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Město Slavičín zřídilo Městskou nemocnici 
Slavičín jako svou příspěvkovou organizaci 
k 1. 7. 1995. Již dříve ji bylo nuceno převzít od 
tehdejší Baťovy nemocnice Zlín, která ji chtěla 
uzavřít. Nemocnice provozovala akutní péči 
na 47 lůžkách, později, po zrušení jednotky 
intenzivní péče, na 44 lůžkách. Po celou dobu 
své existence se nemocnice potýkala se sna-
hami o zrušení akutní péče ať již v důsledku 
neúspěchu v různých výběrových řízeních 
na poskytování péče nebo v prostém tlaku 
zejména Všeobecné zdravotní pojišťovny 
(VZP) na přechod na péči následnou. 

Výsledek posledního výběrového řízení 
z prosince 2006 byl tentýž – ministerská 
komise nedoporučila zdravotním pojišťovnám 
uzavřít s nemocnicí smlouvu na akutní, ale 
pouze na následnou péči. Protože VZP hodlala 
v každém případě výsledek výběrového řízení 
respektovat, rozhodlo se město iniciovat petici 
starostů měst a obcí spádového obvodu nemoc-
nice za zachování akutní péče. Tuto podepsalo 
všech 26 starostů měst a obcí Slavičínska, 
Valašskokloboucka a Brumovska. Petice byla 

zaslána ministru zdravotnictví, do poslanecké 
sněmovny, krajskému úřadu a VZP. Odpověď 
VZP zůstávala stejná, stanovisko ministra zdra-
votnictví a státních orgánů bylo, že za kvalitu 
a nasmlouvání zdravotní péče zodpovídají 
zdravotní pojišťovny. Jednoduše řečeno – co 
si nasmlouváte, to budete mít. 

Proto další kroky vedly v září 2007 do 
krajské pobočky VZP ve Zlíně za novým 
ředitelem MUDr. Melicharem. Logicky první 
naší otázkou bylo, proč ve Slavičíně nemá 
být akutní péče. Odpověď je možno dát do 
několika bodů:

- v nemocnici není jednotka intenzivní 
péče a dostupnost ARO pro pacienty se 
selháváním životních funkcí (ta byla již dříve 
zrušena z důvodů, že nebylo možno ekono-
micky zajistit přítomnost lékaře s 2. stupněm 
atestace 24 hodin denně pouze pro jednotku 
intenzivní péče),

- v nemocnici není 24 hodin denně k dis-
pozici lékař – rentgenolog,

- provoz biochemické laboratoře není 
zajištěn 24 hodin denně (příslužba na telefonu 
není postačující),

- nemocnice je monoprimariát a chybí 
tak návaznosti na ostatní medicínské obory, 
zejména akutní chirurgii,

- nemocnice není dostatečně přístrojově 
vybavena – chybí zejména CT přístroj.

Pokud pomineme CT přístroj, jehož 
pořizovací náklady jsou v desítkách milionů 
Kč, a nutnost rozšíření o další obor (zřejmě 
chirurgie), kde by byly také mnohamilionové 
náklady, pak řešení ostatních záležitostí by 
představovalo cca částku 5 mil. Kč ročně. 
O tuto částku by se každoročně zvýšila ztráta 
nemocnice, která za poslední léta činila cca 
500 tis. Kč ročně. Je tedy zřejmé, že tak velkou 
částku si město Slavičín nemůže ze svého 
rozpočtu dovolit pro nemocnici uvolnit.

Z uvedeného je zřejmé, že problém je jak 
personální, tak především ekonomický. VZP 
považuje za nepřípustné uzavření smlouvy 
s nemocnicí, která nenaplňuje požadované 
standardy pro daný typ péče. 

Ve Zlíně jsme obdrželi návrh na přechod 
na lůžka následné péče, příslib navýšení počtu 
lůžek ze 44 na 50 a podstatné rozšíření ambu-
lantní péče. V rámci jednání byl pro Slavičín 
přislíben urolog – MUDr. Kúřil, který začíná 
v poliklinice ordinovat v těchto dnech.

změny v poskytování péče v městské nemocnici Slavičín

Městský klub Slavičín Vás co nejsrdečněji 
zve na výstavu VALAŠSKÝ KUMŠT PRO 
RADOSŤ AJ UŽITEK 
v pátek 14. března 2008 od 9 do 17 hodin 
v sále Sokolovny ve Slavičíně.

Celodenní program – ukázky, 
workshopy, prodej
9.00 – 17.00 
výroba keramiky na hrnčířském kruhu, 
pečení domácího chleba, tradiční 
i netradiční techniky zdobení 
kraslic a perníků, pletení ze 
slámy a proutí 

Doprovodný 
program 
9.30 a 10.30 
ZŠ Malé Pole – Šli 
zajíčci pro škubánky
9.45 
MŠ Malé Pole – jarní zvyky 
15.00 – 17.00 
duo Beran-Dorničák – harmonika, 
zpěv, bicí 

Přijďte obdivovat i vyzkoušet ruční práce 
a ochutnat valašské speciality – frgále, 
kyselicu, domácí chléb, domácí škvarky. 
Akce je podpořena z Fondu kultury 
Zlínského kraje.

Naše další kroky vedly do Prahy na ústředí 
VZP za panem ředitelem Horákem. Pan ředi-
tel nás vyslechl a položil nám hned v úvodu 
několik otázek:

1. otázka – Provozujete jednotku intenzivní 
péče a kolik má lůžek? Odpověď – ne.

2. otázka – Léčí se u Vás mozkové příhody? 
Odpověď – ne.

3. otázka – Když dostanu srdeční infarkt 
– léčí se to u Vás? Odpověď – ne.

4. otázka – A to chcete mluvit ve Slavičíně 
o akutní péči?  Pokračování na straně 2

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny občany města na 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ na téma

„Provoz Městské nemocnice Slavičín“, 

které se koná v pondělí 10. března 
2008 v 15.30 hodin v Sokolovně. 

Na zasedání budou přítomni zastupitelé 
města, zástupci Všeobecné zdravotní 

pojišťovny, Krajského úřadu Zlínského kraje 
a představitelé Městské nemocnice.

Přijďte se dozvědět o změnách v provozu 
Městské nemocnice a zeptat se na to, 

co Vás o zdravotnictví zajímá. 
Ing. J. Končický, starosta
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Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení 
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
Města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, 
bytových domů a rodinných domů.
Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým nebo 
právnickým osobám na tyto účely:
l na vznik nového bytu ve stávajícím byto-
vém nebo rodinném domě,
l na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém 
nebo rodinném domě,
l na výměnu oken u domu staršího 15 let
l na obnovu střechy starší 15 let,
l na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti 
domu staršího 10 let,
l na zateplení obvodového pláště domu 
staršího 5 let,
l na obnovu fasády domu včetně klempíř-
ských prací,
l na zřízení plynového nebo elektrického 
topení ve stávajícím domě,

Dokončení ze strany 1
Na poslední otázku jsme se snažili vysvět-

lit, že můžeme dělat jen ten segment akutní 
péče, na který je naše nemocnice personálně 
a technicky vybavena. A že máme zájem 
nadále tento typ akutní péče poskytovat. 
Bylo nám sděleno, že neexistuje menší 
a větší rozsah akutní péče a buď budeme 
akutní péči dělat dle standardů (tedy v celém 
rozsahu) nebo musíme přejít na následnou 
péči s tím, že lze jednat o nějakém způsobu 
proplácení některých výkonů akutní péče na 
lůžkách péče následné, a to prostřednictvím 
ambulancí. Při jednání byla diskutována 
i varianta minimálního počtu akutních lůžek 
(10 – 15 lůžek). Ta ale po prověření narazila 
opět na to, že i na tomto minimálním počtu 

lůžek bychom museli mít zajištěny veškeré 
standardy jako na 44 lůžkách. 

Z Prahy jsme tedy odjížděli posilněni 
vírou, že se podaří řešit otázku akutnosti péče 
alespoň proplácením některých akutních 
výkonů na lůžkách následné péče. V prosinci 
2007 jsme obdrželi od VZP návrh smluv na 
rozšíření ambulancí a následnou péči. Správ-
ní rada nemocnice vznesla proti smlouvám 
připomínky a zejména upozornila, že ve 
smlouvě na lůžkovou péči chybí řešení pro-
blematiky akutních výkonů. Předložili jsem 
VZP vlastní představu o rozsahu těchto úko-
nů a VZP se zavázala je hradit, pokud nejsou 
agregovány do tzv. lůžkodne (česky řečeno 
– pokud již nejsou uhrazeny v paušálu, který 
budeme dostávat na každé lůžko).

Jednání rady města o smluvních vztazích 
s VZP se konalo dne 5. 2. 2008 za účasti 
MUDr. Melichara, ředitele VZP Zlín a MUDr. 
Tesaře a Ing. Zejdla z odboru zdravotnictví 
a sociálních věcí krajského úřadu. Jednání 
bylo přerušeno s tím, že je třeba zpracovat 
finanční plán nemocnice na rok 2008. 
Závěrečné jednání se uskutečnilo o týden 
později na mimořádné schůzi rady města 
dne 12. 2. 2008, kdy rada města vzala na 
vědomí výsledek jednání s VZP, uzavření 
komplexu smluv na lůžkovou i ambulantní 
péči a schválila finanční plán Městské nemoc-
nice s předpokládanou provozní ztrátou za 
rok 2008 ve výši 1,050 mil. Kč.

Co to tedy ve výsledku znamená? Městská 
nemocnice má od roku 2008 padesát lůžek 
následné péče s možností hrazení akutních 
výkonů. V Městské nemocnici jsou 24 hodin 
denně k dispozici lékaři, kteří dokáží řešit 
akutní stavy. Rozšířeny byly ambulance 
interní a diabetologická, nově nasmlouvána 
je i endokrinologie.

O výsledku jednání bylo informováno 
Zastupitelstvo města dne 27. 2. 2008 s tím, 
že bude svoláno mimořádné pracovní zase-
dání Zastupitelstva města speciálně k této 
otázce. 

Toto veřejné zasedání se koná v pondělí 
10. 3. 2008 v Sokolovně, začátek v 15 hodin. 
Na zasedání budou přítomni kromě členů 
zastupitelstva a vedení nemocnice také 
zástupci VZP a krajského úřadu. Zveme 
všechny zaměstnance nemocnice a širo-
kou veřejnosti k diskuzi a seznámení se 
s rozsahem poskytované péče jak v oblasti 
ambulantní, tak v oblasti lůžkové péče. 
Pokud Vás zajímá, jakou péči bude nemoc-
nice poskytovat a Vaše dotazy nezodpověděl 
tento článek, přijďte se zeptat. Klidně i na to, 
co jedna paní povídala. I na otázky tohoto 
typu Vám odpoví všichni, kteří přijali naše 
pozvání na tuto veřejnou diskuzi.

Co říci závěrem – úspěch či prohra? Řekl 
bych to poněkud jinak. Často si v životě musí-
me vybírat ze špatných možností – samozřej-
mě se snažíme o tu nejlepší z nich. Anebo snad 
ještě přesněji – možnost zachování akutní 
péče na 44 lůžkách byla nulová. Pokud by 
takováto možnost existovala, přijali bychom ji 
bez váhání. Ze zbylých možností jsme dosáhli 
rozšíření počtu lůžek, možnost poskytování 
akutních výkonů na lůžkách následné péče 
a rozšíření ambulancí v nemocnici.

Úspěchem by jistě bylo zachování akutní 
péče v nemocnici. To se nestalo. Prohrou by 
bylo, kdybychom nedokázali akutní stavy 
řešit vůbec. To se ale také nestalo. Prostřed-
nictvím ambulancí bude možno pacienta 
akutně vyšetřit, uložit ho na lůžko a provede-
né akutní výkony uplatňovat u VZP. Řečeno 
fotbalovou terminologií – 3 body za vítězství 
rozhodně nemáme. Ale máme 1 bod, a ten 
jsme přivezli ze hřiště soupeře. V nemocnici 
bude 24 hod. denně k dispozici lékař, který 
dokáže poskytnout nezbytnou první pomoc 
při akutních stavech. Proto se občané mohou 
v akutních případech na nemocnici obrátit 
v kteroukoliv denní či noční dobu a vždy se 
jim dostane odborné lékařské péče.

