
Ročník XXXII IÚnoR/2009

S L A V I Č Í N S K Ý
z p r a v o d a j

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

Protipovodňová 

V uplynulých letech byla v centru města 
na  obou  březích  toku  Říky  vybudována 
nábřežní zeď jako protipovodňová ochrana 
a zkapacitnění toku na tzv. stoletou vodu. 
Úprava v 1. etapě byla ukončena u mostu 
na ulici Spojovací. 

V návaznosti bylo uvažováno v 2. eta-
pě  s pokračováním  těchto  zdí  (event. 
sypaných  hrází)  směrem  do  Hrádku 
a provedení dalšího zkapacitnění koryta, 
což  byl  úkol  pro  správce  toku  –  Povodí 
Moravy. Město mělo za úkol provést  re-
konstrukci mostu na ulici Příční,  jelikož 
most je majetkem města.

V závěru  minulého  roku  jsme  infor-
movali veřejnost, že se nám podařilo za-
jistit dotaci na rekonstrukci tohoto mostu. 
V současné době se vyřizuje stavební po-
volení a proběhlo výběrové řízení na doda-
vatele stavby. Stavba bude letos rozhodně 
realizována, o přesném termínu realizace 
a potřebných dopravních omezeních bu-
deme veřejnost včas informovat.

Z posledního stanoviska Povodí Mora-
vy vyplývá, že se nepodařilo získat dotaci 
na stavbu nábřežních zdí. Problémem je 
finanční  náročnost  v poměru  k veliko-
sti  chráněného  území.  Proto  se  Povodí 
Moravy rozhodlo realizovat zkapacitnění 
koryta  pouze  z vlastních  prostředků  na 
etapy – první část koryta bude upravována 
letos,  druhá  v roce  2010.  Veškeré  práce 
však budou probíhat pouze v korytě, ne-
bude prováděn žádný zásah za břehovou 
hranou. 

Shora uvedené práce zajistí podstatné 
zvýšení protipovodňové ochrany Slavičína. 
Povodí Moravy nevyloučilo v budoucnu po 
zajištění financování pokračování těchto 
úprav stavbou nábřežních zdí.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

opatření na Říce

Již podeváté pořádala Charita 
České republiky Tříkrálovou sbírku.

3. ledna 2009 proběhla Tříkrálová sbírka 
na území Slavičína, Nevšové, Lipové, Hrádku, 
Rudimova,  Rokytnice,  Kochavce,  Divnic, 
Petrůvky,  Bohuslavic,  Újezda,  Loučky, 
Slopného,  Drnovic  a  Vysokého  Pole.  Dne 
10. ledna se koledovalo v obcích Štítná nad 
Vláří  a Jestřabí.  Mše  svatá  s požehnáním 
koledníků se konala v pátek 2. ledna v kostele 
sv. Vojtěcha. 

a vedoucím  skupinek  za  jejich  ochotu, 
farnímu  úřadu,  starostům  obecních  úřadů 
za spolupráci při propagaci a sčítání sbírky. 
Bez jejich podpory a pomoci by se Tříkrálová 
sbírka 2009 nemohla uskutečnit.

Výtěžek roku 2009 bude částečně věnován 
na přímou pomoc rodinám s dětmi a lidem 
v nouzi, na zahraniční rozvojovou pomoc, část 
výtěžku bude čerpat přímo charita Slavičín.

Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli do 
kasiček finančním darem. 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Slavičín 97 509 Kč

Hrádek 17 723 Kč

Nevšová 12 667 Kč

Lipová 9 285 Kč

Rokytnice, Kochavec 14 260 Kč

Rudimov 11 850 Kč

Divnice 6 867 Kč

Petrůvka 9 915 Kč

Bohuslavice n/Vl. 10 265 Kč

Štítná n/Vl. 67 624 Kč

Jestřabí 8 750 Kč

Újezd 23 367 Kč

Vysoké Pole 16 785 Kč

Drnovice 10 152 Kč

Slopné 19 327 Kč

Loučka 12 488 Kč

Tříkrálová sbírka 2009 

Letos  chodilo  59  skupinek  a účastnilo 
se  177  koledníků,  kteří  se  vydali  na  cestu 
s koledou  do  nepříznivého  mrazivého 
dopoledne. 

Lidé  je  přijímali  s radostí  a ochotně  jim 
přispívali  nejen  do  kasičky,  ale  i nějakou 
sladkostí, ovocem a hlavně nabízeli teplý čaj 
na zahřátí.

Celkem bylo vykoledováno 347 970 Kč.
Velké  poděkování  patří  všem  koledníkům 

Kulturní život ve Slavičíně již dlouhá léta 
obohacují vánoční koncerty pořádané Základ-
ní uměleckou školou ve Slavičíně. Na sklonku 
roku  2008  tentokrát  bývalé  žákyně  ZUŠ 
Slavičín Ivana Frajtová a Ivana Kovalčíková 
v komorním  seskupení  Due  in  Eterno 
uspořádaly ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností  Slavičín  Adventní  koncert,  který 
se  uskutečnil  v sobotu  20.  12.  v kostele  sv. 
Vojtěcha ve Slavičíně. Předvedly skladby pro 
dvoje housle J. S. Bacha, B. Martinů a jiných 
autorů. Některá díla zazněla za doprovodu 
cembala Radany Belákové. Svým jedinečným 
přednesem  dokázaly  navodit  příjemnou 
předvánoční atmosféru, která jistě uspokojila 
každého posluchače včetně toho náročného. 
  Pokračování na str. 8

Děkujeme a zase někdy příště…

Houslistky Ivana Frajtová 
a Ivana Kovalčíková. Foto: Josef Floreš
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Rada města Slavičín mj.: 
n rozhodla
l o výběru  nejvhodnější  nabídky  na 
veřejnou zakázku na provedení stavebních 
prací na akci „Cyklotrasa Slavičín-Nevšová-
Luhačovice“ za nejvhodnější nabídku ve 
výši 8 743 426 Kč vč. DPH uchazeče Stavby 
silnic a železnic, a. s., závod Zlín, 
l o výběru  nejvhodnější  nabídky  na 
veřejnou zakázku na provedení stavebních 
prací  na  akci  „Protipovodňová  opatření 
a varovný  systém  –  Most  ul.  Příční“  za 
nejvhodnější nabídku ve výši 7 389 115 Kč 
vč. DPH uchazeče Stavby silnic a železnic, 
a. s., závod Zlín, 
l o zadání  zakázky  malého  rozsahu  na 
dodávku a montáž akce „Výměna svítidel 
a výložníků  veřejného  osvětlení  v ulici 
Luhačovská“  za  cenu  obvyklou  ve  výši 
107 870 Kč vč. DPH uchazeči Služby města 
Slavičína, s. r. o., 
l o zadání  zakázky  malého  rozsahu 
na  provedení  stavebních  prací  na  akci 
„Oprava kanalizace v MŠ Vlára“ za cenu 
obvyklou  ve  výši  30 377 Kč  vč.  DPH 
uchazeči František Saňák, Slavičín, 
n schválila
plán  financování  obnovy  vodovodů 
a kanalizací na období 2009 - 2018, 
n stanovila 
každou  sobotu  v měsíci   jako  den   k uza-
vírání  manželství  ve  Slavičíně  s tím,  že 
úředně  určenou  místností  pro  konání 
svatebních obřadů je obřadní síň Městského 
úřadu Slavičín.
Úplné výpisy usnesení Rady města 
Slavičín a Zastupitelstva města Slavičín 
jsou k nahlédnutí na www.mesto-slavicin.
cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

V průběhu měsíce února letošního roku 
proběhne  podle  oznámení  Lesů  České 
republiky  zásah  do  břehového  porostu 
v korytu Lipovského potoka od koupaliště 
podél fotbalového hřiště po parkoviště pod 
zámkem.  V rámci  údržby  břehů  budou 
odstraněny  přestárlé  a nemocné  stromy, 
především na levém břehu potoka. 

Ing. Martina Slámečková, 
odbor ŽPSM

Na  sídlišti  Vlára,  mezi  ulicemi  Javo-
rová I a K Hájenkám, se nachází stromořadí 
tvořené  devíti  vzrostlými  topoly  a jednou 
vrbou.  Na  městský  úřad  se  opakovaně 
obraceli občané se žádostí o pokácení těchto 
topolů  z důvodů  ohrožení  zdraví  a životů 
obyvatel  domů  i kolemjdoucích  (topoly 
jsou  u frekventovaného  chodníku,  kterým 
prochází denně velké množství dětí do školy, 
družiny, školní jídelny) a majetkových škod, 
především  kvůli  stáří  stromů,  jejich  výšce 
a nevhodnému umístění příliš blízko domů. 
Při silnějších větrech docházelo k odlamování 
větví a obyvatelé se obávali případného pádu 
stromů nebo jejich zlomení. 

V důsledku  umístění  blízko  domů 
prorůstají kořeny do vodovodní a kanalizační 
sítě, podle názoru některých narušují stromy 
statiku domů. 

Tyto topoly jsou ve věku cca 55 let. Podle 
dendrologů je průměrný věk topolů ve městě 
50 až 60 let, v této době bývají tyto stromy zvlášť 
na nevhodných stanovištích již nebezpečné. 
Naproti tomu jde o vzrostlé stromy s velkou 
listovou  plochou,  které  představují  určitou 
dominantu oblasti a příznivě ovlivňují životní 
prostředí této části Slavičína.

Protože  se  jedná  o významný  zásah  do 
zeleně na sídlišti Vlára, vyžádal  si městský 
úřad  stanovisko  Správy  chráněné  krajinné 
oblasti Bílé Karpaty i posudek specializované 
firmy ke zdravotnímu stavu stromů i návrhů 
řešení současné situace. 

Závěr posouzení Správy CHKO je, že zdra-
votní stav předmětných topolů je neuspoko-
jivý a bezprostředně je ohrožena bezpečnost 
osob a přilehlých budov. 

Podle dendrologa jsou topoly na počátku 
chátrání a vyžadují neodkladný zásah. Zásah 

může podle obou posudků představovat jak 
zmlazení, tak odstranění stromů. 

V sídlech je totiž topol užíván jako dřevina 
dočasná  –  výplňová,  která  se  po  vyvinutí 
kosterních  dřevin  odstraňuje.  Zmlazení 
stromů ořezáním korun znamená, že problém 
s olamováním  větví  či  případným  pádem 
se pouze o dobu cca 10 let odsune a ostatní 
problémy vyplývající z nevhodného umístění 
stromů zůstávají. 

Záležitost  byla  projednána  také  radou 
města, která se ztotožnila s obavami občanů 
a vyslovila se pro pokácení těchto stromů.

Po důkladném zvážení  situace bylo  roz-
hodnuto  o radikálním  řešení  –  topolové 
stromořadí včetně vrby pokácet a nastartovat 
tak celkovou obnovu zeleně této části sídliště. 
Náhradní  výsadba  bude  provedena  podle 
návrhu městského zahradníka pana Svitáka 
v nejbližší možné době.

Ing. Martina Slámečková, 
vedoucí odboru ŽPSM

Topoly na sídlišti Vlára

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové 
řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 
bydlení  města  Slavičín  na  opravy  a mo-
dernizaci bytů, bytových domů a rodinných 
domů.

Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým 
nebo právnickým osobám na tyto účely:
l na vznik nového bytu ve stávajícím by-

tovém nebo rodinném domě,
l na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém 

nebo rodinném domě,
l na  výměnu  oken  u domu  staršího 

15 let,
l na obnovu střechy starší 15 let,
l na dodatečnou izolaci proti zemní vlhko-

sti domu staršího 10 let,
l na  zateplení  obvodového  pláště  domu 

staršího 5 let,
l na obnovu fasády domu včetně 

klempířských prací,

l na zřízení plynového nebo elektrického 
topení ve stávajícím domě,

l na  opravu  a rekonstrukci  havarijního 
stavu balkonů a lodžií,

l na  vybudování  nebo  rekonstrukci 
koupelny nebo sprchového koutu,

l na vybudování WC,
l na  rekonstrukci  bytového  jádra  vč. 

vyzdění, na výměnu sanitární keramiky 
a vodovodních baterií.
Půjčky jsou poskytovány s dobou splat-

nosti 3 – 5 let a při úrokové sazbě 5 % p. a.
Podmínky  výběrového  řízení  jsou 

zveřejněny na úřední desce města Slavičín. 
Informace  a tiskopisy  k podání  žádosti 
poskytuje ekonomický odbor MěÚ Slavičín, 
Ivana Čížová.

Žádosti se přijímají v termínu od 16. 2. 
2009 do 17. 3. 2009 poštou nebo v podatelně 
MěÚ Slavičín.

Ing. Oldřich Kozáček, 
předseda správní rady fondu

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Slavičín

Oznámení o zásahu 
do břehového porostu PODĚKOVÁNÍ

Osadní výbor v Hrádku děkuje 
za sponzorské dary firmám 

Barum-Čapí hnízdo (p. Kubas), 
Kovoobrábění (p. Petráš) 
a Uzenářství (p. Valčík) 

při rozsvěcování vánočního stromu. 
Finanční částka, která takto vznikla, byla 

přerozdělena pro mateřskou školu 
a speciální školu v Hrádku. 

Za osadní výbor předseda Miroslav Juřík
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atd. Zastánci stromořadí argumentovali tím, 
že  stromy  lze ořezat a prodloužit  tak  jejich 
životnost min. o 10-15 let a že topoly působí 
jako  větrolam.  Důvodů  na  straně  odpůrců 
i zastánců kácení bylo mnoho.

Vzhledem  ke  složitosti  problému  jsme 
zjišťovali  stanovisko  dendrologa  a CHKO 
Bílé  Karpaty.  Obě  stanoviska  konstatovala, 
že  zdravotní  stav  stromů  není  dobrý,  a že 
je  nutno  buď  stromy  pokácet  nebo  provést 
radikální  omlazovací  řez  a tím  prodloužit 
jejich  životnost.  Argumenty  o porušování 
statiky domů a narušování inženýrských sítí 
vyvráceny nebyly.

Rada města projednala tuto záležitost dne 
13. ledna 2009 a souhlasila s pokácením 9 ks 
topolů  a 1  ks  vrby.  Po  vydání  příslušného 
rozhodnutí by tedy kácení stromořadí mělo 
proběhnout  ještě v době vegetačního klidu, 
tedy do 31. března 2009.

Více o této záležitosti naleznete ve sdělení 
odboru životního prostředí a správy majetku 
na jiném místě tohoto zpravodaje.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Na valných hromadách sborů dobrovol-
ných hasičů mimo jiné zazněl dotaz týkající 
se čištění komínů. A to, jak často se má čištění 
provádět a kdo je k tomu oprávněn? 

Kontrola  čištění  komínů  je  upravena 
vyhláškou  111/81  Sb.  a ČSN  734201/08. 
Provádět tyto kontroly může revizní technik, 
neboli  kominický  mistr,  který  je  držitelem 
platného osvědčení  Institutu  výchovy 
bezpečnosti  práce  MPSV.  Četnost  revizí  je 
odvislá od výkonu kotle a druhu spalovaného 
paliva.  Například  v rodinném  domku  je 
stanoveno čištění spalovacích cest plynového 
kotle do 50 kW dvakrát ročně, u tuhých paliv 
až 6x ročně. Možná se nám to zdá zbytečné, 
ale není  tomu tak. Každopádně doporučuji 
všem,  kteří  kontroly  zajištěné  nemají,  aby 
tak  učinili.  A to  nejenom  v rámci  prevence 
před  možným  vznikem  požáru  či  úniku 
spalin a následného ohrožení zdraví a životů 
svých  blízkých,  ale  i z důvodů  dodržování 
zákonných  norem,  které  jsou  požadovány 
pojišťovnami  v případě  pojistné  události. 
U právnických  osob  a podnikatelů  jsou 
požadavky na kontrolu ještě přísnější. Pokud 
budete  chtít  získat  bližší  informace  k této 
problematice,  můžete  se  obrátit  na  firmu 
Lumír  Zezulka  –  ZEKA  (tel.  577 343 818), 
která  pro  město  zajišťuje  prevenci  požární 
ochrany, případně na Kominictví Bojkovice 
pana Romana Súdka (tel. 605 213 801), nebo 

ptají se lidé…
Kolik město zaplatilo za ohňostroj na 

rozsvícení vánočního stromu?
Určitě  se  shodneme  v názoru,  že 

ohňostroj  se  opět  povedl.  A možná  ještě 
o něco  více  než  v uplynulých  letech. 
Slyšeli  jsme  různé  dohady  o tom,  kolik 
že  ohňostroj  stál  a jestli  jsme  tak  bohaté 
město, že můžeme utrácet statisíce korun 
za  pár  prskavek.  Jelikož  se  odhady  lišily 
i řádově,   zveřejnili  jsme  na  našich  we-
bových stránkách anketu a zjišťovali jsme 
odhady občanů na cenu ohňostroje. 

Ankety  se  zúčastnilo  celkem  128 
respondentů, jejich tipy ukazuje tabulka:

Částka 
v tis. Kč

Počet hlasu-
jících  % hlasujících

do 25 21 17

25-50 27 21

50-100 44 34

100-250 31 24

nad 250 5 4

Celkem 128 100

Správný tip měl být do 25 tis. Kč, protože 
cena ohňostroje se vyšplhala na 22 tis. Kč. 
Tedy správný tip mělo 17 % respondentů.

Teď jen nevím, jestli nás má těšit, že jsme 
za málo peněz pořídili hodně muziky a že 
jsme tedy dobří hospodáři, nebo naopak, že 
se téměř čtvrtina respondentů domnívá, že 
jsme ochotni vypálit do vzduchu více než 100 
tis. Kč. Raději se přikloňme k tomu prvnímu 
a pochvalme  za  ekonomicky  provedený 
a pěkný ohňostroj městský klub. 

Pokud se týká nákladů na novou vánoční 
výzdobu, tak se každoročně snažíme tuto 
výzdobu o něco vylepšit – v roce 2008 se 
dostalo nové osvětlení vánočnímu stromu. 
Náklady nejsou malé a pohybují se v řádu 
desítek  tisíc  korun.  Ale  vánoční  doba 
a atmosféra za to určitě stojí.

Bude  nebo  nebude  pokáceno 
stromořadí topolů mezi bytovými domy 
na sídlišti Vlára?

Žádost  občanů  o pokácení  tohoto 
stromořadí byla řešena delší dobu. Nejprve 
bylo uskutečněno jednání se zástupci okol-
ních bytových domů, kdy většina zástupců 
se vyslovila pro pokácení topolů vzhledem 
k jejich  stáří,  blízkosti  domů,  narušování 
statiky domů a vodovodní a kanalizační sítě, 

Františka  Súdka  (tel.  608 778 813,  www.
sudek.wz.cz ). Tato firma zajišťuje kontrolu 
spalovacích cest od plynových spotřebičů 
ve vlastnictví města. Kontakt na další komi-
nické mistry naleznete na http://www.firmy.
cz/Remesla-a-sluzby/Remesla/Kominictvi. 
Informace Vám poskytne i vedoucí Odboru 
správního MěÚ Slavičín Mgr. Iva Florešová 
(tel. 604 341 480), která zajišťuje koordinaci 
těchto činností.

V minulém čísle zpravodaje jste, pane 
místostarosto, psal o tom, že prodejna 
ALFA market bude novými majiteli v lednu 
opravena a v únoru bude opět otevřena. 
Bude tomu tak?

Ano, mělo by tomu tak být. Oprava této 
prodejny  byla  započata  bezprostředně  po 
novém  roce  a dle  vyjádření  majitelů  se 
předpokládá zahájení provozu v upravených 
prostorách začátkem února. 

Po dvou letech  jsme se dočkali přídělu 
sněhu. Naše okolí je vhodné pro lyžování 
na běžkách. Je zde několik vyježděných 
stop. Dalo by se něco udělat pro údržbu 
běžeckých stop i u nás?

Touto  problematikou  jsme  se  zabývali 
několikrát.  Pro  údržbu  běžecké  stopy  je 
vhodný  zimní  skútr.  Ten  jsme  chtěli  za-
koupit v rámci dotace, ale to se nám bohužel 
nepodařilo. Dotace nám nebyla přidělena. 
I přesto  se  zde  nabízí  využití  běžeckých 
stop  Luhačovského  Zálesí,  které  vedou 
z Petrůvky  kolem  Kamenného  kříže  nad 
Luhačovice,  dále  z Pozlovic  kolem  hotelu 
Vega směrem na Řetechov. 

Pro vyznavače delších výletů je dobrou 
nabídkou upravená trasa z Pozlovic směrem 
na hájenku nad Horní Lhotu až nad obec 
Slopné.  Údržbu  běžecké  stopy  zajišťuje 
oddíl KVS (Klub vytrvalostních sportovců) 
TJ Sokol Pozlovice. Napojení na tuto trasu 
ze Slavičína jistě všichni známe. Pokud ne, 
je  pro  zájemce  k dispozici  nově  vydaný 
propagační materiál Běžecké stopy kolem 
Slavičína  a Běžecké  stopy  Luhačovského 
Zálesí.  Mapový  podklad  stop  kolem 
Slavičína včetně jejich vertikálního profilu 
naleznete na http://www.cykloserver.cz.

Přeji krásnou projížďku zimní krajinou 
nejenom Slavičínskem, ale i Luhačovským 
Zálesím. 

A jak se bude tento druh sportu rozvíjet 
u nás, záleží jen na nás. Možností je několik. 
Budu  rád  spolupracovat  se  zájemci,  kteří 
tomuto sportu fandí a mají zájem pomoci. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Pracovnice sociálního odboru Městského 
úřadu  Luhačovice  budou  na  Městském 
úřadě ve Slavičíně (místnost č. 208 v přízemí) 
přebírat žádosti o příspěvek na provoz mo-
torového vozidla na kalendářní rok 2009.
Termíny:
Čtvrtek 12. 3. 2009 od 8 do 14 hodin
Pátek 13. 3. 2009 od 8 do 12 hodin

K ověření předložte následující doklady:
l velký technický průkaz,
l  občanský  průkaz  držitele  vozidla 

a zdravotně postiženého občana,
l průkazku  mimořádných  výhod  (ZTP, 

ZTP/P),
l listinu o ustanovení opatrovníka (pokud je 

opatrovník stanoven soudem).

Formuláře  žádostí  o příspěvek  na 
provoz  motorového  vozidla  jsou  k dispo-
zici na sociálním odboru MěÚ Luhačovice  
(tel.:  577  197  277)  a na  odboru  sociálních 
věcí MěÚ Slavičín (tel.: 577 004 840).

Na  MěÚ  Luhačovice  se  budou  žádosti 
přebírat v průběhu celého roku 2009. 

