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9:30  KOLEDU VÁM NESEME – hudebně-recitační pásmo s programem škol

15.00    NESENÍ DARŮ DO BETLÉMA – divadelní scenérie 

16.00  ZAHŘEJTE SE S NÁMI  – pěvecký sbor Svatý Pluk z Uherského Hradiště

17.00  PROMLUVA STAROSTY MĚSTA

17.05  OHŇOSTROJ 2008 

Další program:
historické domky – předvádění vánočních zvyků

tématické soutěže pro malé i velké 
projížďky na koních

stánkový prodej
domácí zabijačka na zámeckém nádvoří 

lidová zábava s cimbálovou muzikou Slavičan pod stromečkem

Účinkují: 
Mateřská škola Malé Pole, Mateřská škola Vlára, 

Základní škola Vlára – mažoretky, maňáskový kroužek, 
Základní škola Malé Pole, 

SOŠ Slavičín-Divnice, Gymnázium Jana Pivečky, 
Dům dětí a mládeže Slavičín, Charita sv. Vojtěcha

Přesněji – zatím čas předvánoční, 
protože rozsvícení vánočního stromu nás 
teprve čeká. Ale to uteče jako voda. Čas 
je prý pojem relativní a asi s tím musí-
me souhlasit. Všechno běží čím dál tím 
rychleji. Vždyť teprve byl konec školního 
roku a dětem se rozdávalo vysvědčení. 
Vždyť měly být (a údajně byly) dva měsí-
ce prázdnin. Vždyť jsme teprve vítali 
do školy letošní prvňáčky. Vždyť… teď 
právě zjišťujeme, že nemáme nakoupeny 
vánoční dárky. 

Čas nezastavíme, zas tak relativní není. 
Ale Vánoce jsou obdobím, které spolehlivě 
přerušuje náš životní shon. Obdobím, kdy 
se zastavují i ti největší běžci, kdy přeruší 
práci i chroničtí workholici. Obdobím, kdy 
jsou problémy klesajícího či stoupajícího 
kursu koruny, ceny benzínu či poplatků 
za zdravotní péči odsunuty do pozadí. 
Vánoce jsou skutečně svátky klidu a míru. 
Jsou pro nás důležité rodinné vazby, pocity 
soudržnosti s rodinou, blízkými či přáteli, 
atmosféra jistoty a vědomí, že máme pro 
koho žít.

Vánoce mají zvláštní, kouzelnou moc. 
Ta nebyla zlomena ani za minulého režimu 
a Vánoce slavili všichni. Ani toho dědu 
Mráze nám nevnutili. Nám prostě nosil 
a nosí dárky Ježíšek. A nemusí to být zrovna 
ohromné krabice zabalené v nádherném 
papíře a ozdobně ovázané. Může to být 
slovo, může to být věta, odpuštění či přání, 
nebo třeba pocit. Hodnotu dárku by přece 
měl určit obdarovaný. 

Přeji Vám všem, milí spoluobčané, 
abyste měli vždy chuť dárky dávat a hlav-
ně abyste je měli komu dávat. Aby kolem 
Vás vždy byli lidé, které máte rádi, a kteří 
mají rádi Vás. S nimi si pak jistě užijete 
krásné Vánoce.

Ať jsou ty letošní Vánoce nejkrásnější 
ze všech. Ing. Jaroslav Končický, starosta

Město Slavičín zve nejširší veřejnost na tradiční městskou slavnost

Rozsvícení vánočního stromu 
v pátek 5. prosince 2008 na Horním náměstí ve Slavičíně

Šťastné Vánoce všem našim 
občanům a čtenářům 
Slavičínského zpravodaje.

...přicházejí Vánoce 
A tak zase po roce…



�
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení 
distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací – bude 
přerušena dodávka elektrické energie 
– obec Slavičín, část obce Slavičín
dne 2. 12. 2008 od 8 do 10 hodin
Vypnutá oblast: 
ulice Jasmínová, K Parku, Krátká, Květná, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nad Cihelnou, 
Pod Lesem, Pod Vrškem, Ševcovská 
a Školní (nutná oprava vedení vysokého 
napětí),
dne 4. 12. 2008 od 08.00 do 15.30
Vypnutá oblast: 
ul. K Nábřeží, ul. Středová, ul. J. Šály, 
část ul. Mladotické, ul. Žižkovská, Horní 
náměstí, Mladotické nábřeží, náměs-
tí Mezi Šenky (všechny integrované 
domy).
Pokud bude i do budoucna ze strany 
podnikatelů zájem o oznamování 
plánovaného přerušení dodávky el. 
energie, je nutno požádat na tel. lince 
840 111 333 o připojení Vaší provozovny 
na portál „Energie 24“. Děkujeme Vám 
za pochopení. 

E.ON Česká republika, s. r. o.

Jsem občan Rokytnice a platím za Slavi-
čínský zpravodaj. Nemůžeme jej dostávat 
bezplatně tak jako ostatní?

Jistě mohli, ale to není rozhodnutí na 
nás, zástupcích města Slavičína. Zpravodaj 
je doručován bezplatně občanům Slavičína 
a jeho místních částí, a to na základě rozhod-
nutí rady a zastupitelstva města. Finanční 
náklady na přípravu zpravodaje a jeho distri-
buci jsou hrazeny z rozpočtu města Slavičín. 
A je tomu tak již mnoho let. Do sousedních 
obcí je zpravodaj zasílán dle požadavků 
starostů jednotlivých obcí. Finanční náklady 
na příslušný počet výtisků hradí daná obec. 
A zda ho poskytují svým občanům zdarma 
či za úplatu, je jejich rozhodnutím.

Již několikrát jste vysvětlovali, proč jste 
přistoupili k zúžení cesty přes Slavičín. 
Myslím, že stačilo zúžení silnice jen vyznačit 
a vzniklý pruh mohli využít cyklisté.

Možná se tento návrh zdá logický a správ-
ný, ale je nerealizovatelný. Při diskuzi na 
veřejném projednávání byl tento dotaz 
také vysloven. Bylo nám vysvětleno, že tato 
varianta je správními institucemi vydávají-
cími souhlas ke stavbě nepřijatelná. Jsme si 
také vědomi toho, že v zúžených místech se 
cyklistům a řidičům doprava zkomplikovala. 
Bezesporu však došlo ke zvýšení bezpečnosti 
chodců na přechodech, zejména dětí a lidí 
se zhoršenou pohyblivostí.

Jsem majitel nemovitosti a v minulosti 
jsme měli povinnost odklízet sníh na chod-
níku před svým domem. Jelikož již dva roky 
jsme u nás sníh neměli, chci se zeptat, zda 
tato povinnost platí ještě dnes.

Ano, Vaše povinnost i nadále platí. Je Vám 
v tom nápomocno město a správce místních 
komunikací – Služby města Slavičín. Tento 
správce v zimním období zajišťuje zmírňo-
vání závad ve sjízdnosti a schůdnosti na 
místních komunikacích, vzniklých zimní-
mi povětrnostními vlivy a jejich důsledky, 
a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována 
s přihlédnutím ke společenským potřebám 
na straně jedné a ekonomickým možnostem 
vlastníka místních komunikací na straně dru-
hé. Poněvadž v zimním období není možno 
závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, 
nýbrž jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že 
závady není možno zmírnit okamžitě na 
celém území města, je každoročně radou 
města schválen Plán zimní údržby komuni-
kací, který stanoví potřebné priority, a to jak 
místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají 
z nestejné důležitosti místních komunikací 
a z technických možností provádění zimní 
údržby. Plán zimní údržby je základním 
dokumentem pro provádění prací spojených 
se zimní údržbou místních komunikací 
a zároveň je jedním z důkazních prostřed-
ků pro posouzení odpovědnosti vlastníka 
místních komunikací za škody vzniklé 
uživatelům komunikací z titulu závad ve 
sjízdnosti a schůdnosti. Plán zimní údržby 
je zveřejněn na webových stránkách města 
Slavičína www.mesto-slavicin.cz. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

ptají se lidé…
Na internetu jsem četl Vaši odpověď 

ohledně pozemků v Army parku. Jaký bude 
tedy další osud těch, kteří dnes v areálu 
působí?

To nyní nevíme, vše je věcí jednání. 
Pozemky v Army parku skutečně město 
nevlastní, v dražbě je odkoupil soukromý 
investor. S tímto investorem jsme opako-
vaně jednali a v současné době není závěr 
žádný. Na pozemcích dosud vázne duplicitní 
zápis vlastnictví, který musí investor dořešit. 
Snahou města je získat do vlastnictví alespoň 
část pozemků v areálu. Celý areál město 
rozhodně nekoupí, jelikož finanční limit, 
stanovený zastupitelstvem města na odkou-
pení pozemků ani zdaleka nepostačoval na 
získání pozemků v dražbě. Je asi logické, že 
nyní bude cena ještě vyšší. Město nicméně 
v areálu vlastní veškeré stavby a inženýrské 
sítě a je naší snahou i nadále podporovat 
neziskové aktivity, které se dnes v areálu roz-
víjejí. Nakolik bude tato snaha v budoucnu 
významná, to se teprve dozvíme.

Kdy přijde na řadu oprava střechy na 
hospodě v Divnicích? Střešní latě už jsou 
pěkně prohnuté, krytina popraskaná…

Střecha na hospodě v Divnicích je skuteč-
ně ve špatném stavu. A to nejen ve věcech, 
které popisuje tazatel. Bohužel také krov je 
poměrně rozsáhle poškozen dřevokazným 
hmyzem. Otázkou pro nás bylo, zda si budo-
vu ponechat ve vlastnictví anebo ji prodat. 
Osadní výbor rozhodl budovu neprodávat 
a hledat možnosti na financování její opravy. 
Vzhledem k technickému stavu střechy by 
oprava měla být realizována v roce 2009 
s tím, že potřebné finanční prostředky by 
byly vyčleněny buď přímo z rozpočtu města 
nebo správce budovy – BTH Slavičín, spol. 
s r. o.

Považuji za nutné vyřešit parkování 
vozidel v Hrádku u restaurace Pohoda. 
Auta parkují v autobusových zastávkách 
nebo na trávě, autobusy nemají kde zasta-
vovat, proto stojí na cestě a mezi nimi se 
pletou děti, zastávka směrem na Divnice 
nemá označník…

Děkuji tazateli za otázky či spíše upozor-
nění na stávající nedobrý stav. Skutečně je 
v předmětném místě co zlepšovat. Situaci 
jsme projednali s provozovatelem restau-
race a za účelem zřízení parkoviště město 
provozovateli pronajalo vhodný pozemek 
mezi sousední hospodářskou budovou 
a chodníkem. Je v zájmu provozovatele, 
aby potřebné práce provedl co nejdříve. 
Na chybějící označník zastávky jsme 
upozornili dopravce – ČSAD Vsetín, který 
přislíbil označník instalovat. Na stání vozidel 
a dodržování vyhlášky by se měla zaměřit 
městská i státní policie. Realizací těchto 
opatření a ukázněním řidičů by se měla 
situace v nejbližší době zlepšit.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Rada města Slavičín na svých schůzích č. 51, 
52 a 53/2008 mimo jiné:
n schválila
l výměnu 10 ks svítidel VO u SOŠ Slavičín 
a u parkoviště,
l prodloužení výpovědní lhůty u pronájmu 
nebytových prostor v domě č. p. 254 ve Sla-
vičíně, dle smlouvy o pronájmu nebytových 
prostor ze dne 13. 7. 2004 mezi městem 
Slavičín a Ludmilou Tarabusovou, a to do  
31. 12. 2009,
l ceny za svoz odpadu v roce 2009,
l navýšení nájemného s účinností od 1. 3. 
2009 v bytech u Domů s pečovatelskou služ-
bou v č. p. 841 ve Slavičíně, č. p. 230 – 235 ve 
Slavičíně-Hrádku a Domě s chráněnými byty 
v Nevšové č. p. 108 na 18 Kč/m2/měsíc, s tím, že 
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné vždy 
od 1. 3. patřičného roku maximálně o 20 % 
ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ, přičemž 
plocha sklepních kojí a balkonů bude do 
nájemného započítána jednou polovinou;
n rozhodla
l o zadání zakázky malého rozsahu na služby 
Vypracování projektové dokumentace pro 
DSP a DPS na akci „Rekonstrukce a půdní 
vestavba ZUŠ Slavičín“ za cenu obvyklou ve 
výši 418 500 Kč uchazeči Atelier RB, s. r. o., 
Zlín,
l o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Oprava parkovací plochy 
u č. p. 471“, za cenu obvyklou ve výši 49 987 Kč 

papír + nápojové kartony (modré a oranžo-
vé pytle) 3. 12.
plasty (žluté pytle) 10. 12.
sklo barevné a bílé (zelené a bílé pytle – je 
nutné třídit) 31. 12.

a „Oprava chodníku před prodejnou nábytku 
v Hrádku“ za cenu obvyklou ve výši 84 410 Kč 
uchazeči Služby města Slavičína, s. r. o., 
l o zadání zakázky malého rozsahu 
na služby Vypracování projektové doku-
mentace pro DUR a jednostupňový projekt 
pro stavební povolení a provádění stavby 
na akci „Prodloužení vodovodního řadu 
a kanalizace v Divnicích“ za cenu obvyklou 
ve výši 71 760 Kč uchazeči CENTROPROJEKT  
a. s., Zlín, 
l o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by: Vypracování projektové dokumentace 
pro žádost o dotaci: „Slavičín – mobilita pro 
všechny – II. etapa“ za cenu obvyklou ve 
výši 29 000 Kč uchazeči Ing. Zdeněk Juřík, 
Slavičín, 
l o výběru nejvhodnější nabídky a zadání 
zakázky malého rozsahu na provedení 
stavebních prací na akci „Oprava lávky pro 
pěší II“ za cenu obvyklou ve výši 24 454,50 Kč 
uchazeči AG Staving s. r. o., Slavičín, 
l o výběru nejvhodnější nabídky a zadání 
zakázky malého rozsahu na provedení sta-
vebních prací na akci „Oprava dílčího úseku 
vadné vnitřní kanalizace MŠ Vlára“ za cenu 
obvyklou ve výši 59 941,70 Kč uchazeči AG 
Staving, s. r. o., Slavičín, 
l o zadání zakázky malého rozsahu na služby 
Vypracování projektové dokumentace pro 
žádost o dotaci: „Regenerace panelového 
sídliště Slavičín – Malé Pole, IV. etapa“ za 
cenu obvyklou ve výši 94 650 Kč uchazeči 
Ing. arch. Radim Bosák, Zlín, 
l o zadání zakázky malého rozsahu na služby 
Vypracování energetického auditu pro žádost 
o dotaci z OPŽP: „Slavičín – Úspory energie 
v městské nemocnici“ za cenu obvyklou ve 
výši 45 000 Kč uchazeči Ing. Ivana Tesaříko-
vá, Semetín, 
l o zadání zakázky malého rozsahu na služby 
Vypracování projektové dokumentace pro 
žádost o dotaci z OPŽP „Slavičín – Úspory 

Jistě se shodneme v názoru, že torzo 
bývalé ubytovny STAMO na ulici Obchod-
ní na sídlišti Malé Pole jinak než „hrůzou“ 
nazvat nejde. Objekt je totálně zdevastova-
ný a tudíž nebezpečný zejména pro zvě-
davce, nenechavce a děti, kteří do objektu 
vstupují. Dnes to není žádný problém, do 
vnitřku budovy by se, obrazně řečeno, dalo 
vjet třeba nákladním autem.

