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V souvislosti s právě probíhající vý-
stavbou cyklostezky na ulici Luhačovská
dostáváme dotazy, zda tato cyklostezka bude
pokračovat údolím Nevšovky do Nevšové.
Tazatelům odpovídám, že tuto akci město
neplánuje. Přes Nevšovou vede cyklostezka
Slavičín-Nevšová-Luhačovice. Její 1. etapa
vede po staré nevšovské cestě do Nevšové,
druhou etapu z Nevšové právě dokončujeme.
Ještě v letošním roce tak bude celá trasa
cyklistům k dispozici.

Naše úvahy o další trase směřují ve směru
Slavičín-Hrádek-Divnice. Cyklostezka by

měla začínat na Příčné ulici, kde dnes stavíme 
nový most, a jít pravostranně podél břehu 
Říky a u mostu v Hrádku přejít na levý břeh 
a pokračovat do Divnic. Za Říkou by vznikla 
i pěkná trasa pro in line bruslaře, která nám 
ve městě dost chybí. Využitím této trasy by 
se pak cyklisté mohli v převážné části města 
vyhnout provozu na krajské komunikaci.

Záměr je samozřejmě závislý na vlastnících 
pozemků, se kterými vedeme v současné době 
jednání. Věříme, že se nám podaří uzavřít do-
hodu se všemi vlastníky pozemků, aby mohla 
být cyklostezka vedena v optimální trase. 

Další rozvoj cyklostezek ve Slavičíně Výhodou pro vlastníky je, že tato cyklostez-
ka může tvořit přístup k jejich pozemkům. 
Ten je dnes nezpevněný a mnohdy vede po 
soukromých pozemcích.

Říkat v září 2009, kdy případně cyk-
lostezka Slavičín-Hrádek-Divnice bude 
realizována, je věštění z křišťálové koule. 
Realizace je odvislá od jednání s vlastníky 
pozemků, přípravy potřebné dokumentace 
a také dotačních prostředků. Právě posunutí 
výzvy v jednotlivých operačních progra-
mech v mnoha případech brzdí termíny 
realizací projektů. Z vlastních fi nančních 
prostředků město není schopné tuto cyk-
lostezku realizovat.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vážení občané, jistě jste již zaznamenali,
že prezident republiky vyhlásil na
9. a 10. října 2009 předčasné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Při minulých volbách do Evropského par-
lamentu docházelo v některých případech
k nejasnostem u žádostí o vydání voličské-
ho průkazu, a to z toho důvodu, že byly
stanoveny jiné lhůty než u ostatních voleb.
Upozorňujeme proto voliče, kteří budou volit 
na voličský průkaz, že dle zákonem stano-
veného harmonogramu lhůt je v případě
voleb do PS PČR počátek lhůty pro podání
žádosti o vydání voličského průkazu den
vyhlášení voleb, což bylo 9. července 2009.

Tuto žádost je možné podat osobně
nebo písemně s ověřeným podpisem voliče
u příslušného obecního úřadu, kde je volič
veden ve stálém seznamu voličů. Pro voliče
s trvalým pobytem ve Slavičíně a jeho míst-
ních částech je to MěÚ Slavičín, kancelář
č. 205 – evidence obyvatel. 

Písemnou žádost o vydání voličského
průkazu je možné doručit nejpozději do
2. října 2009. Konec lhůty pro osobní předání
této žádosti je 7. října 2009 do 16.00 hodin.
Příslušný úřad může voličské průkazy
vydávat nejdříve 24. září 2009, a to buď 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej může voliči zaslat.

Mgr. Iva Florešová, 
vedoucí odboru správního

Informace k předčasným 
volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR

Město Slavičín zve veřejnost na folklorní slavnosti

JAK TO DĚLALI NAŠI STAŘÍČCI
jj

v neděli 6. září 2009 od 14.00 ve Slavičíně

OTVÍRÁME DVEŘE DO STODOLY
HOSPODÁŘE 
ukázky řemesel ve stanu i před stanem,
stříhání ovcí, kovářství, kutí kos, keramika,
řezbářství, kamenictví
ukázky zemědělského nářadí

na nádvoří zámku od 18.00: 
ZAZPÍVAJME SI SPOLEČNĚ
hrají CM Burčáci z Míkovic
vstup volný

Akce je podpořena grantem z Fondu kultury 
Zlínského kraje.

Program
v letní scéně zámeckého parku:
CM RUSAVA 
a taneční soubor Rusavjan z Rusavy

CM ŽENIČKY 
a ženský sbor Klebetnice z Hluku

CM RADOŠOV 
a taneční soubor Radošov z Uherského
Hradiště

CM SLAVIČAN 
a Slavičánek ze Slavičína + staří súkeníci
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Rada města Slavičín na své 70. a 71. schůzi
mj.
 schválila
uvolnění části provozní dotace z rozpočtu
města na r. 2009 Městské nemocnici Slavičín
ve výši 220 000 Kč, 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje mezi Zlínským krajem a městem
Slavičín na akci „Jak to dělali naši staříčci“
ve výši 5 000 Kč,
uzavření smlouvy o poskytnutí fi nanč-
ních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2009 mezi
Státním fondem dopravní infrastruktury
a městem Slavičín na projekt „Slavičín
– cyklostezka ul. Luhačovská“ ve výši
2 826 000 Kč, 
uzavření smlouvy o poskytnutí fi nanční-
ho příspěvku mezi Ministerstvem výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Slovenská
republika, a městem Slavičín na projekt 
„Protipovodňová opatření a varovný systém
Říka-Vlára-Váh“ ve výši 583 231 EUR a na
projekt „Cyklotrasa Slavičín-Nevšová-Luha-
čovice“ ve výši 334 614 EUR, 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z Fondu mládeže a spor-
tu Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským
krajem a městem Slavičín na akci O pohár

starosty ve výši 3 000 Kč a Slavičínský bajkap
ve výši 6 000 Kč,
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
mezi Zlínským krajem a městem Slavičín na
realizaci akce „Rekonstrukce kuželny“ ve
výši 600 000 Kč,
 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce (sádrokartonový strop) na akci:
„Rekonstrukce kuželny“ za cenu obvyklou ve
výši 90 880 Kč uchazeči Petr Kozubík, Slavičín,
o zadání veřejné zakázky na provedení do-
datečných stavebních prací k původní zakázce
na akci „Protipovodňová opatření a varovný
systém – Most ul. Příčná“ za cenu 338 201 Kč
uchazeči EUROVIA CS, a. s., závod Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Jak to dělali naši staříčci“
za cenu obvyklou ve výši 2 227 777 Kč  ucha-
zeči AG Staving, s. r. o., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby: Výkon technického dozoru investora
na akci: „Jak to dělali naši staříčci“ za cenu
obvyklou ve výši 44 000 Kč uchazeči Atelier
RB s. r. o., Zlín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na služby
– autorský dozor na akci: „Jak to dělali naši
staříčci“, za cenu obvyklou do výše 18 000 Kč
uchazeči Ing. arch. Radim Bosák, Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce – „Oprava MK ul. Žižkovská“

dodatečné stav. práce za cenu obvyklou
ve výši 77 110 Kč uchazeči Služby města
Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby – vypracování PD: „Divnice – do-
plnění kanalizace a vodovodu“, SO 03
STL plynovod, za cenu obvyklou ve výši
40 000 Kč uchazeči CENTROPROJEKT,
a. s., Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu na
dodávku a montáž na akci: „Rekonstruk-
ce kuželny“ za cenu obvyklou ve výši
733 564 Kč uchazeči JaR DIGITAL, kuželky,
bowling, s. r. o., Vracov, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby: Vypracování podkladů pro podání
žádosti o dotaci z ROP regionu soudržnosti
Střední Morava na akci: „Multifunkční kul-
turní centrum Slavičín“ za cenu obvyklou
v celkové výši 215 000 Kč bez DPH uchazeči
JVM-RPIC, spol s r. o., Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby vypracování projektové dokumen-
tace Most Nevšová – dodatečné projekční
práce, za cenu obvyklou ve výši 26 360 Kč
bez DPH uchazeči DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava, spol. s r. o., Ostrava.

Úplné výpisy usnesení Rady města Slavi-
čín a Zastupitelstva města Slavičín jsou
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Zprávy z radnice

Oznámení

Podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuji, že
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční:
 v pátek 9. října 2009 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a
v sobotu 10. října 2009 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121,
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
 v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komenské-
ho, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská,
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce, Na
Výsluní, Pod Lesem, Pod Vrškem, Sedlářská,
Staroměstská, Ševcovská, Tržní, U Mlýna,
Žižkovská, Horní náměstí, náměstí Mezi
Šenky;

 ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radni-
ce, Osvobození 25, Slavičín pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály,
L. Výducha, Mladotická, Mladotické nábře-
ží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací, Úvoz,
Zámečnická, K Nábřeží, Středová,
K Hájenkám – v domech č. p. 311 – 318,
322 – 334, 573, 575, 788, 811 –816,

 K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 321, 352,
391 – 393,
 Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 33,
230, 254, 
 Školní – v domech č. p. 116, 262, 276, 290,
305, 403, 569 – 571, 574;

 ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy Základní
školy Vlára, K Hájenkám 354, Slavičín pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Javorová I, Javorová II, Nad Ovčírnou,
Na Zastávce, Pod Kaštany, U Rybníka, 
 K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346,
355 – 358, 390, 567,
 K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 300,
377 – 389, 885, 886,
 Školní – v domech č. p. 564 – 566;

 ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí
a mládeže, Osvobození 296, Slavičín pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
 v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční,
 Osvobození – v domech č. p. 41 – 43, 224,
226, 233, 236 – 238, 251, 252, 255 – 257,
259 – 261, 265 – 269, 277, 278, 283, 285, 288,
289, 295, 303, 335, 353, 367, 369, 400, 402,
471, 531, 532, 534, 535, 591, 624,
 Dlouhá – v domech č. p. 587, 588, 590, 592,
688, 689, 824; 

 ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí Základ-
ní školy Malé Pole, Osvobození 8, Slavičín pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
 v ulici Družstevní (ve čtvrti Malé Pole),
Okružní,
 Dlouhá – v domech č.p. 625 – 651, 673 – 676,
783 – 786;

 ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí
Praktické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrádku, 
Družstevní 76, Slavičín pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: 
místní část Slavičín-Hrádek;

 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy 
v Divnicích č. p. 79 pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: 
místní část Slavičín - Divnice;

 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v sále kulturního domu
v Nevšové č. p. 95 pro voliče, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 místní část Slavičín – Nevšová.

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky, cestovním průkazem
České republiky).
2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech vo-
leb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.
3. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
4. K zachování pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování v místnosti pro hlasování 
je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

o době a místě konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
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elektrárny nad sídlištěm Vlára. Elektrárna
se má rozkládat na ploše cca 2,5 ha a má mít 
výkon 1,9 MW. V nejbližší době bude město
projednávat žádost investora o potřebnou
změnu územního plánu.

V ulici K Hájenkám není kde parkovat.
Proč nevytvoříte nějaká parkovací místa
např. u křižovatky s ulicí Na Zastávce?

V ulici K Hájenkám parkují vozidla na
jedné straně komunikace, a to i přesto, že
komunikace je obousměrná a nemá dostateč-
né šířkové poměry. A tady je kámen úrazu,
protože když tu zastaví rodič vezoucí dítko do
školy, tak je komunikace okamžitě neprůjezd-
ná. Proto jsme v průběhu prázdnin jednali se
zástupci bytových domů na této ulici s cílem
nalezení shody v parkování vozidel. Pokud
by totiž došlo k výměně starých popelnic 110l
(včetně betonových bunkrů) za 1100l nádoby
a provedla se reorganizace sběrných míst na
tříděný odpad, vznikl by prostor pro vybudo-
vání 19 šikmých parkovacích stání. Tím by
se ulice zprůjezdnila a zastavení u školy by
nebylo problémem.

