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DOŽÍNKY aneb JAK TO DĚLALI NAŠI STAŘÍČCI…
V neděli 9. září 2007 jsme se na Horním 

náměstí a v městském muzeu dozvěděli, jak že 
to dělali naši staříčci. I když název může evoko-
vat mnohé, jednalo se o folklorní vystoupení, 
dožínky a ukázky lidových řemesel.

Akce začala o něco později, protože prů-
vod folklorních souborů dorazil na náměstí 
se značným zpožděním. Ale vlastně co na 
tom, vždyť naši staříčci mnohdy ani hodiny 
neměli. Takže slabá půlhodinka byla skoro 
na čas. V čele průvodu nesli členové souboru 
Kukulienka z Vlčího Vrchu dožínkový věnec, 
který jsem obdržel s tímto projevem:

„Každá práca zisk prináša, tak isto aj práca 
naša radosť a zisk prináša.
Keď sme prácu dokonali, veneček sme uvili 
a Vám, pan starosta, sme ho darovali.“
Darovali, to je pravda. Pokoušel jsem se odpo-
vědět v podobném duchu:
„Děkuji Vám za práci, přináší nám chleba.
A že jsou dneska dožínky, tak bavit se nám 
třeba.
Veselosti na dožínkách není nikdy dost,
tančete, zpívejte – sobě i nám pro radost.“

Městský úřad má nového tajemníka
S účinností od 1. 10. 2007 má Městský 

úřad Slavičín opět obsazenu funkci tajem-
níka. Po provedeném výběrovém řízení, 
souhlasu Rady města Slavičín a ředitele 
Krajského úřadu Zlínského kraje byl do této 
funkce jmenován Luděk Latinák. 

Dovolím si panu tajemníkovi ke jmeno-
vání blahopřát a vyjádřit přesvědčení, že 
jsme zvolili správně. Věřím, že svou prací 
potvrdí radě města správnost jejího rozhod-
nutí. Pane tajemníku, ať se Vám práce daří 
ku spokojenosti občanů i vedení města.

Ing. Jaroslav Končický, starostaNo a pak se spustilo dožínkové veselí – zpě-
vu, tance i povídání bylo dost a dost. Folklorní 
soubory Závršan z Nedašova, Vizovjánek 
z Vizovic, Světlovánek z Bojkovic, Strýci ze 
Strání, Kukulienka z Horné Súče - Vlčího 
Vrchu a tančící páry i dechovka – ti všichni 
se zasloužili o to, že i přes poměrně chladné 
a větrné počasí byl zájem veřejnosti o vystou-
pení značný.

K hojné účasti přispěla zřejmě i možnost 
vstupu do muzea zdarma. Probíhala zde vernisáž 
výstavy nálezu bronzového meče, o němž se 
dočtete v jiném článku tohoto zpravodaje. V atriu 

muzea jsme se mohli dozvědět, jak že to ti naši 
staříčci dělali. Pan Šuráň kul kosáky a kosy (prý 
jedno nakutí trvá asi 40 minut – ještě že dnes 
máme strunové sekačky a nemusíme takto kout), 
Míša Štefaníková předváděla drátování a pletení 
košíků (teda řeknu Vám, ta je ale šikovná!), Bro-
něk Studeník vykouzlil z kusu kamene pěkně 
kulaťoučké kolo na mletí obilí (majzlík a kladívko 
ochotně půjčoval – největší zájem měla děvča-
ta), obdivovat jsme mohli i zručnost Veroniky 
Žeravčíkové při zdobení keramiky.

Prostě kdo přišel, neprohloupil. Kdo mi 
nevěří, ať se třeba příští rok přesvědčí na 
vlastní oči. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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Rada města Slavičín
Rada města Slavičín na svých schůzích 

konaných dne 21. 8. a 3. 9. 2007 mj.:
 vzala na vědomí
 přehled o hospodaření příspěvkových orga-

nizací města Základní škola Slavičín-Vlára, 
Základní škola Slavičín-Malé Pole, Mateřská 
škola Slavičín-Malé Pole, Mateřská škola 
Slavičín-Vlára, Dům dětí a mládeže Slavičín 
za období 1-6/2007

 zprávu o činnosti společnosti BTH Slavičín 
za 1. pololetí roku 2007,

 rozbor hospodaření společnosti Služby 
města Slavičína, s. r. o., za období 1-6/2007

 zprávu o bezpečnostní situaci ve Slavi-
číně, místních částech Hrádek, Divnice 
a Nevšová,

 stanovila
 úhradu za jednorázové užití prostor v Obec-

ním domě v Divnicích pro konání soukromých 
akcí ve výši 300 Kč/den a za jednorázové užití 
prostor v Obecním domě v Nevšové ve výši 
500 Kč/den v topném období + spotřeba el. 
energie a 300 Kč/den mimo topné období + 
spotřeba el. energie

 nájemné v bytě čp. 390/4 ve Slavičíně na 
21,27 Kč/m2/měsíc s tím, že pronajímatel je 
oprávněn zvýšit nájemné vždy od 1. 7. patřič-
ného roku maximálně o 20 % a míru infl ace 
stanovenou ČSÚ,

 pověřila
 předsedy Osadních výborů v Divnicích 

a v Nevšové uzavíráním smluv o jednorázo-
vém užití nemovitosti Obecního domu v Div-
nicích a Obecního domu v Nevšové,

 schválila
 pronájem nebytových prostor v 2. NP pod-

laží v budově čp. 254 ve Slavičíně o celkové 
podlahové ploše 56,6 m2 společnosti Masna 
ELVA, s. r. o., za účelem provozu kanceláře 
společnosti, a to na dobu určitou do 31. 12. 
2008 za nájemné 26 546 Kč/rok

 uzavření nájemní smlouvy mezi Ing. Micha-
lem Brenkem, správcem konkurzní podstaty 
úpadce Ing. Ivo Exela, a Městem Slavičín na 
pronájem pozemků v k. ú. Divnice

 uzavření smlouvy o užívání tenisových 
kurtů u Sokolovny od 3. 9. 2007 do 30. 6. 2008 
s organizacemi Gymnázium Jana Pivečky 
Slavičín a SOŠ Slavičín, Divnice

 užití znaku města Slavičín ve Velké turis-
tické encyklopedii Zlínského kraje

 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. F 
12 v domě čp. 836/5 ve Slavičíně pro Simonu 
Kutáčovou, Slavičín 836 na dobu 6 měsíců

 seznam žadatelů na pronájem bytů v Domě 
s chráněnými byty v Nevšové

 přidělení bytu č. 6 v domě čp. 30 ve Slavičíně 
– Hrádku na dobu určitou 6 měsíců pro Petra 

Onderku, Slavičín 375, za podmínky uhrazení 
dlužné částky u společnosti BTH Slavičín,

 vyhlásila 
 Veřejné výběrové řízení na poskytnutí 

grantů Města Slavičín v roce 2008,
vyhlásila záměr

 na prodej části pozemků parc. č. st. 155 
a parc. č. 230 v k. ú. Slavičín o celkové výměře 
cca 500 m2 za účelem výstavby bytového domu 
s předpokládanou kapacitou 20 b. j.

 na pronájem kotelny v domě čp. 108, na 
pozemku zapsaném v katastru nemovitostí 
pro obec, katastrální území Nevšová, č. st. 
p. 155

 na prodej části pozemků parc. č. 619/4 
a parc. č. 623/17 v k. ú. Slavičín o celkové 
výměře cca 600 m2 na základě žádosti vlast-
níků domu čp. 578 v k. ú. Slavičín

 na pronájem zemědělských pozemků v k. 
ú. Slavičín, Hrádek na Vl. dráze, Nevšová 
a Divnice na základě žádosti společnosti ABM 
Hrádek, s. r. o.,

 povolila výjimku z vyššího počtu dětí 
ve třídách Mateřské školy Slavičín-Vlára, 
příspěvkové organizace, na počet 28 dětí 
v každé třídě,

 rozhodla o zadání zakázky
 na vypracování změny územního plánu 

Města Slavičín č. 6 za cenu 33 320 Kč vč. 
DPH, uchazeči S-projekt plus, a. s., tř. T. Bati 
508, Zlín

 na vypracování projektové dokumentace 
pro akci „Multifunkční kulturní a informační 
centrum“, část Interiér knihovny za cenu ve 
výši 135 000 Kč, uchazeči Atelier RB, s. r. o., 
Javorová 4519, Zlín

 na stavební práce „Vědeckotechnický park 
Slavičín“ – bezbariérové úpravy za cenu 
123 866 Kč vč. DPH uchazeči AG STAVING, s. 
r. o., Nádražní 170, Slavičín – Hrádek

 na služby „Vypracování žádosti o dotaci 
„Teplofi kace sídliště Vlára z OZE K3 – Sla-
vičín“ za cenu 500 000 Kč bez DPH a na 
vypracování žádosti o dotaci „Úspory tepla 
a energií ve veřejných budovách Města Sla-
vičín“ za cenu 197 479 Kč bez DPH, uchazeči 
MIX MAX Energetika, s. r. o., Štefánikova 38a, 
Brno-Královo Pole

 na vypracování projektové dokumentace 
stavebních úprav k žádosti o dotaci „Úspory 
tepla ve veřejných budovách Města Slavičín“ 
za cenu 82 000 Kč bez DPH uchazeči Ing. 
Zdeněk Juřík, Dlouhá 689, Slavičín,

 na stavební práce „Oprava střechy hotelu“ 
za cenu 341 430 Kč vč. DPH uchazeči Pavel 
Kováč, Lužné 580, Luhačovice

 na stavební práce „Oprava opěry mostku 
k vlakové zastávce v k. ú. Divnice“, za cenu 
90 372 Kč vč. DPH, uchazeči Služby města 
Slavičína,

 na architektonický návrh „Úprava veřejné-
ho prostranství okolí radnice“ za cenu 5000 Kč 
uchazeči Ing. arch. Jaroslav Habarta, Zlín

 na architektonický návrh „Úprava veřej-
ného prostranství okolí radnice“ za cenu 
obvyklou ve výši 5 000 Kč uchazeči Atelier 
RB, s. r. o., Javorová 4519, Zlín,

 rozhodla 
 o jednostranném zvýšení nájemného v měst-

ských bytech s účinností od 1. 1. 2008,

 souhlasila
 s vytvořením pracovního místa v rámci 

veřejně prospěšné práce, pracovní zařazení 
osobní asistent v Základní škole Slavičín – Vlá-
ra, Školní 403, příspěvková organizace

 se zrušením exekuce na vyklizení bytu 
č. 8 v domě čp. 30 ve Slavičíně-Hrádku, za 
podmínky uhrazení nákladů exekuce uživa-
telem a s přidělením bytu pro Pavla Bačo na 
dobu 6 měsíců.

