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Začátek měsíce listopadu je čas, kdy se 
každoročně příroda připravuje k zimnímu 
spánku. Pryč je čas jarní zeleně, rozkvet-
lých luk, ba i podzimních sklizní úrody. 
Příroda si musí odpočinout, aby se zase 
na jaře mohla probudit k životu. 

V tomto čase my, lidé, vzpomínáme na 
zemřelé, kteří ulehli k věčnému spánku. 
Mnozí odešli náhle, bez slůvka rozloučení, 
mnozí po těžké nemoci. Všichni však měli 
rádi život, chtěli být s námi na tomto světě 
co nejdéle, ale protože se naplnil čas jejich 
pozemského žití, museli nás opustit. Letos, 
před rokem, deseti lety či více … Vzpomíná-
me a většina z nás nikdy nezapomene. Na 
tátu či maminku, dědu nebo babičku … na 
všechny bližní, kteří pro nás v životě tolik 
znamenali. Dali nám vše, co mohli – život, 
vychování, lásku – byli naší součástí.

Proto jedna svíčka na dušičky by byla 
málo. V čase dušičkovém vzpomeňme 
intenzivněji. Zamysleme se, co vše nám 
naši předkové svým životem odkázali 
a v průběhu dalšího roku se snažme podle 
tohoto odkazu sami sebe rozvíjet a zdo-
konalovat. Učme naše děti úctě k životu 
a hodnotám demokratické společnosti, 
úctě k člověku. Pokud na toto nebudeme 
ve shonu každodenního života zapomínat, 
pak odkážeme budoucím generacím hodně 
dobrého. A ani my po smrti neupadneme 
v zapomnění. Nezbude po nás jen ten 
nápis na náhrobku nad zapomenutým 
hrobem, na kterém se po čase ani ta svíčka 
neobjeví.

Přeji Vám všem, milí spoluobčané, co 
nejpříjemnější vzpomínání.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Nastává dušičkový čas

Ilustrační foto: Pavel Meisl

Úspěšné projekty přeshraniční spolupráce
Město Slavičín i v roce 2008 pokračuje 

v přeshraniční spolupráci se slovenskými 
partnery. Vedle tradičního partnera, obce 
Uhrovec, intenzivně spolupracujeme s měs-
tem Dubnica nad Váhom a obcí Horné Srnie. 
V rámci Operačního programu přeshraniční 
spolupráce SR-ČR byly úspěšné dva projekty 
– „Protipovodňová opatření Říka-Vlára-Váh“ 
a „Cyklotrasa Slavičín – Nevšová – Luhačo-
vice“.

Projekt „Protipovodňová opatření Říka-
Vlára-Váh“ řeší odstranění poslední povod-
ňové překážky na toku Říky ve městě, a to 
rekonstrukci mostu v ulici Příční tak, aby 
vyhovoval průtoku tzv. stoleté vody. V rámci 
projektu bude stávající most demolován a na 
jeho místě postaven most nový, tak, jak tomu 
bylo v minulém období na ulici Spojovací. 
Součástí projektu je i krizový a varovný sys-
tém, pod kterým si lze představit bezdrátový 
rozhlas. Součástí projektu je obnova rozhlasu 
ve Slavičíně, Hrádku, Divnicích a Nevšové 
za využití nejmodernějších technologií. Kro-
mě varovných hlášení, která může přebírat 
i slovenský partner (Nová Dubnica a Horné 
Srnie) lze samozřejmě šířit jakékoliv zvukové 
informace, takže se dočkáme i klasického 
hlášení místního rozhlasu. Ne všichni máme 
doma internet a ne všichni se denně zajímáme 
o to, co se ve městě děje. Proto rozhlas jistě 
přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel. 
Celkové náklady projektu činí cca 11 mil. Kč, 
dotace je ve výši 90 %.

Projekt „Cyklotrasa Slavičín – Nevšová 
– Luhačovice“ řeší pokračování cyklotrasy 
starou nevšovskou cestou. V minulém období 
jsme provedli rekonstrukci staré nevšovské, 
která skončila před Nevšovou. Nový projekt 
řeší část průtahu Nevšovou a vybudování 
cyklotrasy směrem na Luhačovice. Vyústění 
cyklotrasy je pak na výjezdu z lesní cesty 
v Obětové (silnice č. II/493). Cyklotrasa bude 
významnou zkratkou a hlavně objížďkou Pet-
růvky při cestě do Luhačovic. Cyklisté se tak 
vyhnou jak stoupání Drahancem na Petrůvku, 
tak ne zrovna bezpečnému sjezdu Obětovou 
do Luhačovic. Celkové náklady činí 9,3 mil. 
Kč, dotace je opět ve výši 90 %.

V letošním roce budou probíhat výběrová 
řízení, oba projekty pak budou fyzicky reali-
zovány v roce 2009.

V projektech přeshraniční spolupráce 
pokračujeme i nadále, předložili jsme několik 
dalších projektů. Budou-li stejně úspěšné jako 
ty letošní, to se dozvíme až v příštím roce.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Čtěte uvnitř
Výsledky voleb 
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mostu. Jedná se o dopravní závadu – most je 
v nevyhovujícím technickém stavu, je úzký 
a neumožňuje bezpečný pohyb chodců. Proto 
se v současné době připravuje projektová 
dokumentace, která bude řešit výstavbu nové-
ho širšího mostu, jehož součástí bude i nový 
chodník. Na obou stranách mostu bude potře-
ba řešit výškové napojení komunikace, na 
straně ke kapličce by se měl chodník narovnat 
a na protilehlé straně přibude obruba vozovky 
až k pomníku padlých. Pokud se dohodneme 
s osadním výborem a bude zajištěno financo-
vání, předpokládáme realizaci v roce 2010. 

Ing. Jaroslav Končický,
 starosta

V posledních dnech dochází ke stále 
častějším dopravním nehodám v horní části 
kopce Obětová. Udělejte s tím něco.

Autorovi za tento dotaz děkuji a dovoluji si 
i touto formou upozornit řidiče na nebezpečný 
úsek mezi obcí Petrůvka směrem k Luhačo-
vicím a Zlínu. V horní části kopce Obětová, 
nedaleko od vjezdu do lesa, docházelo k čas-
tým dopravním nehodám. Na tuto skutečnost 
jsem upozorňoval správce komunikace 
Správu a údržbu silnic Zlínského kraje již 
několikrát. Vzhledem k tomu, že zůstalo jen 
u slibu, obrátil jsem se na Petra Hradeckého, 
radního Zlínského kraje zodpovědného za 
dopravu, aby zjednal nápravu. Ta mi byla 
z jeho strany přislíbena. Okamžitě po mé 
urgenci byly v daném úseku osazeny přenosné 
dopravní značky a správce komunikace při-
pravil návrh na řešení, které by mělo zajistit 
bezpečný průjezd tímto úsekem. 

Při čtení těchto řádků bude navržené řešení 
již zrealizováno. I přes zrealizovaná technická 
opatření, včetně úpravy části povrchu je však 
nutno tímto úsekem jezdit opatrně. 

V posledním čísle Slavičínského zpra-
vodaje se psalo o staré kotelně v bývalých 
Vlárských strojírnách. Chtěl jsem se zeptat, 
jestli by tuto budovu nebylo lepší zachovat 
pro město Slavičín a okolí jako chráněnou 
průmyslovou památku, muzeum, stálou 
výstavbu.

Omlouvám se tazateli, že na otázku reaguji 
s měsíčním zpožděním. Dotaz jsem obdržel až 
po uzávěrce Slavičínského zpravodaje. 

Nápad je jistě zajímavý, ale nereálný. 
Kotelna včetně pozemků je ve vlastnictví 
společnosti INTEC, s. r. o., která objekt bourá 
a pozemky nabízí investorům pro realizaci 
nových zajímavých aktivit, které zde mají 
vzniknout. 

ptají se lidé…
Probíhající stavba bytového domu 

značně omezuje provoz na ulici J. Šály. 
Jde s tím něco udělat?

Ano i ne, tedy částečně. Jistě si dokážete 
představit, kolik mechanizmů se musí po 
této poměrně úzké ulici pohybovat, kolik 
stavebního materiálu je nutno přivézt. 
Komunikace se stavbou také znečišťuje. 
Po dobu stavby tedy bylo nutno přistoupit 
k omezujícím opatřením.

Nesouhlasili jsme s požadavkem prove-
dení úplné uzavírky komunikace, probíhá 
pouze uzavírka částečná v době stavebních 
prací. Jakmile bude postavena hrubá stavba, 
klesne potřeba využití komunikace pro 
potřeby stavební činnosti a uzavírky budou 
řidší. Pokud se týká znečištění komunikace, 
má dodavatel stavby zajištěno její čištění. To 
ale neznamená, že projíždějící řidič někdy 
nenarazí na znečištěnou komunikaci.

Samozřejmě bude pro řidiče lepší se 
danému úseku vyhnout, pokud to bude 
možné. Pokud budete předmětným úse-
kem projíždět, dbejte, prosím, zvýšené 
opatrnosti.

Máme neustále problém s míčovými 
hrami a chováním dětí za domem č. p. 593-4 
v ulici Okružní. Na Radnici bylo dojednáno, 
že se tu fotbal hrát nebude, že se jedná o 
veřejnou zeleň. To ale není splněno. 

V srpnovém čísle zpravodaje jsme 
informovali o dohodě zástupců z dotče-
ných domů v ulici Okružní, že předmětná 
plocha nebude užívána k míčovým hrám 
a bude naopak sloužit jako veřejná zeleň. 
Do připravovaného projektu regenerace 
panelového sídliště bude zahrnuto zrušení 
nevyužívaného chodníku před domy č. p. 
596-7. Tím vznikne volný travnatý prostor 
vhodný po drobnějších úpravách pro míčo-
vé hry. Za domy č. p.593-4 bude doplněna 
veřejná zeleň. Tyto úpravy bychom rádi 
realizovali v 1. pololetí 2009. 

Do té doby je nutno akceptovat fakt, že 
za domy č. p.593-4 je i dnes veřejná zeleň a 
míčové hry dětí zde nejsou přípustné.

V Nevšové se připravuje rekonstrukce 
mostu u obchodu? Viděl jsem tam nějaké 
jednání a obhlížení mostu.

Ano, připravuje. Jednou z hlavních 
priorit Osadního výboru Nevšová na nastá-
vající období je rekonstrukce předmětného 

Osobně jsem si prošel celou část staré 
kotelny. Nedovedu odhadnout náklady 
na případnou rekonstrukci, kterou by se 
dosáhlo realizace navrhovaného záměru. 
Vzhledem ke špatnému technickému 
stavu a velikosti budovy by náklady na 
rekonstrukci, vybavení a zajištění alespoň 
uspokojivého provozu, byly příliš vysoké. 
A porovnávám to s jinými investičními 
záměry, které město realizuje. Vždyť jen 
rekonstrukce Horákovy vily a její přeměna 
na knihovnu bude stát přes 20 milionů Kč. 
Dalším důvodem, proč jsme o rekonstrukci 
kotelny neuvažovali, je to, že předpoklá-
dáme rozšíření muzea raketové techniky 
o nové exponáty v bývalých vojenských 
kasárnách. 

Opakovně zasílám dotaz, zda budete 
opravovat chodníky v ulici Ševcovská.

Podzimní období je i obdobím, které je 
charakteristické tím, že u mnohých insti-
tucí se připravují rozpočty na následující 
rok. Nejinak je tomu i u nás na radnici. 
O stavu chodníků v našem městě jsem se 
již několikrát zmiňoval. Jsem rád, že se 
v letošním roce podařily zařadit do rozpočtu 
města další finanční prostředky pro opra-
vy chodníků. Věřím, že tento trend bude 
pokračovat i v příštím roce a že se podaří 
opravit nejen chodník na ulici Ševcovská, 
ale i mnohé další.

Již několikrát jsem zaznamenala, že 
někteří spoluobčané dováží svůj komu-
nální odpad do kontejnerů na hřbitově. 
Můžete tomu zabránit?

Ano, můžeme. Nejdříve však požádám 
ty občany, kteří tak činí, aby se zamysleli 
nad svým jednáním. Kontejnery na hřbito-
vě slouží pouze pro uložení odpadu, který 
vznikne při údržbě hrobů a prostor hřbi-
tova. Občané jsou povinni likvidovat svůj 
komunální odpad v souladu s vyhláškou 
o nakládání s komunálním odpadem, která 
mimo jiné hovoří i o zákazu využívání sběr-
ných nádob ve vlastnictví města a svozové 
společnosti k jiným účelům, než pro které 
jsou určeny. A kontejnery na hřbitově nejsou 
určeny k tomu, abychom do nich odkládali 
domovní odpad. Řád veřejného pohřebiště 
hovoří také o tom, že návštěvníci pohřebiště 
jsou povinni zdržet se takového jednání, 
které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých. 
Buďme si této skutečnosti vědomi a chovej-
me se k místu, kde odpočívají naši pozůstalí, 
s úctou a pokorou. Ing. Pavel Studeník, 

 místostarosta

Vzhledem k tomu, že v roce 2008 byla 
dokončena obnova katastrálního operátu 
– digitalizace v katastrálním území č. 750077 
Hrádek a č. 750069 Divnice, dochází dle 
ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, k zásadní změně v určení osoby 
poplatníka daně z pozemků. 

Vlastníkům pozemků vzniká na zdaňovací 
období roku 2009 povinnost přiznat daň za 
pozemky, které byly dříve evidovány zjedno-

dušeným způsobem (na listu vlastnictví nebyl 
u parcely uveden druh pozemku). 

Nově budou přiznávat digitalizované 
pozemky všichni vlastníci pozemků, bez 
ohledu na jejich případný pronájem. 

Vlastník, respektive společný zástupce 
spoluvlastníků těchto pozemků, je povinen 
podat do 31. ledna roku 2009 na Finančním 
úřadě v Luhačovicích daňové nebo dílčí daňo-
vé přiznání. Při vyplňování údajů v daňovém 
přiznání je třeba postupovat podle tiskopisu 

„Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovi-
tostí“ a pro správný výpočet daně z nemovitostí 
použít údaje z aktuálního výpisu z  katastru 
nemovitostí. 

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí 
částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky 
splatná najednou, a to do 31. května zdaňo-
vacího období, tj. 31. května 2009.

Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci 
FÚ v Luhačovicích na tel. 577 197 360, 362, 
364. 

Ing. Jana Kadlčíková,
vedoucí odd.majetkových daní 

a ostatních agend

informace pro poplatníky daně z nemovitostí 

Zdroj: ČSÚ
Podrobné výsledky na http://www.volby.cz.

