuš, tjáva, žežicha…“ – i takto vyřče-
ná slova lze zaslechnout za dveřmi našich 
prvních tříd. A to, co zatím děti nezvládly 
v předškolních zařízeních, se budeme snažit 
co nejrychleji napravit my…

V letošním školním roce nabízí Základní 
škola Vlára, jako jedna z mála škol ve Zlín-

ském kraji, svým prváčkům individuální 
logopedickou péči pod vedením Mgr. Leony 
Turčinkové. Paní učitelka, logopedka s odbor-
ným vysokoškolským vzděláním, se bude 
setkávat s dětmi a jejich rodiči každé pondělí 
v odpoledních hodinách a pomocí obrázků, 
tiskátek, pexesa apod. budou krůček po 
krůčku zdolávat špatnou výslovnost směrem 
k dokonalé mluvě.

Stejnou službu nabídneme i našim budou-
cím žáčkům při lednovém zápise do 1. třídy, 
aby se u nich podařilo odstranit artikulační 
nedostatky ještě před usednutím do školních 
lavic.

A jaké je naše velké přání? Aby všechny ty 
„autobuši“ naložily „tjávy a žežichy“ a odjely 
co nejrychleji pryč od naší školy…

Mgr. Leona Turčinková

Přírodopis interaktivně

Střední odborná škola Slavičín
Divnice 119, 763 21 Slavičín
tel.: 577342408, fax: 577342408/kl.33
www.sosslavicin.cz, e-mail: reditel@sousla-
vicin.cz, zastupcetv@souslavicin.cz

Nabídka forem a oborů středního vzdělávání 
pro školní rok 2009/2010 (od 1. 9. 2009) 
 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(bez přijímacích zkoušek)
 75 - 41 - M/004 Sociální péče-sociálněspráv-

ní činnost
 23 - 45 - L/004 Mechanik seřizovač-mecha-

tronik 
 Střední vzdělání s výučním listem 
(bez přijímacích zkoušek)

1. strojírenské
 23 - 56 - H/001 Obráběč kovů (obor s fi nanč-

ní podporou z rozpočtu ZK)
 ŠVP Automechanik-opravář a řidič moto-

rových vozidel
2. stavební
 36 - 52 - H/001 Instalatér (obor s fi nanční 

podporou z rozpočtu ZK)
3. elektrotechnické 
 ŠVP Provozní elektrikář pro stroje a zaří-

zení budov 
4. služby 
 ŠVP Kuchař-číšník pro restaurační a rekre-

ační zařízení
 32 - 54 - H/006 Obuvník (výuka pro Prabos 

plus, a. s., Slavičín)
 Nástavbové studium - střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 
pro absolventy tříletých oborů středního 
vzdělání s výučním listem ve dvouleté denní 

formě a tříleté dálkové formě studia
 64 - 41 - L/524 Podnikání (přijímací zkouš-

ka: MA+ČJ dne 27. 4. 2009)
Přípravný kurz pro uchazeče do nástavbové-
ho studia: čtvrtky 2. 4., 9. 4., 16. 4. 2009 od 
14.15 hod. (matematika, český jazyk)
Dny otevřených dveří: 
 pondělí 24. listopadu 2008 od 8.00 do 

18.00 hodin
 pondělí 1. prosince 2008 od 8.00 do 18.00 

hodin 
Pozn.: ŠVP – školní vzdělávací program 

obsahující učivo rámcového vzdělávacího pro-
gramu MŠMT rozšířený o učivo projednané 
se sociálními partnery v regionu

Firmy v regionu, zajišťující praktické 
vyučování a zaměstnání absolventů

TVD-Technická výroba, a. s., Rokytnice; 
PGI MORAVA, s. r. o., Hostětín; HYDRAULICS, 
s. r. o., Sehradice; ZÁLESÍ, a. s., Luhačovice; 
Pozemní stavitelství Zlín, a. s.; KOWAG, s. r. 
o., Rokytnice; CEBES, a. s., Brumov-Bylnice; 
NTS Prometal Machining, s. r. o., Hrádek na 
Vlárské dráze; VAMAK, s. r. o., Křekov; PEVOT 
PRODUKT, s. r. o., Újezd; Strojírenské kovo-
výrobní družstvo SKD, Bojkovice; JAVORNÍK-
CZ-PLUS, s. r. o., Štítná nad Vláří; CHMELA-
STAV, s. r. o., Slavičín; INSTOP, spol. s r. o., 
Slavičín; MORAVIA CANS, a. s., Bojkovice; 
PRABOS PLUS, a. s., Slavičín; INTER ZNO-
JEMIA Group, a. s., Znojmo (lázeňské domy 
NIVA –Luhačovice); Anna Kneblová – Viola, 
Olomouc (hotel Praha – Luhačovice); Jana 
Koželuhová – Firma Patrik, Bojkovice.

Tak jako na jiných školách i Střední odbor-
ná škola Slavičín zahájila nový školní rok 1. 
září 2008. Tímto se nám nabízí příležitost 
stanovit si další nezbytné úkoly, z nichž zmí-
ním alespoň ty nejdůležitější:
 vzdělávání a výchovu žáků nadřadit všem 

ostatním problémům ve škole
 realizovat projekt Modernizace a ino-

vace náplně výuky v oblasti programování 
CNC strojů pro obor Mechanik seřizovač-
mechatronik v rámci operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (fondy 
Evropské unie)
 podporovat projekty z fondů EU, zejména 

v oblasti přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika
 podporovat partnerství školy a zaměstna-

vatelů v regionu jako prioritu rozvoje školy
 dokončit opravu střech v areálu školy

Závěrem ještě několik statistických údajů:

V řádném denním studiu bude v tomto 
školním roce studovat 362 žáků, v denním 
nástavbovém studiu 52 a v dálkovém nástav-
bovém studiu 113. Celkem tedy bude na 
SOŠ Slavičín 527 žáků. Ve škole pracuje 40 
pedagogických pracovníků a dalších 12 na 
technickém a ekonomickém úseku. Celkem 
52 zaměstnanců.

Přeji všem žákům SOŠ Slavičín i žákům 
okolních škol hodně úspěchů ve studiu.

Pozn.: Přihlášky a podrobné informace je 
možné získat přímo na SOŠ Slavičín, denně 
od 7.00 do 14.00 hodin, nebo na tel. č. 577 342 
408, 577 343 665, kl. 11.

Ing. Miroslav Kadlec, ředitel školy

Začátek školního roku 2008/2009 Základní škola Slavičín-Vlára

Během letošních prázdnin ZUŠ Slavičín 
zakoupila pro potřeby výuky i koncertní čin-
nost školy nový klavír PETROF III. Organizace 
na pořízení tohoto drahého a potřebného 
nástroje dlouho šetřila a když se podařilo 
získat od sponzorů zbývající částku k dofi nan-
cování koupě, mohla v polovině srpna přivézt 
nové křídlo z Hradce Králové do Slavičína 
a umístit ho do koncertního sálku školy.

Vedení školy za všechny žáky i učitele 
děkuje za fi nanční podporu Zlínskému kraji 
– hejtmanovi Liboru Lukášovi, lékárně Via-
pharm Slavičín – PharmDr. Aleně Radilové, 
fi rmě Dalvika, s. r. o., Slavičín – manželům 
Poláškovým a Moravskému Peněžnímu Ústa-
vu – spořitelnímu družstvu Zlín.

Poděkování patří i panu Radku Charvátovi 
za poradenskou činnost a osobní pomoc při 
nákupu nástroje.

Dne 13. října 2008 v 19 hodin se uskuteční 
v sále slavičínské ZUŠ slavnostní koncert, 
nad kterým přijal záštitu hejtman Zlínské-
ho kraje Libor Lukáš. Jeho zásluhou získala 
škola od Zlínského kraje částku 100 000 Kč. 
V tento den bude poprvé nové křídlo Petrof 

představeno veřejnosti a srdečně jsou zváni 
všichni výše jmenovaní sponzoři, majitelé 
fi rmy Petrof – členové rodiny Petrofových, 
věrní příznivci naší školy a další vzácní hosté. 
V programu koncertu zazní klavírní skladby 
v podání naší bývalé žákyně Pavly Markové, 
dnes studentky 5. ročníku Konzervatoře J. P. 
Vejvanovského v Kroměříži.

Škola oslaví v příštím kalendářním roce 
30 let své existence a v malém předstihu 
dostala k tomuto výročí krásný dárek, který 
bude těšit nejen 55 klavíristů a jejich učitele, 
ale také zajisté Vás všechny – rodiče a příz-
nivce hudby, kteří navštěvujete naše interní 
koncerty.

Mgr. Jana Jakúbková

První zářijové dny 
bývají pro děti vždy 
změnou v jejich den-

ním režimu, končí prázdniny a začíná škola. 
Letošní zahájení školního roku 2008/2009 
připadlo na pondělí 1. září. 

Pro žáky vyšších ročníků se již jedná 
o „rutinní“ záležitost, ovšem pro děti nastu-
pující do první třídy je to významný den, 
který si prožijí společně se svými rodiči. 

Aby vzpomínky na tento den byly co 
nejpříjemnější, připravili jsme ve škole 
zajímavé uvítání. Před budovou školy se 
shromáždili novopečení prvňáčci se svými 
rodiči, prarodiči a za zvuků cvakajících foto-
aparátů a kamer nejdříve prošli symbolickou 
školní branou vytvořenou rukama starších 
spolužáků. Na konci jim byla přidělena tužka 
s jejich jménem a vešli do krásně vyzdobené 
budovy školy. 