Zastupitelstvo města Slavičín na zasedání 
konaném dne 5. září 2007 mj.:

 schválilo 
 poskytnutí dotace z rozpočtu Města Slavičín 

ve výši 20 000 Kč Základní škole Slavičín – Vlá-
ra za účelem vydání zvukových a obrazových 
nosičů cimbálové muziky Slavičan

 částku 1 100 000 Kč na poskytnutí grantů 
v roce 2008

 prodej pozemku parc. č. 2629 v k. ú. Hrádek 
na Vl. dráze Františku Zemánkovi, Hrádek, 
za kupní cenu 11 200 Kč

 odkup lesního pozemku parc. č. 2187/3 v k. 
ú. Nevšová od Jaroslava Durďáka, Nevšová, 
za kupní cenu 25 000 Kč

 odkup lesních pozemků - parc. č. 2018, parc. 
č. 2019, parc. č. 2503, parc. č. 2504/1 a parc. č. 
2504/2, vše v k. ú. Nevšová, o celkové výměře 
9725 m2 od Radomíra Durďáka, Nevšová, za 
kupní cenu 70 700 Kč

 prodej části pozemku parc. č. 4576 v k. 
ú. Slavičín o výměře cca 50 m2 Miroslavu 
a Daně Sláčíkovým, Slavičín, za kupní cenu 
200 Kč/m2

 odkup části pozemku parc. č. 4376 (PK) 
v k. ú. Slavičín označený nově podle GP č. 
1043-571/2002 jako pozemky parc. č. 4376/2, 
4376/3, 4376/4 a 4376/5 o celkové výměře 
482 m2 od PhDr. Ludmily Benetinové, Praha, 
MVDr. Rudolfa Bařinky, Liptovský Hrádok 
(SK), Ing. Františka Minaříka, Třebíč, Ing. 
Ludvíka Bařinky, Trnava (SK), Ing. Jaroslava 
Studenky, Brno, Ing. Josefa Studénky, Brno 
a Jiřiny Treterové, Třebíč, za kupní cenu 
96 400 Kč

 prodej části pozemku parc. č. 1798/11 v k. ú. 
Slavičín o výměře cca 400 m2 Evě Štefánikové, 
Slavičín, za kupní cenu 505 Kč/m2

 odkup pozemku parc. č. 1096 (PK) v k. ú. 
Slavičín od Ilony Fleišingerové, Brno, Zuzany 
Minaříkové, Brno, Jitky Žallmanové, Ostrava 
a Romana Žallmana, Hodonín, za kupní cenu 
16 450 Kč

 prodej bytů v domech čp. 356, 380, 479, 
480, 485, 585, 596 v k. ú. Slavičín, včetně 
příslušného podílu na zastavěném pozemku, 
kupujícím dle seznamu,

 udělilo 
 čestné občanství Města Slavičín panu Jose-

phu P. Owsianikovi, bytem Sprague Avenue 
141, 07080 South Plainfi eld, New Jersey, U. S. 
A. jako ocenění za hrdinství v letecké bitvě 
nad Slavičínem 29. srpna 1944,

 navrhlo
 valné hromadě Regionální centrum koo-

perace, a. s., se sídlem Průmyslový areál 
0288, Slavičín za člena dozorčí rady této 
společnosti Mgr. Jaroslava Vrbu a dozorčí radě 
společnosti zvolit za člena představenstva 
Jaroslava Manu.
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stavbu postavit. Toto se doposud v plném 
rozsahu nestalo a proto žádnou konkrétní 
informaci opravdu nemáme. V současné 
době tedy není v možnostech města tuto 
záležitost jakkoliv urychlit.
 Proč se před vchodem do bufetu Eliška 

objevil ten hrb v chodníku? Co to tam 
nacvičujete?
Přesněji řečeno – nacvičovali jsme. A to 
hned několikrát. Hledali jsme odpověď 
na otázku, jak pomoci tělesně postiženým 
v přístupu do bufetu. Jezdili tu tělesně 
postižení s vozíky elektrickými i mecha-
nickými (tito dokonce opakovaně) a my 
jsme společně s nimi hledali způsob, jak 
zajistit bezbariérovost příjezdu tak, aby 
byl  příčný spád chodníku přijatelný i pro 
chodce. Řešení, které bylo nakonec nale-
zeno, bude brzy vidět i na místě samém. 
Bez zvednutí chodníku a zábradlí se to 
neobejde. Úpravou projde také nájezd 
k prodejně s elektrospotřebiči Gemini 
na druhé straně ulice. Zde bude rozšířen 
bezbariérový přístup a také přibude nějaký 
metr zábradlí.
 Uvítal jsem možnost získání ověřeného 

výpisu z katastru nemovitostí na měst-
ském úřadě. Uvažujete i o poskytování 
ověřených výpisů z obchodního a živnos-
tenského rejstříku?

Ano, uvažujeme a činíme potřebné 
kroky. Počítáme, že od poloviny října 
bychom tuto službu již mohli poskytovat. 
Jakmile bude služba zavedena, budeme 
Vás podrobněji informovat.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Ptají se lidé…
 Bude se pokračovat v budování ná-

břežních zdí i v ulici Mladotické nábřeží?
Dokončení protipovodňové ochrany města 
je Povodím Moravy plánováno na rok 2008 
s možným zahájením v roce 2007. Nábřežní 
zdi či hráze budou pokračovat od mostu na 
ulici Spojovací ulicí Mladotické nábřeží 
podél toku Říky až po silniční most v Hrád-
ku, kde už je koryto dostatečně kapacitní, 
aby odvedlo stoletou vodu. V některých 
místech bude postavena betonová zeď, 
jinde nasypána zemní hráz nebo rozšíře-
no koryto. Po dokončení této stavby bude 
posledním bodem, zabraňujícím odtoku 
stoleté vody, most na ulici Příční. Zde 
je zpracována projektová dokumentace 
a hledá se zdroj fi nancování, resp. program, 
ze kterého by bylo možno čerpat dotaci 
na demolici mostu stávajícího a vystavění 
nového, který bude již nad hladinou stoleté 
vody. Tedy něco obdobného jako v minu-
losti most na ulici Spojovací.
 A supermarket?

Už v dubnovém čísle zpravodaje jsme 
tuto otázku označili za evergreen a slíbili 
jsme, že jakmile budeme znát odpověď, oka-
mžitě ji zveřejníme. Situace se nezměnila 
– odpověď na to, kde a kdy, zatím neznáme. 
Záleží jen a jen na soukromých investorech 
či developerech, kteří musí zajistit pro 
supermarket nejprve vhodné pozemky. 
Takové pozemky město nevlastní, proto 
musí investoři sami pozemky od vlastní-
ků vykoupit. A to v místech, na kterých 
je podle územního plánu možno takovou 

Český statistický úřad organizuje 
Strukturální šetření v zemědělství „ZEM 
2007“ za účelem aktualizace údajů 
o zemědělských prvovýrobcích získaných 
z celoplošného zemědělského sčítání 
– Agrocenzu 2000.

Naše město bylo vybráno pro aktu-
alizaci údajů v letošním roce. Šetření 
prostřednictvím tazatelů se týká výhradně 
fyzických osob a bude probíhat v termí-
nu od 1. září do 15. listopadu 2007. Ve 
Zlínském kraji proběhne ve 210 obcích. 
Pracovníci zapojení do šetření se budou 
prokazovat průkazem tazatele, který jim 
vydá Český statistický úřad. Úkolem 
tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, 
ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění 
a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce 
nebo vyplnění malých výkazů za registro-
vané neaktivní zemědělce.

Ve všech fázích zpracování je zaručena 
anonymita údajů zjištěných u domácností. 
Ochrana individuálních údajů je zajištěna 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
a zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statis-
tické službě.

Případné dotazy týkající se šetření 
„ZEM 2007“ poskytnou pracovníci Samo-
statného oddělení terénních zjišťování 
ČSÚ:
- Marie Gaťaříková, 
marie.gatarikova@czso.cz, 
tel.: 577 221 082
- Ing. Barbora Židková, 
barbora.zidkova@czso.cz, 
tel.: 577 438 881

Ing. Lenka Plášková,
odbor organizačn MěÚ Slavičín

Ve Slavičíně proběhne strukturální 
šetření v zemědělství „ZEM 2007“

spojovatelka 577 004 800 

provolba  577 004 8xx

fax  577 004 802

starosta  577 004 807

místostarosta  577 004 806

tajemník  577 004 805

odbor organizační  577 004 810

odbor správní  577 004 815

odbor ekonomický  577 004 820

odbor investic  577 004 825

odbor životního prostředí  a správy majetku  577 004 830

stavební úřad  577 004 835

odbor sociálních věcí  577 004 840

Městská policie  577 004 858

Od 1. října 2007 budou platit nová telefon-
ní čísla pro kontakt s Městským úřadem 
Slavičín.  

Lenka Plášková, odbor organizační

Změna telefonních čísel 
Vývoj výroby a spotřeby tepelné energie 

v letošním roce je díky klimatickým podmín-
kám prvních měsíců letošního roku pro většinu 
odběratelů příznivý, neboť za období 1-6/2007 
došlo v porovnání se stejným obdobím roku 
2006 k nižší spotřebě přibližně o 27 %. Tato 
skutečnost však má rovněž vliv i na jednot-
kovou výši ceny tepelné energie, která s nižší 
výrobou roste a s vyšší zase klesá; jedná se 
o tzv. spojené nádoby. V případě, že nedojde 
k zásadním změnám vývoje spotřeby tepla, tedy 
že i druhé pololetí roku 2007 by mělo o cca 27 
% nižší spotřebu a nebyla by změna ceny plynu, 
pak se dá předpokládat zvýšení ceny tepelné 
energie o 18 %, což představuje cenu pro rok 
2007 za jeden Gj přibližně 568 Kč. Tento jev, 
kdy je spotřeba nižší a jednotková cena vyšší, 
je znám i ze zkušeností u spotřeby studené 
vody, kde cena s nižší spotřebou při montáži 
vodoměrů vzrůstala. Pozitivní zprávou zůstává, 
že i přes tento vliv je celkový náklad za vytápění 
v Kč nižší o cca 14 %. Tento vývoj není v našem 
městě nijak ojedinělý, stejný vývoj spotřeby je 
i v jiných městech ČR. Protože však nejsme 
věštci ani prognostici a počasí je dosti nevy-
zpytatelné, kdy ani dlouhodobé předpovědi 
počasí nebývají zárukou (o čemž nás přesvědčil 
i začátek měsíce září), můžeme předpokládat, 
že skutečná cena a spotřeba tepelné energie 
bude v rozmezí loňské skutečnosti a letošního 
předpokladu dle vývoje za 1. pololetí. Vliv bude 
mít i cena zemního plynu, která má být od 1. 
10. 2007 zvýšena o cca 4 – 6 %. Za pár měsíců 

již sami uvidíme, co si pro nás počasí na závěr 
roku připravilo.

Další informací, kterou Vám chceme při-
blížit, je skutečnost, že v současné době je 
zpracováván projekt se žádostí o poskytnutí 
dotace ve věci „Napojení sídliště Vlára na 
kotenu K3 ( Malé Pole)“. Při této realizaci 
budou vybudovány nové tepelné předizolované 
rozvody na sídlišti Vlára a jednotlivé objekty 
osazeny tlakově nezávislými domovními pře-
dávacími stanicemi (DPS) tak, jako na sídlišti 
Malé Pole, kde si mohou jednotliví odběratelé 
parametry pro vytápění a ohřev vody (data, 
hodiny a teploty) nastavit sami, nezávisle na 
okolních domech. Na kotelně K3 bude insta-
lován další kotel na biomasu o výkonu cca 
600 kW a kogenerační jednotka pro vlastní 
spotřebu elektrické energie. Daným napojením 
se rovněž podaří lépe využít stávající kotel na 
biomasu o výkonu 1600 kW. Na této kotelně 
budou rovněž instalovány kondenzační plyno-
vé kotle, které dokáží účinněji využít energii ze 
zemního plynu. Provoz kotelny po této změně 
je předpokládán 24 hodin denně i v letním 
období, čímž bude možno teplou vodu dohřívat 
kdykoliv a v jakémkoli množství. Kotelna na 
sídlišti Vlára u základní školy po této realizaci 
již nebude využívána vůbec, tak jako kotelna 
v budově I. stupně základní školy, v mateřské 
škole a na „svobodárce“ domu čp. 389.

Tak doufejme, že budeme úspěšní s naší 
žádostí a že danou realizaci se nám podaří 
zahájit již v příštím roce, což bychom my, 
a věřím, že i naši odběratelé, jen uvítali.

 Ing. Oldřich Kozáček, 
ředitel BTH Slavičín, spol. s r. o.

BTH Slavičín informuje



SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODA J 4

Radarové měření
V době od 6. do 12. 8. proběhlo ve Slavičíně 

a přilehlých obcích opětovné měření rychlosti 
motorových vozidel. Nedovolená rychlost je 
jednou z hlavních příčin dopravních nehod 
a není divu, že na toto porušování pravidel 
silničního provozu se policisté zaměřují 
nejvíce. Bylo zjištěno celkem 71 přestupků 
porušení rychlosti v obci, za které byla uložena 
souhrnná částka 100 500 Kč blokových pokut. 
Nejvyšší naměřená rychlost v obci, kde je 
povoleno 50 km, byla 102 km/h, a to přímo 
ve Slavičíně na Luhačovské ulici. Obdobné 
preventivní akce lze očekávat i v dalších 
měsících tohoto roku.

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu
Krátce několik slov k této problematice. 