Jarmila Lišková, 
vedoucí odboru sociálních věcí 

Měú Slavičín

příspěvek na provoz motorového vozidla
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okresní ředitelství policie čr zanikla, 
vznikly územní odbory 

Od 1. ledna 2009 okresní ředitelství ve 
Zlíně, Kroměříži, Uh. Hradišti a Vsetíně zani-
kají a nahradí  je nové organizační články 
– územní odbory. Definitivně tím končí ve 
svých funkcích všichni okresní ředitelé, je-
jich náměstci a vedoucí jejich kanceláří. Tato 
reforma předurčuje vznik nového krajského 
ředitelství, které se od 1. ledna 2010 vyčlení 
ze správy Jihomoravského kraje v Brně.

Zanikají  některá  oddělení,  například 
kancelář ředitele, pod kterou spadá operační 
středisko, preventivně informační skupina 
či  skupina  služební  přípravy.  Některé 
z těchto  složek  se  dočasně  začlení  pod 
správu  Jihomoravského  kraje  v Brně  (od 
nového  roku  „krajské  ředitelství v Brně“). 
Nové názvy ponesou jak služba pořádkové 
a železniční policie, která se bude nazývat 
„územní odbor vnější služby“, tak i služba 
kriminální policie a vyšetřování, která bude 
„územním odborem služby kriminální poli-
cie a vyšetřování“. V čele územního odboru 
vnější služby ve Zlíně bude dosavadní veli-
tel  zlínské  služby  pořádkové  a železniční 
policie  mjr.  JUDr.  Bronislav  Šabršula. 
Šéfem  územního  odboru  vnitřní  služby 
bude  dosavadní  velitel  služby  kriminální 
policie a vyšetřování v Kroměříži mjr. Mgr. 
Josef Novák. 

Ve  Zlínském  kraji  bude  navíc  působit 
tým  pro  vybudování  nového  krajského 
ředitelství.  Ten  povede  náměstek  ředitele 
správy  pro  zřízení  správy  kraje  Zlín 
a dosavadní  ředitel  okresního  ředitelství 
ve  Zlíně  a Kroměříži  plk.  JUDr.  František 
Dočekal, Ph.D.

Změny  nastanou  i v preventivně 
informačních skupinách. Vzhledem k tomu, 

že  se klade velký důraz na prevenci krimi-
nality,  bude  PIS  ve  Zlíně  posílena  ze  dvou 
na  čtyři  pracovníky,  v územních  odborech 
v Kroměříži,  Vsetíně  a Uherském  Hradišti 
budou vždy dva policisté.

Budování v posledních týdnech nabývá na 
intenzitě a probíhá jak po linii personální, tak 
i stavební. V minulém týdnu začalo ve Zlíně 
fungovat integrované operační středisko Poli-
cie ČR, které je plnohodnotným partnerem 
operačního  střediska  Hasičského  záchran-
ného sboru a Zdravotnické záchranné služby 
ve Zlínském kraji. Lidé, kteří budou v našem 
kraji volat tísňovou linku 158, se už nedovolají 
na své okresní ředitelství, jak tomu bylo do-
posud, ale vždy do Zlína. 

Zde zasedají týmy operačních důstojníků 
ze všech okresů, operační střediska ve Vsetíně, 
Uh.  Hradišti  a Kroměříži  už  nefungují. 
Operační důstojníci všechny policejní hlídky 
řídí ze zlínské centrály. 

Rekonstrukce integrovaného operačního 
střediska bude probíhat za plného provozu 
v průběhu roku 2009. „Stejně  tak bude pro 
naše  účely  opravena  budova  na  tř.  T.  Bati 
44  a čeká  nás  výstavba  nového  objektu 
v areálu dosavadní zlínské policie,“ prozradil 
náměstek František Dočekal.

Krajskou  působnost  bude  mít  od  1. led-
na  2009  také  Odbor  služby  pro  zbraně 
a bezpečnostní materiál, který bude řídit jed-
notlivá oddělení ve Zlínském kraji. „Reforma 
směřuje  k vybudování  nového  krajského 
ředitelství,  které  bude  respektovat  stávající 
územně správní členění České republiky. 

Nastávající  krajské  ředitelství  bude 
partnerem  územních  orgánů  státní  správy, 
samosprávy  a občanů  ve  Zlínském  kraji,“ 
popsal  náměstek  ředitele  správy  kraje  pro 
zřízení správy kraje Zlín plukovník František 
Dočekal.  „Půjde  o organizační  složku  státu 

a samostatnou  účetní  jednotku  se  sídlem 
ve  Zlíně,  jejíž  příjmy  a výdaje  budou 
součástí  rozpočtové  kapitoly  ministerstva 
vnitra,“  vysvětlil  náměstek  s tím,  že  nové 
krajské  ředitelství  by  mělo  jako  jedno 
z pilotních zahájit svou činnost k 1. lednu 
2010. „Věříme, že s našimi službami budou 
spokojeni především samotní občané,“ přeje 
si František Dočekal.

Por. Ing. Jana Bartíková

první den v roce trestný čin
Dne 1. 1. 2009 oznámil přes  linku 158 

číšník pohostinství ve Slavičíně, že neznámý 
pachatel provedl v nočních hodinách krádež 
vloupáním do pohostinství. 

Dle oznamovatele se neznámý pachatel 
dostal  nezajištěnou  výtahovou  šachtou 
do  sklepních  prostor,  odtud  se  dostal  do 
místnosti  s výčepním  pultem,  kde  odcizil 
číšnický  flek  s hotovostí  cca  20 000 Kč, 
s nezjištěným počtem cigaret, čímž majiteli 
vznikla škoda ve výši cca 23 000 Kč. Hlídka 
OOP Slavičín provedla na místě šetření. 

Vzhledem k tomu, že způsob provedení 
a stopy na místě činu neodpovídaly verzi, 
kterou oznamovatel sdělil, zaměřila se poli-
cie na samotného oznamovatele. 

Ten pod tíhou důkazů v konečném stadiu 
přiznal, že si vloupání vymyslel a odcizení 
cigaret a krádež peněz provedl on sám, a to 
vzhledem k tíživé finanční rodinné situaci. 
Cigarety a peníze, které stačil ukrýt v místě 
bydliště, vydal policii. 

Pachateli  bylo  sděleno  podezření 
z trestného  činu  krádeže  ve  zkráceném 
přípravném řízení. 

Za uvedený trestný čin mu hrozí odnětí 
svobody  na  šest  měsíců  až  tři  roky,  nebo 
peněžitý trest. 

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Policie České republiky 

přihlášky ke studiu pro žáky 
5. a 9. tříd základních škol

Přihlášky ke studiu jsou k dispozici také 
přímo na gymnáziu, vyzvednout si je může 
uchazeč  osobně,  nebo  je  škola  zašle  na 
vyžádání zákonnému zástupci. 

Prosíme, aby uchazeči z 5. a 9. tříd ZŠ na 
přihláškách  ke  studiu  vyplnili  kódy  podle 
vybraného studijního oboru: 
l gymnázium  čtyřleté  pro  žáky  9.  tříd 

– 7941K41
l gymnázium  osmileté  pro  žáky  5.  tříd 

– 7941K81
Zákonný zástupce odevzdá (osobně nebo 

poštou) přihlášku přímo na gymnáziu do 
15. března 2009.

Součástí  přihlášky  nemusí  být  ověřené 
kopie vysvědčení ze 4. a 5. třídy (8. a 9. třídy), 
pokud  je klasifikace z příslušných ročníků 

na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč 
splnil nebo plní povinnou školní docházku.

aktivity
Dne  12.  prosince  proběhlo  krajské  kolo 

chemické olympiády na UTB ve Zlíně, kde 
obsadil 4. místo Josef Maryáš z oktávy.

Studenti  gymnázia  Richard  Benko, 
Michaela Hubíková a Lucie Končická z třídy 
septimy obsadili 2.  místo v krajské výtvarné 
soutěži  „Mládí  kraje“,  vyhlašované  radním 
pro  školství,  mládež  a sport  Mgr.  Josefem 
Slovákem. 

Slavnostní vyhlašování výsledků proběhlo 
dne 18. prosince v Muzeu J. A. Komenského 
v Uherském Brodě. 

Ve dnech 5. – 10. ledna 2009 se zúčastnily 
třídy kvinta a G-1 lyžařského kurzu v areálu 
Javorníky – Kasárna. 

Dne 22. ledna proběhl na gymnáziu Den 
otevřených dveří pro zájemce o studium do 
prvních ročníků. 

Dne  17.  12.  2008  bylo  Zastupitelstvem 
Zlínského kraje schváleno spolufinancování 
akce  „Gymnázium  Jana  Pivečky  Slavičín, 
Zelená  gymnázia“  (zateplení  a výměna 
prosklených  částí  budovy)  ve  výši  11,3 
mil. Kč  v podaném  projektu  příhraniční 
spolupráce SR-ČR.

V průběhu února svolá ředitel gymnázia 
první schůzi školské rady. Složení Školské 
rady Gymnázia Jana Pivečky:
Ing. Jaroslav Končický – za Zlínský kraj
Ing. Marie Durďáková – za Zlínský kraj
Mgr. Pavel Mikulčík – pedagog
Mgr. Šárka Černíčková – pedagog
Ing. Dalibor Hubík – za rodiče
Mgr. Irena Studeníková – za rodiče

Mgr. Josef Maryáš, 
ředitel Gymnázia Jana Pivečky

Gymnázium Jana Pivečky
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Masky roztančily ledovou plochu
Ahoj – já jsem tlustý kamarád,
jdeš si se mnou, Dajko, hrát?
Já jsem taky tlusťoška, 
bude tady diskoška?
Ano, bude, jdeme na to,
uděláme rej masek, zlato!

Tímto  dialogem  dvou  šašků  začal  za 
krásného slunečného odpoledne 11. 1. 2009 
karneval  na  ledě,  který  pro  veřejnost 
připravila  Základní  škola  Vlára.  Po  ledové 
ploše se nejenom prohánělo, ale i soutěžilo 
mnoho  překrásných  pohádkových  postav, 
zvířátek i strašidýlek. Své bruslařské schop-
nosti předvedly v jízdě s kloboukem, ve střelbě 
na branku, ve slalomu, v jízdě ve dvojicích 
a hadu, v podjíždění šály i klouzání po břiše. 
Společně se šašky si zahrály Na krále, Rybičky 
a spoustu jiných her. Každé úspěšné splnění 
soutěže  bylo  oceněno  sladkými  odměnami 
a každá maska si vybrala věcnou cenu. 

Novinkou bylo družstvo  rodičů, kteří  se 
aktivně  zapojili  a také  si  spolu  zasoutěžili 
za velkého povzbuzování svých ratolestí. Po 
celou dobu se děti i dospělí mohli bezplatně 
zahřát horkým čajem.

Děkujeme  všem,  kteří  se  na  vydařeném 
karnevalovém odpoledni podíleli.

Více se dozvíte na stránkách školy www.
zsslavicin.cz.   Vychovatelky ŠD a ŠK

Sbírali jsme starý papír a kaštany
Tradiční akce školní družiny a klubu ZŠ 

Vlára  proběhla  opět  velmi  úspěšně  během 
měsíců říjen a listopad. 

Kaštanů  jsme  letos  nasbírali  rekordně 
mnoho – 1 250 kg – všechny si je odvezl pan 
Jiří  Skládal,  aby  zvířátka  v okolí  Slavičína 
přežila zimu v pohodě. 
Nejlepší sběrači kaštanů: 
1. místo – Filip Ondruš 3. B,
2. místo – Eliška Fojtů 1. A, 
3. místo – Štěpánka Hlavičková 3. C

Rovněž papíru jsme shromáždili historicky 
nejvíc – 7 000 kg. Akce se zúčastnilo 100 dětí, 
pomáhali  rodiče,  prarodiče,  paní  učitelky 
a učitelé. 