Závěrem se omlouvám za délku článku, 
ale stručněji to opravdu nešlo.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

změny v poskytování péče v městské nemocnici Slavičín

l na opravu a rekonstrukci havarijního stavu 
balkonů a lodžií,
l na vybudování nebo rekonstrukci koupelny 
nebo sprchového koutu,
l na vybudování WC,
l na rekonstrukci bytového jádra vč. vyzdění, 
na výměnu sanitární keramiky a vodovodních 
baterií.
Půjčky jsou poskytovány s dobou splatnosti 
3 – 5 let a při úrokové sazbě 5 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny 
na úřední desce města Slavičín. Informa-
ce a tiskopisy k podání žádosti poskytuje 
ekonomický odbor MěÚ Slavičín, Bc. Jana 
Latináková.
Žádosti se přijímají v termínu 3. 3. – 1. 4. 2008 
poštou nebo v podatelně MěÚ Slavičín.

Ing. Oldřich Kozáček, předseda 
správní rady fondu

Rada města Slavičín
Rada města Slavičín na schůzích kona-

ných 22. 1., 7. 2. a 12. 2. 2008 mj.: 

n souhlasila
l s přerušením řízení vedených u Okres-
ního soudu ve Zlíně ve věci finančního 
vypořádáním mezi Městem Slavičín a Obcí 
Rokytnice,
n schválila
l bezplatný pronájem Sokolovny Janu 
Mačkovi, Slavičín, dne 5. března 2008 při 
pořádání oslavy Mezinárodního dne žen,
l projektovou dokumentaci bytového 
domu Slavičín – střed,
l podmínky a ceny za ukládání odpadu na 
skládce TKO Slavičín - Radašovy a ve sběr-
ných dvorech s účinností od 1. 2. 2008,
n rozhodla
l o zadání zakázky malého rozsahu 
postupem ve smyslu zásad § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění, na služby:
a) vypracování studie směrové úpravy 
silnice II/495 a odstavného pruhu v Hrád-
ku, za cenu obvyklou ve výši 20 000 Kč, 
uchazeči Antonín Žáček, Slavičín,
b) vypracování projektové dokumentace 
úpravy silnice II/493 v ul. Luhačovská ve 
Slavičíně, za cenu obvyklou ve výši 81 123 
Kč, uchazeči Antonín Žáček, Slavičín,
c) „Restaurování kulturní památky Mari-
ánský sloup v Divnicích“, za cenu obvyklou 
ve výši 122 570 Kč uchazeči Josef Krososka, 
Vracov,
n vzala na vědomí
l výroční zprávu o činnosti Města Slavi-
čín v oblasti poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, zprávu o řešení 
stížností a petic podaných na MěÚ Slavičín 
v roce 2007.

poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
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dějí nežádoucí věci, můžete mi neprodleně 
zavolat na tel.: 603 230 206, pokusím se zajistit 
okamžitou nápravu.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Jak to vypadá s novým webem města? 
Myslím, že už měl být dávno hotový.

Je pravdou, že naše původní představy 
o rychlosti realizace nových internetových 
stránek města byly poněkud jiné, než je 
skutečnost. Poměrně dlouho totiž probíhalo 
výběrové řízení, protože se výběrová komise 
podrobně zabývala jednotlivými nabídkami. 
Rada města rozhodla o zadání zakázky v listo-
padu. Od té doby pracuje tým vedený panem 
tajemníkem Bc. Luďkem Latinákem na vizu-
ální podobě webu, jeho struktuře a probíhá 
plnění daty. Naším cílem je poskytnout co nej-
více prostoru na našich stránkách i subjektům, 
pro které by administrace vlastních stránek 
znamenala nepřiměřenou zátěž, anebo jejich 
spojení s webem města logické. Své místo tak 
zde bude mít např. Osadní výbor Nevšová, 
který bude zveřejňovat aktuality ze života 
místní části a sdělovat důležité informace pro 
občany. Prostor dostane také představenstvo 
Stavebního bytového družstva Obzor, které 
bude web města používat jako informační 
kanál směrem ke svým členům.

Podle informací pana tajemníka bude nový 
web města spuštěn v průběhu tohoto měsíce.

Počítáte s monitorováním veřejných 
prostranství kamerovým systémem, jak je 
tomu u jiných měst?

V současné době nepočítáme. Takový 
kamerový systém je pro naše město jakýmsi 
nadstandardem, který si z ekonomických 
důvodů nemůžeme dovolit. Už jeho pořízení 
je velmi drahá záležitost v řádu milionů korun. 
Lze sice získat dotaci, nicméně to pouze za 
podmínky, že městská policie bude tento sys-
tém obsluhovat 24 hodin denně. Tuto podmín-
ku nejsme ekonomicky a personálně schopni 
zajistit. Naše úvahy spíše směřovaly směrem 

ptají se lidé…
Nedá se zlepšit průjezd vozidel v horní 

částí náměstí ve Slavičíně? Parkující vozi-
dla zde komplikují dopravní situaci.

Dotaz si dovolím rozdělit na dvě části. 
Pokud má na mysli parkování vozidel v kři-
žovatce či parkování vozidel tak, že v horní 
části náměstí nezůstane jízdní pruh široký 
nejméně 6 m, případně že zde parkují vozi-
dla nad 3,5 t, dochází k porušování pravidel 
silničního provozu. Na tuto situaci jsem 
upozornil Městskou policii, která v daném 
prostoru zpřísní dohled a zajistí řádné 
dodržování pravidel silničního provozu. 
Pokud však má tazatel na mysli řešení 
povoleného parkování nad rámec přísluš-
né normy (například instalaci dopravního 
značení, které by rozšířilo zákaz parkování 
v tomto prostoru), navrhuji osobní jednání, 
které by směřovalo k hledání vhodného 
způsobu řešení.

V poslední době se v zámeckém parku 
opět rozšířil vandalismus mladistvých, 
spojený s popíjením alkoholu a kouřením. 
Zjednáte nápravu?

Náprava není jednoduchá. Chování 
mladistvých není jenom věcí města a školy, 
ale zejména rodičů. Pokud selhává výchova 
v rodině, mladí lidé se chovají nezodpo-
vědně a ničí obecní i soukromý majetek, je 
třeba přistoupit k takovým opatřením, která 
povedou k nápravě. Neprodleně po zaslání 
tohoto dotazu jsem si danou situaci prově-
řil a požádal jsem Policii ČR a Městskou 
policii o zpřísnění kontroly zejména v této 
části města. Obě složky zajistí namátkovou 
kontrolu. Zámecký park ve Slavičíně by měl 
být oázou klidu ve městě. K tomu můžete 
napomoci i Vy, občané. Proto si dovoluji 
Vás touto cestou požádat o součinnost. 
V případě, že kdokoliv z Vás zjistí, že se zde 

k mobilnímu kamerovému systému, kdy 
by se kamery snadno daly přemisťovat 
a monitorovat nejproblematičtější místa 
ve městě. V letošním roce však ani tato 
záležitost nebude řešena.

Co se ale připravuje – a to je jistě lepší 
zpráva pro chodce než pro řidiče – je měření 
rychlosti vozidel. Městská policie je totiž 
podle zákona oprávněna měřit rychlost 
vozidel. Měřicí zařízení bude vždy na 
den pronajato a nepravidelně budou ve 
spolupráci s Policií ČR prováděna měření 
rychlosti. Je třeba si ověřit, nakolik nás řidiče 
naučil stacionární měřič rychlosti, který již 
několik měsíců máme na Luhačovské ulici, 
dodržovat povolené rychlostní limity.

Proč nemáme ve městě speciální koše 
na psí exkrementy? Zejména sídliště jsou 
znečištěna až hrůza.

Osobně tento problém vůbec nevidím 
v absenci speciálních košů, ale v neukázně-
nosti majitelů psů. Kolik z nich vypustí ráno 
své miláčky vyvenčit na veřejná prostran-
ství? Kolik z nich při procházce po svém 
pejskovi neuklidí? Při zaplacení místního 
poplatku ze psa dostane sice majitel sadu 
sáčků Fedog na psí exkrementy, ale kolik 
z nich je používá? Nebo alespoň má u sebe 
igelitový sáček, který dokáže originální 
sáčky nahradit? Kam s takto plným sáčkem, 
není problém – do nejbližšího odpadkové-
ho koše nebo popelnice či kontejneru na 
směsný odpad.

Městská policie sice kontroluje, zda 
majitel po pejskovi exkrementy uklidí, ale 
nedělám si iluze o účinnosti těchto kontrol. 
Proto mě zaujala snaha žáků ZŠ Vlára tento 
problém řešit. Žáci jsou pro odpadkové 
koše, já pro osvětu. Pojďme my všichni při 
každém zjištění upozornit majitele na jeho 
případné nesprávné chování. Věřím, že 
společně najdeme cestu, jak mohou i děti 
přispět k řešení tohoto problému. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Pracovnice sociálního odboru Městského 
úřadu Luhačovice budou na Městském úřadě 
ve Slavičíně (místnost č. 208 v přízemí) přebí-
rat žádosti o příspěvek na provoz motorového 
vozidla na kalendářní rok 2008.

Termíny: 
čtvrtek 17. 4. 2008 od 8.00 do 14.00 hodin,
pátek 18. 4. 2008 od 8.00 do 12.00 hodin.
K ověření předložte následující doklady:
- velký technický průkaz,
- občanský průkaz držitele vozidla a zdra-

votně postiženého občana,
- průkazku mimořádných výhod (ZTP, 

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

opatrovník stanoven soudem).

Formuláře žádostí o příspěvek na provoz 
motorového vozidla jsou k dispozici na 

Sociálním odboru MěÚ Luhačovice: tel. 
(577 197 276) a na Odboru sociálních věcí 
MěÚ Slavičín (tel.: 577 004 840).
Na MěÚ Luhačovice se budou žádosti pře-
bírat v průběhu celého roku 2008. 

Jarmila Lišková, vedoucí 
Odboru sociálních věcí MěÚ Slavičín

Finanční úřad v Luhačovicích bude 
v době výběru daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 
roku 2007, tj. v průběhu měsíce března 2008, 
poskytovat veřejnosti informace a nezbytnou 
součinnost potřebnou k řádnému splnění 
podání daňového přiznání.

Služba bude zahrnovat zejména:
- distribuci daňových přiznání,
- poskytnutí základních informací k vyplnění 
daňových přiznání,

- převzetí daňových přiznání a případnou 
kontrolu jejich formální správnosti.

Na Městském úřadě ve Slavičíně bude 
služba poskytnuta:
Dne 14. 3. 2008, tj. v pátek, v době od 8.00 
do 16.00 hodin.
Dne 20. 3. 2008, tj. ve čtvrtek, v době od 8.00 
do 16.00 hodin.  

Na Finančním úřadě v Luhačovicích bude 
služba poskytována v období od 3. 3. do 31. 
3. 2008 v pracovních dnech, v následujících 
hodinách:
V období od 3. 3. do 18. 3. 2008 v úřední 
dny od 8.00 do 17.00 hodin, mimo úřední 
dny v obvyklých provozních hodinách 
podatelny FÚ. 
V období od 19. 3. do 28. 3. 2008 každý pra-
covní den v době od 8.00 do 17.00 hodin, dne 
31. 3. 2008 v době od 8.00 do 18.00 hodin. 

Jarmila Zahradníková, 
vedoucí referátu I – oddělení daňové 

správy, Luhačovice

příspěvek na provoz 
motorového vozidla

Informace k podání 
daňového přiznání
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Od 1. února 2008 platí pro ukládání odpadů 
na skládce a ve sběrných dvorech následující 
pravidla:
Občané 
Na skládce – vždy zaplatí 445 Kč/tunu 
komunálního odpadu (530 Kč/t vč. DPH), 
750 Kč/tunu stavebního odpadu (893 Kč/t 
vč. DPH)

Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdá-
vat odpad zdarma, tak jako dosud, s jednou 
výjimkou. Změna nastala u odevzdávání 
stavebního odpadu – občané mohou bez-
platně odevzdat v každém sběrném dvoře 
maximálně 125 kg stavebního odpadu na 
1 občana ročně. 

Do hmotnostního limitu stavebního odpa-
du se započítávají kromě sutě i okna (ta musí 
být zbavena skel, případně ve sběrných dvo-
rech bude možnost za poplatek nechat okna 
vysklít pracovníkem dvora). Po překročení 
ročního limitu zaplatí občané ve sběrném 
dvoře 1000 Kč/tunu stavebního odpadu 
(1 190 Kč/t vč. DPH).