Po dlouhých letech se nám snad poda-
řilo tento problém vyřešit. Máme uzavřeny 
potřebné dohody s majitelem objektu 
ohledně demolice a také smlouvu o budou-
cí kupní smlouvě s majitelem pozemku na 
odkoupení pozemku. Město se tak stane 
vlastníkem pozemků a vyřídí demoliční 
výměr. V rozpočtu roku 2009 bychom měli 
vyčlenit potřebné finanční prostředky na 
provedení demolice na jaře 2009. Věřím, 
že se zastupitelstvo města takto rozhodne 
a že si už za několik měsíců budeme moci 
konečně u tohoto problému na příslušné 
dokumenty dát razítko „VYŘÍZENO“.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Rada města Slavičín na svém zasedání dne 

18. 11. 2008 stanovila ceny za svoz a likvidaci 
odpadů ve Slavičíně pro rok 2009:

U bytových domů (ve správě BTH, 
s. r. o.,Slavičín, SBD Obzor i v soukromé sprá-
vě), u kterých město zajišťuje třídění odpadů 
do 1100litrových kontejnerů, se ceny zvyšují 
o obvyklých 5 %. Získané finanční prostředky 
jsou určeny na opravu a údržbu kontejnerů pro 
tříděný odpad a kontejnerových hnízd.

Pytle a známky na popelnice na směsný 
odpad pro rok 2009 si občané mohou zakoupit 
na Městském úřadě Slavičín, odbor životního 
prostředí a správy majetku, v I. poschodí, 
dveře č. 306, od 15. prosince 2008. Termín 
splatnosti je 31. březen 2009.

U domácností, které využívají místo 
popelnice černé pytle, je stanoven minimální 
roční odběr 7 kusů černých pytlů na zbytkový 
odpad, s výjimkou domácností důchodců. 
Domácnosti, ve kterých žijí sami manželé 
– důchodci, u kterých je starobní nebo invalid-
ní důchod jediným zdrojem příjmu, odebírají 
4 kusy černých pytlů, osaměle žijící důchodci 
– jednotlivci mohou odebrat 2 kusy černých 
pytlů za rok.

Upozorňujeme občany, že pokud neuhradí 
cenu za svoz a likvidaci odpadů nejpozději do 
31. 3. 2009, dopouští se podle platné vyhlášky 
města přestupku, který bude řešen v přestup-
kovém řízení. 

Odbor životního prostředí 
a správy majetku

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce �009

nádoba

110 l svoz 
1x 14 dní 1 420 Kč

110 l svoz 
1x týdně 2 910 Kč

240 l svoz 
1x 14 dní 3 160 Kč

240 l svoz 
1x týdně 6 300 Kč

kontejner 1100 l svoz 
1x 14 dní 13 660 Kč

1100 l svoz 
1x týdně 24 410 Kč

černý pytel 115 Kč

energie v městské nemocnici“ za cenu obvyk-
lou ve výši 109 000 Kč uchazeči Ing. Zdeněk 
Juřík, Slavičín.
Úplné výpisy usnesení Rady města Slavičín 
a Zastupitelstva města Slavičín jsou k nahléd-
nutí na www.mesto-slavicin.cz.

Bc. Luděk Latinák, tajemník

Konečně ta hrůza 
půjde dolů…

Svoz tříděného odpadu 
v prosinci 2008

V poslední době se takřka roztrhl pytel 
se stížnostmi na rušení televizního signálu. 
Jedná se o kmitající vodorovné pruhy, které 
se na některých kanálech ve Slavičíně 
objevily zhruba od poloviny října 2008. 
Zejména je rušena ČT1, nicméně rušení 
se projevuje v mírnější podobě i na ostat-
ních televizních stanicích. Pátrali jsme po 
příčinách, až jsme se propátrali na Český 
telekomunikační úřad Brno (ČTÚ), oddě-
lení státní kontroly.

Zde nám bylo řečeno, že příčina je velmi 
pravděpodobně ve spuštění nového vysí-
lače jednoho z alternativních mobilních 
operátorů a byla přislíbena pomoc. Ta byla 
následně také u některých stěžovatelů ze 
strany operátora již realizována a rušení 
bylo odstraněno. Z valné většiny se závady 
objevují u starších anténních systémů síťo-
vých antén se staršími širokopásmovými 
zesilovači.

Proto pokud se příjem na Vašem tele-
vizoru za poslední měsíc rapidně a shora 
popsaným způsobem zhoršil, můžete se 
obrátit na nás, odstranění závady Vám 
zprostředkujeme. Stačí nahlásit jméno, 
adresu a telefon na organizační odbor 
MěÚ, sl. Kabelová (tel.: 577 004 811, mail: 
sekretar@mesto-slavicin.cz). Kontakt 
předáme ČTÚ, který zajistí u operátora 
provedení bezplatné opravy.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

ruší Vám někdo příjem 
televizního signálu?

oznámení o přerušení 
dodávky elektrické energie
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Vánoční stromky budou po skončení 
letošních vánočních svátků likvidovány 
obvyklou formou. Občané je tedy mohou 
počátkem ledna odkládat ke kontejnerům 
nebo popelnicím, odkud bude následně 
zajišťován jejich odvoz a likvidace. Vánoční 
stromky mohou rovněž odložit přímo ve sběr-
ném dvoře v areálu Služeb města Slavičína, 
s. r. o. a Sběrném dvoře u kotelny Malé Pole 
– Slavičín.  Odbor životního prostředí 

a správy majetku

kam s vánočními stromky?

Přibližně před rokem společnost BTH Sla-
vičín zrekonstruovala kotelnu na obchodním 
domě, kterou vybavila kondenzačními kotli. 
Rok provozu ukázal, že je to volba správná, 
a tak na řadu přišla další, tentokrát větší 

instalace. BTH Slavičín u kotelny K3 na síd-
lišti Malé Pole v minulém měsíci zprovoznila 
dva kondenzační kotle o součtovém výkonu 
2,5 MW. Tyto kotle od německého výrobce – 
firmy Wolf, které jsou vybaveny nejmodernější 

BTH Slavičín nasazuje kondenzační techniku

V době vánočních svátků je provozní doba 
upravena následovně:
Po 22. 12. 2008 7.00 – 11.00 hod.
Út 23. 12. 2008 7.00 – 11.00 hod.
St 24. 12. 2008 Štědrý den (zavřeno)
Čt 25. 12. 2008 1. svátek vánoční   
    (zavřeno)
Pá 26. 12. 2008 2. sv. vánoční (zavřeno)
Po 29. 12. 2008 7.00 – 11.00 hod.
Út 30. 12. 2008 7.00 – 11.00 hod.
St 31. 12. 2008  zavřeno
Čt  1. 1. 2009  Nový rok – státní svátek  
    (zavřeno)
Pá  2. 1. 2009  7.00 – 11.00 hod.

V případě poruchy je možno volat na 
mobilní čísla:
provozní technik bytů – 604 715 537
provozní technik kotelen –  603 210 404

BTH Slavičín, spol. s r. o., přeje všem 
vlastníkům a nájemníkům spravovaných 
objektů, jakož i obchodním partnerům, 
příjemné prožití svátků vánočních 
a v nadcházejícím roce 2009 hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

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

BTH Slavičín informuje 

Dne 18. 10. 2008 ve 23.30 hod. byla hlídka 
OOP Slavičín vyslána operačním důstojní-
kem OŘ PČR Zlín k zastávce 
autobusu U Radnice na ul. 
Osvobození ve Slavičí-
ně, kde měl na zemi 
bezvládně ležet 
neznámý muž. Po 
příjezdu na mís-
to bylo zjištěno, 
že životní funkce 
muže jsou zacho-
vány. Vzhledem 
k tomu, že neko-
munikoval, byla 
přivolána rychlá 
záchranná služba. 
Službu konající lékař 
konstatoval silnou pod-
napilost bez známek ohrožení 
na životě. Muž byl poté předán rodinným 
příslušníkům. Případ byl ukončen uložením 
blokové pokuty ve výši 500 Kč. Je ale na 
zvážení, jak by tento případ mohl dopadnout 
při nastupujícím zimním období, kdy noční 
teploty se pohybují pod bodem mrazu. 

pozor na podvodníky 
a výhodné smlouvy

Dne 27. 10. 2008 se dostavil na zdejší součást 
policie místní občan a oznámil, že po přečtení 
inzerce v regionálních novinách odjel do 
Ostravy, kde s nejmenovanou zahraniční 
společností uzavřel smlouvu na půjčku 
200 000 Kč, kdy po něm nebylo požadová-
no žádné potvrzení. Za uzavření smlouvy 

uhradil poškozený provizi ve výši 6 740 Kč, 
ale následně již sjednané peníze neobdržel. 
Případ byl postoupen na příslušný útvar PČ 
Praha, neboť nebyl ojedinělý.

Dne 27. 10. 2008 v 13.15 hodin 
došlo v samoobslužné prodej-

ně ve Slavičíně ke krádeži 
alkoholu 0.75 l láhve sli-
vovice v hodnotě 232 Kč. 
Zlodějíček byl zadržen 
prodavačkou a následně 
předán policii ČR. Prověr-
ka osoby byla ztížená o tu 
skutečnost, že přestupce 

nedodržoval žádné základní 
hygienické návyky, byl již od 

pohledu silně zanedbaný. Po 
provedených lustracích, které byly 

negativní, byla přestupci udělena 
bloková pokuta ve výši 1000 Kč. Nejednalo 

se o místního občana.

policisté vyrazili na kontrolu 
restauračních zařízení 

Rozsáhlou kontrolu parků, restauračních 
zařízení i diskoték mají za sebou zlínští 
policisté. 

Čtyřicet z nich v noci z pátku na sobotu 
dne 1. 11. 2008 vyrazilo na preventivní akci, 
při které se kontrolovalo zejména dodržování 
zákazu podávání alkoholických nápojů lidem 
pod osmnáct let na Zlínsku, Slavičínsku 
a Valašskokloboucku. Tentokrát jsme nejvíc 
hříšníků našli na jedné frekventované zlínské 
diskotéce, kde se alkohol dostal až k pat- 
náctiletým dětem. 

Policie České republiky informuje
Restaurace jsme obcházeli na základě 

informací zjištěných komisaři služby krimi-
nální policie a vyšetřování, kteří monitorovali 
situaci v jednotlivých zařízeních ještě před 
příjezdem pořádkové policie. 

V jedenácti podnicích jsme nakonec 
našli 17 opilých osob ve věku od patnácti do 
sedmnácti let. Nejvíce promile nadýchali dva 
chlapci ze Zlínska, kteří se potulovali před 
diskotékou. Jeden nadýchal 1.75 a druhý 
dokonce 2 promile alkoholu. Vodku jim prý 
bez problémů prodali v jednom supermarketu. 
Tyto dva chlapce a další tři dívky policisté 
doprovodili domů a předali rodičům. 

Některá děvčata tvrdila, že jim alkohol kou-
pil neznámý muž. Dívky by si měly uvědomit, 
že od cizího člověka je přijetí alkoholu veliký 
risk. Může je prostřednictvím pití omámit 
a pak je zneužít. 

Akce se účastnili také policisté cizinecké 
policie, kteří s sebou měli služebního psa, 
speciálně vycvičeného na vyhledávání drog. 
V jedné restauraci pes označil místo případ-
ného nálezu drog, jejich přítomnost se ale 
nakonec nepotvrdila. 

Tyto akce se budou pravidelně provádět 
zejména v době konání diskoték.

dopravní nehoda se smrtelným 
zraněním

Tragická dopravní nehoda se stala dne 
7. 11. 2008 večer v Rudimově. Šlo o jednapa-
desátiletého místního muže, cestujícího, který 
se po vystoupení zaklínil pod autobus a ten 
ho následně přejel. 

Museli zasahovat i profesionální a dob-
rovolní hasiči, které si na pomoc přivolala 
záchranka. Pomocí nafukovacích vaků auto-
bus nadzvedli a muže vyprostili ven. Lékař 
však už jen konstatoval smrt. 

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Vážení zákazníci,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za 

důvěru v naši společnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s., v letošním roce a informoval 
Vás o nejdůležitějších novinkách, které se 
chystají v roce 2009. 

