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Zlínský kraj ocenil nejlepší elektrotřídiče
Zlínský kraj poprvé 

v letošním roce ocenil 
obce a města, které nejlépe 
třídí elektrozařízení. Stalo 
se tak ve středu 21. října 
2009 ve Zlíně, kdy byly 
vyhodnoceny výsledky 
soutěže vyhlášené Zlín-
ským krajem ve spolupráci 
se společností ASEKOL,  
jež se specializuje na sběr 
a likvidaci vyřazených 
počítačů, kancelářské 
techniky a spotřební elek-
troniky. Předávání cen 
se zúčastnil  i Šrotonátor 
- maskot společnosti ASE-
KOL.  Pro představu jsme 
ve Slavičíně vytřídili 4,6 kg 
elektroodpadu na občana 
a získali tak krásné třetí 
místo za vítězným Brumo-
vem-Bylnicí a Kroměříží.

Ing. Jaroslav Končický, 
starosta 

Město Slavičín
Vás srdečně zve na tradiční slavnost

ROZSVÍCENÍNÍNÍNN
VÁNOČNÍHO HOOHOHOO
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Vánoční krajinou,
tichou a poklidnou,t id

kráčíme s nadějí,
že nám zas nadělín
pohodu, lásky čas,p lásky

vše v jednom balení...vše v om balen
Gabriela Klabačkováa

...vzpomínejme přátelé… 
Ano, vím, mělo by tam být „zpívejme

přátelé“. Věřím, že i tyto Vánoce prožijeme
také za zpěvu tradičních vánočních písní
a koled. V letošním roce však mnohým
našim spoluobčanům do zpěvu rozhodně
nebylo. Teď nemám na mysli tahanice
ohledně podpisu Lisabonské smlouvy ani
zmařené volby do Poslanecké sněmovny.
Také „rychlostudenti“ v Plzni asi pro mnohé
naše spoluobčany nejsou tím největším
důvodem ke chmurám. Mám na mysli to,
co všichni známe pod pojmem „fi nanční
krize“. Mnozí lidé přišli o práci nebo si letos
vydělali o mnoho méně než vloni. Mnozí
musí dojíždět dál za prací nebo museli vzít 
práci, kterou nedělají nadvakrát rádi. Snížil
se výběr daní a tím se omezily i peníze
veřejných rozpočtů. Prostě na vše bylo
méně peněz. Možná i ty vánoční dárky
budou chudší, méně okázalé. I když český
národ je poměrně zvyklý si na vánoční
dárky půjčovat – což tedy osobně nechápu
a v žádném případě neschvaluji.

Přesto na ten letošní rok, přátelé, vzpo-
mínejme v dobrém. Tak jako na každý, ve

kterém jsme byli my i naše děti a rodiny
zdraví, ve kterém jsme mohli svobodně
a klidně žít třeba i přes některé nezdary.
Ač to někdy nemusí být vůbec jednoduché,
zkusme vzpomínat více na to pozitivní a na
budoucnost se dívat s optimismem. Myslím,
že se nám ve městě leccos podařilo udělat,
nejedna věc nám ale také nevyšla. Věřím,
že příští rok bude ještě lépe a pracujeme na
tom. Rodiče by měli věřit, že si jejich dítko
příští rok ten prospěch přeci jen zlepší, ale
bez rodičovského dohledu a píle potomka
to také nepůjde. Naši fotbalisté jistě věří,
že na jaře z té třetí ligy nespadnou, ale
také to za ně nikdo nevykope. Víra v lepší
budoucnost a práce pro ni – spojíme-li
tyto dvě věci dohromady, proč by nás pak
neměly čekat lepší příští časy?

Přeji Vám všem, milí spoluobčané, 
krásné prožití vánočních svátků, přeji klid
a mír v duši. Přeji Vám, ať můžete tyto nej-
krásnější svátky prožít plně podle Vašich
představ v kruhu těch, které milujete. Ať
jsou také tyto Vánoce šťastné a veselé!

Ing. Jaroslav Končický,
 starosta

Vánoce, Vánoce přicházejí…

Město Slavičín připravuje na rok 2010 
další, v pořadí již 5. etapu regenerace 
sídliště Slavičín-Malé Pole.
Návrh byl zpracován a je vyvěšen na vý-
věsce na sídlišti Malé Pole, na křižovatce 
ulic Dlouhá a U Zahrádek. Současně je 
k dispozici na odboru investic městského 
úřadu. 
Pokud máte zájem seznámit se s návrhem 
blíže, zveme Vás na veřejné projednávání 
tohoto návrhu, které se uskuteční

vvve sstřeedu 1666. 12. 220099 se zaaččátkkemm 
vvv 155 hoodin vvv SSokollovněě.
Na setkání se těší

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Pozvánka na veřejné
projednávání
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Slavičínská nemocnice uspěla v projektu
evropského fondu ROP Střední Morava na
zkvalitnění péče v nemocnici. Díky tomu
bylo možno na lůžkové oddělení nemocni-
ce pořídit 24 elektricky polohovatelných
postelí, 45 pacientských nočních stolků
s integrovanou jídelní deskou, 10 speciál-
ních, elektricky nafukovatelných matrací
k prevenci proleženin.

Dále byla provedena kompletní rekon-
strukce dorozumívacího zařízení pacient 
– sestra, jehož součástí je i možnost bez-
drátové komunikace, která výrazně zlepší

dostupnost sestry pro pacienta. V rámci 
zvýšení bezpečnosti pacientů byl na chodby 
instalován kamerový monitorovací systém. 
Na všechny pokoje byly instalovány zásuvky 
pro připojení televize.

Přístup do budovy II nemocnice byl vyba-
ven dvojitými dveřmi s automatickým elek-
trickým otevíráním. Byl zakoupen přístroj 
k měření krevní srážlivosti do biochemické 
laboratoře, transportní vozík pro příjem 
ležících pacientů a EKG přístroj.

Rovněž došlo k modernizaci pracoviště 
rehabilitační ambulance, kde byl zakoupen 

léčebný ultrazvukový přístroj, elektricky 
ovládané lehátko, lampa k léčbě polarizo-
vaným světlem, parafi nová lázeň a přístroj 
na lymfodrenáže, který slouží k léčbě míz-
ních otoků končetin, ale má použití i pro 
kosmetické účely.

Celková částka projektu představuje 
2,9 milionu Kč. Z toho bylo 85 % kryto 
z ROP Střední Morava, zbytek ze strany 
města Slavičín.

Věřím, že uvedené změny ve vybavení 
nemocnice přispějí ke zkvalitnění péče 
o naše pacienty a ke zpříjemnění jejich 
pobytu v nemocnici. 

MUDr. Libor Palkovský, 
ředitel Městské nemocnice Slavičín

Modernizace Městské nemocnice Slavičín

Při dnešní velké nezaměstnanosti si
všichni jistě přejeme, aby se nezvyšovaly
fronty nezaměstnaných na úřadech práce.
K tomu měl v našem regionu přispět i 21. ří-
jen 2009, kdy se v kulturním domě Soko-
lovna Slavičín konala burza fi rem. Cílem
setkání podnikatelů a žáků základních škol
bylo přispět ke zvýšení kvality odborného
vzdělávání. Burzu připravila Střední od-
borná škola Slavičín. Žáci základních škol
ze slavičínského regionu a jeho okolí měli
možnost získat maximum informací neje-
nom o střední odborné škole, na kterou mají
možnost jít studovat, ale i o fi rmách, které
jim v budoucnu umožní jejich uplatnění.
Součástí burzy fi rem byl i seminář, na kte-
rém se diskutovalo o možnostech a nabídce

učebních oborů, o těsné pro-
vázanosti školy s praxí, o ak-
tivitách a problémech školy 
a jednotlivých fi rem. Je nutné, 
aby v dnešním informačním 
světě uměly odborné školy 
reagovat na změny kolem nás. 
K tomu je nezbytné, aby škola 
měla dostatek informací od 
fi rem o jejich potřebách na jed-
notlivé profese. Podnikatelé 
zde mají možnost uplatňovat 
své požadavky u střední školy 
a prostřednictvím rámcových 
vzdělávacích programů je 

možno zkvalitnit odbornou přípravu stu-
dentů tak, aby do fi rem mohli nastoupit 
dobře připraveni. Z diskuzí od mnoha fi rem
zaznělo, že o žáky z oborů strojních a ře-
mesel je velký zájem a že pokud mladí lidé
chtějí v oboru pracovat, tak své uplatnění
jistě najdou.

Jednou z fi rem, která se burzy zúčastnila 
a která má o odborníky zájem, je Prabos plus,
a. s., Slavičín. Zástupci fi rmy ve spolupráci
se SOŠ Slavičín nabízejí vyučení v oboru
obuvník. Studenti mají možnost během
studia získat stipendium a smlouvu o bu-
doucí pracovní smlouvě. Pro nejlepší žáky
fi rma nabízí možnost nástavbového studia
ukončeného maturitní zkouškou v oboru
Podnikání.

Jak se správně rozhodnout pro své budoucí povolání
Na burze bylo dále konstatováno, že 

za současné ekonomické krize se potýkají 
s největšími problémy při získávání zakázek 
strojírenské fi rmy. Stavební fi rmy v důsledku 
zakázek, které jsou realizovány zejména 
v rámci dotačních titulů, tyto problémy za-
tím nemají. Velký zájem je i o lidi vyučené 
v oboru kuchař-číšník.

Pozitivně byl hodnocen přístup Zlínské-
ho kraje k podpoře řemesel formou fi nanční 
motivace pro studenty, kteří na škole řádně 
absolvují studijní obory strojní mechanik, 
zámečník, nástrojař, klempíř, obráběč kovů 
a lakýrník. Finanční podpora je vyplácena 
měsíčně a je směřována i do některých sta-
vebních oborů a do oboru řezník-uzenář. 
Příspěvek je vyplácen z rozpočtu kraje. Bližší 
informace naleznete na www.kr-zlinsky.cz. 

Osobně velmi dobře hodnotím přístup 
vedení SOŠ Slavičín k této problematice. Jako 
jedna z mála středních škol Zlínského kraje 
tak dává možnost mladým lidem k získání 
aktuálních informací pro to, aby se mohli 
správně rozhodnout pro své budoucí povolá-
ní. Je také velmi aktivní i při získávání dotací 
z Evropské unie, které směřují ke zkvalitnění 
podmínek odborné přípravy studentů. 

I přesto, že dnes žijeme v období hluboké 
hospodářské krize, je velmi nutné, abychom 
po jejím odeznění měli dostatek odborníků 
připravených pro výkon požadovaných 
profesí.  Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2009
Rada města Slavičín na svém zasedání

dne 10. 11. 2009 stanovila ceny za svoz a li-
kvidaci odpadů ve Slavičíně pro rok 2010:

110 l svoz 1x14 dní 1 420 Kč
nádoba 110 l svoz 1x7 dní 2 910 Kč

240 l svoz 1x14 dní 3 160 Kč
240 l svoz 1x7 dní 6 300 Kč

kontejner 1100 l svoz 1x14 dní 13 660 Kč
1100 l svoz 1x7 dní 24 410 Kč

černý pytelý py 115 Kč

U bytových domů (ve správě BTH,
s. r. o., Slavičín, SBD Obzor i v soukromé
správě), u kterých město zajišťuje třídění

odpadů do 1100 litrových kontejnerů, se ceny
zvyšují o obvyklých 5 %. Získané fi nanční
prostředky jsou určeny na opravu a údržbu
kontejnerů pro tříděný odpad a kontejnero-
vých hnízd. Pytle a známky na popelnice
na směsný odpad pro rok 2010 si občané
mohou zakoupit na Městském úřadě Sla-
vičín, odbor životního prostředí a správy 
majetku, v prvním poschodí, dveře č. 306,
od 14. prosince 2009. Termín splatnosti je
31. březen 2010.

U domácností, které využívají místo
popelnice černé pytle, je stanoven mini-

mální roční odběr 7 kusů černých pytlů na 
zbytkový odpad, s výjimkou domácností 
důchodců. 

Domácnosti, ve kterých žijí sami man-
želé-důchodci, u kterých je starobní nebo 
invalidní důchod jediným zdrojem příjmu, 
odebírají 4 kusy černých pytlů, osaměle 
žijící důchodce-jednotlivec může odebrat 
2 kusy černých pytlů za rok.