Občanem je míněna nepodnikající fyzická 
osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na 
území města Slavičína.
Podnikatelé
Odevzdávání odpadů je zpoplatněno
na skládce 1250 Kč/tunu odpadu (1488 Kč/t 
vč. DPH), ve sběrném dvoře 2 000 Kč/tunu 
odpadu (2380 K/t vč. DPH).

U podnikatelských subjektů (i nepodnika-
telských subjektů po překročení limitu pro 

bezplatné odevzdávání stavebního odpadu) je 
při odevzdávání odpadů v recyklačním dvoře 
zohledněna skutečnost, že město Slavičín 
platí manipulaci s odpady a jejich převoz ze 
sběrných dvorů na skládku. Proto je cena 
za uložení ve sběrném dvoře oproti ceně na 
skládce vyšší o náklady spojené s přepravou 
a manipulací.

Evidence ve sběrných dvorech
Ve sběrných dvorech je vedena evidence 

odpadů podle jejich původce, a to u odpadů, 

jejichž odevzdávání je zpoplatněno – tj. sběrné 
dvory povedou evidenci stavebního odpadu 
přijímaného od občanů (evidence musí být 
vedena i za množství odevzdané zdarma) 
a evidenci veškerého odpadu přijímaného 
od podnikatelských subjektů. V evidenci pro 
tyto účely musí být minimálně uvedeno jméno 
občana, jeho bydliště a množství odevzdáva-
ného stavebního odpadu; u podnikatelských 
subjektů jméno, bydliště / provozovna, IČO 
a množství odevzdávaného odpadu.

Pokud občan nesdělí tyto nutné údaje, 
nemůže odpad ve sběrném dvoře uložit!

Ing. Martina Slámečková, Odbor životního 
prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín

Upozorňujeme občany, že dne 29. 3. 
2008 provede JOGA Luhačovice, s. r. o., 
svoz nebezpečného odpadu. 

Nebezpečným odpadem jsou čisticí 
prostředky pro toalety, tekuté odpady, 
prací a bělicí prostředky, chemikálie pro 
provoz a údržbu bazénů, automobilové 
prostředky (motorové oleje, autobaterie, 
brzdové a převodové kapaliny, nemrznoucí 
směsi...), zahradnické a domácí pesticidy, 
herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla, 
prostředky pro deratizaci, protimolové 
tablety, spreje a repelenty proti obtížnému 
hmyzu, z domácí dílny lepidla, tmely, barvy, 
laky, ředidla, rozpouštědla, fotochemikálie 
a elektrická a elektronická zařízení (zářiv-
ky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné 
baterie, rtuťové teploměry apod.). 

V případě nesprávného zacházení 
s odpadem mohou uvedené výrobky 
ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků 
nakládajících s odpady, znehodnotit složení 
komunálního odpadu z hlediska jeho 
dalšího možného využití a ohrozit kvalitu 
podzemních vod, ovzduší a půdy, a proto 
nepatří do směsného odpadu!

Mimo uvedený termín svozu mohou 
občané nebezpečný odpad odevzdat zdar-
ma ve sběrných dvorech Služeb města 
Slavičín, s. r. o., Pod Kaštany 50 nebo 
U Zahrádek. 

Odbor životního prostředí 
a správy majetku

Za půl roku činnosti hasičské jednotky 
kategorie JPO II s pohotovostí, jejímž zři-
zovatelem je město, dochází k postupnému 
materiálnímu vybavení a k personálnímu 
obsazení dvanáctičlenné jednotky tak, aby 
byla schopna ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem Zlínského kraje zajis-
tit ochranu obyvatel a jeho majetku před 
požárem a živelními pohromami. Časté 
výjezdy jsou i při dopravních nehodách.

V posledním období je však činnost 
jednotky ztěžována neukázněnými řidiči, 
kteří parkují v místech, kde znemožní prů-
jezd hasičských vozidel. Tuto situaci jsem 
si osobně prověřil společně se členy SDH 
Slavičín a Městskou policií Slavičín při 
kontrolním výjezdu dne 6. února letošního 
roku. Špatná situace byla ve čtvrti Vlára na 
ulici Úzká a K Hájenkám, v Zahradní čtvrti 
na ulici Ševcovská a ve čtvrti Malé Pole na 
ulici Dlouhá. Drobné nedostatky při par-
kování vozidel byly i ve čtvrti Hrubé Pole. 
Nejobtížnější průjezd velkého hasičského 

vozidla T815 byl na křižovatkách, ve kterých 
neukáznění řidiči neoprávněně parkovali svá 
vozidla. Řidiči asi pozapomněli na pravidla 
silničního provozu, která jednoznačně hovo-
ří o podmínkách možného parkování.

Říká se, že opakování je matkou moud-
rosti. Proto si dovolím připomenout některé 
podmínky zastavení a stání. V § 25 je upra-
veno, že řidič smí zastavit a stát jen vpravo 
ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní 
komunikace a na jednosměrné pozemní 
komunikaci vpravo i vlevo. Při stání musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh širo-
ký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při 
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry 
jízdy. Dále pak § 27 upravuje, kde řidič nesmí 
zastavit a stát. Je to v nepřehledné zatáčce 
a v její těsné blízkosti, na přechodu pro chod-
ce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním. 
Dále na křižovatce a ve vzdálenosti kratší 
než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; 
tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru 
„T“, na protější straně vyúsťující pozemní 
komunikace.

Porušováním těchto pravidel může být 
hasičům znemožněn včasný zásah. A to si 
jistě žádný z nás nepřeje. Proto dojde ze 
strany Městské policie k častějším kontrolám 
a ke zpřísnění udělování pokut u těch, kteří 
tato pravidla nebudou respektovat. Mohlo 
by se také stát, že některá vozidla budou 
odtažena. Věřím však, že k tomu nedojde, 
a všichni si uvědomíme, že hasičům musí 
být průjezd zajištěn. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Budou i nadále neukáznění řidiči bránit práci hasičů?

Opět je zde měsíc březen a máme 
před sebou Mezinárodní den žen. Pokud 
si vzpomínáte, byl před rokem na těchto 
stránkách zveřejněn článek o historii toho-
to významného dne, na jejímž počátku byly 
stávky dělnic v USA, a nakonec jej v roce 
1975 uznala za významný den Organizace 
spojených národů.

Jsou však i jiné záležitosti, především 
směrované do oblasti péče o zdraví obča-

nů. V lednovém čísle jste se mohli dočíst 
o tom, že městem Slavičín byla uzavřena 
smlouva s MUDr. Zbyňkem Kúřilem ze 
Zlína o pronájmu místnosti pro ordinaci 
urologie. Jistě je ve Slavičíně, včetně 
okolních spádových obcích, hodně jeho 
pacientů, i žen, hlavně těch starších, a ti 
všichni určitě uvítají, že nemusí dojíždět 
do Valašských Klobouk.

Za Levicový klub žen Ludmila Uhrová

Ukládání odpadů s účinností od 1. �. �008

Co by vás mohlo a mělo zajímat

Svoz nebezpečného odpadu
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Dne 19. 1. 2008 se dostavila na zdejší 
oddělení policie občanka, která oznámila 
ztrátu mobilního telefonu v hodnotě 5 000 Kč. 
Ztrátu zaregistrovala po návratu domů, kam 
ji dovezlo vozidlo taxislužby. Provedeným 
šetřením policistů OOP Slavičín bylo zjiš-
těno, že tento mobil užívá řidič uvedeného 
taxíku. Úmyslným přisvojením si cizí věci 
nálezem se dopustil přestupku dle § 50/odst. 
I/b, zák. č. 200/90 Sb. a nyní mu hrozí pokuta 
až do 15 000 Kč.

Jak jsme již informovali, došlo v prosinci 
2007 ve Slavičíně ke dvěma přípa-
dům vloupání do objektu čerpa-
cí stanice pohonných hmot. 
K dalšímu vloupání došlo 
v lednu 2008 také v obci 
Valašské Klobouky. 

Tř i  nebezpeční 
pachatelé se pohy-
bovali v kradeném 
vozidle nedaleko čer-
pací stanice v Libhošti 
u Nového Jičína. Lupiči 
byli dopadeni policisty 
ze zásahové jednotky. 
Jeden z podezřelých, 24letý 
muž z Havířova, byl střelbou 
zasažen do levého boku a na následky 
vážného zranění při převozu do nemocnice 
zemřel. 

alkoholem. Jen za leden bylo na Zlínsku 
zastaveno 34 řidičů, kteří nadýchali pod 
jedno promile a dalších 13 jezdců, kteří měli 
nad jedno promile alkoholu v dechu.

Úsměv na rtu postupně tuhne... Co se 
stane, když zastavíme podnapilého řidiče? 
Každému řidiči, který má pozitivní dechovou 
zkoušku, zakážeme další jízdu a vyzveme ho 
k lékařskému vyšetření a odběru krve či moči. 
Policejní hlídka řidiče zaveze do nejbližší 
nemocnice. Odtud jízda směřuje na obvodní 
oddělení, kde je přestupce vyslýchán. Pokud 
není vysvětlení schopen, stráví čas do vystříz-
livění v cele. Řidič má právo odmítnout 
dechovou zkoušku, lékařské vyšetření či 
odběr biologického materiálu. Tím si ovšem 
od trestu nepomůže. Naopak. Odmítne-li 

se podrobit vyšetření, může být potrestán 
pokutou 25 až 50 tisíc korun, dvou-

letým zákazem řízení a připíše 
se mu sedm bodů. Alkohol za 

volantem patří mezi nejne-
bezpečnější prohřešky 
řidičů. Za rok 2007 hrál 
roli u 170 dopravních 
nehod. Při jedné z nich 
řidič srazil dvě ženy. 
Jedna zemřela, druhá 
utrpěla vážná zranění. 

Slavičínští policisté proto 
v zájmu ochrany slušných 

a zodpovědných řidičů 
i chodců nebudou opilé řidiče 

tolerovat. 
V tomto roce plánujeme řadu doprav-

ně-bezpečnostních akcí, při kterých bude 
alkohol za volantem přísně postihován. Při 
běžných silničních kontrolách už však nebu-
de muset každý zastavovaný řidič procházet 
dechovou zkouškou. Nechceme zbytečně 
obtěžovat slušné řidiče a navíc – každý 
zkušený policista od pohledu pozná, kdo je 
a kdo není pod vlivem. 

Npor. Bc. Vratislav Hruška
vedoucí oddělení

Policie České republiky informuje

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 4

podnapilí řidiči 2

nepoctivý taxikář 

nebezpeční pachatelé dopadeni

a opět podnapilí řidiči

Oznamujeme, že v době od 
3. 3. – 7. 3. 2008 NEBUDE 

ordinovat MUDr. Marie Častulíková. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.

poděkování
Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje za 
peněžní dary pořadatelům farního plesu 
(16 700 Kč) a fašanek ve Slavičíně 
(3 000 Kč). 
Finanční prostředky na krytí nákladů spo-
jených s naší činností se snažíme získávat 
z různých zdrojů (MPSV, Zlínský kraj, město 
Slavičín, příjmy od uživatelů aj.), přesto jsme 
odkázáni i na finanční pomoc dárců. Ještě 
jednou co nejsrdečněji děkujeme.

Bc. Milena Tománková, 
za Charitu sv. Vojtěcha SlavičínPřátelé z lásky

sdružení rodin s handicapovanými 
dětmi ze Slavičína a jeho blízkého kolí 

děkuje členkám Českého svazu žen 
– fašankářům – za darovanou 

finanční částku 5000 Kč.

Poděkování
Pořadatelé Farního plesu srdečně děkují 

všem ochotným sponzorům za jejich štědré 
dary do plesové tomboly. Výtěžek plesu 
v hodnotě 16 700 Kč byl věnován Cha-
ritě sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Poděkování 
patří také všem, kdo svou účastí přispěli ke 
zdárnému průběhu plesu.

jak prodloužit život 
karnevalovým maskám

Muži jsou podezřelí ze série čtyř desítek 
případů vyloupení čerpacích stanic, mimo 
jiné i ve Slavičíně a Valašských Kloboukách. 
Celkově ukradli zboží za téměř 2,2 miliónu 
korun, na další milion korun byla vyčíslena 
škoda, kterou způsobili poškozením zaříze-
ní provozoven. Rozbíjeli vstupní skleněné 
dveře a také vše, co se jen trochu podobalo 
záznamové technice. 

