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Hejtman Zlínského kraje navštívil Slavičín
Pracovní návštěvu města Slavičína absolvoval v první polovině měsíce srpna hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš. Účelem návštěvy
bylo seznámení s projekty, které jsou ve Slavičíně realizovány, a také s připraveností města
na čerpání fondů EU.
Pan hejtman navštívil kasárna, kde byl
PhDr. Ladislavem Slámečkou seznámen s jejich stávajícím i plánovaným využitím. Projekt
ARMY PARK řeší využití kasáren občanskými
sdruženími, zabývajícími se kynologií, historií,
vojenstvím, airsoftovým sportem a dalšími
aktivitami. Část kasáren by měla být v blízké
budoucnosti využita pro muzeum raketové
a vojenské techniky, jako pobočky městského
muzea. Areál by měl být využíván také pro
zvýšení fyzické připravenosti složek Integrovaného záchranného systému, dobrovolných
hasičů a dalších organizací. Hejtman Libor
Lukáš se také seznámil s postupem realizace
projektu místního tenisového klubu v areálu
OÁZA a vyslovil poděkování a obdiv tenistům
za to, jaké dílo dokázali vybudovat. Ze strany
Zlínského kraje přislíbil podporu dalšímu
rozvoji areálu s tím, že ﬁnancování rozvoje

Občané Slavičína se zapojí
do akce na pomoc ekologii
Kolektivní systém Elektrowin ve
spolupráci s Městem Slavičín uspořádá
dne 4. září 2007 od 10 do 17 hodin ve
Slavičíně na Horním náměstí zpětný odběr
vysloužilých elektrospotřebičů.
Více čtěte na straně 7

by vzhledem k rozsáhlosti dalších záměrů
mělo být zajištěno převážně z fondů Evropské unie.
Diskutovány byly také otázky projektových záměrů města na léta 2008 – 2010. Pan
hejtman byl seznámen celkem se 17 záměry,
které schválilo zastupitelstvo města a s nimiž
byla veřejnost obeznámena v minulém čísle
zpravodaje. Záměry budou uplatňovány do
jednotlivých výzev operačních programů.
Jako první to bude do operačního programu
životní prostředí.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Město Slavičín zve širokou veřejnost na folklorní slavnosti v neděli 9.
září 2007 od 14 hodin do 17 hodin na
Horním náměstí a v Městském muzeu
ve Slavičíně.

JAK TO DĚLALI
NAŠI STAŘÍČCI
HORNÍ NÁMĚSTÍ – vystoupení folklorních souborů
Závršan z Nedašova
Javorina a cimbálová muzika Strýci ze
Strání
Rysy – vybrané taneční páry z českých
a slovenských souborů
Vizovjánek z Vizovic
Světlovánek z Bojkovic a cimbálová
muzika při ZUŠ Bojkovice
Kukulienka z Vlčího vrchu (Slovensko)
Okolňané – dechová hudba
MĚSTSKÉ MUZEUM
V atriu muzea ukázky řemesel – drátování, pletení košíků, kutí kos a motyk,
sekání kamenných kol na mletí obilí,
živé vyprávění o miškářství.

!

VÝSTAVA O
OJEDINĚLÉHO
NÁLEZU Z DOBY BRONZOVÉ
V MĚSTSK
MĚSTSKÉM MUZEU.
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Rada města Slavičín
Rada města Slavičín na svých schůzích
konaných dne 17. 7. a 31. 7. 2007 mj.:
schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Slavičín ve výši 8 000 Kč TJ Sokol Nevšová
za účelem slavnostního otevření nově zrekonstruovaného areálu TJ Sokol Nevšová
dne 5. 8. 2007
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Slavičín ve výši 5 000 Kč Gymnáziu Jana Pivečky
Slavičín za účelem vydání Almanachu k výročí 15 let založení školy
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na zakoupení zásahového vozidla se
Sborem dobrovolných hasičů Divnice
umístění informační tabule HZP na budovu
polikliniky ve Slavičíně
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Slavičín ve výši 5 000 Kč Ing. Milanu Ptáčkovi,
Slavičín, za účelem pořízení dresů – Internacionálové a užití znaku města Slavičín na
dresech pořízených z dotace města
uzavření dohody o provedení práce s MgA.
Jaroslavem Jeřábkem, Slavičín, na zrestaurování keramických reliéfů Jiřího Vápa

Ptají se lidé…
Z Mladotického nábřeží na ulici L.
Výducha byla mezi domy od nepaměti
ulička, kterou jsme si zkracovali cestu.
Nedávno se zde objevila hromada suti,
kterou nešlo obejít. Bude toto místo znovu
zprůchodněno?
V tomto místě je problém majetkoprávní. Spočívá v tom, že ulička je soukromým
vlastnictvím. Tato záležitost nebyla řešena dlouhá léta. Až nyní noví majitelé
nehodlají pozemek ponechat veřejnému
užívání, ani jej městu odprodat. Proto
byla s majiteli uzavřena dohoda, že ulička
bude veřejně přístupná ještě rok. Město
v příštím roce vybuduje chodník na ulici
L.Výducha, kterým bude tento průchod
nahrazen. V současné době chodí občané
po komunikaci, která je úzká a hrozí tak
nebezpečí úrazu. Jakmile bude chodník
hotov (počítáme s úsekem od ulice J. Šály
po ul. Úvoz), majitelé průchod uličkou
zamezí.
Neuvažuje se o obnovení vysílání
lokální televize nebo zřízení městského
rozhlasu? Zpravodaj jednou za měsíc je
na informování žalostně málo.

spoluúčast Města Slavičín v expozici „Luhačovské Zálesí“ na veletrhu Regiontour 2008
uzavření smlouvy o výpůjčce na areál
Army parku Slavičín mezi Městem Slavičín
a občanským sdružením KVH-Army park
Slavičín
pronájem části pozemku parc. č. 4599
o výměře 15 m2 Janu a Janě Struhařovým,
Slavičín, a pronájem části pozemku parc.
č. 4599 o výměře 15 m2 Martě Augustinové,
Slavičín
pronájem nebytového prostoru v krytu CO
Vlastimilu Havlínovi, Slavičín, za účelem zřízení zkušebny hudební skupiny, a to na dobu
neurčitou za nájemné 1 600 Kč/rok
prodloužení výpovědní lhůty u pronájmu
nebytových prostor v domě čp. 254 ve Slavičíně mezi Městem Slavičín a Ludmilou
Tarabusovou do 31. 12. 2008
seznamy žadatelů A1, A2, A3 na pronájem
městských bytů ve Slavičíně pro období 1.
8. 2007 – 31. 1. 2008,
vyhlásila
záměr na prodej části pozemku parc. č.
4576 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Slavičín na
základě žádosti Miloslava a Dany Sláčíkových, Slavičín,
jmenovala
s účinností od 1. října 2007 vedoucím
Odboru životního prostředí a správy majetku Městského úřadu Slavičín Ing. Martinu
Slámečkovou,
rozhodla o zadání zakázek na
dodání výstroje pro jednotku SDH města
Slavičín JPO II s pohotovostí ﬁrmě Výzbrojna
požární ochrany, a. s., Zlín-Louky za 309 267
Kč včetně DPH
Obnovení vysílání lokální televize
možné není. Nové licence na takovýto
druh vysílání se již neudělují, kromě systému MMDS, tedy mikrovlnného vysílání.
Problém však spočívá v tom, že na straně
příjmu je nutno mít speciální anténu a příslušenství, které slouží k příjmu těchto
mikrovln. Toto zařízení by si musel každý
občan zakoupit. Vzhledem k tomu, že cena
je v řádu tisíců korun, k tomuto systému přistoupeno nebylo a ani se o něm neuvažuje.
Pokud se týká rozhlasu, je variantou vybudovat rozhlas v rámci krizového řízení jako
varovný systém před krizovými událostmi.
Mnohé obce a menší města tak postupně
činí, my máme v úmyslu se o tuto záležitost
v následujících letech pokusit, pokud se ji
podaří ﬁnancovat ze zdrojů EU. Náklady pro
Slavičín a Hrádek (Nevšová a Divnice rozhlas mají) jsou cca 3 mil. Kč. Nezbývá tedy,
než vsadit na Internet. Stávající webové
stránky města jsou již nevyhovující a v mnoha oblastech nás omezují. Např. zde nelze
v plném rozlišení zveřejnit v elektronické
podobě Slavičínský zpravodaj. V současné
době je vypsáno výběrové řízení na nové
webové stránky města, které by s sebou
měly přinést nové možnosti (automatické
zasílání e-mailů, umisťování datově objem-

stavební práce na akci „Slavičín, mobilita
– knihovna a Sokolovna“ část I. „Slavičín, mobilita – knihovna“ za cenu ve výši 1 615 821
Kč vč. DPH uchazeči TES Bojkovice, spol.
s r. o.
stavební práce na akci „Slavičín, mobilita
– knihovna a Sokolovna“ část II. „Slavičín,
mobilita – Sokolovna“ za cenu ve výši 107 394
Kč vč. DPH uchazeči Renostav, spol. s r. o.,
Luhačovice
technický dozor investora na stavbě „Slavičín, mobilita – knihovna a Sokolovna“ za
cenu 20 825 Kč vč. DPH uchazeči Ing. Zdeněk
Juřík, Slavičín
autorský dozor na stavbě „Slavičín, mobilita – knihovna a Sokolovna“ za cenu 5
355 Kč vč. DPH uchazeči Ing. Zdeněk Juřík,
Slavičín
stavební práce „Oprava anglických dvorků
v MŠ Vlára“ za cenu 34 994 Kč vč. DPH uchazeči AG STAVING, s. r. o., Slavičín-Hrádek,
udělila
v souladu s projektem „Vědeckotechnický
park Slavičín“ souhlas k podnájmu pro podnájemce Zdenka Floreše – Software, Slavičín
a Natálii Šírovou, Lipová.