Počty hlasů pro jednotlivé volební strany ve Slavičíně

pořadí Volební strana
VolebNí oKrSKy

hlasy
celkem

hlasy 
v %1 

ZUŠ
2 

radnice
3 

ZŠ Vlára
4 

DDM
5 

ZŠ M. Pole
6 

Hrádek
7 

Divnice
8 

Nevšová

1. Česká strana sociálně 
demokratická 146 157 151 176 182 130 44 79 1 065 43,31

2. Občanská demokratická 
strana 102 114 70 64 68 63 21 24 526 21,39

3.
Křesťanská a demokratic-
ká unie – Československá 
strana lidová

82 61 21 24 30 44 17 34 313 12,73

4. Komunistická strana Čech 
a Moravy 36 27 49 34 52 27 9 8 242 9,84

5. Starostové a nezávislí pro 
Zlínský kraj 37 32 22 18 28 18 7 2 164 6,67

6. Koalice nestraníků 9 12 7 11 9 5 4 5 62 2,52
7. Strana zelených 5 2 2 6 6 2 1 4 28 1,14

8.
Dělnická strana – za zru-
šení poplatků ve zdravot-
nictví

5 5 1 6 1 1 3 0 22 0,89

9. Moravané 3 3 1 4 1 4 1 0 17 0,69

10. SDŽ – Strana důstojného 
života 2 1 2 1 1 0 0 0 7 0,28

11. Volte Pravý Blok – www.
cibulka.net 0 1 0 3 0 1 1 0 6 0,24

12.
Sdružení pro republiku 
– Republikánská strana 
Československa

0 2 0 0 0 0 2 0 4 0,16

13. Strana zdravého rozumu 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0,12
CelKeM 427 418 328 347 378 295 110 156 2 459

Přehled o účasti voličů ve Slavičíně
číslo a sídlo okrsku počet voličů odevzdané obálky účast v %
1 ZUŠ 884 428 48,42
2 Radnice 1 010 426 42,18
3 ZŠ Vlára 760 331 43,55
4 DDM 757 356 47,03
5 ZŠ Malé Pole 928 382 41,16
6 Škola Hrádek 737 296 40,16
7 Škola Divnice 258 112 43,41
8 KD Nevšová 434 159 36,64
Celkem 5 768 2 490 43,17

výsledky voleb do zastupitelstva zlínského kraje, konaných ve dnech 17. a 18. října �008

Děkujeme za vaše  hlasy.
KDU-ČSL získala ve volbách 

do Zastupitelstva 
Zlínského kraje 13,35 %  hlasů.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili 
a dali nám svůj hlas. 

Další 4 roky budeme pracovat pro vás.

rada města Slavičín na svých zasedáních 
dne 24. 9. a 7. 10. 2008 mj.: 
n rozhodla
l o výběru nejvhodnější nabídky a zadání 
zakázky malého rozsahu na provedení 
stavebních prací na akci: „Silnice II/493, 
Slavičín, ul. Luhačovská – II. ETAPA, SO 02 

a SO 03“, za cenu obvyklou ve výši 1 776 846 
Kč vč. DPH, uchazeči Stavby silnic a železnic, 
a. s., závod Zlín, 
l o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby: autorský dozor na akci „Silnice II/493, 
Slavičín, ul. Luhačovská – II. ETAPA, SO 02 
a SO 03“, za cenu obvyklou ve výši 9 651 Kč 
vč. DPH, uchazeči Antonín Žáček, Slavičín,
l zadání zakázky malého rozsahu na služby: 
Vypracování zjednodušené projektové doku-
mentace, přílohy žádosti o získání dotace 
na akci: „Oprava lesních cest Kameničná, 
Kolelač, Vasilsko“, za cenu obvyklou ve výši 
17 440 Kč vč. DPH, uchazeči Ing. Jaroslav 
Valoušek, Valašské Meziříčí, 
l o výběru nejvhodnější nabídky a zadání 
zakázky malého rozsahu na provedení sta-
vebních prací na akci: „Oprava omítek na 
bytových domech č. p. 832 – 834“, za cenu 

obvyklou ve výši 170 522,88 Kč vč. DPH, 
uchazeči AG Staving, s. r. o., Slavičín, 
schválila
l uzavření smluv o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace mezi městem Slavičín 
a Zlínským krajem 
- ve výši 100 000 Kč na výdaje spojené s čin-
ností JPO II SDH Slavičín,
- ve výši 6 000 Kč na akci Cyklistický závod 
okolo Pivečkova parku ve Slavičíně, 
- ve výši 5 000 Kč na akci O pohár starosty 
v nohejbale trojic, 
- ve výši 5 000 Kč na akci Jak to dělali naši 
staříčci aneb Otvíráme dveře do stodoly 
hospodáře. 
Výpisy usnesení rady města Slavičín 
a Zastupitelstva města Slavičín jsou 
k nahlédnutí na www.mesto-slavicin.cz.

Bc. Luděk Latinák, tajemník MěÚ

ODS Slavičín 
děkuje všem svým voličům 

za podporu ve volbách, která znamenala
zisk 21,39% všech hlasů. 

Současně blahopřejeme 
PaedDr. Petru Navrátilovi (ČSSD) 

a Ing. Pavlu Studeníkovi (KDU-ČSL) 
k zisku mandátu člena

Zastupitelstva Zlínského kraje.
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Výrazným pomocníkem dalšího rozvoje 
Průmyslové zóny ve Slavičíně by se měl stát 
projekt Česko-slovenský Průmyslový klastr 
Slavičín. Ten chceme realizovat ve spolupráci 
s partnery ze Slovenska, vysokými školami 
a dalšími klastry. Jeho aktivity přispějí k roz-
voji podnikání s orientací na inovace výrob-
ních a technologických procesů a zavádění 
výzkumu a vývoje do praxe. Rovněž přispěje 
k zefektivnění podnikatelského prostředí 
v Průmyslovém areálu. Zkušenosti z realizace 
projektu budou využívat partneři projektu 
zejména v oblasti působnosti Regionální roz-
vojové agentury – Púchov. Slavnostní podpis 
smlouvy se uskutečnil dne 3. října 2008 ve 
školicím středisku Podnikatelského centra 
Slavičín. Rádi bychom tento klastr začlenili 
do mezinárodní sítě klastrů a vytvořili tak 
prostor pro transfer technologií a informa-

cí mezi obdobně zaměřenými institucemi 
v rámci Evropské unie. Předpokládáme, že se 
do klastrových aktivit zapojí všechny společ-
nosti Průmyslového areálu Slavičín. Záštitu 
nad projektem převzal první místopředseda 
vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. 
Slavnostního podpisu se však nemohl osobně 
zúčastnit. Zastoupil ho zde jeho náměstek 
Milan Půček. 

Ve spolupráci s Regionální rozvojovou 
agenturou Východní Moravy projekt realizuje 
společnost Regionální centrum kooperace, a. 
s., která připravuje i další investiční záměry. 
Jedním z nich je vybudování Centra infor-
mačních technologií a aplikované informatiky 
ve spolupráci s partnery, zejména s Fakultou 
informační technologie Vysokého učení 
technického v Brně. Projekt je zaměřen na 
rozvoj a aplikaci informačních technologií 

a je logickým pokračováním činností Vědec-
kotechnického parku Slavičín s využitím sy-
nergií mezi operačními programy OPPI a OP 
VaVpI. Práce byly rovněž slavnostně zahájeny 
ve stejný den za účasti dalších významných 
hostů, mezi nimiž jsme přivítali náměstka 
ministra průmyslu a obchodu Jiřího Kolibu 
a děkana Fakulty informační technologie 
Vysokého učení technického v Brně Jaroslava 
Zendulku spolu s tajemníkem fakulty a pro-
děkanem pro strategický rozvoj a výstavbu 
Zdeňkem Boušou.

Slavnostní setkání bylo doprovázeno neje-
nom pracovní, ale i přátelskou atmosférou. 
Milan Půček, náměstek Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, při prohlídce průmyslového 
areálu vyslovil obdiv nad tím, co vše se za 
poslední čtyři roky podařilo v areálu zreali-
zovat a jak se areál úspěšně revitalizuje. Tato 
jeho slova nás utvrdila v přesvědčení, že oba 
projekty budou výrazným pomocníkem další-
ho rozvoje Průmyslové zóny ve Slavičíně.

Ing. Pavel Studeník, 
místostarosta města Slavičín

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

Poznámka:
Klastr je soubor regionálně propojených pod-
nikatelských subjektů a přidružených institucí 
a organizací (zejména vysokých škol), jejichž 
vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení 
jejich konkurenceschopnosti.

„Česko-slovenský Průmyslový klastr“
Ministr Jiří Čunek převzal ve Slavičíně záštitu nad projektem 

Jaroslav Zendulka, děkan VUT FIT, při 
položení základního kamene

Před podpisem smlouvy 

Milan Půček, náměstek MMR ČR, 
při diskuzi před starým objektem, ze 
kterého se má brzy stát nové Centrum 
informačních technologií a aplikované 
informatiky 

Pacienti, kteří vyžadují bezbariérový 
přístup na Rtg pracoviště nebo do ambu-
lancí Městské nemocnice Slavičín, mohou 
použít vstup do nemocnice z nádvoří, kde 
nejsou schody a je zde možno vjet vozíkem 
nebo kočárkem. Tento vstup je v obou 
budovách nemocnice.

V případě potřeby je možno se blíže 
vždy informovat u Rtg laborantky nebo 
sestry příslušné ambulance, která takového 
pacienta může doprovodit.

MUDr. Libor Palkovský, 
ředitel Městské nemocnice Slavičín

Pořadatelé Jablečných slavností v Hos-
tětíně děkují studentům Gymnázia Jana 
Pivečky ve Slavičíně za dobrovolnou 
pomoc při organizaci akce. 

Tak jako v loňském roce se studenti 
zdárně zhostili svých úkolů a přispěli tak 
nemalou měrou ke zdaru akce. 

Alena Kučerová,
místostarostka obce Hostětín

je držitel psa povinen nahlásit a je možné si 
vyzvednout známku náhradní.

Místní poplatek ze psů je vyměřován jako 
roční a je podle současné platné obecně 
závazné vyhlášky města splatný vždy do 15. 
února příslušného roku.

Pokud v průběhu roku dojde k zániku 
poplatkové povinnosti nebo dojde ke změ-
nám, které výši ročního poplatku ovlivní, 
ekonomický odbor vyměří přeplatek a tento 
bude poplatníkovi vrácen.

V případě, že ekonomický odbor zjistí 
neplnění poplatkové povinnosti, tj. neohlá-
šení držení psa nebo nezaplacení místního 
poplatku, provede v souladu se zákonem 
o správě daní a poplatků úkony směřující 
k jeho vyměření a vymáhání.

V termínu nezaplacený místní poplatek 
ze psů může být navýšen až na trojnásobek 
sazby a vymáhán daňovou exekucí. Žádáme 
proto všechny majitele psů, kteří dosud 
svoji poplatkovou povinnost nesplnili, tzn. 
nenahlásili držení psa a všech rozhodných 
údajů, aby tak ve vlastním zájmu učinili co 
nejdříve. Městský úřad Slavičín ve spolupráci 
s Městskou policií Slavičín bude v nadcháze-
jícím období provádět pravidelné a důsledné 
kontroly ve Slavičíně i v místních částech 
Nevšová, Divnice a Hrádek na Vlárské dráze. 
Neplnění povinností stanovených zákonem 
a nařízeními města by se tak mohlo těmto 
občanům prodražit. 

Tiskopis k ohlášení držení psa je k dispo-
zici na webových stránkách města Slavičín 
(Městský úřad Slavičín – Tiskopisy a formu-
láře – Ekonomický odbor) nebo přímo na 
ekonomickém odboru MěÚ. 

Ekonomický odbor 
Městského úřadu Slavičín

Informace pro majitele psů
Následující informace jsou určeny nejen 

občanům, kteří již psa vlastní, ale také těm, 
kdo o jeho pořízení uvažují.

Povinnosti majitelů psů jsou stanoveny 
jednak příslušnými zákony (tj. zákon č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákon 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve 
znění pozdějších předpisů) a jednak obecně 
závaznými vyhláškami města Slavičín (tj. 
OZV o veřejném pořádku a OZV o místním 
poplatku ze psů). Dnešní informace jsou 
zaměřeny především na oblast místního 
poplatku ze psů.

povinnosti držitele psa
Držitelem psa je fyzická nebo právnická 

osoba, která psa vlastní, nebo která se k němu 
chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila (tj. 
stará se o něj a zajišťuje péči spojenou s jeho 
životem). Tato osoba se stává poplatníkem 
místního poplatku ze psů.

Poplatek ze psů se platí v místě trvalého 
bydliště držitele psa. 

Poplatek ze psů se platí za psa staršího 
3 měsíců. 

Držiteli psa ze zákona vyplývá tzv. poplat-
ková povinnost, tzn. povinnost držení psa do 
15 dnů nahlásit. Stejně tak je povinen nahlásit 
zánik poplatkové povinnosti, pokud pes uhy-
ne, ztratí se, držitel jej prodá nebo daruje. 

Veškeré skutečnosti a změny, které by 
mohly mít vliv na stanovení výše poplatku, 
je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastaly (např. změna bydliště, nárok 
na osvobození nebo úlevu). 

Nesplnění poplatkové povinnosti lze dle 
zákona o správě daní a poplatků postiho-
vat uložením pokuty (příp. opakovaným 
ukládáním pokut) a to až do celkové výše 
2 000 000 Kč. 

Držitel je povinen nahlásit držení všech 
psů, pokud je držitelem více psů.

Držitel je povinen nahlásit taktéž držení 
psů, kteří jsou ze zákona nebo dle obecně 
závazné vyhlášky města Slavičín od místního 
poplatku osvobozeni. Nárok na osvobození je 
pak povinen prokázat.

poplatkové řízení
Správu místního poplatku ze psů vykonává 

Městský úřad Slavičín, ekonomický odbor. 
Ekonomický odbor kontroluje plnění 

poplatkové povinnosti, vyhledává poplat-
kové subjekty, poplatky vyměřuje, vybírá 
a vymáhá.

Na základě údajů ohlášených poplatníkem 
a doložených dokladů ekonomický odbor 
vyměří výši poplatku v souladu s obecně závaz-
nou vyhláškou města Slavičín a po zaplacení 
vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa, 
na níž je vyznačen název města Slavičín a evi-
denční číslo. Ztrátu nebo odcizení známky 

poděkování studentům gymnázia

Bezbariérový přístup na rentgen

Zlínský kraj vydal v minulém měsíci 
brožuru obsahující spoustu rad a informa-
cí, které mají pomoci při řešení různých 
krizových situací. Brožura byla zpracována 
ve spolupráci s jednotlivými složkami 
integrovaného záchranného systému 
a veřejnosti je k dispozici na městském 
úřadě, městském infocentru a v městské 
knihovně.

Hejtmanství pro 
bezpečí občanů

Svoz nebezpečného odpadu
Firma JOGA Luhačovice, s. r. o., provede 

v sobotu 1. listopadu 2008  svoz nebezpeč-
ného odpadu a obalových kovů (plechovky, 
konzervy v příslušných bělavých pytlích) 
na území města: 

Stanoviště a čas
n Nevšová – za prodejnou Smíšené zboží, 

čp. 158 
 7:30 – 8:15 
n Slavičín – v ul. Luhačovská u mostu 
 8:30 – 9:00 
n v Zahradní čtvrti v ul. Ševcovská u čp. 598 

9:05 – 9:25
n na Horním náměstí naproti čp. 96
 9:30 – 10:15
n ve čtvrti Hrubé Pole u křižovatky ulic 

Mladotická – Hrnčířská 
 10:20 – 10:50

n ve čtvrti Vlára za prodejnou Vlárka
 10:55 – 11:45
n ve čtvrti Malé Pole u křižovatky ulic 

Dlouhá – Luční 
 11:50 – 12:30
n Hrádek - u hostince U Zemánků, čp. 7
 12:35 – 13:05
n Divnice – před prodejnou Smíšené zboží, 

čp. 67
 13:15 – 13:45

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

Ing. Martina Slámečková 
odbor životního prostředí

Gymnázium 

vás zve na den otevřených dveří 
na gymnáziu 

Jana Pivečky

5. listopadu od 8 do 18 hodin,
(po telefonické domluvě návštěva mož-

ná kdykoliv). Semináře z OSP zdarma pro 
uchazeče: 12. 11. od 14.00 do 16.30 hodin 
na gymnáziu. 
Více na www.gjpslavicin.cz.

Od 13. října 2008 mohou zákazníci 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s. – člena skupiny Veolia Voda, kteří platí 
vodné a stočné složenkou, využít nové služ-
by a zaplatit svou složenku na jednom ze 
4 500 terminálů SAZKY (kromě terminálů 
na pobočkách České pošty). 