Nestačíme se divit – pokuta až padesát 
tisíc korun, dvouletý zákaz řízení, vězení. 
To jsou tresty, které visí nad každým pod-
napilým řidičem. Přesto řidiči riskují vlastní 
bezpečí i přísné sankce a před jízdou pijí 
alkohol. V měsíci lednu 2008 jsme zastavili 
dva řidiče, kteří se před jízdou „posilnili“ 

Již v minulém roce začalo Centrum 
denních služeb Maják při Charitě sv. Voj-
těcha ve Slavičíně provozovat půjčovnu 
dětských karnevalových masek. Jelikož 
se zájem o ně neustále zvyšuje, chtěli 
bychom se obrátit i na Vás, milí přátelé, 
se žádostí o pomoc. Pokud máte doma 
masky, které již nevyužíváte a je Vám líto 
je vyhodit, můžete je přinést k nám do 
Centra (budova pod kostelem) a udělat 
tak radost dalším dětem. Za Vaši ochotu 
a pomoc Vám předem velice děkujeme.

Milí přátelé, nezadržitelně se blíží 
čas velikonočních svátků, které jsou 
odpradávna provázeny spoustou krás-
ných zvyků a tradic. Proto nám dovolte, 
abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 
naše malé velikonoční kumštování, kte-
ré se uskuteční 19. března ve 14 hodin 
v prostorách Centra denních služeb 
Maják při Charitě sv. Vojtěcha ve Slavi-
číně. Společně s námi můžete zavzpo-
mínat na známé i dávno zapomenuté 
velikonoční zvyky, namalovat si vajíčko, 
uplést pomlázku nebo třeba nazdobit 
svůj velikonoční perníček. V průběhu 
odpoledne budeme také společně vyrábět 
Moranu, kterou na závěr dne vyneseme 
a přivítáme tak přicházející období jara. 
Veškerý potřebný materiál k výrobě Vám 
rádi poskytneme.

Věříme, že společně s námi přijdete 
prožít hezké odpoledne a znovu obje-
vit kouzlo prastarých velikonočních 
tradic. 

Petra Kozubíková, DC Maják

velikonoční odpoledne 
a vynášení morany
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Osud pokynul a Vaše předobrá 
srdce zastavila svůj tlukot – odešli 

navždy – a mně vzpomínky jen 
zůstaly na roky kdysi šťastné. 

Jsou v mé mysli ukryté, 
jsou hluboko, jsou krásné. 

Dne 14. března 2008 uplynul rok 
od smrti paní 

Boženy KOCVELDOVÉ a dne 
15. března dva roky od smrti 
pana Jaroslava KOCVELDY. 

S velkou bolestí, úctou a láskou 
vzpomíná dcera Jarmila.

Odešla, ale zůstane v srdcích 
všech, kteří ji měli rádi. 

Dne 10. března 2008 vzpomene-
me 5. výročí úmrtí paní 

Ludmily VESELÉ z Hrádku. 
S láskou a úctou vzpomíná 

rodina.

v z P o m í n á m e

Dne 1. března 2008 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Ladislava MACHŮ 
ze Slavičína. 

S láskou vzpomínají manželka, 
rodiny Brhelova, Šebestova 

a Rakova.

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

posledním rozloučení s panem 
Aloisem RAŠKOU ze Slavičína.

Zároveň bychom chtěli touto 
cestou poděkovat MUDr. Častulí-
kové, MUDr. Manové a personálu 
Městské nemocnice ve Slavičíně 

za lékařskou péči, kterou mu 
věnovali po dobu nemoci.
 Za celou rodinu syn Jiří.

Chtěli bychom touto cestou vyjád-
řit upřímné poděkování za projevy 

soustrasti, květinové 
dary a hojnou účast při 

posledním rozloučení s panem 
Františkem BŮBELOU. 

Zarmoucená rodina.

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

Dne 19. března 2008 by se dožil 
75 let pan Jindřich BAČA 

z Petrůvky a dne 25. května vzpo-
meneme 20. výročí jeho úmrtí. 

S láskou vzpomíná 
manželka Milada s rodinou.

Pozůstalá rodina po zemřelém panu 
Josefu TĚLUPILOVI děkuje všem 

příbuzným, přátelům a známým za 
květinové dary, projevení soustrasti 

a účast na posledním rozloučení 
s naším milovaným manželem, 

tatínkem a dědečkem. 
Manželka a děti s rodinami.

Děkuji slečně Renatě Doruškové, 
matrikářce Městského úřadu ve 
Slavičíně, za její obětavý osobní 

přístup a nadstandardní 
pomoc při vyřizování úředních 

záležitostí v souvislosti
s pohřbem pana Aloise Rašky. 

Jiří Raška

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

Dne 8. března 2008 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 

Huberta KŘÍŽE ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Marie, syn Dalibor 

a Hubert s rodinami.

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

Zdeňkou TRLLOVOU ze Slavičína. 
Manžel a dcery.

Pozůstalá rodina pana 
Jana FOJTŮ z Hrádku děkuje za 
účast na posledním rozloučení, 

květinové dary a projevy soustrasti.

Děkujeme všem za projevenou 
soustrast, květinové dary 

a účast při posledním rozloučení 
s panem Jaroslavem MACKEM 

ze Slavičína.
Paní Macková a rodina Pilkova.

Jedna ze sedmi svátostí, které Ježíš ustanovil 
v církvi, je svátost apoštolské služby, jejíž náplní 
je sloužit ve jménu a osobě Krista ve spole-
čenství. Posvěcení služebníci vykonávají svou 
službu lidu Božím vyučováním, bohoslužbou 
a duchovní správou. 

Tento kněžský úřad vykonával ve Slavičíně 
od 14. 9. 1980 pan farář Bohumír Zapletal, který 
nás počátkem letošního roku navždy opustil. 
Zemřel 15. ledna 2008 po dlouhé nemoci. 

Nebyl to jen náš duchovní otec, byl to 
moudrý a vzdělaný člověk, který se intenzivně 
zajímal o dění nejenom ve městě, ale v celé 
naší společnosti. 

Narodil se 10. dubna 1925 v obci Radkovy 
ve farnosti Dřevohostice v podhůří Hostýn-

Zemřel pan farář Bohumír Zapletal
ských vrchů. V roce 1949 byl arcibiskupem 
olomouckým P. Josefem Matochou vysvěcen 
na kněze. Jeho hlavním životním posláním se 
stalo předávat lidem víru a duchovní hodnoty. 
Působil v Červené Vodě a Budišově. Nejdéle 
pak, a to 27 let, v Úsově v okrese Šumperk. 
Farářem ve Slavičíně byl do roku 2003. Vycho-
val celou řadu jáhnů a kaplanů pro jejich další 
kněžské působení. Závěr svého života prožil 
v Rokytnici. 

Pohřbu P. Bohumíra Zapletala se dne 26. 
ledna 2008 zúčastnilo velké množství kněží 
a občanů jak ze Slavičína a okolí, tak z jeho 
rodiště Radkovy a bývalého působiště Úsov. 
Kapacita kostela sv. Vojtěcha zdaleka nesta-
čila pojmout všechny, kteří se přišli s otcem 
Bohumírem rozloučit. Mši svatou celebroval 
arcibiskup Msgr. Jan Graubner. Na závěr mše 
byl dán prostor pro řečníky, mezi nimiž byli 
zástupci obcí, farnosti, příbuzenstva a kněží, 
kteří zde ve Slavičíně působili. Náš rodák 
P. Milan Palkovič vzpomněl na některé veselé 
příhody, které s otcem Bohumírem prožil, 
P. Pavel Rýznar poděkoval za všechny bývalé 
jáhny, kteří pod vedením P. Zapletala získávali 
zkušenosti pro činnost ve farnostech. Projevy 
prolínala radost nad tím, že tak vzácný člověk, 
jako byl otec Bohumír, žil právě mezi námi, 
zároveň smutek nad jeho odchodem, ale 
i přesvědčení, že i když odešel z tohoto světa, 
v našich srdcích zůstane i nadále.

Ještě dnes mi znějí slova sv. Terezie, kterými 
jsem se s P. Zapletalem loučil: „Já nemám strach 
z odloučení, které mě navždy spojí s dobrým 
Bohem. Pro mne si nepřijde smrt, ale Bůh.“

Ing. Pavel Studeník, místostarosta
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Hned trojice slavičínských sálových 
fotbalistů se objevila v širší nominaci repre-
zentačních trenérů Aleše Štorce a Petra 
Kosečka pro Mistrovství Evropy ve futsalu, 
které proběhne od 20. do 25. března 2008 
v Belgii. Čeští reprezentanti Filip Macek, Ivo 
Světlík a Ondřej Stojaník budou na belgic-
kém šampionátu obhajovat bronzové pozice 
z ME v roce 2006 ve Španělsku a budou chtít 
také potvrdit historické 5. místo z nedávno 
skončeného MS v Argentině. Ivo Světlík 
působí v současné době ve slavičínském 
Jerevanu a Filip Macek s Ondrou Stojaníkem 
hrají 1. futsalovou ligu za BENAGO Praha. 
Závěrečná nominace české reprezentace (na 
snímku z ME 2006 ve Španělsku) do Belgie 
bude oznámena 15. března 2008. K české-
mu týmu byl však velmi krutý belgický los, 
neboť mu přisoudil obhájce titulu z Ruska 
– nepříjemnou Ukrajinu a stále se lepšící 
Norsko. Na šampionátu startuje 8 nejlepších 
evropských týmů. 
Skupina A: 
Rusko, Norsko, Ukrajina, Česko
Skupina B: 
Belgie, Izrael, Bělorusko, Francie 

divize E
Sobota 15. 3. 
FC TVD – Velké Losiny 13.30 hodin 
Sobota 29. 3. 
FC TVD – Baník B 15.00 hodin

dorost
Sobota 22. 3. 
FC TVD – Brumov 10.00 hodin

Žáci
Neděle 30. 3. 
FC TVD – Poličná 9.30, 11.15 hodin

muži B
Neděle 23. 3. 
FC TVD – Paseky 10.00 hodin

Rozpis všech utkání a mnoho dalších infor-
mací a fotografií o mužstvech najdete na 
nových internetových stránkách FC TVD 
– www.fctvdslavicin.wz.cz.

KALenDář AKCí KČT SLAvIČín 

BŘEZEN – 23. 3. Slavičín – Nevšová – Pet-
růvka – Luhačovice (vedoucí V. Salvet)
30. 3. Valašské Klobouky – Lačnov – Drno-
vice (vedoucí V. Žallman)

naRozEní
Jaroslav a Petra Hýblovi – dcera Nela
Radim a Magdalena Saňákovi – dcera 
Vendula
Svatopluk a Lenka Slovákovi – dcera Blanka

SpolEčEnSká kRonIka lEdEn
ÚmRTí 
  1. 1. 2008 Ľubomír Stejskal, 52 let, Slavičín
 3. 1. 2008 Ludvík Řehák, 82 let, Rudimov
 5. 1. 2008 Juliána Špačková, 90 let, Slavičín
 11. 1. 2008 Božena Strnadová, 76 let, Bohuslavice
 13. 1. 2008 Bohumila Vašičková, 84 let, Nevšová
 14. 1. 2008 Jan Fojtů, 74 let, Hrádek
 15. 1. 2008 P. Bohumír Zapletal, 82 let, Rokytnice
 17. 1. 2008 Josef Tělupil, 65 let, Hrádek
 23. 1. 2008 Zdeňka Trllová, 52 let, Slavičín
 27. 1. 2008 Ludmila Maňasová, 82 let, Hostětín
 31. 1. 2008 MVDr. Josef Minařík, 76 let, Slavičín

V sobotu 22. 3. 2008 proběhne ve Slavičíně 
jedna z tradic. Ve sportovní hale se uskuteční 
již IV. ročník Velikonočního turnaje v sálovém 
fotbale hráčů nad 35 let.

Tento turnaj získal na oblibě jak u hráčů, 
tak i u diváků, kteří zde mohou vidět mnoho 
fotbalových osobností našeho města a okolí. 
Právě tato fotbalová generace, která se stále 
ještě potkává na hřištích, si tento turnaj 
pochvaluje pro jeho sváteční atmosféru. Ne, 
už zdaleka to nejsou zápasy na ostří nože, je 
to jen možnost, jak znovu změřit své síly se 
stejně starými soky. Můžete tu zhlédnout hlav-
ně dobrou fotbalovou myšlenku a sehranost 
jednotlivých mužstev. 