Římskokatolická farnost Slavičín
srdečně zve zvláště rodiče
na přednášku
Náboženská výchova v rodině
v pátek 21. 9. 2007 v 18 hodin
v Orlovně ve Slavičíně.
Přednáší Mgr. Marie Mléčková
z Centra pro rodinu
při Arcibiskupství olomouckém.
ných graﬁckých souborů, obrazových
a zvukových záznamů atd.).
Některé přechody v centru města
nemají bezbariérovou úpravu – konkrétně ten mezi autobusovými zastávkami
u Radnice. Proč s tím něco neuděláte?
Bezbariérovost řešíme postupně. Některé přechody tuto úpravu již mají, jiné
ne. V současné době řešíme bezbariérové
WC v Sokolovně, bezbariérový přístup
do Horákovy vily nebo do bufetu Eliška.
Zmíněný přechod je zahrnut v projektu
Bezpečné město, na který jsme letos nezískali dotaci. Proto požadovaná úprava
letos neproběhne. Žádost o dotaci opět
obnovíme v roce příštím.
A v infocentru se turisté ptají – Proč
není muzeum otevřeno každý den?
V letošním roce byla otevírací doba muzea rozšířena o jeden den v týdnu, pátek,
v sezoně od května do října. Muzeum je
tedy otevřeno ve středu a v pátek od 13
do 16 hodin, v neděli od 14 do 17 hodin.
O dalším rozšíření provozní doby je možno
uvažovat až v příštím roce, a to jen po dobu
turistické sezony.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Studeník, místostarosta
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Město Slavičín vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na poskytnutí grantů Města Slavičín v roce 2008
I. Tematické zadání grantů
na projekty směřující k oživení tradic
a kulturního života ve městě
na podporu zájmové činnosti a mimoškolních aktivit dětí a mládeže
na podporu sportovní a tělovýchovné
činnosti
na zkvalitnění životního prostředí
Granty jsou určeny na činnost, která má
přímý vztah k městu Slavičín.
II. Podmínky výběrového řízení
1. Žádost o grant může podat fyzická
nebo právnická osoba se sídlem na území
města Slavičín. Právnická osoba musí být
registrována v souladu s právním řádem
ČR a splňovat všechny zákonem stanovené
podmínky pro příslušnou činnost.
2. Žádost o grant musí být podána na
předepsaném formuláři.
3. Předkládaný projekt smí být uplatněn
pouze v rámci jednoho tematického zadání
a musí být realizován v roce 2008.
4. Přihlášené projekty posoudí kulturní
a sportovní komise, a poté Rada města

Slavičín. Rada města předkládá granty ke
schválení Zastupitelstvu města Slavičín.
5. Všichni žadatelé budou o výsledcích
výběrového řízení vyrozuměni zveřejněním
ve Slavičínském zpravodaji a na webu města,
a to obvykle do 30 dnů od jeho ukončení.
Podané projekty, včetně jejich příloh, Město
Slavičín nevrací.
6. Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém
řízení, bude uzavřena smlouva o poskytnutí
příspěvku podle vzorového textu, který schválila Rada města Slavičín.
7. Žadatel je povinen na požádání Města
Slavičín předložit veškeré doklady o kterémkoliv údaji uvedeném v žádosti o grant. Jejich
neposkytnutí nebo zjištěný rozpor mezi údajem v žádosti a skutečností může být důvodem
k neuzavření smlouvy.
Formulář žádosti vydává Město Slavičín
prostřednictvím Městského infocentra,
Mladotické nábřeží 849, Slavičín, je také ke
stažení na www.mesto-slavicin.cz (Městský
úřad – granty a dotace).
Žádosti o grant přijímá do 12. října 2007
do 14:30 hodin Město Slavičín prostřednic-

Policie České republiky informuje
Motorkář nepřežil střet s náklaďákem
Nehoda u Bohuslavic nad Vláří, která se
stala v pátek o půl osmé večer, stála život
motorkáře. Osmatřicetiletý muž z Otrokovic
dostal smyk v zatáčce mezi Bohuslavicemi
a Vlachovicemi. Motocykl se položil na bok
a přeletěl do protisměru, kde vrazil do nákladního auta. Řidič motocyklu zemřel podle všeho
okamžitě. Na místě byl vyšetřovatel, který si
nehodu převzal a bude ji prošetřovat. Škoda na
obou vozech se vyšplhala na 160 tisíc korun.
O hodinu dříve se stala nehoda motorky
a osobního auta ve Štípě na Zlínsku. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že osobní
auto, které jelo ve směru od Lukova na Štípu,
nedalo přednost motorkáři a narazilo do něj.
Devětatřicetiletý motorkář ze Zlína ze stroje
spadl a utrpěl lehká zranění. Řidiči osobního
auta ani žádnému z jeho čtyři spolucestujících
se nic nestalo.

Vloupání do prodejny ELVA
Dne 27. 7. 2007 v noční době se vloupal
dosud neznámý pachatel do prodejny ELVA
ve Slavičíně. V prostoru prodejny vypáčil
příruční pokladny a odcizil ﬁnanční částku
8000 Kč v mincích. Poškozením dveří a zámku
byla způsobena škoda ve výši 300 Kč.

Podnapilá řidička
V sobotu v šest hodin ráno vyjeli policisté
vyšetřit nehodu ve Slavičíně. Na náměstí bou-

rala dvaadvacetiletá řidička z Horní Lidče. Za
volantem prý usnula a narazila do auta, které
jelo před ní. Policisté nechali oba řidiče „dýchnout“ a zjistili, že žena před jízdou pila. V dechu měla 1,69 promile alkoholu. Na základě
pozitivní zkoušky jí policisté zadrželi řidičský
průkaz. Řidička je podezřelá z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Soud ji
může odsoudit až k jednoletému vězení.

Provoz minibiků ve Slavičíně – jak na to?
Minibike je vlastně zmenšená napodobenina opravdových ostrých mašin. Původně byla
určena pro malé ratolesti, ale později se přišlo
na to, že je to výborný zdroj zábavy i pro ty
větší. Minibike je kopie skutečných motocyklů, s tím rozdílem, že jsou většinou dvakrát
menší a pohání je motůrek o obsahu 49 ccm.
Minibiky nejsou schváleny pro provoz na
pozemních komunikacích, tzn. i na místních
a účelových komunikacích!!! Je možné na
minibiku jezdit na nepoužívaných letištích,
uzavřených parkovištích, dopravních hřištích,
dále na soukromých pozemcích se souhlasem
majitele. Provoz je zakázán na chodnících,
v parcích a dětských hřištích, kde je pohyb
dětí a osob, popř. maminek s kočárky. Pokud
s minibikem vyjedete na silniční komunikaci
a nevlastníte řidičské oprávnění, hrozí Vám
postih za spáchání trestného činu dle § 180d
tr. zák. – řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, kde můžete počítat s trestem
odnětí svobody až na jeden rok, peněžitým
trestem nebo zákazem činnosti.

tvím podatelny MěÚ, jejíž razítko je rozhodující pro dodržení termínu podání.
III. Harmonogram grantového systému
• 21. 08. 2007 – vyhlášení výběrového
řízení – Rada města
- návrh částky vyčleněné na granty z městského rozpočtu – Rada města
• září 2007 – schválení celkové částky na
granty – Zastupitelstvo města
• 12. 10. 2007 – uzávěrka přijímání žádostí
o granty
- prověření plnění závazků žadatelů –
Ekonomický odbor
- projednání žádostí komisí kulturní
a sportovní
• 6. 11. 2007 – 1. čtení návrhu na přidělení
grantů – Rada města
• 20. 11. 2007 – závěrečné projednání
návrhu – Rada města
• 5. 12. 2007 – schválení návrhu – Zastupitelstvo města
Schváleno usnesením Rady města Slavičín dne 21. 8. 2007.
Ing. Jaroslav Končický, starosta města

Řidičské oprávnění k řízení čtyřkolek
Dotazy byly i na řidičské oprávnění k řízení tzv. čtyřkolek, které se také prohánějí po
Slavičíně a blízkém okolí.
Pro řízení těchto motorových vozidel musí
být jejich řidiči držiteli minimálně řidičského
oprávnění skupiny B1, respektive řidičského
oprávnění B, bez ohledu na to, zda je čtyřkolka zařazena do kategorie L nebo R. Řidičské
oprávnění skupiny A neopravňuje k řízení
čtyřkolek, přestože bývají v technických
průkazech uváděny jako motocykly.
Závěr tedy zní: pro řízení motorových vozidel – čtyřkolek – je nutné mít řidičské oprávnění minimálně skupiny B1, případně skupiny
B. Řidič na čtyřkolce je povinen mít za jízdy
na hlavě nasazenou a řádně připevněnou
ochrannou přilbu schváleného typu. Je samozřejmostí, že čtyřkolka, která se používá pro
provoz na pozemních komunikacích, musí
být řádně zaregistrována v registru silničních
vozidel, tzn. opatřena RZ, a musí být uzavřeno zákonné pojištění na vozidlo. V případě
porušení se řidič vystavuje pokutě ve výši
až 10 000 Kč a zákazu činnosti řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců až 1 roku.
Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, vedoucí
oddělení

Dopravní zpravodajství
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podnapilí řidiči
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Srpen – Svátek místních částí
Snad nadpis nezní příliš nadneseně – ostatně hned posoudíte sami. Jak bylo avizováno
v minulém čísle zpravodaje, byly na měsíc
srpen připraveny dvě slavnosti. Vlastně byly
celkem tři, na slavnostní otevření rekonstruovaného fotbalového hřiště v Nevšové samozřejmě nezapomínám, ale o této akci je zmínka
na jiném místě zpravodaje. V Divnicích jsme
oslavovali 100 let od založení místního hasičského sboru a v Nevšové nás čekalo slavnostní
otevření Domu s chráněnými byty.
Heslem „Bohu ku cti, bližnímu ku
pomoci…“ se řídili divničtí hasiči, když

připravovali oslavy stého výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů. Stovky hodin
odpracovali jak na přípravách a vlastním
průběhu oslav, tak na opravě výletiště
v divnickém zámeckém parku. Hlavní tíha
ležela na starostovi SDH Divnice Josefu
Šimčíkovi, který byl, jako správný velitel,
vůdčí osobností. Finančně na průběh oslav
a zakoupení zásahového vozidla přispělo
Město Slavičín. Příspěvku na zásahové
vozidlo ve výši 100 000 Kč se hasičům se dostalo i ze strany Zlínského kraje. Oceněním
činnosti sboru byla jistě i osobní přítomnost
hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše,
který se i s chotí Ivou zúčastnil dopolední
mše, odpoledního pokřtění zásahového
vozidla, slavnostního průvodu i předání
vyznamenání oceněným hasičům.
Neděle 12. srpna 2007 byla tedy pro
občany Divnic dnem svátečním. Škoda jen
podvečerního deště. Ale co, hasiči jsou přece
na vodu zvyklí.
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Kapky deště provázely také
část další slavnosti. O týden později, 19. srpna 2007, se konalo
slavnostní otevření Domu s chráněnými byty v Nevšové. Dlouho
se nevědělo, co s budovou bývalé
školy. Léta chátrala a její
občasné využití podnikateli na jejím stavu
také nepřidalo. Proto
byl zpracován projekt
na přestavbu budovy na
Dům s chráněnými byty
(či chcete-li Dům s pečovatelskou službou),
který byl také za dotace
ze státních zdrojů a za
spoluﬁnancování města a Osadního výboru
Nevšová realizován. Na
své obyvatele tak čeká
šest krásných bytů.
Po mši svaté byl
dům slavnostně otevřen a předsedkyně
Osadního výboru Mgr.
Stanislava Pučoková
vyzvala k prohlídce.
Této možnosti využily
stovky místních obyvatel – možná budoucích nájemníků.
Dovolím si vyjádřit přesvědčení, že obě
akce se díky místním velmi podařily. Ať již pro
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radost, poznání historie či nastínění budoucnosti – to podle toho, co si kdo z návštěvníků
odnesl. Já jsem si odnesl ode všeho trochu.
Také krásný pocit, že je mezi námi mnoho
těch, kteří mají snahu problémy řešit a ne