Výhodou této služby je pouze 15koru-
nový poplatek, který se nemění ani podle 
výše placené částky. Pro provedení platby 
stačí předložit čárový kód umístěný v pří-
loze faktury. On-line terminály společ-
nosti SAZKA jsou navíc snadno dostupné 
– v supermarketech, večerkách, sázkových 
kancelářích nebo čerpacích stanicích 
otevřených i ve večerních hodinách nebo 
nonstop. Možnost využít tohoto způsobu 
úhrady faktury mají tedy i zákazníci v men-
ších městech a na venkově. 

Další informace o nové službě najdete 
na internetových stránkách. Webové strán-
ky společnosti jsou www.smv.cz, e-mail: 
smv@smv.cz. 

www.veoliavoda.cz. 

plaťte za vodu levněji!
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Městská policie Slavičín začala ve Sla-
vičíně a místních částech měřit rychlost 
motorových vozidel. 

Upozorňujeme řidiče, že dle zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změně některých zákonů, 
§ 18 odst. 4, smí řidič v obci jet rychlostí nej-
výše 50 km/h. Pokud překročí tuto rychlost, 
spáchá některý z přestupků dle zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, § 22, odst. 1, 
písm. f 2, 3, 4.

n Co řidiči při překročení nejvyšší povolené 
rychlosti hrozí:
l Přestupku podle § 22, odst. 1, písm. f 4, 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se 
dopustí ten, kdo překročí nejvyšší dovolenou 
rychlost stanovenou zvláštním právním 
předpisem nebo dopravní značkou v obci 
o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně 
než 30 km/h. Za tento přestupek se uloží 
bloková pokuta ve výší 1 000 Kč. Zároveň 
je tento přestupek zařazený do bodového 
hodnocení a uloží se řidiči 2 body. 
V případě, že je tento přestupek projedná-
ván ve správním řízení, je pokuta 1 500 
– 2 500 Kč.
l Přestupku podle § 22, odst. 1, písm. f 3, 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se 
dopustí ten, kdo překročí nejvyšší dovolenou 
rychlost stanovenou zvláštním právním 
předpisem nebo dopravní značkou v obci 
o 20 km/h a více, nebo mimo obec o 30 
km/h a více.
U tohoto přestupku se musí prověřit, zda 
nebyl opakovaně spáchán dvakrát a více-
krát v průběhu jednoho roku. Pokud ne, 
lze tento přestupek řešit blokovou pokutou 
2 500 Kč. V opačném případě se předává 
ke správnímu řízení, kde je mimo pokuty 
2 500 – 5 000 Kč uložen zákaz činnosti na 
1 – 6 měsíců. Zároveň je tento přestupek 

zařazený do bodového hodnocení a uloží se 
řidiči 3 body. 
l Přestupku podle § 22, odst. 1, písm. f 2, 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se 
dopustí ten, kdo překročí nejvyšší dovole-
nou rychlost stanovenou zvláštním právním 
předpisem nebo dopravní značkou v obci 
o 40 km/h – 1 a více nebo mimo obec  
o 50 m/h 1 a více. 

Tento přestupek vždy řeší správní orgán. 
Ve správním řízení je mimo pokutu 5 000 
– 10 000 Kč uložen zákaz činnosti od 6 měsí-
ců do 1 roku. Zároveň je tento přestupek 
zařazený do bodového hodnocení a uloží se 
řidiči 5 bodů. 

Městská policie Slavičín provedla ve dnech 
20. 8. 2008 a 24. 9. 2008 ve spolupráci s OO 
PČR Slavičín měření rychlosti motorových 
vozidel ve Slavičíně. 

V měření rychlosti budeme pokračovat 
i nadále, proto upozorňujeme řidiče, aby 
dodržovali nejvyšší povolenou rychlost.

Nejvyšší naměřená rychlost byla v úseku 
ulice K. Vystrčila směr Valašské Klobouky. 
Vozidlo jelo rychlostí 94 km/h. Tento přestu-
pek bude projednán ve správním řízení, ve 
kterém dostane řidič pokutu 5 000 – 10 000 Kč 
a bude mu uložen zákaz činnosti od 6  ěsíců 
do 1 roku.

Zároveň mu bude připsáno do karty řidiče 
5 bodů. 

parkování vozidel v ul. okružní 
u domu č. p. �9�

Tímto odpovídáme zároveň i na dotaz, kte-
rý byl směřován do rubriky „Ptají se lidé...“.

Otázka: „Jak je to s parkováním ve vjezdu 
k domu č. p. 595 v ulici Okružní“?

Odpověď: „V místě, které má tazatel na 
mysli, se jednoznačně stát nesmí“. 

Příjezdová komunikace na ulici Okružní 
k domu č. p. 595 (viz. plánek) má šířku 6,70 
m.

Několikrát jsme již řidiče ve zpravodaji 
informovali o tom, jaké jsou povinnosti řidiče 
při zastavení a stání. 

Tedy – na obousměrné komunikaci musí 
při zastavení (jedná se o dobu nezbytně nut-
nou pro nastoupení a vystoupení osob nebo 
naložení a složení nákladu) zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro oba směry jízdy. 

Při stání (znamená uvést vozidlo do klidu 
nad dobu dovolenou pro zastavení) musí 

zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy. To zname-
ná, že při stání vozidla musí zůstat volný jízdní 
pruh o celkové šířce nejméně 6 m.

Upozorňujeme řidiče, aby dodržovali 
potřebné vzdálenosti. Je to důležité pro bez-
pečnost a plynulost silničního provozu, zejmé-
na k průjezdnosti vozidel rychlé záchranné 
služby, hasičů nebo policie.

Nezapomínejte, že součástí domu č. p. 
595 jsou i garáže. Pokud znemožníte svým 
vozidlem výjezd druhému vozidlu z garáže, 
tvoříte překážku v silničním provozu. Tento 
přestupek je zařazen do bodového hodnocení, 
takže řidič kromě pokuty dostane do karty 
řidiče ještě 2 body. 

Dodržujte zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změně něk-
terých zákonů, a buďte ohleduplní k ostatním 
řidičům. Zjištěné přestupky budou řešeny dle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Nedostatek parkovacích míst 
ve čtvrti Malé pole (a nejen tam)

S tímto problémem řidičům asi městská 
policie nepomůže.

Můžeme pouze poradit. Při pochůzkové 
činnosti se střetáváme s tím, že někteří řidiči 
ponechávají mezi parkujícími vozidly zbyteč-
ně velké boční rozestupy. Tímto se vytváří 
hluchá místa, která následně uberou možnost 
zaparkovat s více vozidly. 

Tam, kde je šíře parkovacího místa vyzna-
čena vodorovným značením nebo odlišným 
barevným povrchem vydláždění parkoviště, 
by to mělo být bez problémů. Ale není. Jsou 
i tací řidiči, kteří zaparkují přes dvě parkovací 
místa. Opět stejný problém.

Když zaparkujete vozidlo, zkuste se, ještě 
než odejdete od vozidla, rozhlédnout a podívat 
se, zda nešlo zaparkovat lépe a zda někomu 
nepřekážíte.

Víme, že to není řešení problému, ale je 
slušností vozidlo zaparkovat takovým způ-
sobem, abych neznemožnil zaparkovat ještě 
někomu jinému. 

Nová dopravní značka
Upozorňujeme řidiče na novou dopravní 

značku „Zimní výbava“.
Zimní výbava (č. C 15a) 
Zimní výbava – konec, (č. C 15b)

l Co je to dopravní značka „Zimní výba-
va“?
Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní 
výbava-konec“ jsou nové dopravní značky, 
které platí od 1. 7. 2008. Označují úseky 
pozemní komunikace na kterých je povinnost 
mít vozidlo kategorie M a N vybaveno pro 
provoz za zimních povětrnostních podmínek 
z hlediska použitých pneumatik.
l Co přikazuje tato nová značka?
Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje 
řidiči motorového vozidla pokračovat v jízdě 
jen za použití zimních pneumatik. A to na 
všech kolech (u vozidel do 3 500 kg včetně) 
nebo pouze na hnaných kolech (u vozidel nad 
3 500 kg). Limitní hmotností 3 500 kg je pro 
účely této značky myšlena maximální přípust-

Městská policie Slavičín informuje
rychlost motorových vozidel 
ve Slavičíně

Měření rychlosti motorových vozidel ve 
Slavičíně dne 24. 9. 2008

Spáchaný přestupek
Počet 

přestupků
překročení rychlosti v obci 
o méně než 20 km/h

13

překročení rychlosti v obci 
o 20 km/h a více

3

překročení rychlosti v obci 
o 40 km/h a více

1

Měření rychlosti motorových vozidel 
ve Slavičíně dne 20. 8. 2008

Spáchaný přestupek
Počet 

přestupků
překročení rychlosti v obci 
o méně než 20 km/h

11

překročení rychlosti v obci o 20 
km/h a více

0

překročení rychlosti v obci o 40 
km/h a více

0

ná hmotnost vozidla, podle staré legislativy 
hmotnost celková.
l Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována pneuma-
tika, na jejíž bočnici je vyznačeno označení 
M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní 
pneumatiky.
l Co musí dále splňovat tato zimní pneu-
matika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek 
nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 
4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg) 
nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech 
(u vozidel nad 3 500 kg).
l Proč právě 4, případně 6 mm?
Podle průzkumů a také na základě zkušeností 
bylo zjištěno, že zimní pneumatika s hloubkou 
dezénu nižší než 4 mm (u vozidel do 3 500 kg) 
již ztrácí své vlastnosti na sněhové pokrývce, 
ztrácí tzv. samočisticí efekt.
l Je možné zimní pneumatiky nahradit 
sněhovými řetězy?
Ano, v případě, že vozovka je dostatečně 
pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou.
l Mohou být použity protektorované pne-
umatiky?

Ano, mohou, musí být označeny výše uvede-
ným značením tj. M+S nebo M.S nebo M/S 
nebo MS či terénní pneumatiky.
l Jak je to s přívěsem?
Na vlastní přípojné vozidlo se povinnost 
vyplývající z této značky nevztahuje, 
povinnost je vztažena na motorové vozidlo 
kategorie M a N, které toto přípojné vozidlo 
táhne.
l Kdy platí tato značka?
Tato dopravní značka platí od 1. listopadu do 
30. dubna. Pod značkou může být případně 
umístěna dodatková tabulka s uvedením 
odlišné úpravy doby platnosti.
l Kde končí platnost příkazu?
Platnost příkazu této dopravní značky 
ukončuje pouze dopravní značka „Zimní 
výbava - konec“ (č. C15b).
l Zjistím někde, na které komunikaci je 
značka umístěna?
Ministerstvo dopravy bude podporovat zve-
řejnění informací o umístění této dopravní 
značky na pozemních komunikacích.

 Bohuslav Pjajko, 
velitel Městské policie Slavičín

ve správním řízení pokutu do 15 000 Kč, ale 
může zde jít také o trestný čin krádeže, dle 
ustanovení § 247 odst. 1 písm. e) zákona číslo 
140/1961 Sb. 

Za tento trestný čin hrozí pachateli odnětí 
svobody na 6 měsíců až 3 léta, nebo peněžitý 
trest.

jízda bez řidičského průkazu, pod 
vlivem alkoholu, vozidlo bez 
registrační značky

Dne 19. 9. 2008 ve večerních hodinách 
byl v obci Šanov kontrolován hlídkou OO 
PČR Slavičín řidič traktoru bez registrační 
značky. Řidič při kontrole nepředložil řidič-
ský průkaz ani doklad o zákonném pojištění 
motorového vozidla. 

Po prověření totožnosti řidiče bylo zjištěno, 
že nevlastní řidičské oprávnění. 

Dále byla jmenovanému dechovou zkouš-
kou naměřena hodnota 1,22 ‰ alkoholu. Na 
základě zjištěných skutečností byl jmenovaný 
zadržen, ve smyslu § 76/1 trestního řádu, 
a následně se podrobil odběru krve a lékařské-
mu vyšetření v nemocnici ve Slavičíně. 

Podezřelému bylo sděleno ve zkráceném 
přípravném řízení podezření ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky, dle §201/1 trestního zákona, a trestného 
činu řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění, dle § 180d trestního zákona. 

Bez povšimnutí nezůstane ani nepřed-
ložení dokladu o zákonném pojištění moto-
rového vozidla a řízení vozidla, na němž není 
umístěna registrační značka. 

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Policie České republiky informuje

Dne 30. 8. 2008 v době kolem druhé hodiny 
ráno došlo ve Slavičíně ke ztrátě mobilního 
telefonu. Šetřením policie bylo zjištěno, že 
došlo k přisvojení cizí věci nálezem a tímto 
jednáním způsobil neznámý pachatel škodu 
ve výši cca 2 500 Kč. Obdobných případů 
eviduje OOP Slavičín několik za měsíc. 

V současné době má policie již takové meto-
dy, že operativním šetřením dohledá pachatele 
odcizeného mobilu. Kromě majitele jsme 
schopni dohledat i SIM kartu. V neposlední 
řadě lze odcizený mobil zablokovat, takže se 
pro pachatele stává bezcennou věcí. 

K blokacím mobilního telefonu je nejdů-
ležitější znát výrobní číslo IMEI a prokázat 
vlastnictví mobilního telefonu účtenkou, 
fakturou, krabicí nebo záručním listem 
s výrobním číslem. 

Právnická osoba předkládá písemnou 
žádost podepsanou statutárním orgánem 
a opatřenou razítkem. 

Při koupi mobilního telefonu si vždy ověřte, 
zda výrobní číslo IMEI přístroje odpovídá 
výrobnímu číslu na obalu a v dokladech. 
Doklady prokazující vlastnictví telefonu 
pečlivě uschovejte. 

Na pravidelně aktualizovaném webu umís-
těném na adrese http://www.mvcr.cz/mobily 
naleznete informace o blokování provozu 
mobilních telefonů, službu, která vám umožní 
ověřit, zda je či není telefon evidován jako 
odcizený a zablokovaný. Pro vyhledávání se 
zadává výrobní číslo IMEI.

Možnost blokovat mobilní telefony má Poli-
cie ČR od října 2007. Blokace telefonu může 
být na vaši žádost později opět zrušena. 

Úmyslné poškozování vozidel
Dne 14. 9. 2008 ve večerních hodinách 

poškodili dva mladiství ve Slavičíně na ulici 
Obchodní motorové vozidlo Š Fabia a VW 
Polo, a to tak, že po vozidlech skákali. Na 
vozidle Škoda Fabia poškodili přední náraz-
ník, který uvolnili a promáčkli. Na druhém 
vozidle VW Polo promáčkli přední kapotu 
vozu a poškodili střechu. Díky všímavosti 
svědků, kteří jednání vandalů nahlásili na 
linku 158, byli oba pachatelé hlídkou OOP 
zadrženi. Vzhledem k tomu, že výše škody 
nepřesáhla hranici trestného činu, byli oba 
jmenovaní oznámeni přestupkové komisi 
pro podezření ze spáchání přestupku proti 
majetku, dle § 50/1a, kdy jim hrozí pokuta 
ve výši do 15 000 Kč.

Množí se drobné krádeže 
v prodejnách

Dne 18. 9. 2008 došlo v prodejně potravin 
ve Slavičíně k drobné krádeži. Podezřelá žena 
si uschovala 3 ks sáčků s bonbóny do kabelky 
a poté s nimi bez zaplacení prošla přes poklad-
nu. Uvedeným jednáním způsobila majitelce 
obchodu škodu v celkové výši 41 Kč. 

Přestupek byl vyřešen po předchozí 
lustraci uložením blokové pokuty ve výši 
1 000 Kč.

