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Na odpověď na tuto otázku si budeme 
muset ještě chvíli počkat, protože město 
v současné době hospodaří, tak jako každo-
ročně, podle schváleného rozpočtového 
provizoria. Myslím, že je dobré schvalovat 
rozpočet až poté, kdy jsou schváleny roz-
počty státu a kraje a kdy známe výsledek 
hospodaření města za uplynulý rok.

Předběžně lze říci, že v roce 2007 jsme 
nehospodařili špatně. Výsledek hospoda-
ření města byl kladný, s přebytkem 3,89 
mil. Kč. A to i přesto, že některé očekávané 
dotace, zejména dotace na realizaci vědec-
ko-technického parku, jsme v loňském 
roce nedostali proplaceny. Stalo se tak až 
v lednu tohoto roku. Zastupitelstvo města si 
bylo vědomo výše zadlužení města a proto 
byl rozpočet schválen značně restriktivně. 

Důležitým faktorem také bylo, že zastupi-
telstvo města schválilo seznam projektů na 
léta 2007 – 2010 a jasně tím deklarovalo, 
do kterých projektů ve městě půjdeme 
a kde hledat fi nanční zdroje na jejich spo-
lufi nancování. Na těchto projektech bylo 
dále pracováno a jsou připraveny k podání 
žádosti o dotaci.

Z operačních programů EU hodláme 
využít zejména Regionální operační pro-
gram (Horákova vila), Operační program 
životní prostředí (napojení kotelny K3 na 
sídliště Vlára a zateplení některých objektů 
města) a Operační program přeshraniční 
spolupráce SR-ČR (cyklostezka Nevšová 
–Luhačovice a protipovodňová opatření 
včetně varovného systému).

pokračování na str. 3

Co nám dovolí rozpočet města na rok 2008?

Stalo se tradicí, že začátkem ledna 
vycházejí do ulic koledníčci, kteří spolu 
s vedoucími skupinek přinášejí požehná-
ní domu, zazpívají koledu a dostanou do 
pokladničky peníz, který podpoří dobrou 
věc. S našimi koledníčky a vedoucími 
jsme se setkali již v pátek 4. 1. 2008, kdy 

při mši svaté každý z koledníčků dostal od 
P. Miroslava požehnání. Tříkrálová koleda 
dává možnost každému z Vás zapojit se 
do charitativní pomoci, posiluje soucítění 
s lidmi potřebnými, podílí se na výchově 
malých i větších koledníků. 

pokračování na str. 9

Shrnutí Tříkrálové sbírky 2008

Tuto otázku si začátkem roku pokládá 
mnoho z nás. Jak to však dopadne, mnoh-
dy nezáleží jenom na nás samotných, ale 
na mnoha okolnostech, které nás v živo-
tě potkají. Všichni si přejeme, aby to byl 
rok úspěšný. Takový rok přeji i já Vám 
všem, kteří budete číst tyto řádky.

Ne, nebojte se, nebudu fi lozofovat 
a zabývat se věštěním. Chci se s Vámi 
podělit o zkušenosti a vyzvat Vás ke 
spolupráci. A to zejména ke spolupráci 
při přípravě projektů, které můžeme 
spolufinancovat z dotačních titulů 
Evropské unie.

Dne 4. ledna 2008 jsem měl možnost 
účastnit se semináře, který pořádala 
naše společnost Regionální centrum 
kooperace, a. s. (RCK, a. s.) v novém 
školicím středisku Podnikatelského 
centra Slavičín (bývalá jídelna areálu 
PRABOS plus) a byl věnován tématu 
podpory podnikání s možností využi-
tí Operačního programu podnikání 
a inovace, jehož realizací je pověřeno 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR. Na semináři přednášeli zástupci 
Czechinvestu, který zajišťuje imple-
mentaci programu. Pro rozvoj našeho 
regionu se jeví nejzajímavější programy 
Nemovitosti, Inovace, Školicí střediska, 
Marketing, ICT v podnicích a další. 
Celkem pro období 2007 – 2013 je pro 
projekty českých fi rem k dispozici 100 
miliard Kč. První výzvy byly počátkem 
roku vyhlášeny. 

pokračování na str. 3

Bude pro nás rok 2008 
rokem úspěšným?
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Czech POINT 
Městský úřad 

Slavičín se od led-
na letošního roku 
připojil do sítě kon-

taktních míst projektu Czech POINT (Český 
Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál). Jedná se o projekt, který by měl 
zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu 
občan – veřejná správa. 

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit 
garantovanou službu pro komunikaci se 
státem prostřednictvím jednoho universál-
ního místa, kde bude možné získat a ověřit 
data z veřejných i neveřejných informač-
ních systémů, úředně ověřit dokumenty 
a listiny, převést písemné dokumenty 
do elektronické podoby a naopak, získat 
informace o průběhu správních řízení 
ve vztahu k občanovi a podat podání pro 
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy 
o maximální využití údajů ve vlastnictví stá-
tu tak, aby byly minimalizovány požadavky 
na občany.

V současné době lze prostřednictvím 
projektu Czech POINT získat výpisy ze 
čtyř rejstříků:

1. Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis lze požadovat na základě listu 

vlastnictví nebo podle seznamu nemovi-
tostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu 
vlastnictví, musí znát katastrální území 
a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá 
o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by 
znát katastrální území a dále buď parcelní 
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se 
o pozemek, nebo stavební parcelu nebo 

číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tom-
to případě je ověřený výstup zpoplatněn 
stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu 
jednotek, v případě, že budova je dělena na 
jednotky, což je typické u větších staveb, 
dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. 
V tomto případě pochopitelně musí žadatel 
znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné 
číslo bytu v domě. Výstupy z KÚ umožňují 
tisk pouze dat. Výstupy mapových listů 
zatím možné nejsou.

2. Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis lze požadovat na základě znalosti 

IČ obchodní organizace. 

3. Výpis ze Živnostenského rejstříku
Výpis lze požadovat na základě znalosti 

IČ obchodní organizace. 

V případě výše uvedených rejstříků 
může o výpis požádat anonymní žadatel 
s tím, že vydání první strany výpisu je zpo-
platněno částkou 100 Kč; každá další strana 
výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 

Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, 
lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů 
osobě, které se výpis týká, pouze na základě 
písemné žádosti. Tuto žádost není třeba 
ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplně-
nou k podpisu před tím, než mu je výpis 
z Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze 
na pracovišti Czech POINT výpis vydat, 
musí mít platný doklad totožnosti a musí 
mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že 
výpis se může vydat i cizincům, kteří mají 
například trvalé bydliště v České republice. 
Od 1. 1. 2008 zatím není možné na praco-

vištích Czech POINT vydávat výpisy zplno-
mocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku 
trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost 
o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, 
zaplatí klient podle zákona za tento výpis 
50 Kč jako správní poplatek úřadu za 
přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů. 

Více informací o projektu Czech POINT 
na www.czechpoint.cz. 

Pracoviště Czech POINT na Městském 
úřadě ve Slavičíně:

přízemí budovy radnice; odbor správní, 
tel. 577 004 800, 

dveře č. 207 – matrika (Renata Doruš-
ková) – výpis z Rejstříku trestů,

dveře č. 205 – evidence obyvatel (Marie 
Spurná) – výpis z Katastru nemovitostí, 
výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze 
Živnostenského rejstříku.
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Bc. Luděk Latinák, tajemník MěÚ

Rada města Slavičín
Rada města Slavičín na své schůzi 

konané dne 18. 12. 2007 mj.:

 schválila 
 uzavření smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace z Fondu 
mládeže a sportu Zlínského kraje mezi 
Městem Slavičín a Zlínským krajem ve 
výši 10 000 Kč na akci Jak to dělali naši 
staříčci

 pronájem nebytového prostoru – míst-
nosti č. 11 v domě čp. 195 Slavičín-Hrá-
dek, o celkové podlahové ploše 19,75 m2 
společnosti Emošel, s. r. o., Šanov 175, 
za účelem zřízení kanceláře

 uzavření pojistné smlouvy s Koopera-
tiva pojišťovnou, a. s., na pojištění majet-
ku, který je součástí projektu „Zkvalitně-
ní prevence kardiovaskulárních nemocí 
a inovace rehabilitačního pracoviště 
v Městské nemocnici Slavičín“ 

 rozhodla
 o zadání veřejné zakázky uchazeči 

Služby města Slavičín, s. r. o., Pod Kaš-
tany 50, Slavičín, na provádění veřejně 
prospěšných prací a služeb pro Město 
Slavičín pro rok 2008 

 vyhlásila záměr na 
 prodej (směnu) pozemku parc. č. 

3021/5 v k. ú. Slavičín o výměře 75 m2 
na základě žádosti Petra a Zdenky Duf-
kových, Slavičín

 pronájem nebytových prostor ordina-
ce ORL v 3. NP budovy polikliniky čp. 10, 
na základě žádosti MUDr. Jaroslava 
Brzáka, Luhačovice.
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Dalším tématem, kterému se věnuji, 
je problematika programu LEADER, 
prostřednictvím projektu Místní akční 
skupiny mikroregionu Luhačovské Zálesí 
o. p. s. (MAS). Cílem projektu je zlepšení 
kvality života ve venkovských oblastech 
části východní Moravy. V závěru roku jsme 
úspěšně dokončili projekt „Luhačovské 
Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“, 
kde bylo využito 2,5 mil. Kč na projekt 
Služby města Slavičína, s. r. o. „Rozšíření 
technologického vybavení fi rmy SMS, s. r. 
o.“, Mikroregion Luhačovské Zálesí uspěl 
s projektem „Pořízení techniky na zajištění 
údržby krajiny a veřejného prostranství“, 
Město Slavičín realizovalo projekt „Zkvalit-
nění prevence kardiovaskulárních nemocí“ 
a Římskokatolická farnost Pozlovice projekt 
„Ozvučení akcí na veřejných prostranstvích 
v obci Pozlovice“. Na tuto výzvu bychom 
rádi navázali v polovině letošního roku, kdy 

bude vyhlášena 2. výzva LEADRu. Období 
do vyhlášení výzvy využíváme k přípravě 
strategie mikroregionu Luhačovské Zálesí 
a přípravě žádosti. Spolupracujeme s podni-
kateli, u kterých předpokládáme možnost 
zapojení do tohoto programu. Vytvořili 
jsme i nové www.luhacovskezalesi.cz, kde 
najdete bližší informace o aktivitách MAS. 
Jako předseda MAS jsem přesvědčen, že 
Luhačovské Zálesí a jeho okolí mají ideální 
podmínky pro rozvoj lázeňství a turistiky. 
Vás, kteří se budete chtít připojit k naším 
aktivitám, případně budete mít zajímavá 
témata k řešení, nabízím spolupráci. 