hledat důvody, proč to či ono nejde, a kteří
jsou ochotni dělat něco pro druhé a nezištně
jim pomoci. A to není málo. Všem, kteří pomáhali, za to patří upřímný dík.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

www.mesto-slavicin.cz
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Začátek školního roku
2007/2008
Zahájení nového školníh roku 2007/2008 nám
ního
dává příležitost stan
stanovit si nové úkoly pro
tento školní rok:
o prázdninách byla provedena řada oprav
v areálu školy v hodnotě téměř 600 000 Kč,
byl dokončen projekt INTERREG III.A
„Zlepšení kvality přípravy žáků na jejich
budoucí povolání“,
v řádném denním studiu bude v nastávajícím školním roce studovat 372 žáků, 56 žáků
v denním nástavbovém studiu a 118 žáků
v dálkovém nástavbovém studiu. Na SOŠ
Slavičín tedy bude v novém školním roce
studovat 546 žáků.
Nový školní rok 2007/2008 začíná 3. září
2007. Přejeme všem žákům naší školy i žákům
okolních škol hodně úspěchů ve studiu.
Ing. Miroslav Kadlec, ředitel SOŠ Slavičín

Dům dětí a mládeže Slavičín
Zprávy z domečku pro děti
Nejoblíbenější období dětí
– letní prázdniny – skončilo.
Naše zařízení v jeho průběhu zrekreovalo prostřednictvím čtyř aktivit (týdenní
příměstský tábor se zaměřením na výuku
na počítači a práci s internetem, týdenní
příměstský tábor se všeobecným zaměřením, desetidenní pobytový tábor pro děti
mladšího školního věku a jedenáctidenní
pobytový tábor pro děti staršího školního
věku) celkem 102 dětí.
Svoji činnost v novém školním roce
jsme v podstatě již zahájili prostřednictvím
celodenního výletu pro cílovou skupinu
rodičů a dětí, a to již 1. září 2007, zájezdem
do Dinoparku ZOO ve Vyškově.
V současné době dokončujeme přípravu
Nabídkového listu zájmových kroužků pro

Základní umělecká škola ve Slavičíně
Poděkování sbormistryně
Slova chvály, uznání a velkého poděkování
patří všem členům pěveckého sboru Cantare
za celou uplynulou sezonu. Nebylo to jen
soustředění na vystoupení v Itálii, ale od září
do června jsme vystoupili a nacvičili vždy
jiný a nový program na několik významných
vystoupení. Bylo to vystoupení pro účastníky
konference VOP-026 Šternberk, divize Slavičín, v Adamantinu v Pozlovicích, dva adventní
koncerty ve Slavičíně (výtěžek byl věnován
Městské nemocnici), zpívání u pramene
Amandky v Luhačovicích, zpívání v kostele
při vánočních a velikonočních bohoslužbách
a hudební setkání s Cantare v kostele ve
Slavičíně.
Velice si vážím času, obětavosti a vytrvalosti všech zpěváků, kteří pravidelně, často
i o víkendech, docházejí do zkoušek. Těší mě
také velké pochopení jejich rodin a partnerů.
Myslím, že tato krásná záliba obohacuje nejen
nás – členy sboru, ale také občany našeho
města a širokého okolí. Vždyť svými koncerty
Vám chceme předat především radost, lásku
a veškeré potěšení z hudby, jaké jen můžete
od nás přijmout.

CANTARE na cestách
Smíšený pěvecký sbor Cantare se vydal
v červnu do zahraničí. Po téměř celoroční
přípravě, zkoušení a nácviku nových skladeb
si zpěváci zajistili volno jak v zaměstnání,
tak i u svých rodin, a ve dnech 18. – 23. 6.
2007 se vydali do přímořského městečka
Derviš v Itálii, kde se konal již III. ročník
Mezinárodního dne hudby.
Na slavnosti hudby jsme byli vybráni na
základě zaslané CD nahrávky, což byla pro
nás velká výzva, ale také příležitost. Vybave-

Ráda bych také poděkovala všem sponzorům, kteří nás neodmítli a pomohli nám svým
příspěvkem vylepšit celkovou vizáž našeho
pěveckého sboru.
Anna Frajtová
Sponzoři pěveckého sboru Cantare :
MĚSTO SLAVIČÍN
TVD, a. s., Rokytnice
DOKOTEX PLUS, s. r. o., Slavičín
INTEC, s. r. o., Zlín
REMERX, s. r. o., Slavičín
KOVAG, s. r. o., Slavičín
BELIT, s. r. o., Slavičín
MEDIA MIX, s. r. o., Slavičín
MOLLIFICIO CAPPELER, s. r. o., Slavičín
NÁBYTEK ŠURÁŇ, Slavičín
EKOFILTR, s. r. o., Slavičín
SV SLAVIČÍN, s. r. o., Slavičín

Zahájení školního roku 2007/2008
v ZUŠ Slavičín
3. září 2007 v 10:30 hodin
v koncertním sále školy.

ni novým koncertním oděvem jsme vyjeli s CK
Alfa Chrudim společně s hudebními soubory
ZUŠ Kynšperk, České Budějovice a Havířov
reprezentovat Českou republiku.
Po dlouhé cestě nás čekalo ubytování
v rekreační oblasti poblíž moře – v Milano
Marittima. To bylo také místo našeho prvního veřejného vystoupení pod širým nebem.
Hlavní hudební slavnosti vrcholily 21. června
v Cervii, kde jsme zpívali nejprve plánovaně
pro organizační tým slavností a poté neplánovaně v kostele na náměstí. Procítěné
podání duchovních skladeb potěšilo a dojalo
nejednoho návštěvníka kostela.

školní rok 2007/2008. K dispozici bude
v domě dětí a mateřských i základních školách našeho města od 12. září 2007.
Činnost zařízení bude jako každoročně
zahájena od 1. října.
Na spolupráci s Vámi, předškoláky, žáky,
studenty i dospělými, se v našich pravidelných i nepravidelných aktivitách těší všichni
pracovníci zařízení.
Zdenka Odehnalová,
ředitelka DDM Slavičín

Děti a šachy
Máte děti, které baví přemýšlet a rády
soutěží? Přijďte je přihlásit do šachového
kroužku při DDM Slavičín.
Josef Sviták, vedoucí kroužku

Základní umělecká škola
Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín,
tel./fax: 577 341 201, zusslav@zlinedu.cz,
http://sweb.cz/zus.slavicin
pro školní rok 2007/2008 nabízí:

V HUDEBNÍM OBORU
výuku na:
• klavír, housle, kytaru,
• klarinet, zobcovou ﬂétnu (všechny typy),
• saxofon, příčnou ﬂétnu, hoboj, trubku, lesní
roh, pozoun, tubu,
• akordeon, keyboard.
Součástí studia je hudební teorie.

Dále nabízí výuku
• sborového zpěvu – Tučnáčci a Tučňáci,
• hry ve školním orchestru,
• pro dospělé zájemce pěvecký sbor Cantare.

VE VÝTVARNÉM OBORU
výuku
• kresby a malby, graﬁky,
• prostorové tvorby, keramiky,
• objektové a akční tvorby,
• kurzy kresby a malby v přírodě.
Zájemci o studium se mohou hlásit ve škole
v odpoledních hodinách.
Bližší informace získáte na výše uvedených
kontaktech.
V závěru pobytu jsme se přesunuli do
známého italského poutního místa Loreta.
Zde v Chrámu Panny Marie Loretánské zaznělo v našem podání několik duchovních
skladeb s překrásným sólovým vystoupením
Kateřiny Machovské.
Poslední koncert Cantare se konal v přímořském městečku Porto Recanatti v místním kostele. Potěšila nás velká účast místních
obyvatel v čele s představiteli města i farnosti. Naše radostné zpívání vytvořilo v kostele
velmi krásnou atmosféru, která byla zážitkem pro domácí posluchače a v nás doznívala
ještě dlouho cestou domů. Členové Cantare
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Gymnázium Jana Pivečky
G
Gymnázium zahájilo již patnáctým rokem
výuku se 340 žáky a 41 zaměstnanci. Všem
žákům a zaměstnancům nejen gymnázia, ale
také ostatních slavičínských škol, přejeme v následujícím školním roce mnoho úspěchů.
Práce o prázdninách
V průběhu prázdnin došlo k realizaci
následujících investičních akcí v celkovém
nákladu 550 000 Kč:
rekonstrukce podlah ve dvou třídách,
vytvoření interaktivního prostředí v jazykové učebně,
nákup 10 nových stanic do jazykové učebny.
Škola se v průběhu prázdnin připravovala
na projekt plně dotovaný z ESF ve výši 27
milionů korun. Obsahem projektu je v první
fázi (jako podmínka nutná pro druhou fázi)
zateplení pláště budovy a výměna prosklených
částí, v druhé fázi půdní vestavba s odbornými
učebnami, aulou a studovnou pro širokou
veřejnost.
Kurzy na gymnáziu
Gymnázium nabízí ve školním roce
2007/2008 studium v následujících kurzech:
kurzy matematiky pro přípravu na přijímací
zkoušky na VŠ včetně obecných studijních
předpokladů a výrokové logiky,
kurzy francouzského jazyka, německého
jazyka, anglického jazyka, ruského jazyka,
kurzy základů účetnictví, daní pro podnikatele a ekonomie pro přípravu na VŠ.