Poslední dobou se v prodejnách potravin ve 
Slavičíně množí drobné krádeže cukrovinek, 
alkoholických nápojů a potravin menších 
rozměrů. Tyto krádeže jsou většinou kvali-
fikovány jako přestupek proti majetku, dle 
ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona číslo 
200/1990 Sb. Za tento přestupek lze uložit 

krádeže mobilních telefonů se 
již nevyplatí

Nadace Jana Pivečky
srdečně zve na 

benefiční divadelní 
představení II. KAPITOLA 
v podání Divadla Palace 

Praha. 
Představení se uskuteční 

v pátek 21. 11. 2008 v 18.00 hodin 
v Academia centru Univerzity Tomá-

še Bati ve Zlíně, Mostní ulice. 

Hrají: David Prachař, David Matásek, Vale-
rie Zawadská, Martina Hudečková. 

Herci nejsou alternováni.

Cena 300 Kč. 
Předprodej vstupenek bude v sídle 

nadace na Horním náměstí 111
 a v Infocentru od 1. 11. 2008. 

Děkujeme všem, kdo nadaci tímto 
způsobem podpoří. 

Výtěžek bude použit na realizaci obecně 
prospěšných nadačních projektů, 

s kterými se můžete blíže seznámit 
na www.pivecka.cz.
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V měsíci říjnu byl Zlínským krajem odsou-
hlasen projekt „Modernizace a inovace náplně 
výuky v oblasti programování CNC strojů 
pro obor Mechanik seřizovač-mechatronik“ 
v celkové výši 1 666 681 Kč.

Finanční prostředky z projektu budou 
využity zejména pro zkvalitnění výuky stro-
jírenských oborů. Realizací projektu bude 
především dosaženo toho, že žáci získají zku-
šenosti s programováním CNC strojů pomocí 
moderních technologií. 

Absolventi SOŠ Slavičín se tak lépe uplatní 
u svých budoucích zaměstnavatelů, případně 
i na trhu práce v zemích EU. Hlavním partne-
rem projektu je PGI MORAVA, s. r. o. 

 
kuchaři-číšníci v praxi

Dne 16. a 17. září se žáci třetího ročníku 
oboru Kuchař-číšník zúčastnili již pošesté 
slavnostního rautu, který se konal v Luha-
čovicích v kulturním domě Elektra. Žáci 
měli na starost přípravu rautu pro asi 700 
osob, což kromě samotné obsluhy obnášelo 
i zajištění přípravy a výzdoby nabídkových 
stolů a založení inventáře. Akce byla velmi 
zajímavou zkušeností a taktéž po odborné 
stránce jistým přínosem pro zvolený obor. 
Za naprosto bravurní zvládnutí všech úkonů 
patří těmto žákům naše poděkování.

  podzimní sportovní akce 
Dne 11. září se naše škola stala pořadate-

lem 6. ročníku turnaje v nohejbale, kterého 
se zúčastnily tři slavičínské školy (ZŠ Vlára 
Slavičín, Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavi-
čín). Soutěž proběhla na tenisových dvorcích 
u Sokolovny ve Slavičíně. 

Dne 25. září se uskutečnil na Stadionu 
mládeže ve Zlíně už 27. ročník CORNY SŠ, 
pohár v lehké atletice. Jako obvykle se sou-
těžilo v běžeckých disciplínách, ve skoku 
vysokém a dalekém a ve vrhu koulí. Letos 
jsme se zúčastnili pouze v kategorii chlapců 
a z osmi družstev jsme obsadili 4. místo.

Soutěž „program 
Napájení sluncem �008“

Čtyři žáci naší školy z oborů elektro se dne 
17. září zúčastnili soutěže v rámci „Programu 
Napájení sluncem 2008“, o nejrychlejšího 
robota napájeného solárními fotovoltaický-
mi články, kterou pořádala Katedra měřicí 
a řídicí techniky VŠB – Technické univerzity 
Ostrava. Úkolem vlastní soutěže bylo vytvořit 
bezobslužný mobilní prostředek poháněný 
elektromotorem napájeným pouze solárními 
fotovoltaickými články. Zkrátka vytvořit robo-
ta s co nejnižší spotřebou energie. 

Žáci navrhli a sestavili model robota tak, 
aby projel osvětlený soutěžní úsek v co nej-
kratším čase. 

I přesto, že v konkurenci 200 soutěžících 
nezískali naši žáci čelní umístění, patří jim 
náš dík za reprezentaci školy.

Exkurze žáků strojařů 
Ve čtvrtek 18. října 2008 se uskutečnila 

exkurze strojařů, obráběčů a elektrikářů na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 
Této akce, kterou naše škola zajišťuje opako-
vaně pro žáky - strojaře, se letos zúčastnilo 
celkem 132 žáků. 

 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
se řadí k nejzajímavějším akcím s širokým 
spektrem strojírenských oborů a každoročně 
se zvyšující účastí českých strojírenských 
firem. Zájem o jeho návštěvu z řad studentů 
byl i letos značný.

Přestože jednodenní návštěva této velko-
lepé akce nestačí na důkladnější prohlídku 
všech pavilonů, odnášeli si studenti z veletrhu 
nejen mnoho zajímavých poznatků a postřehů 
z ukázek moderních strojírenských techno-
logií, ale také řadu zajímavých prospektů 
a výrobků z oblasti produkce plastických 
hmot a kovovýroby. 

Tyto pozornosti vystavovatelé rozdávali 
návštěvníkům v rámci ukázek konkrétních 
technologií nebo v rámci reklamních akcí, 
zakončených anketou a slosováním o zají-
mavé ceny nebo výrobky z jejich vlastní 
produkce. 

Dne 30. září se konala další exkurze, ten-
tokrát ve zlínském podniku TAJMAC – ZPS, 
a. s., Zlín – Malenovice. Žáci měli možnost 
doplnit si znalosti v oboru strojního obrábění, 
např. výroba ozubených kol odvalováním, 
obrábění jednotlivých součástí a dílů CNC 
strojů, montáž a měření. 

Poslední exkurzí, o kterou bývá mezi  žáky 
velký zájem, byl brněnský INVEX, kde se žáci 
seznámili s novinkami spotřební elektroniky. 
  Mgr. Jana Kubíčková

 
praha očima žáků SoŠ Slavičín 

Stejně jako každý rok, tak i letos se konal 
výchovně-vzdělávací zájezd do našeho hlav-
ního města, kterého se zúčastnily třídy SP-3, 
MS-4 a PO-2A. 

Odjezd se konal v pondělí 22. září 2008. 
Cesta vlakem byla náročná a únavná, ale dala 
se zvládnout. Po příjezdu do Prahy jsme se jeli 
ubytovat do TOP Hotelu, který nás ohromil 
svou prostorností a vybaveností. Pondělní 
odpoledne jsme strávili prohlídkou okolí 
Prahy. Druhý den ráno na nás v hotelu čekala 
bohatá snídaně ve formě švédských stolů. 

Během pobytu v Praze jsme navštívili 
snad všechny významné památky, například 
Vyšehrad, Národní divadlo, Národní muzeum, 
Karlův most, Petřín, Pražský hrad, Václavské 
náměstí, Staroměstské náměstí – Orloj, Národ-
ní památník hrdinů, Židovské muzeum se 
Synagogou a rovněž budovu Senátu. Poslední 
večer v Praze naše třída navštívila divadlo 
Komedie, kde se hrála hra Snílci. V pátek 26. 
září jsme odjížděli hodně unavení, ale také 
spokojení, i když někteří litovali, že nemohli 
zůstat déle. 

Na závěr musím pochválit i spolehlivou 
a rychlou městskou hromadnou dopravu, se 
kterou se člověk může dostat snadno kamkoliv 
a kdykoliv. I když nás počasí zklamalo, nic 
se nemění na tom, že to pro nás byly krásně 
strávené dny, jaké mohou prožít i ti, kteří naše 
nádherné hlavní město ještě nenavštívili. Tak 
neváhejte, stojí to za to!  Žákyně třídy SP-3

Střední odborná škola Slavičín

l žáci 2. ročníku se účastní plaveckého 
výcviku v Brumově–Bylnici 
l škola se již tradičně zapojila do dobročinné 
akce Světluška na pomoc nevidomým 
l páťáci navštívili ekologický sběrný dvůr 
Rumpold a hvězdárnu v Uherském Brodě 
l život našich předků v době Velkomorav-
ské říše poznali sedmáci v archeoskanzenu 
v Modré a na Velehradě.
I. stupeň absolvoval besedu o exotických 
zvířatech s českým lovcem krokodýlů
l šesťáci se zúčastnili exkurze do hvězdárny 
ve Valašském Meziříčí 
l na Jelenovské strávili tři dny na ozdravném 
pobytu žáci 4. a 5. tříd
l 4. ročníky navštívily dopravní hřiště 
v Malenovicích
l 5. a 6. třídy se zúčastnily výchovného 
koncertu ve Zlíně
l v rámci historických exkurzí navštívili žáci 
Klášťov a Slavkov
l žáci 9. tříd zahájili taneční kurzy 

pro ocenění do Senátu
Úspěchy žáků naší školy nás učitele 

a samozřejmě i rodiče vždy potěší. Zvláště 
když se dosáhnou až na celorepublikové 
úrovni. To je příklad naší žákyně Šárky Stru-
hařové ze třídy IX. A. Za svoji práci na téma 
„Šikana – je to nemoc?“ převzala i se svojí 
učitelkou českého jazyka R. Kledrowetzovou 
ocenění na půdě Senátu ČR v Praze. Radost 

byla o to větší, že ta její „slohovka“ uspěla 
mezi tisícovkou jiných.

Mgr. Radmila Kledrowetzová

Maňásek poprvé hrál 
v opravdovém divadle!

Na pozvání režiséra divadla SemTamFór 
pana Julínka jsme se 5. října zúčastnili festi-
valu „Slavičínské padající listí“.

Herci maňáskového kroužku Základní 
školy Vlára si vyzkoušeli atmosféru „prken, 
co znamenají svět“ v naší Sokolovně. Zahráli 
hříčky malým i velkým, kteří je přišli povzbu-
dit. Divákům se divadélko líbilo a hercům se 
moc dobře a uvolněně hrálo. Děkujeme všem 
zúčastněným, kteří svůj volný čas věnovali 
dětem. 

Vychovatelky školní družiny 

počtvrté v anglii
V polovině září odjelo 26 žáků osmých 

a devátých tříd na osmidenní jazykový pobyt 
s výukou angličtiny do města Torquay v jiho-
západní Anglii. 

Po dopoledním vyučování jsme jezdívali 
na poznávací zájezdy. Hned cestou tam, ve 
městě Porthmouth, jsme si prohlédli válečnou 
loď Victory, které velel admirál Nelson, jehož 
pomník stojí v Londýně na Trafalgarském 
náměstí. Zajímavá byla návštěva kina 4D, 
takové u nás ještě není.

Poslední den v Londýně všechny uchvá-
til. Byl nádherný, slunečný, a tak vyhlídka 
z Londýnského oka byla jedinečná. Nejen ten 

poslední den, ale celý týden, kdy u nás v České 
republice pršelo, bylo v Anglii nádherně. 

Mgr. Božena Dvořáková

Na vlastní oči 
I zajímavé exkurze jsou součástí výuky na 

naší škole, a tak se na jednu takovou historic-
kou 2. října 2008 vydali sedmáci. V hodinách 
dějepisu právě probírají velkomoravské obdo-
bí, proto byl cílem Velehrad a archeoskanzen 
v Modré s ukázkou toho, jak kdysi dávno žili 
první Slované. (Chudáci malí, vždyť neměli 
ani toaletní papír!) 

Autentičnost celé venkovní expozice byla 
dotvořena volně se pohybujícími domácími 
zvířaty. To je něco, co děti vždy ocení, a tak 
se mimo jiné také hladilo a krmilo. (Ach, jak 
se ti Slované měli!) 

Exkurze byla jednoznačně přínosem 
a zajímavým obohacením výuky. 

A čert vem jednu kšiltovku, která z hlavy 
zvídavého žáka nenávratně zmizela v hloubce 
dobové studny v Modré. 

Mgr. Iva Šmotková a sedmáci

Naše aktivity…

Základní škola Slavičín-Vlára

další finanční prostředky schváleny 

ZŠ Malé Pole

Škola a učení není jen o sezení v lavici, 
psaní a čtení z knih či učebnic. Proto naše 
škola uspořádala celodenní projekt „Podzim 
v přírodě“ a ve středu 8. října se vypravila na 
vycházku, jejíž náplní bylo poznávat krajinu 
kolem nás, přírodu a její proměny. 

Každý ročník si vybral trasu podle 
náročnosti a zaměření. První ročník, naši 
nejmenší, zvolili za cíl Pivečkův lesopark. 
Než ale došli do cíle, poznávali po cestě 
stromy, dopravní značky, významná místa 
Slavičína, v parku si prohlédli další stromy, 
jejich plody a některé z nich si odnesli pro 
další práci do školy. V lesoparku pak prově-
řila paní učitelka fyzickou zdatnost našich 
nejmenších. 

Žáci druhého a třetího ročníku si vybra-
li jako cíl své vycházky lesní studánku 
Tatarku. 

Cesta k cíli byla dosti náročná, hlavně 
hodně dlouhá, ale děti ji zvládly skvěle. 

Po cestě jsme si ukázali některá významná 
místa a budovy našeho města, naskytl se 
nám také krásný pohled na okolní krajinu. 
Děti poznávaly stromy a jejich listy či plody, 
učily se rozeznávat houby a vyzkoušely si 
vytrvalostní chůzi. 

Děti si cestu krátily zpěvem a překo-
náváním různých přírodních překážek, 
například přeskakováním větví, podlézáním 
plotu a podobně. 

Žákům čtvrtého ročníku zůstal cíl 
vycházky utajen, proto museli dávat dobrý 
pozor, kterým směrem se ubírají. Jednou ze 
zastávek byl vrch Šabatec, který jim poskytl 
skvělý výhled na krajinu a okolí Slavičína. 
Cestou sbírali houby a přírodniny, pozoro-
vali kořeny stromů a jejich tvar, ti nejodváž-
nější si vylezli na posed a nakonec došli na 
tenisové kurty, kde si zkusili zahrát tenis 
o stěnu a opekli si špekáčky. Cestou zpět si 
vyzkoušeli sílu a přesnost na horolezecké 
stěně v parku. 

Žáci pátého ročníku měli trasu nejnároč-
nější. Směřovala přes obec Šanov k památ-
níku „Letecké srdce“, kde si připomněli 
vlastivědné učivo, cestou zpět sbírali různé 
přírodniny, které použili ve výuce. Trasa 

podzim v přírodě

byla dosti dlouhá a obtížná, ale žáci ji zvládli 
bez problémů. 

Co dodat na závěr? Možná někoho  
napadne, že je to jen další den bez výuky, ale 
my všichni, co jsme se vycházky zúčastnili, 
víme, že dětem přinesla spoustu zážitků, 
informací a poznatků, které znaly pouze 
z našich vyprávění nebo z učebnic, ale teď 
je mohly spatřit na vlastní oči. Překvapilo 
nás, že některé děti zvládly trasu i úkoly 
bez problémů a s potěšením, proto budeme 
s podobnými projekty pokračovat.

Mgr. Barbora Polášková

pozvánka na den otevřených dveří 
do zŠ Malé pole

Základní škola Slavičín Malé Pole zve 
rodiče současných žáků i rodiče budoucích 
prvňáčků na Den otevřených dveří, který se 
koná 6. 11. 2008 od 8 do 15 hodin. 