Za rok existence bodového systému soudy 
potrestaly opilé řidiče v 6 581 případech. 
Dalších 8 935 prohřešků byly přestupky.
Jaký postih hrozí
do 0,2 promile – je na zvážení správního 
orgánu, dle okolností případu

Policie České republiky informuje Botičky

Neoblíbené botičky za špatné parkování 
se možná brzy stanou minulostí. Ministerstvo 
vnitra totiž zvažuje jejich úplné zrušení. Vy-
plývá to z resortního návrhu novely zákona 
o obecní policii. Podle ministerských úředníků 
se botičky, ofi ciálně „technické prostředky 
k zabránění odjezdu vozidla“, míjejí svým 
účinkem. Většina hříšníků prý stejně tvrdí, že 
na zákaz auto zaparkoval někdo jiný a netuší 
kdo, popřípadě se rovnou vymluví na osobu 
blízkou. Aby podobná opatření měla smysl, 
musí být vymahatelná.

Dopravní zpravodajství září 2007

celkem dopravních nehod 6

smrtelné zranění 0

těžké zranění 2

lehké zranění 4

podnapilí řidiči 3

0,2 - 0,3 promile – pokuta 10 až 20 tisíc Kč, 
půl roku až rok zákaz řízení, 3 body
0,3 - 0,99 promile – pokuta 10 až 20 tisíc, až 
rok zákaz řízení, 6 bodů
1 promile a více – trestný čin, hrozí zákaz 
řízení a až tři roky vězení.

Výtržník v restauraci
Dne 22. 8. krátce po jedenácté hodině došlo 

v restauraci U Talafy k narušení občanského 
soužití ze strany podnapilého hosta, který 
slovně napadal obsluhu, hosty a majitele 
restaurace. Přestupce byl zajištěn přivolanou 
policejní hlídkou. Svoje neuvážené jednání 
bude vysvětlovat přestupkové komisi.

Krádež alkoholu
Dne 30. 8. odcizil podezřelý mladík v pro-

dejně potravin ELVA láhev alkoholu v hodnotě 
278,50 Kč. Jmenovaný byl při krádeži přistižen 
obsluhující pokladní, které se k činu následně 
přiznal. U přestupce byla provedena dechová 
zkouška s naměřenou hodnotou 2,11 ‰ alko-
holu. Případ byl předán přestupkové komisi.

Již první týden nového školního roku se 
v Základní škole Vlára setkali rodiče žáků 
nově vytvořených šestých tříd. Zde se sezná-
mili s třídními učiteli svých dětí, vedením ško-
ly a metodičkou prevence. Hlavním důvodem 
této schůzky bylo poskytnutí nejdůležitěj-
ších informací o velmi užitečných, na naší 
škole již tradičních adaptačních pobytech 
a zahájení výuky podle vlastního školního 
vzdělávacího programu. V letošním školním 
roce se vyučují podle školního vzdělávacího 
programu žáci 1. a 6. ročníku.

Rodiče se dozvěděli, že hlavní změna spo-
čívá ve výběru metod, nikoliv obsahu výuky. 
Základní kompetence si žáci musí osvojit na 
všech školách. Způsoby, jimiž je k nim učitelé 
dovedou, však mohou být různé.

Po společné úvodní části následovala pro-
hlídka školní budovy. Rodiče měli možnost 
prohlédnout si několik nově vybudovaných 
a moderně vybavených odborných učeben, 
rekonstruované sociální zařízení, bezbarié-
rový přístup s výtahem a další prostory školy. 
Byl jim vysvětlen způsob elektronického 
objednávání školních obědů a obsluha auto-
matu na mléko a mléčné výrobky.

Většina rodičů bývala také žáky naší školy, 
proto je prohlídka velmi mile překvapila. 
Následně proběhly úvodní třídní schůzky, 
které se změnily v neformální besedu s tříd-
ními učiteli.

Na základě velké spokojenosti přítom-
ných rodičů budeme v podobných akcích 
pokračovat.

PaedDr. Karel Máťa, zástupce školy

ZŠ VLÁRA
Rodiče ve škole

V prvním zářijovém týdnu proběhla 
v městech Zlín, Uherský Brod, Hulín, 
Kroměříž a Slavičín akce zaměřená na 
sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Akci 
uskutečnila pražská fi rma Elektrowin ve 
spolupráci s Městem Slavičín dne 4. září 
tohoto roku na Horním náměstí. Nebylo 
možné si nevšimnout stánků s odměnami 
pro sběrače, skákacího hradu pro malé 
děti, přichystaného „vláčku“ či kontejneru 
na donesený odpad a přeslechnout hudbu 
a průvodní slovo komentátora Rádia Zlín, 
které bylo mediálním partnerem.

O celé akci se zmiňuji proto, že mezi výše 
jmenovanými (a to i většími) městy, bylo to 
naše v přepočtu odevzdaných dosloužilých 
elektrospotřebičů na jednoho obyvatele, 
nejúspěšnější.

Na tomto pěkném výsledku mají svůj 
nemalý podíl i žáci ZŠ Vlára, kteří se do 
ekologicky zaměřených akcí pravidelně 
zapojují. Za první stupeň nepotřebné spotře-
biče odnesli žáci 4. a 5. tříd, za druhý stupeň 
to byli šesťáci. Kromě radosti z malých dárků, 
které děti od organizátorů dostaly, je může 
těšit i vědomí, že se podílely na dobré věci, 
kterou ochrana přírody bezesporu je.

Koordinátor enviromentální výchovy při 
ZŠ Vlára Radoslav Filipovič

Zaznamenáváme stížnosti pracovníků 
fi rmy Joga, kteří nás upozorňují na par-
kující vozidla v blízkosti kontejnerových 
hnízd. Takto zaparkovaná vozidla ztěžují 
přístup ke kontejnerům, znemožňují vyjet 
kontejnerem ke sběrnému vozu a brání 
průjezdu sběrného vozu. Připomínáme, 
že dle ustanovení § 25, odst. 3, zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změně některých záko-
nů, při stání musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy. Tedy 6 m. 

Tímto vyzýváme řidiče, aby vozidla 
parkovali s ohledem na tuto skutečnost. 
Jedná se především o komunikace ve čtvr-
ti Malé Pole a čtvrti Vlára. Špatné parková-
ní bude řešeno jako přestupek a řidičům 
hrozí uložení blokové pokuty. 

Věříme, že řidiči budou při parkování 
vozidel více ohleduplní. 

Bohuslav Pjajko,
velitel Městské policie Slavičín

Městská policie Slavičín
informuje

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

I my jsme byli při tom

Město Slavičín a Sdružení 4xS 
zve nejširší veřejnost na

malé odhalení velké sochy, 
od sochaře Mária Kotrby, 

na kruhovém objezdu ve Slavičíně.
Zahájení v neděli 28. října ve 14 hodin.
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Gymnázium Jana Pivečky
Nabídka studia pro žáky základních škol:

 pro žáky 5. tříd ZŠ: osmileté studium 
7941K81

 pro žáky devátých tříd ZŠ: gymnázium 
– „živé jazyky“ 7941K408 (studenti budou 
profi lováni zvýšenou dotací v cizích jazy-
cích JA, JN, JF, JR, L s možností přípravy na 
jazykové zkoušky ESOL)

 pro žáky devátých tříd ZŠ: gymnázium 
- všeobecné 7941K401

Nabídka kroužků i pro žáky základních 
škol regionu:

 divadelní soubor – Mgr. Šárka Černíč-
ková

 hudební soubor Manteca – Jaroslav 
Maryáš

 přírodovědný kroužek (biologie, chemie) 
– Mgr. Lenka Hetmerová

 kroužek informatiky (programování, 
tvorba www) – Václav Bor

1. Dne 1. 10. 2007 proběhla za účasti rodičů 
a starosty města na radnici slavnostní imat-
rikulace studentů prvních ročníků.

2. Dne 27. 9. proběhla schůze Školské rady.
3. Gymnázium podalo v měsíci září tři gran-
tové projekty:

 do Nadace Jana Pivečky na spolupráci 
s Domovem důchodců z Nedašova,

 na MŠMT k realizaci týdenního enviromen-
tálně zaměřeného stacionáře v Hostětíně pro 
první ročníky,

 do Fondu mikroprojektů INTERREG IIIA na 
spolupráci s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom 
– „Po stopách arch. Dušana Jurkoviče“.
4. Na škole bude pokračovat projekt Brána 
jazyků, dotovaný z ESF – vzdělávání učitelů 
v anglickém jazyce.
5. Nela Zemčíková z oktávy se zúčastnila 
o prázdninách mezinárodní třítýdenní Letní 
školy na Univerzitě Palackého v Olomouci 
se zaměřením na cizí jazyky, politologii, soci-
ologii. Iva Častulíková z oktávy se zúčastnila 
týdenní letní stáže na Masarykově univerzitě 
v Brně, zaměřené na Evropskou unii.
6. V týdnu od 10. 9. do 14. 9. třídy G-4 a oktáva 
absolvovaly poznávací zájezd do Prahy.
7. Dne 10. 9. organizovala škola dobročinnou 
sbírku Srdíčkový den – výtěžek z této sbírky 

Nabídka forem a oborů středního vzdělávání 
pro školní rok 2008/2009

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(bez přijímacích zkoušek)
26 - 41 - M/002 
Elektrotechnika – NOVÝ OBOR
75 - 41 - M/004 
Sociální péče – sociálněsprávní činnost
23 - 45 - L/001 
Mechanik seřizovač
23 - 45 - L/004
Mechanik seřizovač – mechatronik
Střední vzdělání s výučním listem 
(bez přijímacích zkoušek)
1. strojírenské
23 - 56 - H/001
Obráběč kovů (obor s fi nanční podporou 
z rozpočtu ZK)
23 - 51 - H/001
Zámečník (obor s fi nanční podporou z roz-
počtu ZK)
23 - 68 - H/001
Automechanik
2. stavební
36 - 52 - H/001
Instalatér (obor s fi nanční podporou z roz-
počtu ZK)
36 - 55 - H/001
Klempíř – stavební výroba (obor s fi nanční 
podporou z rozpočtu ZK)
3. elektrotechnické
26 - 53 - H/001
Mechanik elektronických zařízení

26 - 51 - H/001
Elektrikář
4. služby 
66 - 51 - H/004
Prodavač, prodavačka – smíšené zboží
65 - 51 - H/002
Kuchař – číšník, kuchařka – servírka pro 
pohostinství
Nástavbové studium – střední vzdělání 
s maturitní zkouškou – pro absolventy 
tříletých oborů středního vzdělání s výuč-
ním listem ve dvouleté denní formě a tříleté 
dálkové formě studia
64 - 41 - L/524 
Podnikání (přijímací zkouška: MA+ČJ dne 
28. 4. 2008)

Přípravný kurz pro uchazeče do nástavbové-
ho studia: čtvrtky 4. 4., 11. 4., 18. 4. 2008 od 
14:15 hodin (matematika, český jazyk).
Dny otevřených dveří: pondělí 5. listopadu 
2007 od 8:00 do 18:00 hodin a pondělí 3. pro-
since 2007 od 8:00 do 18:00 hodin.

Ing. Miroslav Kadlec, ředitel školy

   
Střední odborná škola Slavičín

Divnice 119, 763 21 Slavičín
tel.: 577342408, fax: 577342408/kl. 33

www.sosslavicin.cz
e-mail: reditel@souslavicin.cz

zastupcetv@souslavicin.cz

Střední vzdělání s maV Základní škole praktické a Základní ško-
le speciální Slavičín se sídlem v místní části 
Hrádek jsme nový školní rok zahájili v nově 
zrekonstruovaných prostorách. V hlavní bu-
dově školy se podařilo během léta přestavit 
veškeré sociální zařízení včetně sociálního 
zařízení s bezbariérovým přístupem pro 
vozíčkáře. Dále byla zbudována ve všech 
třídách umývadla včetně nových obkladů, 
sprchový kout a šatna pro žáky. Tyto úpravy 
byly nutné v souvislosti se splněním požadav-
ků platných hygienických norem a náklady 
byly fi nancovány ze strany majitele budovy 
– Města Slavičín. V porovnání s minulostí je 
tento nový stav pro školu velkým přínosem 
a výsledek je opravdu velmi znát.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval 
vedení Města Slavičín a dalším zúčastněným, 
kteří svou vůlí a snahou přispěli ke zdaru tak 
zásadního díla. V neposlední řadě bych chtěl 
vyslovit poděkování všem zaměstnancům 
školy, jejichž úsilím se podařilo připravit 
příjemné prostředí pro děti naší školy.

Mgr. Josef Fusek, ředitel školy

ZŠ praktická a Speciální
Od září v novém…

Mateřská škola 
Slavičín-Malé Pole

oznamuje: 
I v tomto školním roce pokračuje hraní rodi-
čů s dětmi, které ještě do školky nechodí. 