V tento významný den navštívil naši 
školu i pan starosta Ing. Jaroslav Končický, 
který předal dětem drobný dárek. Starosta 
mimo jiné dětem řekl, že na své začátky ve 
škole si již příliš nepamatuje, ale vtipnou 
historkou zavzpomínal na první školní dny 
svého syna.

Třídní paní učitelka Mgr. Jaroslava Skráš-
ková děti přivítala, předala každému žáčkovi 
pamětní list, který jim bude připomínat první 
školní den, popřála dětem hodně úspěchů 
a rodičům pevné nervy a trpělivost.

První školní den nových prvňáčků se 
vydařil, všichni odcházeli s hezkým zážit-
kem a děti se podle svých slov těšily na další 
školní dny. 

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

Prvňáčci na ZŠ Malé Pole

Volitelné předměty na prvním stupni 
ZŠ Vlára

Základní umělecká škola Slavičín 
Dárek ke třicetinám

Smíšený pěvecký sbor Cantare 
při ZUŠ Slavičín

hledá zpěváky do mužské části sboru 
– tenory i basy.

Zájemci, hlaste se na tel. č. 577 341 201,
nebo na zkoušce Cantare 

– každou středu od 18 hodin.

oznamuje rodičům, že i v letošním 
školním roce bude probíhat hraní rodičů 
s dětmi, které ještě do mateřské školy 
nechodí. 

Setkáme se 14. října, 11. listopadu 
a 12. prosince 2008 (další po domluvě) 
vždy od 14.00 do 16.00 hodin.

Postupně se seznámíte s třídami i uči-
telkami celé školy.

Těší se na Vás celý kolektiv školy.

Mateřská škola 
Slavičín-Malé Pole

Kombinace interaktivní a pylonové tabule 
přivítala v letošním školním roce naše žáky 
v učebně přírodopisu. Vedle učebny společen-
ských věd a zeměpisu je to již třetí učebna, 
ve které naši vyučující využívají tuto nejmo-
dernější učební pomůcku včetně přímého 
přístupu k internetu.

Všechny tyto učebny předvedeme v plném 
provozu 7. října v rámci Dne otevřených dveří 
a třídních schůzek. Srdečně zveme všechny 
zájemce.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy 
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18. ročník Zlínského srazu historických vojenských vozidel Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
Nabídky našich osmi vícedenních aktivit 

využilo v rámci hlavních letních aktivit celkem 
126 klientů. Poděkování patří všem těm, kteří 
se na těchto akcích v rámci příprav a vlastní 
realizace podíleli.

Zpráva pro děti, které se zúčastnily tábora 
na Martiňáku: pokud si donesete DVD, pak 
vám na ně nahrajeme tábor (fotografi e, pís-
ničky, efekty).

Ke dni 1. 10. 2008 pro své klienty různých 
věkových skupin otevíráme svoji nabídku 
46 pravidelných aktivit – pro školní rok 
2008 – 2009.

Ve středu 10. 9. jsme ve spolupráci se ZŠ 
Malé Pole uspořádali pro zájemce o práci 
v hasičském kroužku prezentační program. 
V této souvislosti patří dík řediteli ZŠ Malé 
Pole, ale především protagonistům akce, 
panu Martinu Lutonskému a panu Tomáši 
Šomkovi. 

V sobotu 13. 9. se nejbližší okolí DDM 
Slavičín změnilo na několik hodin na areál 

formule 1. Ve skutečném kokpitu formule si 
mohli zájemci vyzkoušet svůj talent na řízení 
rychlých aut, a to celkem ve čtyřech katego-
riích. Soutěžilo se o zajímavé ceny. Bylo to 
příjemně strávené dopoledne, nejen pro ty, co 
měli chuť soutěžit, ale i pro přihlížející. 

Vítězové dostali pěkné ceny a kdo měl 
chuť, měl možnost na zahradě DDM Slavičín 
využít atrakcí ke skotačení. 

V úterý 23. 9. se v rámci akce Den, kdy 
svítí Světlušky rozsvítily pomyslné lucerničky. 
Dvojice „světlušek“ oslovovaly žáky, studenty, 
učně a místní občany, aby přispěli, tak jako 
každoročně v tuto dobu, ve prospěch slabo-
zrakých a nevidomých. Odměnou pro dárce 
byly magnetky a náramky, obojí s logem akce. 
V příštím čísle Slavičínského zpravodaje se 
v rámci zpráv z domečku pro děti dozvíte, 
jaký byl výsledek akce.

V pátek 26. 9. jsme ve spolupráci se ZŠ 
Malé Pole a ZŠ Vlára uspořádali pro děti 
zájezd, jehož obsah byl netradiční. Reagovali 

jsme na nabídku společnosti PARA Consul-
ting Havířov a využili možnosti zúčastnit se 
outdoorových aktivit v rámci 25 disciplín 
(nafukovací atrakce, trampolíny, střelba 
z kuše, umělá lezecká stěna, ringo, lukostřel-
ba…), a to v oblasti Velkých Karlovic.

Ve spolupráci s místní knihovnou připra-
vujeme další ročník Pohádkiády, který se 
uskuteční ve dnech 10. – 11. 10. 2008.

PaedDr. Zdenka Odehnalová, 
ředitelka DDM Slavičín 

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana 
Pivečky, o. p. s., nabízí: 

Použití PC a internetu – 10 Kč za 1 hodinu 
(5 Kč za 30 minut). V individuálních odů-
vodněných případech poskytujeme určitou 
časovou dotaci zdarma. 

Rovněž nabízíme krátkodobý pronájem 
plně vybavené počítačové učebny s 12 PC 
v domě č. p. 111 na Horním náměstí i učebny 
v domě č. p. 96, kopírovaní, zálohování, tisk, 
laminování, kroužkovou vazbu a termovaz-
bu dokumentů. 
Vzdělávací kurzy 
Nezaměstnaní, matky na MD a handica-
povaní:
 Počítačové kurzy - základy práce na PC 

(20 hodin za 300 Kč) 
 Word a Excel pro mírně pokročilé (20 

hodin za 350 Kč) a pro pokročilé (20 hodin 
za 400 Kč) 
 PowerPoint (8 hodin za 200 Kč) 
 Tvorba webových stránek (20 hodin za 

550 Kč) 

Zaměstnaní: 
 Počítačové kurzy - základy práce na PC 

(20 hodin za 650 Kč) 
 Word a Excel pro mírně pokročilé (20 

hodin za 700 Kč) a pro pokročilé (20 hodin 
za 750 Kč)
 PowerPoint (8 hodin za 450 Kč) 
 Tvorba webových stránek (20 hodin za 

900 Kč) 
Kurzy řemesel:
 Paličkování pro pokročilé 
 Keramika

Celorepublikový sraz historických vozidel 
pořádaný Veteran Car Clubem Zlín ve spo-
lupráci s Klubem vojenské historie Slavičín 
se konal v sobotu 16. srpna 2008. Vzhledem 

k nepřízni počasí se plánovaná orientační jízda 
po okolí Slavičína nekonala. 

V Rudimově byla za přítomnosti předsedy 
Svazu letců ČR Ing. plk. Stanislava Filipa odha-
lena pamětní deska věnovaná příslušníkovi 
311. bombardovací perutě RAF, pplk. letectva v. 
v., in memoriam, Otakaru Janůjovi. Důstojným 
pokračování vzpomínkových akcí bylo uctění 
památky na slavičínském hřbitově u pomníku 
padlých hrdinů z II. světové války.

18. ročník Zlínského srazu historických 
vojenských vozidel 2008 byl uspořádán pod 
záštitou hejtmana pana Libora Lukáše a za 
podpory Zlínského kraje. 

Více fotek a informací na 
http://autoklubvt.wz.cz

Festival „Slavičínské padající listí“ a vstup divadla SemTamFór 

Byli jste v pohádkovém lese?

Úspěchy ve fotografování 

Informace Vzdělávacího střediska

Ano byli, tedy byl. Využil jsem pozvání 
Nadace Jana Pivečky, SemTamFóru a dal-
ších organizátorů k procházce pohádkovým 
lesem. Pohádkově krásné počasí, auta parku-

jící až u Prabosu, dlouhá fronta 
malých znalců pohádek a jejich 
rodičů…, to vše byly průvodní 
jevy této velmi pěkné akce. Na 
děti nejprve čekala řada her, 
ve kterých si mohly vyzkoušet 
svou zručnost a obratnost a pak 
už přes most hurá do pohádky. 
Červená karkulka, čerti, čaroděj-
nice, Rumcajs s Mankou, Maková 
panenka a motýl Emanuel, ale 
také ježibaba v perníkové cha-
loupce či Shrek a jeho vyvolená 
Fiona – to je jen část postav na 
stanovištích, na kterých děti 
musely prokázat svou odvahu 

(třeba si stoupnout u čertů na váhu nebo 
projít kolem ježibaby a nevzbudit ji), šikovnost 
nebo znalosti. Děti srdnatě zpívaly, recitovaly 
básničky nebo odpovídaly na zvídavé dotazy 

pohádkových postav. Děti i dospělé jistě kromě 
perfektní organizace celé akce, která byla 
řízena neomylnou ruku ředitelky Nadace 
Jana Pivečky Boženky Filákové, potěšila také 
občerstvovací stanice v nejvyšším bodě celé 
trasy. Ti, kteří neuvěřili tvrzení, že podávaný 
mok je vzorkem z laboratoře městské nemoc-
nice, udělali dobře.