Rodiče budou mít možnost navštívit 
výuku v jednotlivých třídách, seznámit se 
s metodami výuky, prohlédnout si budovu 
školy i odborné pracovny. 

Případné dotazy a informace o dění ve 
škole poskytne ředitelství školy. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Gymnázium jana pivečky 
nabízí ke studiu 
l osmiletý studijní obor pro žáky 5. tříd 

– 7941K81
l čtyřleté studijní obory pro žáky 9. tříd 

– 7941K41
l profilace na přírodovědné předměty 

a informatiku
l profilace v cizích jazycích a možností 

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

projekty školy
Zahraniční stáže SOCRATES - Comenius 

1 – gymnázium se od října 2008 podílí opět 
na projektu se školami z Anglie, Francie, 
Německa, Itálie a Řecka. 

V říjnu odjeli pedagogové a žáci na první 
schůzku do Itálie. Během tří let tak studenti 
získají díky podpoře 13 000 euro z EU mož-
nost navštívit prostřednictvím partnerských 
škol všechny státy. Partnerské školy přijedou 
do Slavičína.

op vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Škola získala 2,6 mil. korun z EU na pro-
jekt týkající se zkvalitnění přírodovědných 
předmětů. Projekt je určen jak studentům, 
tak veřejnosti. 

Název projektu: Zavedení nových metod 
a forem do výuky přírodovědných předmětů 
na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín. Tento 
projekt je spolufinancován Evropským soci-
álním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Projekt „Zelená gymnázia“ – do operační-
ho programu příhraniční spolupráce s Gym-
náziem v Dubnici nad Váhom podala škola 
dva projekty. První projekt za 13,5 mil korun 
na zateplení budovy a výměnu prosklených 
částí školy s využitím druhotných zdrojů 
energie. Druhý projekt za 3,3 mil korun na 
aktivity studentů při ochraně životního pro-
středí a výměnných jazykových stážích. 

projekt v Uhrovci
Ve dnech 17. – 19. 9. 2008 se čtyři vybra-

ní žáci ze třídy G – 3 (M. Windischová, A. 
Kramárová, P. Janota, M. Kaško) pod vedením 
Mgr. Marie Hrabinové účastnili projektu: 
,,Alexander Dubček – vedúca osobnosť obrod-
ného procesu v roku 1968 – 40. výročie“ ve 
slovenském Uhrovci. Projektu se mimo jiné 
zúčastnili Poláci, Maďaři a místní Slováci. 
Program projektu byl velmi zajímavý. Ve 
středu nás přivítala starostka obce Uhrovec 
Ing. Zuzana Máčeková ve Společenském sále 
Domu kultury v Uhrovci, kde proběhla pre-

zentace na téma Pražské jaro 1968 – Význam 
osobnosti A. Dubčeka. Byli jsme obohaceni 
i o rozhovory s vedením Společnosti A. Dub-
čeka např. Pavlem Dubčekem – synem A. 
Dubčeka a prof. Ivanem Laluhem – osobním 
přítelem A. Dubčeka. Ve čtvrtek jsme byli 
přijati zástupci Národní rady SR v Bratislavě. 
Tam jsme se mohli podívat i do míst, která 
obvykle vidíme jen v televizi, a to na schůzi 
poslanců. Pak nás čekal vydatný oběd na 
lodi, ale po Dunaji jsme se bohužel neplavili. 
Závěrem dne jsme stihli ještě návštěvu sekce 
veřejné správy Ministerstva vnitra SR, kde 
nás obdarovali upomínkovými předměty. 
V pátek nás přijali předseda Trenčínského 
samosprávného kraje MUDr. Pavol Sedláček, 
kde proběhl rozhovor na téma školství, hos-
podářský a sociální rozvoj kraje. Po zajímavé 
diskusi jsme se šli podívat na významné pamě-
tihodnosti a kulturní památky Trenčína, mimo 
jiné i Trenčínský hrad a muzeum. Obědem 
náš třídenní projekt končil. Odvezli jsme si 
spoustu zážitků (v rámci projektu i pobytu 
stráveném v Hotelu Partizán) a obohatili si 
své vědomosti, ale především jsme navázali 
nové mezinárodní vztahy. Projekt byl pro nás 
velkým přínosem.

aktivity 
Dne 2. 10. 2008 proběhla za účasti rodičů 

a starosty města na radnici slavnostní imat-
rikulace studentů prvních ročníků.

Dne 25. 9. získalo družstvo dívek vyšších 
ročníků 3. místo na okresním středoškolském 
atletickém poháru ve Zlíně.

V týdnu od 15. 9. do 19. 9. absolvovaly třídy 
G-4 a oktáva poznávací historicko-zeměpisnou 
exkurzi do Prahy.

Dne 25. 9. navštívili studenti třídy G-2 
divadelní představení Maryša v Městském 
divadle ve Zlíně.

Ve dnech 2. a 3. 10. proběhla Ekologická 
olympiáda ve Valašských Kloboukách, kde 
naši školu reprezentovali studenti Veronika 
Hůlová, Vojtěch Miklas a Marie Mozgvová. 
Obsadili 8. místo. 

Studenti gymnázia odjeli na výměnnou 
stáž do Francie – partnerské školy Lycée 
Jean Moulin v Thouars, v termínu od 3. 10. 
do 11. 10. 2008.

„Průvodce mladého člověka orchestrem“, 
tak se jmenoval výchovný koncert vážné hud-
by, který se konal ve Zlíně 7. 10. v Domě kultu-
ry, jehož se zúčastnili žáci G-1 a kvarty.

Dne 8. 10. proběhla schůze Školské rady.

pozvánka na volbu členů Školské rady 
Gymnázia jana pivečky

Vážení přátelé, 
dle § 167 zákona č. 564/2004 Sb., (školský 

zákon) zve volební komise pro volby do Škol-
ské rady při Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín 
širokou rodičovskou veřejnost, zletilé žáky 
a pedagogické zaměstnance k volbám do 
Školské rady, které se uskuteční 26. 11. 
2008 od 15 do 18 hodin v budově gymnázia 
(v den rodičovských schůzek). Proběhne vol-
ba kandidátů z řad rodičů nezletilých žáků, 
zletilých žáků a pedagogických pracovníků 
gymnázia. Celkem bude do Školské rady 
zvoleno 6 členů.

Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy 
volí pedagogičtí zaměstnanci, dva členy volí 
rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci.

Vaše návrhy na člena Školské rady můžete 
podat písemnou formou v obálce s nadpisem 
Kandidát do Školské rady, nebo osobně u ředi-
tele školy nejpozději 25. 11. 2008.

Voliči musí u voleb prokázat svou totožnost, 
pokud k tomu budou vyzváni. 

Srdečně zve přípravný výbor: Mgr. Petra 
Šimarová, Bc. Marie Stejskalová

Gymnázium 

Projektový tým v Uhrovci

Jana Pivečky

Dne 23. září 2008 proběhla v celé naší 
republice akce Den, kdy svítí Světlušky. Jejím 
cílem bylo připomenout společnosti, že ne 
vždy má člověk to štěstí, aby byl zdráv. V rámci 
handicapu zdraví byla tato akce zaměřena 
na pomoc slabozrakým a nevidomým, a to 
prostřednictvím finanční sbírky. 

Za finanční částkou 10 920 Kč, vybranou 
ve Slavičíně, se skrývá konkrétní pomoc, 
aktivita nejen dvojic „Světlušek“, jimž patří 
velký dík, ale i dalším. Na této akci, kterou 
v našem městě zajišťovalo a realizovalo naše 
zařízení, participovaly obě základní školy, 
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín a SOŠ 
a SOU Slavičín-Divnice. Všem uvedeným 

zařízením a jejich vedení patří rovněž velký 
dík za pochopení a pomoc.

V pátek 26. září 2008 se děti ze slavičín-
ských škol měly možnost zúčastnit akce 
nabízené společností PARA Consulting 
Havířov. Jednalo se o možnost vyzkoušet si 
v areálu nádherného prostředí Velkých Kar-
lovic (lokalita Razula) jednu z 25 nabízených 
outdoorových aktivit. Kdo byl šikovný, přivezl 
si odtud navíc ještě i prima cenu. A protože 
slavičínské děti byly šikovné všechny, byl 
návrat z akce spojen nejen s neobvyklými 
zážitky, ale i s radostí z hezkých cen.

Ve dnech 10. – 11. října 2008 proběhl ve 
spolupráci s místní knihovnou již 5. ročník 

oblíbené Pohádkiády, tentokrát s rekordním 
počtem dětí; bylo příjemné, že jsme díky počasí 
mohli tentokrát v rámci programu uskutečnit 
i noční hru (šifra s pohádkovým tématem).

Paní Natállia Pazderová, rodilá Běloruska, 
nabízí kvalitní doučování ruského jazyka pro 
dospělé – všechny úrovně pokročilosti. Nabízí 
doučování a zdokonalení v gramatice, konver-
zaci a slovní zásobě. Doučování: 1 – 2x týdně 
v DDM Slavičín. Tel: 608 418 026, 
e-mail: natallia.p@seznam.cz

Nejen děvčata zveme na další ročník 
soutěže MISS AerobIK 2008; uskuteční se 
v pátek 14. listopadu. Koná se ve spolupráci 
s ASPV Slavičín. Přihlášky jsou k dispozici 
v DDM Slavičín.

Ve dnech 24. – 27. listopadu 2008 máme 
pro Vás v našem zařízení připraven Týden 
netradičních výtvarných technik. Aktivity se 
budou konat vždy odpoledne, a to od pondělí 
do čtvrtku.
l 24. listopadu 2008 (pondělí)

DRÁTOVÁNÍ S KORÁLKY (bižuterie…) 
16.00 – 17.30 hodin
určeno: D, d - starší školní věk

l 25. listopadu 2008 (úterý)
KOLÁŽE Z PAPÍRU 
16.00 – 17.30 hodin
určeno: d

l 26. listopadu 2008 (středa)
PLETENÍ Z PEDIGU 
15.30 – 17.30 hodin
určeno: D, d – starší školní věk

l 27. listopadu 2008 (čtvrtek)
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
15.30 – 17.30 hodin, určeno: D.
Poznámky: nabídka výše uvedených akti-

vit je určená zčásti dětem = d, zčásti dospělým 
= D. Informace, dotazy, přihlášky: 

Míša Štefaníková DDM Slavičín, 
577 341 921, 604 155 312, e-mail: kdmslav@
zlinedu.cz

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Krásné podzimní počasí provázelo 32. 
ročník tradičního Pochodu Slováckými 
vinohrady, který se uskutečnil dne 11. října 
2008 v malebném kraji nemajícím nouzi 
o přátelská setkání. 

Babí léto se ukázalo ve své plné kráse
Putování začalo v brzkých ranních hodi-

nách. Klub českých turistů Slavičín zajistil 
dva autobusy, které nás bezpečně dovezly 
do Rohatce. Po registraci jsme měli možnost 
výběru ze tří tras – 9, 17 nebo 25 km. 

Ta nezajímavější, ale i nejdelší trasa, vedla 
přes milotické vinné sklepy „Pod Šidleny“, 
kolem osady Horní Huť, podél bývalé vleč-
ky k železniční stanici Dubňany, směrem 
k Mutěnským búdám – přes osadu Pod Dub-
ňanskú Horú. 

Procházeli jsme rovinatým terénem, 
především po polních a lesních cestách, po 
turisticky nebo speciálně značených trasách. 
Zabloudit se nedalo. Ti, kteří se rozhodli 
pochod absolvovat, jistě nelitovali. Po raní 
mlze vysvitlo nad krajinou sluníčko, a to nás 
svými hřejivými paprsky doprovázelo příjem-
nou trasou bohatě lemovanou vinohrady, na 
kterých dozrávaly poslední plody hroznů pro 

výrobu vína s označením „pozdní sběr“ nebo 
„ledové víno“. Ti, kdo měli pokušení tyto 
hrozny utrhnout, byli pořadateli pod hroz-
bou vysoké pokuty důrazně varováni. Měli 
však možnost si hrozny zakoupit, případně 
je dostali jako bonus při nákupu lahodného 
moku zvaného „burčák“. Toho se prodávalo 
v různých kvalitách a barvách nepřeberné 
množství. Jen si vybrat. A bylo opravdu co 
„koštovat“. Cíl pochodu byl v Mutěnicích 
u železniční zastávky, kde nás již čekal náš 
autobus, který nás opět bezpečně přepravil 
domů. Byl to opravdu krásný den, babí léto se 
ukázalo ve své plné kráse. Jsem rád, že jsem 
se tohoto pochodu mohl zúčastnit. 

Pod mottem „Zdrávi došli“ Pochod Slo-
váckými vinohrady pořádal Klub českých 
turistů Hodonín. Koná se vždy druhou 
sobotu v měsíci říjnu. Závěrem si dovolím 
poděkovat panu Františku Kovaříkovi z Klu-
bu českých turistů Slavičín, který pro nás 
tuto akci každoročně organizuje. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta
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„Tak jako každá voda ale nakonec steče 
dolů a Stázina se dostane Kubovi za ženu…“, 
tak i náš nultý ročník interní přehlídky 
Slavičínské padající listí skončil. Avšak 
jako v pohádce O Kubovi a Stázině to po 
všech těch peripetiích dobře dopadlo, tak 
i u nás po pár komplikacích s přípravami 
festivalu můžeme s hrdostí oznámit, že 
jsme úspěšně zahájili sezónu 2008/2009. 
Na tomto místě bych ráda poděkovala 
všem účastníkům festivalu za projevenou 
přízeň divadlu, kterou vyjádřili návštěvou 
našich i hostujících inscenací. Inu, jak se 
říká: „Divadlo bez diváka není divadlo.“ 
A konkrétně naše Divadlo SemTamFór na 
toto rčení myslí ve dne v noci. Právě pro 
Vás byla určena „Otevřená zkouška“ v prů-
běhu festivalu, avšak pro ty, co nemohli, ale 
určitě moc chtěli přijít, přidáváme odkaz na 
webové stránky Zlínského deníku, který 
o našem experimentu nejen napsal, ale 

Marta Davouze, česká publicistka a spi-
sovatelka žijící ve Francii, pobavila v sobotu 
27. září ve Slavičíně svými fejetony početné 
publikum Leja salonu a Nadace Jana Pivečky. 
Mezi jednotlivými fejetony diskutovala s pří-
tomnými posluchači nejen o svém životě, ale 
také o politice. Při kávě, sklence vína a při 
bohatém občerstvení, které bylo i se vstupem 
zdarma, bavila spisovatelka publikum více než 
hodinu. V závěru starosta Slavičína Jaroslav 
Končický seznámil zakladatelku a dlouho-
letou ředitelku Společnosti Franze Kafky 
Martu Davouze s historií Slavičína a společně 
s ředitelkou Nadace Jana Pivečky Boženou 
Filákovou předali jako dárek knihu o Slavičíně 
a velmi poutavou knihu o životě významného 
slavičínského rodáka Jana Pivečky Nikdy se 
nevzdávej. Stihly se také probrat plány do 
budoucna Nadace Jana Pivečky, o kterých se 
spisovatelkou diskutovala ředitelka nadace 

Božena Filáková. Články pečovatelky o odkaz 
Poláčkův a Kafkův si můžete přečíst v Lido-
vých novinách, Mladé frontě Dnes, Proglasu 
aj. Aktuálně vychází v Revue politika druhý 
díl jejího osobitého pohledu na politické 
působení exprezidenta Václava Havla. Jak se 
Leja salonu svěřila, tak ji, jejího manžela Joela 
a její maminku Martu velmi nadchla příroda 
celého Valašska. 

www.lejasalon.tym.cz, www.pivecka.cz 

natočil i malé video: http://zlinsky.denik.
cz/kultura_region/video-slavicinsti-herci-
experiment20081005.htmlf. 