Přijďte se k nám podívat 
a pohrát si  ve dnech 23. 10., 20. 11. 

a 18. 12. 2007 vždy od 14 do 16 hodin. 
Budete vítáni! 

je určen na podporu dětských oddělení 
nemocnic v České republice a zařízením 
pečujícím o nemocné děti.
8. V rámci festivalu slovenského fi lmu se 
dne 13. 9. studenti zúčastnili fi lmového 
představení „Ružové sny“.
9. Gymnázium nabízí ve školním roce 
2007/2008 studium v následujících kur-
zech:

 kurz matematiky pro přípravu na přijímací 
zkoušky na VŠ včetně výrokové logiky pro 
právnické fakulty,

 kurzy v cizích jazycích: francouzský 
jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, ruský 
jazyk,

 kurzy základů účetnictví, daní pro podni-
katele a ekonomie pro přípravu na VŠ.

Začátek kurzů: říjen 2007, 2 hodiny týdně, 60 
hodin za rok, cena dle počtu uchazečů, termín 
dle dohody s vyučujícím, zabezpečení kurzů 
vyučujícími gymnázia, bližší informace podá 
vedení školy. 

Mgr. Josef Maryáš,
ředitel Gymnázia Jana Pivečky

PŘÍZNIVCI POHYBU!
I v tomto školním roce je tu pro vás v hale cvičení.
Vždy v PONDĚLÍ a ČTVRTEK:
 Aerobic:  18:30 – 19:30
 Tae-bo:  19:30 – 20:30

S sebou si vezměte nadšení a skvělou náladu a přijďte mezi 
nás! Těší se vaše cvičitelky – Pavla, Jana a Denisa.
A 8. 10. 2007 přijďte všichni, kdo jste třeba ještě nikdy 
necvičili a chtěli byste!
Jsou pro vás připraveny ukázkové hodiny, kde se můžete 
aktivně zapojit. Tak na viděnou!
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Přestává se vám líbit, kolik času tráví 
Vaše dítě u počítače a jak se mu pomalu 
zakulacují záda? Anebo naopak, máte doma 
„neposedu“? Pak čtete ty správné řádky.

Přihlaste svého „rošťáka“ či „rošťandu“ 
do FREESTYLE DANCE kroužku, který je 
v tomto školním roce novinkou. Váš potomek 
se zde „vyblbne“ při všemožných (i nemož-
ných) stylech hudby a ještě k tomu si v každé 
hodině zpevní a protáhne své tělo.

Takže neváhejte – jste vítáni! Kroužek je 
určen pro děti 1. stupně ZŠ.

Těší se Denisa Nováková, vedoucí 
zájmového kroužku při DDM.

Maminky

Odzvonilo času klidu a po-
hody, prázdninám a dovole-
ným. Zůstávají vzpomínky. 

Část námi pořádaných letních 
aktivit jsme zachytili fotoaparátem. Děti, 
které s námi letos byly na prázdninách tá-
borech, si mohou přinést do domu dětí CD. 
Zdarma si odnesou část svých nejčerstvějších 
letních vzpomínek.

Jedna etapa končí, druhá začíná; je tu nový 
školní rok a s ním i nabídka našich pravidel-
ných aktivit – zájmových kroužků, kurzů. 
Myslíme si, že si v nabídce může každý najít 
své. Nabídka je určena širokému věkovému 
spektru našich klientů, předškoláky počínaje, 
dospělými konče. Z novinek zde kupříkladu 
najdete další modelářský kroužek, freestyle 
dance (jedná se nejen o pohybovou aktivitu, 
ale současně i o pomocníka v souvislosti 
se správným držením těla; o této aktivitě 
se dozvíte více z dalšího článku, který 
o ní samostatně pojednává), němčinu pro 
začátečníky.

V tomto školním roce se bude o aktivity 
(pravidelné i nepravidelné) starat kolektiv 4 
interních a 29 externích pracovníků.

V současné době jsme vyexpedovali naše 
nabídkové listy do obou mateřských a obou 
základních škol našeho města. Termín ode-
vzdání přihlášek do zájmových kroužků 
byl stanoven na 1. 10. 2007. Pokud ale máte 
ještě o některou z nabízených pravidelných 
aktivit zájem, můžete k nám přijít i po tomto 
termínu a své dítě přihlásit.

Máme za sebou září, s ním i první aktivity 
v rámci nepravidelné činnosti: zájezd do 
Dinoparku a ZOO ve Vyškově pro cílovou 
skupinu „Rodiče a děti“ (na základě pozitivní 
reakce rodičů se zamýšlíme nad další nabíd-
kou pro tuto cílovou skupinu), děvčata ze 
zájmového kroužku Diskotanců I vystoupila 
4. září při veřejné akci na Horním náměstí 
ve Slavičíně. V neděli 9. září se prezentovalo 
naše zařízení prostřednictvím Míši Štefaní-
kové na veřejné akci „Jak to dělali naši sta-
říčci“. 19. září proběhl v našem městě „Den 
se světluškou“ (participace: DDM Slavičín, 
obě ZŠ našeho města, Gymnázium J. Pivečky 
a SOŠ Slavičín–Divnice), 21. – 22. září se 
uskutečnil dvoudenní integrační zájezd do 
Jižních Čech.

Na všechny naše klienty v námi nabíze-
ných aktivitách ve školním roce 2007/2008 
se moc těšíme. 

Pedagogické pracovnice DDM Slavičín

Dům dětí a mládeže Slavičín - Zprávy z domečku pro děti 

Letní dětský tábor Martiňák – nejmladší 
účastnice tábora se učí střílet z luku.

Lanové centrum pod hradem Helfštýn.

Letní dětský tábor Rusava.
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Stalo se již pravidelnou zvyklostí, že měsíc 
říjen otevírá brány všech knihoven v České 
republice ještě více dokořán než v jiných 
obdobích a zve své příznivce k aktivní 
účasti na široké paletě čtenářských akcí 
a programů.

Letošní, tak trochu netradiční 
pojetí Týdne veřejných knihoven 
na téma „knihovnická bašta“ 
inspirovalo i městskou knihovnu 
ve Slavičíně, aby v době od 1. 
10. do 7. 10. 2007 sestavila pro 
všechny dětské i dospělé návštěvníky lákavé 
čtenářské menu, plné standardní i speciální 
nabídky svých služeb.

Můžete tedy vybírat z následujících 
pořadů:
Úterý 2. října

Knihovnické dobroty aneb jak upéct dort 
s pejskem a kočičkou – zábavné odpoledne 
plné her, soutěží, kvízů a hádanek pro děti 
ze školních družin ZŠ.
Středa 3. října

Literární hostina – celodenní veřejné 
společné čtení. Od 8 hodin probíhá pro 
přihlášené třídy ze ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole 
a Gymnázia J. Pivečky, od 18. hodiny je urče-
no veřejnosti. Čtou postupně zájemci z řad 
žáků, studentů, učitelů a ostatních příznivců 
četby. Zúčastnit se mohou i posluchači. Je 
možno číst úryvek z prózy, poezie, vlastní 
tvorby, vítá se knižní všehochuť – příspěvky 
veselé, vážné, zábavné i poučné. Součástí 
akce bude i propagace zajímavých knižních 
novinek a čtenářská anketa o nejčtenější 
literární titul v našem městě – Kniha, která 
mě vzala za srdce. Návštěvníci tohoto dne 
mohou také zhlédnout výstavu fotografi í 
mapujících historii místního knihovnictví 
Knihovna v proměnách času.
Čtvrtek 4. října

Den čtenářských specialit a zároveň Den 
otevřených dveří v knihovně.

Program:
 průběžná školení v oblasti ovládání nového 

elektronického katalogu knihovny – vyhledá-
vání titulů, rezervace knih čtenáři, aj.

  Zábavné vaření s Internetem – internetové 
instruktáže pro všechny zájemce o webové 
stránky s recepty a vším o dobré a zdravé 
výživě, dietním stravování a zdravém život-
ním stylu.

  Světové i krajové recepty v literatuře 
– výstava knih s tematikou stravování, vaření, 

spojená s exkurzí klubu důchodců do 
knihovny.

 Pro kluky i holky je tu 
– jídelníček Interne-
tu – odpolední surfo-

vání po Internetu plné 
webových zajímavostí 

a vtipných nápadů pro 
děti a mládež.
  Čtenářská amnestie 

– nově přihlášení čtenáři 
budou osvobozeni od regis-

tračních poplatků, ostatní od poplatků za 
upomínky.

 Nejlepší vitamíny pro duši – výstava kniž-
ních novinek z oblasti duchovní a populárně 
psychologické literatury.
Pátek 5. – sobota 6. října

Pohádkiáda IV. aneb Jak vyzrát na Pohád-
kožrouta – 4. ročník tradičního knihovnic-
kého happeningu pořádaného ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže. Děti se mohou těšit 
na následující program:

Začínáme v 15:30 hodin v městské 
knihovně - představení maskota Pohádkiády 
– Pohádkožrouta četbymilovného.

Akce pokračuje veselým literárním odpo-
lednem v knihovně, kde si děti společně 
zasoutěží, v kouzelném hrnci uvaří vlastní 
pohádku, vyluští několik křížovkářských hla-
volamů a ochutnají pohádkový koktejl. Poté 
bude následovat pestrý průvod pohádkových 
masek městem, jehož cílovým stanovištěm 
je dům dětí. Zde bude páteční pohádkové 
dobrodružství vrcholit dalším soutěžním 
kláním, kvízy, diskotékou a nakonec společ-
ným nocováním.

V sobotu 6. října v dopoledních hodinách 
proběhne slavnostní zakončení Pohádkiády 
s vyhlášením vítězů a jejich oceněním.

Jak praví starodávné rčení – „nejen chle-
bem živ je člověk“, z čehož plyne, že jak 
tělesná, tak i duševní stránka každého z nás 
si žádá hodnotnou a hlavně zdravou výživu. 
Proto věříme, že využijete naší knihovnické 
pohostinnosti a najdete si v tomto týdnu 
čas na pozdní literární snídani či lehkou 
odpolední svačinu, případně večeři plnou 
lákavých čtenářských minutek. 

G. Klabačková, vedoucí MěKK Slavičín

Tak jako každý rok, i letos chystá Městský 
klub a infocentrum ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže ve Slavičíně soutěž o KRÁLE 
DÝŇOVÝCH STRAŠÁKŮ.

Kdo bude mít chuť a zájem soutěžit, ať 
už si začne v předstihu shánět svou dýni, 
patizon, cuketu.

Pak ji sám nebo za podpory zdatné 
osoby může vyřezat, nazdobit vším, co mu 
přijde pod ruku a přinést do 17. října 2007 
do Domu dětí a mládeže. Tam se všichni 

Říjnový týden „specialit“ v městské knihovně

králové a královny vyhodnotí a 19. října 
2007 si společně řekneme v 16:30 hodin 
na Domě dětí, který král nebo královna 
bude celý týden kralovat ostatním dýňo-
vým strašákům u kruhového objezdu ve 
Slavičíně.

Zajímavé ceny obdrží 
všichni soutěžící. 

Informace podá 
Marie Studeníková, 

tel.: 577 342 251.

Slavičíně.
Zajím

M

DÝŇOVÍ, PATIZONOVÍ I CUKETOVÍ STRAŠÁCI

Vážení uživatelé Vzdělávacího střediska 
Nadace Jana Pivečky,

vzhledem k tomu, že 31. 10. 2007 končí 
podpora našeho projektu z prostředků EU, 
státního rozpočtu a Zlínského kraje, dovo-
lujeme si Vás informovat o změnách, které 
nastanou ve využívání Vzdělávacího střediska 
Nadace Jana Pivečky veřejností od 1. listo-
padu 2007. Protože v současné době není 
vyhlášen žádný program, ve kterém bychom 
mohli žádat o další fi nanční podporu provozu 
střediska a nadále poskytovat naše služby 
zdarma, jsme nuceni přistoupit ke zpoplatnění 
některých služeb, které VSNJP nabízí. Bude 
se jednat zejména o poplatek za využívání PC 
a internetu a za tisk, kopírování či zálohování 
dokumentů a poplatek za kurzy. Protože jsme 
nezisková organizace, bude ceník vycházet 
pouze z potřeby pokrytí provozních nákladů 
a bude zveřejněn ve středisku, na stránce 
www.pivecka.cz a v listopadovém Slavičín-
ském zpravodaji.