V pohádkovém lese působilo celkem 
84 organizátorů a dobrovolníků, kterým je 
potřeba za všechny rodiče a děti poděkovat. 
Akci navštívilo více než 800 dětí a rodičů a její 
věhlas už jde daleko za hranice města. Dva 
dny po akci jsem obdržel dotazy z Luhačovic, 
Zlína a Vizovic, kdy že tato akce bude, že 
se na ni chystají. Se zklamáním byla přijata 
odpověď, že je pro letošní rok již pozdě. Pokud 
tedy organizátoři mají kapacitu a chuť, příští 
ročník lze úspěšně prezentovat v regionálním 
tisku. Kam až se pak potáhne ten „štrúdl“ 
parkujících aut, se lze jen dohadovat. To ale 
jistě není vůbec podstatné. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Od září můžete opět volně navštěvovat Dílnu 
Inspirace, a to každou středu od 16.00 hodin 
v domě č. p. 96 na Horním náměstí. 
Plán aktivit v dílně: 
 8. – 22. října - kurz Drátkování – i vánoč-

ní ozdoby  29. října – výrobky s vánoční 
tématikou
 listopad - adventní věnečky, háčkování 

ozdob
Hledáme lektora pro výuku v kurzu 

„Práce s programem Corel“. 
Informovat a hlásit se můžete přímo 

v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese 
Horní nám. 111 nebo na telefonních číslech 
577 342 822, 739 095 315. 

Projekt „Vzdělávací středisko Nadace Jana 
Pivečky“ je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem, Ministerstvem 
pro místní rozvoj a Zlínským krajem.

na počest 64. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty 

Zahájit nějak netradičně sedmou sezónu 
v našem divadle se nám zdálo podstatné. Jen 
se podívejme na symboliku čísla 7. 

Matematicky je to například nejvyšší 
prvočíslo prvé desítky a součet 3 + 4, kdežto 
násobek 3 x 4 je významná dvanáctka. Astro-
nomicky je to počet dnů jedné měsíční fáze. 
Podobně jako trojku ji najdeme téměř ve 
všech náboženských systémech, a ovšem i její 
symbolika je rozmanitá a rozsáhlá. Například 
Augustin říká, že sedma znamená universitas, 
totum, perfectio, tedy česky všeobecnost, 
celost, dokonalost. Nejvýstižněji z pohledu 
náboženského shrnuje symboliku sedmič-
ky Gen 2,1-3: Požehnal Bůh dni sedmému 
a posvětil ho.

A tak jsme dlouho rozjímali, procházeli 
si námi pořádané akce za posledních šest let 
a mysleli i na to, jak ocenit k této příležitosti 
i Vás, diváky, kteří nás celý rok podporujete? 
Nakonec jako metafora k námi pořádané kraj-
ské přehlídce amatérského divadla „Valašské 

O jednom přátelství

Důvodů, kdy a proč přátelství vznikají, 
je více. Některá časem zaniknou, jiná trvají, 
jak se říká, až za hrob.

Rád bych se zmínil o přátelství, které 
vzniklo v mládí mezi dvěma dívkami 
Maruškou a Jiřinkou, ale bohužel bylo 
před 47 lety přerušeno úmrtím jedné z nich 
– naší sestry Marie. Bylo to opravdové 
přátelství, o čemž svědčí skutečnost, že ta, 
která osobu velmi blízkou tímto ztratila, 
nikdy nezapomene položit kytičku na její 
hrob ke dni jejího narození. 

Za tuto pozornost děkují paní 
Jiřince Goldbachové sourozenci 

Jan a Jaroslav Studeníkovi. 

Vážená redakcia, 
chcel by som sa cestou Vášho časopisu 

poďakovať pracovníkom reštaurácie Zálož-
na za príkladný prístup k návštěvníkom. 
Chodím sem pravidelne už 20 rokov, a to 
3 – 4krát do roka. Eště som sa ani raz 
nestretol s nespokojenosťou s ponúkaný-
mi službami. Strava je vždy veľmi chutno 
pripravená, cenovo prijatelná a v dostatoč-
nom množstve. 

Nakoľko vo Vašom mestě vždy pri 
návšteve i prespím, moja vďaka patrí 
i pracovníkom hotela Slavičan, v kto-
rom nájdem vždy príjemné prostredie 
a ochotu.

Tohto roku som dokonca dostal i zľavu 
ako stály klient.

Pracovníkom hore uvedených zaria-
dení ďakujem a prajem im veľa úspechov 
v ich práci.

Peter Titka, Šaľa, Slovensko

Křoví“ vznikl festival „Slavičínské padající 
listí“. Podstata festivalu se skrývá v samotném 
názvu „Slavičínské padající listí“: 1) Slavičín-
ské – jako především interní přehlídka tvorby 
Divadla SemTamFór; 2) padající listí – tak 
jako všechno na světě prožívá své jaro, léto, 
podzim a zimu, tak i naše inscenace. K tomu 
se festival odehrává na podzim, navíc jsme 
pozvali i jiné hosty, aby vystoupili na našem 
festivale. Takže vznikne taková přehlídka 
barevného listí i z jiných stromů a divadelních 
žánrů, například z Prahy přijede Divadlo (bez 
záruky) se svojí proslulou inscenací Titanic 
Orchestra, či divadlo z Brna přiveze pouliční 
představení. 

Chystáme pro Vás nahlédnutí do zákulisí 
našeho divadla, hudební překvapení a pro 
Vaše děti den plný fantazie a her, zakončený 
představením pro děti. A tak teď otevřete 
Váš diář, nahlédněte, zda v termínu 3. – 5. 
října 2008 máte volno. Pokud ano, tímto Vás 
srdečně zveme na zahájení 7. sezóny Divadla 
SemTamFór a těšíme se na Vaši účast. 

Váš SemTamFór

Řekněte, kdy jste naposledy sbalili tašky, 
nalili butelku slivovice, nasmažili řízky 
a vyrazili na klasický zájezd? Že už si ani 
nevzpomínáte?!

No vidíte, a my v Nevšové… Abych to 
tedy upřesnila: Klub žen a Dobrovolní hasiči 
z Nevšové jsme se vydali na výlet, tak jak to 
bývalo v dřívějších dobách zvykem.

Náš zájezdový autobus startoval 6. 9. o půl 
čtvrté ráno z Nevšové a hurá po vlastech 
Českých!

Naším sobotním cílovým bodem byl 
zámek Hluboká a Český Krumlov. Zámek 
Hluboká byl opravdu nádherný, člověk si 
připadal jako v pohádce. A o Českém Krum-
lově můžeme říct totéž, opravdu se bylo na 
co podívat.

I počasí nám bylo nakloněno po celý den, 
sluníčko svítilo jako divé!

Závěr večera proběhl v kempu Bezdrev 
u rybníka, kde pár otužilých nadšenců smoči-
lo své údy. Pokračovalo se u táboráku se špe-

káčky, chlebem, hořčicí a samozřejmě u piva 
a trochu té halůzkové. Po tomto blahodárném 
moku se nám rozvázaly i naše unavené jazyky. 
A víte čím? No přece hezkou českou písnič-
kou! Věřím, že na nás Nevšovjany budou 
v tomto kempu dlouho vzpomínat!

Neděle proběhla brzkým budíčkem. 
Nadšenci se opět koupali, a to už v sedm 
hodin ráno.

Po snídani cesta pokračovala na Boubín. 
Pěší tůra lesem byla odměněna nádherným, 
nezapomenutelným výhledem do kraje.

No a už nám zbývala jenom cesta zpět 
– k domovu. Ani jsme nestihly všechno, co 
bylo původně v plánu. A jak se zdá, budeme 
muset akci opět zopakovat!!

Litujete, že jste s námi nebyli? Já jsem si 
to hned myslela… Ale nebojte se, budete mít 
znovu šanci se zúčastnit! Zase příští rok bude 
repete! Už se na Vás těšíme!

Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

V jubilejním 50. ročníku prestižní 
fotografi cké soutěže - mapového okruhu 
„VYSOČINA“ se již tradičně zúčastnili 
členové klubu amatérských fotografů 
KFA Brumov, mezi jehož členy se řadí 
i někteří slavičínští „fotoamatéři“. KFA 
Brumov z 15 soutěžících fotoklubů obsadili 
1. místo. Nejlépe umístěným Slavičanem 
v jednotlivcích z 225 fotografi í byl Pavel 
Meisl, který se dělil o 9 – 11 místo. Tímto 
současně zveme všechny příznivce fotogra-
fi e do svých řad. Více informací na www.
kfa.wgz.cz/.

do symbolické sedmé sezóny

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!

Z Vašich dopisů
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Mnoho lidí zvažuje pořízení vlastního 
bydlení (bytu, rodinného domu) nebo 
rekonstrukci stávající nemovitosti. Mnohdy 
z důvodu nedostatku prostředků své zámě-
ry zbytečně odkládají. Jen těžko lze však 
předpokládat, že nový dům, nová okna, 
kuchyň nebo novou střechu pořídí za rok či 
dva levněji! Naštěstí je k dispozici několik 
možností, které téměř každému umožní 
získat fi nanční prostředky pro svůj záměr 
ve velmi krátkém čase.

Jednou z nich je úvěr ze stavebního spo-
ření. Jeho hlavní výhodou je, ve srovnání 
s hypotékou, velmi nízká úroková sazba 
(3,7%), která je garantovaná po celou dobu 
splácení úvěru. Mylná je také představa, že 
abychom mohli žádat o úvěr, musíme mít 
již naspořeno na stavebním spoření. Ve 
skutečnosti je možné společně se založením 
stavebního spoření žádat o tzv. překlenovací 
úvěr. Další významnou předností je státní 
podpora. Tu lze čerpat v rámci stavebního 
spoření, a to i po dobu splácení úvěru. 