Základní škola Slavičín-Vlára
Nejlepší sběrači papíru: 
1. místo – Pavel Šuráň 3.A, 
2. místo – Kristýna Sudková 5.A, 
3. místo – Vladimír Hubík 1.B, Alena 
Hubíková 3.B, Petr Gapčo 4.A, Nela Petrů 
3.C, Matěj Medvěd 2.A

Zvláštní cenu obdržel Michal Holek 2. A – 
každodenní,  šťastný,  nadšený  a usměvavý 
sběrač!! 

Všem sběračům a rodinným příslušníkům 
děkují vychovatelky školní družiny a klubu.

Soňa Lysá, vedoucí školní družiny

Bronzová medaile pro naše šachisty

Plné  soustředění  a logické  myšlení 
předvedli  šachisté  ze  Základní  školy 
Vlára  Ondřej  Diatel,  Martin  Diatel,  Martin 
Petráš,  Daniel  Petráš  a  Libor  Malaník  při 
předvánočním  Okresním  přeboru  škol 
v šachu. Svými figurkovými tahy vybojovali 
pro  naši  školu  krásnou  bronzovou  příčku. 
Blahopřejeme.

naši žáci nejsou lhostejní
Letos je to již šestý rok, co se žáci Základní 

školy Vlára zapojili do celosvětového projektu 
s názvem  Za  záchranu  ohrožených  druhů 
zvířat prostřednictvím zoologických zahrad. 
Za  tímto dlouhým názvem se  skrývá  to,  že 
lidé (nebo organizace), kteří se k této výzvě 
přihlásí,  přispívají  zoologickým  zahradám 
formou  finančních  příspěvků  na  nákup  kr-
mení. Nám nejbližší (a to nejen vzdáleností) je 
ZOO v Lešné, kde jsme také požádali o bližší 
informace.  Myšlenka  se  nám  zalíbila,  žáci 
souhlasili, a tak jsme to zkusili. Již první rok 
překvapil. Shromáždili jsme tenkrát rovných 
6 000 Kč, což nám umožnilo přispět na krmení 
hned pěti zvířat. Dětem se líbili žirafa Tejla, 
tučňák  Šmoula,  lachtan  Fany,  gorila  Bosso 
a slůně Ulu. 

Již  tenkrát  jsme  si  v skrytu  duše  přáli, 
abychom  v následujících  letech  udělali 
z jednorázové akce tradici. A dnes mohu říci, 
že se nám to daří. Počet podporovaných zvířat 
zůstává stejný a vybraná částka se pohybuje 
zhruba  na  stejné  úrovni.  Tedy  pohybovala. 
Až na letošní školní rok. Po sečtení příspěvků 
ze  všech  tříd  jsme  došli  k rekordní  částce 
10 533 Kč. Dvě třídy vybraly dokonce tolik, 
že si mohly dovolit sponzorovat své zvířátko 
samy. Částka 1 400 Kč ze třídy 3.B připadne 
tučňáku Šmoulovi a za 1 310 Kč od třídy 1.B 
si přilepší žirafa Tejla. 

Kromě  děkovného  listu  dostala  nejlepší 
třída  od  ZOO  Lešná  jako  projev  uznání 
nabídku na bezplatnou návštěvu a výukový 
program dle vlastního výběru zdarma. 

Takže až při své návštěvě Lešné u některých 
zvířat uvidíte cedulku „Tohoto živočicha spon-
zorují žáci Základní školy Vlára Slavičín“, pak 
vězte, že tam je umístěna zcela oprávněně, 
je  tam  umístěna  již  pěkně  dlouho,  a my  se 
vynasnažíme, aby tam ještě dlouho umístěna 
byla.    Mgr. Radoslav Filipovič

Moderní interaktivní výuka 

Ovládání počítačových programů přímo 
z tabule  bez  chození  k počítači,  využívání 
obrázků,  připravených  podkladů,  inter-
netu,  videoukázek  a celých  výukových 
lekcí pouhým dotykem, umožňuje tato nová 
učební pomůcka. Interaktivní tabule okouzlí 
i nejzarytějšího  odpůrce  techniky.  Zvyšuje 
zájem o učivo a udržuje pozornost, výuka je 
mnohem názornější a efektivnější. 

Paní učitelky  se konečně dočkaly. A tak 
ke třem těmto systémům, které se využívají 
na  hlavní  budově,  přibyla  i nová  interak-
tivní  učebna  v budově  I.  stupně.  Rádi  vám 
možnosti této učební pomůcky předvedeme 
při nejbližším „dni otevřených dveří“. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Srdečně Vás zveme na 

PLES GYMNÁZIA, 
který se uskuteční 6. února 2009 

v Sokolovně Slavičín. 

Zveme Vás také na 
STUDENTSKÝ 
DISCOPLES, 

který proběhne 27. února 2009.

Loňský předvánoční čas byl pro Slavičan 
krásnou příležitostí setkat se na jednom po-
diu s dvorní kapelou Valašského království 
Fleretem  a samozřejmě  „královnou 
matkou“ Jarmilou Šulákovou. 

Vánoční koncert proběhl ve Vizovicích 
20. prosince 2008 ve zcela zaplněném kul-
turním domě. Velmi zdařilé společné vy-
stoupení dalo podnět k další spolupráci. 

V letošním roce oslaví Jarmila Šuláková 
své osmdesátiny a Slavičan již deset let své 
existence.  U příležitosti  těchto  kulatých 
narozenin připravujeme nahrávku našeho 
druhého CD, na kterém jako hosté vystoupí 
valašská královna a vizovický Fleret, který 
bude zároveň jeho kmotrem. 

Termín  galakoncertu  a slavnostního 
křtu  je  listopad  2009  ve  slavičínské 
Sokolovně.  Už  nyní  jste  všichni  na  tuto 
narozeninovou  akci  co  nejsrdečněji 
zváni! 

Mgr. Aleš Ptáček za CM Slavičan

vánoce se Slavičanem, 

Fleretem a jarmilou Šulákovou



�
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26. ročník Štěpánského turnaje 

Ženský fotbalový oddíl Orel Slavičín

Za  okny  sníh,  pěkné  svátky  a zre-
konstruovaná  hala  ve  Slavičíně  pozvala 
všechny příznivce sálového fotbalu na jeden 
z nejstarších turnajů v republice vůbec!

Ano,  26.  prosince  se  hrál  již  26.  ročník 
Štěpánského  turnaje  Slavičína.  Přestože 
tento turnaj má tak dlouhou historii, tak mezi 
fanoušky sálového fotbalu zájem o něj neo-
padá, ba naopak. Návštěva letošního ročníku 
toho byla důkazem. Kvalita dnešních zápasů 
byla velmi vysoká a je vidět, že turnaj svou 
budoucnost  ještě  má.  Ozdobou  byli  hlavně 
mladší  hráči,  např.  Macek,  Eliáš,  Kříž  či 
Švach, ale dobře hráli také i ti starší - Majc, 
Vaněk, Koseček, Adámek a další.

Při  tomto  turnaji  totiž  nejde  jenom 
o vítězství a hru, ale mnozí z nás zde najdou 
v době  svátků  setkání  s kamarády,  které 
mnohdy za celý rok nespatří. Také  letos se 
tu sešla celá řada fotbalových i jiných osob-
ností Slavičína. Do haly našel cestu i starosta 

Slavičína  pan  Končický  a mnoho  dalších 
význačných hostů.

Turnaj pro letošní rok pořádalo mužstvo 
TVD.  Zúčastnilo  se  ho  8  mužstev  rozděle- 
ných do dvou skupin, kde byly sehrány zápasy 
každý s každým a první dva týmy postoupily 
do dalších bojů. 

Mužstva  turnaje:  Hugoni,  Závada,  Za-
hradní, Hadráři, Elva, TVD, Kovaříci a Slavi.
Finále:  Hadráři  –  Hugoni  1:1  (Kříž  –  
Švach P.)

Na  pokutové  kopy  zvítězilo  mužstvo 
Hadrářů.

Celkové pořadí turnaje :
1)  Hadráři  (Heinik,  Kříž,  Křížová,  Beňo, 
Gazdík,  Vaněk,  Neuman,  Zoubek,  Trlo, 
Marcaník),  2)  Hugoni,  3)  Elva,  4)  Kovaříci,  
5) TVD, 6) Závada, 7) Slavi, 8) Zahradní

Nejlepší hráč: Švach Petr, nejlepší střelec: 
Souček  Petr,  nejlepší  brankář:  Marcaník 

V roce 2009 slaví organizace Orel význam-
né výročí, a sice 100  let od svého založení. 
Jednota Slavičín se aktivně zapojuje v oblasti 
sportu  a kultury,  a v posledním  roce  jsme 
zaznamenali zvýšený zájem o naše aktivity 
z řad mládeže.

V duchu  motta  „Dáváme  sportu  smysl“ 
umožňujeme  sportování  všem  bez  rozdílu 
věku  a pohlaví.  V závěru  roku  2008  jsme 
proto  zahájili  jednání  s ženským  fotbalo-
vým  oddílem  TJ  Divnice,  který  projevil 
zájem o přechod do Slavičína pod hlavičku 
Orla.  Naším  cílem  je  podporovat  mladé 
talentované  lidi,  kteří  mají  zájem  aktivním 
způsobem naplňovat svůj volný čas, a proto 
jsme  se  rozhodli  děvčata  mezi  námi  uvítat 
a vytvářet co nejlepší podmínky pro  rozvoj 
jejich fotbalového umění. 1. leden 2009 se stal 
významným datem pro slavičínskou jednotu, 
neboť  k tomuto  dni  pod  ni  oficiálně  přešel 
ženský  fotbalový  oddíl.  Dívky  hrají  spolu 
s pěti  dalšími  týmy  okresní  soutěž  a v pěti 
zápasech jarní části se představí i domácím 
fanouškům.

Kdo  jiný  může  o vzniku  a vývoji  týmu 
referovat lépe než jedna z hráček, která stála 
u jejího zrodu – brankářka Vlaďka Drgová. 
Proto  si  dovolím  v následujícím  odstavci 

použít její slova: „V roce 2007 se parta mladých 
holek, které bavil fotbal nejen v televizi, ale i na 
hřišti, rozhodla, že by mohly založit svůj vlastní 
fotbalový oddíl. Oslovily ještě pár kamarádek, 
kterým se tento nápad také líbil, a tak pomalu 
začal vznikat náš fotbalový tým. Potřebovaly 
jsme někoho, kdo by nás trénoval, a oslovily 
jsme Pavla Domoráda, který si k sobě přizval 
jako pomocnou ruku Josefa Buriánka. Pod je-
jich vedením jsme se pomalu začaly učit fotba-
lové návyky a nakonec se přihlásily do okresní 
soutěže.  Jelikož  jsme  musely  někde  hrát, 
domluvily  jsme se s TJ Divnice, který  tvořil 
název našeho klubu. V současné době  jsme 
už od 1.  ledna pod hlavičkou slavičínského 
Orla. Přípravou ke zlepšení hry jsou nám také 
zápasy mimo sezonu.“

Hráčky a trenéři mezi sebou rády přivítají 
další  posily  a každou  dívku,  která  by  měla 
zájem s nimi bojovat a kterou baví hrát fotbal, 
uvítají mezi sebe. 