Proti tomu se budeme snažit zkvalitnit naše 
služby například rozšířením provozní doby 
pro veřejnost i na dopolední hodiny a rozší-
řit nabídku služeb a kurzů nejen pro cílové 
skupiny, ale i pro širokou veřejnost.

Do 31. 10. 2007 se dosavadní provoz 
nemění.

PC a Internet je možné využívat v PO, ST, 
ČT 12:00 – 20:00, 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, 739 095 315. Aktuální informace 
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 NADA-
CE JANA PIVEČKY“ JE SPOLUFINANCO-
VÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, 
MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
A ZLÍNSKÝM KRAJEM.

Informace Vzdělávacího střediska 
Nadace Jana Pivečky
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Radost z vítězství nad švédským soupe-
řem v hokejovém chrámu T-Mobile Areny 
v Praze. Takový pocit si prožije jenom 
málokdo. Slavičínským fl orbalistkám se 
to povedlo v červenci na turnaji Prague 
Games.

Slavičanky se na mezinárodní mládežnic-
ký turnaj dostaly díky spolupráci s pražským 
klubem FBC Elite. „Elite Praha je nově 
založený klub, který se ale chtěl Prague 
Games zúčastnit. Oslovil tak oddíly, 
které byly nejlepší v žákovských 
ligách. Kromě nás třeba ještě Jičín,“ 
vysvětluje Rudolf Novotný, který 
slavičínské žačky trénuje společně 
se svojí ženou Milenou. „Původně 
si v Elite vybrali pět našich hráček, 
nakonec jsme do Prahy přicestovali se 
třinácti děvčaty. Pět jich hrálo v kategorii 
do šestnácti let a osm pak v kategorii do 
čtrnácti,“ doplnil Novotný.

Tým v kategorii do čtrnácti let se stal 
nakonec vyloženě slavičínskou záležitostí, 
přestože hrál pod hlavičkou pražského 
klubu. „Pražané sehnali na první dvě utkání 
jedinou hráčku, zbytek odehrály jenom naše 
holky,“ uvedl Novotný.

A právě Slavičanky v kategorii do čtr-
nácti let trenéra Novotného svými výkony 
velice překvapily. „Mám z nich obrovskou 
radost. Vyzkoušely si, že dokážou hrát i bez 
starších spoluhráček, které v sezóně náš tým 
táhly. Najednou zjistily, že mohou odehrát 

vyrovnané zápasy i proti silným soupeřům. 
S výsledkem i umístěním jsem maximálně 
spokojený. Pro nás to totiž nakonec zna-
menalo šesté místo a před sebou jsme měli 
jenom dva české týmy,“ povídal Novotný.

V další kategorii do šestnácti let na tom 
byl tým s pěti Slavičankami v sestavě podob-
ně. Na turnaji dokráčel až do čtvrtfi nálové 
skupiny. Odtud se mu už sice nepodařilo 

probojovat do bojů o medaile, na kontě 
však měl cenný skalp tří švédských 

celků.
„Zápasy proti soupeřkám 

z kolébky florbalu byly pro 
nás obrovskou školou. Takové 
duely jsou úplně jiné. Švédky 

jsou světová špička. Jejich hra 
ale připomíná spíš šachovou partii. 

My jsme je dokázali porazit díky naší 
schopnosti improvizovat,“ shrnul recept na 
úspěch Novotný.

V týmu do šestnácti let odehrála pětice 
Slavičanek celý turnaj pohromadě. Díky 
svým výkonům si hráčky řekly o účast na 
další mezinárodní akci. Klub Elite si vybral 
tři Slavičanky do ženského týmu pro Fortuna 
Czech Open, největší světový turnaj klubové 
scény. Z toho si pak trio Radka Topičová, 
Pavla Manová a Lucie Machů odvezlo 
bronzové medaile.

„Pro holky to byl obrovský úspěch. Doká-
zaly, že ani v ženské kategorii se neztratí. 

První místo v základní skupině a účast 
v play-off. Taková je bilance slavičínských 
fl orbalistů na největším světovém podniku 
klubové scény, na Fortuna Czech Open. 
Slavičané si tak v srpnu v Praze vyzkoušeli 
svoji formu před začátkem nového ročníku 
druhé ligy. Po třech vítězstvích a jedné 
remíze postoupili do šestnáctifi nále, ve 
kterém prohráli na nájezdy 4:3 s pražským 
celkem SSK Future.

„Na Czech Open jsme se přihlásili vůbec 
poprvé, a tak bereme už samotný postup 
ze skupiny jako velký úspěch. Dostali jsme 
se mezi dvaatřicet nejlepších týmů z celko-
vého počtu stodvaceti,“ uvedl Petr Zemčík, 
předseda slavičínského oddílu.

Slavičínští se na pražském podniku střetli 
postupně se švédským Hammarbyhojdens, 
maďarskými Cartoon Heroes, Jazzmany 
z Žatce a pražským Lhokamem. V prvních 
třech zápasech Slavičané zvítězili, v posled-
ním získali bod za remízu a postoupili tak 
z prvního místa v základní skupině.

V prvním kole play-off pak narazili 
na pražský tým SSK Future. V zápase 
prohrávali už 3:0, v posledních minutách 
se jim ale povedlo ještě vyrovnat. O vítězi 
tak musela rozhodovat trestná střílení. 
V těch se vedlo lépe Pražanům a Slavičín 
se s turnajem rozloučil.

A některé další hráčky z našeho týmu by tu 
úroveň zvládly taky, i když je to obrovský 
skok proti žákovské lize. Všechno je najed-
nou rychlejší, hra je fyzicky náročnější,“ 
vysvětlil Novotný.

Na zkušenostech úspěšné trojice by měl 
stát nový tým juniorek, který začal přes léto 
trenér Novotný se svou ženou budovat.

„Budeme v první lize nováčky a navíc půl-
ka týmu bude věkem stále patřit do žákovské 
kategorie. Chceme se v první sezóně hlavně 
oťukat a uvidíme, jak nám to půjde,“ shrnul 
ambice před novým ročníkem Novotný.

Sezóna slavičínským juniorkám začíná 
v neděli 30. září dvěma zápasy v domácím 
prostředí slavičínské haly.

Kompletní verzi článku najdete na webu 
www.sksnipers.cz 

Vít Zemčík

Slavičínské fl orbalistky se dostaly mezi světovou elitu

Druholigová sezóna začala pro slavičín-
ské fl orbalisty v polovině září. První kola 
se však hrála po uzávěrce Slavičínského 
zpravodaje. Aktuální informace a výsledky 
slavičínského týmu najdete společně se 
zpravodajstvím, fotogalerií nebo videosek-
vencemi z turnaje Fortuna Czech Open na 
webu www.sksnipers.cz Vít Zemčík

p
v

Výsledky Slavičína na Fortuna 
Czech Open:
Základní skupina
SK Snipers Slavičín – Hammarbyhojdens 
IBK (SWE) 3:2
IBK Cartoon Heroes (HUN) – SK Snipers 
Slavičín 1:4
SK Snipers Slavičín – Jazzmani Žatec 8:0
Lhokamo Praha – SK Snipers Slavičín 0:0

Play-off
SK Snipers Slavičín – SSK Future 3:4 po 
sam.nájezdech (1/16fi nále)

Sestava Slavičína na Fortuna Czech 
Open:
Marek Loskot – Radim Čuč, Jaroslav Jor-
dán, Miroslav Máčala, Vít Zemčík – Jakub 
Tománek, Roman Filkorn, Jaroslav Saňák, 
Přemysl Janeček, Martin Mikloš, Jan Jane-
ček, Ondřej Šuráň, Radim Pokorný

Přijďte se podívat na fl orbal

Sobota 29. září – muži A (II. liga)
10:00 Slavičín – Torpedo Havířov B
14:35 Slavičín – NS Ostrava

Neděle 30. září – juniorky (I. liga)
11:10 Slavičín – Valašské Klobouky
14:20 Sokol Brno Židenice – Slavičín

Sobota 13. října – starší žáci (liga starších 
žáků) 
9:00 Slavičín – Vsetín
12:15 Zlín – Slavičín

Sobota 3. listopadu – muži B (III. liga)
9:00 Slavičín – Bučovice
15:10 Slavičín – Kroměříž

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

STÁLÝ NÁBOR 
DÍVEK NA FLORBAL

Zájemkyně o fl orbal se mohou kdykoli 
přihlásit buď na slavičínské ZŠ 

u paní učitelky Novotné, nebo na tréninku 
z v úterý či ve čtvrtek od 15 hodin 

ve slavičínské sportovní hale.

Slavičané otestovali svoji formu na Czech Open
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Milí rodiče, milé děti, 
ve středu 17. 10. v 16:15 hodin zahajujeme v prostorách Orlovny další ročník 

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ ve věku 2 – 6 let. 
Přijďte si s námi zacvičit a zahrát si. Srdečně zveme nové cvičence. 

Cvičení je zdarma, nájemné Orlovny je hrazeno z grantu Města Slavičín. 
Informace: Ing. Eva Hubíková, tel. 737 810 692.

Vynikajícího úspěchu dosáhl národní tým 
ve futsalu na IX. MS v argentinské provincii 
Mendoza, kde obsadil skvělé páté místo ze 16 
účastníků a dokázal také vyhrát další turnaj 
o Pohár města San Rafael, když ve fi nále pora-
zil mistry Evropy - profesionály z Ruska.

V základní skupině MS v Argentině Češi 
nejdříve porazili mistry světa z roku 1997 
Venezuelu hokejovým výsledkem 1:0, dále 
v klíčovém souboji v boji o postup ze skupiny 
výbornou Kanadu 3:2 a v závěrečném utkání 
ve skupině, kde už prakticky o nic nešlo, pro-
hráli s vicemistry světa Kolumbií 0:10. 

Rozhodující čtvrtfi nálový souboj proti Peru 
odehrál národní tým skvělým způsobem, ale 
nepřízeň jihoamerických sudích, kteří byli 
po utkání suspendováni do konce turnaje, 
jej připravila o možnost zahrát si o medaile 
a Peruáncům tak podlehli 5:7.

Turnaj o konečné umístění se měl odehrát 
v San Rafaelu, ale vyřazené týmy ze čtvrtfi -
nále Bolívie, Belgie a Ekvádor do Patagonie 
nepřicestovaly, ať už z ekonomických či 
dalších důvodů, a disciplinární komise Svě-
tové asociace futsalu je za neúčast v turnaji 
potrestala. Češi jediní splnili podmínky účasti 
v turnaji o 5. - 8. místo a defi nitivně jim náleží 
5. místo na mistrovství světa.

Pořadatelé MS narychlo zorganizovali 
v San Rafaelu turnaj o Pohár města za účasti 
Česka, Norska a Ruska, kde náš tým porazil 

Nory 6:5 a ve fi nále úřadujícího mistra Evropy 
Rusko 7:6. Tím potvrdil skvělou formu na 
šampionátu. Mistrem světa se stala Paraguay 
před Argentinou a Kolumbií.

Na historickém úspěchu se podíleli i naši 
hráči Filip Macek, Ivoš Světlík a Ondra Sto-
janík, kteří v sálovkářské lize oblékají dres 
Kominte Jestřabí, respektive Kroměříže, 
a jsou také kmenovými hráči slavičínského 
Jerevanu. Argentinský šampionát provázely 
neskutečné divácké návštěvy na utkáních 
a obrovský zájem všech médií.

Slavičínským hráčům se v Argentině dařilo 

Národní tým čeká v lednu turnaj v Norsku 
TOP EUROPE 4 za účasti Ruska, Belgie, Nor-
ska a Česka, v březnu 2008 pak v belgických 
Antverpách Mistrovství Evropy.

MS 2011 proběhne v Evropě a Česká repub-
lika je vážným kandidátem na pořádání tohoto 
světového šampionátu. Je možné, že jedna ze 
základních skupin X. MS by se odehrála ve 
zlínském regionu!

Více na www.futsal-salovyfotbal.com 
a www.mundialfutsal.com.ar 

Tělocvičná jednota 
SOKOL Slavičín

ve spolupráci s Domem
 dětí a mládeže Slavičín pořádá 

12. ročník populárního závodu

ZÁVODÍ CELÁ RODINA
Sportovní hala SK Slavičín –

sobota 1. prosince 2007 v 8:30 hodin.
Přezůvky si vezměte s sebou.