Upozorňujeme občany, že pokud ne-
uhradí cenu za svoz a likvidaci odpadů 
nejpozději do 31. 3. 2010, dopouští se podle 
platné vyhlášky města přestupku, který 
bude řešen v přestupkovém řízení. 

Odbor životního prostředí 
a správy majetku
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O tomto typu zastávky bylo rozhodnuto 
již v době, kdy se budovalo Horní náměstí, 
kdy bylo zrušeno autobusové nádraží a jed-
notlivé zastávky tak musely být přemístěny 
jinam. Byla to daň za to, aby Slavičín měl 
důstojné náměstí. Myslím si, že je dobře, 
že město Slavičín má své náměstí. Co se 
týká nevyhovující autobusové zastávky, 
mohu sdělit to, že se připravuje výstavba 
nové. Ta by měla podmínky pro cestující 
zlepšit. Je to však odvislé od toho, zda se 
nám podaří získat dotaci na tuto akci. Naší 
snahou je, aby se nám to v příštím roce 
podařilo. Prostor pro vybudování lepší au-
tobusové zastávky je však značně omezen, 
ale věřím, že městský architekt nalezne 
alespoň částečné řešení tohoto problému. 
K dotazu, kam mohou jít cestující na WC, 
připomínám, že veřejné toalety jsou k dis-
pozici vedle parkoviště u zámeckého parku.

A ještě k dotazu ze srpnového zpravo-
daje, který jsem obdržel prostřednictvím 
Informačního centra Slavičín, kdy bude 
dokončena oprava fary.

Za aktivního přispění brigádníků, 
fi nančních darů občanů, dotace města 
Slavičín a Zlínského kraje se po 8 měsících 
usilovné práce blíží oprava fary k jejímu 
úspěšnému dokončení. Budova se tak po 
mnoha letech dočkala své rekonstrukce 
a modernizace.

V rámci realizace I. etapy byla prove-
dena komplexní rekonstrukce vnitřních 
prostor budovy, včetně výměny oken 
a vstupních dveří, provedení vnější izo-
lace, doplnění rozvodů elektroinstalace 
a odvodnění. V měsíci listopadu probíhaly 
dokončovací práce uvnitř budovy. 

Zbývá dokončit pouze drobné práce, 
které by již v provozu fary neměly brá-
nit. Prostory v přízemí s bezbariérovým 
přístupem budou využívány pro potřeby 
farního úřadu, knihovny a spolkového 
života. V horním patře vznikly samostatné 
prostory, které jsou připraveny pro důstojné 
bydlení duchovního správce farnosti. 

Nyní se naskýtá otázka, zda bude 
opravena i vnější fasáda. Odpověď je 
jednoduchá – měla by být. Realizace však 
bude obtížnější, neboť nejdříve je nutné 
opravit střechu, která není v dobrém tech-
nickém stavu.

Vážení čtenáři, děkuji Vám za zasílání 
dotazů a doufám, že tato rubrika napomá-
há k Vaší lepší informovanosti. Přeji Vám 
krásné prožití vánočních svátků.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 

panelového sídliště Slavičín – Malé Pole“. 
Pozvánka na jednání je zveřejněna na jiném 
místě tohoto čísla zpravodaje.

Odevzdali jsme žádost o sportovní grant. 
Údajně dává město na rok 2010 do grantů 
méně peněz. Dostaneme vůbec něco? 
Zastavení podpory města by pro nás bylo 
likvidační.

Zastavení grantové polit iky města 
nepřipadá v úvahu. Město je ve většině pří-
padů hlavním zdrojem příjmů jednotlivců 
a skupin, které vytvářejí ve městě sportovní 
a kulturní prostředí. Finanční krize na 
město doléhá těžkým způsobem, nicméně 
vytváření podmínek pro rozvoj kultury 
a sportu považujeme za jednu z hlavních 
priorit města. 

Pravdou však je, že prostředky na granty 
jsou kráceny. Částka vyhrazená zastupitel-
stvem města na granty v roce 2010 je zhruba 
o 20 % nižší než v roce stávajícím. Nelze to 
ovšem použít paušálně na všechny granty – 
některé budou kráceny více, jiné méně, nebo 
také vůbec. Někteří žadatelé nově podporu 
dostanou, jiným naopak bude žádost zamít-
nuta. Granty na rok 2010 bude schvalovat 
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
9. 12. 2009, takže pak budeme vědět více.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V červnovém čísle zpravodaje jsem 
odpovídal na dotaz zateplování rodinných 
domů s použitím státní dotace. Tuto odpověď 
doplňuji o následující informaci.

V závěru odpovědi jsem Vás informoval 
o tom, že dotační titul „Zelená úsporám“ je 
nastaven tak, aby bylo možno čerpat fi nanční 
prostředky od 1. dubna 2009 do 31. prosince 
2012 a že fi nančních prostředků je dostatek 
a není důvod s podáním žádosti spěchat. Pro 
Vás, kteří uvažujete o získání fi nančních 
prostředků na zateplování a ekologické vy-
tápění v rámci tohoto dotačního programu, 
připravujeme v rámci naší Místní akční 
skupiny Luhačovské Zálesí kontaktní místo, 
ve kterém Vám naši manažeři a stavební od-
borníci poradí, jak tyto fi nanční prostředky 
získat. Chceme, aby toto kontaktní místo bylo 
v Pozlovicích a ve Slavičíně. V současné době 
jednáme s MZe o jejich zřízení. Věřím, že 
v krátké době Vám budu moci sdělit bližší 
informace.

Proč neuděláte pořádnou autobusovou 
zastávku u Talafy. Když tam čekám na au-
tobus, připadám si za nepříznivého počasí 
jako ve vyhnanství. Není se kde schovat, 
lavičky jsou mokré, není kam zajít na WC.

Ptají se lidé…
Nemám čas se denně dívat na web

města, co je tam nového. Dají se z webu
města odebírat novinky?

Dají. Možná tato možnost není tak doce-
la známá, ale dají. Jedná se přitom o velmi
jednoduchou a účelnou službu. Komu by se
chtělo dnes a denně propátrávat web měs-
ta, zda tam není nějaká nová informace.
Proto se přímo na hlavní stránce vpravo
dole můžete do odběru novinek přihlásit 
a v nastavení zasílání si nastavit oblasti,
které Vás zajímají. Anebo jednoduše
zaškrtnout všechno. Vybrané informace
Vám pak budou chodit na Vaši e-mailovou
adresu. Sám tyto novinky odebírám, stejně
jako např. novinky z webu Zlínského kraje.
Rozhodně doporučuji vyzkoušet, službu
můžete samozřejmě kdykoliv zrušit.

Údajně jste na městě rozhodli, že
vyhrazená parkoviště pro tělesně po-
stižené budou moci užívat jen držitelé
průkazek ZTP-P. Myslím, že to je mimo
Vaši kompetenci.

O ničem takovém jsme nerozhodli a ani
by nás to nenapadlo řešit. Kdo může vyhra-
zená parkoviště užívat říká jednoznačně
příslušná vyhláška. My jsme řešili jinou
otázku – a tou je vyhrazování parkovišť pro
tělesně postižené na registrační značku
vozidla. To je věc zcela jiná. Zde říkáme,
že takové žádosti budeme projednávat 
pouze v případě, že žadatel bude držitelem
průkazky ZTP-P s postižením pohybového
ústrojí. Město může, nikoliv musí, takové
místo vyhradit a každá žádost je indivi-
duálně posuzována. Vyhrazovat taková
parkoviště pro držitele průkazek ZTP
není dost dobře možné – ve Slavičíně (vč.
všech místních částí) je jich více než 390.

Jak dopadlo veřejné projednávání 
hřiště na ulici Okružní?

Z veřejného projednávání tohoto hřiště
nemám vůbec špatný pocit. Sešlo se více
než 20 občanů, kteří živě diskutovali
a předkládali jak sami sobě, tak členům
rady města své názory. Děkuji všem obča-
nům, kteří přišli a řekli svůj názor. A také
za to, že jsme diskuzi dokázali udržet ve
věcné rovině. Výstup z tohoto projednávání
se projeví v radě města nejpozději do konce
roku 2009, kdy bude v této věci rozhodnuto.

Další veřejné projednávání nás čeká
v případě 5. etapy projektu „Regenerace

Jezdit pomalu a dodržovat maximální
povolenou rychlost má svůj význam. Po-
kud řidič vozidla jede v obci předepsanou
rychlostí 50 km/h, má dostatečnou možnost 
reagovat vůči nečekaným změnám v silnič-
ním provozu, jako je např. prudce brzdící
vozidlo před ním, nebo chodec, který náhle
vstoupí do vozovky. Jsme přesvědčení, že
i námi umístěné stacionární radarové mě-
řiče rychlosti vychovávají řidiče.

Závěrem lze jenom doporučit dodržová-
ní pravidel silničního provozu. Čekáme, že
i výsledky z dalších měření budou obdobné.

Bohuslav Pjajko,
velitel Městské policie Slavičín

Městská policie Slavičín informuje
Dopravní policie Krajského ředitelství 

policie Jihomoravského kraje provádí ve 
Slavičíně kontroly na dodržování zákona 
o provozu na pozemních komunikacích. 
Toto určitě mnozí z Vás zaznamenali, neboť 
policistu v refl exním kabátě na motocyklu 
asi nelze přehlédnout.

Tito policisté se zaměřují na používá-
ní bezpečnostních pásů, povinnost mít 
osvětlené vozidlo, telefonování za jízdy 
a v neposlední řadě na dodržování maxi-
mální povolené rychlosti. 

Ze zprávy dopravního inspektorátu je 
zřejmé, že řidiči ve Slavičíně rychlost vo-
zidel dodržují.

Při provedeném měření rychlosti dne 
8. 9. 2009 bylo z 64 měřených vozidel pouze
v jednom případě zjištěno překročení maxi-
mální povolené rychlosti.

Chceme řidiče pochválit a poděkovat, 
že dodržují pravidla silničního provozu.
Snižují tak možnost dopravní nehody, ať
už jde o střet s jiným motorovým vozidlem,
jízdním kolem nebo chodcem.
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jsem s touto odpovědí víc než spokojena, 
protože jsem myslela, že bude uskutečněn 
průzkum veřejného mínění.

Čekala jsem na výsledek referenda. Když 
jsem se o něm nedozvěděla, navštívila jsem 
minulý týden radnici, kde mně bylo sděleno, 
že občanům bylo předloženo pět návrhů úpra-
vy terénu na radničních vývěskách. Zajímalo 
se prý o toto 20 občanů a rada vybrala potom 
sama pátý návrh.

Škoda, ze rada dům nevidí jako součást 
staré, do jisté míry již historické části Slavi-
čína, a že stav domu ještě není tak špatný, 
aby zasloužil zbourání.

Marie Geraedts – Pinďáková 

Otevřený dopis obyvatelům Slavičína
Když jsem v prosinci 2005 podepsala 

smlouvu se zástupci města Slavičína o prode-
ji „našeho“ domu, Osvobození 254, byla jsem 
přesvědčena o tom, že tak zajišťuji bezpečnou 
cestu dětí do školy a hlavně, že se tak velmi 
zasloužím o rozvoj mého rodného města. 
Další důvod podepsání byl také ten, že jsem 
občany Slavičína nechtěla nutit k zachování 
něčeho, co už dávno chtěli odstranit. Reakce 
byla ale jiná. Když jsem potom po Velikono-
cích 2007 navštívila poprvé po podepsání 
smlouvy Slavičín, setkávala jsem se na 

každém kroku s lidmi, kteří nesouhlasili
se zbouráním a hlavně neviděli a nevidí ve
zbourání rozvoj Slavičína. Proto jsem napsala
8. května 2007 žádost Radě města Slavičína,
jestli by celou záležitost mohli ještě jednou
projednat.

Navrhla jsem, že zčásti zaplatím opravu 
domu a že po úpravě terénu dům může ještě
dlouho sloužit městu. Zastupitelská rada mně
odepsala, že obyvatelům Slavičína předloží
návrhy úpravy prostranství s domem i bez
domu a oni mohou sami rozhodnout. Byla

Pod tímto názvem se skrývá projekt,
připravovaný městem již několik let k re-
alizaci. Jeho předmětem je demolice domu
č. p. 254 před budovou Radnice, vytvoření
26 parkovacích míst, rekonstrukce autobu-
sové zastávky, změna vstupu do Radnice,
přeložky inženýrských sítí, obnova chod-
níků a veřejné zeleně, obnova mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše atd.). Projekt je
zahrnut ve Strategickém plánu rozvoje
města Slavičín na léta 2008-2010 a rádi
bychom zahájili jeho realizaci v roce 2010.