V průběhu září a října proběhl telefonický 
průzkum spokojenosti našich zákazníků na 
Moravě. Operátorky oslovily více než tisíc 
zákazníků z okresů Olomouc, Prostějov 
a Zlín a ptaly se jich na jejich názor a zkuše-
nosti s vodou. Zákazníci skupiny Veolia Voda 
v České republice jsou z 90,1 % spokojeni 
s poskytovanými službami. Podobně se vyja-
dřují i o kvalitě dodávané pitné vody nebo 
přístupu našich zaměstnanců. K potěšujícím 
zjištěním patří, že rok od roku stoupá počet 
spotřebitelů, kteří pijí vodu z vodovodu. Za 
Vaši důvěru v náš produkt – pitnou vodu – bych 
Vám tedy chtěl především poděkovat. 

Zásadní důraz klademe na spokojenost 
zákazníků a jim poskytované služby. Novin-
kou, která také vyplývá z přání Vás zákazníků 
je, že naše bezplatná linka 800 100 063 bude 
od nového roku fungovat 7 dní v týdnu. Lze 
na ní hlásit poruchy vody či kanalizace, řešit 
změny v zákaznických otázkách či získat 
informace jako nový zákazník. Dále na ní lze 
získat informace o vodě a platbách za ni. 

Další novinkou, která zákazníky potěší, 
je nová tvář našich webových stránek. Kro-
mě nového vzhledu však web www.smv.cz 
nabízí aktuální pohled na odstávky a kvalitu 
vody a hlavně přístup do zákaznických dat. 
Spotřebitel po zadání evidenčního čísla odbě-
ratele (EVČO), které se nachází na každé naší 
faktuře, tak můžete on-line prohlížet přehled 
svých faktur a jím provedených plateb faktur 
a záloh.

Závěrem mi, prosím, dovolte, abych 
Vám jménem společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s., popřál mnoho zdraví, 
osobních úspěchů a spokojenosti do nového 
roku 2009. 

Ing. Martin Bernard MBA, 
generální ředitel společnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

kondenzační technikou, nahradily již zastara-
lý a často poruchový plynový kotel stejného 
výkonu. Největší předností kondenzačních 
kotlů je jejich vyšší účinnost spalování, která 
s neustále rostoucí cenou zemního plynu je 
tím nejdůležitějším kritériem pro volbu této 
technologie. Využitím této techniky dochází 
ke snížení nákladů za zemní plyn, při stejné 
výrobě tepla, což se příznivě projevuje svým 
kladným vlivem i na cenu tepelné energie. 
Účinnost kondenzačních kotlů je zpravidla 
o 15 až 20 % vyšší než u klasických konvenč-
ních kotlů. Je to dáno systémem ochlazování 
spalin (kondenzací), které odchází do kou-
řovodu a využitím takto získaného tepla ze 
spalin pro vytápění. 

Jelikož ceny zemního plynu neustále rostou 
(v letošním roce u kotelny K3 o neuvěřitel-
ných 41,09 % proti ceně komodity z prosince 
minulého roku) a zvyšují cenu tepelné energie, 
hodláme na našem největším zdroji tepla, 
již zmiňované kotelně K3, posílit výrobu 
tepla z biomasy a pokračovat ve využívání 
kondenzace. 

Naším záměrem je rozšířit kotelnu o další 
kotel na biomasu, který by byl v provozu 
i v letních měsících a v horizontu dvou let 
osadit další dva kondenzační kotle o obdob-
ném výkonu, které by přispěly k ještě vyšší 
účinnosti zdroje.

Kondenzační techniku hodláme využívat 
rovněž   u  menších kotelen. Nyní se připravuje 
projekt rekonstrukce kotelny na Sokolovně, 
která bude vybavena rovněž touto technikou. 
 Ing. Oldřich Kozáček, 

ředitel BTH Slavičín

přestupek proti občanskému soužití

další krádež v obchodě

Také máte pocit, že čas běží 
stále rychleji? Že nedávno skon-

čila letošní dovolená a na dveře, sice později 
než bývá zvykem, ale důkladně, tluče zima? 
Sníh, Mikuláš, Vánoce, Silvestr. Hlavou se 
honí kontroverzní pocity, jak jsme vlastně 
zvládli ten rok s osmičkou na konci. Do 
jeho konce sice schází ještě jeden měsíc, 
tedy celá jedna dvanáctina, ale v podstatě 
rekapitulovat se dá již nyní.

Pokud máme pocit, že jsme udělali, co 
jsme mohli, tak je i pohled na eventuelní 
„mínusy“ střízlivější. Podstatné jistě je, když 
na miskách pomyslných vah vede to, co se 
v daném roce podařilo. A pokud tomu tak je, 
nabízí se otázka PROČ, protože zcela určitě 
nejde o žádnou samozřejmost, ale v případě 
domu dětí o spoustu menších či větších dílků 
puzzle, které buď zapadnou, anebo ne. 

Naší snahou bylo svojí prací a nabídkou 
pro klienty složit obrázek roku 2008 co 
nejlépe, a to tak, aby v něm všechny dílky 
našly své místo. Naše snaha je ale rovněž jen 

jedním dílkem puzzle, které má sloužit k tomu, 
aby byl obrázek úspěšně složen.

Práci bychom nezvládli bez kolektivu 
interních pracovníků, jejichž celkový úvazek 
byl letos ještě nižší, než byl vloni. 

V této souvislosti je na místě vzpomenout 
práci paní Vlasty Ďaďanové, která u nás půso-
bila 10 let. Patří ji velký dík za její práci pro 
dům a hlavně pro děti, které vedla ve svých 
zájmových kroužcích, a pro které měla připra-
venu vždy spoustu skvělých nápadů. 

Přejeme jí moc a moc zdraví, které moc 
potřebuje.

Do krátkého slova „dík“ patří i poděko-
vání stávajícím interním pracovnicím DDM: 
Míši Štefaníkové, Jarmile Jordánové, Marii 
Jirákové. 

Není totiž vůbec snadné pracovat v kolek-
tivu, v němž celkový úvazek interních 
pracovníků (ředitelka, vychovatelka, hospo-
dářka, domovnice – uklizečka) činí pouze 
3,0! Provoz zařízení je v podstatě od rána do 
večera; v období krátkodobých i dlouhodo-

bých prázdnin a samozřejmě i o dalších, 
víkendových dnech.

Další dík patří externím pracovníkům 
DDM, vedoucím zájmových kroužků. Jejich 
„minimzda“ určitě není hnacím motorem, 
motivací pro spolupráci s námi. 

Do okruhu lidí, které je v tuto chvíli 
vhodné vzpomenout, patří i pracovníci 
našich příměstských táborů, kurzů, pomoc-
níci při akcích, další subjekty, které s námi 
spolupracují – a těch je víc než dvacet. Patří 
k nim především školy a školská zařízení na 
území Slavičína a přilehlého okolí.

Bez pochopení a pomoci zřizovatele by 
dobrá funkce DDM byla nemyslitelná.

Shrnu-li to, pak ještě jednou velký DÍK  
všem zmíněným.

No, a do nového roku, končícího devít-
kou, pak přání jen toho nej, nej, nej.

Ať se snaha, úsilí, dobrý úmysl a nápad 
promění v to nejlepší ve prospěch těch, jimž 
naše zařízení slouží. 

PaedDr. Zdenka Odehnalová

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Moravská vodárenská, a. s.
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poldovy omalovánky

Dobré se prý chválí samo. Ale někdy je třeba 
pochvalu ještě znásobit, jako v případě návště-
vy školní družiny ZŠ Vlára na oddělení Policie 
ČR ve Slavičíně, kde nás ve středu 12. listo-
padu přivítal s úsměvem vrchní asistent, pan 
podpraporčík Bc. Libor Vaněk. Provedl nás 
služebnou, poleželi jsme si na tvrdé pryčně 
v cele a zjistili na monitoru, že nám v okolí 
policejní budovy nehrozí žádné nebezpečí. 
Jak by také mohlo, když na policejním dvoře 
na nás čekal sedmiletý pes se svým psovodem 
a figurantem, strážníkem městské policie, 
panem Františkem Ševčíkem. Pes úžasně 
poslouchal na jakýkoliv pokyn a prchající 
figurant mu byl lehce dosažitelnou trofejí. 
A pak už šly z ruky do ruky pouta, obušky, 
bezpečnostní či reflexní vesty. Seznámili jsme 
se s rozdíly v uniformách státní a městské poli-
cie a zahoukali si klaksonem služebního auta 
až uši zaléhaly. Maják trochu zlobil, ale prý 
už má na únavu nárok. Nakonec památeční 
foto a malá odměna s příznačným názvem 
„Poldova omalovánka“. Policisté, děkujeme, 
jste každým rokem lepší a lepší.

Děti z družinky a Marie Tomaníková

zajímavé lidské osudy
Projekt Příběhy bezpráví, jehož organizáto-

rem je společnost Člověk v tísni a do kterého 
se naše škola zapojila již podruhé, seznamuje 
děti s lidskými osudy, které výrazně ovlivnil 
komunistický režim. Co člověk, to osud. 
Naši deváťáci poznali život několika vojáků, 
bojovníků proti fašismu. 

Dokumentární film Muž, který přecenil 
českou duši jim přiblížil válečného hrdinu 
a poválečného politického vězně pana Josefa 
Brykse. Na následující besedě s panem PhDr. 
Ladislavem Slámečkou, autorem knihy Zapo-

menutí muži Slavičínska, se děti dozvěděly 
mnoho zajímavého o osudech mužů z našeho 
regionu, kteří bojovali v zahraničním odboji. 
Pan Slámečka ochotně odpovídal na všechny 
otázky a přiblížil tak dětem dobu, kterou 
znají již jen z učebnic dějepisu. Mnohokrát 
děkujeme.

Mgr. Gabriela Šuráňová

E-Twinning pokračuje…
Po prvních zkušenostech s projektem e-Twin-
ning (Spolupráce evropských partnerských 
škol), které ZŠ Vlára získala v loňském školním 
roce při spolupráci s polskou školou, jsme se 
rozhodli v tomto projektu pokračovat. Letos je 
to škola z dánského města Norre Aaby. Stačilo 
jen oslovit žáky vyšších ročníků a práci zahájit. 
V rámci projektu s názvem Tell me a good 
story about… (Vyprávěj mi příběh o….) začali 
žáci tvořit v anglickém jazyce, kde formou 

povídek, pohádek, básniček, atd. vyprávějí 
o sobě, svém městě, škole nebo o svých zážit-
cích a některé příběhy jsou opravdu zajímavé. 
Občas sice potřebují pomoc svých učitelů, ale 
jejich myšlenky zůstávají a je vidět, že se díky 
práci na projektu zdokonalila jejich schopnost 
vyjadřovat se a komunikovat v cizím jazyce. 

Přejeme si, aby jim nadšení vydrželo po 
celou dobu spolupráce. 

Mgr. Jarmila Maňasová

naše aktivity...
l žáci 9. ročníku navštívili v rámci přípravy 
na své povolání SOŠ Slavičín, SOU Valašské 
Klobouky, SPŠ Uherský Brod, Gymnázium 
Jana Pivečky ve Slavičíně a burzu podniků 
a škol našeho regionu,
l třetí třídy se zúčastnily výchovného kon-
certu v Domě umění ve Zlíně, 
l smíšené družstvo žáků naší školy obsadilo 
v mezinárodní soutěži Zlínský Vorvaň krásné 
5. místo z celkového počtu 38 škol, 
l starší žáci vybojovali 2. místo v okrskovém 
turnaji v sálové kopané, 
l žáci 2. ročníku úspěšně ukončili plavecký 
výcvik, 
l proběhlo dvoudenní soustředění členů 
žákovského parlamentu na Jelenovské, 
l učitelé matematiky, českého a anglického 
jazyka si vyměnili své zkušenosti v rámci 
ukázkových hodin ve výuce 5. a 6. ročníku, 
kde kromě zajímavých metod a forem práce 
sledovali adaptaci žáků v novém prostředí 
a jejich přechod na II. stupeň ZŠ, školní druži-
na uspořádala podzimní módní přehlídku, 
jízdu zručnosti, turnaj v šipkách, Drakiádu, 
děti oslavily Halloween a ukončily soutěž ve 
sběru kaštanů.

 
Šelmy v naší škole 

V pátek 24. 10. 2008 se naši žáci 5. a 8.
ročníku zúčastnili besedy o velkých šelmách 
v našem kraji. Konkrétně se jednalo o vlka, 
rysa a medvěda. Tento výukový program nám 
nabídlo olomoucké sdružení Duha a my jej 
na zkoušku přijali. A dnes mohu napsat, že to 

Základní škola Slavičín-Vlára
bylo dobré rozhodnutí. Dva pracovníci Duhy 
zábavnou formou předávali žákům nejnovější 
informace o výskytu těchto šelem na území 
státu, o způsobu jejich života a také o tom, 
jak se při setkání s nimi chovat. Výklad byl 
doplněn množstvím snímků, zvuky zvířat 
v různých situacích a odlitky sádrových 
stop. Kromě nově získaných poznatků si děti 
odnesly i drobný informační materiál.

Mgr. Radoslav Filipovič

nový parlament 

Parlament v naší škole funguje již dlouhou 
dobu. Ale co je vlastně jeho úkolem? Na to 
jsme se snažili přijít na dvoudenním výjez-
du na Jelenovskou. Do této doby parlament 
nebyl na škole zrovna oblíbenou institucí, 
jelikož mnohým připadal zbytečný. My, jeho 
členové, jsme se to rozhodli změnit, a tudíž 
jsme si stanovili cíle, kterých bychom chtěli 
dosáhnout. 