A nyní se přeneseme z úrovně místní, 
přes mikroregionální, na úroveň krajskou. 
Na úroveň Sdružení měst a obcí Východní 
Moravy. A proč zrovna na úroveň tohoto 
sdružení 110 obcí z území našeho kraje? 
Důvod je jednoduchý. Jako předseda tohoto 
sdružení, společně s kolegy ze správní rady 
a ve spolupráci s Rozvojovou regionální 
agenturou Východní Moravy realizujeme 
projekt „Přes informace k novému part-
nerství“, fi nancovaného z fondu mikro-
projektu, připravujeme rozšíření vzdělání 
manažerů a komunálních politiků, kteří 
se odhodlají aktivně vstoupit do přípravy 
projektů. Tyto aktivity chceme realizovat 
za účinné pomoci kraje a jednotlivých 
ministerstev. Významnou aktivitu vidíme 
i ve vyhledávání partnerů ze zahraničí, 
zejména Slovenska. Zde se nám nabízí OP 
ČR-SR. V tomto programu bych chtěl navá-
zat na dlouholetou úspěšnou spolupráci 
s partnerskou obcí Uhrovec.

A co dodat závěrem? Pokud se nám 
společně podaří mnohé z těchto záměrů 
realizovat, věřím, že za rok si budeme 
moci říci, že rok 2008 byl pro nás a naše 
město a region úspěšný. Přeji úspěšný rok 
2008 a těším se na spolupráci a na Vaše 
náměty.

Ing. Pavel Studeník 
místostarosta

dokončení ze str. 1 
Semináře se zúčastnili i zástupci Úřa-

du regionální rady regionu soudržnosti 
střední Morava, kteří prezentovali ROP 
(regionální operační program), který ve 
svých podporách směřuje nejenom do 
oblastí podnikatelských, ale je vhodný 
zejména pro řešení témat z oblastí komu-
nální problematiky, jako je například roz-
voj infrastruktury nebo úprava veřejných 
prostranství. Dalším zajímavým dotačním 
titulem, který chceme využít, je Operační 
program životní prostředí. Pro Vás, kteří se 
chcete dozvědět bližší informace o těchto 
dotacích, případně budete chtít pomoci 
při přípravě žádostí o dotace, či budete 
chtít poradit, můžete se obrátit na společ-
nost RCK, a. s., která pro tyto účely byla 
založena a jejímž majoritním akcionářem je 
naše město. Bližší informace o společnosti 
naleznete na www.rckas.cz .

Bude pro nás rok 2008 rokem úspěšným?

dokončení ze str. 1
Na tyto a další drobnější projekty by 

měla být v rozpočtu města vytvořena 
rezerva, z níž budou projekty, které budou 
úspěšné a budeme je tedy realizovat, spo-
lufi nancovány.

V roce 2008 bychom měli na splátkách 
úvěrů uhradit 14,348 mil. Kč. Úvěrové 
zatížení města by tak mělo klesnout o cca 
46 % oproti stavu k 1. 1. 2007. Po uhrazení 
těchto splátek a vytvoření rezervy na spo-
lufi nancování výše uvedených projektů 
musí ovšem zbýt fi nanční prostředky na 
další záležitosti. Které to budou, budeme 
moci říci po schválení rozpočtu, které bude 
probíhat 27. února 2008 na veřejném zase-

dání zastupitelstva města. Nicméně jako 
jednu z priorit pro letošní rok osobně vidím 
rekonstrukci ulice Luhačovská. Již jsem 
se o této záležitosti zmiňoval mnohokrát 
– neustálými opravami vodovodu rozbitá 
komunikace, propadlé obrubníky, chodní-
ky volající po zásadní rekonstrukci, špatné 
veřejné osvětlení… Osobně věřím, že vše 
dobře dopadne a ve spolupráci s Moravskou 
vodárenskou, a. s. a Ředitelstvím silnic Zlín-
ského kraje se nám podaří tento dlouholetý 
problém úspěšně dořešit.

Letošní rok by také měl být startovním 
rokem v oblasti bydlení. Zahájena by měla 
být stavba bytového domu na ulici J. Šály 
(investor Zlínstav, a. s., Zlín) – v současné 

době probíhají projekční práce. Realizová-
na by měla být také výstavba inženýrských 
sítí v lokalitě pro výstavbu rodinných 
domků na ulici Luhačovská. Výstavba by 
měla probíhat developerským způsobem 
– rozhodnutí opět padne na zasedání zastu-
pitelstva města na konci února. Rozpočty 
obou akcí jsou v řádech desítek milionů 
korun, městský rozpočet však nezatěžují. 
Ani teď, ani do budoucna.

Podrobnější informaci o tom, co nám 
dovolí rozpočet města na rok 2008, přine-
seme s ohledem na uzávěrku zpravodaje 
zřejmě až v jeho dubnovém vydání. 

Ing. Jaroslav Končický
starosta

Co nám dovolí rozpočet města na rok 2008?

Foto z otevírání muzea v Uhrovci
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Proč vánoční stromek na Horním 
náměstí přestal těsně po svátcích sví-
tit? 

Připravit vánoční stromek a vánoč-
ní výzdobu se stalo nejenom v našem 
městě samozřejmostí. A je to tak dobře. 
Tato výzdoba příjemně dotváří krásnou 
vánoční atmosféru. Nejsem zastáncem 
přílišného zvyšování počtu svítících bodů 
a zbytečného plýtvání elektrické energie 
a přizdobování měst a obcí. Výzdoba 
by měla být elegantní a přiměřená. Ale 
vrátím se k otázce. Zřejmě na způsob 
výzdoby měl někdo jiný názor a rozřezal 
kabely a osvětlení zničil. A to byl ten 
důvod proč stromek přestal tak brzy 
svítit. Je smutné, že se mezi námi najdou 
jedinci, kteří se tak zachovali. Pokud tyto 
řádky čtou, rád se s nimi setkám. Pokud 
mají strach, mohou mně zaslat e-mail na 
adresu pavel.studenik@mesto-slavicin.
cz. Možná je k jejich činu vedlo něco, 
o čem by se dalo hovořit, co by se z naší 
strany dalo napravit. Nebo to udělali jen 
tak, pro zábavu? 

Ve Slavičíně se úspěšně rozvíjí čin-
nost hasičů, a to v rámci jednotky JPO 
II s pohotovostí. Častokrát je slýchám, 
jak po vyhlášení požáru vyráží v těsném 
závěsu za profesionálními hasiči. S mno-
hými jsem měl možnost hovořit a vím, 
že zatím nemají vhodnou plochu, kde 
by si mohli zdokonalovat své dovednosti 
a zlepšovat kondici. 

Tento problém jsem zaznamenal také. 
Započali jsme jej na přelomu roku řešit. 
S provozovatelem Army parku (bývalá 
vojenská kasárna) bylo dohodnuto, že 
hasiči mohou plochu pro výcvik a soutěže 
využívat. Naší snahou bude tento prostor 
připravit tak, aby mohl sloužit nejenom 
hasičům ze Slavičína, ale i z Divnic, Hrád-
ku a Nevšové. Plochu chceme připravit 
tak, aby hasičům vyhovovala a dne 25. 
května 2008 by se zde měla uskutečnit 
hasičská okrsková soutěž. Jsem přesvěd-
čen, že je to dobré řešení a věřím, že se 
o tom budete moci brzy přesvědčit.

V Nevšové jste postavili nové byty 
pro důchodce. Zvažovala jsem, zda si 
podám žádost a nevyužiji nabídky bydlet 
v tomto domě. Slyšela jsem, že byty jsou 
již obsazeny. Je to pravda?

Ano je to pravda, byty jsou již obsazeny. 
Pokud však Váš zájem o bydlení v těchto 
bytech trvá, obraťte se na odbor sociálních 
věcí, ten Vám poskytne bližší informace. 
Město má podobné typy bytů i ve Slavičí-
ně a Hrádku. Je sestaven seznam žadatelů, 
budete zařazeni do tohoto pořadníku. 
V průběhu roku dochází k pozvolnému 
uvolňování bytů a následnému přidělo-
vání novým nájemcům. 

Ing. Pavel  Studeník, místostarosta

Ptají se lidé…

Dětské hřiště v zámeckém parku už 
dlouho volá po rekonstrukci. Děje se 
v této věci něco?

Rádi bychom... Proto se opět letos 
pokusíme získat dotaci na rekonstrukci 
hřiště. Projekt máme zpracován z loň-
ského roku a v letošním roce jej opět 
budeme předkládat. V případě, že ani 
letos neuspějeme, bude zřejmě vhodné 
v roce 2009 začít hřiště rekonstruovat po 
etapách a z vlastních prostředků. Náklady 
na rekonstrukci hřiště a jeho vybavení 
novými prvky přesahují 1 mil. Kč.

Když už je řeč o zámeckém parku, 
asi bude čtenáře zpravodaje zajímat, že 
město uzavřelo s novým majitelem zámec-
kého parku novou nájemní smlouvu. Ta 
má trvání do 31. 12. 2030 a zaručuje bez-
platné veřejné užívání parku dosavadním 
způsobem. Jsme rádi, že se tuto smlouvu 
podařilo uzavřít a vyvrátit tak některé 
fámy a dohady o tom, co s parkem bude. 
Nový vlastník se bude starat o stromy 
a jejich obnovu. Dále na sebe převzal 
údržbu veškerých travnatých porostů 
– náklady na tyto práce v částce 45 000 
Kč ročně budou vlastníkovi uhrazeny 
z rozpočtu města. Ostatní práce v parku 
budou jako vždy provádět Služby města 
Slavičína.

Možná se to netýká přímo města, ale 
jako motoristu mě trápí stav krajské 
silnice Hrádek – Jestřabí – Štítná. Může 
s tím město něco udělat?

Město přímo ne, ale na špatný stav 
této části silnice č. II/495 upozorňujeme 
Zlínský kraj již delší dobu. Nyní se začíná 
blýskat na lepší časy v tom smyslu, že 
Ředitelství silnic Zlínského kraje připra-
vuje ve stávajícím plánovacím období 
EU projekt na rekonstrukci této silnice 
a Vámi zmiňovaný úsek, který začíná nad 
přejezdem v Hrádku, pokračuje směrem 
na Štítnou a končí ve Štítné na křižovatce 
na Popov, by měl být opravován v I. etapě. 
V současné době se připravuje projektová 
dokumentace. 

My bychom rádi tuto I. etapu poněkud 
protáhli, a to až na křižovatku u hospody 
„U Zemánků“, kde bylo již dříve započato 
s úpravou křižovatky a je třeba pokračo-
vat dál směrem na Divnice ve směrové 
úpravě komunikace. Druhým důvodem 
je pak potřeba řešení špatného stavu 
křižovatky na Divnice a souvisejícího 
parkování vozidel.