Fotbalová utkání FC TVD v měsíci říjnu
Divize E

Sobota 6. 10. FC TVD – Hranice 15:30 hodin
Sobota 20. 10 FC TVD – Karlovice 15:00 hodin

Dorost
Sobota 13. 10. FC TVD – FC Morkovice 10:00 hodin, 12:15 hodin
Sobota 27. 10. FC TVD – Ostrožská N. Ves 10:00 hodin, 12:15 hodin

Žáci
Sobota 6. 10. FC TVD – TJ Kelč 9:30 hodin, 11:15 hodin
Sobota 20. 10. FC TVD – TJ Sokol Poličná 9:30 hodin, 11:15 hodin

Muži B
Neděle 14. 10. FC TVD – Sehradice 10:00 hodin
Neděle 28. 10. FC TVD – Tečovice „A“ 10:00 hodin

Přípravka
Pondělí 22. 10. FC TVD – FC Tescoma Zlín „B“ 16:00 hodin
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Lochovecký pohár jezevčíků – IV. ročník

V měsíci červnu jsme navštívily naše obča-
ny, kteří v současné době pobývají v Domově 
důchodců v Loučce. Pro každého jsme přichys-
taly malý dárek z klubových peněz. Přátelské 
popovídání převážně o životě ve Slavičíně a 
o kamarádech či kamarádkách, vhánělo do 
očí slzy dojetí a radosti. Toto setkání potěšilo 
nejenom je, ale my jsme měly velkou radost 
z toho, že jsme mohly udělat potěšení druhým. 
Určitě nebyla tato návštěva poslední.

Kolektiv žen z Klubu důchodců ve Slavičíně 
Brlicová, Bělotová, Nováková a Pivničková

V sobotu 21. 7. 2007 se uskutečnil ve Slavičíně 
již 4. ročník Lochoveckého poháru jezevčíků, 
pořádaný ve spolupráci Okresního myslivecké-
ho spolku Zlín a Mysliveckého sdružení Jamné 
Slavičín. Přihlášeno bylo celkem 30 psů, z toho 
28 z České republiky a 2 reprezentanti Sloven-
ska. Zřejmě vzhledem k mimořádně vysokým 
denním teplotám někteří z vůdců nechtěli ris-
kovat špatnou vizitku svých svěřenců, zejména 
při práci na pobarvené stopě, a tak se nakonec 
dostavilo na zkoušky „jen“ 21 psů.

Tak jako každý rok, převažovalo na startu 
plemeno jezevčíků drsnosrstých standard, kte-
rých se dostavilo 12, ve zbytku pak byli zastou-
peni, jezevčíci dlouhosrstí, hladkosrstí, drsností 
trpasličí, border teriéři a foxteriéři hladkosrstí 
i hrubosrstí. Každý z přítomných 
v početné koroně mohl na vlastní 
oči posoudit práci zástupců jed-
notlivých plemen při práci na 
povrchu v lese i v podzemí na 
umělé noře a udělat si obrázek 
o jejich vhodnosti k výcviku pro 
loveckou práci v požadovaném 
prostředí.

Již při nástupu v Pivečkově 
lesoparku bylo zřejmé, že vysoká 
teplota se zle podepíše nejen 
na práci jednotlivých psů, ale 
i dokonale prověří fyzickou 
připravenost jejich vůdců. Vý-
hodu měl ten, kdo si vylosoval nízké startovní 
číslo a nastupoval na zkoušky tak říkajíc „za 
chládku“. Zvyšující se denní teplota násobila 
náročnost jednotlivých disciplín, a tak museli 

někteří vůdci průběžně zásobovat sebe i své 
svěřence dostatečným přídělem pitné vody 
a osvěžovat se společným kropením.

Kolem čtvrté hodiny odpolední proběhlo za 
zvuků troubení fanfár na myslivecké borlice 
závěrečné vyhodnocení v pěkném prostředí 
Pivečkova lesoparku.

Vítězem Lochoveckého poháru se stal jezev-
čík hladkosrstý standard Brok z Kosovské samo-
ty, vedený Miroslavem Novákem z Kuřimi, který 
startoval jako druhý. Druhý v pořadí se umístil 
jezevčík drsnosrstý standard Brit od Černých 
rytířů, vedený Pavlem Huskem z Rudic, startu-
jící jako čtvrtý. Pomyslnou bronzovou medaili 
pak vybojovala fenka jezevčíka drsnosrstého 
trpasličího Jackie od Letu, vedená Zdeňkem 
Sojkou ze Svatého Štěpána, startující jako 
třetí. Dva slavičínští zástupci, dvouletý chovný 
jezevčík dlouhosrstý standard Ben z Lovcovny 
a stejně starý foxteriér hladkosrstý Egar od Titě-
ře, neměli při losování štěstí a vytáhli si vysoká 
startovní čísla, takže nastupovali k jednotlivým 
disciplínám až v odpoledních hodinách. Přesto 
předvedli oba velmi pěknou práci a úspěšně 
absolvovali všechny disciplíny. Ben z Lovcovy, 
vedený Šárkou Kamenčákovou z Rudimova, 
předvedl nejlepší práci na barvě. Přestože 
k plnění jednotlivých disciplín nastupoval až 

jako úplně poslední, měl při 
práci na pobarvené stopě jako 
jediný plný počet bodů a i přes 
třicetistupňové vedro a stopu 
starou více jak 24 hodin pro-
vedl bezchybný rychlý dosled 
a získal pohár pro nejlepšího 
vůdce na barvě.

Rád bych zde poděkoval 
hlavním sponzorům tohoto 
závodu akce fi rmě Prabos, a. s., 
Karlu Došlovi,

Ing. Václavu Obadalovi 
a BTC Trade, s. r. o., bez jejichž 
vydatné pomoci a také díky 

vypsanému grantu města Slavičína by nebylo 
možno tak zdařilou kynologickou akci podob-
ných rozměrů uskutečnit.

Jiří Skládal, předseda MS Jamné

Přátelské setkání v Loučce

MO ČSŽ pořádá

PODZIMNÍ BAZÁREK 
DĚTSKÉHO OŠACENÍ

V Orlovně ve dnech 18. a 19. října, od 12 do 18 hodin.
Za dodané věci neručíme!!!

Sdružení za dětský život Jihlava

Vás zve na PŘEDNÁŠKU s besedou 
a promítáním

CO NEVÍTE O POTRATU
v pátek 5. října v 18 hodin v Orlovně. 

VSTUP ZDARMA.

Přednáška je určena katolíkům a všem 
lidem dobré vůle.Přednášejí lektorky 
sdružení Za dětský život Jihlava.

Jak matce pomůžeme?
-  při rizikovém těhotenství pomůžeme 

najít kvalitního lékaře,
-  při potřebě utajit těhotenství a porod 

poradíme a pomůžeme jednat,
-  matce s nedokončeným vzděláním 

poradíme, či vyjednáme dokončení 
studia,

-  při fyzickém nebo psychickém nátlaku 
pomůžeme najít bezpečné ubytová-
ní,

-  potřebné matce pro dítě zajistíme 
základní výbavičku,

-  v případě nemožnosti dítě vychovávat 
pomůžeme svěřit dítě do adopce.
Informace, informační materiály, 

videokazety a pomoc těhotné matce 
v tísni zdarma.
Sdružení Za dětský život Jihlava, Teleč-
ská 47, 586 01 Jihlava; telefon/záznam-
ník/fax: 567 306 334, mobil: 776 781 066, 
e-mail: nenarozeny.zivot@centrum.cz, 
Mgr. Ing. E. Štěpančíková.

TRUHLÁŘSTVÍ – PIZÚR
Zábradlí. Schody. Dveře. Balkony. Pergoly. Altány. Dřevostavby.

Zakázková výroba a montáž

PALUBKY  12, 14, 15, 19 mm – skladem
   Klasik, Tatran, Softline – podlahy

   PC, PVC, SKLOLAMINÁT 
   TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ DESKY

   KOMŮRKOVÉ DESKY 4 – 25 mm 

   ŘEZÁNÍ NA MÍRU 
   PRODEJ A MONTÁŽ

SLAVIČÍN – DIVNICE www. volny.cz/drevovyroba
Tel.: 604 897 698 drevovyroba@volny.cz

 MARLON

LEXAN

 MARVEC
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NAROZENÍ
Milan a Milena Cekierovi – syn Milan
Miroslav a Miroslava Fojtíkovi – dcera Adéla
Tomáš a Eva Havrlantovi – syn Jakub
Luděk a Pavla Šimoníkovi – syn Štěpán
Tomáš a Kamila Faldíkovi – syn Tomáš
Radek a Jana Studenkovi – dcera Anna
Josef Zajíček a Barbora Hýblová – syn Tomáš

SPOLEČENSKÁ KRONIKA SRPEN

SŇATKY
Tomáš Volný a Lenka Mazúrová
Radek Soukup a Michaela Čuříková
Ermanno Massa a Radka Barboříková 
Petr Ondrůšek a Jana Svitáková

ÚMRTÍ 
 7. 8. 2007  Karel Salvet, 72 let, Hrádek
 8. 8. 2007  Svatopluk Borák, 69 let, Slavičín
 9. 8. 2007  Bronislav Vrána, 54 let, Slavičín
 14. 8. 2007  Josef Saňák, 77 let, Slavičín
 15. 8. 2007  Marie Černobilová, 69 let, Slavičín
 15. 8. 2007  Pavel Onderka, 28 let, Slavičín
 18. 8. 2007  Stanislav Tománek, 79 let, Slavičín
 20. 8. 2007  Marie Zemánková, 93 let, Hrádek
 27. 8. 2007  Zdenka Čevelová, 79 let, Petrůvka
 29. 8. 2007  Luboš Ševčík, 52 let, Šanov
29. 8. 2007  Anna Šťastná, 52 let, Nevšová

Pokud nemáte zájem o zveřejnění 
ve společenské kronice, 
podejte tuto informaci 

na Městský úřad Slavičín, matrika, 
tel. č. 577 341 250, klapka 53.

Již nevrátíš se mezi nás, to všichni 
dnes už víme, však věříme, že 

přijde čas, kdy se zase uvidíme.
Dne 7. října 2007 vzpomeneme 7. 

výročí úmrtí pana 
Miloslava KOVAŘÍKA ze Slavičí-
na. S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, dcera s manželem, syn 
a rodiče.

Čas plyne dál, nevrátí, co vzal,
jen vzpomínky na Tebe zanechal.
Dne 22. října 2007 vzpomeneme 

5. výročí úmrtí pana 
Ing. Karla POLÁŠKA z Petrůvky.

Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a dcery. 

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel a žije s námi dál. 

Dne 11. října 2007 uplyne 10 let 
od úmrtí pana Františka BILKA 

ze Slavičína. Dne 17. listopadu by 
se dožil 80 let.

S láskou a úctou vzpomínají manžel-
ka, syn a dcery s rodinami.

V Z P O M Í N Á M E

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal na 

Tebe zapomenout.
Dne 13. října 2007 vzpomeneme 

10. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila naše dcera 

Blanka DORUŠKOVÁ ze Slavičí-
na. Za tichou vzpomínku děkují  

rodiče, sestra Renata a sestra 
Jarmila s rodinou.

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel a žije

 v srdcích dál.
Dne 14. října 2007 vzpomeneme 5. 

výročí úmrtí paní 
Hedviky PEŠKOVÉ z Nevšové 
a dne 15. října 2007 11. výročí 

úmrtí paní Hedviky HRBÁČKOVÉ 
z Nevšové. S láskou a úctou v srd-
ci vzpomíná manžel, rodina Janča-

říkova, Gapčova a Hrbáčkova.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 14. října 2007 vzpomeneme 

10. výročí úmrtí paní 
Marie DOMORÁDOVÉ 

ze Slavičína.
Vzpomínají manžel, dcera a syn 

s rodinami.

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

Dne 17. října 2007 vzpomeneme 1. 
smutné výročí úmrtí paní 

Aleny BOROVÉ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají a děku-

jí manžel, syn a dcera s rodinami.

S úsměvem na tváři Tě každý znal, 
všem, kteří potřebovali,

jsi vždy ochotně pomáhal.
A pak přišla ta krutá chvíle, tys 

odešel navždy spát, zaplakal bolestí 
každý, kdo Tě měl rád.