V turnaji se představí mužstva různých 
částí Slavičína: ELVA, HADRÁŘI, HUGONI, 
MALÉ POLE, TVD, NEVŠOVÁ, ZAHRADNÍ 
a ZÁVADA.

Vítězem předcházejících ročníků bylo 
zatím jen mužstvo TVD a snad právě letos se 
najde mužstvo, které TVD na prvním místě 
vystřídá! 

Pojďte se podívat – turnaj začíná ve 13 hodin 
a očekávané finále bude pak ve 20 hodin.

Srdečně Vás zvou pořadatelé tohoto ročníku 
– ZÁVADA Team Hrádek, kteří i pro Vás zajistí 
občerstvení po celou dobu turnaje!
Více na www. legendyslavicin.estranky.cz.

Alois Strnad, ZÁVADA Team

Pozvánka na Velikonoční turnaj

Slavičínští futsalisté jsou v nominaci pro vIII. mE v Belgii!

FC Tvd zve na jarní utkání

voLeJBALovÉ záPASY
JUNIORKY – 9. 3. 2008 10.00 hod. Vsetín
23. 3. 2008 10.00 hod. Valašské Meziříčí

ŽENY – 8. 3. 2008 9:00 hod. Hošťálková
22. 3. 2008 9.00 hod. Hulín

SŇaTkY
Tomáš Zahradník a Veronika Remešová
Radek Staněk a Lucie Strnadová

Blahopřání
Dne 1. března 2008 oslaví své 80. naro-

zeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Jaroslav MATYS ze Slavičína. Přejeme 
mu hodně štěstí, radosti, jen běžné starosti, 
k tomu zdraví hromadu a stále dobrou 
náladu. Manželka Marie, dcery Jaroslava 
a Marie s rodinami, čtyři vnoučata a čtyři 
pravnoučata.

Program VIII. ME sálových fotbalis-
tů v Belgii 20. března: Rusko – Česko 
(19.45 hod., Houthalen-Helchteren) 21. břez-
na: Česko – Ukrajina (21hod., La Louvière) 

22. března: Česko – Norsko (19 hod., Namur) 
23. března: semifinále: 1A - 2B (19 hod., 
Antverpy), 2A - 1B (21 hod., Antverpy) 
24. března: o 3. místo (19 hod., Lutych), 
finále (21 hod., Lutych) Více na www.futsal-
salovyfotbal.com www.independentfutsal. 
blogspot.com.  Petr Koseček
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25 nejlepších žáků ze základních škol se ve 
Zlíně zúčastnilo okresního kola matematické 
olympiády pátých ročníků. Naše škola rovněž 
vyslala svého vítěze školního kola. 

Michal Mudrák z 5. A se v tak velké 
konkurenci vůbec neztratil a stal se třetím 
nejúspěšnějším matematickým řešitelem 
této soutěže.

Děkujeme za výbornou reprezentaci naší 
školy a přejeme mu další úspěchy.

Hana Majeriková, třídní učitelka

Základní škola Vlára děkuje firmě KOVOS 
– panu Oldřichu Petrovi – za spolupráci, 
ochotu a vstřícnost při opravě termonádob 
na nápoje pro školní jídelnu.

Renata Hrabinová, vedoucí školní jídelny

Výrobci i obchodníci velmi dobře vědí, že 
to, co prodává zboží, je především obal. Čím 
je líbivější, nápadnější a větší, tím více upoutá 
pozornost. 

Nejvhodnějším materiálem se pro tyto 
účely staly plasty. Z hlediska výroby mají 
oproti přírodním materiálům mnoho výhod. 
Z hlediska ekologů a ochránců přírody mají 
však jednu velkou nevýhodu – ve volné příro-
dě jsou téměř nezničitelné. Odhozené mimo 
odpadkové koše pak upoutávají pozornost 
stejně jako v regálech obchodů. A tak zůstává 
na lidech, aby se naučili s odpady zacházet, 
aby našli vhodný způsob likvidace a třeba 
i následného zpracování. Stranou tohoto dění 
nezůstávají ani žáci 9. B třídy ZŠ Vlára, kteří 
k této problematice sami řekli: 

„Již v minulém školním roce jsme se dozvě-
děli o možnosti zapojit se do projektů Nadace 
Jana Pivečky. Myšlenka nás zaujala natolik, že 
jsme se dali hned do práce. Vybrali jsme si dva 
projekty, z nichž jeden, pod názvem Třídíme 
odpad od dětství, jsme zaměřili na hospodaření 
s PET lahvemi na naší škole. Pan ředitel naši 

snahu podpořil a v předstihu pořídil tři lisy 
na tyto láhve spolu s kontejnery.“

Projekty byly obhajovány před odbornou 
porotou a v případě získání finančních pro-
středků bychom chtěli zakoupit další lisy, 
které bychom výhledově umístili na první 
stupeň základní školy, na místní gymnázium 
a na Základní školu Malé Pole. 

Realizační tým: Kristýna Odleváková, 
Radim Studénka, Julie Kozubíková, Ludmila 
Rajzlová, Petr Štulíř, Lucie Vaculová, Štěpán 
Urbánek

Koordinátor EVVO při ZŠ Vlára 
Radoslav Filipovič

Možnost získat vzdělání není ve světě 
běžnou záležitostí. Bezplatné jako u nás už 
vůbec ne. Proto se zaměstnanci školy rozhod-
li složit částku 7 200 Kč a formou adopce na 
dálku zabezpečit školní docházku v daleké 
Keni sedmiletému děvčátku Mwanakombo 
Hussein. 

Pro naše žáky to bude příležitost dopiso-
vat si s touto dívenkou v anglickém jazyce 
a seznamovat se s jinou kulturou. Rovněž 
věříme, že tento příklad je bude inspirovat 
a že si prostřednictvím školního parlamentu 
vyberou svého adoptivního kamaráda, kte-
rému umožní chodit do školy. 

  Ivana Bartošová

Sportovní areál, který spravuje a provozu-
je Základní škola Vlára, byl vybudován pro 
potřeby výuky tělesné výchovy škol, tréninky 
organizovaných sportovců v oddílech, ale 
rovněž pro širokou veřejnost a příležitostné 
sportování dětí a mládeže.

Využít areálu mohou mateřské školy, 
skupiny i jednotlivci prakticky po celý týden 
zdarma. 

Bližší informace u správce na tel.:  
604 217 977. Ivana Bartošová

25. ledna se uskutečnilo setkání Eurore-
gionu Biele Karpaty v Trenčíně za účelem 
pokračování projektů z fondů Evropské unie. 
Cílem byla další spolupráce mezi SOŠ Slavi-
čín a SOUSaE Dubnica nad Váhom. 

Hlavní snahou je pořídit CNC soustruž-
nické centrum pro SOŠ Slavičín a CNC 
frézovací centrum pro SOUSaE v Dubnici. 
Neméně důležitá je rovněž spolupráce škol 
v oblasti výměny žáků v oblasti kulturní, 
sportovní a zejména vzdělávací. 

Ve dnech 4. – 8. února proběhl lyžařský 
kurz pro žáky prvních ročníků v Horní Bečvě. 
Toto středisko se nachází uprostřed Beskyd 
a je obklopeno několika lyžařskými svahy. 

První den výcviku probíhal na svahu 
Solisko, v dalších dnech na uměle zasněžo-

vaném svahu Rališka. Žáci zde mohli využít 
dva vleky, jeden pro začínající lyžaře a druhý 
– dvojsedačkový – střední obtížnosti. Žáci 
byli na výcvik rozděleni do čtyř družstev, 
a to na tři družstva sjezdového lyžování 
a jedno na snowboard. Všechna družstva 
vedli vyškolení instruktoři. Kurz se konal 
v rekreačním středisku TESLA Horní Bečva, 
kde byli žáci ubytováni v chatách se sociálním 
zařízením a televizí. 

Žáci naší školy navštívili dne 13. února 
přípravnou část soutěže v rámci „Programu 
Napájení sluncem 2008“ o nejrychlejšího 
robota napájeného solárními fotovoltaický-
mi články, kterou pořádala Katedra měřicí 

a řídicí techniky VŠB – Technické univerzity 
Ostrava. 

Cílem soutěže je aktivizovat zájem stře-
doškolské mládeže o studium technických 
oborů, seznámit ji s problematikou využití 
obnovitelných a alternativních zdrojů energií 
a jejich aplikací. 

Úkolem vlastní soutěže je vytvořit bez-
obslužný mobilní prostředek  poháněný 
elektromotorem napájeným pouze solárními 
fotovoltaickými články. Zkrátka vytvořit 
robota s co nejnižší spotřebou energie. Žáci 
musí navrhnout a sestavit model robota 
tak, aby projel osvětlený soutěžní úsek v co 
nejkratším čase. Přípravná část obsahovala 
rovněž přednášky o fyzikálních principech 
a aplikaci solárních článků, aplikaci elektro-
pohonů a jejich řízení. 

Vlastní soutěž sestrojených robotů pro-
běhne v září 2008.  Mgr. Jana Kubíčková 

mezinárodní spolupráce pokračuje

základní škola Slavičín-vlára
Vlára Slavièín

lyžařský kurz Soutěž „program napájení 
sluncem �008“

michalův velký úspěch

poděkování 

Chováme se ekologicky

Sportovní areál ve čtvrti 
vlára není jen pro školy

zaměstnanci školy jdou 
příkladem
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Do poloviny února jsme zpracovali a pře-
dali na KÚ Zlín celkem 6 projektů v celkové 
výši 451 400 Kč.

Projekty jsou z velké části zaměřeny 
na aktivity, a to krátkodobé i dlouhodobé. 
Nezapomínáme ani na handicapované děti 
a mládež. Jeden z podaných projektů řeší 
prostorové zkvalitnění zařízení – klubová 
místnost.

Pokračujeme v práci na dalších projek-
tech, jejichž výsledkem má být zkvalitnění 
prostor DDM a oživení nabídky našich aktivit 
včetně aktivit tzv. outdoorových.

Připomínáme, že se blíží čas jarních 
prázdnin – termín 3. – 7. 3. 2008. Na toto 
období připravujeme několik aktivit, z nichž 
si snad vyberou malí i ti větší (plavání, 
kuželky, návštěva koníka, horolezecká stěna, 
zábavné odpoledne o ceny, turnaj „Harry 

zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
Potter“) a samozřejmě – uskuteční se další 
ročník prestižní modelářské soutěže Slavi-
čínský šikula.

Připravujeme letní činnost 2008, která 
nabídne pobytový tábor a několik pří-
městských táborů, některé se speciálním 
zaměřením.

Pedagogické pracovnice DDM Slavičín

Klub modelářů
Klub modelářů a Dům dětí a mládeže ve 

Slavičíně Vás zvou na návštěvu již osmého 
ročníku modelářské soutěžní výstavy Slavi-
čínský šikula. Svoje modely z plastu, papíru, 
dřeva i jiných materiálů zde budou vystavo-
vat modeláři všech věkových kategorií. 

Akci pořádáme především na podporu 
žákovských kategorií. Soutěž, nad níž převzal 
záštitu Svaz letců ČR, se bude konat v již 

tradičním termínu – druhý březnový víkend 
– od 7. do 9. března 2008. Naší snahou je 
navázat na úspěšné předchozí ročníky.

Součástí expozice bude i výstava věnova-
ná našim letcům. Výstavu pořádá Svaz letců 
České republiky. 

Bližší informace na našich webových 
stránkách www.slavicinskysikula.wz.cz, 
www.kmslavicin.de4you.cz.

Informace vzdělávacího střediska
Novinky ze Vzdělávacího střediska při 

Nadaci Jana Pivečky 
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko 

při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., nabízí:
Použití PC a internetu: 10 Kč za 1 hodinu 

(5 Kč za 30 minut). V individuálních odů-
vodněných případech poskytujeme určitou 
časovou dotaci zdarma. 
Kurzy: 
Poplatek se pohybuje v závislosti na nároč-
nosti kurzu a cílové skupině.
Nezaměstnaní: 
běžné kurzy – základy práce s PC a WORD 
A EXCEL cca 300 Kč za kurz (20 hodin)
Zaměstnaní: 
běžné kurzy - základy práce s PC a WORD 
A EXCEL cca 600 Kč za kurz (20 hodin)
U ostatních kurzů bude cena vycházet 
z časové náročnosti kurzu a výše honoráře 
lektora. 