Vše je samozřejmě odvislé od fi nančních
zdrojů. Žádost o dotaci budeme předkládat 
do Regionálního operačního programu
zřejmě v červnu 2010.

Původní majitelka domu č. p. 254, jejíž
dopis také dnes zveřejňujeme, má obavy, že
to není krok správným směrem. My jsme však
přesvědčeni, že ano. Potřebujeme zejména
nová parkovací místa, protože dnes je pro
občany prakticky nemožné najít u Radnice
parkování, zejména v úřední dny. Potřebu-
jeme novou autobusovou zastávku, potře-

bujeme upravit chodníky, veřejnou zeleň 
a vytvořit před Radnicí veřejný prostor, 
kde bude místo i pro lavičky a odpočinek.

Ekonomické důvody jsou také jedinými, 
pro které není ještě projekt zrealizován. 
Připomenu, že jsme v rámci přípravy pro-
jektu realizovali architektonickou soutěž 
a její výsledky předložili veřejnosti k vy-
jádření. Z těchto vyjádření jsme vycházeli 
při zpracování konečného návrhu, který je 
zveřejněn na webu města. Realizaci projek-
tu spustíme v okamžiku, kdy bude zajištěno 
jeho fi nancování. Až ten okamžik nastane, 
budeme veřejnost neprodleně informovat. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Slavičín střed – revitalizace veřejného prostranství

Jistě si mnozí z nás přejeme, aby se i nadá-
le úspěšně rozvíjel Průmyslový areál Slavičín 
a mohl být tak nejen místem pro úspěšné 
podnikání, ale i oblastí, kde budou mít lidé 
příležitost k získání dobrého zaměstnání. 
Přestože jsou plány neskromné, tak i přes ne-
lehké období hospodářské krize se v areálu 
mnohé investiční záměry postupně realizují. 
Chtěli bychom, aby se tento prostor změnil 
v moderní průmyslové centrum krajského 
významu pro celý slavičínský region. Jed-
ním z  projektů, který je před zahájením, je 
projekt Centrum informačních technologií 
a aplikované informatiky Slavičín v celkové 
hodnotě cca 50 mil. Kč. Realizátorem je spo-
lečnost Regionální centrum kooperace, a. s. 
(RCK) a jeho hlavním cílem je vybudování 
vědeckotechnického parku (VTP) a centra 
pro transfer technologií se zaměřením 
na bezpečnost informačních technologií. 
Měl by řešit vytvoření dosud neexistující 
spolehlivé komunikační sítě včetně fyzic-
ké ochrany majetku. Součástí projektu je 

vybudování nových prostor a jejich
vybavení pro provozovatele VTP,
včetně realizace polygonu pro prů-
myslový výzkum a vývoj v oblasti
počítačových sítí. Projekt umožní
i elektronickou ostrahu areálu
s možností připojení fi rem na pult 
centrální ochrany. Jde o modulární
systém, který je podpořen dotacemi
Evropské unie, a to v rámci dotační-
ho titulu OPPI. Snahou společnosti
RCK je zrealizovat tento záměr do
konce roku 2011.

V květnu letošního roku uplynulo pět let 
od založení společnosti RCK, která vznikla
ve spolupráci s fi rmou INTEC. RCK vlastní
kompletní páteřní infrastrukturu a stará se
o rozvoj celé průmyslové zóny. Majoritním
akcionářem je město Slavičín. Dalšími
akcionáři jsou obce Lipová, Vlachovice,
Petrůvka, Rudimov, Hostětín a fi rmy INTEC
a OMNIQA. V březnu letošního roku jednala
o dalším fungování této společnosti Rada
města Slavičín. Ta vyhlásila záměr na prodej
akcií ve vlastnictví města. Termín podání
nabídek byl stanoven do konce letošního
roku. Uvítal jsem listopadové rozhodnutí
rady, která prodej akcií zrušila. 

Z pohledu dalšího rozvoje společnosti
a naplňování jejích strategických cílů při
rozvoji Průmyslového areálu Slavičín s mož-
ností čerpání dotačních titulů je důležité,
aby město Slavičín zůstalo i nadále hlavním
akcionářem společnosti. 

Výrazným pomocníkem našeho snažení
by se měl stát projekt Česko-Slovenský prů-

Bude mít město vliv na další rozvoj v Průmyslovém areálu Slavičín?
myslový klastr Slavičín. Ten realizujeme ve 
spolupráci s partnery ze Slovenska a měl by 
přispět k rozvoji podnikání v našem regionu. 
I přes těžkosti, které současná doba přináší, 
neustále věříme, že se areál bude i nadále 
úspěšně revitalizovat a stane se z něho mo-
derní průmyslový areál krajského významu, 
ve kterém najdou práci stovky lidí. 

Vážení čtenáři, pokud budete chtít získat 
bližší informace o těchto aktivitách, nalezne-
te je na internetových stránkách www.rckas, 
případně ve výroční zprávě společnosti RCK 
za rok 2008.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

BTH Slavičín
V době vánočních svátků je provozní doba upra-ků ů
vena následovně:
St  23. 12. 7.00 – 15.00 hod.5.00 .00000
Čt  24. 12. (Štědrý deý den)en)den))) vřeno zavřeavzavř
Pá  25. 12. (1. svátek vánoční)vátek vánoční)vátek vánoční)k vá očnvá očn zavřenozaza
Po  28. 12. 7.00 – 11.00 hod. – 11.00 hod 11.00 hod11.00 ho
Út  29. 12. 7.007.00 – 11.00 hod..00 – 11.00 hod.– hod– o
St  30. 12. 7.00 – 11.00 hod. 00 – 11.00 hod. – 11.00 hod– 11.00 hod0000
Čt  31. 12.2. zavzavřzavřeno řenen
Pá  1. 1. NovýNový rokNový roký rok zavřenozavřenoovř

V případě poruchy je možno volat na mobilní čísla:adě poruchy je možno volat na mobilníadě poruchy je možno volat na mobilnt nauch nauc
provozní tení technik bytů 604 715 537technik bytů 604 715 537technik bytů 604 715 537604604
provorovozní technik kotelen 603 216rovozní technik kotelen 603 210 404ech 404ech 404
BTH Slavičín, spol. s r. o., přeje všem H Slavičín, spol. s r. o., přeje všeSlavičín, spol. s r. o., přeje všs
vlastníkům a nájemníkům spravovaných ájemníkům smníkík
objektů, jakož i obchodním partnerům, ž i obchodními obchodnž i obchodním
příjemné prožití svátků vánočních it í svátití svá
a v nadcházejícím roce 2010 hodně zdra-
ví, štěstí, spokojenosti, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

Ing. Oldřich Kozáček, 
ředitel BTH Slavičín, spol. s r. o.
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Kamaarád ppoosskytl ddívce aalkohooll

Dne 24. 10. 2009 v 00.20 hod. byla ve
Slavičíně na ulici Osvobození před budovou
Sokolovny kontrolována mladistvá dívenka,
která ještě nedovršila 18 let. U dívky byla
provedena orientační dechová zkouška s vý-
slednou hodnotou 1,04 ‰ alkoholu v krvi.
Uvedla, že požila 3 desetistupňová piva,
která jí zakoupil její kamarád. S kamarádem
byl přestupek na úseku ochrany před alkoho-
lismem a jinými toxikomaniemi projednán
s uložením blokové pokuty, s rodiči případ
vyřešen pohovorem a také byl informován
příslušný sociální odbor.

Myysleel si, žžee je paaranoiiddní…
Dne 30. 10. 2009 v 01.55 hod. oznámil na

linku 158 občan sedící v restauraci, že mu
kolega u stolu poškodil mobilní telefon. Po
příjezdu na místo se hlídka OO PČR Slavičín
spojila s oznamovatelem, který byl ve zjevně
podnapilém stavu. Uvedl, že seděl v restau-
raci, podezřelý vzal jeho mobilní telefon se
stolu, vytáhl z něj SIM kartu a rozlomil ji.
Následně rozlomil i mobilní telefon. Policii
sdělil, že telefon se SIM kartou poškodil
schválně, protože je paranoidní a myslel
si, že jeho slovní rozepři si poškozený na-
hrává na telefon. Přestupek proti majetku
bude oznámen místně příslušnému  úřadu
k projednání.

Výýjezzd pyrroottechnika doo Slaviččíína

Dne 29. 10. 2009 v 18.15 hod. oznámil
telefonicky občan, že se uvedeného dne

kolem 13.30 hod. otáčel s vozidlem v les-
ním porostu u křižovatky mezi Slavičínem 
a Bohuslavicemi nad Vláří. Při tomto otá-
čení si v křoví všiml černého kufříku. Šel 
se podívat, co je to za kufřík, a viděl v něm 
nějaké dráty a stříbrný váleček. Tomuto ná-
lezu nepřikládal žádnou váhu. Po příchodu 
domů se o nálezu kufříku svěřil rodinným 
příslušníkům, kteří mu poradili, aby věc 
oznámil na policii. Hlídka policie zjistila, 
že v kufříku se nachází svazek rozbušek 
s dráty, 7 ks válečků s červeným a modrým 
pruhem s nápisem Dýmovnička DA - 25 
čv, 2 ks válečků s modrým pruhem s nápi-
sem Dýmovnička DA 25 a 2 ks plastových 
válečků zelené barvy s nápisem v azbuce. 
Nález věci byl telefonicky konzultován 
s pyrotechnikem Správy Jihomoravského 
kraje Brno, který sdělil, že uvedený materiál 
je nebezpečný pouze ve styku s otevřeným 
ohněm. Pyrotechnik si zajištěný materiál 
převzal k provedení likvidace.

Alkkohhol nebbyyl jehoo příteel
Dne 7. 11. 2009 ve 12.20 hod. učinil občan 

z Hostětína na policii oznámení, že ho napadl 
ve Slavičíně-Hrádku neznámý muž. Už při 
oznámení byl silně v podnapilém stavu a za-
nedbaného  vzhledu. Vzhledem k tomu, že 
krvácel z nosu, byl na místo vyžádal příjezd 
Rychlé záchranné služby Slavičín. Zdra-
votní sestra rozhodla o převezení pacienta 
k ošetření do Baťovy nemocnice ve Zlíně. 
U jmenovaného byla provedena orientační 
dechová zkouška s naměřenou hodnotou 
3,59 ‰ alkoholu v krvi. Šetřením na místě 
bylo zjištěno, že oznamovatel vlivem silné 
podnapilosti upadl a zranění si způsobil 

Policie České republiky informuje
sám. Ve věci není podezření ze spáchání 
trestného činu, a proto bude věc založena 
na OOP Slavičín. 

Oddcizzení ossoobníhoo voziiddla
V době od 18.00 hod. dne 29. 10. 2009 do 

7.45 hod. dne 2. 11. 2009 odcizil doposud 
neznámý pachatel z parkoviště ve Slavičíně 
na ul. K Hájenkám nezjištěným způsobem 
osobní automobil zn. Opel Vectra, barva 
černá metalíza. Majiteli vozidla způsobil 
škodu ve výši cca 150 000 Kč. Po vozidle 
bylo ihned vyhlášeno celostátní pátrání 
a provedeno šetření v místě spáchání trest-
ného činu neoprávněného užívání cizí věci. 
Odcizení osobního vozidla je v současné 
době v šetření ve spolupráci s kriminální 
policií Územního odboru Zlín. 

Noový řediteel Krajsskéhoo řředitelsství
p jpollicie Zlínnsskkého kkraje 

Ve středu 21. října 2009 oznámil policejní 
prezident brig. gen. Mgr. Oldřich Martinů 
jména ředitelů šesti nových krajských ředi-
telství policie, která vzniknou k datu 1. ledna 
2010. Tímto novým uspořádáním dojde ke 
shodě s územně správním členěním České 
republiky. Jedním z „nově“ jmenovaných 
ředitelů je také plk. Ing. Bedřich Koutný pro 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje. 
Plk. Ing. Bedřich Koutný vystudoval Vyso-
ké učení technické, Fakultu stavební, dále 
důstojnickou školu SPŠ MV Holešov a mimo 
řadu dalších specializačních a odborných 
kurzů se účastnil také distančního studia 
v oblasti Evropských konzultací. Mimořádně 
pevné vazby prokázal plk. Ing. Bedřich Kout-
ný právě k oblasti Zlínska, kde působil řadu 
let ve funkci ředitele okresního ředitelství 
policie, kriminality a také dopravy. 