Úvěry ze stavebního spoření jsou zcela 
ideální na rekonstrukce a opravy domů 
a bytů. Úvěry do výše 600 tis. korun lze 
získat bez zástavy nemovitostí. 

Svou nezastupitelnou roli hrají také hypo-
teční úvěry. Tzv. hypotéky jsou úvěry, které 
jsou vždy zajištěny nemovitostí. Hypoteční 
úvěry se využívají zejména na pořízení nebo 
výstavbu nemovitosti. Výhodou hypotečních 
úvěrů je možnost rozložení splátek na dlou-
hé období (až 30 let) a tím dosáhnout nízké 
měsíční splátky. To má zásadní význam na 
dostupnost úvěru.

Hypoteční úvěry mají úrokovou sazbu 
stanovenou vždy na dobu tzv. fi xace (1, 2, 
3 nebo 5 let). Banka po uplynutí této doby 
má možnost tuto sazbu změnit. Také tuto 
využívá, a to téměř vždy v neprospěch klienta. 
Obranou proti tomuto zvyšování sazeb, a tím 
i splátek úvěru, je tzv. refi nancování stávající 
hypotéky. Tzn., že klient úvěr splatí jiným, pro 
něho výhodnějším. Výsledkem je zachování 
stávající výše splátek a mnohdy dokonce 
i jejich snížení. Ročně je tak možné ušetřit, 
podle výše úvěru, i desítky tisíc korun. 

Nalezení optimálního řešení pro člověka, 
který se neorientuje v oblasti fi nancí, je velmi 
obtížné, takřka nemožné. Mnohdy tak volí 
nejsnáze dostupnou banku.

Každý klient má své specifi cké potřeby 
a možnosti. Mnohdy si banka klade neúměrné 

požadavky nebo nabízí klientovi pro něho 
ne zcela optimální řešení. 

Jsou také klienti, kteří v minulosti měli 
problémy se splácením úvěru a dnes už 
jim banka z tohoto důvodu nový úvěr 
neposkytne. Zkrátka pro každého je třeba 
hledat individuální řešení.

Orientovat se v oblasti fi nančních pro-
duktů Vám může pomoci fi nanční poradce. 
Kvalitní poradce navrhne řešení, které 
bude odpovídat nejen Vašim potřebám, ale 
zejména možnostem a situaci.

Finanční poradce Vám může ušetřit 
mnoho peněz z rodinného rozpočtu. Vět-
šina poradců je schopna navrhnout řešení 
nejen v oblasti úvěrů, ale i pojištění. Víte, 
že například na povinném ručení u auto-
mobilu můžete ročně ušetřit i několik 
tisíc korun?

Bližší informace v oblasti úvěrů 
a pojištění můžete získat u autora 

článku.

Bc. Ivo Marek, fi nanční poradce,
tel.: 773 581 965

Finanční poradce Vám pomůže ušetřit tisíce korun ročně

Kandidáti KDU-ČSL pro krajské volby 2008 Vás zvou na setkání s občany, které se uskuteční 
na Horním náměstí ve Slavičíně dne 9. 10. 2008 v 15.30 hodin.
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+ DÁREK PRO KAŽDÉHO!+ DÁREK PRO KAŽDÉHO!

+ DÁREK+ DÁREK 
    PRO KAŽDÉHO!É !É

AKCE NA PNEU PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!AKCE NA PNEU PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

GEOMETRIE KLIMATIZACE OLEJE BRZDYGEOMETRIE     KLIMATIZACE OLEJE    BRZDY    
VÝFUKY TLUMI E SERVIS KLIMATIZACEVÝFUKY   TLUMI E    SERVIS KLIMATIZACE 

OPRAVY A PROREZÁVÁNÍ NÁKLADNÍCH PNEUMATIKOPRAVY A PROREZÁVÁNÍ NÁKLADNÍCH PNEUMATIK

SLAVI ÍN – HRÁDEKSLAVI ÍN – HRÁDEK
(AREÁL ZD)(AREÁL ZD)

TOTÁLNÍ VÝPRODEJTOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LETNÍCH PNEU!          LETNÍCH PNEU!

TOTÁLNÍ VÝPRODEJTOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LETNÍCH PNEU!          LETNÍCH PNEU!

PRODEJ ZIMNÍCH PNEUPRODEJ ZIMNÍCH PNEU      
ZAHÁJEN!ZAHÁJEN!                

PRODEJ ZIMNÍCH PNEUPRODEJ ZIMNÍCH PNEU        
ZAHÁJEN!ZAHÁJEN!                

SLEVY AŽ 40%
SLEVY AŽSLEVY AŽ 4040%%

TEL.: 577 341 675TEL.: 577 341 675
MOBIL: 723 070 808MOBIL: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ

PNEU PLUS PO NOVÉMPNEU PLUS PO NOVÉM
NOVÝ PERSONÁL – NOVÉ SLUŽBY!NOVÝ PERSONÁL – NOVÉ SLUŽBY!

  kompletní záruční a pozáruční servis 
 seřizování a diagnostika benzínových a naftových motorů
  čištění a plnění klimatizace
  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
  kontrola a příprava vozu na zimní provoz

 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

Program:
Pátek 3. října
15.00 Off-program: 
Otevřená zkouška Divadla SemTamFór
Pohled do zákulisí aneb jak fungují „oprašovačky“ 
v Divadle SemTamFór?
Orgasmus bez předsudků
Jeden a jedna jsou tři
Holky Elky
Vstup volný

18.30 Divadlo v „karanténě“ Brno
Divadelní cirkus
Pouliční divadlo – takový cirkus jste ve 
Slavičíně ještě neviděli! Vstup volný
20.00 Divadlo (bez záruky) Praha 
Titanic Orchestra
Pozvání přijal spřátelený soubor z Prahy – účastník 
Národní přehlídky.
„Svět je Titanic, na kterém se všichni plavíme. 
Jediným únikem je fantazie.“ Absurdní, mírně 
mystická komedie v Česku téměř neznámého 
bulharského autora, se pohybuje na rozhraní 
mezi snem a realitou. 
Vstupné 50 Kč

Sobota 4. října 
10.00 Off-program: 
Otevřená zkouška Divadla SemTamFór
Pohled do zákulisí aneb jak vypadá zkoušení 
nové hry a ne vždy pozitivní komunikace mezi 

režisérem, technikou a herci. Jak se z ničeho udělá 
něco či z něčeho vytvoří na jevišti nic – taková cesta 
věčného hledání přijatelného tvaru!
Vstup volný

14.00 Divadlo SemTamFór Slavičín
Ray Cooney 
Jeden a jedna jsou tři
Komedie o tom, jak jeden nedodržený harmonogram 
změní nejeden život.
Vstupné 50 Kč

16.30 Off-program  
Jak zabránit „přeřekům“ na jevišti!
aneb pojďte nahlédnout do zákulisí a šaten, kdy 
se herci před představením rozmlouvají, aby tak 
zabránili přepře... pepř... překnutí na jevišti. 
Vstup volný

17.00 Divadlo SemTamFór Slavičín
Diego Ruiz/Fiona Bettanini 
Orgasmus bez předsudků
aneb některé věci se říkají jenom v posteli!
Vstupné 50 Kč

20.00 Divadlo SemTamFór Slavičín
Radmila Adamová Holky Elky
Životní cesty jsou nevyzpytatelné ale i neodvra-
titelné a pozlátko života na výsluní časem ztrácí 
svůj lesk a postupem času šediví a opadá – pokus 
o psychodrama. 
Vstupné 50 Kč

Neděle 5. října
10.00 Maňásek ZŠ Slavičín
Vystoupení dětského souboru.
Vstupné 30 Kč

11.00 Program pro děti
Hry pro děti 
Dětská diskotéka
Spousta her a zábavy pro nejen nejmenší náv-
štěvníky festival.
Vstup volný

14.00 Divadlo Zdeňka Štěpánka 
Napajedla 
Zvířátka a loupežnice
Milá a zábavná podívaná pro malé i velké 
diváky. Členové souboru byli postaveni před 
hereckou výzvu v podobě živého zpěvu. Vždyť 
kde jinde získat zkušenosti než v pohádce pro 
děti, které vnímají více než dospělí a jen tak něco 
neomluví. A jak to v pohádkách bývá, zlo i zde je 
potrestáno a Mařenka po krátkém otálení řekne 
Honzíkovi „ano”.
Vstupné 30 Kč

Doprovodný Off-program
Vystoupení nejrůznějších kapel, skupin a uskupe-
ní, které budou vyplňovat čas mezi jednotlivými 
představeními.

Celý víkend bude zpřístupněno zákulisí festivalu 
a divadla i s „patřičným“ výkladem.
Občerstvení zajištěno – hlady nikoho nenechá-
me. 
Vstup volný

Permanentka na celý festival 
v ceně 200 Kč v předprodeji 
v Městském infocentru Slavičín.

Festival 
SLAVIČÍNSKÉ PADAJÍCÍ LISTÍ
3. – 5. 10. 2008
Sokolovna Slavičín
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Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpo-

mínání.
Dne 15. října 2008 by se dožil pan 
Antonín KOUBEK 80 let. S láskou 
vzpomínají manželka, syn a dcera 

s rodinami. 

Dne 14. října 2008 vzpomínáme 
6. výročí úmrtí paní 

Hedviky PEŠKOVÉ a dne 15. října 
vzpomeneme 12. výročí úmrtí paní 
Hedviky HRBÁČKOVÉ z Nevšové
S láskou vzpomínají manžel, děti 
Ilona a Petra s rodinami a rodina 

Hrbáčkova.