Dne 10. října 2007 vzpomeneme 
smutné 5. výročí, kdy nás navždy 

opustil drahý manžel, tatínek, děde-
ček pan Josef SÍVEK.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, syn a dcery s rodinami.

Děkujeme všem za projevenou 
soustrast a účast při posledním 

rozloučení s paní Marií ZEMÁN-
KOVOU z Hrádku. Zároveň chceme 
poděkovat ošetřující lékařce MUDr. 
Častulíkové a kolektivu lékařů a ses-
ter Městské nemocnice Slavičín za 
lidský přístup a vzornou péči při 

ošetřování naší maminky a babičky.
Rodina Zemánkova.

Děkujeme všem za projevy sou-
strasti, květinové dary a účast při 

posledním rozloučení s paní 
Jarmilou DĚDKOVOU ze Slavičína. 

Zarmoucená rodina.

Už nemůžeme přát, jen 
kytičku na hrob dát.

Dne 16. října 2007 by se dožil 80 
let náš milovaný tatínek a dědeček 
pan Alois MÜNSTER z Nevšové.
S láskou a úctou vzpomínají syn 

Lubomír a dcera Blanka s rodinami. 

Léta ubíhají, vzpomínka se tenčí, 
rodina jak strom se rozrůstá.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, 
nezapomene.

V den 20. 10. 2007 vzpomeneme 
100 let od narození holiče, 
kadeřníka, maskéra pana 

Leopolda MECHLA ze Slavičína, 
rodáka z Frenštátu pod Radhoš-

těm, a 17. listopadu 2007 si připo-
meneme 28. výročí jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají dcera 
Marie a syn Leopold s rodinami.

Dne 23. srpna 2007 jsme si připo-
mněli 2. výročí úmrtí pana 

Antonína VIKTORINA 
a 25. ledna 2008 vzpomeneme 

2. výročí úmrtí paní 
Jarmily VIKTORINOVÉ z Divnic. 
Kdo jste je znali, věnujte jim spolu 

s námi tichou vzpomínku.
Syn Antonín, dcera Jana a vnučka 

Andrea.

POZVÁNKA
na další Biblické hodiny s P. Miroslavem Strnadem

v klubovně Orlovny ve Slavičín, každý druhý pátek v měsíci v 19:00 hodin, ve dnech: 14. září, 12. října, 9. listopadu, 14. prosince 2007, 
11. ledna 2008, 8. února, 14. března, 11. dubna, 9. května, 13. června 2008.
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  5. 10. 19:30 Sokolovna
RYCHLÉ ŠÍPY – Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště, VYPRODÁNO

  13. 10. 16:00 Sokolovna 
HRAJE VÁM LHOŤANKA – pro všechny 
seniory a milovníky dechovek

  29. 10. 19:00 Sokolovna 
VELKÁ ZEBRA aneb JAKŽE SE TO JME-
NUJETE? – benefi ční divadelní předsta-
vení Divadla Palace Praha, vstupné 290 
a 250 Kč 

  19. 10. 16:30 DDM 
KRÁL DÝŇOVÝCH STRAŠÁKŮ – vyhod-
nocení

  12. 10. 19:00 Biblické hodiny s P. Mirosla-
vem Strnadem

  28. 10. 14:00 Kruhový objezd
Odhalení sochy od Mária Kotrby
VÝSTAVY

  1. 10. – 31. 10. Infocentrum
Petr SÍS – knihy, plakáty, ilustrace

  Do 31. 1. 2008 Jasmín 
František SLOVÁK – Les, výstava obrazů 

Kalendáře, pozvánky

Město Slavičín a Komise pro občanské záležitosti  
ZVE všechny seniory na pořad 

HRAJE VÁM LHOŤANKA. 
Milovníci dechovky, přijďte 

13. října 2007 v 16:00 hodin 
do sálu SOKOLOVNY ve Slavičíně. 

VSTUP ZDARMA. 

Výstavu knih, plakátů a ilustrací výtvarní-
ka Petra Síse můžete navštívit v minigalerii 
Městského infocentra Slavičín.

Mezinárodně uznávaný český výtvarník 
a autor dětských knih se narodil v Brně v roce 
1949. Dětství prožil v Praze, kde vystudoval 
střední i vysokou uměleckou školu. V letech 
1977 – 1978 studoval na Royal College of Art 
v Londýně. Po studiích se věnoval tvorbě 
animovaných fi lmů. Za fi lm Hlavy (1979) 
získal na fi lmovém festivalu v Berlíně hlavní 
cenu Zlatého medvěda.

Od roku 1982 žije ve Spojených státech 
amerických. Po dvou neúspěšných letech 
v Los Angeles se usadil v New Yorku. Jeho 

hvězdná kariéra začala v deníku The New 
York Times, pro který vytvořil více než tisíc 
ilustrací. 

Za dobu svého pobytu v USA ilustroval asi 
padesát knih a sám napsal dalších dvacet.

Tibet – tajemství červené krabičky je za-
tím poslední kniha, která Petru Sísovi vyšla 
v češtině. V roce 2006 získala cenu Magnesia 
Litera za knihu pro děti a mládež.

V češtině mu kromě Tibetu vyšly knihy Tři 
zlaté klíče (1995), Podivuhodný příběh Eskymo 
Welzla (1995), Hvězdný posel (1996) a Strom 
života – Charles Darwin (2004). Za tu poslední 
byl na knižním veletrhu v Boloni odměněn 
hlavní cenou pro literaturu faktu. Ocenění 
v soutěži Nejkrásnější knihy České republiky 
se dostalo knize Strom života, jež měla u nás tři 
dotisky a zároveň získala cenu Spolku grafi ků 
Hollar za nejkrásnější ilustrace.

V roce 2003 přijal Petr Sís pozvání Jana 
Pivečky a několik dní strávil na Valašsku. 
S rodinou navštívil Luhačovice, Valašské 
Klobouky a Zlín. Ve Slavičíně si prošel město, 
s dětmi navštívil místní koupaliště a Pivečkův 
lesopark.

Vystavené materiály pochází z mé sbírky 
a z archivu Nadace Jana Pivečky. Tímto dě-
kuji ředitelce Nadace Jana Pivečky Boženě 
Filákové a Lence Tomečkové za podporu při 
přípravě výstavy.

Výstavu PETR SÍS knihy, plakáty, ilu-
strace můžete navštívit od 1. 10. – 31. 10. 
2007 v minigalerii Městského infocentra 
Slavičín. 

Text a foto Josef Floreš

Na co se jít podívat

Poděkování za milé setkání

Dovolte mi, abych poděkoval za neza-
pomenutelný zážitek z akce „Jak to dělali 
naši staříčci“.

Tato akce pro mne zůstává milou vzpo-
mínkou a uvědoměním si, že lidé se dovedou 
stále společně scházet a nacházet cestu, jak 
alespoň na chvíli zapomenout na starosti 
všedního dne.

Kdo má rád tanec a rád si zazpívá, ví o čem 
a za co chci poděkovat.

Děkuji našemu panu starostovi, všem 
pořadatelům, kteří tuto akci připravili a kteří 
se na akci podíleli a především VÁM, kdo jste 
tuto akci podpořili ať už svým poslechem, 
potleskem nebo zpěvem.

Kéž se příštím roce 2008 opět sejdeme 
v tak hojné účasti jako letos.

Váš občan Július Zupko

V letošním roce proběhla v Městském 
muzeu ve Slavičíně v pořadí již druhá 
vernisáž, tentokrát  věnovaná unikátnímu 
nálezu bronzového meče z přelomu mladší 
až pozdní doby bronzové, tedy 9. – 10. století 

před naším letopočtem. Jedná se o kulturu 
popelnicových polí. Meč nalezli v dubnu 
2007 pan Vojtěch Václavík a Petr Fiurášek 
v hloubce 10 až 15 cm pod povrchem lesní 
cesty v Újezdě – trať zv. „Na nivě“. Jedná se 
o meč s tzv. číškovitou rukojetí bohatě zdobe-
nou rytím jehož nejbližší analogií na Moravě 
je meč nalezený na Šumpersku, v současné 
době uložený v Národním muzeu v Praze.

KULTURA - Unikátní nález bronzového meče Vernisáž proběhla 9. září za účasti profe-
sionálních archeologů Dr. Jiřího Kohoutka, 
CSc. a Dr. Jany Langové. Přítomni byli i šťast-
ní nálezci a spousta návštěvníků.

Oběma nálezcům patří upřímné poděko-
vání za předání nálezu do muzea Jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně. Po dobu přibližně dvou 
let bude meč vystaven v expozici archeologie 
Městského muzea ve Slavičíně, kde si jej 
mohou návštěvníci detailně prohlédnout.

Josef Ščuglík, 
správce Městského muzea Slavičín

Sponzoři akce: Prabos, a. s., Slavičín 
Pekárna ORA Slavičín
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Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD se sídlem v Bojkovicích se zaměřením na výrobu forem a nástrojů  
pro automobilový průmysl přijme do rozšířeného provozu pracovníky na pozici: 

Nástrojář-montáž forem
Obsluha CNC
Frézař 
Požadujeme:
-  vyučení ve strojírenském oboru a praxi v nástrojárně
- zkušenosti s výrobou forem pro automobilový průmysl 
- znalost problematiky kusové výroby
- samostatná práce dle výkresové dokumentace
- všeobecný technický přehled
- zručnost
- spolehlivost
- zodpovědnost

Programátor
Požadujeme:
- SŠ nebo VŠ technického směru
- znalost technologie výroby forem výhodou 
- znalost programů CAM (Work NC, SURFCAM…) 
- znalost MS Offi ce 
- všeobecný tech. přehled
- znalost Nj nebo Aj vítána 
- časová fl exibilita
- spolehlivostProjektový manažer

Pracovník  technicko-obchodního oddělení
Požadujeme:
-  Koordinační a komunikační schopnosti
-  nutná znalost alespoň jednoho světového jazyka 
-  tvůrčí, přesvědčivý a organizační typ
-  loajální, adaptabilní a týmový „hráč“
-  schopnost samostatného rozhodování
-  kreativita 
-  vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:
- jistotu  zaměstnání v perspektivní a dynamicky se rozvíjející fi rmě 
- možnost profesního a odborného růstu
- zvyšování kvalifi kace
- zajímavé platové ohodnocení závislé na Vašich schopnostech   
- zajištění dalšího vzdělávání formou školení, konzultací apod.
- moderně vybavené pracoviště
- stravování ve vlastních prostorách fi rmy
- možnost zajištění ubytování

Případné zájemce o pozici Projektový manažer a Pracovník pro technicko-obchodní oddělení prosíme o zaslání strukturovaného životopisu. Pokud máte zájem o některou z nabízených 
pozic, kontaktujte nás na níže uvedených číslech: Adresa fi rmy: Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Husova 549, 687 71 Bojkovice, Česká republika www.skd-bojkovice.cz

Tel.: 00420 572 610 166, Fax: 00420 572 641 259, e-mail: ivana.bartosikova@skd-bojkovice.cz  

POZOR – nově otevřena prodejna s BRIKETAMI
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD

SLAVIČÍN –DIVNICE – fa. PIZÚR
Tel.: 604 897 698, www.volny.cz/drevovyroba

Komu je zima, neváhejte, pro BRIKETY k nám pospíchejte.

Nově otevřená 
prodejna od 15. 10.

JITŘENKA
ZDRAVÁ VÝŽIVA

Výrobky pro zdravý a kvalitní život
BIO potraviny, sojové výrobky

- potraviny pro bezlepkovou dietu 
a diabetiky

- bylinné sirupy
- přírodní kosmetika

- bez konzervačních látek
Přijďte k nám vyzkoušet tyto výrobky.