Zvolili jsme si radu a také předsedu par-
lamentu. Více jsme se osamostatnili a rada 
se schází každou středu, aby si připravila 
témata,  která budou probírat se všemi zástupci 
dvakrát do měsíce. Už proběhlo také setkání 
s panem ředitelem, kde se rada parlamentu 
představila a společně jsme probrali první 
důležité úkoly. Rozhodli jsme se přidat ruce 
k dílu a pomoci se Dnem dětí, chceme pomáhat 
při organizaci různých projektů.Také bych si 
přála, aby se nám po dvou letech podařilo zor-
ganizovat Hrátky a abychom docílili lepšího 
soužití žáků, učitelů a parlamentu. 

Doufám, že to zvládneme a že se nám bude 
dařit i v příštích letech.  Marcela Blahová, 

předsedkyně parlamentu

Slovenští kolegové na exkurzi
Po první návštěvě ředitele Základní školy 

J. Kráľa z Nové Dubnice u nás ve škole bylo 
jasné, že se chce co nejdříve podělit o své 
poznatky se svými spolupracovníky. A tak 
v pátek 14. listopadu přivezl plný autobus pra-
covníky dubnické školy včetně školníka. Podle 
slov pana ředitele Ivana Neuročného je cílem 
návštěvy nasbírat inspiraci a zkušenosti.

V průběhu návštěvy přátelé ze Slovenska 
nešetřili chválou na adresu našich učitelů 
a rovněž byli příjemně překvapeni vztahem 
našich žáků k prostředí a vybavení školy. 

Podle dohody je tato návštěva počátkem 
partnerství a spolupráce mezi oběma školami. 
Už 9. prosince přivítáme sportovce z Nové 
Dubnice na Mikulášské laťce. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Střední odborná škola Slavičín

Burza firem

Na základě dobrých zkušeností z minu-
lých let uspořádala SOŠ Slavičín dne 22. října 
na Orlovně ve Slavičíně schůzku s výchov-
nými poradci základních škol, tentokrát 
poprvé formou „1. Burzy firem“.

Cílem této akce bylo získat žáky základ-
ních škol ke studiu oborů řemesel, v souvis-
losti s nedostatkem kvalitních řemeslníků 
v regionu. Výchovným poradcům i samot-
ným žákům základních škol byla vysvětlena 
potřebnost absolventů naší školy u místních 
firem i možnost výkonu praxe v těchto fir-
mách. Zúčastněné firmy měly na akci vlastní 
ministánek s možností své prezentace, 
výrobního programu a sociálního programu 
pro zaměstnance. 

A které firmy podpořily tuto snahu o zno-
vuoživení řemesel? Byly to GROZ-BECKERT 
Czech, s. r. o., TRYON, s. r. o., CEBES, a. s., 
PGI MORAVA, s. r. o.,TVD-Technická výro-
ba, a. s., NTS Prometal Machining, s. r. o., 
INTER ZNOJEMIA Group, a. s., PRABOS 
Plus, a. s., ELMO, s. r. o., INTEC, s. r. o. a SV 
Slavičín, s. r. o. 

Tímto zároveň děkujeme všem zástup-
cům firem, kteří se burzy zúčastnili a přispěli 
tak k jejímu zdárnému průběhu.

Exkurze v ekologickém 
centru Veronika 

 24. října proběhla pro žáky oboru Kuchař-
číšník interaktivní exkurze v hostětínských 
modelových ekologických projektech, kde 
měli žáci možnost seznámit se s výrobou 
jablečného moštu v bio kvalitě, tzn. bez 
konzervačních přísad. Taktéž se dozvěděli 
o možnostech využití obnovitelných zdrojů 
energie a funkci pasivního domu, kořeno-
vé čističky, solárních panelů a kotelny na 
biomasu. Byli také seznámeni s projekty 
pro rozvoj agroturistiky. Získané poznatky 
jsou pro žáky skvělým doplněním učiva 
odborných předmětů.

 
Sbírková aktivita „projekt šance“ 

 Dne 6. listopadu se žákyně třídy SP-3 
zúčastnily charitativní akce zaměřené na 
pomoc „Dětem ulice“, jejímž účelem byla 
finanční podpora pracovní dílny v DOMU 
ŠANCE. Sbírka probíhala v okolních obcích 
a žákyně se opět setkávaly jak s nepříjem-
nými poznámkami některých občanů, tak 
s vstřícnými reakcemi.

Po loňských zkušenostech se vše podařilo 
zvládnout a kromě vlastního účelu přinesla 
akce našim žákům zajímavé zkušenosti 
v oblasti komunikativních dovedností 
a jednání s lidmi.   

podzimní sportovní aktivity 
Koncem října proběhla  ve Zlíně okresní 

kola v košíkové a ve stolním tenise, kterých 
se zúčastnili naši hoši. V košíkové, která se 
konala na SPŠ Zlín, reprezentovalo naši 
školu 12 chlapců, kteří v silné konkurenci 
obsadili 4. místo. Stejné umístění získali 
naši  hoši i v okresním kole ve stolním 
tenise. V listopadu jsme se zúčastnili mezi-
národního turnaje ve florbalu, kterého se 
účastnilo 5 týmů. Podařilo se nám získat 
krásné 2. místo. K nejbližším plánovaným 
sportovním akcím bude patřit 13. ročník 
volejbalového turnaje pedagogických pra-
covníků a 13. ročník Vánoční laťky pro žáky 
základních a středních škol, které oba mají 
na naší škole již dlouholetou tradici.  

zlepšení pracovních podmínek školy
SOŠ Slavičín obdržela od Zlínského 

kraje, svého zřizovatele, nový automobil 
1+8 Volkswagen Transporter Kombi pro 
přepravu žáků na pracoviště a případné 
sportovní akce. 

Tento automobil bude sloužit taktéž 
k přepravě materiálů. 

Mgr. Jana Kubíčková
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l Ve dnech 6. – 8. října proběhl na brněnském 
výstavišti veletrh INVEX, kterého se zúčastnili 
někteří studenti našeho gymnázia a dovezli 
si spoustu nových a zajímavých poznatků 
z oboru informatiky.
l Žákovský parlament uspořádal ve dnech 
8. a 15. října fotbalový turnaj pro žáky vyš-
ších a nižších ročníků gymnázia. Vítězem 
se stala třída G-2, která si dle svého návrhu 
vybrala krásnou cenu – exkurzi do hvězdárny 
v Brně.
l Během měsíce října probíhaly návště-
vy  Městské knihovny ve Slavičíně.
l Na naši školu přijala dne 16. října pozvání 
psycholožka,  paní  Mgr. Růžena Sekulová, kte-
rá měla přednášku na téma „Osobní seberefle-
xe, kdo jsem, odkud pocházím, kam směřuji“. 
Po přednášce probíhala psychoterapeutická 
cvičení. Toto setkání bylo pro naše studenty 
velice příjemné a poučné.
l Dne 22. října proběhla v Brně burza vyso-
kých škol GAUDEAMUS, na které si studenti 
tříd Oktávy a G-4 zjišťovali, jaké jsou možnosti 
a nabídky pro jejich další studium.
l Dne 23. října se vydala třída kvarta 
s dalšími vybranými žáky na historickou 
a společensko-vědní exkurzi do areálu před-
válečného opevnění Hlučín-Darkovičky na 
severní Moravě.
l Do Slavičína zavítalo dne 24. října Diva-
délko bratří Čapků z Hradce Králové, které 
sehrálo představení „Divadelní učebnice aneb 
české divadlo 20. století“. Představení zhlédli 
studenti kvinty-oktávy, G1-G4.
l Studenti maturitních ročníků Oktávy 
a G4 navštívili divadelní představení Maryša 
v Městském divadle Zlín dne 31. října.
l V galerii gymnázia se 31. října uskutečnila 
vernisáž výstavy grafik pana Jana Slováka, kte-
rý je známý v našem regionu také jako básník 
a v minulosti působil krátce i na Gymnáziu 
Jana Pivečky.

Comenius – návštěva školy 
u italského partnera

Naše škola byla zapojena do projektu 
Comenius. Jde o dvouletý projekt, který je 
zaměřen na spolupráci šesti škol z různých 
evropských zemí. Jedná se o Itálii, Francii, 
Velkou Británii, Německo, Řecko a Českou 
republiku. Naším úkolem je vytvořit články, 
které se objeví v novinách a na webových 
stránkách, přičemž preferovaným jazykem je 
angličtina. Během dvou let proběhnou čtyři 
konference, na kterých zástupci jednotlivých 
zemí plní určité úkoly.

V říjnu jsme v doprovodu Mgr. Račákové 
a Mgr. Vaculové vycestovaly do Itálie na naši 
první konferenci. Cílem tohoto setkání bylo 
vybrat logo, a to jak pro noviny, tak pro webo-
vé stránky, a zvolit témata pro psaní článků. 
Všechny cíle jsme úspěšně splnily. Jak bylo 
rozhodnuto, budeme mít loga dvě. Na webo-

vých stránkách se objeví italské logo, kdežto 
naše logo, jehož tvůrcem je Jan Bezděk ze 
třídy sexty, můžete zhlédnout v novinách. Byla 
zvolena témata, na která budou studenti psát 
své příspěvky až do března, kdy se uskuteční 
další konference ve Velké Británii. 

Podle nás je to pro studenty dobrá pří-
ležitost, jak vycestovat do zahraničí, poznávat 
cizí kulturu, zlepšovat své znalosti cizího 
jazyka a seznámit se s novými lidmi. 

Barbora Manová, sexta
Pavla Šuráňová, sexta

Výměnný pobyt ve Francii 
ve dnech �. – 11. 10. �00�

Vyhlášená vína, výborné sýry, neodola-
telná historie… To všechno mi připomíná 
Francii. Celých pět dnů jsem totiž strávila ve 
francouzské rodině, jedla francouzské jídlo 
a poznávala tamější zvyky. 

I když cesta trvala nesnesitelně dlouho, 
měla jsem se na co těšit. Hned po příjezdu mi 
nová kamarádka Prudonce vysvětlovala, že 
jsem měla být původně v jiné rodině, u Elisy, 
ale jelikož se tam vyskytly nějaké problémy, 
budu teď bydlet u nich. Její rodina mě při-
vítala s otevřenou náručí. Připadali mi jako 
průměrná francouzská rodina. Otec – majitel 
zahradního centra, matka – prodavačka, 
mladší sestra a už na pohled sympatická 
Prudonce.

Hned v neděli jsem se jela podívat k původ-
ní Francouzce, Elise, která k nám také na jaře 
přijede. Mohla jsem u ní být pouze dvě noci, 
ale i tak jsem nabídky využila. Na druhý den 
jsem zase sbalila kufry a po návratu ze školy 
si mě vyzvedli. Vůbec nelituji, že jsem k nim 
jela. Velmi přátelská, upovídaná mamka, která 
vzpomínala na angličtinu ze školních let, 
a veselá Elisa. Taťka byl u bratra v nemocnici 
a sestra na vysoké škole. Vždy na nás čekala 
teplá večeře, kterou jsme celou propovídali. 
Ochutnala jsem u nich typická francouzská 
jídla jako například ,,raklet“. Po dvou dnech 
jsem se vrátila k Prudonce. Poslední večer 
mě vzali na večeři k prarodičům, kde se sešla 
docela velká část rodiny. Obě rodiny se o mě 
velice dobře postaraly a jsem jim za to vděčná. 
Při odjezdu jsme si vyměnili e-maily a píši si 
s nimi dosud. 

Přes týden jsme chodili každý den do školy, 
která byla vzdálená asi 20 minut od domova. 
Škola začínala od 8 hodin a končila v 18 hodin, 
kdy už jsem byla úplně unavená a nejradši 
bych si šla hned lehnout. Stravovali jsme se 
ve školní jídelně, kde se oběd skládal typicky 
z předkrmu, hlavního chodu a dezertu. 

Díky učitelovi Stefanovi, který přichystal 
program na celý týden, jsme se podívali do 
přístavu La Rochelle, prošli historické krásy 
Thouars a podívali se na výstavu moderního 
umění. Ve Francii jsem poznala nejen odlišné 
zvyky, novou zemi, ale také si procvičila an-
gličtinu. A co bych na konec dodala? Všechno 
cizí bylo tak kouzelné, že by zaujalo nejednoho 
z Vás!   Mirka Kosečková, G2

Milí čtenáři, 
dovolte mi, abych Vám všem v předvánoč-

ním období popřál takové svátky, které budou 
pro Vás příležitostí k příjemnému odpočinku 
s možností se na chvilku zastavit a zrekapitu-
lovat vše dobré, ale i to, co se Vám letos nepo-
vedlo. Ať už patříte k příznivcům gymnázia 
nebo jsme Vás doposud o smysluplnosti naší 
školy (zatím) nepřesvědčili, přeji Vám osobní 
pohodu. Našemu gymnáziu přeji, aby se mu 
dařilo svými aktivitami a výsledky prezentovat 
veřejnosti opodstatněnost a nezastupitelnost 
školy v regionu. Tato prezentace je zrcadlem 
snahy pedagogů o to, aby gymnázium bylo 
místem nejenom poskytování vzdělání, ale 
především místem poznání potřeby vzděla-
nosti. Pěkné vánoční svátky Vám všem.

Mgr. Josef Maryáš, 
ředitel Gymnázia Jana Pivečky

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás 
zveme na návštěvu do naší školy. 

1. stupeň ZŠ Vlára Slavičín
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v úterý 2. prosince 
v době od 12 do 16 hodin. 

Těšíme se na Vás.

Gymnázium Jana Pivečky

Aktivity
n Nabízíme: 
l použití PC a internetu: 5 Kč za 30 minut, 

v individuálních, odůvodněných přípa-
dech poskytujeme zdarma, 

l krátkodobý pronájem počítačové učeb-
ny s 12 PC v č. p. 111 na Horním náměstí 
i učebny v č. p. 96, 

l kopírovaní, zálohování, tisk, lamino-
vání, kroužkovou vazbu a termovazbu 
dokumentů.  