Výběrové řízení
Gymnázium Jana Pivečky vypisuje výběrové
řízení na pozici asistenta vedení.
Požadavky: VŠ vzdělání, znalost jednoho
cizího jazyka, schopnost zpracovávat investiční projekty, práce s databázemi, orientace
v tvorbě rozpočtu PO.
Přihlášky zasílejte písemně do 17. 9. 2007
na adresu ředitele školy:
Mgr. Josef Maryáš, Gymnázium Jana Pivečky, Školní 822, 763 21 Slavičín

Kurzy začnou v říjnu 2007, dvě hodiny týdně, 60 hodin za rok, cena dle počtu uchazečů,
termín dle dohody s vyučujícím, zabezpečení
kurzů vyučujícími gymnázia. Bližší informace
podá vedení školy.
Taneční 2007
Výuka kurzu bude probíhat v Sokolovně
pod vedením tanečního mistra Aleše Mědílka
ze Zlína, a to od 1. 10. 2007 a každé následující
pondělí od 16 hodin. Kurz obsahuje 10 lekcí.
Cena pro každého účastníka bude stanovena
dle jejich celkového počtu. Například v loňském roce nepřesáhla 750 Kč. Kurzy jsou tímto
nabízeny i široké veřejnosti do věku 25 let.
Mgr. Josef Maryáš

Základní škola Malé pole
Informace k zahájení školního
roku 2007/2008.
Zahájení školního roku 2007/2008 proběhne na naší škole 3. září v 8 hodin. Všichni
žáci si vezmou přezůvky a aktovky. V tomto
školním roce přivítáme 27 nových prvňáčků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. Seznamy
žáků visí na budově školy. V prvních třídách
budou vyučovat Mgr. Irena Minarčíková
a Mgr. Hana Nepovímová. V tento den se také
budou prodávat stravenky a přihlašovat děti
do školní družiny.
Mgr. Dana Sláčíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLÁRA
Vlára Slavièín

Další etapa modernizace Základní školy Vlára

V posledních letech se stalo pravidlem, že
prázdniny v ZŠ Vlára jsou obdobím budování,
rekonstrukcí a přestaveb. Nejinak tomu bylo
i letos.
Nákladem pěti milionů korun byla částečně
modernizována školní kuchyně. Nová vzduchotechnika a především moderní vybavení v čele
s konvektomaty, nejmodernějším zařízením
pro rychlou a zdravou úpravu stravy, umožní
širší a kvalitnější nabídku jídla a v neposlední
řadě zlepší pracovní podmínky kuchařek.
Vedení školy se snaží vytvářet podmínky
pro kvalitní výuku s využitím moderních
technologií. Žáky uvítá nová učebna pro výuku
cizích jazyků, učebna společenských věd s interaktivní tabulí, modernizovaná počítačová
učebna s rychlejším internetem a úprav se
dočkala i učebna chemie. Pro zlepšení vzhledu tříd a chodeb jsme začali s výměnou dveří
a barevnými nátěry.
Naší snahou je, aby vždy po prázdninách
byla škola pro žáky o něco přitažlivější a v něčem nová.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

ZZahájení
a
školního roku bude na Zlínsku ve znamení ekologie!
Pok
Pokračování
ze strany 1
Občané Slavičína se zapojí...
Obč
Kolektivní systém Elektrowin ve spolupráci
s Městem Slavičín uspořádá dne 4. září 2007 ve
Slavičíně informační akci o zpětném odběru
vysloužilých elektrospotřebičů. Od 10 do 17
hodin zde budou pro děti i dospělé připraveny
zábavné hry, soutěže a kvízy o ceny.
Pro radost malých i velkých bude městem
projíždět vláček. Symbolickou jízdenku získá
každý, kdo přinese na náměstí vysloužilý
elektrospotřebič. Po celou dobu akce mohou
občané odevzdávat použité domácí elektrozařízení. Za každý přinesený elektrospotřebič
obdrží malý dárek.
„Vysloužilé elektrozařízení není odpad,
a proto nepatří do popelnice, ale na specializovaná místa zpětného odběru,“ vysvětluje
Taťána Pokorná z marketingu společnosti

Elektrowin. „Elektrické spotřebiče často
obsahují látky nebezpečné pro lidské zdraví
i přírodu. Tím, že je lidé odevzdají na sběrná
místa k ekologické likvidaci, pomáhají nejen
chránit životní prostředí, ale i šetřit cenné
suroviny.“
Podobné akce se budou konat celkem v pěti
městech Zlínského kraje – ve Zlíně, Hulíně,
Uherském Brodě a Kroměříži. Město, kde se
v rámci akce vybere největší množství vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho
obyvatele, získá bonus 20 000 korun, využitelný
v oblasti odpadového hospodářství.
Systém zpětného odběru u nás funguje od
srpna 2005. Do roku 2008 má Česká republika
podle nařízení Evropské Unie dosáhnout sběru
4 kg elektrozařízení na obyvatele a rok. Občané
mohou elektroodpad ve sběrných dvorech odevzdat bezplatně, u prodejců mají tuto možnost
při nákupu nového elektrozařízení.

Elektrowin, a. s., byl založen 25. května
2005 jako provozovatel kolektivního systému,
zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na
velké a malé elektrospotřebiče a elektrické
a elektronické nástroje. Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou
přední výrobci velkých a malých domácích
spotřebičů. Prostřednictvím 377 sběrných
dvorů, téměř 890 provozoven posledních
prodejců a mobilních svozů zajištěných ve
více než 2500 obcích smluvně pokrývá přes
71 % obyvatel ČR.
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Taťána Pokorná, Elektrowin,
e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz
Květa Hrubešová, Omne bonum,
e-mail: hrubesova@omnebonum.cz.

www.mesto-slavicin.cz
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Informace Vzdělávacího střediska Nadace Jana Pivečky
Beneﬁční divadelní představení
Nadace Jana Pivečky připravuje na
říjen beneﬁční divadelní představení

Velká zebra
aneb Jakže se to jmenujete?
v podání Divadla Palace Praha.
Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina
Hrachovcová/Jitka Ježková, Jaromír
Dulava, Nela Boudová/Dana Černá,
Martina Hudečková/Dagmar Čárová,
Zdeněk Vencl/Petr Čtvrtníček.
Představení se uskuteční
29. 10. 2007 od 19:00 hodin
v Sokolovně ve Slavičíně.
Vstupné:
sál – 290 Kč, balkony – 250 Kč.
Vstupenky budou v předprodeji
v Městském infocentru a v sídle Nadace Jana Pivečky od 15. 9. 2007.

PC a Internet je možné využívat v PO,
ST, ČT 12:00 – 20:00 hodin, mimo tuto dobu
po dohodě s pracovníky nadace v pracovní
době denně (7:30 – 16:00).
V době konání vzdělávacích kurzů je
provozní doba omezena.
Zájemci se mohou v současné době hlásit
do kurzů:
Základy ovládání PC – kurz zahrnuje
vysvětlení základních pojmů, seznámení
s HW a SW, operační systém WINDOWS
XP, základní ovládání programů WORD
a EXCEL, práce s Internetem
Ovládání programů WORD a EXCEL
– kurz zahrnuje prohloubení základní
znalosti obou programů
Tvorba prezentací v programu POWER
POINT
Ovládání programu ACCESS
Zdravotnický kurz první pomoci
Hlásit se můžete v sídle nadace na Horním
náměstí 111 nebo telefonicky na číslech 577
342 822, případně 739 095 315. Aktuální in-

formace o aktivitách střediska můžete dostat
osobně v nadaci, nebo na výše uvedených
telefonních číslech a na webových stránkách
NJP www.pivecka.cz.
Božena Filáková, ředitelka NJP

PROJEKT „VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO
NADACE JANA PIVEČKY“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,
MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
A ZLÍNSKÝM KRAJEM.

MUDr. Svatava Ševčíková oznamuje svým pacientům, že od pondělí
27. srpna do pátku 14. září včetně
bude ordinace UZAVŘENA z důvodu čerpání dovolené. Zastupuje
MUDr. Papežová ve svých ordinačních hodinách.

Zprávy ze Stavebního bytového družstva OBZOR Slavičín
Shromáždění delegátů konané dne
20. června 2007 mj.:
schválilo
zprávu o činnosti družstva za rok 2006
přednesenou předsedou představenstva
Elemírem Števko
plnění usnesení SD ze dne 30. 5. 2006
aby náklady spojené s převodem bytů do
osobního vlastnictví dle zákona 72/94 Sb.
hradili ti, kteří o převod požádali
pokračování rekonstrukcí zavěšených
balkonů u typu T 06B
pokračování v rekonstrukci plochých
střech,
delegovalo na představenstvo pravomoc
rozhodnutí o schválení rekonstrukčních
akcí, které přesahují 1 mil. Kč,

dosahuje kladného hospodářského výsledku.
Za rok 2006 byl vykázán a schválen zisk
z hospodaření ve výši 2 899,60 Kč.
Bytové družstvo obhospodařuje bytový
fond v počtu 1725 bytů.
Roční dotace do FO: 15 200 000 Kč
Roční čerpání z FO: 11 400 000 Kč

Domovní řád
Byl schválen nový Domovní řád s platností na 1 rok. Na základě obsahu diskusních
příspěvků představenstvo připravuje „Informační aktiv“ pro předsedy samospráv samostatně podle měst a přilehlých obcí. Náměty
mohou samosprávy posílat na správu SBD
OBZOR. První aktiv se uskuteční v měsíci
říjnu 2007.

Zaměření investičních akcí a oprav
uložilo představenstvu s platností od 1.
1. 2007 navýšit příspěvek do fondu oprav
na 10 Kč/1 m2 užitkové plochy měsíčně
a pověřilo představenstvo snížit tuto
částku po dohodě s příslušnou samosprávou, pokud ﬁnancování rekonstrukcí je
zajištěno jiným způsobem, nebo navýšit
v případech řešení havarijního stavu,
rozhodlo
o pokračování v systematické opravě
osobních výtahů dle technické normy
ČSN 274007
o pokračování ve výměně oken za plastová.

V roce 2007 bude dokončena rekonstrukce plochých střech, z celkového počtu 51
schází dokončit 6 střech. Z celkového počtu
přes tisíc zavěšených balkonů bude do konce
letošního roku vyměněno 44 balkonů za
lodžie. Bude prováděna systematická oprava výtahů a bude realizován vodní zákon
(studny, septiky).
Dojde k postupnému přechodu analogového televizního příjmu na digitální.
Máme 1 reklamaci (56 bj. Valašské Klobouky). Případ řeší soud.
Finanční krytí: možné státní dotace, fond
oprav, stavební spoření, vlastní zdroje, fondy
pro rozvoj bydlení obcí – podmínkou je vždy
mít akci ﬁnančně pokrytou.

provedlo kontrolu zápisu ze II. Shromáždění delegátů ze dne 20. 6. 2007. K připomínkám z diskuse se vyjádřil podrobně
předseda SBD OBZOR Slavičín. Diskutující
delegáti obdrží písemné stanovisko,
zplnomocnilo domovní důvěrníky, aby
bytovému družstvu nahlásili uživatele,
kteří neprovádějí úklid společných prostor
domu i mimo dům určených domovním
důvěrníkem,
uložilo předsedovi představenstva zajistit
Domovní řád k vyvěšení na jednotlivé samosprávy, náklady půjdou k tíži samospráv,
vzalo na vědomí informaci předsedy ve
věci zahájení výměn zavěšených balkonů
ve Slavičíně čp. 659 – 660, zahájení další
stavby sedlové střechy ve Slavičíně čp. 652
– 654 a legalizaci dvou studní – Nevšová,
Vlachovice,
schválilo
návrh Organizačního řádu včetně doplňků
novou Směrnici č. 14/2007 o vymáhání
dlužného nájemného včetně návrhu,
ukládá předsedovi zajistit informaci členů
prostřednictvím samospráv
stavební úpravu ve Slavičíně čp. 812 za
podmínek zachování přístupu k čisticímu
kusu
na základě písemné stížnosti samosprávy
čp. 1197 pro soustavné neprovádění úklidu
řešit případ v rozsahu Domovního řádu.