Npor. Bc. Vratislav Hruška,
 vedoucí oddělení 

Haallooweennsskká párty
Halloween, svátek, který u nás není ještě

tak známý – převzali jsme jej od Američa-
nů, a zda to je či není správné, nechám na
posouzení každého z Vás. 

My jsme se s tímto svátkem seznámili
ve škole v rámci výuky anglického jazyka.
A protože angličtina se pomalu ale jistě
vkrádá do všech domácností, měli bychom
se seznámit i se zvyky a svátky, které tento
jazyk provází.

Využili jsme toho, že DDM Slavičín po-
řádá už několikátý rok soutěž O nejhezčího 
dýňáka. Vydlabaná tykev je přece nejzná-
mějším symbolem Halloweenu. A tak vznikl 
nápad uspořádat zábavné odpoledne plné 
strašidelných masek, zajímavých a netra-
dičních soutěží, tanců a vůbec strašidelné 
zábavy. 

Děti se určitě nenudily, zasoutěžily si 
v hodu slizem, přelévaly krev, lovily jablka 
v krvavé lázni, naučily se dva tance, nebo 
třeba hledaly oči v tajuplné krabici. Me-
zitím se mohly občerstvit, zatančit si či si 
jen sednout a pozorovat spolu s rodiči nebo 
kamarády ten strašidelný rej. 

Na závěr byli vyhlášeni nejhezčí dýňáci, 
jejichž autoři si odnesli ocenění. V I. kategorii 
zvítězil Matyáš Viceník, 2. místo obsadila 
Vendula Machalová, 3. místo Tobiáš Drápala. 
Ve II. kategorii byli oceněni za 1. místo Da-
niela Drápalová, za 2. místo Domča a Sabča 
Štefaníkovy a za 3. místo Karin Pinďáková. 

Myslím, že odpoledne to bylo vydařené, 
a podle ohlasů účastníků asi nezůstane jen 
u prvního ročníku. Zároveň bychom chtěli 
maminkám, babičkám či tatínkům podě-
kovat za povedené masky, dětem za účast 
a odvahu, všem organizátorům za ochotu 

a Vás ostatní zveme na další podobnou akci. 
Za ZŠ Malé Pole Mgr. Barbora Polášková 

Vítte, že…
Broučci a Světlušky měli slavnost? 

Asi to všichni nevíte, ale ten, kdo přišel 
v pátek 6. 11. na zahradu ZŠ Malé Pole 
s lampionem, mohl s nimi slavit. Naposledy 
v tomto roce si mohl zasvítit a pak už mu 
jen zbývalo najít si teplý úkryt před zimou.

Děti ze školní družiny se jako Broučci 
a Světlušky slétly na lampiony vyzdobenou 
školní zahradu a zahrály svým kamará-
dům, maminkám, tatínkům, babičkám 
i dědečkům scénku. Dobrou náladu podpo-
řily známé písničky z Včelích medvídků. 
Tmou zářící lampiony rozsvítily dětské oči 
a my starší jsme možná zavzpomínali na 
lampionové průvody při jiných oslavách.

Náš průvod na chvíli oživil ztemnělé 
chodníky v ulicích Dlouhá a Hrádecká 
a nakonec jsme se s prskavkami na školní 
zahradě rozloučili.

Počasí nám neuvěřitelně přálo a my 
se můžeme jenom těšit, že to tak bude 
i někdy příště.

Vychovatelky ŠD Malé Pole

ZŠ Malé Pole
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 18. 9. byl zahájen celoškolní projektový
týden vztahující se k Evropskému dni jazyků.
 Členové žákovského parlamentu si svůj
program pro letošní školní rok stanovili na
dvoudenním výjezdovém pobytu v Luha-
čovicích. 
 7. 10. se sešli žáci 9. ročníku na Sokolovně
k první lekci tanečního kurzu.
 Šesťáci navštívili hvězdárnu ve Valaš-
ském Meziříčí a páťáci v Uherském Brodě.
 7. 10. se žáci 4. ročníku zúčastnili zajímavé
exkurze v moštárně v Hostětíně.
 21. 10. si své znalosti z dopravní výchovy
ověřili čtvrťáci na dopravním hřišti v Ma-
lenovicích. 
21. 10. byla zahájena soutěž žáků II. stupně
v gramatice s názvem O krále pravopisu.
 19. 11. se uskutečnil Návštěvní den pro
žáky i rodiče naší i okolních škol.
 Jak lze cestovat s handicapem na inva-
lidním vozíku přírodou Nového Zélandu
seznámil žáky 6. a 7. tříd v besedě konané
dne 20. 11. Jirka Mára.
 Žáci 8. ročníku si obohatili své znalosti
z dějepisu 20. 11. na historické exkurzi ve
Slavkově.
 Pokračovaly besedy pro 9. ročník k pro-
jektu Příběhy bezpráví – holocaust.

Přiipraavujemmee
Sportovci naší, okolních i partnerské
školy z Nové Dubnice se utkají ve skoku vy-
sokém na tradiční Mikulášské laťce dne 1. 12.
 Pro naše bývalé kolegy připravujeme
předvánoční posezení s adventním pro-
gramem.
 4. 12. oslavíme Čertoviny na Sokolovně
spolu s dětmi Dětského domova ze Smoliny.
 10. 12. rádi uvítáme všechny budoucí
prvňáčky se svými rodiči na Dni otevře-
ných dveří I. stupně školy. Deváťáci ukončí
taneční kurz slavnostní Závěrečnou 18. 12.
na Sokolovně.

Adopcce na ddáálku
Že učitelé mají adoptovanou africkou hol-

čičku, jsme věděli už delší dobu. Po debatách
ve školním par-
lamentu se naše
tř ída rozhodla,
že se taky pokusí
o adopci. Zapojily
se i některé další
třídy, a tak jsme
v květnu adopto-
vali šest i letého
chlapce Ibrahima
Maru z Guiney.
Ten d í ky ná m
mohl začít chodit 
do školy. Před ne-

dávnem jsme mu poslali balíček, ve kterém
najde plyšáka, pastelky, omalovánky, sešity,
kopačák a kšiltovku. Společně s dárky mu
posíláme i dopis a fotografi i naší třídy.
V současnosti se do adopce zapojilo 10 tříd.
Našemu Ibrahimovi, který díky nám může
dnes chodit do školy, přejeme hodně pěkných
známek a těšíme se, až nám i on napíše.

Děkujeme všem, co se na tomto projektu
podílejí. 

Kristýna Staňková, 8. A

Už zaase tenn ZZlínskký vorrvvaň, 
a dokonce jubilejní, 10. ročník. Výjimečný

je i počet přihlášených škol – 42 – včetně
dvou škol ze slovenského města Púchov.
Na kontě z uplynulých pěti ročníků máme
zlato, stříbro, bronz a jedno 5. místo. Co
vybojujeme 5. listopadu 2009 v kotli zvaném
hala Novesta? Kdo ví? V duchu si přejeme
výhru, ale zároveň si říkáme, že v tak velké
konkurenci a tolikrát za sebou by se asi
musel stát zázrak. A zázrak se skutečně stal!

Důkazem je 2. místo, o které se zasloužili
svou rychlostí a ukázněností kluci a holky
ze ZŠ Vlára: Maruška Koudelová, Honza
Sova, Kája Hrbáčková, Michal Švach, Adam
Bartoš a kapitán Vlasťa Juřík, ale i my, kteří
jsme jim svým povzbuzováním a kulturním
vystoupením roztleskávaček určitě pomohli.
Díky fi nanční podpoře města Slavičín mohl
toto soutěžení sledovat a aktéry povzbuzovat 
plný autobus spolužáků.

Pohár, medaile a moc dobrý pocit v nás
všech zůstanou hodně dlouho.

Marie Tomaníková

Zmmizeelí souuseedé –– pommoozte v ppátrráníí
Měsíc listopad je pro nás již tradičně

spojen s projektem Příběhy bezpráví. V letoš-

ním roce si všímá jedné z tragédií dějin 20. 
století – holocaustu. V době, kdy často v mé-
diích dostávají prostor popírači holocaustu 
a roste počet sympatizantů neonacistického 
hnutí, jde rozhodně o téma aktuální. Vydali 
jsme se pátrat po osudech našich bývalých 
židovských spoluobčanů a pokusili se zma-
povat život předválečného Slavičína, kde 
jim patřilo nepřehlédnutelné místo. Díky 
ochotě pamětníků jsme se dozvěděli mnoho 
nového a zajímavého o židech, kteří žili ve 
Slavičíně, Hrádku i v Šanově. A tak naši 
deváťáci se zatajeným dechem poslouchali 
o tragických osudech obyčejných lidí a se 
zájmem si prohlíželi fotografi e i dokumenty 
z tehdejší doby.

Děkujeme za vzpomínky a poskytnuté 
dokumenty paní Mikulcové, paní Čechmán-
kové, paní Eiseltové, paní Vrbové, paní 
Švihálkové a panu Strojilovi ze Slavičína 
i paní Remešové z Hrádku. Zároveň pro-
síme všechny další spoluobčany, kteří by 
byli ochotni se podělit o své vzpomínky, 
případně zapůjčit k nahlédnutí fotografi e 
či další dokumenty, aby se ozvali Mgr. Da-
nuši Slámečkové, učitelce ZŠ Vlára (telefon 
577 341 304). 

Mgr. Gabriela Šuráňová 

Škoolnní aktivvitty

Pozvánka na 
Den otevřených dveří 
I. stupeň ZŠ Slavičín–Vlára 

Srdečně zveme budoucí prvňáčky, jejich 
rodiče i rodiče našich současných žáků 

dne 10. prosince 2009
v čase od 12.00 do 17.00 hodin 

na Den otevřených dveří. 
Těšíme se na Vás. 
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Gymnázium Jana Pivečky
Gyymnnáziummm zznovuu potvvrrdilo 

ysvoou vvysokkoouu kvallitu 
Ve dnech 5. – 11. listopadu proběhla na

škole plánovaná a očekávaná inspekční
činnost České školní inspekce. Předmětná
kontrolní zjištění ve všech sledovaných ob-
lastech jsou hodnocena jako kladná, nebyla 
zjištěna žádná pochybení a škola tímto zno-
vu potvrdila naprosto neoddiskutovatelně
vysokou kvalitu.

Je potřeba poděkovat především těm
kolegům, jichž se inspekční činnost dotkla
osobně. Ve všech kontrolovaných úsecích
(vedení a řízení školy, ekonomika školy,
rovné příležitosti ke vzdělání, vzdělávací
podmínky, výsledky vědomostních soutěží,
srovnávací kriteria scio testů, vědomost-
ní olympiády, bezpečnost práce, školské
vzdělávací programy) byla deklarována ČŠI
spokojenost, která je odrazem dlouhodobé
práce celého týmu gymnázia.

Celá inspekční zpráva je veřejná a zpří-
stupněna na www stránkách ČŠI.

Akktiviity
Dne 21. října 2009 proběhla v Brně burza
vysokých škol Gaudeamus, na které si stu-
denti tříd Oktáva a G-4 zjišťovali, jaké jsou
možnosti a nabídky pro jejich další studium
na vysoké škole.
V průběhu měsíce října a listopadu pro-
běhly zajímavé besedy, které si pro naše
studenty připravilo sdružení R-EGO. Jed-
nalo se o různá témata, a to pro třídu primu
téma „Já a lidé okolo mě“, pro třídu sekundu
„Vztahy mezi námi“, pro třídu tercii „Můj
život bez drog“ a pro třídu kvartu téma „Jak
komunikujeme“.
Dne 23. října 2009 proběhl na naší škole
astronomický workshop, který měl několik
velmi zajímavých témat a kde studenti pre-
zentovali své dosavadní aktivity, techniky
a úspěchy.
Ve sportovní hale ve Slavičíně se konal
dne 26. října fl orbalový turnaj, kterého
se zúčastnila družstva z Gymnázia Jana
Pivečky Slavičín, ze Středního odborného
učiliště Slavičín-Divnice a družstvo chlapců
z partnerské školy z Gymnázia Dubnica nad
Váhom. První místo vybojovalo naše druž-
stvo ze slavičínského gymnázia.
Studenti gymnázia měli možnost zhléd-
nout divadelní představení „Dvacet tisíc mil
pod mořem“, které předvedli herci Divadla
Příbram dne 4. listopadu 2009. 
Dne 11. listopadu se konal na gymnáziu
Den otevřených dveří.
Dne 2. října proběhla v galerii gymnázia
vernisáž s názvem Plenér Újezd 2009. Svá
díla zde vystavovali F. Slovák, J. Gottfriedo-
vá, K. Fryzelková, Z. Kutra, M. Slámečka,
J. Mana, P. Tománková, M. Lysáčková,
T. Heczko, V. Maňasová, J. Zemánková,
L. Lysáčková, M. Procházka a M. Ludíková.