Je to běh na poněkud delší trať, ale 
ledy se snad začaly hýbat. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Veřejně prospěšná společnost Luha-
čovské Zálesí, o. p. s., která poskytuje 
poradenské služby v oblasti rozvoje 
Regionu Luhačovické Zálesí, hledá 
schopného člověka na pozici 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Hledáme výlučně aktivního, výkon-

ného a doposud úspěšného člověka, 
který má dobré výsledky v získávání 
dotací ze strukturálních fondů. Jste ini-
ciativní, dynamičtí a samostatní? Máte 
praxi při získávání dotací ze strukturál-
ních fondů?

 Máme vysoké ambice. Vy také? Pak 
zvažte tuto příležitost.

 Nebude to snadné, zvládnou to jen ti 
nejschopnější. Jestliže to ale zvládnete, 
máte možnost se stát lídrem v rozvoji 
regionu, dobře vydělat a mít skvělou 
práci. 

Co potřebujete?
 Odvahu a chuť pracovat, VŠ vzdě-
lání.

 Výhodou: orientace v problematice 
strukturálních fondů, praxe v manag-
mentu, jazykové znalosti.

Co nabízíme:
 Práci v dynamicky se rozvíjející 
oblasti

 Významný vliv na rozvoj regionu
 Perspektivu zaměstnání při naplnění 
vizí společnosti

 V počátečním období částečný pra-
covní úvazek

Pokud Vás naše výzva zaujala, zašlete 
nám Vaši žádost a životopis do 10 dnů 
na adresu:
Ing. Pavel Studeník 
Luhačovské Zálesí, o. p. s. 
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Součástí Vaší prezentace před výbě-
rovou komisí bude nástin představy 
fungování společnosti, vize v oblasti 
komunikace se subjekty alespoň v rám-
ci mikroregionu Luhačovské Zálesí 
a vize v oblasti služeb poskytovaných 
společností. 

Upozornění držitelům psů
Upozorňujeme držitele psů, že podle Obecně 
závazné vyhlášky Města Slavičín č. 02/2006 
je poplatník povinen uhradit poplatek ze psů 
za rok 2008 nejpozději do 15. února, při 
dvou stejných splátkách první splátku do 15. 
února a druhou splátku do 15. srpna. Poplatek 
je možné uhradit hotově na Městském úřadě 
Slavičín, ekonomický odbor, dveře č. 310. 
V případě nezaplacení v uvedeném termínu 
budou poštovní poukázky zasílány v průběhu 
měsíce března 2008.

Stanislava Kovaříková, ekonomický odbor

Chcete uplatnit své schopnosti pro 
rozvoj Regionu Luhačovické Zálesí?
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Policie České republiky informuje

Dne 20. 12. 2007 v 16:35 hodin oznámila 
na linku 158 občanka ze Šanova, že byla 
v průběhu dne opakovaně slovně a poté 
i fyzicky napadena svým přítelem, který s ní 
žije ve společné domácnosti. Po příjezdu 
policejní hlídky bylo zjištěno, že její přítel 
je v silně podnapilém stavu. Jelikož byla 
důvodná obava, že podezřelý bude v pro-
tiprávním jednání pokračovat, byl hlídkou 
policie zajištěn a umístěn do policejní cely 
PČR OŘ Zlín k vystřízlivění. Celý případ 
byl postoupen k projednání přestupkové 
komisi při MěÚ Slavičín.

Dne 25. 12. 2007 v nočních hodinách 
se neznámý pachatel opětovně vloupal do 
objektu benzinové čerpací stanice EURO 
OIL ve Slavičíně na Luhačovské ulici. Zde 
odcizil větší množství cigaret různých 
značek a monitor k počítači. Další škodu 
pachatel způsobil tím, že rozbil skleněnou 
výplň vstupních dveří. Tímto jednáním se 

dopustil hned dvou trestných činů, a to 
krádeže a poškozování cizí věci, za které 
může být v případě prokázání viny potres-
tán odnětím svobody až na 3 léta. Uvedený 
případ je totožný s několika obdobnými 
případy, které se staly v poslední době na 
území Zlínského a Moravskoslezského kra-
je. V současné době provádí ve věci šetření 
Služba kriminální policie a vyšetřování.

V uplynulém období došlo ve služebním 
obvodu OOP Slavičín celkem k šesti doprav-
ním nehodám. Jednou z nejzávažnějších 
byla ta, která se stala v odpoledních hodi-
nách dne 4. 1. 2008 před obcí Petrůvka ve 
směru od Slavičína. K nehodě došlo tím, 
že mladá řidička nepřizpůsobila rychlost 
jízdy stavu a povaze vozovky, vozidlo 
následně uvedla do smyku a poté nara-
zila do stromu. Při tomto utrpěla středně 
těžké zranění dolní končetiny a musela 
být převezena vozidlem rychlé záchranné 
služby do Krajské Baťovi nemocnice ve 
Zlíně. Dechovou zkouškou nebyl u řidičky 
zjištěn alkohol.

Začátkem roku 2008 vznikl v rámci 
reorganizace služby cizinecké policie ve 
Slavičíně nový policejní útvar. Jedná se 
o Inspektorát cizinecké policie Zlín se 
sídlem v budově Policie České republiky 
ve Slavičíně. Tento útvar se zabývá veške-
rou agendou týkající se pohybu cizinců 
na území ČR, od povolování pobytu až po 
řešení trestné činnosti spáchané cizinci na 
území naší republiky.

Zpracoval: pprap. Rostislav Urbánek, 
vrchní asistent

Policie České republiky - obvodní 
oddělení Slavičín

ul. Osvobození 309, 763 21 Slavičín
Telefon: 974 662 606, 577 343 158

Fax: 577 343 158

Dopravní zpravodajství
od 15. do 15. dne v měsíci

prosinec 2007
leden 2008

celkem dopravních nehod 6

smrtelné zranění 0

těžké zranění 1

lehké zranění 2

podnapilí řidiči 1

Občanské soužití v Šanově

Opětovné vloupání do čerpací stanice

Dopravní nehoda se zraněním

V závěru loňského roku se v tělocvičně 
SOŠ Slavičín uskutečnil XIII. ročník turnaje 
pedagogických pracovníků ve volejbale.

Nasazena byla družstva loňských vítězů 
– do červené skupiny ZŠ Gabry a Málinky 
Štítná nad Vláří, do modré skupiny domácí 
tým SOŠ Slavičín. Dalších 6 účastníků bylo 
zařazeno losem k těmto dvěma týmům. 
Červenou skupinu pak tvořila družstva 
ZŠ Valašské Klobouky, ZŠ Brumov-Bylnice 
a ZŠ praktická a speciální Slavičín-Hrádek, 
modrou skupinu družstva Gymnázia Jana 
Pivečky Slavičín, Gymnázia Valašské Klo-
bouky a SOUse Dubnica nad Váhom.

Hrálo se systémem každý s každým ve 
skupině na dva hrané sety, netradičně do 
18 bodů. Dále se pak utkali vítězové skupin 
o 1. místo turnaje a družstva z druhých 
míst ve skupinách si zahrála o 3. místo 
v turnaji. O dalším umístění rozhodováno 
nebylo, družstva se tak umístila na 5. – 6. 
místě a 7. – 8. místě.

Z bojů ve skupině bych zmínil zápasy 
domácího družstva. 

V prvním utkání jsme porazili družstvo 
z naší družební školy SOUse Dubnica nad 
Váhom v poměru 2:0. Ve druhém zápase 
jsme remizovali s Gymnáziem Valašské 
Klobouky 1:1 a pokud jsme chtěli hrát fi nále, 
bylo nutné porazit Gymnázium J. Pivečky 
Slavičín. Ve strhujícím utkání jsme v prv-
ním setu zvítězili 18:17, do druhého setu 
jsme nastupovali s mírnými problémy zad 

jednoho z hráčů, který nakonec po třech 
míčích ze zápasu odstoupil a dohrávali jsme 
tak ve čtyřech. Koncovka druhého setu nám 
nakonec také vyšla, když jsme zvrátili stav 
z 12:16 na vítězných 18:16. 

Skupinu jsme tedy vyhráli a čekalo 
nás fi nále, do kterého jsme měli vstoupit 
již pouze se třemi hráči. Nicméně jsme se 
dohodli s druhým fi nalistou ZŠ Valašské 
Klobouky a „vypůjčili“ si tři hráče ze  ZŠ 
Štítná nad Vláří. 

Finálový zápas jsme zvládli vítězně, 
v poměru 2:0. Stali jsme se tak vítězi celého 
turnaje a pohár „zůstává doma“.

Vítězná pětice SOŠ Slavičín: Mgr. Jaro-
slav Vrba, Mgr. Jana Kubíčková, Ing. Jiří 
Váňa, Stanislav Horalík a kapitánem byl 
Ing. Michal Horalík.

A kdo nám pomohl ve fi nále? Mgr. Naďa 
Hnaníčková, Mgr. Markéta Petrů a také 
štítenský pan farář P. Andrzej Bystrzycki. 

Celkové pořadí družstev: 
1. místo SOŠ Slavičín, 2. místo ZŠ 

Valašské Klobouky, 3. místo Gymnázium 
Valašské Klobouky 

Ing. Michal Horalík

XIII. ročník vánočního volejbalového turnaje pedagogických pracovníků SOŠ Slavičín

Inspektorát cizinecké policie 
ve Slavičíně
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Je pátek 9. 11. 2007, 13:30 hodin. Naše 
nadšená skupinka stojí na nástupišti ve 
Slavičíně a čeká na spěšný vlak, který míří 
do Brna. Ve vlaku začíná naše dlouhá cesta 
přes Brno, Prahu, Paříž až do malého měs-
tečka THOUARS na západu Francie.

Do Thouars jsme přijeli v sobotu kolem 
devatenácté hodiny. Naši korespondenti 
si nás rozebrali a jeli jsme každý do své 
rodiny. 

Na druhý den si každá rodina připravila 
vlastní program. My jsme šli do zábavného 
parku, kde jsme strávili celý den. Doma 
nás už čekala typicky vydatná francouz-
ská večeře.

V pondělí nás přivítalo Lycée Jean 
Moulin se zástupcem ředitele. Francouzští 
přátelé měli pro nás připravené i malé 
pohoštění. Kolem deváté hodiny jsme se 
vypravili do města Saché, kde se nachází 
Balzakovo muzeum. Cestou nás obklopo-
vala nádherná, uklidňující krajina. Tentýž 
den jsme ještě navštívili město Tours, kde 
jsme obdivovali nádherné hrázděné domy 
a navštívili muzeum starých řemesel.