Odešel jsi, tatínku a dědečku, tiše, 
jako když hvězda padá. Zůstala nám 

jen velká bolest v srdci i na duši, 
která neuvadá. Osud nám nevrátí, co 
nám již navždy vzal, vrací jen vzácné 

vzpomínky, velkou bolest a žal.
Dne 14. října 2008 vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 
pana Františka LYSÁKA 

z Hájenky-Lipové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel-

ka, dcery a syn s rodinami.

Kdo žije dál v srdcích těch, které 
opustil, ten neodešel.

Dne 8. 8. 2008 jsme si připomněli 
pěknou vzpomínkou nedožité 

100. výročí narození našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 

Vincence DVORSKÉHO z Nevšové. 
S láskou a úctou vzpomínají syn 
Vladislav s rodinou, syn Vincenc 

s rodinou a dcera Marie s rodinou.

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

Dne 17. října 2008 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí paní 
Aleny BOROVÉ ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají a děkují 
manžel, syn a dcera s rodinami.

V Z P O M Í N Á M E

Odešel jsi náhle a tiše, jako když 
zhasne svíce, nebylo pomoci více. 
Kdo s Tebou žil, jediný ví, že Tvým 

odchodem všechno ztratil. Již nikdy 
nemůžeme Ti nic jiného dát, jen svíci 

rozsvítit, květy na hrob položit 
a s láskou vzpomínat.

Dne 13. října uplyne první výročí 
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj 

manžel, náš tatínek a dědeček, pan 
Josef ŠNEJD.

Stále vzpomínají a nikdy nezapome-
nou manželka, syn a dcera 

s rodinou. 

Dne 21. října 2008 uplyne 10 let, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička, paní 

Ludmila KAPUSTOVÁ. S láskou 
vzpomíná manžel a děti s rodinami. 

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají.
Dne 1. října uplyne 15 let od úmrtí 

pana Rostislava KUPČÍKA 
z Bohuslavic.

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a synové.

Pozůstalá rodina po Milanu Havr-
lantovi děkuje všem zúčastněným za 
projevení soustrasti, květinové dary 

a účast na jeho poslední cestě.
Děkujeme Městské nemocnici ve 
Slavičíně, primáři MUDr. Liboru 

Palkovskému, lékařům a zdravotnímu 
personálu za péči, kterou věnovali 
panu Milanu Havrlantovi. Rodina 

Havrlantova

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
chybíš nám moc všem. Prázdná jsou 
místa, kde zněl Tvůj hlas, však vzpo-
mínka na Tebe zůstává v nás. Odešel 
jsi tak náhle, nikdo to nečekal, osud 

sám to chtěl, ale proč to tak uspěchal?
Dne 19. října 2008 by se dožil 35 let 

náš milovaný syn Ivo HORA ze Zlína. 
Dne 15. června tomu bylo 16 let, kdy 

tragicky zemřel. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 

mu, prosím, s námi tichou vzpo-
mínku. S láskou a úctou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou rodiče, sestra 
Markéta a babičky Pilkova a Horova.

Dne 15. října 2008 by oslavil v kruhu 
svých blízkých a přátel své 90. výročí 
MUDr. Zdeněk HŘIB. Za vzpomínku 

děkuje syn Zdeněk s rodinou.

Jsou chvíle v životě, které nemůžeme 
nikdy změnit.

Dne 13. října 2008 vzpomeneme 
11. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustila naše dcera 
Blanka DORUŠKOVÁ ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, 

sestra Renata a sestra Jarmila 
s rodinou.

Dne 18. října 2008 by oslavil 70. naro-
zeniny pan František TRLLO.

S láskou vzpomíná syn Dušan s rodi-
nou.

Děkujeme všem za projevenou 
soustrast, květinové dary a účast při 
posledním rozloučení s paní Marii 

Chovančíkovou. 
Zarmoucená rodina.

Dne 12. října 2008 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí naší milé maminky 

paní Filomeny VÍTKOVÉ.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, 
ten neodešel.

Dne 2. října 2008 by se dožil 100 let 
pan Alois MARTINEC z Petrůvky.
S láskou a úctou vzpomínají dcera 

Anna Zvončáková s rodinou, synové 
Alois s Antonín s rodinami.

Pozůstalí paní Marie Hrabinové 
děkují všem za projevení soustrasti, 

květinové dary a účast při posledním 
rozloučení. 

Děkujeme MUDr. Marii Častulíkové za 
obětavou péči, kterou věnovala paní 

Marii Hrabinové.
Rodina Maňasova

Dne 11. října 2008 si připomínáme 
15. výročí úmrtí paní 
Marie SALVETOVÉ. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manžel Vladimír, 

děti Ivan, Renata, Michaela s rodinami 
a sestra Libuše s rodinou.

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

Každičká vzpomínka smutný je vzdech, 
navždycky zůstaneš v srdcích nás všech.

Dne 22. října 2008 si připomeneme 
nedožitých 65 let pana 

Bohumila MATOUCHA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, 
dcera, syn s rodinou a ostatní příbu-

zenstvo.

Odešel, ale v našich myslích a srdcích 
zůstává stále s námi.

Dne 24. října 2008 uplyne 5 let, kdy nás 
navždy opustil 

pan Miloslav BAČA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, 

kdo vzpomenou s námi.

Dne 21. října 2008 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí pana 

Jaromíra STARÉHO z Nevšové. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Marie, dcery Jana a Marcela, vnučky 
Zuzana a Barbora s rodinami, Jana 

a Marcela.

S úsměvem na tváři Tě každý znal, 
všem, kteří potřebovali, jsi rád pomáhal.

Dne 2. září 2008 jsme si připomněli 
4. smutné výročí úmrtí našeho syna 

Milana KŘENKA ze Slavičína.
S lásku a úctou vzpomínají rodiče, 

synové Tomáš a Michal, sestra Helena 
a bratr Josef.

Když na Tebe vzpomínáme, stále slzy 
v očích máme.

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

Dne 17. října 2008 vzpomínáme 
30. výročí úmrtí drahé dcery 

Lenky PETRÁŠOVÉ.
S láskou vzpomínají sestra a rodiče.

Dny, týdny, měsíce, ba i léta plynou,
však ani tento čas nezahojil tu ránu 

bolestivou...
Dne 29. října 2008 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí mého drahého 

manžela a tatínka, 
pana Jana CEKOTY.

S láskou vzpomíná manželka s dětmi 
a ostatní příbuzenstvo.

Děkujeme všem za účast, květinové 
dary a slova útěchy při posledním 

rozloučení s naší maminkou a babičkou 
paní Marií MACKOVOU. 

Zarmoucená rodina.

Děkujeme panu primáři 
MUDr. Palkovskému, všem lékařům, 
sestřičkám i ostatním zaměstnancům 
slavičínské nemocnice za příkladnou 
a obětavou péči, kterou věnovali paní 

Marii Chovančíkové. 
Zarmoucená rodina.

NAROZENÍ
Pavel a Soňa Hrbáčkovi – syn David
Roman a Lenka Machalovi – syn Alex
Radek a Monika Beckovi – syn Dominik
Petr a Alena Pekařovi – dcera Tereza
Petr a Ivanna Čechovi – syn Petr
Radomír a Dana Matějkovi – syn Damián
Martin Kašpar a Miroslava Hověžáková 
– syn Tobias
Petr a Ivana Poláčkovi – syn Pavel
Cyril Malej a Martina Byčanová – syn Cyril
Daniel a Alena Zvoníčkovi – syn Vojtěch
Roman a Jana Matouchovi – dcera Helena
Pavel Meisl a Eva Tkadlecová 
– dcera Barbora
Petr a Lenka Kratěnovi – syn Jakub

SPOLEČENSKÁ KRONIKA SRPEN

ÚMRTÍ 
 3. 8. 2008 Ján Michna, 75 let, Hrádek
 10. 8. 2008 Anežka Mňačková, 75 let, Bohuslavice
 12. 8. 2008 Josef Sukaný, 79 let, Šanov
 24. 8. 2008 Jan Strnka, 62 let, Slavičín

SŇATKY
Jan Skočovský a Eva Hnilová
Miroslav Hora a Hana Konopásková
Aleš Kepák a Pavlína Pešatová
Libor Lorenc a Nikola Machů
Petr Večerka a Zuzana Čuříková
Libor Pošvec a Martina Elefantová
Jiří Zicha a Miroslava Dorušková
Josef Haloda a Šárka Viceníková
Štefan Merčák a Dagmar Gašpárková
Jiří Králík a Veronika Andersová

Ve dnech od 21. 7. – 8. 8. 2008 
se konal na Charitě sv. Vojtěcha 
příměstský tábor. Byl rozdělen 
na dva turnusy a program pro 

děti připravovala Iveta Zielinová. Kromě 
her a jiných zábavných činností měly děti 
možnost navštívit hasičskou zbrojnici, kde 
je přivítal pan Masař a ukázal jim hasičskou 
techniku. Děti si mohly všechno vyzkoušet, 
a tak sklidila první návštěva veliký úspěch. 
Jako druhá následovala prohlídka záchranné 
služby ve Slavičíně, kterou vedla Mgr. Broni-
slava Gergelová. Děti sloužily při výkladu jako 
fi guranti, zopakovaly si základy první pomoci 
a prohlédly si sanitku. Od Mgr. Gergelové jsme 
dostali velkou pochvalu. Jako poslední jsme 
navštívili Obvodní oddělení a Inspektorát 

cizinecké policie ve Slavičíně. Tady pro nás vše 
zorganizoval npor. Bc. Vratislav Hruška. Jeho 
„šikovní kluci policisté“ nás provedli celou 
budovou a ukázali nám celu předběžného 
zadržení. Venku na nás čekal test z dopravní 
výchovy, policejní auto a výstroj. Výklad poli-
cistů byl doplněn různými zážitky a my jsme 
si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to mít na 
sobě pouta. Každý z nás rychle pochopil, že 
bude raději slušným občanem našeho města. 
Nakonec jsme všichni obdrželi osvědčení 
– Mladý ochránce zákona. 