Ekonomika družstva
Přestože od roku 1992 neprovádí družstvo
výstavbu bytů a nemá nebytové prostory,

Představenstvo družstva na své schůzi
dne 23. 7. 2007 mj.

Elemír Števko, předseda představenstva
SBD OBZOR Slavičín
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Již rok se lidé dozvídají informace o haváriích přímo z mobilu
Na Zlínsku byla loni v září spuštěna služba SMS INFO, která odběratele společnosti
Zlínská vodárenská, a. s., člena skupiny Veolia
Voda, informuje o plánovaných odstávkách
vody, ať již z důvodu plánovaných oprav,
nebo havárií. V případě havárií pak dostávají
informaci, kdy bude oprava dokončena. Na
Zlínsku se dosud zaregistrovalo téměř 500
obyvatel.
Klienti služby zadali do systému na internetu své údaje, o které adrese chtějí být
informováni a jaký druh informací chtějí
dostávat. Dejme tomu, že pan Novák chce být
informován o každé havárii, která se týká jeho
bytu a domku jeho rodičů, zároveň si přeje

být každoročně s předstihem informován
o cenách vody, ale nepřeje si marketingové
informace. Bude tedy dostávat pouze SMS,
které se týkají těchto dvou čísel popisných.
Touto službou se celá skupina Veolia
Voda snaží přiblížit klientům a zlepšit své
služby. Systém funguje již v Olomouci, Plzni,
Praze, severních Čechách a ve všech dalších
městech, kde skupina Veolia Voda působí od
září loňského roku. Do systému SMS INFO
se mohou klienti zaregistrovat přes webové
stránky společnosti www.zlv.cz (hned vedle
políčka VSTUPTE je pole s nápisem Informace
přímo do Vašeho mobilu), a nebo přímo na
www.voda-info.cz.

Zájemci, kteří nemají možnost registrovat
se přes internet, mohou jednoduše zaslat SMS
ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112. Zavoláme jim zpět a registraci vyřídíme společně.
Klienti, kteří se registrují přes tuto službu, však
nemají možnost si vybrat, který druh informací chtějí. Přijdou jim tedy všechny informace
týkající se jejich čísla včetně marketingových,
které jsou však maximálně dvě do roka.
Všichni klienti služby SMS INFO se mohou
také zúčastnit soutěže o atraktivní ceny. Soutěž bude ukončena k poslednímu září. Takže
neváhejte a zaregistrujte se co nejdříve!
Helena Koutná, Zlínská vodárenská, a. s.
– Váš dodavatel vodárenských služeb

Na Mistrovství světa ve futsalu v Argentině letí 3 hráči ze Slavičína!
Nakonec tři hráči slavičínského JEREVANU jsou v konečné nominaci reprezentačního trenéra Aleše Štorce pro IX. Mistrovství
světa ve futsalu, které bude probíhat od
31. 8. do 10. 9. 2007 v argentinské provincii
Mendoza. Do Latinské Ameriky se podívají
Filip Macek, Ivo Světlík a Ondra Stojaník,
kteří jsou kmenovými hráči JEREVANU, ale
v sálovkářské lize nastupují v dresu Jestřabí,
resp. Kroměříže. Pro Iva Světlíka a Ondru

Stojaníka to bude již druhá účast na světovém
šampionátu (po MS v roce 2003 v Paraguay)
a nejlepší střelec národního týmu na ME
2006 ve Španělsku Filip Macek bude na MS
debutovat. Národní tým odlétá do Latinské
Ameriky z Prahy 27. srpna přes Paříž do
Buenos Aires a po dnu odpočinku pokračuje
do Mendozy, kde dorazí ve středu 29. srpna
kolem 9. hodiny. Nazpět se celá výprava vrací
v pondělí 10. září a přes Santiago de Chile,

brazilské Sao Paulo a znovu přes Paříž přiletí
do Prahy ve středu 12. září.
Česká reprezentace se ve svém zahajovacím utkání IX. Mistrovství světa v Argentině
představí v sobotu 1. září ve městě Junín
v hale Polideportivo La Colonia, kde se od
20:00 hod. utká s Venezuelou. Další zápas
naší skupiny C odehraje 2. září ve městě
Maipú v hale Juana Domingua Ribosqua,
kde začíná od 17:00 hod. duel s Kanadou.
Závěrečné utkání ve skupině čeká český
celek 3. září ve městě Godoy Cruz, v hale
Andes Talleres od 15:30 hod. s vicemistry
světa z Kolumbie.
Slavnostní zahájení světového šampionátu proběhne v pátek 31. srpna ve
21:00 hod. ve městě Junín a v otevíracím
souboji MS se střetnou Rusko a Peru od
22:00 hod. Česká výprava bude bydlet ve
městě Mendoza v hotelu CORDON DEL
PLATA. Přenosy ze šampionátu bude
pořizovat TV Buenos Aires – CANAL 7.
Nezbývá než popřát našim reprezentantům v Argentině hodně sportovního štěstí!
Více na www.futsal-salovyfotbal.com.
Petr Koseček

JEREVAN vstupuje do nové sezony 2007/2008
Futsalový klub JEREVAN prošel v minulých týdnech hráčskou i trenérskou
obměnou. Ke změně také došlo ve vedení
slavičínského celku. Novým předsedou
klubu se stal Milan Both starší a novým,
hrajícím trenérem se stal Milan Both
mladší. Cílem těchto změn je znovu
obnovit správný chod klubu a stabilizovat kádr pro nacházející sezonu, která
bude vzhledem ke kvalitám soupeřů ve
druhé lize velmi náročná a JEREVAN
bude chtít hrát v klidných vodách horní

poloviny tabulky. Do mužstva přišly nové
tváře – Jordánek, Kučera, A. Ocelík a v jednání jsou další hráči. Naopak z pracovních
důvodů minimálně do konce roku odešla
jedna z velkých opor, brankář Radek Tyl.
Mužstvo již zahájilo přípravu na sezonu
v místní hale, kde bude hrát všechna soutěžní utkání a sehrálo, nebo ještě sehraje,
přípravná utkání: SLOV-MATIC Bratislava
(výsledek 2:9), MIMA Trnava (20. 8. 2007
v Trnavě) a další utkání proti regionálním
celkům. Ve Slavičíně se tak i v příštím

období bude hrát kvalitní futsal 2. ligy –
Východ. Přijďte povzbudit naše mužstvo!
První soutěžní kolo sehraje JEREVAN
v domácím prostředí 22. 9. 2007 ve 20:00
hod. proti mužstvu PRAMEN Havlíčkův
Brod, za který hrají bratři Marešové! Ve
druhém kole pak slavičínský celek zajíždí
5. 10. 2007 do Opavy proti Medvědům
Malé Hoštice.
Více na www.jerevanslavicin.cz.
Alois Strnad, JEREVAN Slavičín

www.mesto-slavicin.cz
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My, co nezapomínáme, jsme Vás pozvali, abyste vzpomněli…
Přesně v tomto duchu se nesl v sobotu 21.
7. 2007 již čtvrtý ročník Memoriálu Jožky
Hrnčiříka, který proběhl v zámeckém parku
ve Slavičíně. Vzpomínkové akce se zúčastnilo
šestnáct tříčlenných družstev, která spolu
změřila síly v nohejbalu a v kuželkách.
V nohejbalu se na třetím místě umístilo
družstvo s názvem Absinth, na místě druhém
to byli Hop-trop a putovní pohár za první místo si vybojoval tým SKP Brumov. V kuželkách
se na místě třetím umístil Tým 55 za Ptáčektýmem a týmem Policie s názvem SKP.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Městu Slavičín, které zajistilo trofeje pro
vítěze, Sportovním klubům Slavičín za
zapůjčení kurtů a dvoudráhové kuželny,
restauraci Zámek za zajištění mobilních
stolů a židlí. V neposlední řadě patří velký
dík panu zastupiteli Mgr. Aleši Ptáčkovi,
který již tradičně celou akci profesionálně
ozvučil a moderoval.
Čtvrtý ročník memoriálu je již minulostí,
ať žije jubilejní ročník pátý, na který jste již
nyní co nejsrdečněji zváni!
Za organizátory memoriálu Zdeněk a Tomáš Hrnčiříkovi

Nevšová má nový
sportovní areál
sport
V neděli 5. srpna
200 byl v Nevšové
2007
otevřen nov
nový sportovní areál,
kde náklade
nákladem 5 milionů Kč byla
vytvořena h
hrací plocha s umělým zavlažováním.
zavlažo
Rozsáhlých
změn také doznalo sociální
zázemí hráčů
hráč i fanoušků.
V úvodní
úvodním utkání na zbrusu
k vyběhli
b h Internacionálové
nový trávník
z Nevšové a Slavičína a zápas skončil
překvapivě 3:1 pro Nevšovou. K posilám
vítězného týmu patřil mimo jiné také
starosta Slavičína Ing. Jaroslav Končický
a branku domácího týmu hájil bývalý
ligový gólman Pavel Barcúch. Ve druhém utkání proti sobě nastoupili hráči
divizního FC TVD Slavičín a účastník
okresního přeboru TJ SOKOL Nevšová. Slavičínský celek domácím trošku
překazil velkolepé oslavy a nadělil
jim desítku, ale Nevšové se podařilo
vstřelit alespoň jeden čestný gól. Celá
akce byla provázena značným zájmem
veřejnosti a slavnostní výkop provedl
starosta města Jaroslav Končický společně s předsedkyní Osadního výboru
v Nevšové Stanislavou Pučokovou. Mezi
pozvanými hosty v Nevšové nechyběli
pracovník MŠMT pan Radek Cikl a poslanec Josef Smýkal.
Doufejme, že sportovní areál v Nevšové pomůže rozvoji kopané na Slavičínsku!
TJ SOKOL Nevšová

Fotbalová utkání FC TVD
Divize E
Sobota 1. 9.

FC TVD – Kravaře

16:30 hodin

Středa 5. 9.

FC TVD – Brumov

16:30 hodin

Sobota 22. 9.

FC TVD – Frenštát

16:00 hodin

Sobota 8. 9.