Aktuálně nabízíme nové kurzy:
- RUSKÝ JAZYK pro začátečníky i pokročilé
- NĚMČINA pro začátečníky
- Tvorba webových stránek
Ceny kurzů se budou odvíjet od počtu účast-
níků a délky kurzů – vždy nabízíme 1 – 2 
lekce na zkoušku. 
Informovat a hlásit se můžete buď osobně 
v sídle střediska na Horním náměstí 111, nebo 
na číslech 577 342 822 nebo 739 095 315.

Nabízíme rovněž pronájem PC učebny 
i učebny v č. p. 96.

B. Filáková, ředitelka NJP

Nadace Jana Pivečky děkuje členkám Svazu 
žen ze Slavičína a všem jejich dobrovolníkům 
a přátelům i dárcům za finanční podporu ve výši 
3 000 Kč z výtěžku letošních „fašanek“.  

Nadace Jana Pivečky

V měsíci lednu proběhl již podvanácté Ples 
města uspořádaný ve spolupráci s Myslivec-
kým sdružením Jamné a SOŠ Slavičín.

V sále vyzdobeném trofejemi přivítali 
přítomné úvodní fanfárou členové myslivec-
kého spolku a příjemnou zábavu poté hostům 
popřáli zástupci města a SOŠ. 

Součástí slavnostního úvodu byla slavnost-
ní polonéza v provedení žáků Základní školy 
Vlára, pod vedením Mgr. Mileny Novotné. Pak 
už hudba spolehlivě roztančila sál a od začátku 
až do konce se hosté dobře bavili občerstveni 
mysliveckými specialitami. V průběhu večera 
byli mnozí potěšeni výhrou v bohaté tombole, 
která byla obohacená o zvěřinu. K úrovni plesu 
přispěla bezpochyby vzorná obsluha žáků 
učiliště i vystoupení orientálních tanečnic 
ze Slavičína.

Za pořadatele chci poděkovat všem, kteří 
jste se na vydařené akci podíleli, sponzorům 
za podporu a občanům za účast. Rádi Vás 
přivítáme i příští rok.

Marie Studeníková

Tradiční fašanky letos proběhly podle 
tradic opět v Hrádku, v Nevšové, v Divnicích 
i ve Slavičíně. Aktéři maškarních taškařic 
ve třech místních částech zúročili finanční 
a hmotný výtěžek při lidové zábavě. 

Ve Slavičíně se fašanková zábava nekonala, 
výtěžek z putování maškarního průvodu byl 
dle rozhodnutí účastníků věnován na pomoc 
organizacím pracujícím s handicapovanými 
občany. Částka 5 000 Kč byla darována 
sdružení pro handicapované „Přátelé z lásky“, 
3 000 Kč na činnost Nadace Jana Pivečky, 
3 000 Kč pro Charitu sv. Vojtěcha a 2 000 Kč 
pro potřeby žáků Speciální školy v Hrádku.

Marie Rumplíková

Žáci hudebního oboru ZUŠ Slavičín se 
ve dnech 12. – 13. 2. 2008 účastnili v Male-
novicích okresního kola soutěže ZUŠ ve 
hře na klavír. 

Ve velké konkurenci získali přední místa 
v jednotlivých věkových kategoriích:

Tomáš Pizúr, II. kategorie – 2. místo, 
Šárka Argalášová, III. kategorie – 2. místo, 

Ředitelství Základní školy praktické 
a Základní školy speciální Slavičín v Hrádku 
děkuje členkám MO ČSŽ ve Slavičíně za 
finanční dar z dobrovolných příspěvků obča-
nů a firem v rámci tradiční akce FAŠANKY 
2008. Částka 2 000 Kč bude použita pro 
potřeby žáků školy. 

S poděkováním 
Mgr. Josef Fusek, ředitel školy

Veronika Kuželová, IV. kategorie – 2. místo, 
Zuzana Štěpančíková, V. kategorie – 2. místo, 
Vlastimil Noghe, VI. kategorie – 2. místo, 
Patrik Unzeitig, VI. kategorie – 2. místo, 
Tereza Pavelková, VII. kategorie – 1. místo 
s postupem a zvláštní ocenění za interpretaci 
skladby L. Fišera, Kateřina Píchová, VIII. 
kategorie – 3. místo, Magdalena Durďáková, 
VIII. kategorie –2. místo, Barbora Hořáková, 
VIII. kategorie – 1. místo s postupem a zvlášt-
ní ocenění za interpretaci všech soutěžních 
skladeb, Adam Pinďák, IX. kategorie – 2. 
místo, Zuzana Skrášková, IX. kategorie – 1. 
místo s postupem a zvláštní ocenění za inter-
pretaci všech soutěžních skladeb.

Vedení Základní umělecké školy děkuje 
třídním učitelkám Věře Hájkové a Haně 
Durďákové za náročnou přípravu dětí do 
soutěže a gratuluje k pěkným výsledkům.

Blahopřání k úspěchům žáků zUŠ Slavičín

ples jak má být

Fašanky na Slavičínsku
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Dne 2. 2. 2008 se uskutečnily tradiční 
Fašanky i v Nevšové. 

Letošní rok byl pod vedením Klubu 
Žen Nevšová, které ztvárnily téma ,,Noc 
na Karlštejně po miškářsku aneb jaké je 
to bez bab“.

Jako každoročně obešly celou obec 
v kostýmech při hraní harmonikáře a za 
hlasitého zpěvu a tance. Po několikatýden-
ních přípravách scénáře, rozepisování rolí, 
vlastnoručním vyrábění kostýmů, paruk 
a kulis čekalo večer na všechny vystoupení 
v kulturním domě. 

Poslední přípravy vrcholily a při pohle-
du do přeplněného sálu zahnala trému 

nejedna štamprle slivovice. Po měsíci zkouše-
ní se nakonec předvedlo dvacet herců, jejichž 
vystoupení sklidilo velký úspěch. Jelikož 
toto jakoby divadlo bylo vedeno ve vtipném 
duchu, všechny nemálo pobavilo. O půlnoci 
nastalo pochovávání basy s legračními prů-
povídkami na téma událostí místních lidí. 
Přišli se pobavit nejen nevšovští občané, ale 

Fašanky v nevšové také jejich přátelé a rodiny z okolí. 
Jelikož určitě všichni znáte jen fašan-

kový průvod a pochovávání basy, rádi 
bychom Vás, vážení občané, pozvali na 
něco neobvyklého – na vtipné vystoupení 
a posezení v Nevšové již napřesrok.

Na další setkání s Vámi se těší Klub Žen 
Nevšová

Podle kalendáře je březen měsícem pro-
citání přírody z hlubokého zimního spánku. 
Obdobná situace nastává v tomto předjarním 
čase takřka ve všech knihovnách České 
republiky, kde pomalu končí sumarizace 
uplynulých aktivit a nastává oživení z hle-
diska kulturní činnosti pro veřejnost. 

Jen pro zajímavost, letos poprvé lze 
zaznamenat snahu o zpestření náplně tohoto 
měsíce ve smyslu jeho směřování jak ke čte-
nářství, tak i k propagaci internetu. Na zákla-
dě inspirace dřívějším Březnem – Měsícem 
knihy tedy proběhne Týden čtení situovaný 
do období 10. až 16. března.

Ani Městská knihovna ve Slavičíně 
nezapomíná reagovat svými programy ori-
entovanými k různým cílovým skupinám 
obyvatel na tuto celonárodní knihovnickou 
tradici a pro děti i dospělé připravila násle-
dující akce:

1. stupeň ZŠ: 
Umím číst, umím psát – chci být s knížkou 
kamarád – informatické lekce o knize 
a knihovně pro 1., 2. tř. a družiny ZŠ.

Všechno, co potřebuji znát, najdu v knize 
a na internetu – knihovnické lekce zaměřené 
na vyhledávání informací ze všech zdrojů 
knihovny (populárně naučná literatura, 
internet, slovníky, encyklopedie aj.) – pro 
3. až 5. tř. ZŠ.
2. stupeň ZŠ a gymnázium:
Knihovna jako rádce pro školáky i poško-
láky – informatické lekce pro 2. stupeň ZŠ 

a gymnázium (čtenářská pravidla a zásady, 
ovládání elektronického katalogu knihovny, 
webové stránky ke školní výuce).
Fantasy je moje hobby – besedy inspirované 
tematikou fantasy literatury .
Příběhy nejen bájného Olympu – besedy na 
téma řecké a jiné světové mytologie.
Nesmrtelný Shakespeare – besedy k 444. 
výročí narození slavného dramatika.

V souvislosti s besedami pro děti a mládež 
vyhlašuje knihovna výtvarnou soutěž o logo 
knihovny: Knihovna dětem – děti knihovně! 
S podmínkami soutěže budou žáci a studenti 
seznámeni při návštěvě knihovny. 

Akce pro veřejnost 
6. března 
Den s internetem 9.00 – 18.00 hod. 
V rámci tohoto dne proběhnou pořady: 

Jak se orientovat ve světě informací 
- školení práce s elektronickým katalogem 
knihovny a jiných knihoven – pro skupiny 
i jednotlivce z řad veřejnosti (všechny břez-
nové čtvrtky od 13.00 – 18.00 hod.).

Surfuj, hledej, bav se! – začátek: 14.00 hod. 
Zábavné kvízové odpoledne pro dětské 
zájemce na téma: jak hledat informace ve 
všech zdrojích knihovny – internet, slovní-
ky, encyklopedie, zajímavosti na dětských 
webových stránkách.

Internetová bibliokavárna 18.00 – 
22.00 hod. Možnost večerního surfo-
vání po internetu i posezení nad kni-
hou v městské knihovně pro veřejnost.  

Nabídka teplých i studených nealko nápojů 
zdarma. 
V tento den mohou čtenáři a návštěvníci 
knihovny využít amnestie na registrační 
poplatky!
Komunikujeme přes internet – individuální 
i skupinové lekce pro všechny, kteří chtějí 
proniknout do tajů internetové komunikace 
(chat, e-mail, diskusní fóra). 
Probíhá každé březnové úterý: 
13.00 – 17.00 hod.
Internet pro juniory i seniory – seznamka 
všech věkových kategorií se základy ovládání 
internetu (děti, rodiče i prarodiče). 
Probíhá každý pátek v březnu: 
13.00 – 15.00 hod. 

Týden čtení
11. března
Četba je bezva! – začátek v 8.00 hod. 
Literární dopoledne pro 2. stupeň ZŠ a gym-
názium spojené s četbou úryvků z oblíbených 
knih pro mládež a s velkou výstavou kniž-
ních novinek s možností jejich okamžitého 
vypůjčení.
12. března
Tátové, mámy, čtěte s námi! – začátek 
v 15.00 hod.
Setkání rodičů a dětí u knih pro nejmenší. 
Četba pohádek, příběhů pro děti, hry, kresle-
ní obrázků. Malé občerstvení zajištěno.

Přijměte tedy naše srdečné pozvání za libo-
volným pořadem z této nabídky nebo jen 
k posezení nad knihou, která vždy zůstane 
Vaším nejvěrnějším přítelem a rádcem 
v životních situacích.  Gabriela Klabačková 

vedoucí MěKK Slavičín

Knihovnický březen 

vzdělávací akce pro školy
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Klub modelářů Slavičín a DDM Slavičín 
pořádají veřejnou modelářskou soutěž 
SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA – 8. ročník, 
SLAVIČÍNSKÝ WYHAZOVÁK – 4. ročník 
a SLAVIČÍNSKÝ ZOUBEK – 4. ročník, 
která se koná v sobotu 8. 3. od 10 do 
17 hodin a v neděli 9. 3. od 8 do 11 hodin 
v Sokolovně Slavičín.

n Speciální kategorie:
l vojenské náklaďáky – malé, 
l vojenské náklaďáky – velké, 
l letadla československých pilotů za 

II. světové války, 
l letadla československých pilotů po 

II. světové válce, 
l vojenské pevnosti, 
l figury, 
l džípy, 
l modely pro pamětníky,
l poválečná technika v českém / čes-

koslovenském markingu, 
l modely pro pamětníky aneb můj 

první model.

n Doprovodný program: 
možnost nákupu modelů a modelář-
ských potřeb, modelářská burza, ukázka 
RC modelů, ukázka zbraní a vojenské 
techniky, airsoft, paintball. 