V úterý nám naši korespondenti při-
pravili návštěvu jejich vyučovacích hodin 

včetně oběda ve školní jídelně. Ve škole jsme 
pobyli až do tří hodin a po krátké prohlídce 
historických částí města nás přijal starosta 
města na radnici společně s dalšími hosty 
z Norska, Maďarska a Malty, kteří připravují 
pro tento školní rok s žáky naší partnerské 
školy projekt Comenius1. 

Ve středu jsme tvořili projekty z pondělní 
exkurze do Saché a Tours. Naše společné 
práce byly posléze vyvěšeny na nástěnce 
u hlavního vchodu gymnázia. Hlavním 
bodem tohoto dne však byla výsadba „stromů 
přátelství“ na školním dvoře za účasti našich 
francouzských přátel a novinářů z místní-
ho tisku. Dub byl přivezen z německého 
Diepholzu (partnerské školy) a malý buk 
přivezla prof. Pavelková, na přání pana M. 
Charrier, koordinátora veškerých aktivit, 
ze Slavičína. Můžeme se tedy už teď poch-
lubit, že naše přátelství zapustilo ve Francii 
opravdové kořeny. 

Ve čtvrtek jsme se za účasti francouz-
ských korespondentů a jejich školního řidiče 
autobusu, jenž se jmenoval Jean-Claude, 
zúčastnili výletu do přístavního města Sab-
les d´Olonne na západním pobřeží Francie 
u Atlantického oceánu. Zde jsme navštívili 

písečné pláže, které v sezóně slouží jako 
oblíbené turistické letovisko. Naši kama-
rádi nám vymysleli program (sběr mušlí 
a plážové hry). Vydováděli jsme se tam 
opravdu dostatečně. Po skončení tohoto 
výletu byl připraven menší rozlučkový 
večírek, na němž se sešli téměř všichni 
zúčastnění. 

V pátek jsme museli všichni vstávat 
kolem šesté hodiny, jelikož již v sedm hodin 
jsme odjížděli z Thouars do Angers, kde 
jsme opět nasedli na autobusovou linku 
Eurolines, která nás zavezla do Paříže, 
odtud do Prahy a následně do Brna, odkud 
nás spěšný vlak, „závratnou“ rychlostí 
(celková doba asi 3 hodiny) dovezl všechny 
unavené po předlouhé cestě, ale šťastné do 
Slavičína. Tady naše cesta skončila. Vrátili 
jsme se všichni plní dojmů a zážitků.

Už nyní se těšíme, že pohostinnost opla-
tíme našim francouzským kamarádům 
začátkem května, kdy zamíří se svými 
profesory na Gymnázium Jana Pivečky 
do Slavičína. 

   Richard Benko 
a Lucie Váňová, sexta 

Výměnný pobyt ve Francii ve dnech 9. – 17. 11. 2007

Ve dnech 6. – 11. ledna 2008 se třídy kvinta 
a G-1 zúčastnily lyžařského kurzu v lyžařském 
areálu Javorníky – Kasárna.

Ve dnech 10. – 11. ledna byly realizovány 
přednášky v rámci projektu EVVO Ing. Věry 
Pospíšilíkové na téma Domácí ekologie, Glo-
bální problémy.

Gymnázium Jana Pivečky obdrželo fi nanč-
ní grant od Národní agentury pro evropské 
vzdělávací programy v rámci programu 
Comenius na realizaci přípravné schůzky 
partnerských škol z Francie, Anglie, Němec-
ka, Itálie a Řecka v anglickém Bexhilu ve 
dnech 10. – 12. 1. 2008. Přípravné schůzky 
se zúčastnila Mgr. Dana Račáková. 

Aktivity školy
V gymnáziu proběhl 16. 1. 2008 Den 

otevřených dveří pro zájemce o studium do 
prvních ročníků. 

Prosíme, aby uchazeči na přihlášky ke 
studiu vyplnili kódy podle vybraného studij-
ního oboru: 

 gymnázium čtyřleté – všeobecné studium 
– 7941K401

 gymnázium čtyřleté – obor živé jazyky 
– 7941K408

 gymnázium osmileté – všeobecné studium 
– 7941K81

Všem pedagogickým pracovníkům regio-
nálního školství nabízí gymnázium možnost 
kurzů anglického jazyka (bývalý kurz Brána 
jazyků). Bližší informace podá ředitel školy. 

Gymnázium i v tomto roce pokračuje 
v partnerském projektu Tvorba a příprava 

realizace vzdělávacích programů na gymná-
ziích Zlínského kraje v oblasti celoživotního 
vzdělávání.

Číslo a název opatření: 3.3. Rozvoj dalšího 
profesního vzdělávání

Podíl národního spolufinancování: 
1 540 305 Kč
Podíl podpory z ESF: 4 620 915 Kč
Celkem veřejné fi nancování: 6 161 220 Kč

Výstupem projektu bude nabídka vzděláva-
cích programů pro podnikatelskou veřejnost 
v celoživotním procesu učení, a to: 

 Francouzština v obchodním styku
 Enviromentální manažerský systém

Srdečně Vás zveme na Ples gymnázia, 
který se uskuteční 8. 2. 2008 v Sokolovně 
Slavičín. Předprodej vstupenek bude probí-
hat na gymnáziu. 

Zveme Vás také na Studentský ples, který 
proběhne 29. 2. 2008.

Mgr. Josef Maryáš, 
ředitel Gymnázia Jana Pivečky

Osadní výbor v Hrádku děkuje Mateřské 
škole v Hrádku za pěkné vystoupení při 
rozsvěcování vánočního stromu v Hrád-
ku a přispěl částkou 1 600 Kč na provoz 
školky. 

Za OV Hrádek Miroslav Juřík, předseda

KVĚTINY KLÁRA HRÁDEK
Vás zvou k návštěvě 

nově zrekonstruovaných prostor 
prodejny květiny KLÁRA v Hrádku.

Otevřeno 7 dnů v týdnu.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tel. 577 301 062, 737 980 722
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Význam slova škola pro naše žáky již 
dávno neznamená pouze výuku ve třídách 
či odborných učebnách. Je naplněn celou 
řadou kulturních, společenských i sportov-
ních akcí, které školní život dětí významně 
obohacují. Jejich cílem není pouze upevnění 
dovedností a poznatků získaných během 
výuky, ale především utváření mezilidských 
vztahů, rozvíjení komunikace a v neposlední 
řadě radost z příjemně prožitých chvil se 
svými spolužáky, učitelkami a vychovatel-
kami. 

Přehled akcí I. stupně Základní školy 
Slavičín-Vlára za první pololetí školního 
roku 2007/2008 je následující:
 Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali plavecký 

výcvik v bazénu ZŠ Brumov-Bylnice.
 5. ročník navštívil hvězdárnu v Uherském 

Brodě.
 1. – 4. ročník se zúčastnil fi lmového před-

stavení v Sokolovně.
 Soubory Slavičánek a Mažoretky vystou-

pily na oslavách založení města Nová 
Dubnica.

 Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili ozdrav-
ných pobytů v Beskydech.
 Soubor Slavičánek absolvoval soustředění 

na Jelenovské.
 Všechny děti se účastnily ekologických 

výukových programů, např. Ekocentra 
Čtyřlístek ze Zlína, navštívily moštárnu 
v Hostětíně, sběrný dvůr s tříděním odpadu 
Rumpold.
 Žáci 2. a 3. ročníku navštívili divadelní 

představení ve Zlíně (Šípková Růženka, 
Mauglí) a v Uherském Hradišti (Jak čert 
vyletěl z kůže).
 Žáci 1., 4. a 5. ročníku se zúčastnili 

výchovných koncertů (Cestičky hudby, 
Tanec v hudbě, O kouzelné mošně) v Domě 
umění ve Zlíně.
 Pro všechny děti uspořádaly paní vychova-

telky slavnostní Čertoviny v Sokolovně.
 Proběhl 17. ročník pěvecké soutěže Valaš-

ská trnečka.
 Naše děti se účastnily a výborně umístily 

ve sportovní soutěži Vorvaň ve Zlíně.
 Žáci se účastnili plavecké soutěže.
 Proběhly programy poradenského centra 

R-ego pro žáky 3., 4. a 5. ročníku (názvy 
programů: Příběhy Bárky a Klárky, Rozvoj 
osobnosti, Já a lidé kolem mě).

Základní škola Slavičín-Vlára
Vlára Slavièín

 Žáci 1. a 2. ročníku prožili krásné před-
vánoční dopoledne v Kosence ve Valaš-
ských Kloboukách s programem Vánoce 
na Valašsku. 
 Soubor Slavičánek vystoupil na křtu CD 

– Cimbálové muziky Slavičan. 
 Soubor Slavičánek účinkoval při rozsvě-

cování vánočního stromu v našem městě 
a na Valašském bále.
 V budově naší školy proběhlo vánoční 

koledování.
 Konal se zápis do 1. třídy – je tradicí, 

že během zápisu malé předškoláčky vítají 
a provázejí školou v podobě pohádkových 
postav děti ze školního klubu spolu se star-
šími kamarády z II. stupně.
 3. ročník navštívil Kosenku ve Valašských 

Kloboukách – program Život na Valašsku
 Školní družina a školní klub uspořádali. 

velké množství poutavých programů, které 
mají už mnoho let obrovský ohlas u dětí 
i jejich rodičů. 

Nabídka zajímavých akcí, programů 
a soutěží pro naše žáky bude neméně bohatá 
také ve druhém pololetí školního roku. Větši-
na z nich má již své konkrétní datum. Zájem 
rodičů a veřejnosti o dění ve škole nás velmi 
těší. Proto budeme i nadále předkládat bližší 
informace i fotografi e z jednotlivých akcí na 
internetových stránkách školy.

 Mgr. Jana Pinďáková

Tradiční polonéza před zaplněnou Soko-
lovnou na úvod, ohňostroj před půlnocí 
a bohatá tombola na závěr zarámovaly 
tradiční akci ve spolupráci se Sdružením 
rodičů. 

Základní škola – Vlára děkuje všem 
rodičům za příspěvek, který při příležitosti 
konání Školního plesu poskytli. Velké podě-
kování patří všem sponzorům, kteří svými 
dary vytvořili nejbohatší tombolu v historii 
školních plesů. Výtěžek plesu je významným 
přínosem pro kulturní, sportovní a zájmové 
aktivity našich žáků. Děkujeme.