FC TVD – Valašský FC

Sobota 29. 9.

FC TVD – FC Napajedla

Dorost
10:00 hodin, 12:15 hodin
10:00 hodin, 12:15 hodin

Žáci
Sobota 1. 9.

FC TVD – TJ Velké Karlovice

9:30 hodin, 11:15 hodin

Sobota 22. 9.

FC TVD – Lutopecny-Měrůtky

9:30 hodin, 11:15 hodin

Muži B
Neděle 9. 9.

FC TVD – Jaroslavice „A“

10:00 hodin

Neděle 16. 9.

FC TVD – Tlumačov „A“

10:00 hodin

Neděle 30. 9.

FC TVD – Šanov

10:00 hodin
Přípravka

Pondělí 3. 9.

FC TVD – SV Bojkovice

16:00 hodin

Pondělí 17. 9.

FC TVD – ČSK Uh. Brod

16:00 hodin

Potravinářská společnost Podravka - Lagris, a. s., člen skupiny Podravka, hledá:

SKLADOVÝ MANIPULANT
Požadujeme minimálně SOU vzdělání a základy znalosti práce na PC,
výhodou jsou zkoušky na VZV.
Práce v převážně dvousměnném provozu.

OBSLUHA BALICÍHO ZAŘÍZENÍ - SEŘIZOVAČ
Požadujeme minimálně SOU – nejlépe strojírenského směru, pečlivost a spolehlivost.
Práce převážně v dvousměnném provozu.
Žádost a stručný profesní životopis zasílejte na adresu:
Podravka - Lagris, a. s., personální úsek, Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota
u Luhačovic nebo e-mail: jobs@podravka.cz, informace tel.: 577658219, 205
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Aktuálně z městské knihovny
Zdálo by se, že s omezením provozu
městské knihovny v době letních prázdnin
utichá i její činnost. Knihovna však neusíná na vavřínech. Právě do tohoto období
byla situována poměrně složitá instalace
nového knihovnického programu KP-WIN
SQL, který byl pořízen díky dotaci z Ministerstva kultury v rámci programu VISK 3
a částečně i z rozpočtu města. Smyslem
tohoto projektu je modernizace knihovny
v souladu s novými trendy v oblasti služeb
čtenářům, které se tak urychlí a zkvalitní.
Tento program dále rozšíří funkce knihovnického systému, zlepší výměnu dat mezi
knihovnami hlavně v oblasti meziknihovní
výpůjční služby a knihovnická data budou
nesrovnatelně lépe zabezpečena. Za nespornou výhodu však lze považovat brzké
zpřístupnění www katalogu knihovny
a dalších služeb dostupných čtenářům
z internetu, což stávající knihovnický
systém neumožňoval.
Další významnou knihovnickou aktualitou z měsíce srpna je přestěhování divnické knihovny – pobočky městské knihovny
Slavičín – do větších a kvalitativně lepších
prostor v budově obecního domu v Divnicích. Knihovna nyní sídlí ve druhém patře
této budovy a může se pochlubit dvěma
prostornými slunnými místnostmi, kde
existuje možnost vytvořit malou čítárnu
i herní koutek pro ty nejmenší literární
„fanoušky“. Knihovnu bylo nutno přestěhovat téměř ze dne na den kvůli havarijnímu
stavu dosavadní místnosti. Šlo tedy o spontánní iniciativu, proto ještě není dostatečně
vybavena regály a dalším potřebným ná-

bytkem. V souvislosti s její využitelností
vyvstal zároveň i záměr rozšířit služby pro
divnické čtenáře a návštěvníky knihovny,
který bude realizován od září navýšením
provozu veřejného internetu v knihovně
vždy ve středu od 17 do 19 hodin.
Nezbývá než popřát občanům v Divnicích, ať jsou se svým novým čtenářským
centrem spokojeni a poděkovat Mgr. Ludmile Jandíkové, knihovnici v Divnicích,
která spolu se svou rodinou zrealizovala
úklid těchto prostor a přestěhování celého
místního knihovního fondu.
Gabriela Klabačková,
vedoucí MěKK

Setkání s pejsky
Dne 12. července přijela
do Charity sv. Vojtěcha
ve Slavičíně paní Martina
Janoštíková z občanského
sdružení LABRADOŘÍ PAC.
Přivezla s sebou tři krásné labradoří slečny se jmény Debi,
Ariska a Channel. Tyto fenky jsou vycvičeny
tak, aby pomáhaly handicapovaným lidem.
Paní Petra nám se svou kolegyní ukázala, co
takoví pejsci musí umět, například podávat
míček postiženému do ruky či v klidu ležet
při relaxaci. Součástí nádherného dopoledne
bylo také polohování s pejsky. Lehla jsem si
mezi ta nádherná chlupatá stvoření a hned
jsem ucítila obrovskou úlevu. Tuto změnu
jsem uvítala, protože jsem vozíčkářka. Celé
mé tělo se okamžitě začalo povolovat. Byl to
krásný pocit, to mi určitě potvrdí i kamarádi,
kteří se mnou byli na canisterapii. Bylo to
prostě super!!!
Jitka Bulíčková

Milí čtenáři a návštěvníci Městské
knihovny Slavičín, srdečně Vás zveme
k literární návštěvě v naší obvyklé půjčovní době:
Pro dospělé:
Pondělí: 10:00 – 12:00
Úterý: 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 10:00 – 12:00
Pátek: 13:00 – 16:00
Pro děti do patnácti let:
Pondělí: 13:00 – 15:00
Úterý: 13:00 – 17:00
Pátek: 13:00 – 16:00
Tel.: 577 341 481,

13:00 – 15:00
13:00 - 18:00

e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz

Co je canisterapie?
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa
a člověka. Pes je výborným prostředníkem
k uspokojení citové potřeby člověka a touhy po
tělesném kontaktu, napomáhá ochotnějšímu
přístupu k rehabilitaci, částečnému obnovení
hmatových vjemů a uvolnění křečí. U klientů
s mentálním postižením pomáhá s udržení
delší pozornosti, hrou rozvíjí motorickou
činnost, za přítomnosti psa jsou klienti šťastní,
rádi podávají pamlsky nebo házejí míčky. U klientů s tělesným postižením se nám osvědčilo
hlavně polohování. Při polohování se pes
různě podkládá pod klienta a díky tomu, že má
vyšší teplotu než člověk, dochází k uvolnění
strnulých částí lidského těla.
Jsme rádi, že spolupracujeme s asistentkou
Martinou, která má bezvadné psy. Je velmi
obětavá a pro svoji práci zapálená. Naši klienti
se už nemohou dočkat, až k nám zase pejsci
začnou jezdit a oni se s nimi budou moci
pomazlit a „poválet“.
Marcela Šmotková

EL. NÁŘADÍ - ZAHRADNÍ TECHNIKA
PRODEJ – PŮJČOVNA – SERVIS
V NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNĚ NA UL. K.
VYSTRČILA VE SLAVIČÍNĚ VÁM NABÍZÍME:
El. nářadí zn.
MAKITA, HITACHI, BOSCH, NAREX, PROTOOL,
METABO, SKIL aj.
Zahradní techniku:
SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY,
TRUNOVÉ SEKAČKY
ŘETĚZOVÉ PILY, PLOTOSTŘIHY
DRTIČE, ČERPADLA aj.

PŮJČOVNA NÁŘADÍ
V NAŠÍ PŮJČOVNĚ VÁM NABÍZÍME:
vrtací, sekací, bourací kladiva, vibrační deska 120 kg,
lámačka dlažby, brusky, diamantová řezačka pr. 350,
drtič zahradního odpadu, křovinořez,
el. řetězová pila, stavební kozy + fošny,
žebřík AL 3 x 3 m (9m),
detektor kovů a el. vedení,
tlakový vodní čistič
aj.

Otevírací doba: Po – Pá 7 – 16 hod., So 8 – 11 hod., Tel.: 608 878 917, ul. K. Vystrčila, Slavičín,
prodejna@naradi-vitek.cz, www. naradi-vitek.cz

www.mesto-slavicin.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVENEC
SŇATKY

NAROZENÍ
Petr a Soňa Kubasovi – syn František
Radek a Jarmila Spáčilovi – dcera Monika
František a Jitka Pfeiferovi – syn Jan
Libor a Lenka Juříkovi – dcera Lenka
Radek a Michaela Tarabusovi – dcera Simona
Pavol a Božena Chlebanovi – dcera Natálie
Pavel a Jana Lukšíkovi – syn Pavel
Miroslav a Zuzana Hubíkovi – dcera Tereza

Jakub Šírek a Magda Křesálková
David Vinický a Romana Plšková
Lukáš Hrnčiřík a Jana Münsterová
Luděk Latinák a Jana Suchá
Zdeněk Lysák a Andrea Šustová
Lukáš Martinek a Romana Voltnerová
Lubomír Říha a Hana Šarátková
Josef Plášek a Věra Mikulášková
Milan Cekiera a Milena Lysáková

ÚMRTÍ
8. 7. 2007
10. 7. 2007
10. 7. 2007
22. 7. 2007
31. 7. 2007

Jiřina Štefaníková, 63 let, Šanov
Věra Mrhálková, 54 let, Rokytnice
Hana Mihalíková, 41 let, Divnice
Marie Suchánková, 79 let, Lipová
Ján Vladár, 78 let, Slavičín

VZPOMÍNÁME

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 31. srpna 2007 jsme si
připomněli 5. výročí úmrtí pana
Ing. Vladimíra ŠŤASTNÉHO
ze Slavičína. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka s rodinou.

Dne 3. září vzpomínáme 15. výročí
úmrtí pana Jaromíra ŽÁČKA
ze Slavičína.
Dne 24. září by se dožil 80 let.
S láskou stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinou.

V neznámý svět odešel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Dne 3. září 2007 jsou tomu
3 smutné roky, co nás navždy opustil
drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Rudolf KOFROŇ.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou společně s námi.

Život se nezastaví, jde dál. Už jenom
vzpomínka zůstává nám.
Dne 6. září 2007 uplyne 7 let od
úmrtí naší maminky paní
Drahomíry OVČÁČKOVÉ
z Rudimova. S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál. Jen smutná
vzpomínka zůstává nám.
Dne 8. září 2007 by se dožil 76 let pan
Vladimír GOLDBACH z Nevšové
a 29. srpna 2007 jsme si připomněli
2 roky od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka, syn
a dcery s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 8. září 2007 by se dožila 75 let
paní Marie HRDKOVÁ z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomíná manžel a
dcera Marie s rodinou.