Akce se koná pod záštitou předsedy Svazu 
letců ČR plk. Ing. Stanislava Filipa.
Hlavní sponzor: Město Slavičín
Více informací: www.slavicinskysikula.
wz.cz, www.kmslavicin.de4you.cz.

Poděkování
Dne 19. ledna proběhl úspěšně třetí 

Myslivecký ples MS Nevšová. Touto ces-
tou děkujeme všem, kdo se na přípravě 
a průběhu plesu podíleli. Děkujeme všem 
sponzorům, kteří se zasloužili o bohatou 
tombolu, zvláště firmě Ekofiltr a firmě 
CAMO.  Myslivecké sdružení Nevšová 

se těší na další spolupráci

Klub českých turistů, organizátor Slavi-
čínské šedesátky, zahájil svou činnost před 
padesáti pěti lety.

Začátky turistiky byly velmi skromné. 
Do roku 1953 můžeme hovořit o turistice 
neorganizované. Od té doby začíná malá 
skupina pěti lidí s turistickou činností. Při 
jejím zatím neorganizovaném počátku 
stojí František Pavelka, Miroslav Hanou-
sek a Antonín Hájek, bývalí zaměstnanci 
Zbrojovky Vsetín, a aktivní turisté Antonín 
Urbánek a Vojta Motůz.

První písemné záznamy jsou z roku 1956, 
kdy má turistický oddíl při TS Spartak Valaš-
ské strojírny již dvacet členů.

Citujeme z Turistického zpravodaje kraje 
Gottwaldov červen – červenec 1958, který 
vycházel nepravidelně: „Slavičín – turistický 
odbor TS Spartak je dobrým reprezentantem 
dosud málo rozběhnuté turistiky v okrese 
Valašské Klobouky. Na zimní i letní období 
vydávají zvláštní programy. Potěšující je 
jejich účast na všech krajských akcích. Nej-
používanějším prostředkem je kolo. V době 
prázdnin zajedou na nich opět do základny 
ve Starém Smokovci a odtud do konvenční 
oblasti polských Vysokých Tater.“

V témže čísle vyšel seznam cvičitelů turis-
tiky. Ze Slavičína jsou zde uváděni František 
Pavelka a Miroslav Hanousek. 

Začala se provádět turistika výkonnostní 
po linii ZC, plnil se odznak turista ČSR, 
pořádaly se zájezdy na koupání, pořádaly se 
jarní vycházky, dělala se klání v lukostřelbě. 
Byly to také zájezdy do různých částí naší 
republiky. Cvičitelé spolu se členy připravo-
vali ke Dni dětí „Cestu pohádkovým lesem.“ 
Hlavní akcí KČT je stále dálkový etapový 
pochod Slavičínská šedesátka, jejíž již tři-
cátý osmý ročník se uskuteční letos, kdy si 

připomínáme 120 let organizované turistiky 
v českých zemích.

Dálkový etapový pochod Slavičínská 
šedesátka je pořád u pochodníků v oblibě. 
Již třetího ročníku se zúčastnilo 203 pochod-
níků, v ročníku desátém dokonce 240. 
V posledních ročnících se počet účastníků 
ustálil kolem čtyřiceti až padesáti.

Turistickou činnost řídil vždy výbor v čele 
s předsedou. Na tomto postu se postupně 
vystřídali František Pavelka, Miroslav 
Hanousek, Ing. Václav Salvet, Ladislav 
Hubík, Václav Kubrycht. Nynějším předse-
dou je Vojtěch Žallman.

Podstatný podíl na dobrých výsledcích 
turistiky mají cvičitelé. Některým z nich, jako 
M. Hanouskovi, byl za jeho obětavou práci 
udělen „Čestný odznak ČSTV“, Ing. V. Sal-
vetovi „Čestné uznání KČT“. Oceněni byli 
i V. Kubrycht a V. Žallman.

Kromě těchto ocenění byl udělen mezi-
národní titul „Mistr turistiky“ Františku 
Pavelkovi. Dalšími, kteří se tímto titulem 
mohou pochlubit je František Kovařík, Voj-
těch Žallman a Václav Kubrycht.

Naše kroky jsou směrovány většinou do 
oblasti Bílých Karpat, která je díky i našich 
značkařům schůdná po značených turistic-
kých cestách. Poznáváme svůj kraj, o kterém 
se říkalo, nebo i dodnes říká 
– kraj kamenného chleba, 
– kraj kde v minulém století chcípla robota,
– kraj kouzel i čar,
– kraj stěhovavých kopaničářů,
– kraj Jana Amose Komenského,
– kraj kouzelných písní a tanců,
– kraj zbojníků a partyzánů,
– kraj sbratření Čechů a Slováků.

Výbor KČT

l 7. – 9. 3. Sokolovna 
SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA 

l 10. – 16. 3. Městská knihovna 
MĚSÍC KNIHY

l 14. 3. 9.00 – 17.00 Sokolovna VALAŠSKÝ
KUMŠT PRO RADOSŤ AJ UŽITEK

l 19. 3. 14.00 CDS Maják, 
Charita sv. Vojtěcha 
MALÉ VELIKONOČNÍ KUMŠTOVÁNÍ

l 27. a 28. 3. 12.00 – 18.00 Orlovna 
JARNÍ BAZÁREK

l 3. – 27. 3. Infocentrum 
KRAJINA – fotografie Vojtěcha Malíka

Kalendáře, pozvánky

klub Energy a jitřenka – zdravá výživa 

pořádá dne 5. 3. 2008 
od 14 do 17 hodin HODINY ZDRAVÍ.
Kde: přednášková místnost v areálu Prabos 

(vedle prodejny zdravé výživy)

Nabízíme:
poradnu, ukázku měření EAV, testování vhod-
ných produktů, počítačové vyšetření chodidla, 

možnost objednání speciálních vložek do 
bot, měření glykémie, krevního tlaku, prodej 
produktů Energy a potravin zdravé výživy, 

ochutnávky výrobků, nabídku receptů (můžete 
přicházet průběžně).

Zveme všechny, kteří mají zájem o své zdraví 
i zdraví svých blízkých.

Bližší informace v prodejně zdravé 
výživy nebo na telefonu 737 307 256, 

737 884 409.

55 let turistiky ve Slavičíně

MO ČSŽ pořádá 27. a 28. března od 
12.00 do 18.00 hodin JARNÍ BAZÁREK 
v Orlovně. Bereme maximálně 40 věcí!

P O Z O R
Koncert FLERET a SYMBIOZA

28. června 2008 – zahrada U Talafy
Předprodej: 603 503 148
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Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD Bojkovice 
se zaměřením na výrobu forem a nástrojů  pro 
automobilový průmysl přijme do pracovního 
poměru zaměstnance na doplnění pozic ve 
výrobě: 

FRÉZAŘ  BRUSIč
Požadavky:
 nutná praxe na požadovaných pozicích 
 vyučení ve strojírenském oboru
 znalost problematiky kusové výroby 
 výhodou
 všeobecný  technický přehled
 spolehlivost

Další informace o firmě můžete nalézt na interneto-
vých stránkách firmy: www.skd-bojkovice.cz

Adresa firmy: 
Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Husova 
549, 687 71 Bojkovice, Česká republika
Kontaktní osoba : Ing.Ivana Bartošíková
Tel.: 00420/572 610166 
e-mail: ivana.bartosikova@skd-bojkovice.cz

PODLAHÁŘSTVÍ
fa. VANĚK

Brumov – Bylnice Kloboucká 866
(u autobus. zast., budova MEZ Brumov )

NABÍZÍME:
Koberce – bytové,  zátěžové, 

kusové, běhouny, čistící zóny, zbytkové 
koberce za  pol. ceny, koupelnové 

soupravy, PVC,
plovoucí podlahy, lišty, korky. 

Rozvoz  zboží, montáž PVC i koberců, 
obšívání koberců

Po   900- 1530    Út-Pá   900- 1700     So   900- 1100

Tel.: 577 330 091  
 Mobil: 776 119 880, 608 450 880

Hotel SLAVIČAN – 
volné nebytové prostory – 70 m2, 

tel.: 603 147 172.

  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

AUTOSERVIS - ZEKA 
Jasmínová č. e. 0876, Slavičín, 

(zadní brána Prabos, a. s.)

Tel.: 577 341 267, 577 343 818 •mobil: 731 561 912 
e-mail: zekacz@zekacz.cz • www.zekacz.cz

Provozní doba: Po – Pá 7:00 –16:30 hodin
      So 8:00 –11:00 hodin

HYDRAP, s. r. o. 
Zakázková výroba rotačních součástí

Firma HYDRAP, spol. s r.o., Zlín, výrobce dílů 
pro automobilový průmysl, plynárenský průmysl 
a zdravotechniku:

Přijme pracovníky na pozice:
- seřizovač vícevřetenných automatů
- obsluha vícevřetenných automatů

l Přednost mají pracovníci z oboru, u ostatních 
je možno zapracování.

l Doprava bude zajištěna v součinnosti 
s firmou HYDRAP.

Platové možnosti
- seřizovač 18 000 Kč a více
- obsluha 16 000 Kč a více
l Příplatky za odpolední a noční směny.
l Pracujeme ve 2 a 3 směnném provozu.

Přímý kontakt na tel. č.: 577 145 556
Mobil: 602 788 866 p. Milar, 
606 712 371 p. Zívalík
www.hydrap.cz 
e-mail: hydrap@avonet.cz
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Nakupujte přes internet: WWW.PNEUPLUS.CZ

HRÁDEK , AREÁL ZDSLAVIČÍN  

telefon: 577 341 675
mobil: 723 070 808

SLEVA
AŽ35 %3535 %

DOPRODEJ
ZIMNÍCH PNEUMATIK

SLEVA
NA PNEU A SLUŽBY!

SLEVA AŽ 20 %
NA VEŠKEROU PRÁCI 
A PROVOZNÍ KAPALINY

PŘIJEĎTE NA PŘEDSEZÓNNÍ
KONTROLU BRZD,
GEOMETRIE A KLIMATIZACE

Akce platí do 31. 3. 2008

NE EKEJTE NA JARO

provozní doba: Po-Pá: 8.00 - 17.00; So: 8.00 - 12.00
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KINO SSOKOLOVNA3
 čtvrtek 13. – 20 hodin – filmový klub

 ŠŤASTNÉ MÍLE – Když na australském pobřeží 
přistane indonéská rybářská loď s pasažéry z Kam-
bodže a Iráku, začíná putování ilegálních přistěhovalců 
do vysněného města Perth. Oklamáni falešnými sliby 
se ocitají uprchlíci na kraji pouště, 300 kilometrů 
od nejbližšího města. Okolnosti svádí dohromady 
podmračeného iráckého inženýra Youssifa, mírného, 
avšak rozhodného Kambodžana Aruna, hledajícího 
svého australského otce, a javánského rybáře Rame-
lana, jehož prokletím je přitahovat katastrofy nejrůz-
nějšího druhu. Scénárista a režisér Rowland přibližuje 
ve svém debutu politické téma se silně nahořklým 
humorem vycházejícím z absurdity situace, aniž 
by však ztrácel ze zřetele její humanistický rozměr. 
Cestu podivné trojice za štěstím v podobě civilizace 
snímá vynalézavá kamera, která ideálním způsobem 
využívá fotogeničnosti australských širých plání. 
Premiéra australské komedie. Režie: Michael James 
Rowland. Hrají: Kenneth Moraleda, Rodney Afif, 
Srisacd Sacdpraseuth. Vstupné: členové Filmového 
klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kč

 neděle 16. – 20 hodin
 MICHAEL CLAYTON – Michael Clayton je 
„vyjednavačem“ jedné z největších právnických 
firem v New Yorku. Tento bývalý státní zástupce má 
na starosti tu nejšpinavější práci ve firmě Kenner, 
Bach & Ledeen. Ačkoli se již několikrát spálil a se 
svojí prací není spokojen, rozvod, špatná obchodní 
spekulace a narůstající dluh ho pevně drží připouta-
ného k firmě. Mezitím ve společnosti U/North závisí 
kariéra advokátky Karen Crowderové na urovnání 
multimilionového návrhu žaloby, kterou Claytonova 
firma vede proti nim do zdánlivě úspěšného konce. 
Když však prvotřídní advokát firmy Kenner Bach, 
Arthur Edens, sabotuje případ U/North, čelí Clayton 
největší výzvě své kariéry i svého života. Režie: Tony 
Gilroy. Hrají: George Clooney, Tilda Swinton, Tom 
Wilkinson. Premiéra amerického thrilleru. Vstupné 
64 + 1 Kč