Dne 13. listopadu se v prostorách gymná-
zia konala další vernisáž s názvem „Kresby“ 
pana Jiřího Podškubky. Tato výstava potrvá 
do 14. ledna 2010. Obě tyto akce byly pod-
porovány z dotace města Slavičín.
 Dne 26. 10. 2009 proběhla na zámku
Úvodní konference k projektu „Společné 
poznávání Bílých – Bielych Karpat“. Cílem 
úvodní konference bylo seznámit pozvané 
účastníky z řad města Slavičín a obou part-
nerských gymnázií s obsahem a hlavními 
cíli projektu. Projekt je realizován v rám-
ci Operačního programu Přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007-2013. 

Mgr. Josef Maryáš, ředitel gymnázia

Asttronomicckkýý worrkshopp
Dne 23. 10. 2009 se naše třída G-1 spolu 

s vybranými studenty účastnila astronomic-
kého workshopu konaného v rámci projektu 
„Zavedení nových metod a forem do výuky 
přírodovědných předmětů na Gymnáziu 
Jana Pivečky Slavičín“. První část workshopu 
se uskutečnila v učebně třídy G-1, ve které 
jsme byli obeznámeni s průběhem celého 
dne a s pojmem ,,astronomický workshop“. 
Jako další v pořadí jsem předstoupila já se 
stručným představením našeho astrotýmu. 
Pro nepřítomnost jednoho z kmenových 
členů astrotýmu, Ondry Illka, byl výklad 
o astrotechnice podán panem profesorem 
Rohlenou. Poté následovala prezentace Kat-
ky Jirákové, která studenty sblížila s našimi 
prozatímními úspěchy v poli a pomohla 
s orientací na letní a podzimní obloze. Na 
řadu se opět dostal pan profesor s velmi za-
jímavě zpracovanou prezentací o planetách 
sluneční soustavy. Došlo i na praktickou část: 
studentům byly dány k dispozici podklady 
pro zhotovení otočných map hvězdné ob-
lohy. Studenti pak tyto otočné mapy nejen 
zhotovili, ale naučili se s nimi i pracovat. 
Po vyčerpávající práci s otočnými mapami 
bylo potřeba načerpat energii, a tak jsme si 
udělali krátkou přestávku.

Netrvalo dlouho a pan profesor uvedl do 
třídy pana Jiřího Duška, ředitele Hvězdárny 
a planetária Mikuláše Koperníka v Brně. 
Ten si pro nás připravil pořad ,,Je sci-fi  sci-
fi ?“, ve kterém se zabýval (ne)možnými jevy 
vesmíru. Kolem jedenácté hodiny jsme se 
přesunuli na závěrečnou část workshopu 
do jazykové učebny pod vedením dalšího 
základního člena astrotýmu, Martina Holce. 
Martin nám zpočátku přiblížil astrofoto-
techniku, později nás interaktivně sezná-
mil s astronomickým softwarem, kdy jsme 
v počítačovém planetáriu na noční obloze 
hledali například Polárku, Velkou a Malou 
medvědici a jiná souhvězdí. Schylovalo se 
ke konci, všichni se rozloučili, technika se 

balila, počítače vypínaly a studenti pomalu 
odcházeli. Věřím, že si každý odnesl z tohoto 
dne alespoň minimum poznatků a motivaci 
do dalších projektů takového charakteru.

Tento workshop je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Iveta Bednářová

Veřejjná přednáškka „AAstronnoomiie nna 
gygymmnnáziu““

Na astronomický workshop navázala
za necelé tři týdny veřejná přednáška „As-
tronomie na gymnáziu“, při níž studenti 
v prostorách gymnázia tentokrát prezento-
vali své dosavadní zkušenosti veřejnosti. 
Přednáška se rovněž konala v rámci projektu 
“Zavedení nových metod a forem do výuky 
přírodovědných předmětů na Gymnáziu 
Jana Pivečky Slavičín“. 

Studenti se chlubili nejen svými zážitky
a fotografi emi z pozorování noční oblohy, 
ale seznamovali zájemce např. s aktuálním 
děním na obloze pomocí počítačového pla-
netária. Protože zatažená obloha nedovolila 
uskutečnit pozorování nebeských objektů, 
zamířili studenti alespoň objektiv dalekohle-
du přes okno na náhradní cíle a svou techni-
ku a své dovednosti při nakládání s ní pak 
demonstrovali na monitoru, když snímali 
např. houpající se šišky na vzdálených stro-
mech. Chtěl bych touto cestou pozvat na naše 
večerní pozorování a další astronomické 
aktivity i zájemce z řad veřejnosti. Informace 
o uskutečněných či plánovaných aktivitách 
najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.cz.

Tato přednáška je spolufinancována
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 

Ivo Rohlena

Prograam pprossinec
Pá 4. 112. DIISCCO Dj VVašeek Řepa
So 5. 112. DIISCCO Dj KKrteek
Pá 11. 12. DDISCCO Dj VVVlaasťa Maacík
So 12.  12. DDISCO Dj ČČaaník
Pá 18. 12. BBALLÓNKYY DDj Vašekk Řepa
So 19. 12. DDISCO Dj ČČČaník
St 23. 12. DDISCCO Dj KKrrttek 
Čt 24.. 12. ŠTTĚDROOVVEEČERNNÍ DISCCCO-
TÉKAA
Pá 25. 12. DDISCO Dj VVVašek Řeppa
So 26. 12. ŠTĚPPÁNSKKÁÁ DDISCOOTÉKAA  ss Dj 
Alešemm Ptááčkeem
Čt 31. 12. SIILVESTTRROVSKKÉ DISSCCO 
ZDARRMA 
-----------------------------------------------------------------
So 2. 1. 20100 DIISCO s DDjj VVlasťouu Macíkkeem
více na wwww.aaclub-sslaavvicin.czz
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Poodziimní sspportovvní akkttivity

Koncem října a v průběhu listopadu
proběhlo několik stálých sportovních
soutěží, kterých se naše škola pravidelně
zúčastňuje.
15. 10. se ve Zlíně uskutečnilo okresní
kolo středních škol ve stolním tenise, kde
naši hoši získali 2. místo. 
Dne 26. 10. proběhl ve Slavičíně mezi-
národní fl orbalový turnaj, ve kterém jsme
obsadili rovněž 2. místo hned za týmem
pořádajícího Gymnázia J. Pivečky Slavičín.
Ve dnech 11. a 13. listopadu proběhla
okresní kola, tentokrát ve volejbale, kterých
se zúčastnili naši chlapci (4. místo) i dívky
(nepostoupily ve skupině).
Trochu netradiční akcí se dne 13. 11.
stal volejbalový turnaj smíšených družstev
na Gymnáziu ve Val. Kloboukách, který
se konal u příležitosti 60. výročí založení
školy. Zde jsme obsadili 3. místo. 
Další akcí, jejímž pořadatelem byla SOŠ
Slavičín, byl 12. ročník turnaje základních
a středních škol v košíkové. Zúčastnilo se
ho 9 družstev z šesti škol v regionu. V ka-
tegorii žáků vyhrálo družstvo ZŠ Nedašov,
v kategorii dorostu získalo 1. místo Gymná-

zium Valašské Klobouky. Žáci SOŠ Slavičín
obsadili 3. místo.
K nejbližším plánovaným sportovním
akcím bude patřit XXIV. ročník Běhu mírové
míle-2009 ve Vizovicích, 13. ročník volejbalo-
vého turnaje pedagogických pracovníků a 13.
ročník Vánoční laťky pro žáky základních
a středních škol, které mají na naší škole již
dlouholetou tradici.

Nááborové bbbuurzy škkol a fifi rem
Na základě dobrých zkušeností z minu-

lých let uspořádala SOŠ Slavičín dne 21. října
na Sokolovně ve Slavičíně propagační akci
s názvem „2. Burza fi rem“. Zájem projevily
následující fi rmy: PGI MORAVA, s. r. o.
a TVD-Technická výroba, a. s., PRABOS Plus,
TRYON, s. r. o., ZEKA Plus, s. r. o., Groz-Bec-
kert Czech, s. r. o., HOPA CZ, s. r. o., CEBES,
a. s., Anna Kneblová-Viola, CHMELA-STAV,
s. r. o., INSTOP, spol. s r. o., Jana Koželuhová-
Firma PATRIK, JAVORNÍK-CZ-PLUS, s. r. o.,
KOVOS, s. r. o. a MORAVIA CANS, a. s. 

Cílem této akce bylo získat žáky základ-
ních škol ke studiu oborů řemesel a současně
ukázat zájemcům, že se nemusí bát nezaměst-
nanosti. Mezi novinky patřil například učeb-
ní obor Obuvník, který fi nančně podporuje

slavičínský PRABOS Plus. Tato obuvnická 
fi rma nabízí už během studia uzavření 
smlouvy o budoucí pracovní smlouvě, 
stipendium nebo výhodné prázdninové 
brigády.

Kvalifi kovaní pracovníci se nemusí bát 
o práci ani ve strojařské fi rmě TVD, naroz-
díl od těch nekvalifi kovaných, kteří jsou 
v současné krizi propouštěni. Přestože to 
možná není na první pohled patrno, stro-
jařů je stále nedostatek. (V této souvislosti 
stojí za připomenutí fakt, že i obor Obráběč 
kovů-obsluha klasických a CNC obráběcích 
strojů a obor Mechanik a opravář instalatér-
ských a elektrotechnických zařízení budov 
jsou fi nančně podporovány z rozpočtu 
Zlínského kraje.) 

Burzu, kde mělo své stánky 14 fi rem, 
navštívili žáci základních škol z Brumova, 
Slavičína, Bojkovic, Luhačovic, Štítné nad 
Vláří, Újezda a Valašských Klobouk. 

V souvislosti s touto akcí je třeba připo-
menout i další propagační a náborové akce 
jako například Burza SŠ ve Valašských 
Kloboukách, která se konala 16. 10., nebo 
dvoudenní Burza SŠ ve Zlíně (22. 10. 
a 23. 10.), kde se naše škola prezentovala 
formou panelů a náborových letáků za 
účelem seznámení zájemců s výukovými 
programy školy a budoucími pracovními 
možnostmi.

Mgr. Jana Kubíčková

Střední odborná škola SlavičínSS

Jakk bylo v PPrraze?

Ve dnech 23. – 25. 10. 2009 se konal tří-
denní integrační, poznávací zájezd do Prahy.
Tato akce se uskutečnila především díky
velké fi nanční podpoře Krajského úřadu ve
Zlíně. Když se jednalo o integrační zájezd,
jaké bylo tedy složení účastníků? 

Byli s námi členové Sdružení pro handica-
pované děti a mládež Slavičína a přilehlého
okolí Přátelé z lásky, děti – žáci ze Speciální
školy ve Slavičíně – Hrádku, žáci obou slavi-
čínských základní škol a několik studentů
Gymnázia Jana Pivečky.

A program? Zvládli jsme velký okruh
Pražského hradu, byli na Petřínské roz-
hledně, navštívili jsme bludiště, svezli
jsme se lanovkou, navštívili jsme Národní

muzeum, Muzeum voskových fi gur, ZOO 
v Tróji. Navštívili jsme i muzeum Karlova 
mostu, zhruba hodinu jsme se plavili lodí po 
Vltavě, naslouchajíce zajímavému výkladu 
námořníka. 