Navečer, když slunce zemi opustilo,
Tvé srdce se navždy zastavilo.
Odešla jsi večerní tmou,
odešla jsi tiše s bolestí svou.
Dne 9. září 2007 vzpomeneme
2. výročí úmrtí naší milované maminky, manželky, babičky, prababičky,
sestry paní Boženy STUDENÍKOVÉ
ze Slavičína. S lásku a úctou vzpomíná manžel, dcera Božena s manželem,
dcera Jana, vnuk Martin s rodinou,
vnučka Simona, bratr Oldřich.
Kdož jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem za projevy soustrasti,
květinové dary a účast při posledním
rozloučení s paní
Marií SUCHÁNKOVOU z Lipové.
Zarmoucená rodina.

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest a tiché
vzpomínání.
Dne 12. září 2007 vzpomeneme
smutné 4. výročí, kdy nás navždy
opustil pan Zdeněk STRUŠKA.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, děti, rodiče a bratr.

Odešla, ale v našich myslích a srdcích
zůstává stále s námi.
Dne 13. září 2007 vzpomeneme
5. výročí úmrtí paní
Evy VOTÝPKOVÉ, roz. Plíhalové.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, děti, rodina Plíhalova
a Votýpkova.

Čas plyne, vzpomínky zůstanou.
Dne 14. září 2007 uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustila naše manželka, maminka a babička
paní Božena HUDEČKOVÁ z Divnic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí
tichou vzpomínku. Děkuje rodina.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl
rád, nezapomene.
Dne 29. září 2007 vzpomeneme
2. výročí úmrtí pana
Tomáše JORDÁNA z Lipové.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče
a sourozenci s rodinami.

Proč osud byl tak krutý
a nenechal Tě déle žít,
proč jsi tak brzy musel odejít?
Těžko se vzpomíná,
když slzy v očích stále stojí,
těžko se vzpomíná,
když srdce tolik bolí.
Dne15. září 2007 vzpomeneme 3. výročí, kdy nás navždy opustil syn, bratr pan
Martin POPELÁK ze Slavičína.
S láskou vzpomínají rodiče a sestry
Lenka a Veronika s rodinami.

I když Ti osud život vzal, v našich
srdcích žiješ dál.
Dne 30. září 2007 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana
Arnošta GORECKÉHO
ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami.

Čas tiše plyne, nevrátí, co vzal,
jen vzpomínky na Tebe zanechal.
Dne 2. září 2007 vzpomeneme
4. výročí úmrtí pana
Ing. Jana KARASE
ze Slavičína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie a syn
Petr s rodinou.
Děkujeme všem za projevy soustrasti,
květinové dary a účast při posledním
rozloučení s panem
Karlem SALVETEM z Hrádku.
Zarmoucená rodina.
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Kalendáře, pozvánky
1. 9. 9:30, 11:15
FC TVD – TJ VELKÉ KARLOVICE, kopaná
žáci
1. 9. 16:30
FC TVD – KRAVAŘE, kopaná divize E
3. 9. 16:00
FC TVD – SV BOJKOVICE, kopaná přípravka
4. 9. 10:00 – 17:00
ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ – Horní náměstí
5. 9. 16:30
FC TVD – BRUMOV, kopaná divize E
8. 9. 10:00, 12:15
FC TVD – VALAŠSKÝ FC, kopaná dorost
9. 9. 10:00
FC TVD – JAROSLAVICE „A“, kopaná
muži B
9. 9. 14:00
JAK TO DĚLALI NAŠI STAŘÍČCI
Horní náměstí
10. – 15. 9.
FESTIVAL SLOVENSKÝCH FILMŮ
Sokolovna
16. 9. 10:00
FC TVD – TLUMAČOV „A“, kopaná muži B
17. 9. 16:00
FC TVD – ČSK UH. BROD, kopaná přípravka
21. 9. 18:00
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA V RODINĚ
Orlovna
22. 9. 9:30, 11:15
FC TVD – LUTOPECNY MĚRŮTKY, kopaná žáci
22. 9. 16:00
FC TVD – Frenštát,
kopaná divize E

22. 9. 20:00
JEREVAN – PRAMEN Havlíčkův Brod, futsal
Sportovní hala SK
27. 9. 19:00
Vernisáž výstavy obrazů Františka SLOVÁKA Minigalerie Jasmín
29. 9. 10:00, 12:15
FC TVD – FC NAPAJEDLA, kopaná dorost
30. 9. 10:00
FC TVD – ŠANOV, kopaná muži B

VÝSTAVY OBRAZŮ
František SLOVÁK - L E S
27. 9. 2007 – 31. 1. 2008
Minigalerie cukrárna Jasmín
Vernisáž: čtvrtek 27. 9. 2007 v 19 hodin
František SLOVÁK KRESBY
1. 9. – 30. 9. 2007
Minigalerie infocentrum

Městský klub Slavičín ve spolupráci
s p. Hermannem pořádá

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
pro (úplné i věčné) začátečníky,
mírně pokročilé a pokročilé.
Předpokládaná délka kurzu 60 vyučovacích hodin (2 vyučovací hodiny jednou
týdně; úterý nebo čtvrtek od září do
dubna), skupinky s max. 6 – 8 účastníky.
Bližší informace na první nezávazné
informativní schůzce v úterý
4. září 2007 v 17 hodin na balkóně
v Sokolovně ve Slavičíně.
Informace lze také získat na e-mailu:
oto.hermann@atlas.cz

AUTOSERVIS - ZEKA

Jasmínová č. e. 0876, Slavičín, (zadní brána Prabos, a. s.)
kompletní záruční a pozáruční servis
seřizování a diagnostika benzínových a naftových motorů
čištění a plnění klimatizací – NOVINKA
opravy brzd a podvozků – geometrie náprav
opravy elektrických zařízení, montáž zabezpečovacího zařízení
montáž handsfree sad mobilních telefonů, montáž automatických spínačů světel
příprava a zajištění STK, příprava na měření emisí
opravy karoserie včetně rovnacího rámu v cenách pojišťoven
lakování vozidel a dílů
likvidace pojistných událostí v servisu
prodej náhradních dílů a doplňků

letní pneu
litá kola

PNEUSERVIS

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

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 –17:00 hodin • So 8:00 –12:00 hodin

10. – 15. září 2007
FESTIVAL SLOVENSKÝCH FILMŮ
70. a 80. let
Žáci 1. až 5. tříd
10. 9. - 8:00, 10:00
SOĹ NAD ZLATO – 1982
Rozprávka o sile ľudskej lásky. Starnúci kráľ
Pravoslav sa rozhodne odovzdať kráľovské
žezlo tej z troch dcér, ktorá ho najviac miluje.
Najmladšia Maruška však svojou odpoveďou
nepresvedčí otca o svojej láske. Vyhnaná
z hradu a na ceste za svojou láskou, soľným
princom, musí navyše prekonať všetky
nebezpečné prekážky. Réžia: Martin Hollý.
Hrajú: Karol Machata, Jozef Kroner, Zuzana
Kocúriková, Dietlinde Turban, Libuše Šafránková, Ľubomír Paulovič, Juraj Kukura, Gábor
Nagy, Ladislav Chudík.
Žáci 6. až 7. tříd
11. 9. - 11:30
TRETI ŠARKAN – 1985
Vedecko-fantastický ﬁlm pre mládež o snových dobrodružstvách troch školákov, ktorí
sa pomocou vesmírnej rakety dostanú na
neznámu planétu. Réžia: Peter Hledik. Hrajú:
Patrik Šíma, Ján Krížik, Boris Trsťan, Radovan
Lukavský, Mário Malatinsk, František Husák,
Marián Slovák, Marián Sotník.
Žáci 8. až 9. tříd
12. 9. - 11:30
PACHO, HYBSKÝ ZBOJNÍK – 1975
Úsmevná zbojnícka féeria čerpajúca z tradície ľudového humoru. Pacho nie je obyčajný
zbojník. Neznáša síce krivdy a feudálny
útlak, ale nedostatok fyzickej sily sa vyrovná
s každou situáciou za pomoci svojej šikovnosti
a prešibanosti. Réžia: Martin Ťapák. Hrajú:
Jozef Kroner, Dušan Blaškovič, Karol Čálik,
Slavo Záhradník, Marián Labuda, Július Vašek, Peter Debnár, František Velecký, Milan
Fabiáne, Ida Rapaičová, Slávka Budínová.
Žáci Gymnázia Jana Pivečky
13. 9. - 12:00
RUŽOVÉ SNY – 1976
Komédia o dedinskom poštárovi Jakubovi
a cigánke Jolanke. Réžia: Dušan Hanák.
Hrajú: Juraj Nvota, Iva Bittová, Josef Hlinomaz, Marie Motlová, Ľudovít Kroner, Libuše
Havelková, Václav Babka, Hana Slivková,
Anton Trón.
Žáci SOU a SOŠ
14. 9. - 12:00
FONTÁNA PRE ZUZANU – 1986
Hudobný ﬁlm o prvých láskach a neláskach,
priateľstvách i rozchodoch mladých ľudí.
Réžia: Dušan Rapoš. Hrajú: Eva Vejmělková,
Jiří Bábek, Katarína Šugarová, Jana Svobodová, Miloslav Holub, Ferdinand Krůta,
Slavo Záhradník, Vladimír Kratina, Marek
Bezoušek.
Přehlídka slovenských ﬁlmů se uskuteční
v rámci kulturní spolupráce Města Slavičín
a Obce Uhrovec.
Je ﬁnancována z grantu Zlínského kraje.
Její součástí bude výstava fotograﬁí slovenských ﬁlmových herců, plakátů a fotograﬁí
z ﬁlmů.Pro žáky gymnázia bude uvedena
prezentace uměleckého proﬁlu režiséra
Dušana Hanáka.
Na realizaci přehlídky spolupracuje Slovenský ﬁlmový ústav Bratislava.