Více  informací  o aktivitách  Orla  ve 
Slavičíně  naleznete  na  našich  nových 
webových  stránkách:  http//orel-slavicin.
webnode.cz,  a také  na  stránkách  ženského 
fotbalového týmu: 
http://www.tj-divnice.wbs.cz. 
Za Orel jednota Slavičín Ing. Miroslav Janáček

Oddíl Kyokushin karate, který působí 
v našem  městě,  prožil  velmi  úspěšný 
sportovní rok 2008. Mimo zvýšený zájem 
dětí a větších karatistů – 36 dětí z 1. až 4. 
třídy chodí do kroužku a dvacítka větších 
členů se střídá na trénincích – jsme v tomto 
roce posklízeli i nejkvalitnější plody naší 
práce.

Nejlepším závodníkem našeho klubu 
a celé ČR se stal Vladan Oláh. 

Rok 2007 byl věnován zejména přípravě 
potřebné  se  změnou  a posunem  většiny 
závodníků  do  vyšších  kategorií.  Velmi 
pečlivá a tvrdá práce při fyzické, technické, 
taktické a psychické přípravě byla oceněna 
výbornými výsledky:
Vladan OLÁH
1.  místo  –  národní  pohár  ČR  (full  kon-
takt)
1. místo – mistrovství ČR (full kontakt)
1. místo – celopolský pohár dětí a mládeže 
Sieradz (light kontakt)
3. místo Mistrovství Evropy Varna, Bul-
harsko (full kontakt)
3. místo Bydžov open cup (full kontakt)
Vladan se jako jediný český junior kvali-
fikoval na ME a získal první českou medaili 
na  evropském  turnaji.  Takový  úspěch 
nezískal ještě žádný náš sportovec. 

K dalším úspěchům patří dvě 3. místa 
Barbory Saňákové, která začala startovat 
na prvních závodech v průběhu roku 2008 
a trénink Libora Staníka  (SOŠ Slavičín), 
který se připravuje na zápasy v thai boxu 
(mírně odlišná pravidla proti kyokushin 
karate).  V jeho  případě  se  podařilo  jej 
z amatérské  ligy  dostat  do  profesionál-
ních turnajů typu Noc gladiátorů, Aréna, 
Večer  bojovníků...,  kde  zápasí  v C  třídě 
profesionálů.  V amatérských  turnajích 
nepoznal  pocit  poraženého  a v profe-
sionálech má momentálně kladnou bilanci 
zápasů. 

Dalším úspěchem byla nominace Petra 
Droščáka do Euroteamu (-80kg) a následně 
na ME open ve Varně během soustředění 
Euroteamu v říjnu v Bulharsku. Vzhledem 
k finančním možnostem klubu a větší šanci 
na medailový úspěch bylo rozhodnuto, že 
na turnaj pojede pouze Vladan.

Děkujeme  všem  příznivcům  za  pod-
poru,  a všichni  zájemci  se  mohou  přijít 
podívat a zkusit některý z tréninků. 

S přáním  všeho  nejlepšího  v novém 
roce 2009 všem čtenářům Slavičínského 
zpravodaje

Kyokushin karate klub Slavičín 
„OSU“

Medaile z Mistrovství Evropy

Michal,  nejstarší  hráč:  Majc  Olin,  histo-
ricky  první  dívka  turnaje:  Křížová  Leona 
(Hadráři)

A co  říci  závěrem?  Letošní  ročník  měl 
vysokou kvalitu, zápasy měly dobrou úroveň, 
a hlavně, finále sneslo přísné měřítko sálové 
kopané. Výborná divácká kulisa, nový bufet, 
dobrý pořadatel – no prostě turnaj se povedl 
a mnozí se již těšíme na příští ročník 2009. 
Přijďte se zase za rok podívat!

Pár fotek ze Štěpána najdete na: 
http://lolas.rajce.idnes.cz/Fotky_z_turnaje_
Stepanskeho/   Za pořadatele Alois Strnad

Ženský fotbalový oddíl Orel Slavičín

Na fotografii horní řada zle-
va: trenér Pavel Domorád, 
Kristýna Habancová, Pavla 
Manová, Martina Sívková, 
Barbora Baumannová, Renata 
Červenková, Petra Pastorková, 
Michaela Susedíková, asistent 
Josef Buriánek
Dolní řada zleva: Taťána Ma-
chalová, Jitka Koutná, Darina 
Buriánková, Adéla Fojtíková, 
Šárka Pjajková, Lenka Fibi-
chová, brankářka Vladimíra 
Drgová
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Bezedné srdíčko plné lásky, to mají všichni 
ti, co nosili dárky pro pro Dětský domov Smo-
lina a Dětský domov Bojkovice pod stromeček 
v Leja salonu. 

Za dary v hodnotě přesahující 100 000 Kč 
a za spolupráci děkujeme těmto milým 
lidem:

Senátorka  Jana  Juřenčáková,  Monika 
Findoráková,  Lenka  Dulíková,  Zuzana 
Klumpnerová,  Eva  Ivanišová-Havrlantová, 
Marie  Vulgánová,  rodina  Zámečníkova, 
Anežka  Studenková,  Nikol  Měřičková, 
Monika  Svitáková,  Ondřej  Vacula,  Pavel 
Macek,  sdružení  Klubíčko  Rudimov,  Klára 
Vaňková, slečna Janáčková, paní Humpolová, 
Petra Uherová, rodina Krůželova, Rostislav 
Remeš,  rodina  Králíkova,  Eva  a Vladimír 
Koudelovi,  paní  Marková,  tety  a strýcové 
VTÚVM  Slavičín,  Ludmila  Dulíková,  Mar-
tina Pastorčáková, Jitka Václavíková, rodina 
Křenkova, kolektiv vodařů Slavičín, Ludmila 
Cigániková + babičky, Lucie Borová, Tereza 
Koudelová, Radek Melichařík, Lenka a Libor 

Juříkovi, paní Urbanová, Josef Prchlík, rodina 
Kalusova, Eva Greschnerová, Marie Málková, 
Magdaléna  Sudková,  ZŠ  Vlára,  kuchařky 
ZŠ  Vlára,  Božena  Dvořáková,  jednotlivci 
z Gymnázia Jana Pivečky, Libuše Pavelková, 
firma  Prabos,  lidé,  co  zakoupili  výtvarné 
potřeby a spousta dalších. 

Za  dary  v hodnotě  vyšší  než  40  000 Kč 
děkujeme  firmě  Alza.cz  –  Jan  Samko, 
František Slovák. 

Za nadšení, dary,  spolupráci a dobré srdce 
děkujeme  paní  Marii  Rumplíkové  a Marii 
Studeníkové  z infocentra  a panu  starostovi 
Jaroslavu Končickému. 

Za  vyvěšení  plakátů  děkujeme  všem, 
u kterých jste plakáty viděli. Všichni ukázali, 
že mají dobré srdce a v předvánočním čase 
myslí i na druhé. 

Na  sestřih  videa  z rozbalování  dárků  se 
můžete podívat na www.lejasalon.tym.cz, celé 
video můžete vidět v Leja salonu. 

Markéta Smílková, Jana Diatlová, 
Lenka Málková – organizátorky projektu

Na  radost,  kterou  nám  dělají 
téměř soustavně děti – modeláři na soutěžích 
a přehlídkách na různých úrovních, jsme si  
už  zvykli  a víme,  že  se  za  těmito  úspěchy 
skrývá  bezvadně  odvedená  práce  jejich 
vedoucích  Tomáše  Hájka  a Ing.  Martina 
Procházky.

Dělají  nám  radost  i naši  mladí  rybáři. 
V době  vánočních  prázdnin,  29.  12.  2008, 
se  zúčastnili  okrskové  soutěže  v Brumově 
a přivezli 1. a 2. místo v jednotlivcích a 1. místo 
v družstvech.  Gratulujeme  a děkujeme 
vedoucímu  zájmového  kroužku  Miroslavu 
Milkovi za vzornou přípravu dětí. 

Šikovní jsou, co se týče soutěží a turnajů, 
i naše  děti  –  šachisté.  Poslední  úspěchy: 
7. místo  Jonáška  Pláška  na  Grand  Prix  ve 
Starém Městě 10. 12. 2008.

Na přeboru škol okresu Zlín dne 18. 12. 
obsadila  v 1.  kategorii  družstev  Základní  

škola Malé Pole krásné 2. místo. Za úspěchy 
šachistů stojí jejich vedoucí Josef Sviták.

Od  2.  pololetí  začíná  u nás  v domě  dětí 
kroužek logopedie (pro přihlášené).

Od 2. pololetí otevíráme kroužek keramiky 
(pro  přihlášené).  Bude  pracovat  v ZŠ  Malé 
Pole,  vždy  1x  za  14  dní  ve  čtvrtek,  v čase 
15 – 17 hodin. První setkání se koná 5. 2. 2009. 
Kroužek povede Mgr. Marcela Kovaříková.

V současné  době  připravujeme  v DDM 
program na  jarní prázdniny a zabýváme se 
už i aktivitami, které chceme nabídnout pro 
období hlavních, letních prázdnin 2009.

Opět  se uskuteční v DDM Slavičín další 
„zdravé vaření“ pod vedením Evy Pizúrové. 
Bližší  informace:  Jitřenka  –  areál  Prabosu 
Slavičín.

16.  února  2009  (pondělí)  se  bude  konat 
kurz pletení z pedigu, určený dětem od 10 let, 
mládeži  i dospělým.  V případě  zájmu  se, 

informace 
vzdělávacího střediska

Vzdělávací středisko NJP nabízí použití 
PC  a internetu,  krátkodobý  pronájem 
počítačové  učebny  i učebny  v domě 
č. p. 96, kopírovaní, zálohování, tisk, lami-
nování, kroužkovou vazbu a termovazbu 
dokumentů.  

Každou  středu  od 16 hodin můžete 
v domě č. p. 96  na  Horním  náměstí 
navštěvovat Dílnu Inspirace. 
Plán aktivit v dílně na únor 2009 
l DRÁTKOVÁNÍ – od 11. února. O aktuál-

ním programu se můžete informovat na 
telefonním čísle 777 913 782.

Aktuálně se můžete hlásit do vzdělávacích 
kurzů: 
n Počítačové kurzy:
l Základy práce s PC  –  20  hodin 

– nezaměstnaní, matky na MD, handi-
capovaní,  senioři  (poplatek  300 Kč)*, 
zaměstnaní (650 Kč)*

l Práce s programy Word a Excel pro 
mírně pokročilé – 20 hodin (350 Kč) *, 
zaměstnaní (700 Kč)* a pro pokročilé 
–  20  hodin  (400 Kč)*,  zaměstnaní 
(750 Kč)* 

l Práce s programem PowerPoint – 8 ho-
din (200 Kč)*, zaměstnaní (450 Kč)* 

l Tvorba webových stránek – 20 hodin 
(550 Kč)*, zaměstnaní (900 Kč)* 

Další vzdělávací kurzy:
l Kurz domácí ošetřovatelské péče – kurz 

je určen pro širokou veřejnost, minimál-
ní věkové hranice 15 let. Náplň kurzu: 
problematika  ošetřování  nemocných 
v jejich domácím prostředí. Absolventi 
kurzu budou schopni zvládat základní 
ošetřovatelskou  péči  a postupy  při 
pečování o nemocného. 
Rozsah kurzu: 50 hodin, bude probíhat 
každý  týden  ve  2,5  hodinových 
blocích.
Předpokládaný  začátek  kurzu:  únor 
– březen 2009 
Poplatek  za  kurz:  nezaměstnaní 
500 Kč*, zaměstnaní 1000 Kč* 
Lektor kurzu: Kristýna Dvořáková

Řemeslné kurzy:
l Paličkování pro pokročilé – 

předpokládaný začátek  
v březnu 2009

l Keramika – od února 2009 
*) Poplatky u všech kurzů jsou finančním 
příspěvkem účastníka na úhradu nákladů 
kurzu.