Opět můžete volně navštěvovat Dílnu 
inspirace, a to každou středu od 16 hodin 
v domě č. p. 96 na Horním náměstí. 
n Plán aktivit v dílně v prosinci:
l 3. a 10. 12. – výroba vánočních ozdob 

(polystyrénové koule, špejle, sušené 
ovoce)

l 17. 12. – posezení u adventního věnce 

O aktuálním programu se můžete infor-
movat na telefonním čísle 
777 913 782.

n Aktuálně se můžete hlásit do vzdělá-
vacích kurzů s poplatkem podle cílové 
skupiny: 
nezaměstnaní, matky na MD, han-
dicapovaní, senioři: základy práce 
s počítačem – 20 hodin, 300 Kč*, 
zaměstnaní: 650 Kč* 

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

l Práce s programem PowerPoint: 
8 hodin, 200 Kč*, zaměstnaní: 
450 Kč*

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

l Kurz domácí ošetřovatelské péče
Kurz je určen pro širokou veřejnost, jedi-
ným požadavkem na zájemce je splnění 
minimální věkové hranice 15 let.
Náplň kurzu: problematika ošetřo-
vání nemocných v jejich domácím 
prostředí. 
Absolventi kurzu budou schopni 
zvládat základní ošetřovatelskou péči 
a postupy při pečování o nemocného.
Rozsah kurzu: 50 hodin, bude probí-
hat každý týden ve 2,5 hodinových 
blocích.
Předpokládaný začátek kurzu: leden/ 
únor 2009
Poplatek za kurz: nezaměstnaní 
500 Kč*, zaměstnaní 1000 Kč* 
Lektor kurzu: Kristýna Dvořáková
* poplatek je finančním příspěvkem 
účastníka na úhradu nákladů kurzu
Hledáme lektora pro výuku v kurzu 
„Práce s programem Corel“.

Informovat a hlásit se můžete osobně 
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese 
Horní náměstí č. 111, nebo na telefonních 
číslech 577 342 822, 739 095 315. 

informace 
Vzdělávacího střediska

Tento provozní řád slouží k zajištění 
pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví 
návštěvníků veřejného hřiště, a proto 
jej musí návštěvníci bezpodmínečně 
dodržovat.

1. Vstup do parku na vlastní nebezpečí 
(platí i pro diváky).

2. Kromě Freestyle BMX, Skateboardingu 
a In-line bruslení jsou v parku přísně 
zakázány všechny ostatní sporty a jiné 
aktivity! Kola bmx, skateboardy i brusle 
musí být v dokonalém technickém stavu. 
Kola musí mít záslepky řídítek, stupačky 
nesmí mít ostré hrany.

3. Děti do 10 let mají zakázáno používat 
park bez dozoru osob ve věku nad 18 
let!

4. Všichni návštěvníci jsou povinni použí-
vat helmu – platí pro všechny sporty. Je 
zde nebezpečí nejen pádu, ale i nechtěné 
srážky s jiným uživatelem parku. Cyk-
listům se doporučují rukavice.

5. V parku je přísný zákaz kouření, použí-
vání alkoholických nápojů a omamných 
látek.

6. Návštěvníci jsou povinni udržovat 
pořádek a čistotu v celém prostoru 
skateparku.

7. Je zakázáno malování a vylepování na 
překážky v parku.

8. Za deště, za mokra, a pokud jsou pře-
kážky či asfalt vlhký či namrzlý, platí 
zákaz vstupu na překážky a park je 
uzavřen!

9. Všichni uživatelé jsou povinni chovat 
se k ostatním sportovcům v parku 
ohleduplně a s respektem. Zodpovídají 
rovněž za své skateboardy či kola tak, aby 
nezranily ostatní jezdce nebo neodlétly 
při pádu mimo park a neohrozily náhod-
né kolemjdoucí. Pro bezpečný provoz 
je maximální počet jezdců stojících na 
překážkách 15, současně jedoucích pak 
maximálně 3. 

10. Každý návštěvník hřiště je povinen 
šetřit zařízení, které je majetkem města 
a udržovat je v čistotě. 

11. Za jakýkoliv úraz majitel ani správce ska-
teparku nenese žádnou odpovědnost.

12. Trénink v parku je povolen za účasti 
minimálně 2 sportovců z důvodu poskyt-
nutí první pomoci při úrazu!

13. Do prostoru skateparku je zakázáno 
vstupovat se zvířaty. 

14. Vstup do skateparku je zdarma.
15. Správce skateparku je oprávněn osoby, 

porušující tento provozní řád, ze ska-
teparku vykázat.

provozní doba skateparku
duben – listopad:
Pondělí – pátek 8.00 – 20.00
Sobota – neděle 8.00 – 21.00, stejně tak 
i ve svátek
prosinec – březen:
Pondělí – neděle 8.00 – 18.00, stejně tak 
i ve svátek
V období letních prázdnin (červenec, srpen) 
denně 8.00 – 21.00

Všeobecné pokyny
Na osoby, které poškozují zařízení hřiště 
nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěv-
níci upozornit Městskou policii. 
Tento provozní řád je závazný pro všechny 
návštěvníky hřiště a nabývá platnosti dnem 
vyhlášení. 
Provozní řád skateparku byl schválen usne-
sením Rady města Slavičín č. 52/1057/08 ze 
dne 4. 11. 2008. 
Porušení tohoto provozního řádu bude 
řešeno jako přestupek podle vyhlášky města 
č. 2/2001 O veřejném pořádku, ve znění 
vyhlášky č. 2/2002. 

důležitá telefonní čísla
Služby města Slavičín – správce skateparku 
777 320 951
Městská policie 603 230 208
Policie ČR 158
Hasiči 150
Záchranná služba 155

Město Slavičín v únoru 2008 podalo 
žádost o dotaci z Programu prevence kri-
minality Ministerstva vnitra ČR na realizaci 
projektu „Skate parkem proti kriminalitě“. 
Dotaci na nákup skateboardových překážek 
a opravu oplocení jsme obdrželi v celkové 
výši 635 000 Kč, přičemž celkové náklady 
projektu byly 923 000 Kč. 

Skatepark Slavičín je realizován ve čtvrti 
Vlára na bývalém hokejbalovém hřišti, které 
se v dané situaci jevilo jako nejvhodnější 
pro umístění skateboardových překážek. Po 
dlouhém zvažování nakonec město zvolilo 
dražší variantu povrchového materiálu, ze 

kterého jsou překážky vyrobeny (tzv. smart 
system), protože je z hlediska hluku daleko 
tišší a má daleko delší životnost než např. 
klasická dřevotříska. 

Skatepark byl již otevřen a slouží veřej-
nosti, především mládeži. 

Všechny současné i budoucí uživatele 
skateparku bychom chtěli vyzvat, aby 
dodržovali jeho provozní řád. Nošení při-
leb, zákaz kouření a další povinnosti, které 
stanoví provozní řád skateparku, je nutno 
bezpodmínečně dodržovat. Osoba, která 
bude provozní řád porušovat, bude správcem 
skateparku vykázána! 

Ing. Lenka Plášková, 
odbor organizační MěÚ Slavičín 

ZUŠ Slavičín Vás zve na
ŽÁKOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT

12. prosince 2008 v 18 hodin
Radnice Slavičín

Skatepark otevřen

Skatepark – provozní řád

Nadace Jana Pivečky 
srdečně zve děti i dospělé na 

14. DĚTSKÝ VÁNOČNÍ 
JARMARK

v pátek 12. 12. 2008 od 15 hodin 
v areálu bývalého eko-centra 

na Horním náměstí č. 96 ve Slavičíně.

Pozvánka na besídku
Základní škola Malé Pole pořádá 

v Sokolovně dne 9. 12. 2008 
pro rodiče našich žáků a veřejnost 

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKU. 
Začátek vystoupení je v 16 hodin.

Srdečně zvou učitelé a žáci této školy.
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nArozEní
Jiří a Pavla Merčákovi – syn Tadeáš
Petr Miklas a Jana Hlavičková – syn Karel
Ladislav a Petra Šomanovi – syn Daniel
Roman a Jitka Zachovi – syn Roman
Petr a Hana Urbanovi – dcera Aneta
Tomáš a Jana Jurigovi – dcera Nicol
Jaroslav a Monika Bartoškovi – syn Daniel
Lubomír a Irena Remešovi – syn Dominik

SpolEčEnSká kronikA ŘíjEn

ÚMrTí 
 2. 10. 2008 Marie Hrabinová , 67 let, Bohuslavice
 14. 10. 2008 Michal Křenek, 90 let, Slavičín
 22. 10. 2008 Františka Kovaříková, 88 let, Bohuslavice

SŇATkY
Daniel Janošík a Veronika Matulová
Robert Studenka a Marcela Doležalová
Petr Šuráň a Eva Frühaufová

Dne 12. prosince 2008 uplyne 
10 let od úmrtí naší maminky 

a babičky,
paní Marie MECHLOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Marie a syn Leopold 

s rodinami.

16. prosinec je pro nás nej-
smutnější den. Vzpomeneme 
3. výročí, kdy tragicky zemřel 
můj milovaný manžel, tatínek 

a dědeček, pan Josef VAŠÍČEK.
S láskou a úctou vzpomínají 

a za tichou vzpomínku děkují 
manželka, dcery s rodinami 

a Gronychovi.

Dne 18. prosince vzpomeneme 
5. výročí úmrtí pana 

Jaroslava REMEŠE ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jana, synové David, 
Martin, rodiče a bratr s rodinou. 

Dne 28. prosince 2008 vzpome-
neme 3. výročí úmrtí naší milo-

vané maminky a manželky, 
paní Ludmily BELŽÍKOVÉ 

z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkují 
manžel a synové s rodinami.

V Z P o M Í N á M e

Dne 14. prosince to bude již rok, 
co utichlo srdce 

paní Marie STRAPINOVÉ 
ze Slavičína. V našich srdcích ale 

žiješ dál a vzpomínka na Tebe 
hřeje a svítí na cestu do budouc-

na, naše milovaná maminko 
a babičko.

S láskou dcery s rodinami.

Dne 12. listopadu 2008 to bylo 
10 let od úmrtí naší maminky 

Věry KIŠŠOVÉ, která by se téhož 
dne dožila 54 let.

S láskou vzpomínají maminka, 
manžel a dcery s rodinami.

Dne 23. prosince uplyne rok, kdy 
nás navždy opustil 

pan Josef PUČOK z Nevšové.
S láskou, úctou a vděčností 

vzpomínají manželka, synové 
s rodinami, přátelé a známí.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou 
s námi.

Dne 17. prosince 2008 by se dožil 
pan Václav PANROK ze Slavičína 
80 let a 8. února 2009 si připome-

neme 2. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a dcery.

Dne 13. 12. 2008 uplynulo 6 let, 
kdy nás opustil manžel a tatínek, 

pan Karel TOMÁŠEK 
a dne 12. 11. 2008 to bylo 10 let, 

co jsme si připomněli úmrtí dcery 
a sestry Věry KIŠŠOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 
rodiny Tomáškových. 

Dne13. prosince si připomeneme 
35. výročí tragického úmrtí mého 

bratra, pana 
Emila MIKULČÍKA z Lipové.  
26. října jsme vzpomněli jeho 

nedožitých 56 let.
Za tichou vzpomínku děkuje 

sestra Dagmar s rodinou.

Dne 11. prosince 2008 vzpome-
neme 1. smutné výročí úmrtí naší 

milé maminky a babičky paní 
Zdeňky LATINÁKOVÉ z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají dcera 

a syn s rodinami.

Dne 4. prosince 2008 vzpomene-
me 5. výročí úmrtí pana 

Josefa KOZUBÍKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, děti Petr a Ivana 

s rodinami, syn Josef.

Dne 23. listopadu 2008 jsme si při-
pomněli 15. smutné výročí úmrtí 

pana Jaroslava REMEŠE z Nevšové 
čp. 125. S láskou a úctou 

vzpomínají děti s rodinami.

V těchto dnech vzpomínáme 
15. výročí úmrtí manželů 
ŠMÝDOVÝCH z Hrádku.

Za tichou vzpomínku na naše 
rodiče děkují děti s rodinami.

Dne 22. prosince 2008 vzpomene-
me smutné 20. výročí úmrtí našeho 

tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana Vojtěcha GOLDBACHA.

Vzpomínají synové s rodinami.

Oznámení
MUDr. Radmila Pinďáková upozor-
ňuje pacienty, že v době od 23. 12. 
2008 do 3. 1. 2009 NEORDINUJE. 

Zastupuje MUDr. Roman Überall.

MUDr. Petr Zemčík oznamuje, že 
ve dnech 8. 12. – 12. 12. 2008 

NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová 

na Poliklinice.

MUDr. Jolana Malotová oznamuje, 
že ve dnech od 29. 12. 2008 do 

2. 1. 2009 NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík – 

areál výzkumného ústavu.

MUDr. Marie Častulíková nebude 
ordinovat ve dnech 

29. 12. 2008 – 2. 1. 2009. 
Zastupuje MUDr. Zabloudil.

Říká se, že o Vánocích se otvírají lidská 
srdce. Jistě všichni chceme, aby tomu tak 
bylo. Co pro to můžeme udělat? Vánoce jsou 
dobou, kdy si dospělí vzájemně projevují více 
lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se 
za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění 
a k usmíření všude tam, kde došlo k nedoro-
zumění a k hořkostem. Moudří lidé ví, že není 
prospěšné, když nad naším hněvem „zapadá 
slunce“. To platí sice obecně a každodenně, ale 
o Vánocích to má svůj zvláštní význam.