Protože výsledkem jednání byla všeobecná
shoda na takovémto řešení, město zadalo
zpracování projektové dokumentace. Jestli
k realizaci dojde v roce příštím nebo v roce
2011, to ukáže postup příprav a samozřejmě
rozpočet města na příslušný rok.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Začátkem příštího roku chci nastoupit 
opět do zaměstnání. Jsem na mateřské
dovolené a nevím, jak je naplněna školka
Malé Pole? Jaké mám možnosti umístit své
dítě ve školce a kolik se platí?

Mateřská škola Malé Pole otevírá od září 
2009 4 třídy. Zapsáno je 100 dětí, všechny 
žádosti o přijetí dětí pro školní rok 2009/10 
byly vyřízeny kladně. Nejvyšší možný počet 
přijatých dětí je 112, ovšem za předpokladu 
přijetí další pedagogické pracovnice. V od-
loučeném pracovišti MŠ Hrádek je zapsáno 
28 dětí, kapacita je naplněna. Pro úplnost 
uvádím i informace o Mateřské škole Vlára,
která otevírá rovněž 4 třídy. Z toho 1 třída je 
zaměřená na logopedickou péči, zde je již 
plný stav, další 2 třídy ve Slavičíně jsou již 
naplněny. 1 třída je otevřena v Nevšové, kde 
jsou ještě 3 místa volná. Příspěvek rodičů na 
úhradu neinvestičních nákladů činí měsíčně 
200 Kč, stravné se pohybuje v rozmezí 25 až 
27 Kč/den podle věku dítěte. Výjimkou je 
třída v Nevšové. Zde platí příspěvek pouze 
děti z Nevšové. Ty děti, které zde dojíždí ze 
Slavičína a okolí, platí pouze stravné.

Pokud máte zájem o umístění dětí v ma-
teřské škole, informujte se přímo u ředitelek 
jednotlivých zařízení, a to v MŠ Malé Pole 
u Jarmily Gottfriedové, tel. 577 341 911 a v MŠ 
Vlára u Radomíry Mackové, tel. 577 341 301. 

Je možné do budoucna počítat s úpravou 
parkoviště vedle Záložny (tržiště)? Tento pro-
stor není chloubou hezkého města Slavičín.

O nutnosti úpravy parkoviště u Záložny 
není pochyb. Na těchto pozemcích však ne-
jsme oprávněni provádět terénní úpravy. Jsme 
vázáni nájemní smlouvou s majiteli pozemku 
z roku 1994. Pozemky jsou pronajímány za 
účelem provozování parkoviště pro osobní 

Ptají se lidé…
Uvažujete o zřízení inzertní rubriky na

městském webu a ve zpravodaji?
Tímto podnětem jsme se zabývali na

redakční radě a výstup je takový, že in-
zertní rubrika ani v jednom z uvedených
informačních zdrojů nebude. Pouze ve
Slavičínském zpravodaji se bude i nadále
objevovat plošná reklama. Možností, kam
umístit drobnou řádkovou inzerci, je v okolí
dostatek. Ať jsou to již lokální webové
stránky anebo různé inzertní tiskoviny.
Městské informační zdroje by měly sloužit 
k předávání ofi ciálních informací občanům
a k informování o životě ve městě.

Viděl jsem rozebranou podlahu lávky 
přes Říku. Bylo to teda pěkně shnilé, a to
včetně nosných trámů. Divím se, že to
ještě nespadlo.

Myslím, že to nebylo tak hrozné. Podlaha
lávky byla značně poškozená, ale rozhodně
ne v havarijním stavu. Zborcení lávky sa-
mozřejmě nehrozilo. Pravdou ale je, že po
odkrytí podlahy jsme zjistili, že je nutno
vyměnit více prvků, než se původně předpo-
kládalo a lávku dále celkově zpevnit. Takže
nás to bude stát o nějakou korunu navíc.

Ono je to tak se vším. Známe to všich-
ni – peníze, peníze, peníze. Potřebujeme
opravovat, chceme budovat a stavět – a to
bez peněz nejde. 

Na peníze je tato doba velmi skoupá. Stá-
vající fi nanční krize dusí všechny – i město.
Jen pro představu – ke konci července 2009
se městu propadly daňové příjmy o 14 %,
tedy cca o 4,5 mil. Kč. Stávající predikce
propadu za celý rok 2009 hovoří dokonce
o 20 %. Pokud tomu tak bude, tak bude mít 
město problém v roce 2010 vůbec pokrýt 
své mandatorní výdaje. Budou nás čekat 
velké škrty v rozpočtu, omezení oprav
a rekonstrukcí, zastavení investic.

Věřím však, že ne úplně, byť čísla roz-
počtu na to budou ukazovat. Do roku 2013
je možno čerpat peníze z evropských fondů
a tuto jedinečnou možnost je třeba využít,
protože se již opakovat nebude.

Po roce 2013 nám už nikdo k naší inves-
tované koruně dalších 5 či 8 Kč nepřidá.
Čekají nás investičně náročné projekty a ty
rozhodně bez úvěru nezvládneme. Rozum-
ně přijatý úvěr a restriktivní rozpočet na rok
2010 nás snad z následků krize vyvedou. Je-li
pravda, že se krize zastavuje, a dokonce již
probíhá mírné oživení některých ekonomik,
tak se snad zlepšení dočká i naše národní
ekonomika a s ní i rozpočty měst a obcí.

Neplánuje město stavbu nějaké fotovol-
taické elektrárny?

Město jako investor žádnou takovou
stavbu neplánuje. Evidujeme však několik
žádostí o souhlas s výstavbou takových
elektráren různých velikostí a tedy i výkonů.
Většina z těchto záměrů je soustředěna do
průmyslových zón (Hrádek či býv. Vlárské
strojírny), nebo do jejich blízkostí. 

Jedním ze záměrů mimo průmyslové
zóny je návrh na stavbu fotovoltaické

automobily a provozování tržiště. A pokud
byste se ptali, proč město pozemky neod-
koupilo a parkoviště neopraví, odpověď je
jednoduchá. 

Nepodařilo se nám přesvědčit majitele
o prodeji pozemků. A věřte, že město mělo
o tuto koupi vždy zájem. Všichni si jistě pře-
jeme, aby toto parkoviště dál sloužilo svému
účelu, bylo opraveno a přispělo k tomu, aby
naše město bylo pěkné i v této jeho části. 

Za Nevšovou se buduje nová cesta pro
cyklisty. Jaké podmínky provozu budou na
tomto nově budovaném úseku? A bude to
cyklostezka nebo cyklotrasa? Tyto výrazy 
se hodně pletou, můžete je vysvětlit?

Vysvětlení pojmu cyklotrasa a cyklo-
stezka nenaleznete ani ve slovníku spisovné
češtiny, ani ve slovníku cizích slov. Je to
výraz nový.

Pojem cyklostezka je využíván pro stezku
pro cyklisty, kterou využívají pouze cyklisté.
Samozřejmě že i chodci. 

Kdežto cyklotrasu mohou využívat za sta-
novených podmínek i motoristé. Příkladem
je cyklotrasa mezi Slavičínem a Nevšovou,
kterou mohou využívat nejenom cyklisté,
ale i motoristé, a to za podmínky získání
povolení Městského úřadu Slavičín, tak jak
je uvedeno v dodatkové tabulce svislého
dopravního značení, která je umístěna u Pi-
večkova lesoparku a při výjezdu z Nevšové.
Souhlas však obdrží pouze majitelé těch
motorových vozidel, kteří prokáží právní
zájem a potřebnost využití této komunikace.
Nově budovaný úsek cyklotrasy z Nevšové
do Pozlovic bude mít obdobné provozní
podmínky, jako jsou stanoveny v trase ze
Slavičína do Nevšové. 

Vaši otázku doplňuji informací, že sta-
vební práce na této investiční akci pokračují
v souladu se stanoveným harmonogramem
tak, abychom nově budovaný úsek mohli
využívat již na podzim. Úsek bude vhodný
nejenom pro cykloturistiku a pěší turistiku,
ale i pro příznivce zimní běžecké stopy.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Město Slavičín zadá demolici domu
č. p. 254 ve Slavičíně

Jedná se o objekt před Radnicí, kde se
dnes nachází prodejna potravin a další
nebytové prostory.

Jako protihodnotu provedených prací
nabízíme vybouraný materiál.

Zájemci se mohou v do 30. 9. 2009
přihlásit na odboru životního prostředí
a správy majetku, vedoucí Ing. Martina
Slámečková.
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Jedním z významných témat, která 
ve Slavičíně dlouhodobě řešíme, je bu-
dování cykloturistických tras. V těchto 
dnech probíhají práce na novém úseku 
cyklotrasy z Nevšové směrem k Pozlo-
vicím již naplno. Na kontrolním dni  
bylo konstatováno, že vše je v souladu 
s harmonogramem prací a v měsíci září 
bude pokládán živičný povrch. Realizace 
tohoto investičního záměru pod názvem 
„Cyklotrasa Slavičín-Nevšová-Luhačo-
vice“ je fi nancována z dotací Evropské 
unie, Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika. Celkové náklady projektu do-
sahují částky 9,4 mil. Kč. Dokončení této 
části úseku předpokládáme na podzim 
letošního roku. Navazuje tak na cyklotu-
ristickou trasu Slavičín – Nevšová, která 
byla realizována v rámci projektu „Po 
stopách osídlení Slovanů na jihovýchodní 
Moravě“, a to v roce 2006 z programu 
Iniciativy Společenství INTEREG IIIA 
ČR – SR. Vybudováním cyklotrasy mezi 
Nevšovou a Pozlovicemi tak dojde k do-
končení propojení dvou významných 
obcí mikroregionu Luhačovské Zálesí 
– města Slavičín a městyse Pozlovice. 
Tento úsek v délce 7,6 km může významně 
napomoci i k rozvoji cestovního ruchu 
mikroregionů Luhačovské Zálesí a Jižní 
Valašsko. Trasa vede krásnou lesnatou 
krajinou. Bude vhodná nejenom pro 
cyklisty, ale i pěší turisty a věřím, že ho 
uvítají i příznivci zimní běžecké stopy. 
Nová cyklotrasa je základem pro další 
aktivity sousedních obcí, které usilují 
o napojení na Slovensko přes Šanov, nebo 
na Štítnou nad Vláří. Z Pozlovic by pak 
trasa měla pokračovat přes Luhačovice 
na Uherský Brod.

Nestačí však jen vybudování cyklotra-
sy. Je nutno vytvořit vhodné nabídky 
i v okolí těchto tras. Tomu můžeme na-
pomoci projektem Místní akční skupiny 
mikroregionu Luhačovské Zálesí, který 
nyní zahajujeme. Projekt jsme nazvali 
Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy 
a prosperity. Zajímavou novou nabídkou 
bude vybudování bazénů, a to venkov-
ního v Pozlovicích a vnitřního v Luha-
čovicích, které by měly být dokončeny 
v závěru roku 2010. 

Ve spolupráci se Zlínským krajem se 
připravuje výstavba okružní křižovatky 
pod Obětovou, kde by mělo dojít k napo-
jení cyklotrasy ze Slavičína.

Věřím, že pokud se nám tyto záměry 
podaří postupně realizovat, zvýšíme tak 
atraktivnost našeho regionu nejenom pro 
naše občany, ale i pro turisty, kteří naše 
města a obce navštíví. Naše území se tak 
může stát zajímavou nabídkou pro rozvoj 
cestovního ruchu krajského významu.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Ve Slavičíně chceme mít 
cyklotrasu krajského významu

Příkaaz k ddodáníí do výýkonu trestuu 

Od 18. 12. 2008 se úspěšně vyhýbala
nástupu výkonu trestu do věznice osoba
z teritoria OOP Slavičín. Šetřením policistů
zdejší součásti byly zjištěny poznatky, že tato
se ukrývá ve Slovenské republice. 