Byli jsme i na Staroměstském náměstí
a s různě velkými skupinami tuzemských 
a zahraničních turistů jsme čekali, až se 
úderem celé hodiny dají do pohybu světo-
známně proslulé fi gurky pražského orloje. 
Tečkou byla návštěva Vyšehradu.

Máme za sebou tradiční podzimní akci 
pro cílovou skupinu Rodiče a děti se spor-
tovním zaměřením „Závodí celá rodina“, 
uspořádanou v sobotu 17. 10. 2009, jako vždy 
ve spolupráci se Sokolem Slavičín. Bližší 
informaci o akci najdete na jiném místě 
tohoto slavičínského měsíčníku.

Za námi je i Halloweenská párty, kterou 
uspořádala ZŠ Malé Pole Slavičín a na níž 
participovalo i městské infocentrum a DDM 
Slavičín. Naše zařízení vyhodnotilo na této 
akci výrobky dětí třech kategorií, a to v sou-
těži „O nejkrásnějšího dýňového strašáka“. 
Autoři vítězných dýní si domů odnesli 
diplomy a věcné ceny.
Minulostí jsou už i dva dny letošních 
podzimních prázdnin. Za zmínku stojí 
zájezd na Laser game Zlín. A pokud se do-
mníváte, že tento zájezd byl výsadou pouze 
chlapců, pak se mýlíte. To, že se budeme na 
tuto akci vracet, je jasné, protože zájem dětí 
o ni je veliký.
Přicházíme s další novinkou, a tou je ná-
vštěva rodinného zábavného parku Galaxie 
Zlín. První návštěva této ojedinělé atrakce 
pro děti byla 27. 11. 2009. 
 Chystáme se přispět svou troškou do 
mlýna, a to formou připravovaného vy-
stoupení u příležitosti letošního Rozsvícení 
vánočního stromu. 

Pro dospělé klienty jsme připravili na 
pondělí 18. 1. 2010, v čase od 17.00 do 19.30 
hodin, přednášku Ing. M. Hrabici ze Zlína 
(léčitel a spisovatel). Nebude ve Slavičíně 
poprvé. Byl zde, za stejným účelem, zhruba 
před čtyřmi lety. Případní zájemci si budou 
moci přímo na místě zakoupit některou 
z autorových knih.

Máte v rukou poslední číslo slavičínského 
měsíčníku v tomto roce. Dovolte mi popřát 
Vám co nejpříjemnější prožití letošních Vá-
noc a jen to nejlepší do nastávajícího roku 
2010.   Zdena Odehnalová

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
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Dne 4. prosince 2009 vzpome-
neme 30. výročí odd chvíle, kdy 
nás navždy opustil nánán š ttš tatíaatíneknnek,,, 

dědeček, pan Josefff JA JA JANOŠNOŠÍKÍK 
y p

z Bohuslavvic. 
S láskou a úctou vzppomínají dce-
ra Ludmila s manžeelem a vnuci 

s rodinammi.

Dne 11. prosince 20009 vzpomene-
me 2. smutné výroččí úmrtí našííí   

maminky a babiičky, paní 
dZde kňky LATINÁÁKOVÉVÉ z H drádkku.

y y, p

S láskou vzpomínají dcera a syn 
s rodinammi.

Dne 1. prosince 20009 by se dožil
pan Kamil KŘÍŽ ze ŠŠanova 40 let 

p y

a dne 19. prp osince si přp ipop mene-
me smutné 10. výroččí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají tatí-pomínají tatí-

nek a sestra Jana s rodinou.

Dne 22. prosince 2009 tomu bude
30 let, kdy zemřel pan 

Bedřich ŠEVČÍK ze Slavičína.
, y p, y

Stále vzpomínají manželka, 
dcery a syn rodinami.

Rodiny Řehákova a Kvapilova 
děkují všem za projevení sou-

strasti, květinové dary a účast při 
posledním rozloučení s panem 

Josefem ŘEHÁKEM.
p

Dne 1222. ppprosince 2009 vzpomene-
meee 20. výročí úmrtí pana 

VácVácVáclalavla a Sa SSAŇÁAŇÁAŇÁKAKA A zeze SlaSlalavičvičičínaínín ...
ý pý

KdoKdoKdo jste tete hohoho znaznaznalilili a ma ma měliěliěli rárá rádi,di,di, 
vzzpomeňte s námi.

Manžeelkka, dcera a synové s rodrodi-i-
nami.

DneDneDneDne 28 28 2828. p. pprosrosrosrosincincincince ve ve ve vzpozpozpozpomenmenmenmenemememem  
4. 4.4. 4 výrvýrvýrvýročíočíočíočí úm úm úm úmrtírtírtírt  paní

LuduLudLudmilmimimi y By By By BELŽELŽELŽELŽÍKOÍKOÍKOÍK VÉVÉVÉ V z HHHrádrádrádrádku.
ýýý p

Za Za Za Za tictictictichouhouhouh  vzvzvzvzpompompompop ínkn u du du du děkuěkuěkuěkují jjj
manmanmanmanželželželžel a  aa synsynsynsynovéovéovéo  s ss s rodrodrodrodinainainainami.mimm  

Dne 111511 .. prosince 2009 uplynnne e ee e
110 let od úmrtí pana 

Antonínna nn MIKULCE ze Slavičína.
KKKdo jste ho znali, 

vzzzpzpomeomeňteňte s s námnámi.i.
ZarZarZarZara moucená rodina.

Dne 13. prosince 2009 by se dožila 
90 let naše maminka, babička 

a prababička, paní 
Marie PEŠKOVÁ z Nevšové. 

p , p

S láskou vzpomínají syn a dcera
s rodinou. 

Děkujeme touto cestou všem, kteří 
se přišli rozloučit s panem 

Jaroslavem MALÍKEM ze Slavičí-
p p

na, za projevy soustrasti 
a květinové dary.
Rodina Malíkova.

-e-Dnenene 1414 14. prosrosrosincincince 2e 2e 2009009009 si si si př př připome
nemnemneme 2ee . smutmutmutné néné výrvýrvýročíočíočí, k, k, kdydydy nás 

opuopp stististila lala našnašnaše me me miloiloilovanvanvaná á á 
mammammaminknknka aa aa a ba bababičbičbička,ka,ka, papapaní ní ní

.a.MarMarie ie STRRAPIAPINOVNOVÁ zÁ ze Se Slavlavičíičínana
, ppp

S lláskáskou vzpzpomíomínajnají aí a za za ti tichochou 
vzpvzpomomínkuu všvšem e děkděkujíují dcdceryery 

s rrrodioo namnamami.i.

é éDneDneDneDne 1313 1313.12.12.1212.20.2. 09 uplyne 10. smutné
vvvýrv očí od úmrtí pana 

ArnArnArnArnoošto a POLÁŠKA z Petrůvky.y
ý p

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dcera Jana s manželem, vnučka 
Renata s rodinou a vnuk Jiří.

-Dne 18. prosince 2009 vzpomene
meme 6.6. smusmutnétné vý výročročí úí úmrtmrtí pí panaana 
Jaroslava REMEŠE ze Slavičína. 

ý p

S láskou a úctou vzpomínají S láskou a úctou vzpomínají
maminka, bratr Mirek s rodinou,

manželka Jana, synové David,
Martin a rodina Randiakova.

Dne 19. 12. 2009 
by se dožila 100 let paní
Marie ŽERAVČÍKOVÁ, 
y pp

roz. Vaňková, z Divnic.
Dne 2. 10. uplynulo 5 let od jejího 

úmrtí.
.S úctou a láskou vzpomíná rodina

NAROZENÍÍ
Marek a Hana Sedláčkovi – syn Štěpán
Radim a Barbora Šuráňovi – syn Václav
Jaroslav a Monika Glacnerovi – syn Štěpán
Zbyněk a Veronika Ruskovi – syn Matyáš
Richard a Terezie Cuřínovi – syn Ondra
Lukáš Satin a Andrea Mudráková – dcera
Nikol

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŘÍJEN

ÚMRTÍ
14. 10. 2009 Josef Řehák, 73 let, Slavičín

 14. 10. 2009 Kamila Machová, 74 let, Bohuslavicechová, 74 let, Bohuslavic
 22. 10. 2009 Kristina Remešová, 65 let, Slavičín
 25. 10. 2009 Božena Gbelcová, 75 let, Slavičín
 31. 10. 2009 Marie Bařinková, 90 let, Divnice

SŇATKY
Tomáš Bárta a Kateřina Šálová
Pavel Rajznauer a Jana Malaníková
Milan Gorecký a Silvie Červenáková
Dalibor Kundrata a Eva Janáčková
Petr Miklas a Jana Hlavičková
František Zemek a Jitka Žáčková
Petr Krůček a Žaneta Mudráková

Poděkování
Děkujeme touto cestou slečně Mar-
tině Lukové a manželům Ladislavu
a Veronice Málkovým za lidský
přístup a ochotu pomoci v nelehké
situaci, která nás zaskočila ve dnech,
kdy se vážně zhoršil zdravotní stav
našeho dědečka, pana Ladislava To-
maštíka. Bez jejich pomoci bychom
tento problém jen těžko zvládli.

Rodina Tomaštíkova 

Leja salon 
A K CC E  V ÁÁ N O CC E

Věnujtte svýým blízkýmmm na 
Vánocee speeciální dárrkkový 
poukazz! 
(kadeřnnictvíí, mmanikúraa, ppe-
dikúra,, kosmmetika, hubnnouucí 
lymfatiické přřístrojové maassážže, 
Biolammpa).
Akce kadeřnictví
proddlužovváníí vlasů – 115 %!
metodaami keeratiin a micro riing 
novéé móddní barvy, k bbaarvve-
ní a meelíru sstřihh zdarmaa
pánsský sttřih 55,-, dámmsský 
od 159,,-
společensský úúčes nejenn na 
ples odd 199,-- (2500(2500,-)

Akce modeláž nehtů a pe-
dikúra
pedikúúra za 1300,- (150(150,-) nneebo 
s parafínovvým zábalemm za 
210,-!
Airbrush 
- při moodelážži neehtů zdaarmma 
- zdobenní nehhtů i ttěla nástřřikeem 
dle šablon, bbarevvné a třppyytiivé 
tetovánní, vyydržží na tělee až 
týden, vv plesové ssezoně oodd 550,- 
modelááž nehhtů ood 490,-

Akce masáže
 l y mm f at i cc k á  h u b nn oo uu c í 
a ozdraavná ppřísttrojová mmaassáž 
za 190,- (250(250,-)
(professionállní ppřístroj pprooti 
celulitiidě, ottokůům nohoouu, rre-
dukce hhmotnnostti, detoxiikkacce, 
relaxacce)
ozdrravné, arooma, reflfl eexnní, 
baňkovvání, thajjská, tibbetsská 
bodováá, enerrgetiická, od 22000,-

Akce Biolampa 
jen 10,--/min!! 
proti vráskámm, vyléčí ii ssillné 
akné, jjizvy, ekkzém, boollesti 
hlavy, rrevmaa atdd.
Káva, ččaj a dalšší nápojje ppro 
zákazníky vžždy zdarma, těššímme 
se na VVás!

www.leejasalon.tym.cz, teel.: 
737 0444 823,, K HHájenkámm 3312 
(vedle ppošty)), Slaavičín
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20 LET
Letošní rok je významným nejenomL t š í k j ý ý j

pro naši republiku, která si v těchto
dnech připomíná 20. výročí od sametové
revoluce. Také naše akciová společnost 
slaví své kulaté jubileum. 

Je tomu již 20 let, kdy jsme využili
uvolňující se politické situace a rozhodli
jsme se v tehdy nejistých podmínkách2020socialistick2020začneme po2020kromé výrob2020nicméně po2020trativních p2020úsilí úspěšn2020bylo TVD – T2020zapsáno do podnikového rejstříku a stalo2020
se tak prvním podnikem v soukromém
vlastnictví, který po revoluci v Česko-
slovensku vznikl. 

Chtěl bych tímto v krátkosti zmínit 
důležité okamžiky historie společnosti:

Začátky našeho podnikání byly
rozmanité. Věnovali jsme se hlavně
obchodní činnosti, výškovým pracím,
montáži hromosvodů, stavební činnosti
a zpracování dřeva.

Postupně se předmět podnikání roz-
šířil o strojírenskou výrobu a v r. 1992
také o lisování technické pryže a plastů.