Petr Navrátil, ředitel školy

Kulturní, společenské 
a sportovní akce na I. stupni

Předvánoční čas bývá již tradičně v naší 
škole spojen se zpěvem valašských pís-
ní a lidových koled. Nejinak tomu bylo 
i v letošním školním roce, kdy se dne 13. 
prosince 2007 konal už 17. ročník soutěže 
Valašská trnečka. Velmi nás těší, že mezi 
diváky bylo kromě dětí a paní učitelek 
i mnoho rodičů. Soutěže se zúčastnilo 
38 dětí prvního stupně a jejich pěvecké 
dovednosti posuzovala čtyřčlenná porota. 
Jejich výkony hodnotila následovně:
Kategorie 1. tříd: 1. Richard Žáček, 2. 
Eliška Soukupová, 3. Sára Vašičková
Kategorie 2. tříd: 1. Alena Hubíková, 2. 
Kristýna Hubíková, 3. Magdalena Helís-
ková

Kategorie 3. tříd: 1. Petr Gapčo, 2. Karolí-
na Hrbáčková, 3. Hana Strojilová
Kategorie 4. tříd: 1. Pavel Sova, 2. Marie 
Kuželová, 3. Eliška Štěpančíková
Kategorie 5. tříd: 1. Martina Šimoníková, 
2. Tereza Štěpančíková, 3. Kateřina Fojtí-
ková
Zvláštní cenu poroty získala žákyně 5. 
ročníku Markéta Ďulíková za svůj osobitý 
pěvecký projev. Všem dětem děkujeme za 
vzornou přípravu do soutěže a výhercům 
blahopřejeme.
Alence Hubíkové, Petru Gapčovi a Mar-
tince Šimoníkové přejeme mnoho úspě-
chů také 
v regionálním kole pěvecké soutěže ve 
Valašských Kloboukách.
 Božena Bělohlávková, Ivana Pančíková 

Valašská trnečkaŠkolní ples se vydařil
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 V současné době se připravují některé 
naše zájmové kroužky na vystoupení v rámci 
plesové sezóny v našem městě.
 Děti našich zájmových kroužků vystoupí 

na maškarním plese ZŠ Malé Pole Slavičín.
 Připravujeme program na období jarních 

prázdnin – 3. – 7. 3. 2008. Co v něm najdete? 
Tak třeba možnost jít si zaplavat, zahrát si 
kuželky v místní kuželně, navštívit koníka, 
zkusit, jaké to je na horolezecké stěně…
 Píšeme žádosti v rámci grantové politiky 

vyhlášené Krajským úřadem ve Zlíně (pra-
cujeme na 4 projektech).
 Připravujeme letní činnost 2008.

Pedagogické pracovnice DDM Slavičín

Zprávy z domečku 
Je tomu skutečně již pět let, kdy se naše 

škola zapojila do celosvětového programu 
ochránců přírody s názvem: „Za ochranu 
ohrožených druhů zvířat prostřednictvím 
zoologických zahrad“. Princip spočívá 
v tom, že zájemce o tuto formu pomoci si 
na internetových stránkách zoologických 
zahrad (v našem případě ZOO Lešná) vybe-
re jemu sympatické zvíře a formou fi nanční 
dotace přispívá na nákup krmiva. 

Když jsme se na naše žáky před lety 
obrátili poprvé, byli jsme překvapeni, 
s jak příznivým ohlasem se výzva setkala. 
Shromáždili jsme částku, která nám umož-
nila sponzorovat hned pět zvířat. Děti si 

tenkrát vybraly žirafu, slůně, gorilu, lach-
tana a tučňáka. Další příjemné překvapení 
přinesly i roky následující, neboť zájem 
neopadl a drží se na přibližně stejné úrovni 
dodnes. I letos se částka přehoupla přes 
pět tisíc korun. Tím jsme se zařadili mezi 
dlouhodobé sponzory a jako odměnu jsme 
od ředitelství zoologické zahrady dostali 
poukaz na bezplatný výukový přírodovědný 
program dle vlastního výběru. S využitím 
grantu Města Slavičín na úhradu cestovné-
ho tuto nabídku rádi využijeme. Spojením 
obojího se nám tak nabízí vítané zpestření 
výuky přírodopisu s vynaložením minimál-
ních nákladů. Pro naše žáky to bude potvr-
zením, že se dobrý a realizovaný nápad po 
čase setkal s patřičným oceněním. 

Radoslav Filipovič, ZŠ Vlára

Je tomu již pět let!

Jeden z nejstarších futsalových turnajů 
v Čechách se hrál v tradičním čase ve slavi-
čínské sportovní hale a přinesl velmi kvalit-
ní souboje vyspělých hráčských týmů. Vždyť 
v turnaji se představili takové fotbalové 
osobnosti jako hráč Spartaku Moskva Aleš 
Urbánek, vítkovický Pavel Kříž či bývalý 
hráč ostravského Baníku Petr Švach. V sesta-
vách týmů jsme našli řadu futsalistů domá-
cího JEREVANU a také BENAGA Jestřabí.
26. ročník Štěpánského turnaje byl rozehrán 
v základních skupinách, ze kterých vzešli 
semifi nalisti ELVA, Kovaříci, TVD a Hugoni. 
Finálové utkání přineslo opakování loňské-
ho souboje a tentokrát pořádající HUGONI 
oplatili týmu Kovaříků loňskou porážku 
a ve vynikajícím utkání zvítězili 5:2, když 
o výsledku rozhodli již v úvodu zápasu. Po 
celý den Štěpánský turnaj provázela výbor-
ná divácká kulisa a hala plná diváků byla 
svědkem nejkvalitnějšího turnaje ve své 
historii. Ceny vítězům předával generální 
sekretář Evropské unie futsalu (UEFS) Petr 
Koseček. Příští, 27. ročník bude pořádat tým 
TVD opět v tradičním termínu. 
Celkové pořadí 26. ročníku Štěpánského 
turnaje: 
Družstva: 1. Hugoni, 2. Kovaříci, 3. TVD
4. Elva, 5. Závada, 6. Slavi, 7. Zahradní, 
8. Hadráři
Nejlepší hráč: Aleš Urbánek (Kovaříci)

Nejlepší brankář: Jiří Pres (Hugoni)
Nejlepší střelec: Bronislav Fojtík ml. (TVD)
Nejlepší útočník: Petr Švach (Hugoni)
Cena Fair play: mužstvo Zahradní
Poděkování patří sponzorům: RADY u Tala-
fy, ELVA, Restaurace u Hugona,  Pivnice 
Jerevan a pojišťovně Generali. Ceny vítěz-
ným týmům věnoval i starosta města Slavi-
čín pan Jaroslav Končický. 

Pořádající Hugoni

Na Štěpána zvítězili Hugoni před Kovaříky a TVD  

Kapitán: Veronika Schmiedlová
Hráčky: Helena Blažková, Renata Doruš-
ková, Iva Chmelová, Lenka Indrová, Anna 
Presová, Natálie Ředinová, Martina Slová-
ková, Šárka Valčíková, Martina Vaňková, 
Radka Zvonková.

VOLEJBALOVÉ ZÁPASY
ŽENY – 2. 2. 2008 9:00 hod. VSC Zlín, 
23. 2. 2008 9:00 hod. Rožnov 
JUNIORKY – 17. 2. 2008 10:00 hod. Hulín

VÝSLEDNÁ TABULKA PO 1. KOLE
1. SK Slavičín

2. TJ Rožnov

3. VK Austin Vsetín

4. VŠSK Univerzita Zlín

5. TJ Valašské Meziříčí

6. VSC Zlín

7. TJ Holešov

8. SKV Hošťálková

9. Slov. Sl. Uh. Hradiště B

10. SK Školy Kroměříž

11. SK Spartak Hulín

Volejbal - krajská soutěž žen

FC TVD 
pořádá žákovský halový turnaj.
Neděle 3. 2. 2008 
8:30 mladší žáci, 13:30 starší žáci
Zúčastní se mužstva Brumova, Bojkovic, 
Slušovic, Valašských Klobouk, Dolní Němčí 
a FC TVD Slavičín.

Přijďte se podívat na fl orbal

Sobota 23. února – muži A (II. liga)
10:00 Slavičín – Prostějov
14:35 Slavičín – Horní Suchá

Neděle 24. února – juniorky (I. liga)
12:00 Hattrick Brno – Slavičín
15:10 Slavičín – Bulldogs Brno

Aktuální informace o výsledcích 
a dění ve slavičínském fl orbalu 
najdete na webu www.sksnipers.cz.
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Již tradičně bývá první čtvrtletí nového 
roku zasvěceno hodnocení všech sfér osob-
ního i společenského života, kde právem 
náleží i oblast knihovnictví. 

I Městská knihovna ve Slavičíně se 
v tomto období vždy neopomene ohlédnout 
za uplynulými aktivitami, o nichž vydávají 
svědectví zdánlivě strohé číselné symboly, 
pod kterými je možné objevit nejeden skrytý 
význam. K jejich odhalení však nemusíme 
používat složité kouzelnické triky či čarovné 
formule. Stačí krapet představivosti smícha-
né se špetkou logických úvah a pod nicneříka-
jící statistikou se náhle začnou rýsovat jasné 
kontury, mající podobu čtenářské obce všech 
věkových kategorií a jejího zájmu o četbu 
a tím i o kultivování své osobnosti. 

Jaká je tedy bilance místního čtenářství za 
uplynulý rok? Právě ony nepříliš populární 
statistické údaje, k nimž se každá knihovna 
musí dopracovat pečlivým mapováním 
své činnosti a budováním evidenčních 
podkladů, dokazují, že v loňském roce se 
zájem o literaturu držel opět na předních 
příčkách zálib a koníčků slavičínských 
obyvatel. Nahlédneme-li do statistických 
deníků, přírůstkových seznamů a elek-
tronických databází knihovny, vyjde nám 
„suma sumárum“, že v roce 2007 se otevřely 
dveře knihovny 19 068 návštěvníkům, kteří 
zde přišli za faktografi ckými informacemi 
z různých vědních oborů a za internetem, 
který je už více než rok poskytován veřejnosti 
zdarma. Čtenářskou základnu vyjadřuje 
počet 1 421 stálých zájemců o literaturu, 
z čehož je evidováno 569 dětí do patnácti 
let. U tohoto čísla je nezbytné se pozastavit 
a vyzdvihnout důležitou okolnost, a to je, že 
zaznamenává nárůst o 50 dětských čtenářů 
více než v předchozím období. Zásluhu na 
této pozitivní situaci má zcela jistě pravidel-
né doplňování knižního fondu o novinky 
dětmi velmi preferovaného žánru fantasy 
četby a pak také každoročně knihovnou 
pořádané knihovnické lekce pro 1. stupeň 
základních škol, při nichž byly vloni poprvé 
uplatněny prvky zábavné dramatizace, která 
děti formou hry a názornosti učí, jak se stát 
vzorným zákazníkem knihovny. 