Sezóna 2008/2009 je tedy úspěšně odstar-
tována a co nás v ní čeká a nemine? 

S jistotou můžeme říct, že nás čeká 
spousta práce na nových hrách, které pro 
Vás připravujeme, další cestování. Příprava 
postupové přehlídky Valašské Křoví 2009, 
která proběhne někdy v únorových nebo 
březnových dnech. Mj. však i další zdoko-
nalování v režisérských, hereckých a tech-
nických postupech na festivalech. 

Ráda bych na tomto místě chtěla Vás, naše 
diváky, poprosit o další spolupráci. Na našich 
webových stránkách www.semtamfor.webz-
darma.cz můžete nyní vyjádřit myšlenku, co, 
popřípadě jak a kdy byste chtěli ve Slavičíně 
vidět. Těšíme se na spolupráci.

S přáním krásného dne za divadlo 
SemTamFór Jana Žáčková

Jestli je zahrada opravdu hra, jsme se 
přesvědčili i v naší malé vísce Nevšová.

V našem Klubu žen vznikl nápad obejít 
majitelky hezkých zahrad a zahrádek 
a udělat takovou malou obecní výstavku.

Při naší fotografické toulce skutečnost 
předčila naše očekávání! Bylo se opravdu 
na co podívat, pokochat, a hlavně si vzít 
novou inspiraci. Nafotili jsme kolem sta 
snímků a z nich vybrali ty nejzdařilejší, 
které byly k vidění na místní vývěsce.

Dnes je doba hektická a uspěchaná, 
a tak máme velmi málo času potěšit se tou 
krásou kolem nás.

Chtěli jsme to trochu zjednodušit, a tak 
vznikl tenhle prostý nápad jak otevřít dveře 
do zahrad našich spoluobčanů a v klidu 
nahlédnout.

Proto bychom se rádi podělili i s ostat-
ními o trochu té inspirace. Pokochat 
se pohledem a potěšit hezky osázeným 
záhonem přece není k zahození. Vím sama, 
že je pořád co zdokonalovat a vylepšovat. 
A příští rok na jaře, až budeme dělat opa-
kování, určitě si dají všichni záležet, aby 
zrovna ta jejich zahrádka byla ta nejhezčí 
a nejobdivovanější. Určitě se to vyplatí. Pro 
ty nej... přibude za tu veškerou snahu malý 
dárek, samozřejmě do zahrádky!

Za Klub žen Nevšová 
Mirka Kosečková

Vzdělávací středisko Nadace Jana Piveč-
ky nabízí: 
l použití PC a internetu: 5 Kč za 30 minut, 

v individuálních odůvodněných přípa-
dech poskytujeme zdarma, 

l krátkodobý pronájem počítačové učebny 
s 12 PC v č. p. 111 na Horním náměstí 
i učebny v č. p. 96, 

l kopírovaní, zálohování, tisk, lamino-
vání, kroužkovou vazbu a termovazbu 
dokumentů. 
Opět můžete volně navštěvovat dílnu 

inspirace, a to každou středu od 16:00 
hodin v domě č. p. 96 na Horním náměstí. 
Plán aktivit v dílně na listopad - adventní 
věnečky, háčkování ozdob. 

O aktuálním programu se můžete informo-
vat na telefonním čísle 777 913 782.

Aktuálně se můžete hlásit do vzdělávacích 
kurzů s poplatkem podle cílové skupiny: 

Nezaměstnaní, matky na MD, handica-
povaní, senioři
l Základy práce s počítačem - 20 hodin 

(300 Kč)* 
l Práce s programy Word a Excel pro mírně 

pokročilé - 20 hodin (350 Kč*) a pro pokro-
čilé - 20 hodin (400 Kč)* 

l Práce s programem PowerPoint - 8 hodin 
(200 Kč)* 

l Tvorba webových stránek - 20 hodin 
(550 Kč)* 

informace vzdělávacího střediska Zaměstnaní 
l Základy práce s počítačem – 20 hodin 

(650 Kč)* 
l Práce s programy Word a Excel pro mír-

ně pokročilé - 20 hodin (700 Kč)* a pro 
pokročilé - 20 hodin (750 Kč)*

l PowerPoint - 8 hodin (450 Kč)* 
l Tvorba webových stránek – 20 hodin 

(900 Kč)* 
*) poplatek je finančním příspěvkem 

účastníka na úhradu nákladů kurzu 
 

HleDÁMe leKTorA pro výuku v kur-
zu „PrÁCe S ProGrAMeM Corel“. 
Informovat a hlásit se můžete osobně 
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese 
Horní nám. 111, nebo na telefonních 
číslech 577 342 822, 739 095 315.

leja salon ve spolupráci s Nadací jana pivečky uspořádali autorské čtení Marty davouze 

Sezóna �008/�009 v divadle SemTamFór úspěšně zahájena…

Zahrada je hra

Ve středu 8. října ukázal podzim svou 
přívětivější tvář prozářenou teplem babího 
léta, jakoby chtěl vynahradit svůj dosavadní 
pochmurný ráz. Příjemné středeční počasí 
vykouzlilo hned lepší náladu a pěknou poho-
du. Ta zavládla toho dne i na večerním setkání 
čtenářů, na němž se sešli opět po roce milov-
níci a přátelé dobré knihy. Setkání se konalo 
v rámci Týdne veřejných knihoven s ústřed-
ním motivem Knihovny – rodinné stříbro, 
mezi řadou dalších programů připravených 
pracovnicemi knihovny. Čtení ve Slavičíně 
bylo výstižně nazváno „četbou nad zlato“, 
a i když se tento slogan může někomu zdát 
příliš nadnesený, nelze popřít, že se kniha stala 
neodlučitelným společníkem našeho života. 
Provází nás od obrázkového leporela v období 
prvních krůčků, přes první slabikář, školské 
učebnice, poté naučné a odborné publikace až 
ke krásné literatuře. Kniha nás učí pracovat, 
vzdělávat se, učí nás poznávat život. 

Podle počtu výpůjček a návštěvníků je 
v našem regionu velká spousta lidí, jež se stali 
pravidelnými čtenáři, a kteří si knihy oblíbili, 
často pro ten či onen žánr. Počet účastníků 
veřejné četby tak vyjadřuje jen zlomek okruhu 
čtenářů, kteří se však rádi podělí o své dojmy 
a názory na literaturu. Tyto večery se pak 
stávají zajímavými a obohacujícími besedami 
o knihách a umění vůbec. 

Samotnou četbu tedy zahájila, vkusně 
a s vtipem pak provázela vedoucí knihov-
ny Bc. Gabriela Klabačková. Za „rodinné 
stříbro“ zdejší knihovny považuje oddělení 
regionální literatury, jehož prostřednictvím 
je předávána předchozími generacemi jejich 
moudrost a zkušenosti těm následujícím. 
Proto si vybrala úryvek přímo ze života 
našich předků – z drobné, ale obsahově velmi 
cenné brožury Lidové tradice Slavičínska. 
Nejmladší účastníci byli zastoupeni Šárkou 
Borovou a Natálií Kollegovou z Gymnázia 
J. Pivečky, Marcelou Blahovou ze Základní 

školy Vlára. Dospělé reprezentovaly – Marie 
Pazourková, Barbora Kozubíková, knihovnice 
Věra Urbanová a Mgr. Jana Polášková. Anna 
Zouharová obohatila četbu článkem Ludvíka 
Vaculíka o herci a publicistovi Břetislavu 
Rychlíkovi, Ing. Leopold Lezna představil 
vlastní humoristickou povídku. Zlatým hře-
bem programu se stala ukázka historicky 
cenné knihy náboženských textů psaných 
švabachem, doplněné o starodávné rodinné 
zápisky, kterou přinesl místostarosta města 
Ing. Pavel Studeník. Svědčí to o úctě, vážnosti 
a lásce k rodinnému klenotu – vzácnému 
knižnímu svazku. Místní čtenářství podpořili 
svou účastí i posluchači, kteří na akci zaví-
tali a rovněž si odnesli pěkné zážitky. Svou 
náklonnost kulturnímu dění v knihovně přišel 
vyjádřit lidovou písní i akademický malíř 
Jaroslav Jeřábek. Letos si přinesl celou škálu 
píšťal i píšťalek, které sbírá už dlouhá léta. 
Je obdivuhodné, že si pamatuje jejich původ 
a jak k nim přišel. Inu, když má někdo něco 
rád, ví o tom všechno.

Toho večera bylo možné zhlédnout i výsta-
vu regionálních publikací a také tzv. Kni-
hovnický kaleidoskop – rozsáhlou výstavku 
fotografií z nedávno uskutečněných aktivit 
knihovny. Teprve při pohledu na takto ucelený 

přehled si každý z nás uvědomí, jak široká 
je její činnost, a že je také náročná na práci 
knihovnic. 

Toto číslo zpravodaje se Vám dostává do 
rukou v dušičkovém čase, kdy si budeme při-
pomínat ty, kteří už nejsou mezi námi. Mám 
za to, že i z tohoto důvodu budou nejdůstoj-
nějším zakončením článku nádherné verše, 
které věnovala jejich autorka Ing. Michaela 
Lysáková Emilce Malíkové, nezapomenutelné 
knihovnické osobnosti našeho města.

Zas mlha svůj chladný závoj rozprostírá
a vítr se v listech stromů válí,
hořká příchuť nostalgie do srdcí se vtírá
a naše mysl bloudí v dáli.

V dáli té, z níž návratu není,
kde duše našich blízkých dlí.
Kam pronikáme jen skrz svíček svit 
mihotavý,
stojíce u hrobů ve větru, dešti – 
zapomínaje na pohodlí.

I slzy patří ke vzpomínkám,
ale též úsměv na tváři.
Tma už šedne, stíny mizí
a slunce znovu zazáří. Ing. Leopold Lezna

Četba nad zlato

Milé děti, zveme Vás do naší školky na 
Dny otevřených dveří. 
l Pohrajete si, seznámíte se s novým 

prostředím. 
l Poznáte paní učitelky, které se o Vás 

budou starat. 
l Vezměte s sebou také maminku nebo 

tatínka!
Vždy od 14 do 16 hodin v termínech: 

l úterý 18. 11. 2008 
l úterý 20. 1. 2009
l úterý 17. 2. 2009
l úterý 17. 3. 2009 Těšíme se na Vás! 

Kolektiv z Mateřské školy Slavičín-Vlára

děti, přijďte si k nám pohrát!
MASÁŽE 

Dagmar Mudráková
Hotel Slavičan, Osvobození 54, Slavičín

Provádím klasické 
regenerační masáže. 

Provozní doba dle telefonické dohody. 

Mobil: 605 512 056
Možnost zakoupení dárkových 

poukazů.

Koncert EWA FARNA
30. 11. 2008 v 17.30 
Valašské Klobouky.

Vstupné 230 Kč, předprodej – 180 Kč 
v Městském infocentru Slavičín.

POZOR
Termíny uzávěrek 

Slavičínského zpravodaje
SZ 12/2008 - 13. 11. 2008
SZ 01/2009 - 11. 12. 2008

ADVENTNÍ KONCERT
SPS Cantare Slavičín

se sóĺistkami 

Katarínou Krčmárovou - soprán
a Kateřinou Machovskou – alt

3. prosince 2008 v 19.30 hodin
hala Vincentka, Luhačovice
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Ve čtvrtek 19. listopadu pro nás, maminky 
s dětmi předškolního věku, uspořádala Měst-
ská knihovna Slavičín další, už páté zábavné 
odpoledne a zároveň setkání s oblíbeným 
skřítkem Nezbedníčkem.

 Tato odpoledne navštěvujeme se svými 
ratolestmi téměř pravidelně, ale po prázdni-
nové pauze v provozu knihovny se nás zde 
sešlo nevídané množství. Přestože nevelká, 
zato útulná knihovna, praskala ve švech, 
děti byly z programu plného zábavných 
soutěží a her přímo nadšené. Tentokrát se 
pořad soustředil na aktuální zářijové téma, 
kterým je nástup starších dětí do školy. Proto 
byl také celý zaměřen na seznamování těch 
nejmenších s jednotlivými písmenky, slovy 
i s celou abecedou a vůbec se vším děním 
kolem školních aktivit. Děti se nejdříve 
zábavnou formou naučily, na jaké písme-
no začíná jejich jméno, které si pak spolu 
s obrázkem mohly vybarvit a vystavit na 
výstavce v prostorách knihovny. Písmenka se 
pak vydatně procvičovala hraním abecední-
ho pexesa. Následovalo čtení pohádek, které 
jako vždy skřítek Nezbedníček vtipně pletl, 
a ještě mu při tom pomáhali jeho kolegové 
skřítek Tichošlápek (Nela Goldbachová, 
GJP Slavičín) a vodník Mokrošos (Eliška 
Hercová, GJP Slavičín). Děti se ale poplést 
nenechaly a všechny úkoly plnily s přehle-
dem, což skřítkům velkou radost nedělalo. 

Zato nám maminkám se moc líbilo, jak se 
naše děti hravou formou seznamují se zákla-
dy jazyka českého a také s pestrou nabídkou 
knížek pro předškoláky, kterých má knihovna 
ve svém fondu velké množství. Velkou výho-
dou je možnost vypůjčit knihu, kterou si dítě 
v knihovně vybere zrovna při akci domů. 
Pak se ještě před spaním vzpomíná na „dům 
plný knih“, kde provádí své nezbedné kousky 
legrační skřítek, nebo se přečte pohádka na 
dobrou noc ze zapůjčené knihy. Také obvykle 
následuje tradiční otázka: „Mami, kdy zase 
půjdeme na návštěvu za skřítkem?“

Hry se slovy a písmenky v městské knihovně
A co dodat na závěr? Všem, kdo mají doma 

děti předškolního věku, vřele doporučujeme 
tento pořad. Rodiče i prarodiče zde mohou 
trávit volný čas s internetem, časopisem či 
výběrem knihy ke čtení podle své nálady 
nebo se zapojit do programu a hrát si spo-
lečně s dětmi. 

Ty poznají nové kamarády, spoustu her 
a soutěží přiměřených věku, ale hlavně si už 
odmalička začnou vytvářet vztah ke knize 
a čtenářství, které je velmi důležité při jejich 
budoucím vzdělávání. 

Děkujeme proto pracovnicím Městské 
knihovny Slavičín za pořádání této akce 
a těšíme se na její další pokračování. 

Za slavičínské maminky 
Monika Vašičková, Eva Cekotová

Slavičín zalitý hřejivým podzimním 
sluncem, orámovaný barevnou paletou spa-
daného listí – taková byla scenérie pátečního 
odpoledne, v němž se odehrál již 5. ročník 
dvoudenní dětské akce Pohádkiáda, pořádané 
Městskou knihovnou a Domem dětí a mládeže 
ve Slavičíně u příležitosti Týdne knihoven. 
Tento happening je každoročně nejmladšími 
Slavičánky už netrpělivě očekáván, bývá pro 
ně připraven pestrý kolotoč zábavy, her a sou-
těží, dobrodružná noční výprava, diskotéka 
při oblíbených hitech a vytoužený společný 
nocleh mimo své domovy, který je pro každého 
z nich jakýmsi malým dobrodružstvím. 