Klíčovým rozhodnutím z hlediska
dalšího rozvoje firmy bylo zahájení
výroby skříní pro elektrické rozvaděče.
V průběhu let 1994 – 2008 jsme se po-
stupně stali největším českým výrobcem
rozvaděčů. Zpracování plechů je naší

specializací – disponujeme nejmoderněj-i li í di j j d ěj
šími technologiemi pro kompletní zpraco-
vání materiálů různé kvality a tloušťky,
jako jsou programovatelné vysekávací
a ohraňovací lisy, laserové vypalovací
stroje, máme jednu z nejlépe vybavených
automatizovaných linek v ČR pro nanáše-
ní práškových plastů. Naši produkci t voří00 LELEné 00 LELEP, d00 LLov00 LELEže 00 LELEný00 LELEdev00 LELEský00 LELEavebnictví.00  

Při veškeré naší činnosti věnujeme
velkou pozornost kvalitě produkce – vý-
robní proces je certifi kován dle meziná-
rodně uznávané normy kvality ČSN ISO
9001:2000 a normy na vyšší požadavky na
jakost při svařování ČSN ISO 3834, naše
činnost je šetrná k životnímu prostředí
– máme zaveden systém dle normy ČSN
ISO 14001. 

Od r. 1994 sídlí naše společnost ve
vlastním výrobním areálu v Rokytnici,
který byl kompletně přestavěn. Pamětníci
tehdejší kooperační sušárny by dnešní
areál jen stěží poznali. 

Mimo hlavní závod je provozovna lisov-
ny technické pryže umístěna v Křekově
u Valašských Klobouk. 

V r. 2001 se družstvo transformovalo
na akciovou společnost, patřící k nejvý-

znamnějším podnikatelským subjektům ější d ik t l ký bj ktů
a s více než 350 zaměstnanci, které i se 
svými dceřinými společnostmi zaměst-
nává, a řadí se k významným zaměstna-
vatelům v regionu. 

Důležitou oblast našich aktivit tvoří 
podpora školství, vzdělávání, mládeže 
a tělovýchovy. Jsme sponzorem nejen 

ETETavičín, ale ETETlů ve Slavi-ETETspíváme na ETETy, městské ETETnázia Jana ETETch domovů ETETETETVěřím, že i přes momentální obtížnou ETET
ekonomickou situaci, jejíž negativní 
důsledky ovlivňují nás všechny, je spo-
lečnost TVD – Technická výroba, a. s., 
stabilním a silným subjektem, který 
si i nadále udrží své postavení a bude 
přispívat k dalšímu rozvoji Slavičínska 
a okolí. 

Při této příležitosti bych tímto chtěl 
poděkovat nejen našim stávajícím 
zaměstnancům, partnerům a spolupra-
covníkům, ale také těm, kteří v průběhu 
dvacetileté historie naší společnosti 
přispěli k jejímu rozvoji, a popřát všem 
klidné a spokojené nadcházející vánoční 
svátky a úspěšný rok 2010.

Ing. Otto Durďák,
 předseda představenstva a. s.
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Speecififi cké pproogrammy primmární pprevvencce
Se začátkem školního roku se opět rozjely

programy prevence pro školská zařízení
v regionu.

V jednotlivých číslech zpravodaje jsme
Vás začali postupně informovat o těchto
programech, které se týkaly 1., 2., 3. a 4.
třídy, jaké jsou cíle a výstupy programů
a co by měly děti zvládnou v jejich průběhu.

Pro 5. a 6. ročník nabízíme program „Já
a lidé okolo mě.“

Jedná se o zážitkový program, který je
zaměřený na mezilidské vztahy, zejména
na vrstevnické vztahy mezi kamarády
a spolužáky.

 Cílem programu je vést děti k hlubší
odpovědnosti za své jednání, ke vzájemné
toleranci, k posílení pozitivních vztahů ve
třídě. Děti se naučí rozlišovat, co je opravdové
a předstírané sebevědomí formou zážitko-
vých her ve skupinách.

V celé kompletnosti naše programy nejsou
jednorázové, ale víceleté a navazující na
sebe. To znamená, že se průběžně pracuje
s jedním kolektivem a prevence se tak stává
daleko účinnější.

Zahajujeme prevenci co nejdříve tak,
aby děti byly schopny získávat spoustu
informací, znalostí, s možností vyzkoušet 
si různé modelové situace, vytvářet si po-
hled co je správné a co ne. Dlouhodobě se
setkáváme s negativními projevy, které na
ně působí a ovlivňují je. První experimenty
s alkoholem a cigaretami na I. stupni nejsou
dnes žádnou výjimkou a tolerance okolí
k nim také ne.

V současné době se stále více setkáváme
se zneužitím ICT (informačních komunikač-
ních technologií), zejména pak mobilních
telefonů a internetu, k takovým činnostem,
které mají někoho záměrně vyvést z rovno-
váhy, tzv. kyberšikana (cyberbullying), jedna
z forem šikany. 

Prevence je účinná, ale musí se odpo-
vědně pracovat na všech frontách – rodina,
škola a bezesporu spousta dalších výchov-
ných a vzdělávacích zařízení. A to tak, aby
dokázali oslabit nevhodné vlivy vrstevníků,
prostředí, médií apod. Ukázat dětem a do-
spívajícím správnou cestu, podpořit jejich
sebevědomí, dokázat je vést k tomu, aby si
věřily a byly „silné“ osobnosti a nakročily tím
správným směrem a co nejméně se nechaly
ovlivnit negativními vlivy.

V průběhu měsíce října a listopadu pro-
bíhaly programy pro studenty Gymnázia
Jana Pivečky ve Slavičíně, na Gymnáziu
Valašských Kloboukách, na Základní škole
ve Vlachovicích a na Základní praktické
a speciální škole ve Smolině a Návojné a na
Základní škole Gabry a Málinky ve Štítné
nad Vláří, na Základní škole v Nedašově,
Sehradicích, Brumově, Dolní Lhotě, Horní
Lhotě a na ZŠ v Újezdě.

Mgr. Dana Kozubíková, o. s. R-Ego

Nízzkoopraháááč anebb zábaavva, 
kteerá nekoonnččí...

Již po několikáté navštívily naše zařízení 
klienti Charity Sv. Vojtěcha ve Slavičíně. 
V přátelské a příjemné atmosféře si mohli 
vyzkoušet své pěvecké schopnosti se svou 
oblíbenou skladbou v Karaoke-show. Zpěv, 
ale i ostatní činnosti, které zařízení nabízí, 
jsou u nových i u stálých návštěvníků zaří-
zení využívány téměř denně. Jsou namířeny 
i k tomu, aby pomáhaly jednotlivým návštěv-
níkům splnit si své osobní vytyčené cíle. 
Nabídku zajímavých aktivit aktualizujeme 
pravidelně každý měsíc. Říjen v R-Egu byl 
plný strašidel, čarodějnic či jiných nadpřiro-
zených bytostí, celkově pojatý v duchu „Hal-
loweenu“. Společně jsme tvořili náhrdelníky 
z přírodnin a „Tajemnou dýňovou tvář“, řešili 
„Tajenku čarodějnice Betty“ a „Doplňovačku 
skřítka Rozumbrady“, nechyběly také pravé 
„vydlabané“ dýně. Děti soupeřily v soutěži 
dvojic „Magická trefa“, ale i jednotlivě ve 
hře „Tajemný šátek“. 

Do jednotlivých akcí se zapojilo více než 
30 soutěžících. Ten, kdo se zúčastnil všech 
aktivit, měl možnost stát se „návštěvníkem 
měsíce“. Tuto pozici nakonec obsadila Iva 
Janušková (Gymnázium J. P.) 

Zajímavé a zábavné bylo „Halloweenské 
odpoledne“. Dvě družstva – Močálníci a Tow-
ni, soupeřili v disciplínách, které si sami 
nazvali „Labyrint smrti, Pavučina otázek 
a Strašidelná písmena“. Ve velmi vyrovna-
ném souboji nakonec zvítězili Močálníci, 
jehož členy byly Adéla Nečesaná, Vojtěch 
Drga a Karolína Hrbáčková ze ZŠ Vlára. Po 
setmění jsme se všichni vydali do stopách 
Jednookého Jacka do Slavičínského parku.

Nastal zimní čas a my jsme pro toto období 
přichystali aktivity, které naše návštěvníky 
zajisté zahřály. Abychom si mohli zařízení 
tematicky vyzdobit, vyrábíme razítka, vá-
noční svícny a sváteční pohlednice, kreslíme 
škrábanou zimní kresbu, nebo malujeme 
na okna. Mezi soutěže jsme zařadili Mini 
curling, Karaoke a Mikulášský turnaj ve 
stolním tenise. Uvedené akce patří do zá-
kladní nabídky. Mimo ně je v R-Egu možné 
trávit volný čas i mnoha jinými způsoby. 
Děti si zde mohou napsat domácí úkoly, hrát 
nejrůznější společenské hry, nebo jen tak 
odpočívat a povídat si s kamarády, řešit své 
osobní problémy apod. Nabízíme možnost 
doučování, a to každé úterý od 15.00 hodin. 

Bc. Eva Raková, sociální pracovník
Ať je nový rok 2010, a pokud možno každý 

den v něm, pro Vás šťastný, ať je naplněn 
stálým zdravím, pohodou, osobními i pra-
covními úspěchy. 

Činnost o.s.R-Ego podporují: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR-Rada 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
Zlínský kraj, město Slavičín, BTH, s. r. o., 
Slavičín, SMS, s. r. o., Slavičín, Nadace Děti-
kultura-sport v Uherském Hradišti.

Poradenské centrum R-Ego

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana 
Pivečky nabízí zdarma pro nezaměstna-
né, maminky na MD a handicapované:

Počítačové kurzy
Základy práce s PC
Práce s PC pro pokročilé
Práce s programy Word a Excel
Práce s programem PowerPoint
Tvorba webových stránek
Práce s programem Corel.
Délka kurzu 20 hodin – 30 hodin.
Kurzy účetnictví
Základy daňové evidence
Podvojné účetnictví.
Délka kurzu 20 hodin – 30 hodin.

Dále nabízíme cílovým skupinám 
ZDARMA použití PC a internetu v pro-
storách Vzdělávacího střediska a pomoc 
při vyhledávání pracovních míst.

V rámci projektu nabízíme zdarma účast 
na seminářích: 
Práce v zahraničí – možnosti a úskalí 
– pro ty, co se chystají vyjet za prací – 
program EURES
Dávky státní sociální podpory (cha-
rakteristika a praktická aplikace kon-
krétních sociálních dávek)
 Sociální zabezpečení pro tělesně 
a mentálně postižené občany
Sociální zabezpečení pro nezaměst-
nané občany
Sociální zabezpečení pro seniory
(důchodová politika státu, odchod do 
důchodu)

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

Každou středu od 16 hodin 
můžete v domě č. p. 96
na Horním náměstí navštěvovat 
DÍLNU INSPIRACE. 
Plán aktivit:
2. a 9. 12. Šperky
16. 12. Předvánoční posezení
Bližší informace na telefonním čísle
777 913 782. Mgr. Božena Filáková

Vzdělávacího střediska
Informace

Nadace Jana Pivečky děkuje 
všem dárcům, příznivcům, přátelům 

aa dodobrbrovovololníníkůkůmm zaza p pomomococ a a p pododpoporuru 
v roce 2009. 

Jako nezisková organizace bychom bez 
Vašíší pomocii nemohlhlii ěvě štšiinu pr joj kek ůtů vůů-
bec uskutečnit. Všech forem spolupráce 
isisi v v lelel imimi v vážážážíímímee aa švšvšemem n n šašašiimim p přářářáttetelůlůlůmm 

a spoluobčanům přejeme krásné Vánoce 
a všechno dobré v roce 2010. 

Děkujeme také městu Slavičín, měst-
skému infocentru a redakci Slavičínské-
hoho z zprpravavododajajee zaza p pomomococ a a s spopoluluprprácácii. 



1212

Zveme Vás na Dětský vánoční jarmark Děti a rodiče závodili
Milé děti, maminky, tatínkové, babičky,

dědečkové, Nadace Jana Pivečky a přátelé
Vás srdečně zvou na patnáctý Dětský vánoč-
ní jarmarkna Horním náměstí č. p. 96, který
se uskuteční v pátek 11. 12. 2009 od 15.00
hodin v prostorách Nadace Jana Pivečky
(areál nízkoprahového zařízení KamPak)
na Horním náměstí č. p. 96.