Spoluprací s policejními orgány Sloven-
ské republiky se podařilo osobu na základě
evropského zatykače zadržet a umístit do
věznice ve Slovenské republice, odkud
bude eskortována na základě mezinárod-
ních právních předpisů do věznice v České
republice. 

Vzhledem k tomu, že uvedená osoba bez
závažného důvodu nenastoupila na výzvu
soudu trest odnětí svobody, nebo se jiným
způsobem bránila nástupu výkonu trestu,
hrozí jí další trestný čin ,,maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání“, další trest 
až na dvě léta, nebo peněžitý trest.

Podnnapiláá mládež
Během prázdnin proběhly ve Slavičíně

a přilehlých obcích pravidelné namátkové
kontroly mládeže za účelem ověření stavu,
zda nedochází u této rizikové skupiny k po-
žívání alkoholických nápojů, nebo zda těmto
osobám někdo neprodal tabákový výrobek .

Kontroly nebyly příliš optimistické. Jen
namátkově. Dne 19. 7. 2009 v 19.00 hod.
provedla hlídka PČR ve Slavičíně v zámec-
kém parku kontrolu dvou mladistvých osob,
které jevily známky požití alkoholu. Na
místě bylo zjištěno, že se jedná o nezletilá
děvčata. U obou jmenovaných byly provede-
ny pozitivní dechové zkoušky s výsledkem
1,13 ‰ alkoholu v dechu a 0,50 ‰ alkoholu
v dechu. Věc byla oznámena na MÚ v Luha-
čovicích, odbor péče o děti a mládež. Osobě,
která dorostenkám do 18 let alkohol umož-
nila konzumovat, hrozí postih pokuty do
3 000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku.
Policie sama o sobě tento problém nevyřeší,
je hlavně na rodičích, aby věděli, co jejich
děti ve volných chvílích dělají, jak se baví.
Požívání alkoholu a kouření u mládeže do
18 let je dle našich výsledků kontrolních
akcí na vzestupném trendu, a proto kontrolní
činnost z naší strany bude ještě větší, zvýší
se i preventivní činnost na školách.

Falešný řeemeslnník
Policie ČR šetří případ podvodného jed-

nání podezřelého muže, který se vydával za
kameníka a od lidí přijímal desetitisícové
částky na zhotovení kamenických prací,
které však nikdy neprovedl. 

Po svých zákaznících, kteří ve valné
většině případů objednávali opravy či re-
konstrukce hrobů, požadoval fi nanční zá-
lohy. Kriminalisté muže zadrželi a obvinili
z trestného činu podvodu. Poškození, kteří

mohou být i z našeho regionu, se mohou 
ozvat osobně nebo telefonicky přímo na 
kriminální policii Zlín nebo na Obvodní 
oddělení ve Slavičíně, popř. na bezplatnou 
telefonní linku 158.

Vlouupání ddo vozzidel
V první polovině srpna došlo ve Slavičíně 

k několika případům krádeží vloupáním do 
osobních vozidel, kdy pachatel nezjištěným 
způsobem nebo po rozbití okna na autě 
vnikl dovnitř. Předmětem jeho zájmu byly 
radiopříjmače, navigace, peněženky a věci 
ve vozidle dostupné. Je předpoklad, že tuto 
trestnou činnost páchají osoby na pohybu, 
neboť některé z odcizených věcí byly nale-
zeny mimo Slavičín. Žádáme občany, aby 
zejména v noční době, pokud zaregistrují 
pohyb podezřelých osob na parkovištích, 
nebo jiné podezřelé jednání, tuto skuteč-
nost preventivně nahlásili telefonicky na 
linku 158.

Novéé sídloo zlínsské poolicie
V bývalé budově zlínské radnice na třídě 

Tomáše Bati začala rekonstrukce objektu, 
kde bude sídlit obvodní oddělení Policie 
ČR. Policejní mluvčí Jana Bartíková agen-
tuře Mediafax řekla, že díky novému sídlu 
nebudou už muset lidé chodit na policii do 
prudkého kopce, kde nejezdí MHD. Práce 
na přestavbě domu by měly skončit letos 
v prosinci a lidem začne nové sídlo policie 
sloužit od ledna příštího roku. 

Rekonstrukce objektu souvisí s připravo-
vaným budováním sídla krajského ředitelství 
policie ve Zlíně. V budově bývalého magis-
trátu číslo 44 bude sídlit například obvodní 
oddělení Policie ČR, oddělení služby pro 
zbraně a bezpečnostní materiál, cizinecká 
policie a odbor azylové a migrační politiky 
Ministerstva vnitra ČR. „Jde o oddělení, 
kam chodí velké množství lidí. Díky novým 
prostorám už nebudou muset chodit své 
záležitosti vyřizovat do současného sídla 
policie u Domu umění na kopci, kde nejede 
MHD. Cesta k nám tak pro lidi bude daleko 
snazší,“ poznamenala Bartíková. 

V současné budově zlínské policie zřejmě 
zůstanou kriminalisté, vyšetřovatelé a tech-
nici. Přestavba objektu si vyžádá investici 
ve výši asi 40 až 50 milionů korun. 

„Přibližně 20 milionů korun z této sumy 
přispěje Zlínský kraj,“ upřesnila Bartíková. 
V souvislosti se zřízením krajského policej-
ního ředitelství se momentálně řeší také to, 
kde bude sídlit vedení ředitelství. 

Původně se pro tyto účely měla postavit 
jedna budova v současném areálu zlínské 
policie. Z ekonomických důvodů bude ale 
pravděpodobně zakoupena starší nemo-
vitost. 

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Policie České republiky informuje
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MAS Luhačovské Zálesí v souladu se
Strategickým plánem Leader Luhačovské
Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity
na období 2008-2013 vyhlašuje 1. výzvu
k předkládání Žádostí o dotaci v následu-
jících Prioritách a Fichích.

Název SPL: Strategický plán Leader
Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy 
a prosperity
Číslo výzvy: SPL_MASLZ_1. VÝZVA

PODPOROVANÉ OBLASTI

FICHEE 1 - RRozvoj cestoovního ruchuu pro 
podnikatelsské subbjektyy
Oblast podpory:
 stavební obnova a výstavba nových ma-
lokapacitních zařízení včetně stravování
a ploch v rámci turistické infrastruktury,
 výstavba zařízení pro pěší turistiku,
cykloturistiku, lyžování,
 nákup technologií, zařízení, hardware
a vybavení,
 budování a značení pěších tras, odpočin-
kových míst, hippostezek, mimo území lesů,
 výstavba sportovních zařízení,
 nákup a výsadba doprovodné zeleně

FICHEE 6 – OObnovaa a roozvoj vvesnic
Oblast podpory:
 obnova a/nebo výstavba místních komu-
nikací III. a IV. třídy (vč. doprovodné silniční
vegetace, příslušenství), obnova veřejných
prostranství obce, osvětlení, oplocení, ven-
kovního mobiliáře, obnova a/nebo výstavba
čekáren na zastávkách hromadné dopravy,
obnova a úprava intravilánu, zlepšení
vzhledu obcí

FICHEE 7 - ZZvýšenní kvaality obbčanskkého 
vvybavvení a služebb v obbcích
Oblast podpory:
 stavební obnova budov a ploch sloužících 
k zajištění občanského vybavení v oblasti 
školství, zdravotnictví, sociálních služeb, 
péče o děti, kultury, základní obchodní 
infrastruktury a sportovních aktivit, integro-
vaných informačních a školících center, ná-
kup zařízení, vybavení, hardware, software, 
výdaje na pořízení potřebného materiál-
ně-technického zázemí, případně stavební 
výdaje malého rozsahu (jednotlivé stavby 
do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky 
s jedním nadzemním podlažím, podsklepe-
né nejvýše do hloubky 3 m) v souvislosti se 
společenskými, spolkovými, sportovními, 
environmentálními, kulturními a církev-
ními aktivitami.

 Termín příjmu žádostí
Datum vyhlášení výzvy: 20. 8. 2009
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 8. 2009 
od 12.00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 16. 9. 2009 
do 13.30 hod.
 Místo podání
MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., městys Po-
zlovice, Hlavní 51 (budova obecního úřadu), 
763 26 Pozlovice – Luhačovice. 
 Způsob podání Žádosti o dotaci
Bližší informace pro žadatele (formulář žá-
dosti, závazná osnova projektu, instruktážní 
list k vyplňování žádosti, FICHE, povinné 
přílohy, koncepční dokumentace) jsou k dis-
pozici na www.luhacovskezalesi.cz v sekci 
Leader 2007-2013, na stránkách www.szif.cz
nebo v sídle sekretariátu MAS Luhačovské 
Zálesí v Pozlovicích.
Projekty mohou být realizovány pouze 
v území působnosti MAS Luhačovské Zálesí, 
které je vymezeno katastrálním území obcí: 
Biskupice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lho-

s kterým jsme chtěli na tomto společném 
projektu spolupracovat.

Výzva pro rok 2009 je směřována do 
oblasti rozvoje cestovního ruchu pro 
podnikatelské subjekty – fi che I, obnovu 
a rozvoj vesnic – fi che VI, zvýšení kvality 
občanského vybavení a služeb obcí – fi che 
VII. Termín předkládání žádostí je do 
16. září 2009. Ti zájemci, kteří mají zájem 
využít tento dotační titul, naleznou bližší 
informace o vyhlášené výzvě a podmín-
kách získání dotace pro své individuální 
projekty na stránkách Slavičínského zpra-
vodaje, nebo na internetových stránkách 
www.luhacovskezalesi.cz. 

Přeji si, aby realizace projektu Luha-
čovské Zálesí – region zdraví, krásy a pro-
sperity přispěl k rozvoji našeho regionu 
a rozvíjel vzájemnou spolupráci mezi ob-
cemi, podnikateli a neziskovým sektorem. 
V případě vašeho zájmu o zapojení se do 
těchto aktivit nabízím osobní konzultace.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Přání se stalo skutečností. Místní akční
skupina Mikroregionu Luhačovské Zálesí
(MAS LZ) v souladu se Strategickým plá-
nem Leader Luhačovské Zálesí – region
zdraví, krásy a prosperity na období 2008
– 2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žá-
dostí o dotaci, a to ve dvou svých prioritách.

Vyhlášení výzvy předcházelo několik
let práce. Jedná se o způsob dotace, který
je možný pouze za přesně stanovených
podmínek spolupráce veřejného, soukro-
mého a neziskového sektoru.

Pro tento typ spolupráce byla založena
MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., bylo zma-
pováno území mikroregionu a stanoveny
potřeby, které by napomohly jeho rozvoji.
Ověřit způsob této spolupráce jsme měli
možnost v roce 2007, kdy jsme realizo-
vali Leader ČR, jakožto jeden z možných
způsobů získání fi nančních prostředků
pro náš region. Následovala důkladná

příprava žádosti na evropský Leader, zpra-
cování strategického plánu a jeho veřejné 
projednávání, včetně stanovení priorit a fi chí 
(cílů), rozhodnutí Ministerstva zemědělství 
ČR o získání dotace a následovalo uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace.

K tomuto rozhodnutí však bylo potřebné 
rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev obcí. 
Osobně jsem tuto záležitost považoval za 
formální. 

Nebylo tomu tak všude. K našemu velké-
mu překvapení rozhodlo Zastupitelstvo obce 
Lipová jinak. Projekt nepodpořilo a tím se 
v Lipové vzdali možnosti získat část dotace 
z tohoto projektu. Uzavřeli tak možnost 
získat tyto fi nanční prostředky nejenom pro 
svoji obec, ale i pro podnikatele a neziskový 
sektor působící na jejich území. Jejich roz-
hodnutí samozřejmě respektujeme, je pro 
nás však málo pochopitelné. Pro mě osobně 
o to více, že se jedná o našeho souseda, 

Vyhlášení výzvy

Výzva Mikroregionu Luhačovské Zálesí 

ta, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, 
Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, 
Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, 
Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký 
Ořechov.
 Kontaktní osoby
RNDr. Roman Kašpar, tel. 577 131 002,
e-mail: luhacovskezalesi@pozlovice.cz
Ing. Pavel Rada, tel. 605 820 358, 
e-mail: radapavel@email.cz
Ing. Pavel Studeník, 603 230 206
e-mail: pavelstudenik@mesto-slavicin.cz
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Poradenské centrum R-Ego

Zařízení vstupuje v měsíci září do devá-
tého roku svého působení. Jeho služby jsou
průběžně aktivně využívány.