Nejinak tomu bylo i letos. Vše začalo 
zábavným odpolednem v městské knihovně, 
kdy děti vysvobozovaly pohádkové knihy 

z kletby zlé čarodějky Knihomůry přemoud-
řelé, při čemž jim vydatně pomáhali průvod-
ce po Pohádkovém království šašek Vašek 
a princezna Ráčkulinda. Zde také musely 
předvést své literární znalosti v soutěži Hle-
dej poklad stříbrný, pohádky ti napoví, která 
vyústila v nalezení „cenného pokladu“ plného 
sladkých dobrot, jehož odhalení způsobilo 
všeobecnou radost. V Domě dětí a mládeže 
měly naše šikovné spolupracovnice PaedDr. 
Zdena Odehnalová, Jana Gažíková a Michaela 
Štefaníková také plné ruce práce s přípravou 
bohatého programu a také prostor pro spo-
lečné nocování. 

Malí účastníci se mohli vyřádit při večerní 
dobrodružné hře pod širým nebem nazvané 
Pohádková šifra či se sami mohli stát hrdiny 

své vlastní dramatizace libovolného pohád-
kového příběhu. 

Cílem této akce však není jen zpestřit 
školní mládeži volný čas, ale také zviditel-
nit knihovnu jako významné informační, 
vzdělávací a kulturní centrum své obce, 
které je svým rovným přístupem k dispozici 
všem uživatelům. Právě proto se Pohádkiáda 
nekoná jen za zavřenými dveřmi knihovny, 
ale s průvodem dětí převleče ných za pohád-
kové postavičky se mohla veřejnost setkat ve 
všech strategických ulicích i zákoutích města. 
Důkazem podpory čtenářství ve Slavičíně 
je také pravidelná účast pana starosty Ing. 
Jaroslava Končického na tomto programu, 
který i letos přišel „pohádkiádníky“ pozdravit 
a popřát místnímu knihovnickému dění, ať se 
mu daří, a ať vzkvétá jako symbol Pohádkiády 
kytička Knihomolka, která byla zasazena při 
110. výročí vzniku zdejší knihovny. 

Nejen pro většinu pohádek, ale i pro tento 
happening je charakteristický šťastný konec, 
projevující se spokojeností dětí, které jsou na 
druhý den při slavnostním vyhlašování vítězů 
oceněny za úspěchy v jednotlivých soutěžích. 
Zde je potřeba poděkovat paní Koudelové, 
spolumajitelce firmy Teta, která část těchto 
cen sponzorovala. 

Pro nás pracovnice knihovny a domu 
dětí je však největší odměnou, že jsme tak 
trochu pobavily a snad i vyburcovaly dětskou 
i dospělou veřejnost k zájmu o knihu, která 
vždy byla a stále bude člověku tím nejlepším 
a nejvěrnějším přítelem. 

Bc. Gabriela Klabačková

Děti se dočkaly oblíbené Pohádkiády

Vinotéka 
a město Slavičín 

pořádá

OCHUTNÁVKU VÍN. 
Zveme vás na IV. ročník ochutnávky vín, 

která se uskuteční 

v sobotu 15. 11. 2008 od 17 
hodin v Sokolovně Slavičín. 

K dispozici bude cca 150 druhů vín, 
katalogy vína, občerstvení. 

V nabídce budou i 
nová Svatomartinská vína. 

K poslechu zahraje 
cimbálová muzika Slavičan. 

Vstup zdarma, vzorky k prodeji 
systémem kuponů.

NarozENí
Karel a Martina Bučkovi – dcera Vilma
Marek a Kateřina Semelovi – syn Lukáš
Michael a Monika Lekovski – syn Dominik
Michal a Eva Horalíkovi – syn Adam
Ondřej a Petra Zemčíkovi – dcera Nikola
Radek a Dagmar Kováčovi – dcera Erika
Tomáš a Radka Liškovi – syn Ondřej

SpolEČENSká kroNika září
ÚMrTí 
 2. 9. 2008 Milan Havrlant, 68 let, Slavičín
 2. 9. 2008 Marie Macková, 81 let, Slavičín
 3. 9. 2008 Marie Hrabinová, 81 let, Hrádek
 4. 9. 2008 Vincenc Trlica, 80 let, Rokytnice
 7. 9. 2008 Marie Chovančíková, 77 let, Hrádek
 15. 9. 2008 Vlasta Krzempková, 62 let, Rudimov
 15. 9. 2008 Karel Slámečka, 56 let, Hrádek
 17. 9. 2008 Jan Koncer, 77 let, Rokytnice
 20. 9. 2008 Pavel Macků, 57 let, Slavičín
 23. 9. 2008 Marie Štefaníková, 85 let, Šanov
 28. 9. 2008 Alois Konečný, 97 let, Slavičín

SŇaTkY
Ivan Valenta a Lenka Čížová
Stanislav Prokeš a Marie Vašičková
Petr Klabeneš a Ema Klabačková
Radovan Žák a Veronika Došlová
Zdeněk Dorničák a Hana Svrčková
Petr Dufek a Lucia Majzelová
Pavel Olbert a Ivana Turečková

Dne 7. října jsme vzpomněli 
30. výročí úmrtí naší maminky, 
paní Marie ŠČUGlíKoVÉ ze 
Šanova. Dne 16. srpna jsme si 

připomněli 21 let od úmrtí naše-
ho tatínka, pana 

Jaroslava ŠČUGlíKA. 
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Rádi bychom touto cestou 
poděkovali za projevy soustrasti 

Vám všem, kteří jste se v tak 
hojném počtu zúčastnili posled-
ního rozloučení s naším drahým 
manželem, tatínkem dědečkem 

a synem, panem 
Pavlem MACKŮ ze Slavičína. 

Rodina Macků.

Rodina Hlouškova děkuje všem 
za účast a květinové dary při 

posledním rozloučení 
s panem Aloisem KoNeČNÝM 

ze Slavičína.

V Z P o M Í N á M e

Dne 22. listopadu 2008 vzpomíná-
me 40. výročí úmrtí pana 

Františka VAŇKA z Divnic. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery 

s rodinami.

Dne 6. listopadu je tomu už 10 let, 
kdy nás opustil 

pan Václav JUŘíK z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkuje 

rodina Juříkova.

Rodina Slámečkova děkuje všem 
za účast a květinové dary při 

posledním rozloučení 
s panem Karlem SlÁMeČKoU 

 z Hrádku – Kolelače.

Dne 8. 11. 2008 by se dožila 70 let 
naše drahá manželka, maminka 

a babička a 20. 11. 
2008 vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

paní Marie KUbíČKoVÉ 
ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, synové a dcera 

s rodinami.

příbuzní.

Dne 8. listopadu 2008 si 
připomeneme první smutné výročí 

úmrtí paní Marie ADÁMKoVÉ 
z Petrůvky. 

S láskou a úctou vzpomínají 
a děkují manžel, děti s rodinami 

a všichni, kdo ji měli rádi.

Život je velký dar.
S úctou a hlubokou vzpomínkou si 

připomínáme 25. listopad, 
poslední den Jiřího ŠÁly. 

Rodiče, bratr, dcera Ema, příbuzní.

Dne 11. 11. 2008 uplynuly dva roky 
od skonu 

paní Anny STrUŽKoVÉ.
Za vzpomínku děkují manžel 
Jaroslav a děti Jana a Jaroslav 

s rodinami.

Koupím staré pohlednice a fotografie 
starého Slavičína. Dále koupím knihy 
a časopisy ilustrované Zdeňkem Buria-
nem. Tel.: 602 762 012. 

Záleží Vám na Vašem zdraví? 
Chcete zkvalitnit svůj život? 
Srdečně Vás tedy zveme na

PŘEDVÁNOČNÍ PŘEDNÁŠKU 

o zdravém stravování a působení 
potravin na naše zdraví. 

Kdy: 27. listopadu 2008 v 18.00 hodin
Kde: Přednášková místnost – areál 

Prabos (vedle květinářství) 

Již od 16.30 hodin 
výroba a ukázky vánočních dekorací 

– kvítí Florián 
ukázky a líčení kosmetiky Oriflame 
ochutnávky výrobků zdravé výživy 

a vánočního cukroví    

Vstupné dobrovolné
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RESTAURACE ZÁMEK
zve širokou veřejnost na akce 
pořádané v měsíci listopadu:

Tradiční 
zvěřinové hody

ve dnech 20. – 22. listopadu

COUNTRY BÁL 
se skupinou JEN TAK 
z Valašských Klobouk

Dne 22. listopadu ve 20 hodin 
ve velkém sále 

Rezervace na telefonu: 511 341 749, 
775282898

Těšíme se na vaši návštěvu!

Nabízíme svoz dřeva PRAGOU V3S. 
Tel.: 604 509 762

Nadace Jana Pivečky 
srdečně zve na koncert duchovních 

skladeb v podání 

dětského 
pěveckého sboru 
RADOST Praha.

Koncert se uskuteční 
v pátek 14. 11. 2008 v 18.30 hodin 
v kostele Sv. Vojtěcha ve Slavičíně.

Vstupné dobrovolné.

FC TVD Vás zve na mistrovská 
utkání v měsíci 
listopadu

Muži A
NE 16. 11. Velké Losiny, 
10.15

Muži b
NE 2. 11. Těšnovice, 10.15

Žáci
SO 1. 11. Kelč, 9.30 a 11.15

FC TVD

Divadlo Pařez Vás srdečně zve na 
premiéru nové hry Járy Pinďáka 

KRÁTERY 
v sobotu 29. listopadu v 19 hodin 

v Sokolovně. 
Bližší informace na plakátech.

Výstava fotografií

Příroda
Bílých Karpat

Výstava potrvá 
do 30. 11. 2008
Městské infocentrum

Srdečně 
Vás zvou

Miroslav Pinďák
Pavel Meisl

Milé děti, Městská knihovna Slavičín 
pro Vás připravila 

dne 26. 11. (středa) v 16.30 hodin 
ve svých prostorách 

zábavný literární podvečer 

SETKÁNÍ S TAJEMNEM 
ANEB 

BOJÍME SE RÁDI. 

Jeho součástí je četba napínavých příběhů, 
stezka odvahy, kvizy, soutěže. 

Zájemci se mohou přihlašovat přímo 
v knihovně nebo na tel. 577 341 481, 

e-mail: knihovna@mesto-slavicin.

Srdečně zveme rodiče (prarodiče) 
s předškoláky na veselé 

odpoledne s knihou 

JAK SE NEZBEDNÍČEK 
PŘESTAL BÁT 
STRAŠIDEL. 
Datum a místo konání: 

čtvrtek 13. 11. v 15 hodin, 
Městská knihovna Slavičín

Pitný režim a malé občerstvení zajištěny.

Pěvecký sbor Cantare Slavičín
Vás srdečně zve na společný

KoNCerT s družebním

Smíšeným pěveckým sborem
z Nové Dubnice

7. 11. 2008 v 18 hodin
Sokolovna Slavičín

Chcete hrát florbal?
Florbalový oddíl pořádá stálý nábor do 

žákovských družstev. Kluci narození v letech 
1993-2000 se mohou přihlásit kdykoli na 

trénincích žákovských týmů. Další informace 
najdete na webu www.sksnipers.cz

Přijďte se podívat 
na florbal

Sobota 8. listopadu – muži (III. liga)
9.00 Slavičín – Dubňany
14.10 Slavičín – Lanžhot

Sobota 15. listopadu – junioři (III. liga)
10.15 Dolní Němčí – Slavičín
13.15 Slavičín – Gullivers Brno

Aktuální informace o výsledcích a dění ve 
slavičínském florbalu najdete na webu 

www.sksnipers.cz.

l 7. 11. 18.00 Sokolovna
KoNCerT PĚVeCKÝCH SborŮ 

l 14. 11. 14.00 Sokolovna Miss Aerobic
l 14. 11. 14.00 – 18.00 Orlovna

roAD SHoW pro ženy
l 14. 11. 18.30 Kostel sv. Vojtěcha

KoNCerT DUCHoVNíCH SKlADeb
l 15. 11. 17.00 Sokolovna 

oCHUTNÁVKA VíN
l 22. 11. 17.00 Sokolovna STrAKoNICKÝ 

DUDÁK – Divadelní společnost Josefa 
DVoŘÁKA z Prahy

l 22. 11. Zámek CoUNTry bÁl 
l 20. – 22. 11. zvěřinové hody na zámku
l 27. 11. 18.00 areál Prabos 
PŘeDVÁNoČNí PŘeDNÁŠKA pro ženy
l 29. 11. 19.00 KrÁTery – premiéra nové 

hry divadla Pařez 

VÝSTAVy
Galerie Jasmín
l obrAZy – Jaroslav Jeřábek, 

do 29. 1. 2009
Městské infocentrum 
l PŘíroDA bílÝCH KArPAT – fotografie 

Pavel Meisl, Miroslav Pinďák, do 28. 11. 
2008 

Připravujeme na prosinec
l 5. 12. Horní náměstí 

roZSVíCeNí VÁNoČNíHo STroMU, 
VÁNoČNí TrHy A oHŇoSTroJ

l 5. 12. Infocentrum 
VÝSTAVA beTlÉMŮ

Kalendáře, pozvánky

Program lISToPAD:
l Pátek 31. 10. HelloWeN Dj Aleš Ptá-

ček 
l Sobota 1. 11. DISCo Dj Tomi
l Pátek 7. 11. TeQUIlA PÁrTy (panák za30 

Kč) Dj Vašek Řepa
l Sobota 8. 11. HoUSe PÁrTy sk
l Pátek 14. 11. FIre SHoW Dj Aleš Ptáček 
l Neděle 16. 11. NeDĚlNí DISCo Dj Aleš 

Ptáček
l Pátek 21. 11. bereNTZeN PÁrTy Dj 

Tomi
l Sobota 22. 11. QUATro
l Pátek 28. 11. PyŽAMKo PÁrTy (soutěž 

o nejlepší pyžamko) Dj Vlasťa Macík
Připravujeme: STRIP, BALONKY, ŠTĚDRÝ 
VEČER

Představení uvádíme s laskavým svole-
ním pana J. K. Tyla v osobité úpravě Josefa 
Dvořáka.

Strakonický dudák je nejpopulárnější 
Tylova divadelní hra a dost možná, že z hle-
diska diváckého se jedná z celé jeho tvorby 
o dílo nejoblíbenější. V letošním roce uplyne 
160 let od prvního představení 21. listopadu 
1847. Strakonickým dudákem Tyl začíná právě 
svou slavnou řadu dramatických báchorek 
a historických dramat. Na osudu Švandy 
ukazuje, jakým nebezpečím je touha po 
penězích a omámení „ velkým“ světem ciziny 
a zároveň také, jak peníze narušují vztahy 
mezi lidmi. Před Tylem příběh o Švandovi 
dudákovi zpracovalo hned několik autorů 
- Jakub Malý, Václav Krolmus, před ním ještě 
Šebestián Hněvkovský a mnoho dalších. Nyní 
se o totéž pokusil Josef Dvořák.

Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Strakonický dudák aneb To by bylo, kdyby...

V pondělí 13. října 2008 jsme byli v Základ-
ní umělecké škole Slavičín svědky naprosto 
mimořádné události. Na slavnostním večeru 
zde byl totiž představen nový klavír Petrof 
III. Jednalo se opravdu o ojedinělý zážitek, 
protože takový nástroj se rozhodně nepoři-
zuje každý den. To, co vše nástroj umí a jak 
krásný má zvuk, nám předvedla studentka 
5. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
v Kroměříži Pavla Marková, celým večerem 
nás pak obratně provázela ředitelka školy Mgr. 
Jana Jakúbková. Mezi vzácné hosty patřili 
také hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš 

s manželkou a manželé Petrofovi, majitelé 
firmy Petrof z Hradce Králové.