Všechny tři návštěvy byly pro děti velkým 
přínosem. Děkujeme všem, kteří se dětem 
věnovali, za jejich ochotu a přejeme hodně 
úspěchů a sil do další práce.

Charita sv. Vojtěcha

23. června jsme navštívily v domově 
důchodců v Loučce naše spoluobčany, kteří 
tam žijí. Pro každého jsme připravily malý 
dárek z peněz klubu, upekly jsme jim třeš-
ňovou bublaninu, přivezly třešně.

Poseděly jsme u kafíčka při povídání 

o životě ve Slavičíně, vzpomněly kamarád-
ky a kamarády, přitom nejedna měla slzy 
v očích dojetím. 

Kolektiv žen z KD ve Slavičíně – 
Brlicová, Bělotová, Divilová, Prchlíková

Příměstský tábor při Charitě sv. Vojtěcha ve Slavičíně

Klubu důchodců Slavičín

Dne 2. října 2008 oslaví 
60 let společného života 

Josef a Ludmila HASÍKOVI 
z Petrůvky. Do dalších let hodně 
zdraví a veselou mysl přejí Josef , 

Miroslav a Libuše s rodinami, sedm 
vnoučat a čtyři pravnoučata. 

Blahopřejeme
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Mladosť z Dubnice nad Váhom, Lipovjan z Lipova, Včelaran z Topolné, Olšava 
z Uherského Brodu, Slavičan a Slavičánek ze Slavičína  
Foto: Pavel Meisl, Marie Rumplíková

Vystoupení folklorních souborů a ukázky 
tradičních řemesel v letní scéně
7. září 2008

Jak to dělali naši staříčci...

Akce byla spolufi nancována z Fondu kultury Zlínského kraje.
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Kvízování pro malé i velké – začátek ve 
13.00 hod. Zábavné odpoledne plné soutěží, 
her, hlavolamů a testů ze všeobecných znalostí 
pro mladou i starší generaci. Každý účastník 
si může otestovat své vědomosti z různých 
společenskovědních oborů. Pro všechny 

soutěžící je připravena i malá odměna.
Knihy moudré i zábavné – výstava 
knižních novinek ze všech oblíbe-

ných čtenářských žánrů pro děti 
i dospělé.

Pátek 10. 10. – sobota 11. 10. 
Pohádkiáda V. aneb co že se to 
dneska děje? Království knih 
zakleté je!

Již 5. ročník oblíbeného 
dětského happeningu pořáda-
ného ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže ve Slavičíně. 
Začátek v 15.30 hod. 

V hlavní roli se představí 
průvodce po zakletém pohád-

kovém království šašek Vašek, čarodějnice 
Knihomůra přemoudřelá a její pravá ruka 
– rozpustilý skřítek Zlobílek. Cílem všech 
soutěžních úkolů, kvizů a dalších zábavných 
aktivit je osvobození pohádkových příběhů 
z moci kletby zlé čarodějky. Děti tak budou 
muset prokázat nejen literární vědomosti, 
ale i základní znalosti královské etikety či 
správné zacházení s čarodějnou knihou. 
Veselé odpoledne zpestří i soutěž Hledej 
poklad stříbrný, pohádky ti napoví. Násle-
duje oblíbený rej masek pohádkových hrdinů 
městem, který doputuje až do cílové stanice 
– Domu dětí a mládeže. Zde malé účastníky 
čeká další kolo soutěžního dovádění, disko-
téka a společný nocleh. Sobotní dopoledne 
bude věnováno slavnostnímu zakončení 
Pohádkiády s vyhlášením vítězných družstev 
a jejich oceněním. 

Přijměte naše srdečné pozvání za rodin-
ným stříbrem zdejší knihovny, za které lze 
v tomto případě považovat její bohatý literární 
fond, jenž je zároveň kulturním pokladem celé 
místní veřejnosti. Vždyť moudrost získaná 
z knih je tím nejvkusnějším šperkem, který 
nejlépe zdobí a dotváří osobnost každého 
z nás.  Bc. Gabriela Klabačková

četby. Vítáni jsou i posluchači. Součástí akce 
je prezentace nových titulů regionálních spi-
sovatelů, diskuze ke knihám a jejich autorům 
a dalším zajímavostem na české i světové 
literární scéně. Při této příležitosti budou 
vyhlášeny výsledky ankety Kniha, která mě 
vzala za srdce – o nejčtenější knihu ve Slavi-
číně. Účastníci akce se mohou zapojit do nové 
čtenářské ankety s názvem Rodinný poklad 
domácí knihovny.

Knihy – klenoty duše – výstava literatury 
na téma citáty známých myslitelů

Knihovnický kaleidoskop – výstava 
fotografií dokladující aktivity knihovny 
v uplynulých letech (instalována do konce 
roku 2008). 

Čtvrtek 9. 10. 
Vítá Vás Vaše knihovna! 
- Den otevřených dveří.
Program: 
Čte si celá rodina – průběžné prezentace 
knižních novinek pro všechny čtenářské 
kategorie (individuální i skupinové). V rám-
ci této akce registrace všech členů rodiny 
zdarma! Registrace zdarma i pro jednotlivé 
návštěvníky tohoto dne! 

Opět se mezi nás pozvolným tempem 
vkrádá poklidný a přívětivý čas babího léta 
a s ním pravidelné říjnové aktivity, jež 
jsou charakteristické pro toto naopak 
spíše rušnější období ve všech knihov-
nách v republice, naši slavičínskou 
nevyjímaje. Letos nás motto „Týdne“ 
s názvem Knihovny – rodinné stříbro 
vede k zamyšlení a pozastavení se nad 
smyslem a významem životních hod-
not a snad i tak trochu ke zklidnění 
mysli v dnešní hektické, věčným 
stresem provázené době. V této 
souvislosti se naskýtá otázka, co 
pro lidstvo v moderním světě digi-
tálních technologií tištěná kniha 
znamená, zda je stále ještě považo-
vána za symbol vzdělání a prostředek 
formování duševních kvalit jedince. 

Někdo možná nostalgicky zavzpomíná na 
knížku svého dětství, z níž mu rodiče čítávali 
před usnutím, nebo třeba na tu, která patřila 
mezi jeho nerozlučné společníky, kdykoli 
pocítil záchvěv samoty či nedefi novatelného 
splínu. Všichni dobře víme, že poutavá četba 
dokáže prostřednictvím autorovy fantazie 
nejen odpoutat od starostí všedního dne, ale 
i vykouzlit celou škálu úsměvů na našich 
tvářích – od ironicky pobavených až po 
spontánní smích, jak se říká „na celé kolo“. 
Historií prověřená podmanivost a síla lite-
rárně zpracované myšlenky snad na tomto 
místě dovoluje vyjádřit předsvědčení, že není 
nikoho, kdo by po setkání se svou osudovou 
knihou nezažil pocit připomínající obda-
rování vzácným klenotem, nebo, chcete-li, 
talismanem, z kterého lze načerpat zkušenost 
předchozích generací, případně nejednu 
drahocennou radu do života. 

Těmito i podobnými tématy se tedy bude 
zabývat knihovnický Týden, který Vás v pro-
storách městské knihovny přivítá následují-
cími pořady:

Pondělí 6. 10.
Internetový trénink pro seniory 
- opakovací lekce k základům ovládání inter-
netového prostředí 
(individuální lekce se budou konat každé další 
říjnové pondělí od 9.00 – 12.00 hod.).

Úterý 7. 10.
Truhlice plná pohádkových příběhů 
- odpolední soutěže, hry, křížovky, hádanky 
zaměřené na rozvoj dětských čtenářských 
dovedností pro družiny ZŠ. 

Středa 8. 10. 
Četba nad zlato! 
- celodenní veřejné společné čtení. 

Od 8.00 v dopoledním bloku proběhne pro 
přihlášené třídy ze ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole 
a Gymnázia J. Pivečky, od 18.00 je určeno 
veřejnosti. Úryvek z oblíbené knihy (próza, 
poezie, vlastní tvorba) čtou zájemci z řad 
žáků, studentů, učitelů a ostatních příznivců 

Milé děti, milí rodiče, do nastávajícího 
podzimního období jsme pro Vás opět při-
pravili společně s Domem dětí a mládeže 
ve Slavičíně oblíbenou soutěž, tentokrát 

Říjen ve znamení Týdne knihoven 

O nejkrásnějšího Dýňáka
O nejkrásnějšího Dýňáka. Dýňáci mohou 
být nazdobeni čímkoliv, Vaší fantazii se 
meze nekladou.

Prosíme všechny umělce, aby svá díla 
přinesli do domu dětí nejpozději do 23. 
října 2008. Následného dne, 24. října ve 
14 hodin posadíme všechny výtvory na 
známé místo v Horákově zahradě, kde je 
budou moci kolemjdoucí ohodnotit a v 16 
hodin vyhlásíme vítězného Dýňáka. Samo-
zřejmě všechny práce oceníme a slavnostně 
nasvítíme. 