 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. 

Místní  fotbaloví  „vysloužilci“  si  založili 
novou tradici a již počtvrté po vzoru silvestrov-
ského derby SPARTA versus SLAVIE se sešli 
poslední  den  v roce  k sehrání  exhibičního 
utkání a také k malému zhodnocení uplynulé 
sezony  v útrobách  slavičínské  sportovní 
haly.

Pod  vedením  Milana  Ptáčka  mužstvo 
po celou sezonu řádně trénuje na hřišti FC 
TVD a v zimních měsících využívá sportovní 
halu.

Kádr  internacionálů  čítá  skoro  30  jmen 
a mužstvo má své pravidelné protivníky ve 
svých vrstevnících z Luhačovic, Štítné, Byl-
nice, Horného Srnie, Vnorov, Lovče, Dubnice 
nad Váhom, Šanova, Uhrovce či Nedašova.

Nadcházející  sezona  bude  opět  velmi 
náročná  a mužstvo  bude  dále  doplňováno 
o další ročníky slavičínských veteránů.

Vedení  týmu  děkuje  za  podporu  městu 
Slavičín  a FC  TVD  Slavičín.  Více  na  
www.legendyslavicin.estranky.cz.

Pár fotek ze Silvestra najdete také na http://
lolas.rajce.idnes.cz/Fotky_ze_Silvestra_2008. 
  Petr Koseček

Fotbaloví internacionálové se scházejí i na Silvestra

poděkování za dary pod vánoční strom přání leja salonu

Dům dětí a mládeže Slavičín

prosím, hlaste přímo v DDM. Můžete využít 
i kontakty: 577 341 921, 604 155 312, e- mail: 
kdmslav@zlinedu.cz.

V současné době pracujeme na projektech 
vyhlášených KÚ Zlín, a to za účelem pomoci 
aktivitám zařízení (finance).

PaedDr. Zdenka Odehnalová, 
ředitelka DDM
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Stalo  se  ve  Slavičíně  již  tradicí,  že  se 
v závěru roku scházívá parta milovníků tu-
ristiky a lyžování na sídlišti Vlára, konkrétně 
u garáže manželů Manových, odkud vyráží 
na  tzv.  Silvestrovský  pochod.  Historie  této 
nádherné akce začala již před 29 lety. Pochod 
býval organizován 31. 12., ale postupně byl 
tento  termín  posouván  tak,  aby  vyhovoval 
většině  účastníků.  Tentokráte  jsme  se  sešli 
za nádherně slunečného (i když mrazivého) 
dne, v sobotu 27. prosince 2008. Sněhu bylo 
jen maličko, ale i ta troška zimního poprašku 
byla  velmi  vítaná,  protože  nám  přinášela 
nevšední pohled na krajinu. Start pochodu 
byl  v 9  hodin,  vyšli  jsme  pěšky  ostrým 
tempem, z nedostatku sněhu běžky zůstaly 
tentokráte doma. Trasa vedla přes Hájenky 
k Lipové, poté směrem na Nevšovské paseky 

až do cílové stanice na Petrůvce. Cestou nás 
provázelo  krásné  slunečné  počasí  a dobrá 
nálada. Celý pochod byl skvěle zorganizován, 
takže zabloudit se nedalo. V polovině trasy byl 
organizátory připraven táborák a vše potřebné 
k opékání klobásek a špekáčků, které si každý 
z účastníků rád nesl v batůžku. Samozřejmě 
nescházelo  ani  posilnění  v tekutém  stavu, 
a tak  jsme  mohli  porovnat,  kdo  má  jakou 
slivovici. 

Během chůze jsme měli možnost prodis-
kutovat s přáteli, co rok dal či vzal, kdo má 
jaké starosti či zármutek a co asi přinese rok 
následující. Ani jsme se nenadáli a byli jsme 
v cíli, na chatě u sjezdovky na Petrůvce, kde 
nás  čekal  dobrý  tradiční  „Malovaný  guláš“ 
(poznámka pro neznalé – výborný guláš pana 
Emila Malovaného).

Následovalo  posezení  v hospůdce  na 
Petrůvce, kde nechyběla dobrá nálada plná 
zpěvu doprovázená harmonikou Rosti Salveta 
a píšťalou pana Jaroslava Jeřábka. Nescházela 
ani děkovná óda „Honzo, děkujem!“. Bylo to 
poděkování hlavnímu organizátorovi Silves-
trovského  pochodu  Janu  Manovi.  Všichni 
účastníci se shodli na tom, že po vánočních 
dnech  je  tato sportovní akce velmi vítanou 
událostí a že příští rok půjdeme určitě zase. 
Byl to prostě skvělý den. 

Takže  ještě  jednou  „Honzo,  děkujem!“ 
a těšíme se na jubilejní 30. ročník v roce 2009. 
  Ing. Pavel Studeník, místostarosta

ohlédnutí za Silvestrovským pochodem ve Slavičíně

Dokončení ze str. 1
V neděli 28. 12. se prostory slavičínského 

kostela opět naplnily lidmi, kteří si ve sváteční 
atmosféře přišli poslechnout Vánoční koncert 
pořádaný ZUŠ Slavičín. Je již tradicí, že o tento 

Děkujeme a zase někdy příště…

koncert je velký zájem, proto proběhl nejdříve 
v odpoledních hodinách a posléze večer. 

Program přednesl smíšený pěvecký sbor 
Cantare za doprovodu komorního  souboru 
Musica Minore. V jejich podání jsme slyšeli 

V sobotu 17. ledna proběhl ve slavičín-
ské Sokolovně již šestý valašský bál, jehož 
garantem je cimbálová muzika Slavičan, 
město Slavičín a Základní škola Vlára. 

Letošní  bál  byl  výjimečný  tím,  že 
Slavičín  a jeho  valašský  bál  byl  vybrán 
Národním  ústavem  lidové  kultury  ve 
Strážnici  jako  jedna  z nejvydařenějších 
akcí na jižním Valašsku a tuto natáčel je-
jich štáb pro účely III. videoencyklopedie, 
která se bude týkat tanců z Čech, Moravy 
a Slezska.

V programu  vystoupil  národopisný 
soubor Slavičánek, Vojta Goláň – odzemkář 
z Valašské  Bystřice  a mladá  cimbálová 
muzika  Vincúch  z Valašských  Klobouk. 
O hudební  a taneční  pohodu  se  celý 
večer až do brzkých ranních hodin starala 
dechová  hudba  Valaška  a samozřejmě 
pořádající Slavičan. 

Chtěl  bych  tímto  poděkovat  všem 
příznivcům  a přátelům  lidové  hudby 
a folkloru za přízeň a budeme se těšit na 
setkání s vámi na našich dalších akcích či 
valašském bále v roce 2010. 

Mgr. Aleš Ptáček

valašský bál natáčel nÚlk

Vystoupení Slavičánku na valašském 
bále

Foto: Josef Floreš

Foto z archivu pochodu

koledy  v úpravě  L.  Fišera  a skladbu  Gloria 
od  A.  Vivaldiho.  K vynikajícímu  výkonu 
pěveckého  sboru  Cantare  přispěly  sólistky 
Kateřina Machovská a Katarína Krčmárová. 
Byl to jistě zážitek nejen pro posluchače, ale 
i pro zpěváky, když mohli zpívat s doprovo-
dem orchestru tak krásnou hudbu, jakou jistě 
Vivaldiho  Gloria  je.  Program  nastudovala 
a řídila sbormistryně Anna Frajtová. Vánoční 
program obohatil svým skvělým výkonem sou-
bor Musica Minore ve skladbě P. Mascagniho 
Intermezzo pro smyčce. Se skladbou pro hou-
sle J. Masseneta Meditace vystoupila žačka 
ZUŠ  Markéta  Mikuličáková  za klavírního 
doprovodu učitelky Věry Hájkové. 

Vánoční doba je dnes již za námi. Všichni 
si ji jistě spojujeme s něčím krásným, neza-
pomenutelným  a idylickým  a přejeme  si, 
abychom tyto svátky prožili v míru a pokoji. 
K dobré pohodě nedávno uplynulých Vánoc 
přispěly i oba krásné koncerty. Abychom je 
mohli vyslechnout, znamenalo pro všechny, 
kteří  nás  o Vánocích  chtěli  potěšit,  hodně 
usilovné práce. Za to jim náleží naše uznání 
a poděkování. Takže děkujeme a těšíme se na 
další krásné koncerty.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta
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narozEní
Jan Dornay a Kristýna Obadalová – dcera 
Victoria 
Jakub a Magda Šírkovi – syn Antonín 
Darren Slate a Lenka Lewis – dcera Lenka 
Skye
Libor a Stanislava Malaníkovi – dcera Gabriela
Jan a Hana Kubicovi – syn Jan
František a Blanka Zichovi – dcera Gabriela

SpolEčEnSká kronika proSinEc

ÚMrTí 
	 1. 12. 2008 Milada Böhmová, 87 let, Slavičín
 10. 12. 2008 Oldřich Lengal, 73 let, Slavičín
 11. 12. 2008 Hedvika Malaníková, 83 let, Divnice
 13. 12. 2008 Jaromír Kilián, 71 let, Bohuslavice
 18. 12. 2008 Božena Hýblová, 73 let, Šanov

SŇaTkY
Bohumil Starý a Ivana Baryalová

Radek a Michaela Soukupovi – syn Tomáš
Zdeněk a Andrea Lysákovi – syn Lukáš
Vlastimil Drábek a Martina Trllová – syn Vít
Petr a Pavla Kovaříkovi – syn Kryštof

Dne 9. února vzpomeneme 
10. výročí úmrtí naší 

maminky a babičky, paní 
Blaženy JANOŠÍKOVÉ 
z Bohuslavic nad Vláří. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera 
Ludmila s manželem a vnoučata 

s rodinami. 

Dne 2. února 2009 uplyne 10 let 
od úmrtí naší maminky a babičky, 

paní Hedviky ŠURÁŇOVÉ 
z Bohuslavic. 

S láskou a úctou vzpomínají děti 
s rodinami. 

Dne 25. ledna 2009 jsme vzpo-
mněli 20. výročí úmrtí 

naší maminky, paní 
Marie PELÉŠKOVÉ ze Šanova. 
Dne 9. listopadu vzpomeneme 
30 let od úmrtí našeho tatínka, 

pana Josefa PELÉŠKA. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery 

a synové s rodinami.

Dne 7. února 2009 by se 
dožil 80 let pan Alois MIKLAS 

ze Slavičína. 
Dne 27. února vzpomeneme 

17. výročí jeho úmrtí. 
Vzpomínají manželka Anna, dcera 

Hana a syn Ivan s rodinami. 

V Z P O m Í N á m e

Dne 19. února to bude 10 let, kdy 
utichlo srdce paní 

Drahomíry PAPÍRKOVÉ. 
Za tichou vzpomínku děkují sestry 

Marie, Jiřina a Alena. 

Dne 16. 2. 2009 by se dožila 80 let 
paní Marie TELÍŠKOVÁ z Nevšové. 
S láskou vzpomíná manžel, dcera, 

syn a vnuci s rodinami.

Dne 21. února 2009 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 

Vladislava DUFKA z Lipové. 
S úctou a láskou vzpomíná manžel-

ka a děti s rodinami.

Dne 5. února 2009 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí našeho 
tatínka a dědečka, pana Miloše 

HUBÍKA ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera 

Marie s rodinou.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali za projevy soustrasti Vám 
všem, kteří jste se v tak hojném 

počtu zúčastnili posledního rozlou-
čení s naším drahým manželem, 

tatínkem, dědečkem, panem 
Františkem ČASTULOU 

z Hrádku. Zarmoucená rodina.