Chci touto cestou poděkovat paní ředi-
telce Mgr. Janě Jakúbkové a všem dalším, 
kteří se zasloužili o pořízení nového klavíru. 
Naše základní umělecká škola má v hudeb-
ních kruzích velmi dobré jméno a poříze-
ním nového nástroje byly jistě vytvořeny 
předpoklady k dalšímu rozvoji hudebního 
oboru. A také k ještě vyšší motivaci žáků 
i pedagogů k usilovné práci, protože zde nad 
jiné platí, že cvičení dělá mistra.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

První dárek ke třicetinám předán

Městský klub a infocentrum ve spolupráci 
s Komisí pro občanské záležitosti 

města Slavičína
zvou veřejnost na divadelní představení 

STRAKONICKÝ DUDÁK 
aneb To by bylo, kdyby...

v podání Divadelní společnosti 
Josefa Dvořáka z Prahy

v sobotu 22. listopadu 2008 
v 17 hodin v Sokolovně

Vstupné: 200 Kč
Předprodej: Městský klub a infocentrum, 

tel. 577 342 251.

Tento pořad je věnovaný Komisí pro 
občanské záležitosti ZDARMA. slavičín-
ským důchodcům, kteří se prokáží svým 

dokladem.

Nově vzniklá 

PRODEJNA
TExTiLU

v Divnicích Vás zve 
k příjemnému nákupu. 

Otevírací doba: 8.00 – 20.00 hod. 
nebo po domluvě 

na telefonu 605 534 531.
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ZIMNÍ PNEU 40%
SLEVA AŽ

+DÁREK PRO KAŽDÉHO!
AKCE NA PNEU PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

HRÁDEK , AREÁL ZDSLAVIČÍN  
telefon: 577 341 675 mobil: 723 070 808

VÝHODNÉ CENY KOMPLETNÍCH KOL  

ŠKODA FABIA            ŠKODA OCTAVIA  

WWW.PNEUPLUS.CZ

AKCE PLATÍ DO 30.11.2008

GEOMETRIE    KLIMATIZACE    OLEJE    BRZDY

  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

Textil, oděvy - Gabriela
- prodej značkového pánského, dámského a dětského oblečení 

(dovoz z Německa) v suterénu hotelu Slavičan, 
Osvobození 51., Tel. č.: 777 707 935

ROAD SHOW
KDy: 14. 11. 2008 od 14 do 18 hodin

KDe: orlovna Slavičín
Kosmetika oriflame
- příležitost Oriflame

l  možnost vyzkoušet si přírodní švédskou kosmetiku
l poradenství a ukázka líčení 

l úprava nehtů 

Přehlídka
l  GABRIELA – široký sortiment značkového oblečení
MEXX, Basic Line, Laura Scott, Y. O. U., GIN TONIC, 

DIESEL, MUSTANG
l ukázka provedení účesů – Kadeřnictví Natali
l vánoční tématika – Květiny FLORIÁN

l  paličkování p. Němečková – vánoční ozdoby, 
obrázky, šperky…

Něco navíc: zdravá výživa JITŘENKA 
l ochutnávka, poradenství

Doprovodný program: dětské břišní tance, HIP-HOP 
Kontakt: 725 634 557
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neočekávanými návštěvníky. Peter a Paul se s milým 
úsměvem a v bílých rukavičkách objeví u dveří jejich 
chaty. Anna s rodinou nemá ani tušení, jak drsná hra na 
ně čeká! Vše začne nabírat rychlé otáčky, když se Paul 
vsadí, že rodina nepřežije do zítřejšího rána. režie: 
Michael Haneke. Hrají: Michael Pitt, Naomi Watts, 
Til Schweiger, Tim Roth. Premiéra thrilleru USA. 
Vstupné 64 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 neděle 16. – 17 a 20 hodin 
 MAMMA MIA! – Idylický řecký ostrov, holka na 
vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové 
a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. 
Divadelní muzikálovou show Mamma Mia! obsahující 
všechny zmíněné ingredience vidělo v osmi různých 
jazykových verzích přes 30 miliónů lidí. Jejich řady 
teď geometricky narostou, protože tvůrci původního 
muzikálu se „své dítě“ rozhodli pojmout jako celo-
večerní film. Aby Mamma Mia! na stříbrném plátně 
dostala punc mimořádnosti, obsadili do hlavních rolí 
Meryl Streep a Pierce Brosnana. Mladičká Sophie žije 
s mírně šílenou matkou Donnou na řeckém ostrůvku 
Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. 
Ani s jednou není k vydržení, protože se Sophie bude 
záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle souvislosti dělá 
ryze praktické starosti, Sophie řeší jediný problém 
– kdo ji odvede k oltáři. Nalezený matčin deník totiž 
odhalil, že se Donna v době kriticky blízké Sophiinu 
početí spustila hned se třemi chlapci. režie: Phyllida 
Lloyd. Hrají: Amanda Seyfried, Colin Firth, Meryl 
Streep, Pierce Brosnan. Premiéra americké hudební 
komedie Vstupné 64 + 1 Kč. 

 čtvrtek 20. – 9 hodin filmové představení pro 
mateřské školy

 PoVíDÁNí o PeJSKoVI A KoČIČCe – Pásmo 
krátkých filmů pro děti mateřských škol. Vstup 
zdarma.

 čtvrtek 20. – 20 hodin filmový klub
 UKrUTNĚ ŠŤASTNI – Groteskně laděný příběh 
o mladém policajtovi přijíždějícím z velkoměsta na 
osiřelý zapadákov připomíná svou stylizací, temnou 
atmosférou a smyslem pro černý humor nejlepší filmy 
bratří Coenů. Policista Robert je za trest převelen 
z Kodaně do odlehlé vesnice v Jutsku obklopené 
močály. Od první chvíle je jasné, že tady se mnoho dít 
nebude. Na pohled obyčejní obyvatelé vesnice mají 
však svá temná tajemství, která před nově příchozí 
„rukou zákona“ pečlivě skrývají. Robert zpočátku 
zachovává při řešení přestupků postup „podle pří-
ručky“, což jde místním obyvatelům pořádně na 
nervy. Brzy ale i on pochopí, že je jednodušší zloděje 
pořádně udeřit než si jeho přestupek zapsat do bloku. 
Co na tom, že je to ještě dítě. Nezůstane však pouze 
u toho. Brzy dojde ve vesnici k první vraždě. Robert 
zná pachatele až nebezpečně dobře. režie: Henrik 
Ruben Genz. Hrají: Jakob Cedergren, Kim Bodnia, 
Lene Maria Christensen. Dánské filmové drama. 
Premiéra. Vstupné: členové Filmového klubu 20 + 1, 
ostatní 64 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.

 neděle 23. – 15 hodin bijásek
 WAll-I – VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvi-
dační Lisovač-Imunizátor) je poslední robot na planetě 
Zemi, kterého to lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. Balí 
veškerý odpad do úhledných kostek. Po sedmi stech 
letech ale trpí jistou drobnou poruchou – vyvinula se 
u něj osobnost. Je příšerně zvědavý, do všeho strká 
nos, ale je také trochu osamělý. VALL-I byl jedním ze 
stovek podobných robotů, kteří měli planetu zbavit 
znečištění, zatímco se lidstvo vydalo na vyhlídkovou 
plavbu vesmírem. Teď je ale naprosto sám, jediným 
společníkem je mu šváb Hal. Každý den VALL-I pečlivě 
vytváří další a další odpadní kostky a při své práci 
objevuje zajímavé předměty. Dá se říct, že je sběratelem 
starožitností – do jeho sbírky patří například Rubikova 

 neděle 2. – 17 a 20 hodin
 TobrUK – Druhá světová válka, podzim roku 
1941. Do Němci a Italy obleženého města Tobruku 
v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východ-
ního československého praporu. Mezi nimi je i mladý 
voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické před-
stavy o hrdinství a válce jsou surově konfrontovány 
s nesnesitelným peklem africké pouště, dennodenním 
ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. To vše si 
u něj vybírá svojí krutou daň, kterou umí vyměřit jen 
válka. režie: Václav Marhoul. Hrají: Jan Meduna, 
Petr Vaněk, Robert Nebřenský. České válečné drama. 
Premiéra. Vstupné 80 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUP-
NO!

 čtvrtek 6. – 20 hodin filmový klub
 Po SVATbĚ – Hrdina filmu pracuje v indickém 
sirotčinci a zoufale potřebuje finanční prostředky. Ty 
se nabízejí z rodného Dánska, země, kterou nechal 
daleko za sebou. Životní situace, které ho tam čekají, 
změní obchodní cestu v dramatickou, bolestnou 
zkoušku pro všechny zúčastněné. režie: Susanne 
Bier. Hrají: Mads Mikkelsen, Rolf Lassgard, Sidse 
Babett Knudsen. Dánské filmové drama. Premiéra. 
Vstupné: členové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 64 
+ 1 Kč. Do 12 let nevhodný.

 neděle 9. – 15 hodin bijásek
 ZAPoMeNUTÝ oSTroV – Malá Nim žije sama 
se svým otcem Jackem na ostrově kdesi uprostřed 
Pacifiku. On zkoumá pobřežní plankton, ona se 
baví vymýšlením dobrodružných výprav po ostrově 
v doprovodu svých zvířecích kamarádů lachtana, 
ještěrky a papouška. Mezi její další záliby patří čtení 
knížek o Alexi Roverovi, největším dobrodruhovi 
všech dob, které jen podporují jejího dobrodružného 
ducha. Jednoho dne se Jack rozhodne odjet na pozo-
rování na druhý ostrov a Nim si vyvzdoruje, že může 
doma zůstat sama. Jenže vzápětí udeří bouře a po 
Jackovi jakoby se slehla zem. Nim se tedy rozhodne 
napsat Alexovi, aby ji přijel zachránit. Jenže Alex je 
ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice, která sice pro-
dala milióny svých dobrodružných knížek, ale nikdy 
neopustila svůj dům. Odmítnout pomoc malé dívce 
a svojí oddané čtenářce se Alex ale nechce. Vypraví 
se tedy přes půl světa na osamělý ostrov, kde jí čeká 
největší dobrodružství jejího života. režie: Jennifer 
Flackett, Mark Levin. Hrají: Abigail Breslin, Gerard 
Butler, Jodie Foster. Premiéra dobrodružného filmu 
USA v českém znění. Vstupné 10 + 1 Kč. Délka 96 
min.

 neděle 9. – 17 a 20 hodin
 CeSTA Do STŘeDU ZeMĚ – Vizionářský vědec 
Trevor Anderson, jeho synovec Sean a jejich krásná 
místní průvodkyně Hannah v průběhu vědecké výpra-
vy na Islandu nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které 
je jediným možným únikem pronikat stále více do 
hlubin Země. Během cesty světem, který lidský zrak 
nikdy předtím nespatřil, se trojice setká tváři v tvář 
s nepředstavitelnými postavami včetně obrovských 
létajících piraní, světélkujících ptáků a hrozivých 
dinosaurů z dob dávno minulých. Členové skupiny 
brzy zjistí, že kolem nich narůstá sopečná aktivita a že 
musejí nalézt cestu zpět na Zemi dříve, než bude pozdě. 
režie: Eric Brevig. Hrají: Anita Briem, Brendan Fraser, 
Garth Gilker, Josh Hutcherson. Premiéra amerického 
dobrodružného filmu. Vstupné 64 + 1 Kč. Do 12 let 
nevhodný.

 čtvrtek 13. – 17 a 20 hodin 
 FUNNy GAMeS – Chcete se vsadit, že v devět 
ráno budete mrtví? Prodloužený víkend s rodinou 
v luxusním venkovském sídle? Proč ne! Funny Games 
USA je průzkumem dnešní brutální společnosti a jak 
násilí ovlivňuje naší kulturu. Anna vypráví příběh své 
rodiny, která byla fyzicky i psychicky týraná dvěma 

kostka, žárovka nebo lžíce, kombinovaná s vidličkou. 
Romantický VALL-I sní o tom, že se jednoho dne 
setká s někým dalším, že v životě musí existovat něco 
víc než jen monotónní každodenní práce. To se mu 
nakonec splní, když se setká s robotkou jménem EVA 
(Environmentálně Vyhledávací Autosonda), která na 
Zemi přistane, a VALL-I se vydává na dobrodružnou 
cestu napříč galaxií, kterou si nedokázal představit 
ani v těch nejdivočejších snech. Premiéra amerického 
animovaného filmu v českém znění. Délka 103 min. 
Vstupné 10 + 1Kč. 

 neděle 23. – 20 hodin ART KINO uvádí
 12 – Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. 
12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského 
teenagera, který údajně zabil svého ruského otčíma. 
Porotci: rasistický taxikář, nedůvěřivý lékař, nerozhod-
ný televizní producent, člověk, který přežil holocaust, 
vášnivý muzikant, ředitel hřbitova a další reprezentují 
rozpolcenou společnost současného Ruska. Film byl 
nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film, 
na Zlatého lva na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Benátkách a byl součástí Mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech. Režisér Nikita Michalkov 
patří mezi špičky ve svém oboru a jeho dalšími filmy 
jsou např. Lazebník sibiřský nebo Unaveni sluncem. 
režie: Nikita Michalkov. Hrají: Sergei Makovetsky, 
Sergei Garmash, Aleksei Petrenko, Yuri Stoyanov, 
Sergei Gazarov, Nikita Michalkov, Michail Yefremov, 
Valentin Gaft, Aleksei Gorbunov, Sergei Artsybashev, 
Viktor Verzhbitsky, Roman Madyanov. Ruské krimi-
nální drama – premiéra. Délka: 159 min. Vstupné 64 
+ 1 Kč.

 čtvrtek 27. – 17 a 20 hodin ART KINO uvádí
 MÁJ – Výpravný historický film režiséra a kamera-
mana F. A. Brabce, který vznikl na motivy stejnojmenné 
básně Karla Hynka Máchy. Vrcholné dílo českého 
romantismu adaptoval autor filmu v epickém duchu. 
Filmový Máj je příběhem Kata (Jan Tříska), který se 
vrací po sedmi letech do svého kraje. Tento podivný 
vypravěč nám postupně odhaluje strhující příběh 
o milostném trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky. 
Mlynář Schiffner (Juraj Kukura) je zralým mužem, 
stavějícím na jistotách, pro něž lze obětovat syna i city. 
Jarmila (Sandra Lehnertová) je dívka plná smyslné tou-
hy a vášně v mladém a krásném těle, jehož hříchem by 
bylo nehřešit, a trojúhelník doplňuje Schiffnerův syn 
Vilém (Matěj Stropnický), rebel a vůdce loupežnické 
bandy, která okrade vesničany v kostele při májové 
mši, vyrabuje mlýn a přepadne poštovní dostavník. 
Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje ve 
filmu Máj na pozadí přírody – démonické a lhostejné 
síly, která jako všudypřítomná bytost tepe vlastním 
rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi. Hrají: 
Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj 
Stropnický, Vladimír Javorský, Nina Divíšková, Kryštof 
Hádek. Premiéra české filmové básně. Vstupné 64 + 
1 Kč.

 neděle 30. – 20 hodin 
 rollING SToNeS – Hudební dokument Martina 
Scorseseho z koncertu legendární kapely Rolling 
Stones vznikl během dvou dnů na podzim 2006 v Bea-
con Theatre v New Yorku. V roli hostů vystoupí také 
kolegové z poprockové branže – Christina Aquilera, 
Jack White či bluesman Buddy Guy. Hrají: Christina 
Aquilera, Keith Richards, Martin Scorsese, Mick 
Jagger. Premiéra amerického hudebního dokumentu.. 
Vstupné 64 + 1 Kč. Do 18 leT NePŘíSTUPNo.
Pod sloganem ArT KINo uvádí jsou zařazeny filmy 
určené především náročnějším divákům. Změna 
programu vyhrazena. Tituly s neuvedenou jazykovou 
verzí jsou v původním znění s titulky. Informace 
o programu na telefonu 577 341 108 a internetových 
stránkách www.mesto-slavicin.cz. 