Proggramyy specififi cké pprimárrní preevence
Jedná se o programy v oblasti dlouhodobé

specifi cké primární prevence se zaměře-
ním na selektivní a indikovanou primární
prevenci: 
 cílené programy zaměřené na rizikové
skupiny dětí a mládeže a třídní kolektivy ZŠ
a SŠ, na základě znalosti tříd. Standardně
program zahrnuje 2 setkání ve školním
roce, za pravidelné spolupráce s třídním
učitelem a školním metodikem prevence,
popř. výchovným poradcem. Délka jednoho
setkání je 1 – 2 vyučovací hodiny.
 programy zahrnují drogovou problema-
tiku, rozvoj komunikativních dovedností,
zvyšování sebedůvěry, sebejistoty, nácvik
sociálních dovedností, nácvik schopnosti
čelit tlaku rizikových vrstevníků apod., 
 programy jsou určeny dětem s proble-
matickými vztahy s vrstevníky či v rodině,
děti s problematickým chováním (drogová

problematika, krádeže, záškoláctví, iniciá-
toři šikany). 

Nízkkoprahhové zařízenní
Nízkopráh poskytuje alternativu ke způsobu
trávení volného času. Je určen pro neorga-
nizovanou mládež od 6 do 15 let a někdy
tak navazuje i na preventivní programy
v užším kontaktu, prováděné ve školách.
Obecně nabízí návštěvníkům zázemí, kde
si mohou zahrát různé hry, setkat se svými
vrstevníky a kamarády. Je tady klidné pro-
středí k odpočinku, poslechu hudby, někdy
běží fi lmová projekce. 

Návštěvníci mají možnost dělat to, co je
baví, zúčastnit se soutěží a je zde prostor
i pro osobnostní rozvoj. Jde nám o rozvoj
osobnosti, posun dopředu, stanovení cílů
u pravidelných návštěvníků, revize těchto
cílů, upevnění a rozvoj komunikačních do-
vedností, zvyšování sebedůvěry, sebejistoty,
schopnosti čelit tlaku vrstevníků, asertivní
dovednosti.

Je možno také využít e-mail-help – mož-
nost obrátit se s dotazem prostřednictvím
elektronické pošty. Využívají ji někteří žáci
a studenti, kteří se zúčastnili aktivit ve ško-
lách, hledají odpovědi na různé otázky, mají
různé starosti, dotazy. Může být používána
i k anonymnímu poradenství.
pc.r-ego@tiscali.cz

Krizoový teelefon Save me 
Cílem pomoci je nabízet adekvátní výcho-

diska a řešení problému, poskytovat činnost 

Den po dni ukrajuje čas dětem jejich
nádherné prázdninové období. Srpen ne-
úprosně dává vědět, že svým 31. dnem je
prostě prázdninám konec. Školní budíky
se opět začnou probírat k životu a trénovat 
začne i školní zvonek.

Prázdniny jsou pro školy a školská zaří-
zení na jedné straně časem oddechu, ale na
straně druhé i časem příprav na nové období,
na nový školní rok.

Naše zařízení v létě funguje prostřednic-
tvím nabídnutých aktivit. Navíc – malujeme
prostory, chystáme ve druhém poschodí zaří-
zení úplně novou, velmi příjemnou klubovou
místnost pro děti. Samozřejmě, zamýšlíme
se i nad nabídkou pro nový školní rok.

Bude u nás něco nového? Ano, tak napří-
klad: dramatický kroužek, kroužek digitální
fotografi e, atletický kroužek, kroužky aero-
biku a hip-hopu; chceme nabídnout aktivitu
i maminkám s dětmi předškolního věku.
To je tedy nahlédnutí do tzv. pravidelných
aktivit.

Také v oblasti nepravidelných aktivit 
se budeme snažit o oživení, např. prostřed-

nictvím vícedenní pobytové akce v období
jarních prázdnin 2010. Změny k lepšímu
zaznamenají, mimo nepravidelné aktivity
ve školním roce, i hlavní, letní prázdniny
2010. Ale ty jsou ještě daleko.

Ve Slavičíně je moc šikovných lidí, kteří
něčím vynikají, umí něco, co by mohli,
a třeba i chtěli, naučit i jiné – děti. Problém
je, že o sobě prozatím vzájemně nevíme. 

Takže –výzva pro Vás, kteří máte chuť na-
bídnout nám nějakou prima aktivitu – moc
se na Vás těšíme nejen my, ale hlavně děti. 

Kontakt na nás: 577 341 921, 604 155 315,
e-mail: kdmslav@zlinedu.cz. 

Těšíme se i na osobní jednání s Vámi.

Děti, rodiče, naše nabídkové listy pro
pravidelné aktivity – zájmové kroužky pro
školní rok 2009 – 2010 budou k dispozici od
10. září 2009 (ve školách i v DDM ).
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Pedagogické pracovnice DDM Slavičín

poradenskou, výchovnou a preventivní, 
pomoci mladým nejen v jejich obtížných 
životních situacích, ale i při každodenních 
starostech a problémech.

Tel./fax: 577 341 446, Mobil: 732 713 014
Činnost o. s. R-Ego podporují: Minister-

stvo školství, mládeže a tělovýchovy, Minis-
terstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády 
ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky, Zlínský kraj, město Slavičín, BTH, 
s. r. o., SMS, s. r. o., Slavičín.

Mgr. Dana Kozubíková, o. s. R-Ego

Zahájení školního roku 1. 9. 2009 v 7.45 
hodin na gymnáziu v kmenových učebnách.

Gymnázium zahájí již 17. rokem výuku 
s 345 žáky a 43 zaměstnanci.

Všem žákům a zaměstnancům nejenom 
gymnázia, ale také ostatních slavičínských 
škol, přejeme v následujícím školním roce 
mnoho úspěchů a věříme v další prospěšnou 
spolupráci.

Prácce o prrázdninách
Vedení školy se v průběhu prázdnin 

připravovalo na projekt dotovaný z OP 
MŽP – výměna prosklených částí budovy 
a zateplení obvodového pláště. 

Ve druhé fázi bude snaha získat dotace 
na půdní vestavbu s odbornými učebnami, 
aulou a studovnou také pro širokou veřej-
nost. Probíhaly malířské a natěračské práce 
v učebnách.

Kurzzy pro veřejnnost nna gymmnáziuu 
2009/2010
obecných studijních předpokladů a vý-
rokové logiky pro přípravu k přijímacím 
zkouškám na VŠ
cizích jazyků: francouzský jazyk, němec-
ký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk
 základů účetnictví, daní pro podnikatele 
a ekonomie pro přípravu na VŠ
základy práce na PC – aplikace micro-
soft offi ce

Začátek kurzů: říjen 2009, dvě hodiny 
týdně, 60 hodin za rok, cena dle počtu 
uchazečů , termín dle dohody s vyučujícím, 
zabezpečení kurzů vyučujícími gymnázia, 
bližší informace podá vedení školy.

Taneeční 20009
Výuka kurzu bude probíhat v Sokolovně 

Slavičín pod vedením tanečního mistra 
Aleše Mědílka ze Zlína, a to od 5. 10. 2009,
každé následující pondělí od 16 hodin. Kurz 
obsahuje 10 lekcí.

Cena pro každého účastníka bude sta-
novena dle celkového počtu. Pro srovnání 
– v loňském roce nepřesáhla 850 Kč. 

Kurzy jsou tímto nabízeny i široké veřej-
nosti do věku 25 let.

Mgr. Josef Maryáš

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Gymnázium 
Jana PivečkyJ
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Základní škola Slavičín-Vlára

Dalšší úspěěšný projektt 
Díky Nadaci Děti-kultura-sport z Uher-

ského Hradiště získala naše škola fi nanční
podporu ve výši 15 000 Kč na realizaci
projektu činnosti žákovského parlamentu. 

Jeho členové mohou nyní absolvovat 
dvoudenní výjezdní pobyt a fi nanční částka
bude použita zejména na jejich ubytování
a stravování. Během tohoto pobytu se žáci

lépe poznají, naváží užší kamarádské vztahy, 
zvolí si radu parlamentu a vypracují plán 
aktivit na daný školní rok.

Žákovský parlament sehrává důležitou 
roli v prevenci šikany a dalších sociálně 
patologických jevů. Žáci jsou vedeni ke 
správným rozhodnutím, která přispívají 
ke zlepšení klimatu ve škole, ke vzájemné 
toleranci a spolupráci, aktivnímu zapojení 
do dění ve škole. Chceme, aby se děti ve škole 
cítily dobře, bezpečně a spokojeně, aby se se 
svými problémy obracely na vyučující i žáky 
školy. Chceme, aby se naučily samostatné-
mu a zodpovědnému rozhodování v oblasti 
zdravého životního stylu.

Mgr. Jana Pinďáková

Akcee v ZŠ Vláraa v měěsíci zááří
8. 9. Úvodní třídní schůzky pro rodiče 
žáků 6. ročníku
7. 9. – 9. 9. Adaptační pobyt žáků 5. roč-
níku, hotel Lúka Soláň
 21. 9. – 24. 9. Adaptační dvoudenní pobyty
žáků 6. ročníku, Hájenka Brumov-Bylnice
21. 9. Návštěva herců Divadélka bratří 
Čapků z Hradce Králové, hrají představení: 
- Divadelní učebnice aneb České divadlo

20. století
- Divadelní cestopis aneb Evropou od rene-

sance po realismus 
- Nová dobrodružství veverky Zrzečky

XI. ročník tradičního nohejbalového 
turnaje pod názvem Jerevan cup ve 
Slavičíně vyhrálo poprvé ve své historii 
mužstvo z Brumova, které v dramatickém 
fi nále porazilo obhájce prvenství – ce-
lek Hasiči Valašské Klobouky 2:1, když 
o výsledku velmi kvalitního fi nálového 
duelu nakonec rozhodoval jediný míč ve 
prospěch brumovského týmu a rozho-
dující set skončil poměrem 15:14. V boji 
o 3. místo si to rozdala slavičínská muž-
stva a také ve třísetovém dramatu byli 
úspěšnější hráči Absinthu, kteří porazili 
místní Pošťáky.

Pořadatelům trošku zkomplikovaly 
situaci některé celky, které na poslední 
chvíli odřekly účast v turnaji a nakonec 
se Jerevan cupu zúčastnilo jen 16 týmů. 
Velmi hezké počasí přilákalo do slavičín-
ského zámeckého parku i týmy z Uherské-
ho Brodu či Bylnice, v mužstvu Las Vegas 
hrál i třetiligový fotbalista Slavičína Petr 
Švach. -pk-

Výsledky jerevan cupu 2009:
1. Brumov, 2. Hasiči Valašské Klo-

bouky, 3. Absinth Slavičín, 4. Pošťáci 
Slavičín, 5. – 8. Kameni Bohuslavice nad 
Vláří, Carveři Slavičín, Las Vegas Slavičín 
a Legendy Slavičín.
Nejlepší hráč: cena starosty města Slavi-
čín: David Šenkeřík (Brumov)
Nejlepší smečař: Zbyněk Raška (Val. 
Klobouky)
Nejlepší universál: Zdeněk Martinovský 
(Carveři Slavičín)
Nejstarší hráč: Jaroslav Adamyk (Torzo-
hadry Slavičín)
Cena Jerevanu: Legendy Slavičín

Organizátoři turnaje děkují sponzo-
rům turnaje – fi rmě Janáček Uherský 
Brod, restauraci u Talafy, fi rmě Elva, 
hotelu Slavičan, pivnici Jerevan a poděko-
vání patří i starostovi města Ing. Jaroslavu 
Končickému a městskému infocentru.