Nám nezbývá, než se těšit a Vás všechny 
tímto co nejsrdečněji pozvat na výstavu 
nejkrásnějších Dýňáků.

Marie Studeníková

Program zápasů TJ SOKOL 
Nevšová v říjnu

Ne  5. 10. 
TJ Sokol Štípa, doma v 15.30
Ne  12. 10. 
TJ Sokol Tlumačov, venku v 15.00 
Ne  19. 10. 
Fatra Napajedla B, doma v 14.30 
Ne  26. 10. 
TJ Ludkovice, venku v 14.00  
Út  28. 10. 
TJ Vizovice, doma v 13.30 

TJ SOKOL Nevšová 

Milí rodiče, milé děti!
Dne 15. října 2008 v 16.00 hodin 

zahajujeme 13. sezónu 

CVIČENÍ RODIČŮ 
A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

na Orlovně ve Slavičíně.
Přijďte se mezi nás podívat, zacvičit si, 

zahrát či zazpívat!
Rádi uvítáme nové malé cvičence 
v doprovodu rodičů či prarodičů.

Info: Ing. Eva Hubíková, vedoucí cvičení, 
tel. : 737 810 692

MO ČSSŽ Vás zve na 
ZIMNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK

23. a 24. října od 12 do 18 hodin v Orlovně.
(Pozor – přijímáme max. 30 ks)

Pozvání do farní knihovny
Farní knihovna byla založena v roce 

1994, za duchovní správy P. Bohumíra 
Zapletala. Postupně se rozšiřovala a dnes 
obsahuje téměř 5 tisíc knih a časopisů. 
Hlavní a počtem titulů největší část tvoří 
křesťanská duchovní literatura. Pro zájem-
ce o tento druh literatury je na faře půjčovní 
doba každou středu od 9.00 do 16.30 hodin, 
půjčování knih je bezplatné.

Knihovna byla převedena do elektronic-
ké podoby a najdete ji na adrese: http://fks.
zapik.cz nebo na webových stránkách 
farnosti www.slavicinska.farnost.cz pod 
odkazem Farní knihovna

Marie Fojtíková, knihovnice

Městská knihovna Slavičín 
zve do svých prostor rodiče a děti na 
5. zábavné seznamování nejmenších 

s dětskými knihami 
PROCHÁZKA PO BAREVNÉ 

PODZIMNÍ ZAHRADĚ 
S NEZBEDNÍČKEM POPLETOU.

Akce proběhne dne 2. 10. v 15 hodin. 
Malé občerstvení a pitný režim zajištěny.

L. Výducha 875, Slavičín, 
Tel.: 576 776 094, 737 515 307 

E-mail: rd.klub@centrum.cz 
Web: www.rdklub.cz 

Přijďte vyzkoušet nové vertikální 
solárium Luxura. Cena 9 Kč/min. 

Dále můžete využít těchto služeb: squash, 
fi tness, masáže, masážní stroj Rolletic, sauna, 

whirlpool, horizontální solárium. 
Více informací na www.rdklub.cz.

 Nabízíme svoz dřeva vozidlem PRAGA 
V3S. Volejte 604 509 762.

 Hledám pronájem 1 + 1, 2 + 1 nebo 3 + 1 
ve Slavičíně. Tel.: 603 503 148.

Výstava fotografi íVýstava fotografi í
PřírodaPříroda
Bílých KarpatBílých Karpat
3. 10. – 31. 10. 20083. 10. – 31. 10. 2008
Městské infocentrumMěstské infocentrum

Vernisáž Vernisáž 
3. 10. 2008 v 17.003. 10. 2008 v 17.00

Srdečně Srdečně 
Vás zvouVás zvou

Miroslav PinďákMiroslav Pinďák
Pavel MeislPavel Meisl

Kalendáře, pozvánky
 2. 10. 15.00 Městská knihovna

...S NEZBEDNÍČKEM POPLETOU
 3. – 5. 10. Sokolovna

SLAVIČÍNSKÉ PADAJÍCÍ LISTÍ – festival 
divadel

 6. – 10. 10. Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN

 13. 10. 19.00 Sál ZUŠ
SLAVNOSTNÍ KONCERT 

 23. a 24. 10. 12.00 – 18.00 Orlovna
ZIMNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK

 24. 10. 16.00 Horákova zahrada
O NEJKRÁSNĚJŠÍHO DÝŇÁKA

 2. 11. 15.00 Smuteční síň
VZPOMÍNKOVÝ OBŘAD

Výstavy
Galerie Jasmín

 OBRAZY – Jaroslav Jeřábek, 
od 26. 9. 2008 do 29. 1. 2009

Městské infocentrum 
 PŘÍRODA BÍLÝCH KARPAT – fotografi e 

Pavla Meisla, Miroslava Pinďáka, 
od 3. 10 do 31. 10. 2008 

PŘIPRAVUJEME
 22. 11. 17.00 Sokolovna

STRAKONICKÝ DUDÁK 
v podání pražské Divadelní společnosti 
Josefa DVOŘÁKA. 

ACLUB SLAVIČÍN
 3. 10. 21.00 KARAOKE PÁRTY  
 18. 10. 21.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA 

HONZY BĚLOHLÁVKA
 24. 10. 21.00 BUBBLE LASER SHOW
 31. 10. 21.00 HELLOWEN PÁRTY

www.aclub-slavicin.cz

TJ Sokol Slavičín 
ve spolupráci s DDM Slavičín 

připravuje na sobotu 29. listopadu 
tradiční soutěž pro rodiče a děti

ZÁVODÍ CELÁ RODINA 

FC TVD Vás zve na mistrovská 
utkání v měsíci říjnu
Muži A  
NE  12. 10. FK Slavia Orlová 
NE  26. 10. MFK Havířov 
Muži B 
NE  5. 10. Slavkov 
NE  19. 10. Holešov 
Dorost 
SO  11. 10. Bylnice 
SO  25. 10. Val. Polanka 
Žáci 
SO  4. 10. Vlachovice 
SO  18. 10. Horní Bečva

FC TVD PRODÁME 
 dvougenerační řadový dům 5 + 1 se 

zahrádkou v klidné části Slavičína. 
Cena: 2 999 000 Kč. Tel.: 777 570 725.
PRODÁME 

 výrobní a skladovací prostory v klidné 
zóně bývalého JZD Ploština ve Valašských 
Kloboukách-Smolině. Objekt byl doposud 
využíván jako stolárna. Cena: 1 250 000 
Kč. Tel.: 777 570 725.
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Guinnessovy knihy rekordů, v níž je vedena jako 
největší vražedkyně všech dob. Ústřední postavou 
fi lmu je Erzsébet Báthory, u nás známá jako Alžběta 
Báthory. Kým ve skutečnosti byla? „Krvavou hraběn-
kou“, sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných 
intrik, pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou 
vladařkou, či zranitelnou, osamělou vdovou, jejíž 
krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím? Režie: 
Juraj Jakubisko. Hrají: Anna Friel, Hans Matheson, 
Jiří Mádl, Karel Roden, Lucie Vondráčková, Marek 
Vašut a další. České historické drama – premiéra. 
DO 12 LET NEVHODNÝ. Vstupné 70 + 1 Kč

 čtvrtek 16. – 9 hodin fi lmové představení pro 
mateřské školy

 MĚSÍČNÍ POHÁDKA – Pásmo krátkých fi lmů pro 
děti mateřských škol. Vstup hradí město Slavičín.

 čtvrtek 16. – 17 a 20 hodin 
 VE STÍNU BEETHOVENA – Jemný příběh uka-
zuje poslední léta života Beethovena – jeho vášeň, 
žádostivost, utrpení, jeho lásky a jeho genialitu... 
Skladatel právě dokončuje devátou symfonii, jeho 
nejvýznamnější dílo. Je hluchý, nemocný, ve špat-
ných náladách, zpitý a naprosto sám. Lidé ho obdivují 
a zároveň jím pohrdají, nikdo mu nerozumí a není 
zde nikdo, kdo by mu pomohl v jeho nejhorších 
chvílích, až na mladého ctižádostivého skladatele, 
jeho múzu, strážného anděla, který se objevil v jeho 
životě. Jejich vztah, nejprve neohrabaný až trapný, 
se brzy změní v opravdové přátelství a vzájemně 
prospěšné hudební partnerství, které umožnilo 
premiéru Deváté symfonie a dalo v posledních 
chvílích Beethovenovi mnoho štěstí a poklidu. Režie: 
Agnieszka Holland. Hrají: Diane Kruger, Ed Harris, 
Matthew Goode. Německé fi lmové drama – premiéra. 
Vstupné 60 + 1 Kč

 neděle 19. – 17 a 20 hodin 
 TOUHA A OPATRNOST – Eroticky laděný 
špionážní thriller se odehrává v Šanghaji roku 
1942. Zuří druhá světová válka, město je okupo-
váno Japonci a odbojová skupina plánuje vraždu 
vlivného podnikatele Yee. Do jeho blízkosti se 
dostane mladičká Wang a stává se jeho milenkou. 
Časem se ovšem ukáže, že uskutečnit vraždu není 
tak snadné, protože mezi panem Yee a Wang vznikl 
vztah, v němž jeden nemůže mít druhého, a přesto 
bez sebe nedokáží žít. V hlavních rolích se představí 
hvězda asijské kinematografi e Tony Leung a mladá 
debutující čínská herečka Tang Wei. Režie: Ange 
Lee Hrají: Chiu Wai, Joan Chen, Liu Jie, Wei Tang. 
Premiéra thrilleru USA. Vstupné 64 + 1 Kč 