My dospělí chceme, aby Vánoce byly 
také svátky dětské radosti. Dětem přirozeně 
dělají radost dárky. Někdy ale podlehneme 
představě, že čím více dárků, tím více radosti. 
Dárek však není jen nějaká věc, která se dává 
a která má hodnotu vyjádřitelnou v penězích. 
Dárek je především osobní poselství, které říká 
“mám tě rád“. A něco takového se vlastně ani 
penězi vyjádřit nedá. Pokud je dárek myšlen 
upřímně, dáváme s ním kousek sami sebe. 
A to je krásná a vzácná věc, kterou bychom 
měli o Vánocích zažít. Vánoce nám dávají 

také příležitost dát dětem dárek dárků. Totiž 
jistotu, že máme rádi nejen je, ale že se máme 
navzájem rádi i my dospělí. 

Pokusme se při štědrovečerní večeři vyhra-
dit chvíli, kdy všichni společně vzpomeneme 
na ty, kdo nějak patří do okruhu naší lásky, 
přízně, sympatií, a kdy děti v tomto vzpomí-
nání budou mít významné slovo. Takovýto 
dárek citové jistoty v rodinném společenství 
se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, neza-
pomene. 

Ani při všech těch vánočních starostech 
a radostech, při světle vánočních svíček 
a dětských očí, bychom neměli zapomínat 
na pravou podstatu těchto svátků. 

O Vánocích slaví křesťané po celém světě 
narození Ježíše Krista. Tehdy, před dvěma 
tisíci lety, vstoupilo do lidských dějin něco 
zcela zvláštního, vzácného, jedinečného – jako 
výzva celému lidstvu. 

Přeji nám všem, abychom prožili krásné 
Vánoce naplněné opravdovou radostí. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Čas vánoční...
I když je rok někdy prostý krás,
pln temnoty, hořkosti, bolu – 
přec jednou přijde zase ten čas,
že k jesličkám půjdeme spolu.

Náhle svět v jasu topí se,
temnota nemá v něm místa,
jesličky světlem zdobí se,
line se záře z nich čistá.
(Kate Walter)

Na co o Vánocích nezapomenout 

S drobnou nadsázkou by takto šlo označit 
právě uplynulý měsíc ve slavičínské kultuře. 
Rubrika Slavičínského zpravodaje oznamu-
jící kulturní a osvětové akce byla opravdu 
plná. Vernisáže, probíhající výstavy, divadel-
ní premiéra hry Krátery autora Járy Pinďáka, 
Josef Dvořák se Strakonickým dudákem, pro 
ženy roadshow a předvánoční přednáška 
o zdravé výživě, pro děti Nezbedníček nebo 
setkání s tajemnem, pro vyznavače vína 
ochutnávka vín, pro milovníky sborového 
zpěvu hned dva koncerty atd. To vše pro 
nás připravil kulturní listopad, snad jako 
předzvěst nastávající předvánoční doby.

Rád bych se zmínil právě o koncertech 
pěveckých sborů, které se konaly v první 
polovině listopadu. Prvním z nich byl spo-
lečný koncert pěveckého sboru Cantare 
Slavičín s družebním pěveckým sborem 
města Nová Dubnica. Právě slovenský sbor, 
vedený sbormistrem Jozefem Vakošem, 
byl hlavním účinkujícím večera. V podání 
tohoto sboru zazněly zejména české a slo-
venské lidové písně a skladby klasických 
i současných autorů. Posluchači, kterých 
byla mimochodem plná Sokolovna, měli 
chvíli pocit, že jsou někde u podtatranské 

salaše či na moravské louce, jindy třeba na 
italském vlakovém nádraží. Hostitelským 
sborem byl pěvecký sbor Cantare Slavičín, 
vedený jako vždy taktovkou Anny Frajtové. 
V přednesu našeho sboru jsme měli možnost 
si vychutnat zejména spirituály a duchovní 
písně v jazycích různých národů. Poslední 
písní večera pak byla dnes již slavná píseň 
„Oh, Happy Day“, když sólo měl nedostiž-
ný František Šmotek. Diváci pak dlouhým 
potleskem poděkovali našemu i hostujícímu 
sboru za krásné chvíle. Druhým koncertem 
bylo vystoupení pěveckého sboru Radost 
z Prahy v chrámu sv. Vojtěcha, který se 
konal díky Nadaci Jana Pivečky. Ředitelka 

listopad – měsíc kultury nadace, Mgr. Božena Filáková, představila 
dětský (a kompletně dívčí) pěvecký sbor, 
který už 47 let vede sbormistr Vladislav 
Souček. Úctyhodná doba, klobouk dolů. 
Písně české i latinské, staré padesát nebo 
čtyři sta let, to vše bylo do nejmenšího 
detailu vypilováno. A když se přidala ještě 
výborná akustika a doprovod elektronických 
varhan, tak se dlouho tleskalo, i přes to, že 
jsme byli v kostele.

No, a pak jsme se mohli začít těšit na 
pařezáky, dudáka – původem ze Strakonic 
a další listopadové kulturní počiny.

Ing. Jaroslav Končický, starosta 

Pěvecké sbory Cantare ze Slavičína 
a Smíšený pěvecký sbor z Nové Dubnice

Nadace Jana Pivečky a její přátelé pro-
střednictvím jarmarku nabídnou malým 
i velkým ukázky tradičních zvyků a řemesel 
v předvánoční atmosféře. Vstupenkou do 
areálu bude obrázek vytvořený libovolnou 
technikou na téma „Ty nejlepší Vánoce“. 
Malí i větší výtvarníci, kteří přinesou obrá-
zek, dostanou za odměnu zlaté dukáty, za 
které si pak na jarmarku budou moci koupit 
jízdu na koni, pečené kaštany, perníčky 
a podobně. 

Obrázky budou rozděleny podle věku 
do kategorií 0 – 5 let, 6 – 10 let a 11 – 15 let 

a vystaveny přímo v místě konání jarmarku. 
Nezapomeňte na zadní stranu obrázku napsat 
jméno, adresu a věk, protože autoři nejlepších 
obrázků budou v lednu pozváni do sídla 
nadace a odměněni věcnou odměnou.

Mezi lákadla letošního ročníku Dětského 
vánočního jarmarku patří kromě vánočních 
písní a koled tradiční výroba vánočních ozdob 
ze slámy, drátkování, zdobení perníků, palič-
kování, ukázka keramické výroby, dřevěné 
výrobky, výroba vánočních ozdob různými 
technikami, vánoční oplatky, lití olova, jízda 
na koni a mnohé další. Příchozí budou moci 

14. Dětský vánoční jarmark ochutnat pečené kaštany, jablečný mošt, 
sušené ovoce. Dospělé zahřeje svařené víno 
a nebudou chybět ani pečené klobásky. 

Atmosféru vánoční vřelosti a souná-
ležitosti chceme společně vychutnávat 
i s dětmi, které nevyrůstají ve vlastních 
rodinách. Přijedou za námi děti z dětských 
domovů z Vizovic a ze Zlína-Burešova. Čeká 
je vánoční nadílka, návštěva jarmarku, 
setkání s přáteli nadace a společné zpívání 
vánočních koled. 

Zkrátka – všichni společně prožijeme 
hezký podvečer, stejně tak, jako v předcho-
zích 13 letech.

Mgr. Božena Filáková, 
ředitelka Nadace Jana Pivečky
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Závěr roku je obdobím, kdy většina spor-
tovních klubů a oddílů bilancuje práci za 
uplynulou sezónu a navrhuje program pro 
další období. Jaká byla letošní sezóna mla-
dého Tenisového klubu Slavičín? Byla velmi 
úspěšná. Dokladem toho je nejen činnost 
žákovských družstev, ale i rozšiřující se člen-
ská základna. Přestože tenis nemá v našem 
městě žádnou tradici a nebylo na co navazovat, 
během pětileté existence se náš klub stal třetím 
největším ve zlínském regionu. V současné 
době je registrováno 74 členů.

Družstva TK Slavičín i jeho hráči indivi-
duálně dosahovali kvalitních výsledků. Klub 
měl v krajských soutěžích čtyři mládežnická 
družstva, od nejmladších „baby“ tenistů po 
dorost. Pouze výsledek jediné hry v jinak 
nerozhodném utkání s TCP Kyjov rozhodl 
o tom, že naše „bejbiny“ (hráči do devíti let) 
ve složení Filip Unzeitig, Filip Ondruš, Petr 
Zabloudil, Alena Hubíková a Klára Hájková 
obsadily v celé soutěži „až“ druhé místo. 

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků po předloňském 

a loňském postupu do vyšší soutěže obsadilo 
letos v I. třídě krajské soutěže smíšených 
družstev solidní třetí místo. V této kategorii 
nás reprezentovali Daniel Orlita, Jan Hrnčiřík, 
Dominik Řeholka, Jan Momčil, Diana Salačo-
vá a Michaela Kučerová.

Starší žáci
Nejlepšího výsledku v krajské soutěži 

smíšených družstev dosáhlo družstvo starších 
žáků, které bez jediné porážky vybojovalo 
postup z II. do I. třídy. Soupisku starších 
žáků tvořili David Petrů, Jan Drha, Daniel 
Orlita, Vojtěch Hrnčiřík, Martina Maděryčová 
a Diana Salačová.

dorost
Stejní hráči změřili 

své síly i v kategorii 
dorostu III. třídy kraj-
ské soutěže smíšených 
družstev. V soubojích 
se staršími protivníky 
vybojovali slušné třetí 
místo. Soupisku v této 
kategorii doplnili hrá-
či Jiří Machara, Jan 
Kostka a Diana Nepi-
machová.

Kvalitní příprava, 
zájem rodičů i prostře-
dí klubu se podepsalo 
i na umístění jednot-

livců v krajských i celostátních žebříčcích. 
Nejlepšího umístění dosáhl Daniel Orlita, 
který se umístil v krajském žebříčku na 
10. a v celostátním na 31. místě v kategorii 
mladších žáků. V kategorii starších žáků 
se do první stovky v celostátním žebříčku 
vešel David Petrů (99. místo), v kraji mu patří 
25. pozice.

Naši ostatní mladí tenisté se v kategoriích 
mladších a starších žáků pohybují na celostát-
ních žebříčcích do dvoustého místa.

Turnaje
V červenci se na domácích dvorcích 

uskutečnil celostátní turnaj starších žáků. Ve 
finálovém utkání podlehl domácí hráč Daniel 
Orlita svému soupeři Tomáši Kolouchovi 
z Uherského Brodu. 

Třetí místo obsadili domácí borci David 
Petrů a Jiří Machara. 

Ve čtyřhře zvítězil pár Petrů, Kolouch nad 
dvojicí Machara, Novák.

V období letních prázdnin proběhly také 
dva turnaje v kategorii baby tenis neboli zatím 
neregistrovaných hráčů do devíti let. V této 
kategorii soutěží chlapci i děvčata společně. 
Vítězem prvního turnaje se stal Laciga ze Zlí-
na, vítězství ve druhém turnaji slavila domácí 
hráčka Klára Hájková.

Doufáme, že na dosažené úspěchy ve 
skončené sezóně naváží naši mladí tenisté 
i v sezóně příští a přilákají do našich řad nové 
příznivce bílého sportu. Dveře jsou otevřeny 
pro všechny!

(Bližší informace na tel. č. 731 481 997.)
Martin Maděryč, oddílový trenér

Tenisový klub Slavičín – bilancování

Tabulka 2: Výsledky soutěže smíšených družstev 2008, mladší žactvo, I. třída M
Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Body v tabulce

1 TC MJ-BLTC Brno B 7 0 43:20 14
2 TK Spartak Jihlava 6 1 50:13 13
3 TK Slavičín 5 2 35:28 12
4 TC Brno B 4 3 37:26 11
5 TC Bajda Kroměříž 3 4 31:32 10
6 SKT Tišnov 2 5 19:44 9
7 TK SK Zlín B 1 6 22:41 8
8 TK Uherské Hradiště 0 7 15:48 7

Tabulka 3: Výsledky soutěže smíšených družstev 2008, starší žactvo, II. třída BS
1 TK Slavičín 7 0 54:09 14
2 Jiskra Otrokovice 6 1 41:22 13
3 TK Natali Mostkovice 5 2 38:25 12
4 TC Bajda Kroměříž 4 3 34:29 11
5 Slovácký TK Břeclav 2 5 25:38 9
6 TK Kyjov 2 5 21:42 9
7 TK Tilia Brno 1 6 20:43 8
8 TC Pintera Kyjov 1 6 19:44 8

Tabulka 4: Výsledky soutěže smíšených družstev 2008, dorost, III. třída sk. DD
1 TC Pintera Kyjov 8 0 49:23 16
2 TJ Slovan Hodonín 7 1 59:13 15
3 TK Slavičín 6 2 48:24 14
4 TK Kyjov 4 4 40:32 12
5 TK Bystřice pod Host. 4 4 32:40 12
6 TC Holešov o.s. 3 5 34:38 11
7 TK Uherské Hradiště B 2 6 30:42 10
8 TK Fatra Napajedla 2 6 26:46 10
9 TK Bzenec 0 8 06:66 8

Tabulka 1: Výsledky soutěže 2008, 
baby tenis, I. třída B

Pořadí Klub Body
1 TCP Kyjov 12
2 TK Slavičín 11
3 TK Zlín B 9 (21-15)
4 Napajedla 9 (19-17)
5 ŽLTC Brno B 8 (10-26)
6 CEMO Mokrá 8 (9-27)
7 TK Bzenec 6

Podzimní část fotbalové sezóny přináší 
radost příznivcům slavičínské kopané. 

B-mužstvo po postupu do I. B třídy si vede 
nečekaně dobře. O vedoucí místo v tabulce 
přišlo v samotném závěru, ale i tak je současné 
třetí místo úspěchem. Rovněž mládežnické 
oddíly po období stagnace nás překvapily 
zlepšujícími se výsledky. 

Ojedinělé, nepřetržité šestnáctileté půso-
bení A-mužstva v divizi, je v tomto ročníku 
po skončení podzimního kola korunováno 
vedoucím místem v tabulce. 