 čtvrtek 20. – 17 a 20 hodin 
 SVATBA NA BITEVNÍM POLI – V malém 
moravském městečku Zvěstov žijí všichni chlapi sta-
rými historickými bitvami. Představují francouzskou 
armádu v čele se svým starostou Touchynem, který 
má už léta monopol na roli Napoleona. Tentokrát se 
připravují na velkou akci – odhalení napoleonské 
kašny v sousedním městě Podolí za přítomnosti 
televize a novinářů. Podolský starosta má však pro 
Touchyna špatnou zprávu – tentokrát angažoval na 
roli Napoleona skutečného zahraničního herce, který 
je mu i více podobný. Touchyn se urazí a rozhodne 
se slavnost ignorovat. Přesvědčí o tom i Zvěstovské, 
kterým ovšem přijde líto, že nacvičovali nadarmo. 
V té době se vrací do města po více než dvou letech 
Tomáš, syn místního kronikáře. Tomáš byl vždycky 
sukničkář, kterého zbožňovaly všechny místní dívky, 
ale tentokrát přišel tátovi říct, že se skutečně zamilo-
val a chce se ženit. Půvabné Francouzce Claire slíbil 
tajnou romantickou svatbu v místním kostelíku. Jenže 
táta vyzradí Tomášovo tajemství v hospodě a starosta 
Touchyn dostane geniální nápad – jde přece o velkou 
mezinárodní událost, takže žádný utajený sňatek! 
Vesnice vystrojí milencům velkolepou svatbu za 
účasti francouzského vojska a samotného Napoleona! 
A tak se začnou dít věci... Režie: Dušan Klein. Hrají: 
Bolek Polívka, Boleslav Polívka, Jan Budař, Jiří Pecha, 
Marek Vašut, Miroslav Šimůnek, Václav Sloup, Zlata 
Adamovská. Premiéra nové české komedie.Vstupné 
64 + 1 Kč

 neděle 23. – 15 hodin – bijásek
 ŘÍŠE HRAČEK – Vítejte v nejmagičtějším a nejbá-
ječnějším místě na světě – v Říši hraček Pana Magoria. 
Musíte ale přistoupit na jistá pravidla hry a věřit všemu, 
co vidíte. Prodavačka Molly (Natalie Portman) a její 
243letý excentrický šéf Pan Magorium (Dustin Hoff-
man) kralují magickému hračkářství, kde hračky žijí 

 neděle 2. – 17 a 20 hodin
 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ – Majitel cestovní kan-
celáře zaměřené na extrémní sporty získá zajímavou 
zakázku – sjezd nebezpečné Černé řeky. Klient, který 
celou výpravu inicioval, má, zdá se, velmi vážný důvod, 
proč chce jet právě do těžko přístupné oblasti, kde 
kdysi za podivných okolností zahynul jeden český 
vodák. Pro Sašu je téměř zapomenuté tajemství spo-
jené s dávnou rodinnou tragédií. Teď nadešla šance 
dopátrat se pravdy. Ostatní členové výpravy však 
nemají o pravém cíli cesty ani tušení. V následujících 
dnech si ovšem budou muset sáhnout nejen na dno 
fyzických sil… Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou 
slibuje dynamickou akční podívanou – skupina lidí se 
utká v nerovném souboji s divokým přírodním živlem, 
samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních 
možností. Režie: Filip Renč. Hrají: Filip Blažek, Jiří 
Langmajer, Lucia Siposová, Miroslav Krobot, Roluca 
Aprodue. Premiéra nového českého thrilleru. Vstupné 
64 + 1 Kč

 čtvrtek 6. – 20 hodin 
 P. S. MILUJI TĚ – Holly Kennedy je krásná a chyt-
rá a je provdána za lásku svého života – Gerryho. 
Když však Gerry náhle zemře, ztratí i Holly chuť žít. 
Jediný člověk, který jí může pomoci, tu již bohužel 
není. Nikdo nezná Holly lépe než Gerry. Takže to, co 
nachystal ještě před smrtí, se zdá jako dobrý plán. 
Před tím, než Gerry zemřel, napsal Holly několik 
dopisů, které jí mají provázet nejen v jejím smutku, 
ale také ve znovuobjevování sebe sama. První vzkaz 
dorazí v den Hollyiných 30. narozenin ve formě dortu, 
a k jejímu zděšení i nahrané magnetofonové pásky, 
kde jí Gerry nabádá, aby si vyšla ven a slavila. Během 
následujících týdnů a měsíců přichází neobvyklým 
způsobem další dopisy, každý z nich ji posílá do nového 
dobrodružství a každý také končí slovy: P. S. Miluji 
Tě. Hollyina matka a její nejlepší kamarádky Sharon 
a Denise se začínají obávat, že Gerryho dopisy drží 
Holly stále připoutanou k minulosti, ale ve skutečnosti 
ji posouvají dál směrem k nové budoucnosti. Režie: 
Richard LaGravenese. Hrají: Gerard Butler, Gina 
Gershon, Hilary Swank.Premiéra smutné americké 
komedie. Vstupné 64 + 1 Kč

 neděle 9. – 15 hodin – bijásek
 DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA – Doba ledová 
pomalu končí a Manny, Sid a Diego musí vzdorovat 
dalšímu ohrožení. Tající led hrozí proměnit jejich 
rajské údolí v jeden veliký rybník. Repríza druhého 
dílu úspěšné americké animované komedie v českém 
znění. Vstupné 10 + 1 Kč

 neděle 9. – 20 hodin
 KAUZA CIA – 1939, život mladého Edwarda Wil-
sona se zásadně změní, když na Yaleské univerzitě 
vstoupí do mocného tajného spolku Skull & Bones. 
Jako ctižádostivý student udá z čirého vlastenectví 
svého oblíbeného profesora kvůli jeho sympatiím 
k nacistům. Tímto krokem získá přátele ve federální 
vládě, která ho najme na několik tajných operací. 
Vlivný vojenský zpravodajský úředník, generál Bill 
Sullivan, mu nabídne místo v zahraniční zpravodajské 
službě CIA v Londýně. Wilson bez váhání přijímá. 
Wilsonova kariéra závratně stoupá během 2. světové 
války, studené války, v průběhu invaze v Zátoce sviní 
v roce 1961. Jako tajný agent musí celý život volit 
mezi svou okouzlující manželkou a loajalitou k CIA, 
mezi věrností a zradou. Režie: Robert de Niro. Hrají: 
Angelina Jolie, Matt Damon, Robert De Niro. Premiéra 
amerického thrilleru. Vstupné 60 + 1 Kč

 čtvrtek 13. – 9 hodin 
 JABLOŇOVÁ PANNA – Představení pro děti 
mateřských škol. Vstup zdarma

 Čtvrtek 13. – 16 hodin – film a škola 
 filMy Si budete Vybírat SaMi – O tom, co 
se bude promítat v projektu FILM A ŠKOLA rozhod-
nete tentokrát sami. Zúčastněte se vyhlášené ankety! 
Navrhněte svůj tip, film, který chcete vidět! Bližší na 
vývěsce v Gymnáziu Jana Pivečky. Vstup zdarma.

svým životem a prožívají vlastní příběhy... Zlom ale 
nastane v okamžiku, kdy se Pan Magorium rozhodne 
přenechat Molly svůj dobře zaběhnutý obchod. Jako 
mávnutím kouzelného proutku se v této pohádkové 
říši začnou dít pozoruhodné věci. Režie: Zach Helm 
Hrají: Dustin Hoffman (Mr. Edward Magoruim), 
Natalie Portman (Molly Mahoney), Jason Bateman 
(Henry Weston), Zach Mills (Eric Applebaum), Pre-
miéra amerického komedie. Vstupné 10 + 1 Kč

 neděle 23. – 17 a 20 hodin 
 JÁ, LEGENDA – Robert Nevill je jeden z posled-
ních žijících lidí na Zemi. Naneštěstí pro něj většinu 
obyvatel naší planety proměnila neznámá nákaza 
v krvežíznivé bestie. V noci Robert bojuje se svými 
„nemocnými“ spoluobčany a přes den se věrný 
svému původnímu vědeckému povolání snaží ze své 
krve vyvinout protilátku, která by mohla zachránit 
zbytky lidstva. Režie: Francis Lawrence. Hrají: Salli 
Richardson, Salli Richardson, Will Smith. Premiéra 
amerického sci-fi filmu. Vstupné 64 + 1 Kč

 čtvrtek 27. – 16 hodin – film a škola 
 filMy Si budete Vybírat SaMi O tom, co 
se bude promítat v projektu FILM A ŠKOLA, rozhod-
nete tentokrát sami. Zúčastněte se vyhlášené ankety! 
Navrhněte svůj tip, film, který chcete vidět! Bližší na 
vývěsce v Gymnáziu Jana Pivečky. Vstup zdarma.

 čtvrtek 27. – 20 hodin – filmový klub
 SKAFANDR A MOTÝL – Jean-Dominique Bauby 
byl úspěšný muž, na vrcholu svých sil. Vedl francouz-
skou pobočku časopisu Elle, měl dvě děti, peníze, 
milenky, a obdiv okolí. 8. prosince 1995 ho uvrhla 
těžká srdeční příhoda do hlubokého komatu. Když 
se z komatu dostal, všechny jeho motorické funkce 
byly nenávratně poškozeny. Uvězněn ve vlastním 
těle se nemohl hýbat, mluvit ani dýchat bez cizí 
pomoci. Jediné, čím mohl na svém bezvládném těle 
hýbat, bylo jeho levé oko, které se stalo jeho spojením 
s vnějším světem, s lidmi, se životem. Mrkáním oka 
upozorňuje na písmenka abecedy, kterou mu stále 
dokola opakují lidé okolo něj, tvoří slova, věty, celé 
stránky… Svým okem nakonec píše autobiografickou 
knihu „Skafandr a motýl“. Režie: Julian Schnabel. 
Hrají: Anne Consigny, Emmanuelle Seigner, Marie-
Josée Croze, Mathieu Amalric. Premiéra rakouského 
dokumentárního filmu. Vstupné: členové Filmového 
klubu 20 + 1, ostatní 64 + 1 Kč

 neděle 30. – 17 a 20 hodin 
 OKO – Sydney Wells (Jessica Alba) je známou 
losangeleskou koncertní housliskou, která v dětství 
přišla nešťastnou náhodou o zrak. Transplantace očí 
je její jedinou šancí. Konečně nastal její čas. Po operaci 
se zdá být vše v naprostém pořádku. Za pomoci lékaře 
Paula Faulknera (Alessandro Nivola) a své sestry Helen 
(Parker Posey) se začne Sydney znovu zapojovat do 
běžného života. Jenže její štěstí je krátkodobé. Začínají 
se jí zjevovat stínové postavy a děsivé představy. Jedná 
se o následky operace, nebo si jen její mozek zvyká na 
zrak a přízraky jsou pouhým produktem její fantazie? 
Ale co když je to vše skutečnost? Rodina a přátelé 
začnou pochybovat o její příčetnosti, ale Sydney brzy 
zjišťuje, že jí její anonymní oční doktor nějakým způ-
sobem otevřel dveře do hrozivého světa, který kromě 
ní nikdo nevidí. Oko je nadpřirozený thriller, který 
testuje hranice reality a z něhož vás bude mrazit až 
do morku kostí. Režie: David Moreau, Xavier Palud. 
Hrají: Jessica Alba, Alessandro Nivola, Parker Posey. 
Premiéra amerického hororu. Vstupné 64 + 1 Kč

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny filmy 
určené především náročnějším divákům. Projekt „Film 
a škola“ je spolufinancován grantem Zlínského kraje. 
Změna programu vyhrazena. Tituly s neuvedenou 
jazykovou verzí jsou v původním znění s titulky. 

Informace o programu na telefonu 577 341 108 a inter-
netových stránkách www.luhacovske-zalesi.cz.