Fotografi e z turnaje najdete na - 
http://pekosan.rajce.idnes.cz/

vyhrál Brumov
Jerevan cup 2009 

Ambulance klinické logopedie 
Mgr. Kvetoslavy Kútné oznamuje,, že zahhajuje 

činnosst na Pooliklinicee ve Slaavičíně 
(ordinacee vedle pediatrrie) 

od 77. 9. 20009. 
Ordinnační ddoba:  pponděllí 10 – 17 hodd. 
 ppátek  7 – 14 hodd.
Klientti se mohhou objeednat nna tel.: 7737 1266 792.

Pod organizačním vedením členů nově
založeného občanského sdružení Kužel-
kářský klub Slavičín (KKS) a za fi nanční
pomoci Zlínského kraje a města Slavičín
a díky nesmírné brigádnické obětavosti
a nasazení některých členů KKS proběhla
rekonstrukce naší stařičké kuželny v zá-
meckém parku.

Vzhledem k tomu, že končila platnost 
kolaudace stávající kuželny a dále za stá-
vajícího stavu by nebylo možné zde hrát již
žádné zápasy, bylo opravdu nutné s tímto
stavem něco udělat. 

Rekonstrukce spočívala především v od-
izolování prostupující vlhkosti částí budovy
a ve výměně celé technologie kuželny. Zna-
mená to, že máme nové dráhy, automatické
stavěče kuželek, rozběžiště.

Členové KKS se pustili do rekonstrukce
s nadšením a díky dalším sponzorským
darům místních a okolních fi rem a stovkám
brigádnických hodin byly provedeny další
práce a zhodnocení a vylepšení vnitřních
prostor kuželny.

Je zde nový strop, nové osvětlení, nové
hlediště, nové zázemí pro občerstvení. Bylo
provedeno zazdění většiny oken z důvodu
zamezení úniku tepla, nově jsme vyřešili
rovněž vstup do kuželny.

Slavnostní otevření zrekonstruované
kuželny proběhne za účasti ofi ciálních

Slavičínská kuželna prošla rekonstrukcí
hostů, mezi nimiž přijali pozvání členové 
rady a zastupitelstva Zlínského kraje, vedení 
města Slavičín, poslanci Parlamentu PS ČR 
za Zlínský kraj a řada dalších významných 
hostů.

Kulturní program, hudba a občerstvení 
jsou zajištěny pod velkým stanem před 
kuželnou! 
Mgr. Aleš Ptáček, marketingový ředitel KKS 

Ing. Rudolf Fojtík, prezident KKS

Pozvánka 
na slavnostní otevření 

zrekonstruované kuželny

PPáteek 4. září 2009 v 17.00 hhodiin 
kuželna Slavičínu e a S av č
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V sobotu 25. července uspořádal Okres-
ní myslivecký spolek Zlín ve spolupráci 
s Mysliveckým sdružením Jamné Slavičín 
již 6. ročník Lochoveckého poháru. Jedná se 
o zkoušky loveckých psů, na kterých mohou 
v průběhu jediného dne dosáhnout některá 
plemena lovecké upotřebitelnosti pro dosled 
spárkaté zvěře i pro práci pod zemí.

Letos bylo přihlášeno celkem 27 psů z celé 
České republiky. Kromě již tradičního zastou-
pení jezevčíků a teriérů měla početná korona 
možnost poprvé na vlastní oči sledovat i práci 
loveckých plemen, která nejsou veřejnosti 
příliš známa, neboť jejich chovu i výcviku se 
věnuje v naší vlasti minimum myslivců. Ať 
už to byla z USA dovezená fena chesapeake 
bay retrievera majitelky paní Sehnalíkové, 
nebo z Francie dovezený pes grand basset 
griffon vendéen inženýrky Přehnalové, či 
ze Švýcarska dovezený jurský honič pana 

Po náročné sezóně 2008/2009 by člověk 
očekával, že si SemTamFór odpočine ve 
víru letních radovánek. Avšak opak je 
pravdou. Během léta rozdávali členové 
souboru radost skrze svá představení 
Benátky pod sněhem a Orgasmus bez před-
sudků po celé republice. Přes Konstantino-
vy lázně, Bechyni, Mladou Boleslav jsme 
se procestovali až na Jiráskův Hronov.

A právě 79. Jiráskův Hronov byl 
pro soubor zlomový. Kromě toho, že se 
SemTamFór zařadil mezi nejpočetnější 
účastníky seminářů a dílen Klubu nejen 
mladých divadelníků – tedy celkem pat-
náct členů, tak potvrdil post kvalitního 
žánrového divadla s inscenací Gilles 
Dyreka Benátky pod sněhem. „Soubor 
se specializuje především na situační 
a konverzační komedie a nutno dodat, 
že je jedním z mála, který to dokáže na 
velmi dobré úrovni.“ (Alena Exnarová. 
Festivalový zpravodaj.)

Podle svého zájmu členové navštívili 
různorodé semináře. Kurs praktické režie, 
Dramaturgie, Jevištní řeči, Iniciace mluvy, 
Technický seminář a dílnu Recorverd 
Alchemy, jež byla zaměřena na netradiční 
práci s pohybem a hlasem. Kromě prak-
tických dovedností se členové vzdělávali 
i na poli teoretických znalostí díky účasti 
na Problémových a Diskusních klubech. 

Léto je však za námi a před námi spous-
ta práce a cílů. V sezóně 2009/2010 nás 
čeká první mezinárodní výjezd, a to až do 
daleké Slovenské republiky, kde jsme byli 
pozváni k účasti na každoročním festivalu 
„Zejdeme sa na hambálku 2009“. Další 
akcí chystanou divadlem SemTamFór je 
podzimní přehlídkaSlavičínské padající 
listí 11. – 13. 9. 2009, která ofi ciálně za-
hájí novou divadelní sezónu 2009/2010. 
Obdobně jako minulý rok nabídneme 
zájemcům nahlédnutí do zákulisí divadla 
a možnost účastnit se příprav inscenací 
jak na jevišti, v hereckých šatnách, tak 
i v technických prostorách. Dále se mů-
žete zúčastnit veřejné zkoušky, ukázky 
hereckého tréninku a cvičení a budete 
mít možnost si cokoliv vyzkoušet.

Na sklonku každého dne zveme všech-
ny diváky do pekla Sokolovny k vzájemné 
diskuzi o představeních, divadle a nebo 
o počasí. 

Věříme, že se budeme v průběhu celé 
sezóny potkávat a těšíme se na Vaši ná-
vštěvu.  Divadlo SemTamFór

6. ročník Lochoveckého poháru ve Slavičíně Vzpomínka na léto...
Růžičky. Pozornost mnohých přitahoval
také trpasličí jezevčík tygrovaného zbarvení,
které u těchto psů mnozí účastníci viděli
v životní velikosti poprvé. 

Nástup, slavnostní zahájení i vyhod-
nocení proběhlo již tradičně v Pivečkově
lesoparku. Všichni psi byli na zkoušky dobře
připraveni a postupně s větším nebo menším
úspěchem absolvovali jednotlivé disciplíny.
Štěstí měli zejména ti, kteří si vylosovali nízké
startovní čísla, neboť v průběhu dopoledne
se strhla pořádná bouřka, která nejen smyla
v lese nakapané stopy, ale řádně prověřila
i některé účastníky při zkoušení disciplíny
„odložení“, kdy pes musí zůstat bez přítom-
nosti vůdce v tichosti pět minut na určeném
místě v lese. Proudy vody nakonec doslova
zatopily umělou noru a zkouška byla místy na
hranicích regulérnosti. I přes tyto nezvykle
tvrdé podmínky žádný z vůdců psa neodvolal
a všichni zkoušené disciplíny zvládli.

 Vítězem poháru se stala fenka drsno-
srstého jezevčíka Ajša z Hustopečských
rybníků vedená panem Aloisem Kotulánem
ze Svárova. Jako jediná dosáhla ve všech
zkoušených disciplínách na plný počet bodů.
Odměnou pro vůdce pak byl nejen tradiční
krásný pohár, ale i lovecké boty darované
fi rmou Prabos plus, a. s., tradičním výrobcem
kvalitní trekingové obuvi pro myslivce.

Ing. Antonín Gbelec

a vzhůru do nové sezóny

…my, co nezapomínáme, jsme Vás pozvali, abyste vzpomněli…
Tak přesně v tomto duchu se nesl v so-

botu 18. 7. 2009 již šestý ročník Memoriálu
Jožky Hrnčiříka, který proběhl v zámeckém
parku. Vzpomínkové akce se zúčastnilo
15 tříčlenných družstev, které změřily
síly v nohejbalu. Letos se nehrály kužel-
ky, protože kuželna prochází generální
rekonstrukcí.

Na třetím místě se umístil PTÁČEK
team, na místě druhém to byl ABSINT
a putovní pohár si vybojoval tým z Uher-
ského Brodu s názvem MMS.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
městu Slavičín, které zajistilo trofeje pro
vítěze, Sportovním klubům Slavičín za za-
půjčení kurtů, restauraci Zámek za zajištění
mobilních stolů a židlí. V neposlední řadě
patří velký dík panu zastupiteli Mgr. Aleši
Ptáčkovi, který již tradičně celou akci pro-
fesionálně ozvučil a moderoval. 

Šestý ročník memoriálu je již minulostí,
ať žije ročník sedmý. Jste srdečně zváni! 

Za organizátory memoriálu
Zdeněk a Tomáš Hrnčiříkovi

Belgičané vyhráli ve Slavičíně
Brazilští a afričtí míčoví kouzelníci

nadchli slavičínské diváky, Jerevan vydržel
hrát vyrovnanou partii pouze první poločas.

Belgický celek Di Meglio Magic Dour byl
v pátek 14. 8. 2009 soupeřem Jerevanu. Belgi-
čané jsou vítězi národního poháru a za týden
je čeká belgický superpohár s mistrovským
Amigem Schepdaal. Hráči Magic Dour mají
navíc ve svém mužstvu dva hráče z Brazlie
a také dva Marokánce.

Slavičínská hala patrně ještě nezažila
takovéto vystoupení míčových kouzelníků
a bylo se opravdu na co dívat. Domácí kolektiv,
kterému chybělo mnoho dlouholetých opor,
nezklamal a hlavně v první půli byl favoritu
důstojným soupeřem. První poločas skončil
2:3, Slavičané inkasovali branku do šatny
20 sekund před koncem. Ve druhém dějství
nejdříve Haraga trefi l tyčku a místo kýžené-
ho vyrovnání začal Magic unikat gólově po
pěkných akcích a domácímu týmu začaly
docházet síly. Oba soupeři dávali do hry

veškeré zaujetí, a to se muselo určitě divákům
líbit. Ti nešetřili potleskem pro oku lahodící
kombinace obou týmů. Na společném večeru
vedení Magic kvitovalo pohoštění pro jejich
tým a nešetřili chválou na prostředí ve Slavi-
číně nebo v Luhačovicích, kde strávili celý
týden na přípravném kempu.

Konečný výsledek 3:7 byl pro hosty spra-
vedlivý, ale důležitější bylo poznání, že i naši
kluci se umí poprat s profesionály. Jerevan
dostal nabídku k odvetným dvojutkáním na
belgické půdě, ale vše je teprve v jednání.

Jerevan Slavičín – Di Meglio Magic Dour 
(Belgie) 3:7 (2:3)
branky Jerevanu: Filip Macek 2 a Zdeněk
Julina, za hosty Mahoud 3, Glauber 2, Er-
rahmouni 2, 
sestava Jerevanu: Ondra Soukeník – Milan
Both, Zdeněk Julina, Filip Haraga, Filip Ma-
cek, Michal Ocelík a Tomáš Hnilo.
Pár fotek najdete na : http://lolas.rajce.net/
Fotky_ze_zapasu_Jerevanu Petr Koseček



Září/20099

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

Dne 21. srpna 2009 tto bude 30 let, 
co zemřel náš ttatínek,

pan František MAARCANÍK 
z Bohuslavic nad Vlááří a 17. srpnp a

29 let, co zemřela maminka, 
paní Amálie MARCCANÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínnku děkuje 
dcera Anežka s mmanželem.