Nejen umístění, ale i kvalita předváděné 
hry je skloňována příznivci fotbalu a na strán-
kách tisku. Název oddílu – FC TVD Slavičín 
– se dostává do povědomí příznivců kopané 
na celé Moravě. Tento úspěch je výsledkem 
poctivé práce hráčů, realizačního týmu 
a vedení oddílu. 

Nebyl by ale možný, pokud by oddíl neměl 
zásadní finanční podporu prezidenta klubu 
a generálního sponzora Ing. Otto Durďáka 
a jeho spolupracovníků z firmy TVD – Technic-
ká výroba, a. s. Pro zajištění dalšího působení 
je tato podpora rozhodující.

Poděkovat je nutné i dalším partnerům 
oddílu. Nelze je vyjmenovat všechny, ale 

V sobotu 8. 11. 2008 proběhl v Nemšové 
na Slovensku mezinárodní turnaj ve flor-
bale. Naše barvy tentokrát hájily mladší 
žákyně. Přesto, že pro většinu z nich to 
byl první turnaj, nepodlehly nervozitě 
a přivezly pohár za třetí místo. V úvodním 
utkání porazily slovenské Mikušovce 5:1, 
poté prohrály s domácí Nemšovou 0:6 
a v boji o druhé místo podlehly Uherskému 
Brodu 1:2 (vítězný gól padl minutu před 
koncem zápasu). Po ročním tréninku tak 
naše naděje prokázaly, že se sice mají stále 
co učit, ale jsou také schopné uhrát pěkný 
výsledek na mezinárodním turnaji. 

Jejich starší spoluhráčky, družstvo ju-
niorek, vyhrály mezinárodní turnaj, který 
se konal 1. – 2. 11. 2008 ve Valašských 
Kloboukách. Domácí tým porazily 6:4 a 6:0 
a družstvo DFA Nitra, které je na pátém 
místě slovenské Extraligy žen, 6:1 a 6:4. 
Největším soupeřem byl pro naše děvčata 
tým Pruského, který je na druhém místě 
slovenské Extraligy žen a za celou sezónu 
prohrál v této soutěži jen jednou. Po remíze 
4:4 a výhře 4:3 si naše hráčky odvezly pohár 
a medaile za první místo a zároveň velkou 
motivaci do dalších zápasů. 

V Nemšové nás reprezentovaly: 
Věra Pokorná, Jessica Brázdová, Nikola 
Maružánová, Simona Vojtásková, Renáta 
Výletová, Vivien Vítková, Veronika Som-
merová, Adéla Berčíková, Jana Antošová, 
Tereza Gajdová, Eliška Strejčková a Kris-
týna Miklasová. 

Ve Valašských Kloboukách: Leona Mud-
ráková, Lucie Machů, Radka Topičová, 
Pavla Manová, Barbora Jelínková, Katka 
Rozenbergová, Jessica a Barbora Brázdo-
vy, Nikola Maružánová, Alena a Simona 
Vojtáskovy, Broňka Saňáková, Kristýna 
Odleváková a Klára Machů. 

Všem děvčatům blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci. 

Milena Novotná, vedoucí družstva

Přijďte se podívat na florbal
sobota 20. prosince – juniorky (I. liga)
11.30 Slavičín – Znojmo
13.30 Hattrick Brno – Slavičín

sobota 3. ledna – muži (III. liga)
  9.00 Slavičín – Gullivers Brno B
14.10 Slavičín – Sivice

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

Historický úspěch FC TVD

poděkování patří především vedení města za 
dokončení rekonstrukce tribuny a finanční 
grant, firmám TOP-TRIO, AG STAVING, 
s. r. o. a Služby města Slavičína, s. r. o. Se 
jmény dalších stabilních partnerů se můžete 
seznámit na reklamách umístěných v prosto-
rách stadionu. 

Dle vyjádření Ing. Durďáka však v době 
krize amerického bankovního sektoru, jejíž 
důsledky se začínají projevovat i v evropské 
ekonomice, bude hlavní sponzor nucen 
v následujícím období přehodnotit svoji 
politiku. 

Vzhledem k důležité roli TVD v podni-
katelském prostředí regionu je prvořadým 
úkolem udržet stabilitu firmy a zmírnit 
negativní důsledky krize na zaměstnanost 
v naší oblasti. 

Proto se tímto obracíme na Vás, podnika-
tele, fanoušky a příznivce klubu a kvalitního 
sportu, abyste i Vy podpořili činnost klubu, 
který důstojně reprezentuje náš kraj a město 
a svojí činností přispívá k výchově mladé 
generace. 

Vítaná je každá pomoc, oddíl si váží všech 
dalších sponzorů. 

PaedDr. Petr Navrátil, předseda oddílu 

Tak by mohl začít náš výlet do vinného 
sklepa, který se uskutečnil v pátek 17. října 
2008.

Opět jsme se dali dohromady – ženy a hasi-
či z Nevšové, objednali jsme autobus a další 
výlet byl na světě!

Co Vám říká slovo sklep? Není to sklep 
ani na brambory ani na ovoce, který máme 
běžně doma. Je to takový sklep, jakých je 
na jižní Moravě nespočet. Ten, který jsme 
navštívili v Polešovicích, patří mezi ty větší 
vinné sklepy, kde můžete příjemně posedět 
u dobrého vínka.

Jaké by to však bylo bez degustace? O tu 
jsme samozřejmě nemohli přijít a majitel pan 
Tomáš Jurák se jí zhostil opravdu bravurně. 
Usměvavý mladík, který nás ohromil svými 
zkušenostmi i svými pracovními úspěchy ve 

vinařství, sršel optimismem a humorem.
Při hezkých písničkách u kytary a se 

zabijačkovými pochoutkami na stole se sedělo 
velmi příjemně. Bylo dokonce tak veselo, že se 
mnoho z nás nechalo strhnout i k tanci! A to 
v prostorách takového sklepa není zrovna 
jednoduché.

Výborné víno jsme popíjeli až do pozdních 
nočních hodin. Taky nám zbylo i nějaké na 
zpáteční cestu domů.

Na závěr už můžeme jenom konstatovat, 
že to byl velmi příjemně strávený večer.

Už vidím, jak příští rok v říjnu znovu objed-
náváme autobus, který míří do Polešovic, a ve 
dveřích svého sklepa nás vítá s úsměvem pan 
majitel. Tak zase příště! 

Za Klub žen Nevšová 
Mirka Kosečková

Vínečko bílé, si od méj miléj...

další trofeje pro florbalistky

Milí rodiče a prarodiče,
blíží se konec roku a s ním i poslední 
letošní možnost jak Vašim dětem (vnouča-
tům) umožnit zábavné sblížení s knížkou 
a knihovnou. Přijměte tedy naše srdečné 
pozvání na další pohádkové odpoledne 
plné předvánočně laděných her, soutěží, 
výtvarných aktivit, četby pro nejmenší, 
spojené s malou mikulášskou nadílkou: 

Mikulášské čertoviny 
s Nezbedníčkem Popletou
Akce se koná dne 4. 12. 2008 
v 15 hodin v prostorách Měst-
ské knihovny Slavičín.

Zajistili jsme i malé občerst-
vení a pitný režim. Informace 
na www.mesto-slavicin.cz 
(sekce městská knihovna), pří-
padně na tel.: 577 341 481.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tenisový areál Oáza v Luhačovské ulici Předání cen nejlepšímu střelci uplynulé sezóny Lukáši Hořákovi za přítomnosti součas-
ného náměstka hejtmana Libora Lukáše, prezidenta klubu Ing. Otto Durďáka, starosty 
města Ing. Jaroslava Končického, předsedy oddílu PaedDr. Petra Navrátila a sponzora 
ocenění Ladislava Dvorského.
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l 3. 12. 16.00 Horní náměstí č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE

l 4. 12. 15.00 Městská knihovna
MIKULÁŠSKÉ ČERTOVINY

l 5. 12. 8.00 – 18.00 Horní náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

l 6. 12. 15.00 Nevšová
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

l 9. 12. 16.00 Sokolovna 
PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA 

l 10. 12. 16.00 Horní náměstí č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE

l 12. 12. 15.00 Horní náměstí č. p. 96
14. DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK

l 12. 12. 18.00 Radnice
ŽÁKOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT

l 13. 12. 15.30 Divnice
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

l 13. 12. 18.00 KD Nevšová
VÁNOČNÍ KONCERT

l 13. 12. 16.00 Hrádek
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

l 17. 12. 16.00 Horní náměstí č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE

l 19. 12. 19.00 Sokolovna 
VÁNOČNÍ KONCERT S VALAŠKOU

l 20. 12. 17.00 Chrám sv. Vojtěcha
ADVENTNÍ KONCERT

l 26. 12. 18.30 Sokolovna
ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST

l 28. 12. 16.00 a 19.00 Chrám sv. Vojtěcha
VÁNOČNÍ KONCERTY 

l 31. 12. 19.00 U Talafy
SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA

Kalendáře, pozvánky

Městská knihovna Slavičín 
oznamuje svým čtenářům 

a návštěvníkům, že v období mezi svátky, 
tj. od 29. 12. do 31. 12. 2008 

bude městská knihovna uzavřena. 
Proto využijte naší předvánoční literární 
nabídky a přijďte si včas vybrat hezkou 

knihu pro chvíle sváteční pohody. 

Vánoce šťastné a veselé 
i letos Vám ze srdce přejeme.

VÁNOČNÍ KONCERTY
28. prosince 2008 v 16 a 19 hodin
v chrámu sv. Vojtěcha ve Slavičíně 

Účinkují sólistky :
Markéta Mikuličáková – housle

Věra Hájková – klavír
Katarína Krčmárová – soprán

Kateřina Machovská – alt
Orchestr Musica Minore Brno

Pěvecký sbor Cantare při ZUŠ Slavičín

Římskokatolická farnost Slavičín 
Vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT
Due in Eterno

Ivana Kovalčíková & Ivana Frajtová

V programu houslového dua uslyšíte 
skladby autorů: J. S. Bacha, J. M. Leclaira,

B. Martinů a S. S. Prokofjeva 
Spoluúčinkuje: 

Radana Beláková – cemballo

20. prosince 2008 v 17.00 hodin
Chrám sv. Vojtěcha ve Slavičíně

Nabízíme svoz dřeva, dopravu materiálu 
PRAGOU V3S. Tel. 604 509 762.

Osadní výbor a SPOZ Nevšová 
zve všechny občany a mládež 

na Rozsvícení vánočního 
stromu v Nevšové 

v sobotu 6. prosince 2008 v 15 hodin.

Přijměte pozvání na 

Vánoční koncert v Nevšové 
13. prosince 2008 

v 18 hodin v sále KD. 
Na Vaši účast se těší SPOZ a OV Nevšová.

Osadní výbor Hrádek 
zve všechny na druhou slavnost 

Rozsvícení vánočního stromu 
dne 13. 12. 2008 v 16 hodin

za obecním domem v Hrádku. 

OV Divnice pořádá v sobotu 13. 12. 2008 

Rozsvícení vánočního 
stromu v Divnicích. 

S programem vystoupí místní děti 
a pěvecký sbor Cantare. 

Přijďte se s námi předvánočně naladit, 
začínáme v 15.30 hodin.

Město Slavičín 
zve v adventním čase všechny na 

VÁNOČNÍ KONCERT 
S VALAŠKOU

v pátek 19. prosince 2008 
v 19 hodin – Sokolovna 

Slavičín.
V programu zazní koledy, orchestrální 

skladby i moderní písně.
Vstupné 50 Kč.

Program PROSINEC:
l Pátek 5. 12. MIKULÁŠSKÁ SEMTEX 

PÁRTY Dj Tomi 
l Sobota 6. 12. DISCO Dj Tomi
l Pátek 12. 12. FRIDAY PÁRTY 

Dj Vlasťa Macík
l Sobota 13. 12. JZD PROMOTION
l Pátek 19. 1 2. BALÓNKY 

Dj Vlasťa Macík
l Sobota 20. 12. OLDIES Dj Tomi
l Úterý 23. 12. DISCO Dj Tomi
l Čtvrtek 25. 12. DISCO Dj Tomi
l Pátek 26. 12. NA ŠTĚPÁNA není PÁNA 

Dj Gregůrek Dan
l Sobota 27. 12. ČSSR DISCO 

Dj Aleš Ptáček
l Pondělí 29. 12. DISCO Dj Tomi
l Středa 31. 12. SILVESTROVSKÁ NOC 

ZADARA Dj Tomi

Přijďte si prožít 
předvánoční čas!

JUBEKA, spol. s r. o.
Cyrilometodějská 947, 

766 01 Valašské Klobouky
www.jubeka.cz

Tel.: 577 320 753, 577 321 233

Prodej nových vozů ŠKoDA, 
HYUnDAI, VoLKsWAGen.

Škoda Fabia již od 199 900 Kč*
a navíc lze dokoupit paket Classic plus obsahu-
jící klimatizaci climatic s automatickou regulací 

a centrální zamykání (SAFE systém) v hodnotě 
40 000 Kč za pouhých 10 000 Kč

* cena platí při využití leasingu

Dále nabízíme komplexní záruční a pozáruční 
servis vozů Škoda, Hyundai

a pozáruční servis vozů všech značek.

Ve slavičínském Leja salonu staví vánoční 
strom, a ne ledajaký. Je to strom, který má spl-
nit přání všem dětem v nedalekém Dětském 
domově Smolina. Princip je jednoduchý. 
Každé z dětí dostalo papír a namalovalo na 
něj, co by si přálo najít na Štědrý den pod 
stromečkem. Větší děti ke každému obrázku 
připojily dopis pro Ježíška a za menší děti, 
které ještě psát neumí, se v dopise přimluvily 
tety z dětského domova. Tak vznikly jedineč-
né obrázky hýřící barvami, na kterých se to 
plyšáky, hasičskými autíčky nebo psacími 
potřebami jen hemží. 