Další číselné ukazatele už jen dále 
dokladují, že cesta ke zdejší knihovně nikdy 
nebude „zafůkaná“. Svědčí o tom především 
71 744 vypůjčených knih a časopisů, z nichž 
se dostalo do oběhu 20 723 svazků naučné 
literatury, 34 514 svazků beletrie, 6 638 knih 
naučné literatury pro mládež a 9 869 svazků 
dětské beletrie. Však také čtenáři měli mož-
nost vybírat z počtu 976 nových knižních 
přírůstků, přičemž bylo vyřazeno 376 opotře-
bovaných a zastaralých titulů. Doplňováním 
knihovního fondu ale péče o klienty ani 
zdaleka nekončila. Poměrně značný vzestup 
zaznamenala oblast meziknihovní výpůjční 
služby, kde bylo zprostředkováno 198 výpůj-
ček od jiných knihoven zejména pro studijní 
účely klientů knihovny, což je o rekordních 

devadesát knih více než v minulém roce. 
Každoroční vyšší poptávka po této službě 
dokazuje, že náš region není místem, kde 
se zastavil čas a lišky dávají dobrou noc, ale 
naopak, takřka „Mekkou“ zájmu lidí o vzdě-
lávání a o profesní růst. Nelze pominout ani 
další významný knihovnický krok z oblasti 
zavádění nových informačních technologií 
a automatizovaných procesů. V srpnu minu-
lého roku byl ze státní dotace zčásti zafi -
nancované Městem Slavičín pořízen nový 
knihovnický program KP WIN SQL, který 
umožnil umístění elektronického katalogu 
knihovny na internet a tím i její propojení se 
světem informací. Systém jednak zkvalitnil 
celé spektrum obvyklých pracovních činnos-
tí knihovny a zkvalitnil rezervační službu, 
která registrovanému čtenáři povolí samo-
statnou rezervaci požadovaného dokumentu 
kdykoli a odkudkoli z prostředí internetu 
a vytvoří zpětnou vazbu formou e-mailového 
upozornění na odloženou knihu. 

Krátce je potřebné zmínit aktivity, jež 
probíhají jakoby nenápadně na pozadí vět-
šinou dynamického půjčovně-informačního 
provozu. Jde především o stabilní technic-
kou údržbu fondu – jeho opravy, obalování 
a soustavnou reorganizaci kvůli již značně 
stísněným prostorám knihovny. I v oblasti 
metodického působení směrem ke svým 
třem pobočkám (Hrádek, Divnice, Nevšová) 
zaznamenala knihovna úspěšný rok. Kromě 
běžných činností jako je poradenství a škole-
ní dobrovolných knihovníků, budování evi-
dencí a katalogů obecních fondů, knihovna 
vykonala celkem 10 metodických návštěv, 
75 konzultací, zaevidovala 131 nových 
knih, vyřadila 289 opotřebovaných svazků. 
K dalším významným počinům iniciovaným 
městskou knihovnou lze zařadit přestěhová-
ní pobočky Divnice do větších a úpravnějších 
prostor v budově bývalé divnické školy, kde 
byly zároveň pořízeny i nové knižní regály.

Za knihovnu ovšem nelze nechat hovořit 
jen pouhé číselné parametry. I jako „léčebna 
duše“ a centrum místních volnočasových 
aktivit měla příležitost k realizaci svých zají-
mavých nápadů, vycházejících především 
z jejího loňského stodesetiletého jubilea 
v souvislosti se založením Čtenářsko – ochot-
nického spolku Palacký a z tradičních, 
celostátně orientovaných akcí vyhlášených 
Národní knihovnou v Praze a Svazem kni-
hovníků a informačních pracovníků. 

O nich ale knihovna informovala v prů-
běhu celého loňského roku, proto je namístě 
vzpomenout jen ty nejpoutavější. K nim 
patří celý cyklus besed a knihovnických 
lekcí k Březnu měsíci internetu (např. Jak 
hledat a najít v knihovně – lekce k práci 
s elektronickým katalogem pro dospělé, 
večerní pořad Internetová Bibliokavárna, 
Posezení nad kronikou knihovny – besedy 
pro 2. stupeň ZŠ, Veselé brouzdání, Nevíš-li 
si rady, knihovna je tady – informační lekce 
pro 1. stupeň základních škol aj.), 25 let 

ochrany přírody ve Slavičíně – beseda pro 
veřejnost, Vzpomínky z jeviště – setkání tří 
divadelních generací Slavičínska, Literárně 
historické toulky Slavičínem II. – již druhé 
naučně zábavné putování dětí po památných 
objektech ve městě, Knihovna mých snů 
– výtvarná soutěž pro žáky základních škol 
a gymnázia. 

Týden veřejných knihoven se také mohl 
pochlubit pestrou škálou pořadů jako napří-
klad Knihovnické dobroty aneb jak upéct 
dort s pejskem a kočičkou – besedy pro druži-
ny ZŠ, Literární hostina – veřejné čtení pro 
žáky základních škol i veřejnost, Knihovna 
v proměnách času – výstava fotografi í z dějin 
knihovnictví ve Slavičíně, Pohádkiáda IV. 
aneb jak vyzrát na Pohádkožrouta – dvou-
denní knihovnický happening pro děti, 
Setkání s tajemnem – literární podvečer pro 
děti a mládež pořádaný v souvislosti s Dnem 
dětské knihy atd.

Předchozí řádky snad svědčí o tom, že 
knihovnický rok 2007 opět nezahálel a ani 
se mu nezdařilo usnout na vavřínech dob 
minulých. S trochou numerologických 
znalostí lze tedy jednoznačně předpovědět 
příznivý ascendent dalšího vývoje knihovny, 
především z hlediska její ochoty vyhovovat 
i nadále všem čtenářským přáním a požadav-
kům slavičínské i okolní veřejnosti. 

Bc. Gabriela Klabačková, ved. MěKK 
Slavičín

dokončení ze str. 1
Letos ve Slavičíně a okolí proběhla 

Tříkrálová sbírka v sobotu 5. 1. 2008. 
Chodilo 55 skupinek a vykoledováno 

bylo: 
Slavičín: 101 181,50 Kč, Hrádek na Vlár-

ské Dráze: 17 848,50 Kč, Nevšová: 12 527 
Kč, Lipová: 8 880 Kč, Rokytnice: 10 061 Kč, 
Divnice: 6 471,50 Kč, Rudimov 7 357 Kč, 
Petrůvka: 10 085 Kč, Bohuslavice: 10 129 
Kč, Štítná nad Vláří: 62 184 Kč, Jestřabí: 
9 203 Kč, Drnovice: 10 858 Kč, Loučka: 
11 324 Kč, Újezd 23 105 Kč, Slopné: 20 744 
Kč, Vysoké Pole:16 785 Kč.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2008 
činí 338 743,50 Kč. 

Z této částky se vrátí Charitě sv. Vojtě-
cha Slavičín 65 %. Zbývající část výtěžku 
Tříkrálové sbírky 2008, která zůstane na 
účtu Charity České republiky, bude věno-
vána na humanitární pomoc v zahraničí.

Děkujeme všem koledníčkům, vedou-
cím skupin, hospodyňkám, které připra-
vily pro skupinky oběd. Děkujeme za 
Vaše nadšení a obětavost, která přinesla 
své ovoce v podobě radosti či fi nančních 
prostředků. Děkujeme taky všem, kteří 
jste Tři krále mile přijali a přispěli na 
pomoc klientům, kterým v naší organizaci 
pomáháme. Také děkujeme pracovníkům 
obecních úřadů za spolupráci při propaga-
ci a sčítání sbírky a farním úřadům.

Bc. Milena Tománková, 
Marcela Šmotková

Knihovna v číslech roku 2007

Shrnutí Tříkrálové sbírky 2008
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Oznamujeme svým klientům, že 
Ing. Holečková Vladimíra, 

daňový poradce 
a fi rma E. I. S., s. r. o., přesídlili na novou 

adresu: Na Výsluní 857, Slavičín 
(pod Morovým hřbitovem).

Telefon: 577 342 947, 
mobil: 602 518 589.

Základní škola Malé Pole 
pořádá

16. února 2008 pro děti ze Slavičína 
a okolí Dětský maškarní karneval na 

Sokolovně ve Slavičíně.
Začátek je ve 14 hodin. 

Hudba, tombola, soutěže a občerstvení. 
Těšíme se na Vaši účast.

NAROZENÍ
Luděk a Martina Petrášovi – syn Adam
Jiří Raška a Eliška Sedlaříková – dcera Nela
Josef a Jana Bartošíkovi – syn Tomáš
Bohdan a Marie Ťulpovi – dcera Elen 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA PROSINEC

SŇATKY
Lubomír Remeš a Irena Marková
Aleš Parýzek a Lenka Maružánová
Bronislav Žák a Iveta Gavendová

ÚMRTÍ 
11. 12. 2007 Zdeňka Latináková, 72 let, Hrádek
14. 12. 2007 Marie Strapinová, 66 let, Slavičín
14. 12. 2007 Josef Vaculík, 83 let, Slavičín
14. 12. 2007 Jan Vaculík, 77 let, Praha
23. 12. 2007 Marta Macková, 58 let, Slavičín
23. 12. 2007 Anna Kuželová, 91 let, Rokytnice
23. 12. 2007 Josef Pučok, 68 let, Nevšová
23. 12. 2007 Milan Humpola, 67 let, Šanov

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

Dne 2. února 2008 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí pana 

Ing. Zdeňka SAULICHA 
ze Slavičína. 

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám v životě 
byla, za každý den, jenž jsi pro 

nás žila. 
Dne 25. února 2008 vzpomeneme 
2. výročí, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička, 

paní Božena ZÁDRAPOVÁ 
z Lipové. Za tichou vzpomínku 

děkuje dcera s rodinou. 

Kdo lásku a dobro rozdával, není 
nikdy zapomenut. 

Dne 4. února 2008 vzpomeneme 
nedožité 60. narozeniny pana 
Jana DIATELA z Nevšové. Za 

tichou vzpomínku děkují sestra 
Liduška s rodinou a bratr Mirek.

V Z P O M Í N Á M E

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

pomáhal. A pak přišla ta krutá 
chvíle, tys odešel navždy spát, 

zaplakal bolestí každý, kdo Tě měl 
rád. 

Dne 3. února 2008 vzpomeneme 
smutné 15. výročí, kdy nás navždy 

opustil drahý manžel, tatínek, 
dědeček, pan Miroslav SLOVÁK 
z Petrůvky. Za tichou vzpomínku 

děkuje manželka a dcery 
s rodinami.

Pro každého z nás existuje někdo, 
kdo pro nás znamená celý svět. 

O to těžší je ztratit ho a uchovávat 
jen ve vzpomínkách. 