Dne 2. 9. 2009 vzppomeneme
1. smutné výročí úúmrtí pana 

Milana HAVRLANTTA a zároveň 
si připomeneme 30. 9. 2009 jeho 

nedožitých 770 let.
Kdo jste ho znali aa měli rádi, 

věnujte mu tichou vvzpomínku.
Vzpomínáme na Tebbe. Manželka

a synové s roddinami. 

Dne 5. září 2009 si p pomenempřipomeneme
4. výrý očí úmrtí manželkyy, mamin-

ky, babičky, prababičky, sestry, 
paní Boženy STUDENÍKOVÉ 
y y p y yy

ze Slavičína.
S láskou vzpomíná manžel, dcera

Božena s rodinou, dcera Jana, 
bratr Oldřich.

Dne 21. září 2009 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

Aloise PEŠKA z Nevšové.
ý p

Zároveň by se 24. října dožil 
86 let. 

S láskou a úctou vzpomínají man-
želka, syn a dcera s rodinou.

Dne 5. zzáří 2009 vzpomeneme 
10. vvýrročí úmrtí pana 

Anttonío nana TESESÁKAÁKA ze ze Sl Slavia čínčína.a.
ý p

S láskáskou ou a úa ctoctou vu vzpozpomínmínajíají ma man-n
želka a ddcery s rodinami.

DneDneDn  2.2 2  zá zá záříříří 2002002009 v99 zpomenmeme emeemeeme 
1.1. 1. výrvýrvýročíočíočí úm úm úmrtírtírtí pa pa pannní 

MarMarMarie ieie MACMACMACKOVKOVKOVÉ zÉ É e Se Se Slavavavičíičíičína.nana  
ý ppp

S lS lS láskáskáskouou ou a úa úa úctoctoctou vu vu vzpozpozpomínmínmínajajía  děti
s rs rs rodiodiodinamnamnami.i.i.

Dnenene 14. zzzáříí  2009 vzpomeneme 
2. smutnnén  vvvýročí úmrtí pana 

Jaromíra KOVKOVKOVAŘÍKA ze Slavičína. 
ý p

S láskou a úcttot u vzpomínají man-
želka a da dcery s rodinami.

p j pUpřímně děkujeme všem příbuz-
nýmý , p, přátelům, , známýmý  a zejjména
fotbalovým odchovancům, hráčům 
a vedení FC TVD Slavičín za vel-

kou účast, květinové dary a projevy 
soustrasti při posledním rozloučení
s panem Františkem MARYÁŠEM.

p p

Manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 15. září 2009 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Karla SLÁMEČKY 
ý

z Hrádku-Kolelače. 
S láskou a úctou vzpomínají 

tatínek, manželka, dcera s rodinou 
a synové

Dne 15. září 202009 09 vzpvzpomeomenemnemee 
20 20 letlet od o  úmmrtírtí 

pana Janana BA BAŘINŘINY zY z Hr Hrádkádku.u
S lS láská ou a úúctoctouu vzpopomínmíná mmanžanžel-el-

ka k a da dcercery sy  roodindinamiami..

DneDneDne 12 12 12. 9. 9. 9. 2. 22009009009 up up uplyne 6 smutných 
lletle , kkkdy dy dy násnásnás op op opustustustil,il,il, a zároveň by se 

10.10.10  9. 9. 9. 20 20 200909 09 dododožil 50 let 
pannn ZdZd Zdeněeněeněk Sk Sk STRUTRUTRUŠKAŠKAŠKA ze Slavičína.

S láskáskáskou ou ou a úa úa úctototou vuu zpomínají man-
želželželka,ka,ka, dě dě dětititi, rodiče a bratr. 

DneDnDn  27. září vzpomeneme 4. výročí 
úmrúú tí našeho syna a bratra, pana

Tomáše JORDÁNA z Lipové.
y p

Za tichou vzpomínku děkují rodiče 
a sourozenci.

Děkujej me touto cestou za účast 
při posledním rozloučení s panem

Karlem ŠPALKEM.
Současně děkujeme

paní MUDr. Pinďákové
a sestřičce Horalíkové za péči věno-

vanou manželovi a tatínkovi.
Rodina Špalkova.

Dne 13. září 2009 vzpomeneme
7. výročí úmrtí paní

Evy VOTÝPKOVÉ
ýý

, roz. Plíhalové.
Za tichou vzpomínku děkují man-

žel, děti, rodina Plíhalova 
a Votýpkova.

2. 9. 2009 vzpomeneme Dne 
čí, kdy nás navždy opustil6.výroč

pan Ing. Jan KARAS.p
10. 2009 by se dožil 63 let.DneDne 9. 9. 
zpomínají manželka a synStáStálele vzvz

s rodinou. 

9. 2009 tomu bude 5 let, coDne 3. 9
ždy opustil můj manžel, nášnás navž
tatínek a dědeček, 
an Rudolf KOFROŇ.p

Děkujeme všem, 
eří vzpomenou s námi.kte
zpomínají manželka a dětiStále vz

s rodinami.

4. září 2009 uplynou čtyři Dne 14
dy nás navždy opustila našeroky, kd
ka, maminka a babička, paní manželk

a HUDEČKOVÁ z Divnic. Božen
p

Kdo jsj te ji j znali a měli rádi,, věnujjte 
jí tichou vzpomínku. Děkuje rodina.

NAROZENÍ
Josef a Martina Zichovi – syn Filip
Martin a Michaela Gubischovi – dcera Vanessa
Jiří a Miroslava Zichovi – dcera Sára
Radim Došla a Pavlína Hyžíková – dcera Nikol
a syn Dominik
David a Simona Remešovi – dcera Tereza

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVENEC

SŇATKY
John Gerard Donnelly a Lenka Goňová
Zdeněk Kašpar a Jana Onderková
Milan Červeňan a Lucie Hájková

p

Ivo Rohlena a Eva Sobková
Tomáš Juřík a Jana Macháčová
Petr Kovařík a Hana Gottwaldová
Libor Bartozel a Jana Hošíková

ÚMRTÍ
 7. 7. 2009 Matylda Čechová, 90 let, Slavičín
 9. 7. 2009 Ludmila Hasíková, 84 let, Petrůvka
 13. 7. 2009 Zdeněkk Ambrož, 79 let, Slavičín
 14. 7. 2009 Jan Rakk, 81 let, Nevšová
 16. 7. 2009 Františeek Maryáš, 82 let, Slavičín
 17. 7. 2009 Josef Koopecký, 84 let, Šanov

y

 23. 7. 2009 Jaroslavv Míča, 72 let, Hrádek
 30. 7. 2009 Karel Špalek, 86 let, Slavičínl k 86 l t Sl ičí

Dne 26. 9. 2009 se dožívá
90 let naše drahá maminka, 
paní Bohumila JAHNOVÁ.

Přejeme jí do dalších let hodně
štěstí, zdraví a životní pohody. 

Dcery s rodinami.

Blahopřání
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Travní lyžování ve Štítné 
Lyžařský vlek ve Štítné se nezastaví ani

v létě. Travní lyžování zahájil p. Luboš Suro-
vec se svou dcerou Lucií, která se probojovala
do reprezentace ČR a vybojovala vynikající
umístění na mistrovství Evropy i světa. Má
i mladé nástupce. Letos v kategorii mladších
žáků obsadil Hynek Rajch (Grasski Zlín)
2. místo v mezinárodních závodech FIS,
rodák ze Slavičína Filip Machů (LO Brumov)
v kategorii předžáků dokonce zvítězil.

Obec Štítná nad Vláří-Popov udržuje
svah, k zapůjčení byly pořízeny travní lyže
i ochranné pomůcky.

Přineste si s sebou lyžáky a přijďte si
vyzkoušet, jak se jezdí v létě na lyžích! Ly-
žuje se pravidelně v sobotu dopoledne a ve
všední dny po domluvě s obsluhou vleku,
tel.: 604 116 061, 603 511 080.

Letos se uskuteční i závody na štíten-
ském kopci. Měla by se zde sejít i špička
České republiky. Termín konání je v sobotu
19. září, v pátek, den před závody je celo-
denní trénink.

Přijďte srovnat síly, zalyžovat si nebo
fandit a neseďte doma u televize a počítačů.
I tady se bude na co dívat. Zdeněk Machů

Dne 5. 9. 2009 proběhne v Divnicích 
MALÉ KOŇSKÉ KLÁNÍ 
 soutěže pro děti,  jízdy na čtyřkolkách 
 ukázka SDH Slavičín
Začátek v 10 hodin, občerstvení zajištěno.

PODĚKOVÁNÍ
„Přátelé z lásky“, sdružení rodin s handicapo-
vanými dětmi ze Slavičína a blízkého okolí, 
děkují za sponzorský dar 25 000 Kč Šárce

Valčíkové, Marcelu Zvonkovi a všem pořada-
telům akce DĚTSKÝ DEN, která se uskutečnila

1. 8. 2009 v Hrádku.
Částku sdružení využije na akce, 

které pořádá během roku.

Dne 29. srpna 1972 byly ve Slavičíně 
a okolí velké povodně. Psali jsme o tom dříve 
ve Slavičínském zpravodaji.

Letos přikládáme fotografi i vodoznaku 
na levém mostním pilíři, v pohledu proti 
vodě z pravého břehu Říky od budovy České 
spořitelny. Původní vodoznak se nezachoval 
celý, jelikož část pilíře odpadla – vodoznak 
byl v roce 2007 obnoven.  J. Zabloudil

Kopaná FC TVD
Muži A
Ne  13. 9. FC Dosta Bystrc, 10.15
Ne  27. 9. SK Uničov, 10.15

Muži B
Ne  6. 9. TJ Slavkov, 10.15
Ne  20. 9. SK Louky, 10.15

Dorost
So   19. 9. Chvalčov, 10.00

Žáci
So   5. 9. Val. Meziříčí, 9.30 a 11.15
So   12. 9. Horní Bečva, 9.30 a 11.15
So   26. 9. Hulín, 9.30 a 11.15

Přípravka
Po   14. 9. Veselí n. Moravou, 16.00
Po   28. 9. SK BORŠICE, 16.00   

VD
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   1. 9. 17.00 Radnice
VERNISÁŽ VÝSTAVY HISTORIE ZUŠ
   3. 9. 15.00 Městská knihovna
SETKÁNÍ S NEZBEDNÍČKEM POPLETOU
   4. 9. 19.00 Sokolovna
PUCALLPA – MĚSTO PERUÁNSKÉ AMA-
ZONIE – promítání z cest Jany Mikulcové
   5. 9. 10.00 Divnice
MALÉ KOŇSKÉ KLÁNÍ –
zábava a soutěže pro veřejnost
   6. 9. Zámecký park
JAK TO DĚLALI NAŠI STAŘÍČCI
 10. 9. 19.00 Sokolovna
MACHU PICCHU, CUCZO, TITICACA... – 
promítání z cest Jany Mikulcové
 11. – 13. 9. 
SLAVIČÍNSKÉ PADAJÍCÍ LISTÍ –
divadelní přehlídka

VÝSTAVY
 Radnice – HISTORIE ŠKOLY 
tabla absolventů ZUŠ Slavičín
 Městské infocentrum – 65. VÝROČÍ 
LETECKÉ BITVY NAD BÍLÝMI KARPATY

Kalenddářee, ppozvvánkky

Základní umělecká škola Slavičín
zahájí novvý školní rok

výsttavou HISTORIE ŠKOLY,
j ý

která přeedstaví tabla absolventů huudebního 
a výtvarnéhoo oboru školy,,

a zároveň bbude ohlédnuutím za třicetileetou činností 
uměleckého školství ve Slaviččíně.