 čtvrtek 23. – 20 hodin fi lmový klub
 SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ – Je horké léto 
na začátku 60. let minulého století a právě začíná 
neuvěřitelné, ale pravdivé dobrodružství tří mladých 
studentů pražské FAMU, kteří odjíždějí z velkoměsta 
do Českého Šternberku, aby natočili svůj absol-
ventský fi lm. Brzy se seznamují nejen s prostředím 
továrny na výrobu motocyklů, o níž mají natáčet, 
ale i s rozvernými mladými „soudružkami“, bodrou 
hospodskou nebo se stranicky zapáleným vedoucím 
továrny. Osudová setkání zažívá především jeden ze 
studentů, Albánec Leke Seriani. Už od první chvíle 
jej upoutá krásná, záhadná a podivně smutná paní 
Šnajderová, manželka věčně opilého šéfa místní 
policejní stanice, se kterou později prožívá hluboký 
milostný vztah. Nakonec se však Leke musí rozhod-
nout mezi láskou a svou rodinou v Albánii. V tomto 
důležitém okamžiku je pro něho stejně osudové 
setkání s hrabětem Šternberským, který provždy 
ovlivní jeho život. Režie: Piro Milkani. Hrají: Aňa 

 čtvrtek 2. – 17 a 20 hodin 
 SIROTČINEC – Laura koupila sirotčinec, 
ve kterém strávila své dětství, a spolu se svým 
manželem ho chtějí opravit a znovu otevřít pro 
nemocné a invalidní děti. Toto nové prostředí však 
probouzí u jejich syna zvláštní představivost... ale je 
to jen představivost? Hry s neviditelnými kamarády 
začnou rodiče znepokojovat a když při jedné z her 
syn záhadně zmizí, Laura neváhá požádat o pomoc 
parapsychologa. Záhadu, jíž je dům obklopen, musí 
za každou cenu odhalit. Režie: Juan Antonio Bayona. 
Hrají: Belén Rueda, Elizabeth Banks, Fernando Cayo, 
Roger Príncep. Premiéra mexického hororu. DO 12 
LET NEVHODNÝ. Vstupné 64 + 1 Kč

 neděle 5. – 20 hodin Art KINO uvádí
 PAŘÍŽI, MILUJI TĚ – V Paříži, miluji Tě se sešli 
světoznámí režiséři, mezi něž patří bratři Coenovi, 
Gus Van Sant, Gurinder Chadha, Wes Craven, 
Walter Salles, Alexander Payne a Olivier Assayas, 
aby společně ukázali Paříž způsobem, jaký tu ještě 
nebyl. Natočen lidmi stejně kosmopolitními jako 
město samo. Americký turista vidí rasové napětí 
a paranoidní vize města. Mladá emigrantka pracuje 
v buržoazním prostředí. Americká hvězdička natáčí 
fi lm. Muž neví, zda má být s manželkou nebo milen-
kou. Mladík pracuje v tiskárně a touží po jiném muži. 
Otec se pere se vztahem ke své dceři. Pár se snaží 
okořenit svůj sexuální život. Hrají: Steve Buscemi, 
Natalie Portman, Nick Nolte, Leonor Watling, Bob 
Hoskins, Fanny Ardant, Yolande Moreau, Elias 
McConnell, Willem Dafoe, Juliette Binoche, Elijah 
Wood, Gérard Depardieu a další. Vstupné 64 + 1 
Kč

 čtvrtek 9. – 20 hodin fi lmový klub
 UMĚNÍ PLAKAT – Drama s prvky černého 
humoru, které se odehrává v Dánsku 70. let. Příběh 
své rodiny vypráví jedenáctiletý Allan, jehož duševně 
nemocný otec je pro svou schopnost dojmout lidi 
k slzám vyhlášeným pohřebním řečníkem. Doma si 
však otec hraným pláčem vynucuje soucit celé rodiny. 
Allanova rodina je kvůli tomuto citovému vydírání 
v troskách – matka již rezignovala, jeho starší bratr 
se odstěhoval a sestra skončí na psychiatrii, kam si 
odnáší jedno děsivé tajemství. Allan se rozhodne 
udělat cokoli, aby otce učinil šťastným a rodinu dal 
znovu dohromady. Film vyniká typicky severským 
humorným nadhledem. Režie: Petr Schonau Fog. 
Hrají: Jamník Lorenzen, Jesper Asholt. Premiéra 
dánského fi lmu. DO 12 LET NEVHODNÝ. Vstupné: 
členové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kč

 neděle 12. – 15 hodin bijásek
 KUNG-FU PANDA – Žila-byla jedna panda 
jménem Po. I ona měla své sny, tak jako každý. 
Jenže její fantazie mířily vysoko do hor, do klášterů, 
v nichž staří mistři učí vnitřnímu klidu, slunci v duši 
a stovce způsobů, jak přelít energii do tvrdého úderu. 
Po snil o bájných bitvách, o tom, že se z něj stane 
kung fu – kafemlejnek, který rozemele každého 
neřáda. Rozhodně se ale nenadál, že jej z rodinného 
obchůdku s nudlemi náhoda tak rychle vystřelí do 
velkého světa a prohlásí ho za Dračího bojovníka 
s panděrem větším než lavor na špinavé prádlo. 
Premiéra animovaného fi lmu USA v českém znění. 
Vstupné 10 + 1 Kč

 neděle 12. – 17 a 20 hodin
 BATHORY – Historický velkofi lm přivádí k životu 
krvavou legendu Čachtické paní. Ta se podle pověstí 
koupala v krvi panen a na svých panstvích po léta 
vraždila a mučila své poddané. Kruté skutky dovedly 
hraběnku Erzsébet Báthory (1560 – 1614) až do 

Geislerová, Bára Štěpánová, Michele Placido, Tomáš 
Töpfer. Premiéra českého romantického fi lmu. 
Vstupné: členové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 
60 + 1 Kč

 neděle 26. – 15 hodin bijásek – Slavné animo-
vané příběhy

 KNIHA DŽUNGLÍ – Jeden z nejúspěšnějších 
fi lmů studia Disney v celé jeho historii. V pestrém 
světě plném barev a písniček uvidíte oslavu přátel-
ství, legrace a napínavého dobrodružství. Kniha 
džunglí je v pořadí 19. animovaný fi lm z řady Disney 
Classics. Je inspirován knihou příběhů chlapce 
Mauglího od Rudyarda Kiplinga a je to poslední 
celovečerní Disneyovka, na jejíž výrobu osobně 
dohlížel zakladatel studia pan Walt Disney! Chlapec 
Mauglí, kterého vychovali vlci, žil v divočině až do 
chvíle, kdy ho začal starý moudrý panter Baghíra 
přesvědčovat, aby se vrátil do vesnice zpět mezi 
lidi. Protože se ale Mauglí cítil v džungli jako doma, 
odmítl poslechnout svého přítele a utekl. Brzy potkal 
neohrabaného medvěda Balů. Jeho pozitivní způsob 
života a veselá nálada oba provází celým příběhem, 
kdy se setkávají postupně s bláznivým orangutanem, 
hypnotickým hadem a nebezpečným tygrem Shere 
Khanem. Americká animovaná komedie v českém 
znění. Videoprojekce. Vstup zdarma

 neděle 26. – 17 a 20 hodin 
 RUDÝ BARON – Mladý pruský šlechtic Manfred 
von Richthofen odchází, stejně jako většina mladých 
mužů, do války. Díky své neohroženosti se z něj brzy 
stane obávané stíhací eso a ikona pro ostatní vojáky. 
Svůj stroj, trojplošník Fokker Dr.1, si nechá nabarvit 
na červeno a stává se postrachem všech protivníků. 
Náhodné setkání se zdravotní sestřičkou Kate mu 
ale otevře oči a poznává barbarství války. Baron 
Manfred von Richthofen se spolu se svým rudým 
trojplošníkem Fokker Dr.1 a osmdesáti sestřely stal 
uctívanou ikonou letecké fl otily první světové války. 
Režie: Nikolai Müllerschön. Hrají: Joseph Fiennes, 
Lena Headey, Marrhias Schweighöfer. Premiéra 
francouzského válečného fi lmu. 
Vstupné 70 + 1 Kč

 čtvrtek 30. – 20 hodin 
 PAŘÍŽ – Příběh jednoho Pařížana, který je nemoc-
ný a žádá pouze odpověď, zda umírá. Jeho stav mu 
dává nový a odlišný pohled na všechny ty lidi, které 
potkává. Úvahy o smrti se náhle setkávají s hodnotou 
života, života druhých a života samotného města nad 
Seinou. Zelináři, pekaři, sociální pracovnice, taneč-
ník, architekt, bezdomovec, vysokoškolský profesor, 
modelka, ilegální přistěhovalec, ti všichni jsou spjati 
s tímto místem. Ty všechny denně potkává. Můžete 
si myslet, že nejsou nijak výjimeční, ale pro každého 
z nich je jeho život jedinečný. Můžete si myslet, že 
jejich problémy jsou bezvýznamné, ale pro ně jsou 
těmi nejdůležitějšími na světě. Mág evropského 
fi lmu opět přichází s jedinečným příběhem plným 
hereckých hvězd. Režie: Cédric Klapisch. Hrají: 
Albert Dupontel, Fabrice Luchini, Juliette Binoche, 
Romain Duris. Francouzské fi lmové drama. Premi-
éra. DO 12 LET NEVHODNÝ. Vstupné 64 + 1 Kč

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny fi lmy 
určené především náročnějším divákům. 
Změna programu vyhrazena.
Tituly s neuvedenou jazykovou verzí jsou v původ-
ním znění s titulky. 

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