Areál PRABOS – za vrátnicí
Pondělí – pátek: 

8:00 – 12:00 hodin
13:00 – 17:00 hodin

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

PNEUSERVIS
  pneu  - Amtel, Sava, Barum, Fulda, Kleber, 
     Goodyear, Michelin
   - slevy na vybrané pneu
   - litá kola 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 –16:30 hodin • So 8:00 –11:00 hodin
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 Neděle 14. – 15 hodin bijásek
ARTUR A MINIMOJOVÉ – Desetiletý Arthur žije 

s babičkou v malém domku na venkově. Je fascinován 
pohádkami, které mu babička vypráví. Zdá se mu 
o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích, 
které jsou popsány a namalovány v čarovné knize 
jeho dědečka, který před několika lety záhadně zmi-
zel. Idylické časy skončí v okamžiku, kdy jim hrozí 
zabavení domku. Situace vypadá beznadějně. Jedinou 
šancí je dědečkův poklad, který je údajně ukryt kdesi 
na zahradě, v Říši Minimojů, roztomilých malých 
skřítků, o kterých Arthurovi dědeček vyprávěl. Malý 
Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí a vydá 
se hledat pomoc právě tam. Režie: Luc Besson. Hrají: 
Freddie Highmore, Madona, Snoop Dogg, David 
Bowie, Mia Farrow. Premiéra francouzské pohádky 
v českém znění. Vstupné 10 + 1 Kč.

 neděle 14. – 17 a 20 hodin
OKAMŽIK ZLOMU – Když Ted Crawford zjistí, 

že jej jeho překrásná a výrazně mladší manželka 
Jennifer podvádí s jiným, naplánuje její vraždu. 
Na místo činu přijede i detektiv Rob Nunally, který 
jako jediný získá povolení vstoupit do Crawfordovy 
rezidence. Crawford se k vraždě manželky okamžitě 
přizná, ale Nunally mu prakticky nevěnuje pozornost, 
protože si na podlaze všimne své milenky Jennifer 
– jejíž pravou identitu dosud neznal – v kaluži krve... 
Režie: Gregory Hoblit. Hrají: Anthony Hopkins, Ryan 
Gosling, David Strathairn, Billy Burke, Rosamund 
Pike, Wander Berkeley, Embeth Davidtz, Cliff Curtis, 
Bob Gunton. Americký thriller – premiéra. Vstupné 
60 + 1 Kč.

 čtvrtek 18. – 16 hodin fi lm a škola – Filmy Andreje 
Tarkovského
STALKER – Ze sedmi celovečerních fi lmů Andreje 

Tarkovského je Stalker asi jediným, který snese 
označení kultovní. Obklopuje jej aureola „tajemného“ 
díla, jehož zrod doprovázely neuvěřitelné peripetie, 
zvláštní okolnosti a záhady. Je obdivován nejen Tar-
kovského příznivci, ale i těmi, které jiné autorovy fi lmy 
nezajímají. Děj fi lmu se odehrává v blízké budoucnosti 
a pojednává o zakázané, přísně střežené zóně, jež 
je po nárazu meteoritu ovládána tajemnými silami. 
Stalker, který tam vedl už několik expedicí, doprovází 
k tajemnému místu dvojici profesora a spisovatele. 
Jejich pouť zdevastovanou průmyslovou krajinou 
se stává cestou do vlastního podvědomí. Mysticky 
tajemně působivému fi lmu dominují motivy duchovní 
vyprahlosti a refl exe o nutnosti pokory a sebepoznání. 
Režie: Andrej Tarkovskij. Hrají: Anatolij Solonicyn, 
Nikolaj Grinko, Alexandr Kajdanovskij, Alisa Frejn-
dlikh. Německé sci-fi . Vstup zdarma.

 čtvrtek 18. – 20 hodin fi lmový klub
FAUNŮV LABYRINT – Píše se rok 1944 a dva-

náctiletá Ofélie jede se svou těhotnou matkou za 
otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdesi 
v horách na severu Španělska potlačuje zbytky 
republikánského povstání. Tam jednou v noci potká 
dívka v nedalekém starodávném labyrintu starého 
Fauna. Ten v Ofélii pozná ztracenou princeznu kdysi 
mocné pohádkové říše, které hrozí defi nitivní zánik. 
Aby dívka bájnou říši zachránila a znovu se setkala se 
svým královským otcem, musí nejdřív splnit několik 
nelehkých úkolů. Fascinující podívaná a silný příběh 
o tom, že ve světě dětské fantazie se za život, čest 
a odvahu platí stejná cena jako ve světě dospělých. 
Režie: Guillermo del Toro. Hrají: Ivana Baquero, 
Doug Jones, Sergi López, Ariadna Gil, Maribel Vedú, 
Álex Angulo, Federico Luppi. Premiéra mexického 
fantastického fi lmu. Vstupné členové Filmového 
klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kč.

 neděle 21. – 17 a 20 hodin
WARHOLKA - Slíbil jí, že z ní udělá hvězdu, 

jakou vždy chtěla být. Svůj slib splnil beze zbytku. 
Zaujala ho okamžitě, jakmile poprvé přišla do jeho 
ateliéru v bývalé továrně na klobouky. Díky své neo-
byčejné kráse a nepřehlédnutelnému charismatu se 
mladá Edie Sedgwick stala takřka přes noc ikonou 
pro tisíce lidí. Snímek televizního režiséra George 

Hickenloopera vypráví o hektickém životě Edie 
(Edith) Sedgwickové (1943 – 1971), jedné z múz 
amerického umělce a představitele popartu Andyho 
Warhola (1928 – 1987), který bývá označován za 
spojovatele umění, módy, reklamy, undegroundo-
vé hudby a nezávislého fi lmu. Hrají: Guy Pearce, 
Sienna Miller, Hayden Christensen, Jimmy Fallon, 
Alexi Wasser. Americké fi lmové drama – premiéra. 
Vstupné 60 + 1 Kč.

 čtvrtek 25. – 9 hodin fi lmové představení pro 
mateřské školy
UKRADENÉ SLUCHÁTKO – Pásmo krátkých 

fi lmů pro děti Mateřských škol. Vstup zdarma, hradí 
Město Slavičín.

 čtvrtek 25. – 17 a 20 hodin 
KOŘENÍ ŽIVOTA – Jmenuje se Kate a je šéfkuchař-

kou prvotřídní manhattanské restaurace a ústraní své 
kuchyně opouští jen tehdy, když od některého z hostů 
přijímá pochvalu za mimořádnou spokojenost. Když 
se do týmu dostane smělý a neformální odborník na 
omáčky všeho druhu Nick Palmer, její dosavadní 
život se zlehka zatřese. Nick patří k nejnadanějším 
ve svém oboru a navíc jej mají všichni rádi. Není 
snad rozdílnějších přístupů k životu a práci, než 
jsou ty Kate a Nicka. Občas to mezi nimi zaskřípe, 
ale na druhou stranu si nelze nevšimnout, že mezi 
nimi přeskočila jiskra. V okamžiku, kdy Kate vstoupí 
na nejasné území mezi soutěživostí a romantikou, 
zjišťuje, že pokud chce vytvořit fungující vztah 
s Nickem a objevit ztracenou chuť do života, bude 
muset podstoupit zkoušku odvahy. Režie: Scott Hicks. 
Hrají: Carherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail 
Breslin, Patricia Clarkson, Jennefer Wade. Premiéra 
americké komedie. Vstupné 60 + 1 Kč.

 neděle 28. – 15 hodin bijásek
SHREK TŘETÍ – Za normálních okolností by 

krásní, mladí a zelení manželé Shrekovi po odstra-
nění zákeřné Kmotřičky víly a jejího nemožného 
syna Krasoně žili nerušeně a hlavně šťastně až do 
smrti. Vzhledem k tomu, že se stali protagonisty 
nejúspěšnějšího animovaného fi lmu všech dob, 
nemají na pohodu nárok. Dobrodružství, která si 
pro ně kreativní scenáristé vymysleli tentokrát, jsou 
ještě vypečenější, než ta, která oba zlobříci prožili 
doposud. Premiéra americké animované komedie 
v českém znění. Vstupné 10 + 1 Kč

 neděle 28. – 17 a 20 hodin 
ĎÁBLOVA DÍLNA – Příběh největší padělatel-

ské dílny v koncentračním táboře Sachsenhausen, 
kterou za války zorganizovali nacisté, líčí rakousko-
německý koprodukční snímek režiséra a scenáristy 
Stefana Ruzowitzkého. Speciálně vyškolená skupina 
věznů je vybrána na supertajný projekt – padělání 
bankovek nepřátel říše. V přísně střeženém místě 
pracují na výrobě stovek milionů falešných liber 
a dolarů, kterými chtějí nacisti zavalit zahraniční 
trhy. Pro těch pár vyvolených se stává padělatelská 
dílna jakousi zlatou klecí, ve které je o ně sice dobře 
postaráno, ale cesta odtud vede zase jen do plynové 
komory. A není v zájmu, aby se o tajném projektu 
dozvěděl svět. Hrají: Karl Markovics, August Diehl, 
Marie Bäumer, David Striesow. Německé válečné 
drama – premiéra. Vstupné 60 + 1 Kč.

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny 
fi lmy určené především náročnějším divákům.

Změna programu vyhrazena.
Tituly s neuvedenou jazykovou verzí jsou v původ-

ním znění s titulky.
Informace o programu na telefonu  577 341 108, 

www.luhacovske-zalesi.cz.

 čtvrtek 4. – 16 hodin 
fi lm a škola – Filmy Hala Ashbyho
BYL JSEM PŘI TOM – Provokativní a komický 

snímek podle námětu spisovatele Jerzy Kosinského 
vypráví příběh zahradníka Chance, který je po celý 
život uzavřený v domě ve Washingtonu DC a svět 
zná jen z televize. Když se náhle ocitne ve skutečném 
světě, zaplete se do úzkého kruhu protřelých vládních 
poradců, kteří touží po „moudrosti mudrců“. Režie: 
Hal Ashby. Hrají: Peter Sellers, Shirley MacLaine, 
Melvyn Douglas, Jack Warden, Fran Brill, Sam Weis-
man, Elya Baskin, Hal Ashby, Sandy Ward. Americká 
komedie. Vstup volný.

 čtvrtek 4. – 20 hodin fi lmový klub
DÍTĚ – Osmnáctileté Soně a o málo staršímu 

Brunovi se právě narodilo dítě. Nemají kam jít, ale 
nezdá se, že by jim to dělalo velké starosti: jsou zvyklí 
žít ze dne na den. Bruno se živí drobnými krádežemi 
a trochu i prodejem drog, ale Soňu má zřejmě rád 
a zdá se, že je ochoten postarat se i o dítě. Když 
ho ale Soňa pošle na procházku s kočárkem, který 
narychlo sehnali, zatímco sama čeká ve frontě, aby 
dítě zapsala do matriky, vybaví se Brunovi lákavá 
nabídka z minulého dne a bez dlouhého rozmýšlení 
se rozhodne prodat dítě k adopci. Režie: Jean-Pierre 
Dardenne, Luc Dardenne. Hrají: Jérémie Renier, 
Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet. Belgické drama 
- premiéra. Vstupné členové Filmového klubu 20 + 1, 
ostatní 60 + 1 Kč.

 Neděle 7. – 17 a 20 hodin 
NIKOMU TO NEŘÍKEJ – Margot byla brutálně 

zavražděna sériovým vrahem. Její muž Alex se z této 
tragické události nemůže dlouho vzpamatovat a uza-
vírá se do svých vzpomínek. Po osmi letech dostane 
anonymní e-mail. Po jeho otevření uvidí tvář ženy 
stojící uprostřed davu. Záběr je natočený v reálném 
čase a trvá jen několik vteřin, Alex přesto její tvář 
okamžitě pozná. Je to Margot... Režie: Guillaume 
Canet. Hrají: Francois Cluzet, André Dussollier, 
Marie-José Crose, Kristin Scott Thomas. Francouzský 
thriller – premiéra. Vstupné 60 + 1 Kč.

 Úterý 9. – 17 a 20 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU – Jeden z nejúspěšněj-

ších televizních seriálů se konečně dočkal prvního 
celovečerního filmového zpracování. Populární 
rodinka Simpsonových ze Springfi eldu bude tentokrát 
čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší 
věc svého života. Premiéra americké animované 
komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. 

 čtvrtek 11. – 17 a 20 hodin 
NEXT – Cris Johnson má tajemství, které ho trápí 

celý život – je obdařen schopností vidět do budoucna. 
Unavený z pokusů, které jako dítě musel podstoupit, 
a zájmu médií, vlády a lékařských institucí, utíká do 
Las Vegas, kde předvádí levné triky a využívá svých 
schopností v hazardních hrách. Ale když skupina 
teroristů vyhrožuje atomovým výbuchem v Los 
Angeles, vládní agent Callie Ferrit využívá všech 
prostředků k nalezení Crise a přesvědčení ho, aby 
pohromu pomohl zastavit. Režie: Lee Tamahori. Hrají: 
Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel. Premiéra 
amerického akčního fi lmu. Vstupné 60 + 1 Kč.
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