Udělejte dětem v Dětském domově Smo-
lina hezké Vánoce.

Stačí přijít do Leja salonu, prohlédnout 
si tato přáníčka, vybrat si jedno konkrétní, 
dáreček v něm namalovaný zakoupit a při-

nést zpátky pod Strom přání do Leja salonu. 
„I ty pastelky jsou potřeba, děti rády kreslí 
a výtvarných potřeb máme pořád nedostatek,“ 
říká ředitelka Dětského domova Lubomíra 
Chalánková. Patronát nad projektem přijala 
na žádost Leja salonu herečka Michaela 
Ochotská, která by se ráda přijela do Slavičí-
na a za dětmi do Smoliny podívat. Herečka 
hrála v seriálu Pojišťovna štěstí, a tak se nabízí 
tomuto projektu, dětem z Dětského domova 
Smolina a všem lidem, kteří o přáníčka dětí 
z dětského domova projeví zájem, popřát 
hodně štěstí! (Další informace a adresa Leja 
salonu na www.lejasalon.tym.cz.) 

Markéta Smílková

v Leja salonu
Strom přání pro Dětský domov Smolina 
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 neděle 14. – 20 hodin ART KINO uvádí

 VICKY CRISTINA BARCELONA – Do „španěl-
ského New Yorku“ odjíždějí na léto dvě mladé Ame-
ričanky. Poněkud příkrá a zásadová Vicky, která má 
před svatbou, a její démonická kamarádka Cristina. 
Potkávají spontánního malíře – netřeba dodávat, 
že po obou fešandách začne házet očkem – a jeho 
krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku. 
Srážka tak temperamentních charakterů na malém 
prostoru nemůže skončit jinak než žhavým dobro-
družstvím a záleží pouze na optice diváka, zda spatří 
pod povrchem filmu romantickou Rumbu, ležérní 
Slowfox, nebo vášnivě-dramatické Paso doble. Režie: 
Woody Allen. Hrají: Javier Bardem, Kevin Dunn, 
Patricia Clarkson, Penélope Cruz, Rebecca Hall. 
Premiéra amerického romantického filmu. Vstupné 
60 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO.

 čtvrtek 18. – 8 hodin filmové představení pro 
Gymnázium Jana Pivečky 

 KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ – Dům 
prastrýce Spiderwicka, do kterého se sourozenci 
Jared, Simon a Mallory právě přistěhovali, vypadal 
už na první pohled velmi záhadně. A druhý pohled 
jim stačil k tomu, aby vytušili, že je na téhle divné 
adrese čeká největší dobrodružství jejich života. 
Kronika rodu Spiderwicků je adaptací populární 
stejnojmenné knižní série (vyšla i u nás), ve které 
ožívá fantastický svět obývaný ještě fantastičtějšími 
bytostmi. Pro jejich návštěvu nepotřebujete ani 
kouzelné skříně ani vlaky odjíždějící z neexistují-
cích nástupišť. Ten svět je totiž mnohem blíž, než 
si myslíte. Když nejzvídavější z dětí, Jared, najde 
v jednom z pokojů knížku, na které je ručně psaná 
poznámka „Ať se ji nikdo nikdy neopovažuje číst“, 
pochopitelně ji okamžitě otevře. Autor – jeho strýc 
Arthur Spiderwick – v ní popisuje magické bytosti, 
které žijí kolem jeho lehce strašidelného sídla. Maza-
ného plivníka Hogsqueala, bandu nebezpečných 
goblinů, nádherné víly a tajemné skřítky může však 
vidět jenom ten, kdo se na ně dívá skrz kouzelný 
„kámen ke koukání“ nebo komu uvízl v oku plivníkův 
plivanec. Kniha ale není pouhým průvodcem po 
alternativním světě a jeho obyvatelích, ale zároveň 
v sobě skrývá zdroj moci nad ním. I proto o její zís-
kání usiluje zlobr Mulgarath, jeho nejnebezpečnější 
obyvatel. Na Jaredovi, Simonovi a Mallorym bude, 
aby před ním zachránili nejen tuhle říši fantazie, ale 
taky sami sebe. Režie: Mark Waters. Hrají: Andrew 
McCarthy, Freddie Highmore, Izabella Miko, Nick 
Nolte. Dobrodružný fantasy film USA v českém 
znění. 

 čtvrtek 18. – 10 hodin filmové představení pro 
Gymnázium Jana Pivečky 

 LOVEC DRAKŮ – Afghánská metropole Kábul, 
sedmdesátá léta. Malý Hassan se svým tátou slouží 
u Amirova otce. Přes třídní rozdíly jsou oba stejně 
staří kluci velkými přáteli. Pak se ale Amir stane 
svědkem Hassanova znásilnění a paralyzován stra-
chem nechá bandu násilníků brutální akt dokončit. 
Amirovy výčitky svědomí spolu s invazí sovětských 
vojsk do země oba chlapce navždy rozdělí. Zatímco 
Hassan zůstává v Afghánistánu, Amir s otcem utíká 
přes Pákistán do Spojených států, aby tu uskutečnili 
svůj Americký sen. O pár let později je z Amira spi-
sovatel, kterému právě vyšla první knížka. Oženil se 
s krásnou krajankou Sorayou, pochoval otce a absol-
voval telefonát, který změnil jeho život. Z rodného 
Afghánistánu zavolal po letech starý rodinný přítel 
a nabídnul mu vykoupení za dávné selhání. Amir 
se musí vrátit do země, teď ovládané Talibanem, 
a odvézt z ní malého syna přítele, kterého kdysi tak 
strašně zklamal. Pro mladíka vychovaného západní 

 čtvrtek 4. – 20 hodin filmový klub
 DECH – Do života vězně odsouzeného k trestu 
smrti vstoupí neznámá žena, se kterou během náv-
štěv ve věznici postupně prožívá jednotlivá roční 
období. S každou další návštěvou se vztah mezi nimi 
prohlubuje. Snímek o lásce, překročení tabu a smrti. 
Ve filmu neuvidíme násilí, jak je pro režiséra tak cha-
rakteristické, ba právě naopak, poeticky vykresluje 
cit mezi odsouzencem na smrt a ženou, která je ve 
svém manželství nešťastná. Režie: Kim Ki-duk. Hrají: 
Chang Chen, Ha Jung-woo, Kim ki-duk. Korejské fil-
mové drama. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 
64 + 1. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO.

 neděle 7. – 15 hodin bijásek – slavné animované 
příběhy

 LVÍ KRÁL – Lví král je kreslená pohádka z dílny 
Walta Disneye. Natočena byla roku 1993 režiséry 
Robem Minkoffem a Rogerem Allersem. Snímek byl 
oceněn dvěma Oskary a stal se jedním z nejlepších 
animovaných filmů. Příběh se odehrává ve zvířecí 
říši, kde vládne ke spokojenosti všech král Mufasa 
a právě se mu narodil syn Simba. Celé království 
s radostí vítá následníka trůnu, jen králův bratr Scar 
je touto zprávou nemile překvapen. Chce se stát 
králem místo Mufasy a Simba je další překážkou. 
Americký kreslený film v českém znění. Vstupné 
zdarma. Délka: 87 min.

 neděle 7. – 16 a 20 hodin
 STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY – Galaxií se šíří 
ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři řádu Jedi 
dělají všechno pro to, aby znovu nastolili řád a mír. 
Galaktická Republika se pod chodidly nekonečných 
armád bojových droidů otřásá v základech a silám 
temna podléhá jeden solární systém za druhým. 
Anakin Skywalker a jeho Padawan – učednice Ah-
soka Tano se vydávají na cestu, která pro ně bude 
mít dalekosáhlé důsledky: jejich osudy se totiž zkříží 
se zlovolným Jabba Huttem. Hrabě Dooku a jeho 
nohsledové – zejména ohavná Asajj Ventress – se 
nezastaví před žádným zločinem, jen aby Anakin 
s Ahsokou na své misi neuspěli. Obi-Wan Kenobi 
a Mistr Yoda se zatím v čele armády klonů postavili 
v bojových liniích silám temna na odpor. Premiéra 
amerického animovaného filmu s titulky. Vstupné 
64 + 1 Kč.

 čtvrtek 11. – 9 hodin filmové představení pro  
 mateřské školy
 O MARYŠCE A VLČÍM HRÁDKU – Pásmo krát-
kých filmů pro děti mateřských škol. Vstup zdarma, 
hradí město Slavičín.

 čtvrtek 11. – 20 hodin ART KINO uvádí
 SEDMÉ NEBE – Německé drama Sedmé nebe je 
nezvyklým filmem o různých podobách lásky. Inge 
žije již 30 let s manželem Wernerem. Přivydělává 
si k důchodu jako krejčová. Aniž by po tom vědomě 
toužila, zamiluje se do svého zákazníka Karla. Vzta-
hu se nejdříve brání, ale vzájemná (nejen sexuální) 
přitažlivost je silnější. Zápletka zcela běžná až na 
to, že Inge je šedesátnice, jejímu manželovi je 70 
a milenci Karlovi je 75 let. Snímek Sedmé nebe 
chce poukázat na to, že láska může kvést v každém 
věku, i v tom důchodovém. I v takovém věku se 
můžete cítit, jako kdybyste prožívali lásku poprvé. 
Sedmé nebe sleduje své hrdiny „natvrdo“ – při sexu 
i v těch nejbolestivějších situacích. Před divákem nic 
neskrývá, tabuizované téma erotiky mezi starými 
lidmi tu nalézá možná na první pohled šokující, ale 
adekvátní ztvárnění – plné nestrojenosti a autenti-
city, ale i porozumění a humoru. Režie: Andreas 
Dresen. Hrají: Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst 
Westphal, Steffi Kühnert. Premiéra německého filmu. 
Vstupné 60 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO.

civilizací je i tohle hodně těžký úkol. Až na místě 
ale Amir zjistí, že aby ho mohl splnit, bude muset 
překonat svou civilizovanost, opatrnost, zbabělost, 
prostě překonat sám sebe. Režie: Marc Foerster. 
Hrají: Atossa Leon, Homayoun Ershadi, Khalid 
Abdalla, Shaun Toub. Americké drama. 

 čtvrtek 18. – 20 hodin filmový klub
 REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA – V roce 
1642, v době Rembrandtovy největší slávy a jeho 
vrcholu, kdy mu pomalu umírá jeho žena Saskia, 
přijímá velmi neochotně zakázku na velký skupinový 
portrét amsterodamské milice, obraz, který bude 
později velmi známý jako Noční hlídka. Režisér 
zobrazil extravagantní, exotický a pohyblivý pohled 
na romantický i profesionální život Rembrandta van 
Rijneho, jednoho z nejzásadnějších barokních malí-
řů, a kontroverzní objasnění vraždy, kdy Rembrandt 
ukryl vrahovu podobu přímo do obrazu. Režie: Peter 
Greenaway. Hrají: Emily Holmes, Martin Freeman, 
Michael Teigen. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, 
ostatní 70+ 1. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO

 neděle 21. – 20 hodin ART KINO uvádí
 FÍGLE – Šestiletý Štefek (bezprostřední Damian 
Ul) žije se svou matkou a sestrou a před skličující 
realitou polského maloměsta uniká do vlastního 
iluzorního světa, ve kterém vládne neúprosný zákon 
náhody. Všemožné fígle, úskoky osudu, ale i nevy-
zpytatelná náhoda pomáhají Štefkovi nasměrovat 
život svého otce zpět k rodině. Je však tajemný ele-
gantní muž na nádraží skutečně Štefkovým otcem? 
A podaří se mu nakonec usmlouvat osud a spojit 
rozdělenou rodinu? Rafinovaná a úsměvná tragiko-
medie Andrzeje Jakimowského nadchla především 
důsledným vykreslením fantazijního světa malého 
chlapce, který se střetává s krušnou skutečností, 
a získala řadu cen na festivalech v Gdyni i v zahra-
ničí. Hrají: Damian Ul (Stefek), Ewelina Walendziak 
(Elka), Tomasz Sapryk (Otec Stefka a Elky), Iwona 
Fornalczyk (Matka Stefka a Elky), Rafal Guzniczak 
(Jerzy), Joanna Liszowska (Violka) a další.. Premiéra 
polského filmu. Vstupné 60 + 1 Kč.

 neděle 28. – 17 a 20 hodin
 NESTYDA – Oskar (Jiří Macháček) by měl být 
podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný 
manžel, starostlivý otec a populární moderátor tele-
vizní předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy 
úspěšného muže v nejlepších letech. Kde je problém? 
Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán neurotickým 
strachem, že mu život bez opravdové lásky utíká 
mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé milence 
s dokonale plnou postavou a úplně prázdnou hlavou. 
Je snad tohle láska? Na cestě z extrému do extrému 
se pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou Norou 
(Emília Vášáryová), která je sice krásná, inteligentní 
a jemná, leč poněkud v nejlepších letech. Oskar je 
opilý svobodou a jeho život se mění v divokou jízdu 
ztřeštěných situací. Film, který Michal Viewegh 
s nadsázkou označuje jako neromantickou komedii 
o manželství a sexu, vznikl na základě jeho best-
selleru „Povídky o manželství a o sexu.“ Režie: Jan 
Hřebejk. Hrají: Ady Hajdu, Emília Vášáryová, Jiří 
Macháček, Nina Divíšková, Pavel Landovský, Pavel 
Liška, Roman Luknár, Simona Babčáková. Premiéra 
nové české filmové komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. 
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO.

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny filmy 
určené především náročnějším divákům. Změna 
programu vyhrazena. Tituly s neuvedenou jazykovou 
verzí jsou v původním znění s titulky. Informace 
o programu na telefonu 577 341 108 a internetových 
stránkách www.mesto-slavicin.cz.