Dne 16. února 2009 vzpomeneme 
4. výročí, kdy nás opustila naše 
milovaná maminka, manželka, 

dcera, paní Marcela CARBOLOVÁ 
ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera 
Marcelka, manžel, rodiče 

a rodina Carbolova. 

Dne 12. 2. 2009 vzpomínáme 
7. výročí úmrtí naší milované 

maminky, babičky a prababičky, 
paní Marie ŠČUGLÍKOVÉ 

ze Šanova. 
 Za tichou vzpomínku děkují dcery 

Marie, Eva a syn Ota s rodinami.

Dne 20. 2. 2009 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí 

pana Jana JAROŠE z Petrůvky. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, synové a dcera 
s rodinami.

Dne 12. února 2009 si připomene-
me 5. smutné výročí úmrtí paní 
Marie REMEŠOVÉ z Petrůvky. 

S láskou a úctou vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují dcera 

a syn s rodinami.

Dne 5. února 2009 
uplynulo již 5 let od úmrtí 
paní Libuše KAŠPAROVÉ 

ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel a synové.

Dne 21. února 2009 si připomene-
me 5. smutné výročí úmrtí pana 

Ing. Lubomíra ŠTĚTINY 
ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcera s rodinou.

Dne 25. února 2009 vzpomeneme 
3. výročí, kdy nás opustila naše 

milovaná maminka, babička, paní 
Božena ZÁDRAPOVÁ z Lipové. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera s rodinou.

Dne 1. února vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana 

Aloise RAŠKY ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku děkuje 

syn Jiří s rodinou.
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NTS Prometal Machining, s. r. o.
Vás v sobotu 14. 2. 2009 
srdečně zve na svůj
4. reprezentační ples 
v sále Sokolovny, Slavičín.
Začátek v 19.30 hodin

K tanci a poslechu zahraje skupi-
na QUATRO a vystoupí 
taneční skupina KST Swing Kroměříž.
V ceně vstupného teplý a studený raut.
Samozřejmě nebude chybět tombola.
Vstupné 200 Kč

Prodej vstupenek od 1. 2. 2009 v městském 
infocentru.

l  5. 2. 15.00 Městská knihovna
POHÁDKY ZACHUMLANÉ 
DO SNĚHOVÉ PEŘINY

l  6. 2. 18.00 Radnice 
TREKING V HIMALÁJI

l  6. 2. Sokolovna  
PLES GYMNÁZIA

l  12. 2. 18.00 Záložna
ČTENÍ SE SPISOVATELEM 
J. HOLCMANEM

l  14. 2. 19.30 Sokolovna
4. REPREZENTAČNÍ PLES 
PROMETAL

l  20. 2. 18.00 Radnice  
PÁKISTÁN, ÍRÁN, TURECKO 

l  21. 2. Slavičín a místní části 
TRADIČNÍ FAŠANKY

l  21. 2.  20.00 KD Nevšová
FAŠANKOVÁ ZÁBAVA

l  21. 2. 19.00 Sokolovna
PLES ZUŠ 

l  27. 2. Sokolovna
STUDENTSKÝ DISCOPLES

l  28. 2. 14.00 Sokolovna
DĚTSKÝ KARNEVAL. 

 
VýstaVy V únoru
l  Galerie infocentrum 

NÁDHERNÝ SVĚT STROMŮ – 
fotografie Ing. Vojtěcha Malíka

l  Galerie radnice 7 MĚSÍCŮ V ASII – 
fotografie Michala Botka

l  Galerie Jasmín NĚŽNÁ KRÁSA 
PALIČKOVANÉ KRAJKY – práce 
Moniky Němečkové

Michal Botek a Zuzana Švachová 
Vás srdečně zvou na minicyklus promítání

7 mĚSÍCŮ V ASII
6. února Treking v Himálaji
20. února Pákistán, Írán, Turecko

Začátky vždy v 19 hodin 
v obřadní síni radnice ve Slavičíně.
Vstupné dobrovolné. 

Ve dnech 3. – 8. března 2009 
proběhne v Sokolovně 

krajská postupová přehlídka 

VaLaŠsKÉ KŘoVÍ 2009 
Pořadatelé se těší se na Vaši návštěvu! 

Předprodej vstupenek bude od 20. února 
v městském infocentru.

V měsíci únoru budou v městském infocentru 
vystaveny fotografie Ing. Vojtěcha Malíka

NÁDHERNÝ SVĚT STROMŮ
Přijďte se podívat všichni, kdo máte rádi 

pěkné obrázky a přírodu.

Městská knihovna a Nadace Jana Pivečky 
ve spolupráci s Josefem Florešem 

zvou veřejnost na 
scénické čtení tiše, tiše, Lev spí
z knihy regionálního spisovatele 
Josefa Holcmana Trvalá bydliště.

Účinkují: Josef Holcman,
Zdeněk Julina, Zdeněk Kundera 

a Jan Imrýšek.

Akce se koná ve čtvrtek 12. února 
v malém sále restaurace Záložna. 
Začátek v 18 hodin, vstup zdarma.

Kalendáře, pozvánky

Základní škola Malé Pole 
spolu s rodiči pořádají 

dne 28. 2. 2009 ve 14 hodin 
v sokolovně

DĚtsKý KarnEVaL 
Zveme Vás na toto sobotní odpoledne 

plné soutěží, her a tance. Chybět nebude 
ani občerstvení a tombola.

Sbor dobrovolných hasičů Nevšová 
si Vás dovoluje pozvat na

traDIČnÍ nEVŠoVsKÉ 
FaŠanKy, 

které se uskuteční 21. února 2009 
ve 20 hodin v sále kulturního domu 

v Nevšové.
K tanci, zpěvu i veselé náladě 

Vám bude hrát skupina 
QUATRO Valašské Klobouky.

Bohatý program a občerstvení zajištěno!
Těšíme se na Vaši účast!

Galerie cukrárny Jasmín Vás srdečně zve

Monika Němečková
NĚŽNÁ KRÁSA 

PALIČKOVANÉ KRAJKY
Velmi zajímavá prodejní výstava.

Otevřeno denně od 8 do 18 hodin. 
Výstava potrvá do 28. 5. 2009. 

Základní umělecká škola Slavičín 
a SRPDŠ ZUŠ Slavičín 

si Vás dovolují pozvat na

PLES ke 30. výročí založení 
ZUŠ Slavičín

Sobota 21. února v 19 hodin
Sokolovna Slavičín 

K tanci hraje 
BREAK – kapela Zdeňka Kozubíka. 
K dobré náladě zahrají a zazpívají:

Žákovský bigbandový orchestr ZUŠ Slavičín
Žákovský bigbeatový orchestr ZUŠ Slavičín

pěvecké sbory Tučňáci a Cantare 

Občerstvení, tombola. 
Vstupné s místenkou: 100 Kč

Předprodej: kancelář ZUŠ Slavičín, 
tel.: 577 341 201

Městská knihovna Slavičín zve 
poprvé v roce 2009 do svých prostor 

rodiče a děti na setkání 
s pohádkovými příběhy 

a jejich dramatizací nazvané 

Pohádky zachumlané 
do sněhové peřiny 

Součástí programu na téma „zimní 
radovánky“ je luštění jednoduchých kvizů, 

hádanek, výtvarná dílna. 
Připraveno je tradiční malé občerstvení 

a zajištěn pitný režim. 
Akce se koná dne 5. 2. 2009 v 15 hodin. 

Informace na www.mesto-slavicin.cz 
(sekce městská knihovna) nebo na tel. 

577 341 481.

Půjčovní doba pro dospělé
Pondělí:  7.30 – 12.00  12.30 – 15.00
Úterý:   12.30 – 17.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00  12.30 – 18.00 
Pátek:  12.30 – 16.00

Půjčovní doba pro děti
Pondělí:   12.30 – 15.00
Úterý:   12.30 – 17.00
Pátek:   12.30 – 16.00

Těšíme se na Vaši návštěvu!

1. března - 31. března 

Výstava 
fotografiií 
Josefa Floreše na radnici
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Textil Vlasta – Horní náměstí, kontakt tel. č: 736 609 730
PEVnÁ LInKa ZruŠEna

přijme pracovnici na pozici: 

Obchodní asistentka 
Požadujeme:

- min. SŠ vzdělání
- aktivní znalost NJ (denní telefonický styk se zákazníky)

- znalost práce na PC
- spolehlivost, odpovědnost, samostatnost

Zájemci o účast v konkurzu, hlaste se 
na tel. č. 603 521 649, e-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz

Program únor

l  Pátek 6. 2. FRIDAY PÁRTY 
Dj Aleš Ptáček 

l  Sobota 7. 2. DISCO Dj Tomi
l  Pátek 13. 2. FRIDAY PÁRTY 

Dj Aleš Ptáček
l  Sobota 14. 2. HOUSE SK
l  Pátek 20. 2. SEMTEX PÁRTY 

Dj Vlasťa Macík
l  Sobota 21. 2. DRUM and BASS
l  Pátek 27. 2. FRIDAY PÁRTY 

Dj Tomi
l  Sobota 28. 2. DISCO Dj Tomi

Přijďte se podívat 
na florbal

So 21. února – muži 
(III. liga)

9:00 
Slavičín/Sokol Brno Židenice

14:10 
Slavičín – Bulldogs Brno B

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

Firma EKOFILTR, s. r. o. 
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Yoakam, Tim McGraw, Kristin Chenoweth, Skyler 
Gisondo, Mackenzie Brooke Smith, Jon Voight, Katy 
Mixon, Steve Wiebe. Premiéra americké komedie. 
Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

  čtvrtek 12. – 17 a 20 hodin 
 LABYRINT LŽÍ – Zkušený agent Roger Ferris se 
pohybuje v prostředí, kde se „životnost“ zpravodajce 
počítá na hodiny.  Je mužem bez  totožnosti,  jehož 
každodenní  přežití  závisí  na  telefonním  spojení 
s majitelem  chladného  hlasu  kdesi  na  druhém 
konci  světa.  Tím  je  dlouholetý  zaměstnanec  CIA 
Ed  Hoffman,  který  z obýváku  svého  domu  vede 
soukromou  válku.  Ferris  je  jednou  z figurek  na 
Hoffmanově šachovnici,  jíž bez váhání pošle  i do 
samého  pekla.  Jeden  z nových  vůdců  světového 
terorizmu  se  ohlásil  sérií  bombových  útoků.  Na 
jeho dokonale utajené aktivity je bohužel krátká i ta 
nejdokonalejší zpravodajská síť na světě. Agent Ferris 
musí proniknout do světa nezákonných finančních 
operací a sebevražedných atentátníků a na své misi 
uzavřít i nejisté spojenectví s velitelem jordánských 
tajných služeb. Jeho pátrání vede přes Irák, Jordánsko 
a Washington až do Dubaje. Čím blíž je svému cíli, 
tím víc se Ferris cítí jako v bludišti a uvědomuje si, 
že se může spolehnout jen sám na sebe. Důvěra se 
mu totiž může stát osudnou. Režie: Riddley Scott. 
Hrají:  Leonardo  DiCaprio,  Mark  Strong,  Russell 
Crowe. Premiéra thrilleru USA.Vstupné 64 + 1 Kč. 
DO 12 LET NEVHODNÝ.