Vernisááž – 1. září 2009 v 17.000 hod.
v přeedsálí slavičínské radnice.

Zveme Vás na 
PROMÍTÁNÍ O PERU
O svéé zážitkky z 3,5měsíčnního stipendijníhho po-
bytu vv Peru sse s Vámmi poděělí Jana Mikulcoová.

 4.. 9. – PPUCALLLPA – městoo peruáán-
skké Amazoniee

 100. 9. – MACHHU PICCCHU, CUCZOO,
TITICACA...

Kde: Sokoloovna SSlaviččín, 19.00 hoddin
Vstuppné dobbrovolnéé.

Připomínka povodní 

V sobotu 1. 8. 2009 proběhl na výletišti
v Hrádku první ročník Dětského dne, 
který vyvrcholil ve večerních hodinách 
koncertem místních HUP a držitele něko-
lika slovenských slavíků, kapely DESmod.

Tato akce by se neobešla bez podpory
sponzorů a také pořadatelů!

Považujeme za povinnost poděkovat 
fi rmám: CONVERSE, HOPA, NICOMA, 
ELVA za sponzorské dary a dalším, kteří 
věnovali hračky a cukrovinky pro děti! 
Za podporu patří dík městu Slavičín 
a infocentru Slavičín.

 Dále děkujeme všem pořadatelům
dětského dne, jež se s odhodláním po-
starali o zábavu dětí i dospělých: SDH 
Hrádek, SDH Štítná, modelářům ze 
Slavičína, Jarkovi Orsákovi, Šrotákům, 
Army Parku, Lavr Design, L. Maděrkovi, 
M. Kramárové a dalším, bezmála padesáti 
dobrovolníkům.

Ovšem asi největší zásluhu na bez-
chybném průběhu akce měli všichni ti 
bezejmenní, kteří se od pátku do neděle 
neúnavně a nezištně starali o chod 
celého víkendu, který určitě příští rok 
zopakujeme. 

Odměnou nám všem je, že celý výdělek
– 90 218 Kč – bude rozdělen mezi místní 
dobročinné organizace a lidi s různým 
postižením. Foto z akce najdete na http://
majosek.rajce.idnes.cz/desmod_foto/.

Majoš Zvonek a Šárka Valčíková

DESmod
rozezpíval Hrádek

Pozvánka do knihovny
Milí rodiče, dědečkové a babičky!
Po prázdninové přestávce Vás opět srdeč-
ně zveme i s Vašimi nejmenšími do říše 
dětských pohádkových příběhů s názvem 
Tajemství kouzelné školní aktovky.

Vypravěčem a zároveň hlavním ak-
térem pořadu není nikdo jiný než veselý 
a neposedný skřítek Nezbedníček Pople-
ta. Připraven je pestrý program, v němž 
nebude chybět maňáskové divadlo, čtení 
pohádek, soutěže, zábavné malování, 
drobné odměny a nezbytné občerstvení. 

Akce proběhne tradičně v prostorách 
dětského oddělení Městské knihovny Sla-
vičín ve čtvrtek 3. 9. 2009 od 15.00 hod.
Informace:
http://knihovna.mesto-slavicin.cz, 
případně na tel.: 577 341 481.

Milí čtenáři a návštěvníci,
Městská knihovna Slavičín Vás po 
prázdninách vítá ve své obvyklé půj-
čovní době:
Pro dospělé
Pondělí:  7.30 – 12.00  12.30 – 15.00
Úterý:   12.30 – 17.00
Čtvrtek:  7.30 – 12.00  12.30 – 18.00
Pátek:   12.30 – 16.00 
Pro děti do patnácti let
Pondělí:   12.30 – 15.00
Úterý:   12.30 – 17.00
Pátek:   12.30 – 16.00
Tel.: 577 341 481
E-mail:knihovna@mesto-slavicin.cz
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Festtival Slaviččínskké paddajícíí listí
11. – 133. 9. 220099 

 aktivní znalost prostředí .NET zvláště jazyka Visual Basic.
NET

aktivní znalost jazyka Visual Basic 6.0
aktivní znalost jazyka SQL
obecně znalost PHP, MySQL
programování webových aplikací
časová fl exibilita
ŘP sk. B
 SŠ/VŠ vzdělání – IT oblast výhodou
Pracoviště: Slavičín
Kontakt: CAMO, spol. s r. o., Osvobození 237, Slavičín; 
tel.: 577 343 688; ing. Rudolf Fojtík; fojtik@camo.cz

přijme PROGRAMÁTORA

Široký sortiment značkového spodního 
prádla pro děti a dospělé

TEXTIL MIRKA SLAVIČÍN
naproti nemocnice

 boxerky  trenýrky kalhotky 
 nátělníky pyžama noční košile 
 soupravy podprsenky ponožky 
 punčochy termoprádlo  funkční 
prádlo Moira

Andrie, Gina, Cornette, Jitex, Loana, 
Jane, Spoltex, RS, Stelei a jiné

SADOVNICTVÍ - ODBORNÝ 
ŘEZ OVOCNÝCH SADŮ
 výškové práce pomocí horolezecké 

techniky
 rizikové kácení
 pořez paliva – těžba
 terénní úpravy (mechanizací)
 projektování zahrad
 výsadba

Zbyněk Martinec, 763 21 Slavičín
Mobil: 732 157 757

Hokejový club Brumov-Bylnice 

oznamuje, že je možné se zaregistro-
vat a objednat si ledovou plochu

na www.hokejbrumov.cz.

Cena ledové plochy na 90 min. 
od 16.45 hod. 2 700 Kč, 

do 16.30 hod. cena dohodou.

Mgr. Marie Ťulpová 
nabízí ve Slavičíně od září/října 2009
kurzy německého jazyka:
- pro začátečníky
- pro mírně pokročilé
- pro pokročilé
- německou konverzaci a obchodní němčinu
- překlady a fi remní kurzy něm. jazyka
Informace a přihlášky na tel. 605 706 344.

Program září:
BLÁZNIVVÉ ZÁŘÍ
Více na wwww.aclub-sslavicin.cz.

Pátek 11. září
15.00 Off – program: 
Otevření zázemí Sokolovny
Pohled do zákulisí příprav premiéry. 
Pro všechny zájemce, kteří chtějí na vlastní 
oči vidět zmatek před premiérou .
Vstup volný
9.30 Divadlo SemTamFór
Elektrická puma Jiří Suchý –
1. PREMIÉRA SEZÓNY!!!
Parodie na anglické bondovky – muzikál
Vstupné 50 Kč
Sobota 12. září
10.00 Off – program: 
Otevřená zkouška Divadla SemTamFór
Pohled do zákulisí aneb jak vypadá zkou-
šení nové hry.
Vstup volný
15.00 Divadlo 6. května Holešov – host 
festivalu
LAKOMEC Moliére ( Jean Bapt iste 
Poquelin)
Na slavičínská „prkna“ se vrací Jan Ne-
jedlý v této klasické komedii.
Vstupné 50 Kč
17.30 Divadlo SemTamFór
Orgasmus bez předsudků Diego Ruiz,
Fiona Bettanini
Některé věci se říkají jen v posteli – 35. re-
príza této úspěšné konverzační komedie
Vstupné 50 Kč
18.30 Off – program: 
Procházka divadlem
Procházka technickým, jevištním a herec-
kým zázemím divadla v plném provozu 
i s patřičným komentářem. Návštěvníci 
uvidí, co všechno je potřeba připravit 
a zajistit pro bezproblémový průběh před-
stavení Benátky pod sněhem.
Vstup volný
20.00 Divadlo SemTamFór
Benátky pod sněhem Gilles Dyrek
Konverzační komedie o partnerských 
vztazích. Tato inscenace se s velkým ohla-
sem účastnila Jiráskova Hronova 2009
Vstupné 50 Kč
Neděle 13. září 
10:00 Maňásek při ZŠ Vlára
Zima za dveřmi
Pohádka v provedení dramatického 
kroužku ZŠ Vlára
Vstupné 30 Kč
Občerstvení zajištěno během celého festi-
valu – hlady nikoho nenecháme.
Každý večer bude otevřeno Peklo k vzá-
jemné diskuzi o představeních, divadle 
nebo o počasí.
Od 14. září začne v divadle pracovat nová 
skupina příchozích členů. Pokud budete 
mít zájem se k nám přidat, neváhejte nás 
během celého Padajícího listí kdykoliv 
kontaktovat.
Místo konání: Sokolovna Slavičín
Za podporu Slavičínského padajícího listí 
2009 děkujeme městu Slavičín a Zlínské-
mu kraji. (www.semtamfor.cz(( )z

rek
la

m
a
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Rickman, Bill Pullman, Chris Pine, Freddne, Freddy Rodri-
guez, Rachael Taylor. Premiéra Premiéra americké komedie. 
Vstupné 70 + 1 Kč. + 1 Kč. MLÁMLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 čtvrtekčtvrtek k 17. – 9 hodin fi lmové představení pro
mateřské škkoly
 NEZBEDNÍCI – Pásmo krátkých fi lmů pro děti. 
Vstup zdarma.

 čtvrtek 17. – 20 hodin fi lmový klub
 35 PANÁKŮ RUMU – Příběh otce a dcery, na 
který se nezapomíníná. Lionel je řidičem RER, paříž-

í,ských vlaků, které veedou až na vzdálená předměstí,
ařížeodkud lidé denně dojíížděž jí za prací do vnitřní Paříž

ích bytů.a navečer se zase vracejejí do svých sídlištních
svou dcerouV jednom takovém bydldlí i Lionel se svo

m vychoval. ŽijíJoséphine, kterou po smrrti t ženy sám v
enechají proniknout spolu v tiché harmonii, do nníž nene

en pro druhého, ale José-ani své přátele. Zůstali jedenn p
chtít žít i svůj vlastní život.phine dospívá a bude chtí

začíná uvědomovat, že přicházíČas běží a Lionel si začí
může znamenat i jejich rozloučení.změna, která může

abitý fi lm s hudbou Tindersticks. Emocemi nabit Režie:
enisová.Claire Deni Hrají: Grégoire Colin (Královna

got; Vysněný život andělů, Před deštěm), AlexMargot;
Descas (Miluji tě k sežrání), Mati Diopová, NicoleDesc
Dogueová. Francouzské fi lmové drama – premiéra.
Vstupné členové Filmového klubu 20 + 1, ostatní
70 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 pátek 18. – 8.30 hodin – fi lm a škola, fi lmové
představení pro SOŠ Slavičín
MILIONÁŘ Z CHATRČE – Mladičký Ind Jamal
Malik má jen to nejzákladnější vzdělání a pochází
z chudobou prorostlého Bombajského slumu, přesto
dokázal to, co se před ním nepovedlo ani váženým
doktorům či učitelům – v indické mutaci vědomostní
soutěže Chcete být milionářem? již zodpověděl
otázku za deset milionů rupií a večer jej čeká otázka
poslední, hodnocená dvojnásobnou částkou. Malik
je teď však vyslýchán policií pro podezření z pod-
vodu. Vypráví proto nekompromisním policistům
svůj životní příběh, z něhož nejen vyplývá, odkud
zná odpovědi na položené otázky, ale odkrývají se
v něm i kruté okamžiky jeho dětství, v nichž hrál
osudovou roli jeho starší bratr Salim a krásná dívka
Latika, do níž se Jamal zamiloval. Režie: Danny
Boyle, Loveleen Tandan. Hrají: Anil Kapoor, Dev
Patel, Suarabh Shukla. Americké Oscarové drama
s titulky.