Děkuji všem, kteří se přišli 
naposled rozloučit s panem 

Josefem PUČOKEM z Nevšové. 
Dík za kondolence, květinové dary, 

slova útěchy a paní Bartošové za 
důstojný obřad na jeho poslední 

cestě z milovaného domova. 
Za celé příbuzenstvo Stanislava 

Pučoková s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 16. února 2008 vzpomeneme 

smutné 2. výročí úmrtí paní 
Marie HRDKOVÉ z Hrádku.

Stále vzpomínají manžel a děti 
s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten 
neodešel a žije v srdcích dál.
Dne 27. února 2008 uplyne 5. 

výročí, kdy nás navždy opustila paní 
Jenovéfa ZBOŘILOVÁ ze Slavičína. 

Všem, kdo vzpomenou s námi, 
děkuje manžel a dcery Jana a Mirka 

s rodinami. 

Dne 7. 2. 2008 vzpomeneme 10. 
výročí úmrtí pana 

Ing. Jána ČERVEŇANA a dne 7. 5. 
2008 vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
pana Michala ČERVEŇANA. Kdo 

jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Syn a bratr Roman s rodinou. 

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

Martou MACKOVOU ze Slavičína. 
Zarmoucená rodina Mackova. 

Děkujeme všem za projevy 
soustrasti, květinové dary a účast při 
posledním rozloučení dne 12. ledna 
2008 s panem Ludvíkem ŘEHÁKEM 

z Rudimova.
Rodina Hubáčkova, Řehákova 

a Kučova.

Čas bolest hojí, ale nedá 
zapomenout.

Dne 12. února 2008 vzpomeneme 
6. výročí úmrtí naší milované 

maminky, babičky a prababičky, 
paní Marie ŠČUGLÍKOVÉ 

ze Šanova.
Za tichou vzpomínku děkují 

dcery Marie, Eva, syn Ota, vnuci 
a pravnuci. 

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám 
dal na Tebe zapomenout. 

Dne 16. února 2008 vzpomeneme 
3. výročí, kdy nás opustila naše 
milovaná maminka, manželka, 

dcera, paní Marcela CARBOLOVÁ 
ze Slavičína. S láskou a úctou 

vzpomínají dcera Marcelka, manžel 
a rodiče z obou stran. 

Děkujeme všem za projevenou 
soustrast a účast při rozloučení 

s panem Milanem HUMPOLOU 
ze Šanova. Manželka, dcera a syn 

s rodinami.

Rodina zesnulého pana 
Jana VACULÍKA děkuje touto 

cestou všem příbuzným, přátelům 
a známým za projevy soustrasti 

a květinové dary. 

POZOR, ZMĚNA.
Nový anglický second hand na zámku 
je otevřen již: 
PO – PÁ 9:00 – 12:00 13:30 – 16:00 hodin. 
Kontakt: 739 671 459. Těšíme se na Vaši 
návštěvu!
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Kalendáře, pozvánky
 2. 2. Slavičín FAŠANKY
 2. 2. 19:00 Hrádek 
FAŠANKOVÁ ZÁBAVA

 8. 2. 20:00 Sokolovna PLES GJP
 9. 2. 20:00 Sokolovna 
PLES NTS PROMETAL

 16. 2. 14:00 Sokolovna 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

 19. 2. – 24. 2. Sokolovna VALAŠSKÉ
KŘOVÍ – divadelní přehlídka

 23. 2. KD Nevšová KOŠT SLIVOVICE
 29. 2. 20:00 Sokolovna 
STUDENTSKÝ PLES GJP

VÝSTAVY
 Infocentrum – FOTOGRAFIE Michala
Botka a Zuzany Švachové

 Galerie Jasmín – RELAX S PŘÍRODOU
– vernisáž 1. února 2008

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
 5. 3. OSLAVA MEZINÁRODNÍHO 
DNE ŽEN

 7. – 9. 3. SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA
 14. 3. VALAŠSKÝ KUMŠT PRO RADOSŤ 
AJ UŽITEK

ve spolupráci s Moravským svazem 
elektrotechniků, Geislerova 3, 615 00 Brno

a
fi rmami MSE CZ, s. r. o. 
a Elektrotechnika Brno

pořádají ve dnech 13. a 14. května 2008
seminář, zkoušky a periodické přezkoušení  

pracovníků v elektrotechnice podle 
Vyhlášky 50/1978 Sb. § 5 - § 8.

Začátek semináře je 13. května 2008 
v 8:00 hod. v učebně č. 113 (v přízemí školy).
Součástí semináře je i prodej novinek elektro-

technické literatury a platných norem.
Předpokládaná cena je 1 600 Kč bez DPH.

Bližší informace na tel.: 
577 342 408, 608 270 314.

Střední odborná škola Slavičín
Divnice 119, 763 21 Slavičín

NABÍZÍME PRODEJNÍ PROSTORY 

V BRUMOVĚ. Informace na 

tel.: 608 428 810, 608 450 880

Dne 19. prosince 2007 se v Centru den-
ních služeb Maják při Charitě sv. Vojtěcha 
ve Slavičíně uskutečnila vánoční besíd-
ka, kterou pro klienty, jejich rodiče a přá-
tele připravily zaměstnankyně Centra. 
Součástí programu, na kterém se podíleli 
společnými silami všichni, bylo povídá-
ní o vánočních zvycích a tradicích našich 

Vlastníci nemovitostí by si měli zabez-
pečit své vodoměry proti mrazu. Zima je 
totiž může vážně poškodit. Zamrzlé vodo-
měry poté pracovníci MOVO opravují či 
vyměňují na náklady majitelů, kteří jsou 
za jejich stav zodpovědní.

„Při velkých mrazech může dojít 
k zamrznutí vodoměrů. Může prasknout 
jejich krycí sklo, ale také vytéci voda. Již 
nastal případ, kdy jeden prasklý vodoměr 
vyprázdnil celý vodojem,“ upozornila Hele-
na Koutná, mluvčí společnosti MORAV-
SKÁ VODRENSKÁ, a. s.

Vodohospodáři proto doporučují umís-
tit nad vodoměr krycí vrstvu izolačního 
materiálu. „Například polystyrenovou des-
ku, kterou je vhodné připevnit na spodní 
plochu víka venkovní vodoměrné šachty, 
nebo izolační vatu (nikoliv skelnou), nebo 
plastový pytel naplněný drceným polysty-
renem,“ doplnila Koutná.

V případě delší nepřítomnosti, napří-
klad u rekreačních objektů během zim-
ního období, radí vodaři zcela uzavřít 
přívod vody před vodoměrem a vyprázdnit 
potrubí za ním, aby se předešlo případným 
škodám způsobených mrazem.

Lidé si mohou v případě pochybností 
funkčnosti svého vodoměru, nechat 
přezkoušet vodoměr v certifi kovaném 
metrologickém středisku. Přezkoušení 
správnosti vyjde téměř na tisíc korun podle 
typu vodoměru. Je-li reklamace oprávněná, 
výměnu a přezkoušení hradí vodárny. Když 
naopak vodoměr funguje správně, zaplatí 
náklady zákazník ze své kapsy.

Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a. s. – člen skupiny Veolia Voda 
- působí od roku 2008 na Olomoucku, 
Prostějovsku a Zlínsku. MOVO má 575 
zaměstnanců, zásobuje celkem 409 tis. 
obyvatel Olomouckého a Zlínského kraje. 
Provozuje celkem 40 úpraven vody, 165 
vodojemů a 23 čistíren odpadních vod 
a zajišťuje servis pro 2 255 km vodovodních 
a 1 066 km odpadních sítí. 

Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaz-
nických center v Olomouci, Zlíně, Prostě-
jově, Uničově, a Valašských Kloboukách. 
Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci 
využívat zákaznické linky 844 744 644 
na Olomoucku a 800 100 063 na Zlínsku. 
Webové stránky společnosti jsou www.
smv.cz, e-mail: smv@smv.cz.

vodoměry před mrazem! 
Zabezpečte si své Informace Vzdělávacího střediska

DÍLNA INSPIRACE – celoroční klub pro 
ženy, ale nejenom pro ně, zahájí svoji 
činnost 5. února 2008 první informační 
schůzkou. Srdečně Vás zveme – přijďte 
v 16:00 hodin do sídla Nadace Jana Piveč-
ky na Horním náměstí č. 111 (žlutý dům 
vedle lékárny). 
Pod vedením paní Bartošové bude dílna 
nabízet různé rukodělné aktivity a vyu-
čovat techniky jako batika, drátkování, 
výroba panenek z ovčí vlny, patchwork, 

šití apod. V průběhu roku to bude výroba 
velikonočních a vánočních ozdob, výroba 
adventních věnců, keramika, ale i základy 
jógy a další praktické dovednosti jak řeme-
slného a rukodělného, tak i teoretického 
rázu. 
Klub bude možné navštěvovat volně podle 
časových možností a zájmu. 
Začínat budeme drátkováním s veliko-
noční tématikou – vajíčka a velikonoční 
výzdoba.  Bc. Božena Filáková

prababiček a pradědečků a veselé zpívání 
koled za doprovodu Šárky Borové a jejích 
dětí. Krásnou předvánoční atmosféru jsme 
si zpříjemnili drobným pohoštěním a celý 
podvečer zakončili nadělováním dárečků, 
za které bychom touto cestou chtěli podě-
kovat našim milým sponzorům: Vinotéka, 
papírnictví Vaclovi, prodejna Mila a výdej-
na léků Tilia. Díky jejich štědrosti jsme 
tak mohli udělat radost našim klientům 
a odměnit dobrovolníky, kteří nám po celý 
rok ochotně pomáhali. Všem tedy patří vel-
ký dík a přání úspěšného prožití roku 2008.
 Petra Kozubíková, DC Maják

Ohlédnutí za vánoční besídkou DC Maják

SDH Hrádek Vás zve dne 2. února 2008 
na FAŠANKOVOU ZÁBAVU v prostorách 
jídelny p. Malaníkové v Hrádku. Začátek: 
v 19 hodin. Hudba: skupina Break (Brumov-
Bylnice). Vstupné: dobrovolné

Firma SANTECH plus, s. r. o., zahajující 
výrobu akrylátových a hydromasážních van 
v Horní Lhotě u Luhačovic přijme do výroby 
manuálně zručného pracovníka. 
Požadavky: řidičský průkaz B, výhodou 
průkaz na VZV. Nástup od 1. 3. 2008. 
Životopis zašlete na adresu: 
Santech plus s. r. o., Dr. E.Beneše 1029, 
765 02 Otrokovice anebo e-mailem: 
santech@santech.cz
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levák) je místní prosťáček Kamil Hošpes. Mezi 
hrstku zákazníků patří dvojice traktoristů 
Jirka s Péťou a Jardův zapřísáhlý nepřítel, 
fanatický rybář Pepa Vrtílek se svým psem 
Pepíkem. Rozmarné letní dny jsou narušeny 
zjevením monstrózních rozměrů. Z hlubin 
vod třetí závlahové kategorie se vynořil 
monstrsumec Lojza a sežral Vrtílkova psa. 
Jarda Kuchař v Lojzovi vidí šanci na regeneraci 
místního turistického ruchu. Povolává rybáře 
z celé republiky. A dva skutečně dojedou... 
Režie: Michal Krajnák. Hrají: Boris Hybner, 
Hynek Chmelař, Jiří Lábus, Jiří Mádl, Josef 
Polášek, Josef Rosen, Kristína Farkašová, Leoš 
Noha, Marta Sládečková, Pavel Šimčík, Petr 
Čtvrtníček. Premiéra nové české komedie. 
Vstupné 64 + 1 Kč

 čtvrtek 14. – 9 hodin 
 fi lmové představení pro mateřské školy
 LÉTAJÍCÍ KOBEREC – Pásmo krátkých 
fi lmů pro děti mateřských škol. Vstup zdarma, 
hradí Město Slavičín.