  neděle 15. – 17 a 20 hodin
 DISASTER MOVIE – Nejnovější film scénáristů 
a tvůrců SCARY MOVIE I., II., III., IV. Will má noční 
můru:  britská  popová  hvězda  se  ohání  záhadnou 
křišťálovou lebkou a předpovídá konec světa, když 
se Will probudí, zjistí ještě něco mnohem děsivějšího. 
Jeho přítelkyně Amy leží spokojeně po sexu s někým, 
kdo vypadá tak trochu jako hiphopová hvězdička 
Flava Flav. New York se začíná otřásat v základech. 
Zemětřesení, asteroidy, tornáda, ledové bouře... Teď 
je na Willovi, aby zachránil svět před zkázou. Vítejte 
v šíleném světě Disaster Movie. Režie: Jason Fried-
berg, Aaron Seltzer. Hrají: Carmen Electra, Kimberly 
Kardashian, Matt Lanter. Premiéra americké kome-
die. Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

  čtvrtek 19. - 20 hodin filmový klub
 NADINE – ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ 
VĚCI.  Nadine  je  nezávislá,  bezdětná,  pracovně 
úspěšná žena krátce po čtyřicítce,  jejímž životem 
prošla řada mužů. Nyní je znovu sama a její biolo-
gické hodiny tikají stále hlasitěji, až přehluší zdravý 
rozum  a přivedou  ji  k zoufalému  činu  –  únosu 
dítěte.  Nadine  se  vydává  na  cestu  před  zákonem 
a ve vzpomínkách se vrací k určujícím okamžikům 
svého  života.  Citlivý  příběh  o současné  generaci 
profesně úspěšných žen, které se těžce vyrovnávají 
s nenaplněným mateřstvím natočil jako svůj druhý 
celovečerní film Erik de Bruyn, jehož debut DIVOKÉ 
MUŠLE  mohli  diváci  vidět  i v českých  kinech. 
Režisér  pro  větší  univerzálnost  svého  psycholo-
gického dramatu obsadil do titulní role tři herečky, 
které hrdinku ztělesňují v různém věku i v různých 
fázích života. Česká předpremiéra filmu NADINE 
se  uskutečnila  na  43.  ročníku  MFF  Karlovy  Vary 
v rámci sekce Zaostřeno na Nizozemí. Režie: Erik de 
Bruyn. Hrají: Monic Hendrix, Sanneke Bos, Halina 
Reijn,  Mano  Tzoulakis,  Frank  Lammers  a další. 
Nizozemské filmové drama. Vstupné: členové Fil-
mového klubu 20 + 1, ostatní 64 + 1 Kč. DO 12 LET 
NEVHODNÝ.

  sobota 21. – 18 hodin pravidelné projekce 
 projektu „Film a škola“ – Horákova vila
 TŘPYT V TRÁVĚ – Romantické drama USA  
  1961, 124 min.

  neděle 1. – 17 a 20 hodin 
 NOCI V RODANTHE – Život  Adrienne  Wil-
lis  ovládl  chaos.  Adrienne  si  jednoho  dne  vyjede 
do  přístavního  městečka  Outer  Banks  v Severní 
Karolíně za svou kamarádkou, která vlastní malý 
hotel  s restaurací.  Vyčerpaná  Adrienne  doufá, 
že  si  na  cestě  odpočine  a promyslí  si,  jak  vyřešit 
ty  spousty  problémů,  které  ji  obklopují.  Největší 
trable  jí dělá záletný manžel, který  se chce vrátit 
domů,  a nezvladatelná  dospívající  dcera.  Krátce 
po příjezdu do Rodanthe se Adrienne dozví, že se 
k městu blíží velká bouře. Jediným hostem hotelu je 
Dr. Paul Flanner (Richard Gere), který neuniká před 
svým okolím, ale především sám před sebou. Díky 
bouři se oba ztracenci sblíží, prožijí spolu víkend 
plný  kouzelných  chvil  a tím  odstartují  romanci, 
která  poznamená  celý  jejich  život.  Režie:  George 
C. Wolfe. Hrají: Diane Lane, James Franco, Richard 
Gere. Premiéra romantického filmu USA. Vstupné 
64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

  čtvrtek 5. – 20 hodin filmový klub
 SESTRA – Debut Víta Pancíře je zcela osobitou 
adaptací stejnojmenného románu Jáchyma Topola. 
Kniha  napsaná  velmi  netradičním  stylem  získala 
mimořádný ohlas nejen u nás, ale i v desítkách zemí 
po celém světě. Hlavní hrdina filmu žije v nejasné 
době, kdy se mění snad všechna zaběhnutá pravidla. 
Kdy víra v budoucnost nic neznamená. S cejchem 
totalitní  minulosti  a normalizačního  marasmu 
hledá smysl života a hlavně lásku. Chvíli se zdá, že 
ji našel a jeho roztříštěný svět se pomalu sjednocuje. 
Jenže  čas  běží  a na  obzoru  jsou  další,  stále  hůře 
překonatelné překážky k uspokojení a klidu. Kniha 
i film jsou postaveny na zcela mimořádné poetice, 
která více než příběh sleduje vnitřní pocity svých 
hrdinů. Spíše než poselství nás s mrazivou přesností 
vrací do doby prvních okamžiků svobody, kdy ještě 
nebylo nutné něco vlastnit, řídit, tvořit, ale hlavně 
něco žít. Režie: Vít Pancíř. Hrají: Bečica Nedeska, 
Jakub Zich. České filmové drama. Vstupné: členové 
Filmového klubu 20 + 1, ostatní 70 + 1 Kč. MLÁDEŽI 
NEPŘÍSTUPNO.

  sobota 7. – 18 hodin pravidelné projekce 
 projektu „Film a škola“ – Horákova vila
 12 OPIC – Sci-Fi drama USA, 1995, 129 min.
 BLADE RUNNER – Akční  Sci-Fi  drama  USA, 
1982, 117 min.
Vybírejte a hlasujte na stránkách: 
http://www.dokinavsobotu.unas.cz/ s podrobnostmi 
na http://www.mesto-slavicin.cz/. 

  neděle 8. – 17 a 20 hodin
 ČTVERY VÁNOCE – Představte  si,  že  se  na 
svátky  sbalíte  a odjedete  do  exotické  země,  kde 
si  Vánoce  užijete  na  pláži  s lahodným  koktejlem 
v ruce.  Daleko  od  povinných  rodinných  návštěv, 
pryč  od  shonu,  nervozity  a hádek.  Zní  to  jako 
pohádka? Ovšem každá idylka jednou končí. A to 
se letos stalo Bradovi a Kate. Každého 25. prosince 
tento šťastně nesezdaný a dobře postavený pár ze 
San Francisca dodržuje tradici trvající od prvního 
roku, kdy se spolu seznámili, a totiž že prchnou před 
svým příbuzenstvem na odpočinkovou dovolenou 
plnou  legrace  v některé  z exotických  destinací. 
Na této dovolené pak u bazénu popíjejí margarity 
a oslavují  konec  roku  se  spokojeným  pocitem,  že 
se  jim  opět  podařilo  uniknout  chaosu  a emocím 
jim čtyř nejbližších rodin, tj. rozvedeným rodičům, 
hádajícím se sourozencům, neovladatelným dětem 
a všem těm nepříjemnostem a trapným momentům, 
jež dokreslují kolorit každých Vánoc. Jenže tento rok 
se jim to nepodaří. Režie: Seth Gordon. Hrají: Reese 
Witherspoon, Sissy Spacek, Vince Vaughn, Robert 
Duvall,  Mary  Steenburgen,  Jon  Favreau,  Dwight 

 TRAMVAJ DO STANICE TOUHA – Drama 
  USA, 1951, 122 min. 
Vybírejte a hlasujte na stránkách: http://www.doki-
navsobotu.unas.cz/ s podrobnostmi na http://www.
mesto-slavicin.cz/. 

  neděle 22. – 15 hodin bijásek
 MADAGASCAR 2  –  Vzpomínáte  si  na  trosky 
letadla zaklíněné v koruně obřího baobabu, které 
lemuří král Julián používal coby trůní sál? Tak přesně 
to se stane klíčovou součástí geniálního únikového 
plánu,  který  vymysleli  vynalézaví  tučňáci.  Na 
cestu domů se kromě nich vydávají i lev Alex, zebra 
Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman a šimpanzi 
Phil  s Masonem.  Doprovázejí  je  král  Julián,  jeho 
pobočník Maurice a capart Mort, kteří chtějí poznat, 
jak to v tom civilizovaném světě chodí. Start pospra-
vovaného letadla proběhne hladce, jenže o dalším 
průběhu letu se to říct nedá. Nejdřív vynechá jeden 
motor,  pak  druhý  a neovladatelné  letadlo  se  řítí 
k zemi. A ne k ledajaké zemi. Rozmazlení hrdinové 
přistanou uprostřed nejdivočejší africké divočiny, 
kde  na  každého  z nich  čeká  vlastní  příběh.  Král 
newyorské  ZOO  Alex  se  setká  s rodiči  a zjistí,  že 
v srdci  Černého  kontinentu  mu  jeho  manýry  nic 
dobrého nepřinesou. Zebra Marty konečně na vlastní 
kůži  pocítí,  jaké  to  je,  být  součástí  velkého  stáda 
a svobodně s ním cválat savanou. Hrošice Glorie tu 
potká neuvěřitelného hrošího samce a žirafák Mel-
man se bude snažit zbavit hypochondrie a přitom tiše 
trpět, protože Glorie mu ani trochu není lhostejná. 
Premiéra amerického animovaného filmu v českém 
znění. Vstupné 30 + 1 Kč. 

  čtvrtek 26. – 9 hodin filmové představení 
 pro mateřské školy
 HADÍ PRINC – Pásmo  krátkých  filmů  pro 
děti mateřských  škol. Vstup  zdarma,  hradí  město 
Slavičín.

  čtvrtek 26. – 20 hodin 
 VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 –  Jacques Mesrine, 
největší  francouzský  gangster  všech  dob,  byl  ve 
své  vlasti  známější  než  jakákoliv  celebrita.  Jeho 
avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně 
drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné. Na 
každou novou „fušku“ se pomocí plastických operací 
a nejrůznějších masek měnil k nepoznání, a proto 
byl přezdíván „mužem tisíce tváří“. Národ ho uctíval, 
ženy ho zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo jed-
na. Jeho odvážné skutky, nesčetné útěky z vězení, mi-
lostné románky, nad nimiž zůstával rozum stát, jeho 
bájná dobrodružství, obrovský cynismus a výsměch 
policii, z toho všeho vznikl pro Francouze skutečný 
národní epos. Epos o člověku, který byl skutečným 
hrdinou nebo antihrdinou... Filmy Veřejný nepřítel č. 
1 a Veřejný nepřítel č. 1: Epilog (premiéra 1. 1. 2009) 
se natáčely souběžně celých devět měsíců, na třech 
kontinentech  a s rozpočtem  přes  80  miliónů  Eur. 
Jedná se o nejdražší francouzskou produkci všech 
dob.  Režie:  Jean-Francois  Richet.  Hrají:  Vincent 
Cassel, Cecile De France, Gerard Depardieu, Roy 
Dupuis,  Gilles  Lellouche,  Elena  Anaya.  Premiéra 
francouzského thrilleru. Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 
LET NEVHODNÝ.

Pod  sloganem  ART KINO uvádí jsou  zařazeny 
filmy  určené  především  náročnějším  divákům. 
Projekt „Film a škola“ je spolufinancován grantem 
Zlínského kraje.

Změna programu vyhrazena. Tituly s neuvedenou 
jazykovou  verzí  jsou  v původním  znění  s titulky. 
Informace o programu na telefonu 577 341 108 
a internetových stránkách 
www.mesto-slavicin.cz.