 neděle 20. – 17 a 20 hodin 
 PŘEDČÍTAČ – Příběh fi lmu Předčítač začínná n
v poválečném Německu. Teenagerovi Michaeloovio
Bergovi (David Kross a později Ralph Fiennes)s) se s)
udělá špatně a domů mu pomůže neznámá třicátntnice tn
Hanna (Kate Winslet). Michael se uzdraví a HaHaHannu Ha
najde, aby jí poděkoval. Rychle mezi nimi vzzniknezn
vášnivý, ale utajený vztah. Michael zjistí, že e Hannae 
má ráda, když jí někdo předčítá knihy. I přes inintenzituin
vzájemných citů ale Hanna jednoho dne e záhadně e 
zmizí. O osm let později se Michael jakožtžto student žt
práv, který přihlíží soudům s válečnýmmi zločinci,m
s Hannou znovu s úžasem setkává – potkká ji na lavici k
obžalovaných. Když se dozvídá o jejejí minulosti,ej
odhaluje tajemství, které zcela změníní jejich životy.ní
Předčítač je mrazivý příběh o pravddě a odpuštění,d
o tom, jak se jedna generace vypořáddává se zločiny téd
předešlé.Režie: Stephen Daldry.HrHrají:Hr  David Kross,
Kate Winslet, Lena Olin, Raplh FiFiennes. Americké Fi
fi lmové drama – premiéra. Vstuppnép 70 + 1 Kč. MLÁ-
DEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 čtvrtek 24. – 20 hodin 
POKOJ V DUŠI–Silný živototní příběh se odehráváot

na pozadí drsné scenérie hor sse vším, co je pro střední se

 čtvrtek 3. – 20 hodin fi lmový klub
 HEREČKY –Y Marcelline je obletovaná herečka,
kterou už unavují herecké i milostné nabídky. Když
však těsně před svými čtyřicetinami dostane hlavní
roli v Turgeněvově divadelní hře Měsíc na vsi, setkáetká
se po dlouhé době s přítelkyní z herecké akadecké akademie,
která mezitím stihla založit rodinu. t rodinu. Marcelline pro-
padne úzkosti, co dál se co dál se svvým prázdným osobním
životem. Záchyem. Záchytné body hlededá u bývalých milenců, 
mladmladého kolegy (Louis Garreel, l jenž je také součas-
ným přítelem Tedeschiové), u u excentrické matky
(kterou hraje skutečná matka režižisérky), překvapené 
gynekoložky, panenky Marie i ppřízraků mrtvého 
otce a své první lásky. Křehká trragia komedie tak
získává na spádu. Na hranici patosusu a sebekritic-
kého humoru přináší silnou katarzi pi pro každého,
kdo se jednoho dne probral z pracovníhího kolotoče,
a když otevřel oči, neviděl nikoho ddalša ího než
sebe. Režie: Valeria Bruni-Tedeschi. Hraají:j  Valeria 
Bruni-Tedeschi, Louis Garrel, Noémie LLvovsky, 
Mathieu Amalric. Premiéra francouzské ttragr iko-
medie. Vstupné členové Filmového klubu 2020 + 1,
ostatní 70 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 neděle 6. – 17 a 20 hodin
 HOLKA Z MĚSTA – Lucy Hillová je ambicióznní 

jea podnikavá manažerka žijící v Miami. Milujee
ostup.své boty, miluje svá auta a miluje kariérní postu

dobý úkolKdyž dostane nabídku na jeden krátkodobý
vala výrobní– neznámo kde – aby restrukturovala

vědomím, že mátovárnu, skočí po této možnosti s věd
Co však začíná jakojasné povýšení na dosah ruky. Co

stává zkušeností, kterájednoduchá práce, se brzy stá
cy postupně odhaluje hlubšíjí zcela změní život. Lucy p

, a co víc, také muže svých snů.smysl svého života, a
Režie: mer.Jonas Elmer Hrají: Harry Connick Jr., Nathan 

ée Zellweger, Siobhan Fallon. PremiéraFillion, Renée Z
ké romantické komedie. Vstupné 64 + 1 Kč.americké r

2 LET NEVHODNÝ.DO 12 L
 čtvrtek 10. – 20 hodinč ART kino uvádí

PAŘÍŽ 36 – Smích a přátelství vás přinutí věřit.
Příměstská část severovýchodní Paříže, prosinec
1935 – červenec 1936, během „revolučního“ období
Lidové fronty (která jako první zavedla placenou
dovolenou a kratší pracovní týden). Tři nezaměst-
naní herci se rozhodnou převzít násilím kabaret,
kde ještě před pár měsíci pracovali, a rozjet v něm
svoji show. Snímek Paříž 36 se natáčel v Praze.
Režie: Christophe Barratie. Hrají: Gérard Jugnot,
Clovis Cornillac, Kad Merad, Pierre Richard, Ber-
nard-Pierre Donnadieu, Maxence Perrin. Německé
fi lmové drama – premiéra. Vstupné: 64 + 1 Kč.
DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 13. – 17 a 20 hodin
 VÍNO ROKU – Do dějin lidstva se zapsala řada
událostí, v nichž Amerika prokázala světu své
kvality: procházka Neila Armstronga po Měsíci
či vítězství amerických hokejistů proti Sovětské-
mu svazu na Olympiádě v roce 1980. Ale jedna
taková událost se nikdy nedočkala uznání, které
si zasluhuje. V roce 1976 vyvolala ve vinařských
kruzích malá americká vinice rozruch tím, že při
slepé ochutnávce porazila vyhlášená francouzská
vína a defi nitivně tak zapsala Kalifornii do mapy
vinařského světa. Nováček Jim Barrett (Bill Pullman)
riskoval vše pro to, aby vyrobil to nejdokonalejší
kalifornské Chardonnay. V Paříži mezitím přišel
upadající vinař Steven Spurrier (Alan Rickman) na
dokonalý plán, jak svůj obchod s vínem dostat opět 
do popředí zájmu. Ani Spurrier, ani Barrett neměli
nejmenší tušení, že jejich přičinění navždy změní
dějiny vinařství. Režie: Randall Miller. Hrají: Alan

át, pytláctví, rasová áctví, áctví, rSloS vensko typické – patriarchát, p
řeva, ale hlavně ukazuje avně uavně ukneesnášenlivost, krádeže dřeva

iny, víru, přátelství a lásku. telství atelství a vellkouk  soudržnost rodiny,
ěhem Tóna (Attila Mokos), který a Mokos)la Mokos)Pokojoj v duši je příběhem

h vrací z vězení, kde si odseděl trest e si odsede si odseděse po ppěti letech vr
Přijíždí do rodné vsi a zjišťuje, že mnohé zjišťuje, že mzjišťuje, žemza krádedeže. Přij

měnily: s manželkou (Helena Krajčiová) se elena Krajčielena Krajčivěci se změnm
zil, pětiletého syna vlastně nezná, nemůže najít nezná, nemůnezná, ne žodcizil, 

novou práci. Jeho přátelé z dětství – kněz Marek (Jan ví – kněz Martví – kněz Marnovo
Vondráček) a podnikatel Peter (Robert Więckiewicz) (Robert Więcki(Robert Więc iV
se mu snaží pomoci v návratu do normálního života, do normálníhodo normálního 
ale mají své vlastní problémy a trápení. Tóno zoufale y a trápení. Tóno zy a trápení. Tónoz
hledá východisko ze své situace. Šanci mu nakonec uace. Šanci mu nuace. Šanci mu a
jako jediný dá majitel místní železnice, strojvedoucí ní železnice, strojvní železnice, stro v
Smejkal (Jaromír Hanzlík), který jako jeden z mála k), který jako jedenk kte eden
netrpí předsudky. Režiee: e .Vladimír Balko.. Hrají: 
Attila Mokos, Helena Krajčiová, Jan Vondráček, Krajčiová, Jan VondKrajčiová, Jan Vond
Jaromír Hanzlík, Robert Więckiewicz, Roman bert Więckiewicz, obert Więckiewicz, R
Luknár. Slovenské fi llmové dé dramrama va ve lm enském slovee
znění. Vstupné 70 + 11 Kč. 1 HODNÝDO 12 LET NEVHVHH .

 neděle 27. – 15 hhodin ho bijásek
CESTA NA MĚSÍC  3DC  – níci jsou Tři malí muší uličnn
nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek rádi. Každý je jiný: Nat jerádi. Každý je jiný: Nat je
a rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a Cvalda je IQ má chytrý mozek a CvIQ má chytrý mozek a Cv
neuvěřitelně žravý. Rok 1969: „Kosmická raketa ravý. Rok 1969: „Kosmickáraa ok 1969: „Kosmická
Apollo 11 startuje první misi na Měsíc. Na palubě tuje první misi na Měsíc. Natu vní íc. Na
ponese tři odvážné astronauty – Armstronga, Aldri-vážné astronauty – Armstrongavážné astronauty – Armstronga
na a Collinse. Jejich kroky budou prvními kroky lidí . Jejich kroky budou prvními kr. J ich kr  budou vními kr
po měsíčním povrchu...“ Pro Nata a jeho kamarády je m povrchu...“ Pro Nata a jeho kamm povrchu...“ Pro Nata a jeho kam
to ta pravá příležitost splnit si svůj sen o obrovském příležitost splnit si svůj sen o obrpříležitost splnit si svůj sen o obr
dobrodružství… 3… 2… 1… START! Motory jsou žství… 3… 2… 1… START! Motožství… 3… 2… 1… START! Moto
zažehnuty a na palubě Apolla 11, v helmách astro-ty a na palubě Apolla 11, v helmácty a na palubě Apolla 11, v helmác
nautů, jsou schovaní naši tři muší dobrodruhové. sou schovaní naši tři muší dobrodsou schovaní naši tři muší dobrod
Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které ný animovaný příběh tří malých muclný animovaný příběh tří malých muc
se stanou součástí prvního přistání na Měsíci. Napí-nou součástí prvního přistání na Měsínou součástí prvního přistání na Měsí
navé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství komkomedied ální i dojemné vesmírné dobrod, komediální i dojemné vesmírné dobrod
pro všechny generace nabízí díky 3D technologii všechny generaacece nabna ízí díky 3D techvšechny generace nabízí dí 3D tech
jediinečný trojrozměrný zážitekk.in fi lmu jeProProjekjekce 
s 3DD brýlemi, které obdržíte se vstupenkou3D . Repríza ..
ússpěšného belgického animovaného fi lmuús vvvčeském 
zzněníz . Vstupné 30 + 1 Kč. Délka 84 minut.

 neděle 27. – 17 a 20 hodin
COCO CHANEL – Francie,Malá dívka uprostřed 

rně čeká umístěná v sirotčinci se svou sestrou, mar
ek vrátí. každou neděli, že se pro ně jejich tatíne
m stojící Kabaretní zpěvačka s příliš slabým hlaseem
á švadle-před publikem podnapilých vojáků. Mladá

místnosti na, jejíž prací je opravovat lemy v zadní mm
hubená obchodu venkovského krejčího. Příliš 

ek a zhý-začínající kurtizána, uprostřed prostitutee
e Étienna ralců, nachází útočiště u svého ochráncee
ude „ničí Balsana. Zamilovaná žena, která ví, že nebb
ý ji přesto ženou“, ani ženou Boye Capela, muže, kterýý

tehdejší toltolik ik miloval. Rebelka, které konvence  
á do košil doby brání ví volnolně dě dýchý at a která se oblékáá
el! Příběh svých milenců. To je příříběhběh Co Coco Chanee
vět módy, moderní ženy, která navždy změnila ssvvv

svět žen. Režie: Anne Fontaine. Hrají: essandro All
os, Marie Nivola, Audrey Tautou, Emmanuelle Devo

Gillain. opisného Premiéra francouzského životo
fi lmu. Vstupné 64 + 1 Kč. VHODNÝ.DO 12 LET NEVV

Pod sloganem ART KINO uvádí zařazeny jsou 
kům. Pro-fi lmy určené především náročnějším divákk

n grantem jekt „FILM A ŠKOLA“ je spolufi nancovánn
ena.Zlínského kraje. Změna programu vyhrazee Tituly 
původním s neuvedenou jazykovou verzí jsou v pp

znění s titulky.

77 341 108 Informace o programu na telefonu 577
a www.mesto-slavicin.cz.