www.mesto-slavicin.cz
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neděle 2. – 15 hodin bijásek
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA – Nemá žádné
kamarády a proto si dělá radost tím, že šlape do
mravenišť rozesetých po jejich dvorku, kropí je vodou
a všemožně mučí jejich malé obyvatele tak dlouho, až
mravencům dojde trpělivost. Premiéra amerického
animovaného ﬁlmu o napraveném nezbedníkovi
v českém znění. Vstupné 10 + 1 Kč
neděle 2. – 17 a 20 hodin
PUSINKY – Nedostaly se na podělanou vejšku.
A tak si naplánovaly super cestu – Holandsko, farma,
louky, krávy, svoboda. Chtějí si pořádně užívat a občas
(možná) i trochu pracovat. Vyrážejí na konci prázdnin.
Cestu jim ale zkomplikuje Iščin aktivní čtrnáctiletý
bratr Vojta, který měl ségru na otcův pokyn hlídat. Visí
na holkách jako klíště a jen tak se setřást nenechá.
Takže se přesouvají od místa k místu a čekají, kdy to
konečně Vojta zabalí. Ten postupně začíná tušit, že
to není jen tak obyčejná vyjížďka. Režie: Karin Babinská. Hrají: Sandra Nováková, Marie Doležalová,
Petra Nesvačilová, Oldřich Hajlich, Matěj Ruppert,
Filip Blažek. Premiéra nové české komedie. Vstupné
60 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.
Čtvrtek 6. – 16 hodin
ﬁlm a škola Loučení s Ingmarem Bergmanem
SEDMÁ PEČEŤ – Personiﬁkovaná Smrt – tajuplná osoba s bílou nehybnou tváří v černé kápi, která
se zjevuje středověkému rytíři Blockovi (Max von
Sydow) – patří k ﬁlmu Sedmá pečeť neodmyslitelně
jako klasický kinematograﬁcký emblém. Oproti jiným
slavným ﬁlmovým fantómům, jako např. Upírovi
Nosferatu nebo melancholickému smrtonoši z ﬁlmu
Unavená smrt, je tento přízrak čímsi mírně „polidštěn“. Tato Smrt má své drobné slabosti, ráda hraje
šachy, zlomyslně se baví strachem, který u smrtelníků
její příchod vzbuzuje. Své vyšší poslání však koná
s neúprosnou důsledností. Švédské psychologické
drama. Vstup volný.
čtvrtek 6. – 20 hodin ﬁlmový klub
THX 1138 – Vítejte ve světě monstrózního
labyrintu, kde jsou všichni obyvatelé ve stereotypních uniformách a odlidštěnou vizáž jim dodává
nepřehlédnutelný lesk holých lebek. Hlavní hrdina
je jedním z mnoha nádeníků v ohromném lidském
mraveništi, jeho „osobnost“ je symbolicky zredukována do znaků THX 1138. Jeden z mnoha, kterého
pohltila všeobjímající mašinérie... Režie: George
Lucas. Hrají: Robert Duvall, Donald Pleasence, Mello
Alexandria, Terence McGovern, David Ogden Stiers,
Sid Haig. Americké sci-ﬁ drama. Vstupné pro členy
ﬁlmového klubu 20 + 1 Kč, ostatní 60 + 1 Kč.
neděle 9. – 17 a 20 hodin
ZODIAC – Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v San Franciscu započal své řádění vrah
známý zbytku světa pouze jako Zodiac. Jeho dopisy
obsahují výsměšné detailní popisy jeho vraždění
a dokonce i oznámení o budoucích vraždách.
Vyšetřování případu vede dvojice policajtů - Dave
Toschi s parťákem Billem Armstrongem. Podaří se
jim vraha dopadnout? Režie: David Fischer. Hrají:
Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo,
Zach Grenier, Donald Logue, John Carroll Lynch,
Anthony Edwards, Bijou Phillips, Adam Goldberg,
atd. Premiéra amerického kriminálního thrilleru.
158 min. Vstupné 60 + 1 Kč.
pondělí 10. až pátek 14.
FESTIVAL SLOVENSKÝCH FILMŮ
čtvrtek 13. – 17 a 20 hodin
PRINCEZNY – Příběh dvou žen, dvou prostitutek,
dvou princezen. Jednou z nich je Caye – necelých
třicet let, dělnická třída, načesaná oﬁna a snad
i přitažlivost. Druhá je Zulema, snědá a roztomilá,
dennodenně sužovaná zoufalstvím z toho, že musí jíst
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trpký chléb vyhnanství. Když se potkají, jsou každá
v jiné pozici a v podstatě proti sobě. Svět prostituce
totiž jen s nelibostí sleduje příliv přistěhovalkyň. Caye
a Zulema brzy pochopí, že i přes jisté rozdíly obě
kráčí po stejném vratkém laně. Z jejich spiklenectví
se rodí tento příběh. Princezny jsou tak citlivé, že
vypovězeny ze svého království umírají žalem. Režie:
Fernando León de Arabka. Hrají: Candela Pena,
Micaela Nevárez, Llum Barrera, Mariana Cordero,
Violeta Peréz, Mónica Van Campen, Flora Álvarez,
María Ballesteros. Španělské drama – premiéra.
Vstupné 60 + 1 Kč.
neděle 16. – 15 hodin bijásek
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ – Milý ﬁlm pro děti
i dospělé. Klasický příběh Ošklivého káčátka od
Hanse Christiana Andersena byl přetvořen do současnosti. Krysík je neúspěšný městský podvodníček,
který se neočekávaně stane matkou! A jeho syn není
nikdo jiný než nejošklivější káčátko na planetě Zemi.
Mateřství není pro Krysíka zrovna to pravé ořechové.
Jenže pak mu hlavou probleskne nápad, jak může
díky Ošklivákovi konečně zbohatnout. České znění!
Vstupné 10 + 1 Kč.
Neděle 16. – 17 a 20 hodin
KREV JAKO ČOKOLÁDA – Před deseti lety
zavraždila skupina krvežíznivých mužů rodinu malé
holčičky. Vivian se podařilo utéct do lesa a proměnit
se tak, že ji lovci nebudou schopni nikdy najít. Stal
se z ní vlk. Po těch letech je stále na útěku. Žije v relativně bezpečné Bukurešti, kde přes den prodává
v obchodě s čokoládou a noci tráví ve společnosti
svých bližních – vlkodlaků. Jednoho večera se jí
připlete do cesty Aiden, který se snaží zkoumat bukurešťské podsvětí. Oba se do sebe zamilují, ale v cestě
jim stojí nejen Vivianiny zvířecí pudy, ale i Gabriel,
vůdce smečky vlkodlaků. Režie: Katja von Garnier.
Hrají: Agnes Bruckner, Hugh Dancy, Olivier Martinez,
Katja Riemann, Kata Dobó. Premiéra amerického
fantastického hororu. Vstupné 60 + 1 Kč.
čtvrtek 20. – 16 hodin ﬁlm a škola
Loučení s Michelangelem Antonionim
ZVĚTŠENINA – Michelangelo Antonioni, jeden
z největších tvůrců světové kinematograﬁe, předkládá
zmatený obraz moderní Anglie. V anglické metropoli
kvete nová pop-artová kultura, uvolněný životní styl
charakterizovaný mladými idoly, mladou hudbou
a symboly nové generace – extravagantními auty,
excentrickými byty a pestrobarevnou módní garderobou. Módní fotograf (David Hemmings) je jedním
z úspěšných mladých mužů. Vstup zdarma.
čtvrtek 20. – 20 hodin ﬁlmový klub
RED ROAD – Jackie pracuje jako operátorka
bezpečnostního kamerového systému CCTV, jehož
kamerami je skotské Glasgow neustále monitorováno.
Život v ulicích Glasgowa pozoruje Jackie denně na
monitorech a svou povinnost chránit lidi, které zná
pouze z obrazovek, bere velmi vážně. Sama si však
drží všechny od těla, její uzavřený život má svůj
řád a klid až do chvíle, kdy na monitoru zahlédne
muže, o kterém si myslela, že už ho nikdy neuvidí.
Režie: Andrea Arnold. Hrají: Tony Curran, Martin
Compston, Nathalie Press. Premiéra britského psychologického dramatu. Vstupné: členové Filmového
klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kč.
neděle 23. – 17 a 20 hodin
TAJNOSTI – Julie má všechno. Úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou dospívající
dceru, práci překladatelky, oddaného milence a teď
dokonce i nový, velký dům, kam se celá rodina právě
přestěhovala. Ale pod tímto zdánlivě spokojeným
a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství,
která nebude možno skrývat donekonečna. Julii se
však nechce dělat zásadní rozhodnutí. Místo toho
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se vrhne do zcela nesmyslné mise. Když ráno ve
zprávách zaslechne, že zemřela jazzová zpěvačka
a klavíristka Nina Simone, kterou v mládí obdivovala, vzpomene si na dobu, kdy vše bylo jednoduché a kdy žádné hory tajností neexistovaly. Zcela
iracionálně se přes protesty celé rodiny rozhodne
koupit si piano, na nějž jako malá hrávala. Režie:
Alice Nellis. Hrají: Karel Roden, Iva Bittová, Marta Issová a další. Premiéra nové české komedie.
Vstupné 60 + 1 Kč.
čtvrtek 27. – 9 hodin
ﬁlmové představení pro mateřské školy
NEZBEDNÍCI – Pásmo krátkých filmů pro
děti mateřských škol. Vstup zdarma, hradí Město
Slavičín.
čtvrtek 27. – 17 a 20 hodin
PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC – Rodina
Solomonových opustila hektický život Chicaga a přestěhovala se na tiché a odloučené místo – na farmu
v Severní Dakotě. Mezi poklidným pohupováním
slunečnicových polí Jess brzy zjistí, jak děsivé toto
odloučení od světa může být, když ona a její bratr
Ben vidí hrozivá zjevení, která nevidí nikdo jiný.
Její bouřlivá minulost se střetává s minulostí těch,
kteří kdysi žili v tomto domě. Režie: Oxide Pang
Chun, Danny Pang. Hrají: Kristen Stewart, Dylan
McDermott, Penelope Ann Miller, John Corbett.
Premiéra amerického hororu, při kterém vám bude
krev stydnout v žilách. Vstupné 60 + 1 Kč.

neděle 30. – 15 hodin bijásek
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA – Adaptace
celosvětově úspěšného bestselleru Katherine Patersonové. Jess a Leslie vytvoří imaginární království
Terabithia, plné kouzelných bytostí, v kterém se
stanou králem a královnou. Film se stejně jako Pán
prstenů natáčel ve West Aucklandu, na Novém Zélandu v lesích Riverhead. Režie: Gabor Csupa. Hrají: Josh
Hutcherson, Anna Sophia Robb, Zooey Deschanel,
Robert Patrick. Premiéra amerického fantastického
ﬁlmu v české verzi. Vstupné 10 + 1 Kč.
neděle 30. – 17 a 20 hodin
MISS POTTER – Zatímco její knihy těší generace dětí po celém světě, Beatrix Potterová si svůj
vlastní příběh držela pečlivě pod zámkem. Miss
Potter je okouzlující lovestory inspirovaná životem
a láskou světoznámé spisovatelky Beatrix Potterové
– literárnímu fenoménu začátku 20. století. Vytvořila sérii knih a postav, které jsou stejně oblíbené
dnes, jako byly před sto lety, a které se od svého
vydání nikdy nepřestaly prodávat. Režie: Chris
Noonan. Hrají: Renée Zellweger, Ewan McGregor,
Emily Watson. Premiéra biograﬁckého dramatu
USA. Vstupné 60 + 1 Kč.



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,
www.luhacovske-zalesi.cz. Projekt FILM A ŠKOLA je
spoluﬁnancován grantem Zlínského kraje.
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