 čtvrtek 14. – 16 hodin fi lm a škola
 FILMY SI BUDETE VYBÍRAT SAMI 
– O tom, co se bude promítat v projektu 
FILM A ŠKOLA, rozhodnete tentokrát sami. 
Zúčastněte se vyhlášené ankety! Navrhněte svůj 
tip, fi lm, který chcete vidět! Bližší na vývěsce 
v Gymnáziu Jana Pivečky. Vstup zdarma.

 čtvrtek 14. – 20 hodin fi lmový klub
 VENUŠE – Maurice je stárnoucím, ale stále 
slavným hercem. O jeho nejlepšího přítele Iana 
se začne starat jeho praneteř Jessie a požitkář 
Maurice v ní najde zalíbení. Jessie je od začátku 
velmi odmítavá, na druhou stranu jí imponuje 
Mauricův životní úspěch a jeho šarm. Po 
návštěvě Národní galerie, kde oba zhlédnou 
slavný Velazquezův obraz Venuše, se Maurice 
rozhodne přemluvit Jessie, aby stála modelem 
pro studenty malířství. Je to i proto, že by se 
na ni rád podíval. To však rozběhne celou řadu 
nečekaných kiksů a událostí, jež oba aktéry 
hluboce poznamenají. V tom dobrém slova 
smyslu. Ovšem čas nezadržitelně běží… Režie: 
Roger Michell. Hrají: Jodie Whittaker, Leslie 
Phillips, Peter O‘Toole, Vanessa Redgrave. 
Premiéra amerického fi lmu. Vstupné: členové 
Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kč

 neděle 17. – 17 a 20 hodin
 VÁCLAV – Václav je vesnický outsider, který 
ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou 
střechou. Přestože je vnímán jako místní 
šašek, hlupák a problematický, nezvladatelný 
kluk, my v něm (spolu s maminkou) uvidíme 
citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou 
duší (a hlavou plnou milých lumpáren). 
Ostatní však v něm vidí jen problém. Dokonce 
i bratr František, který celý život soupeří 
s Václavem o lásku matky a otce. Tyto dva 
světy na sebe neustále narážejí, a tak Václav 
lítá z jednoho průšvihu do druhého. Drama 
vrcholí soubojem bratrů o lásku Frantovy 
milenky Lídy, který končí trestným činem. 
Václav se ocitá ve vězení, kde se stává terčem 
útoků spoluvězňů i traumatických vzpomínek 
na otce. Zachrání jej žádost o milost, která je 
podmíněna peticí? Pomůže mu bratr František 

 neděle 3. – 20 hodin Uvede ART KINO
 KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ 
– Partička několika handicapovaných lidí pod 
vedením rázné psycholožky vyráží za svým 
dalším cílem: přesvědčit pětatřicetiletého 
Geira, který po autonehodě skončil na vozíku 
(navíc jako impotentní), že by se měl přidat 
k jejich skupině, naučit se společně s nimi 
pozitivně myslet a zachránit tak své rozpadající 
se manželství. Psycholožka ale nemá tušení, 
s kým má tu čest. Namísto, aby Geir přijal 
jejich „učení pozitivního myšlení“, vzbouří 
se tento sebedestruktivní milovník Johnnyho 
Cashe a válečných fi lmů proti nevítané invazi 
„pozitivní“ energie a za pomoci místy až 
brutální upřímnosti, alkoholu a marihuany 
ovládne celou situaci. Vítejte v „kurzu 
negativního myšlení“! Uvnitř zánovního domu 
v poklidné čtvrti tak dochází během jedné noci 
k zúčtování s falešnou upřímností, dusivým 
soucitem a zdánlivě osvědčenými metodami 
léčby duše. 
Originálnímu tvaru přidává na atraktivitě 
hudební doprovod pro rockové fajnšmekry 
(Steppenwolf, Nina Simone či zmíněný Johnny 
Cash). Režie: Bard Breien. Hrají: Fridtjov 
Såheim, Kjersti Holmen, Henrik Nestyd. 
Ocenění: Cena za nejlepší režii – MFF Karlovy 
Vary. Premiéra norské černé komedie. Vstupné 
64 + 1 Kč

 čtvrtek 7. – 17 a 20 hodin 
 BEOWULF – V dávných dobách hrdinů 
žil mocný bojovník jménem Beowulf, který 
zabil svého démonického soka Grendela. Tím 
vyvolal konfl ikt s jeho nebezpečnou, zároveň 
však velmi svůdnou matkou. Z krále se stává 
legenda. Vizionářský průkopník Robert 
Zemeckis přichází s takovou verzí Beowulfovy 
ságy, která překoná všechny vaše představy... 
Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Anthony 
Hopkins, John Malkovich, Ray Winstone. 
Premiéra amerického dobrodružného fantasy 
fi lmu. Vstupné 64 + 1 Kč

 neděle 10. – 15 hodin – bijásek
 ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ - Někde na druhé 
straně duhy leží čarovná země Oz... Jednoho 
dne je tam tornádem odnesena malá chaloupka 
i s děvčátkem jménem Dorotka, která postupně 
zjišťuje, že se dostala do země trpaslíků, 
čarovných víl, mluvících stromů a létajících 
opic. Jedinou osobou, která by jí mohla 
s návratem domů pomoci, je Čaroděj ze země 
Oz. Vydá se jej najít a cestou si získá mnoho 
nových přátel a zažije úžasné dobrodružství. 
Dokáže jí upřímné přátelství a víra v sebe 
sama pomoci najít tajemného čaroděje? A co 
s tím mají společného lev, strašák, nebo létající 
opice? To vše se dozvíte z této úžasné pohádky... 
Japonská animovaná pohádka. 
Vstupné 10 + 1 Kč

 neděle 10. – 17 a 20 hodin
 POSLEDNÍ PLAVKY – Příběh Jardy 
Kuchaře, hrdiny zašlé éry tuzexového bonu. 
Jeho fi nanční příjem spočívá v pronájmu 
vlastního bytu. Každé léto je nucen trávit 
u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě 
opuštěnější bufet. Jeho pravou rukou (a to je 

a poté celá vesnice? Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: 
Emília Vášáryová, Ivan Trojan, Jan Budař, Jiří 
Lábus, Martin Pechlát, Petra Špalková, Soňa 
Norisová, Zuzana Kronerová. Premiéra nové 
české komedie. Vstupné 64 + 1 Kč 

 čtvrtek 21. – KINO NEHRAJE 
 – VALAŠSKÉ KŘOVÍ 

 neděle 24. – 16 a 20 hodin 
 ZLATÝ KOMPAS – Náš svět je jenom jedním 
z mnoha. Kromě něj existuje nespočet dalších 
světů, které se tomu našemu mnohdy podobají. 
Některé odlišnosti jsou ovšem nadmíru 
pozoruhodné. Ve světě Zlatého kompasu má 
každý člověk svého daemona, který je součástí 
jeho duše, má podobu zvířete a existuje mimo 
lidské tělo. Mezi člověkem a jeho daemonem 
panuje nesmírně silné pouto: vnímají navzájem 
svoje myšlenky, nálady i pocity. V dětství může 
daemon měnit podobu podle vlastního přání, 
ale jakmile člověk dospěje, získá jeho daemon 
defi nitivní, stálou podobu. V takovém světě žije 
Lyra Belacqua, dvanáctiletý sirotek vyrůstající 
pod dohledem scholárů na Jordánské koleji 
v britském Oxfordu. Poslal ji sem ještě jako 
malou její přísný strýček, badatel lord Asriel. 
Lyra ještě nic netuší, ale její život se už brzy od 
základu změní. Podle dávného proroctví má 
právě ona rozhodnout o osudu nejen vlastního 
světa, ale i všech ostatních. Režie: Chris Weitz. 
Hrají: Dakota Blue Richards, Daniel Craig, Eva 
Green, Nicole Kidman, Sam Elliott. Premiéra 
amerického fantasy fi lmu v českém znění. 
Vstupné 64 + 1 Kč 

 čtvrtek 28. – 16 hodin fi lm a škola
 FILMY SI BUDETE VYBÍRAT SAMI 
– O tom, co se bude promítat v projektu 
FILM A ŠKOLA, rozhodnete tentokrát sami. 
Zúčastněte se vyhlášené ankety! Navrhněte svůj 
tip, fi lm, který chcete vidět! Bližší na vývěsce 
v Gymnáziu Jana Pivečky. Vstup zdarma.

 čtvrtek 28. – 20 hodin fi lmový klub
 VITUS – Vitus je chlapec, který vypadá, 
jako by pocházel z jiné planety: má sluch jako 
netopýr, hraje na klavír jako virtuóz, od pěti 
let studuje všemožné encyklopedie a diriguje 
orchestr. Není tedy divu, že jeho rodiče 
mu začínají předvídat skvělou budoucnost. 
Chtějí, aby se Vitus stal klavíristou. Nicméně 
zázračné dítě sní o létání a o normálním 
dětství. Nakonec – až na jedno dramatické 
zaváhání – Vitus poznává kouzlo skromného 
života a jeho opravdových hodnot. Režie: Fredi 
M. Murer. Hrají: Teo Gheorghiu, Bruno Ganz, 
Julika Jenkins, Urs Jucker, Fabrizio Borsani. 
Premiéra švýcarského fi lmu. Vstupné: členové 
Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kč

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny 
fi lmy určené především náročnějším divákům. 
Projekt „Film a škola“ je spolufi nancován 
grantem Zlínského kraje.
Změna programu vyhrazena.
Tituly s neuvedenou jazykovou verzí jsou 
v původním znění s titulky. 
Informace o programu na telefonu 
577 341 108 a internetových stránkách 
www.luhacovske-zalesi.cz.