Tradici tohoto předvánočního zastavení
spojeného s ukázkami tradic, řemesel a vá-
nočních zvyků založili v roce 1995 pan Jan
Pivečka s přáteli z ČSOP Zálesí Slavičín
a účastní se ho také děti z dětských domovů
Zlín-Burešov a Vizovice, které budou mít 
u nás přichystanou vánoční nadílku. Pokud
by někdo z návštěvníků jarmarku chtěl těmto
dětem také udělat radost, může se s nimi
v průběhu jarmarku setkat v sídle nadace
na Horním náměstí č. 111 a dárek jim dát 
pod stromeček. 

V areálu Vás čeká tento program:
 ukázky vánočních tradic a starých ře-
mesel: lití olova, výroba svíček z včelího

vosku, výroba vánočních ozdob z různých
materiálů, paličkování, drátkování, zdobení
perníků, řezbář a další, vánoční písně v po-
dání mladých zpěváků z skupiny Čtvero ze
Zlína a mladých hudebníků ze Slavičínska,
živý betlém, 
výstavka dětských obrázků,
projížďky na koni a živé ovečky,
tradiční vánoční oplatky,
pečené kaštany, perníky a jiné dobroty –
pečené klobásky, horký mošt a pro dospělé
svařák.

Dětský vánoční jarmark bude tradičně
spojen s výtvarnou soutěží.

Každé dítě, které přinese vlastnoručně
namalovaný obrázek na téma Moje vánoční
přání, dostane čokoládové dukáty, které
může pak směnit za jízdu na koni, zdobený
perník, pečené kaštany apod. Obrázky budou
pak podle kategorií 0-5 let, 6-9 let a 10-15 let 
vyhodnoceny a autoři nejlepších budou pak
v lednu pozváni do sídla nadace a odměněni
věcnými cenami. Mgr. Božena Filáková

Sokol Slavičín a Dům dětí a mládeže ve 
Slavičíně uspořádali v sobotu 17. října 2009 
svou tradiční sportovní hravou soutěž pro 
děti a jejich rodiče pod názvem „Závodí celá 
rodina“. Tohoto 14. ročníku se zúčastnilo 
30 soutěžících. Počet závodících byl letos 
slabší, snad i vinou nepříznivého počasí. 
Malý zájem o sportovní soutěž podobného 
typu, zvláště u starších dětí, je nečekaný. Ale 
i tak byli pořadatelé závodu a závodící s prů-
během tohoto milého dětského soutěžení 
spokojeni. Je vždy radostí sledovat sportovní 
nadšení, zvláště u těch nejmenších.

Soutěž měla 4 věkové kategorie. Uvádíme 
její výsledky – umístění závodících:
I. kategorie, předškoláci a 1. třída
1. Honzík Droščák, 2. Patrik Červeňan, 
3. Liduška Vaculová
II. kategorie, 2. – 4. třída
1. Daneček Bureš, 2. Klára Strnadová, 3. Ve-
ronika Kašková
III. kategorie, 5. – 6. třída
1. Radim Novák, 2. Magdalena Suchánková, 
3. Kamila Nováková
IV. kategorie, 7. – 9. třída
1. Petr Svoboda

Blahopřejeme všem závodícím a děkuje-
me našim sponzorům. Jsou to: SMS (Karel 
Garaja), BTH (Ing. Oldřich Kozáček), KOVOS 
(Oldřich Petr), ORA (Ing. Josef Otépka), cuk-
rárna Jasmín (Jaroslav Málek), Občerstvení 
(Eliška Meislová), Mi&La, knihy – porcelán 
(Miluše Dvorská), Sokol Slavičín, DDM Sla-
vičín.  Stanislav Merta

Domácí zápasy v prosinci 2009:
Jihomoravská divize
sobota 5. 12. 2009, 14.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Sokol Machová 
sobota 12. 12., 14.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KK Slovan Ro-
sice B
Dorost 2. liga hraje „venku“
Zlínská krajská soutěž
neděle 6. 12. 2009, 9.00 hod.
KK CAMO Slavičín C - TJ Spartak Hluk 
Muži 2. liga
sobota 5. 12. 2009, 10.00 hod.
(čtyřdráhová kuželna Zlín)řdráhová kuželna Zlín)
KK CAMO Slavičín - KK Moravská Slávia CAMO Slavičín - KK Moravská Sláv
Brnoo B 
Průběžné pořadí amatérské kuželkář-běžné pořadí amatérské kuželká
ské soutěže CAMOLIGA 2009/2010 po soutěže CAMOLIGA 2009/2010 p
4. koole:
1.  Dorost, 2. Dokotex, 3. Ptáček Team, Dorost, 2. Dokotex, 3. Ptáček Team
4. Sk. A, 5. Šéfíci, 6. Radnice, 7. SV, k. A, 5. Šéfíci, 6. Radnice, 7. S
8. Camo, 9. ZŠ Vlára, 10. Sk. B, 11. Poš-amo, 9. ZŠ Vlára, 10. Sk. B, 11. Po
ťáci, 12. TVD, 13. Hasiči, 14. Kulepa, , 12. TVD, 13. Hasiči, 14. Kulep
15. Pařížanky, 16. VTÚVM, 17. Alternátor, Pařížanky, 16. VTÚVM, 17. Alternáto
18. Prometal, 19. Lavrag. Aleš Ptáček

Podzimní bronz FC TVD

Po patnácti kolech účinkování ve třetí
lize můžeme konstatovat, že postup z divi-
ze nebyl náhodný a rozhodnutí přivést do
Slavičína třetí nejvyšší fotbal bylo správ-
né. Nesplnily se předpovědi pesimistů
i nepřejících, že budeme hrát od počátku
o záchranu a nemáme v takové soutěži co
hledat. Povedlo se složit kvalitní mužstvo,
které přinášelo fotbalovou radost vynika-
jícím návštěvám diváků z širokého okolí.

Podpora vedení města jakoby šla příkla-
dem sponzorům, a byli jsme mile překvape-
ni jejich přístupem. I když je situace hodně
složitá, snažili se přispět k zajištění chodu
oddílu podle svých možností.

O slavičínském fotbalu se píše obdobně
jako před třiceti lety, kdy dorost hrál první
dorosteneckou ligu. Nelze vyjmenovat 
všechny partnery oddílu, díky jimž se třetí
liga může ve Slavičíně hrát. Jejich jména
najdete na ofi ciálních stránkách oddílu
www.fotbal-slavicin.cz. 

Poděkování za podzimní výsledky patří
především hráčům a realizačnímu týmu.
Chtěl bych ale poděkovat rovněž všem
členům výkonného výboru, pořadatelům,
správci hřiště i hlasatelům za hladký prů-
běh podzimní sezony.

Čeká nás v zimní přestávce spousta
práce. Laťka je hodně vysoko. Věřím, že
současné výsledky budou motivací pro
mládež všech kategorií, kde se potýkáme
s nezájmem o pravidelnou činnost i nedo-
statkem kvalitních trenérů.

Vedení klubu má v této ekonomicky
nepříznivé době náročný úkol – zabezpečit 
optimální podmínky pro chod mládežnic-
kých družstev a zároveň udržet kvalitu
A-mužstva, aby na jaře navázalo na vynika-
jící podzimní výsledky. Je to velký závazek
všem fanouškům, příznivcům i partnerům.

Ještě jednou velké poděkování všem,
kdo jakýmkoliv způsobem podpořili sla-
vičínský fotbal. PaedDr. Petr Navrátil

Kuželkářský klub Slavičín

Florbal – 2. liga juniorů 
12. 12. – hala SK Slavičín
10.00 Slavičín – Kopřivnice
15.30 Slavičín – Frýdek-Místek
Srdečně zveme všechny příznivce a fanoušky 
mládežnického fl orbalu.

Horní řada zleva: Jakub Tománek, Pavel Kříž, Martin Bělaška, Josef Hnaníček, Ondřej Školník, Martin 
Fábry Střední řada zleva: Petr Mendl, Daniel Vacula, Petr Lysáček, David Ptáček, Andrej Šamánek, 
Martin Samko, Vlastimil Trochta Dolní řada zleva: Petr Švach, Michal Švach, MUDr. Petr Zemčík (lékař), 
Bronislav Münster (manažer), PaedDr. Petr Navrátil (předseda), Josef Adámek (sekretář), Ladislav Straka
(trenér), Lukáš Železník, Mojmír Jaroš Chybí: Hynek Tlušťák (ved. družstva), Milan Otépka
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Benago Slavičín porazilo mistra ČR
Lepší vstup do naší nejvyšší futsalové sou-

těže si hráči slavičínského Benaga nemohli
ani přát, vždyť dokázali porazit úřadujícího
mistra České republiky VPS Novabrik Polič-
ku, dokonce na jeho půdě. I ve druhém svém
vystoupení byli futsalisté Benaga úspěšní,
když zdolali východočeský Náchod.

Za týden vyrazili sáloví fotbalisté opět 
na východ Čech a na turnaji v Poličce nej-
dříve rozdrtili Jilemnici a poté remizovali
s Novým Borem. 

První porážka v soutěži přišla na turnaji
v Praze od pětinásobného mistra ČR Chem-
comexu Praha, když Slavičané neudrželi jed-
nobrankové vedení po první půli. Ve druhém
zápase již Benago excelovalo a s přehledem
porazilo Klatovy.

Do kádru se podařilo získat druhého 
Brazilce a k Caio de Oliveirovi přibyl jeho 
krajan Edmir José Junior. Pro slavičínské 
fanoušky je určitě velká škoda, že neuvidí 
domácí turnaj Benaga, neboť termín ve sla-
vičínské sportovní hale koliduje s utkáním 
volejbalistek, a proto se 4. turnaj CL musí 
odehrát ve Zlíně v hale Euronics (dříve No-
vesta). Zde Benago přivítá například lídra 
tabulky Premium Stonava (dříve Havířov), 
v jehož kádru jsou i bývalí hráči Jerevanu 
Filip Macek a Tomáš Hnilo. Jako reálnější 
se jeví pořádání čtrvrtfi nále Play off v únoru 
ve Slavičíně nebo v Luhačovicích, tým však 
musí skončit do čtvrtého místa po základní 
části, když do vyřazovacích bojů postupuje 
celkem osm týmů.   Petr Koseček

 Benago Slavičín vs Novabrik Polička 
2:0 (branky: Pulkert a Zubíček)
 Benago Slavičín vs Goll Běloves Ná-
chod 4:2 (branky: Julina 3 a Pulkert)
 Benago Slavičín vs Sico Jilemnice 
7:0 (branky: Fitzel 2, Filinger, Koseček, 
Habaj, Žoužela a Krčmář)
 Beenago Slavičín vs Chemcomex 
Praha 4:5 (branky: Filinger 3 a Muller)
 Benago Slavičín vs Trivel Klatovy 7:3 
(branky: Pulkert 2, Habaj, Muller, Hran-
čík, Filingrer a Julina)

Více najdete  na webu České federace 
sálového fotbalu - futsalu (ČFSF) -
www.futsal-salovyfotbal.com.

Dosavadní výsledky Benaga
Slavičín v Celostátní lize (CL):

Ve dnech 10. – 30. října se náš domovský
komorní orchestr Musica Minore podíval
poprvé za hranice země. V době, kdy naše
město zachvátila první letošní sněhová
kalamita, se členové Minory potili ve stínu
kaktusů a palem, ve volných chvílích skákali
do vln rozbouřeného Pacifi ku a nakupovali
mexická sombrera. Musica Minore zavítala
do exotického Mexika, aby místním domo-
rodcům předala kus ze svého bohatství, ze
své hudby. 

Mexické koncertní turné bylo hudebně
koncipováno jako Grandes Voces de Mi-
lano, tedy Hlasy Milána. Našimi sólisty
na koncertech byli totiž 3 operní zpěváci,
kteří žijí či působí v kolébce italské opery,
Miláně. Sabrina de Moraes, Fernando Ciuffo
a Igor Kucer, s kterými jsme se po 14 večerů
vydávali na pódium, abychom doprovodili
největší operní árie Verdiho, Rossiniho,
nebo Pucciniho. Hráli jsme v divadlech,
kostelech či koncertních sálech, setkali jsme
se s poměrně vysokou návštěvností našich
koncertů a publikum, které na nás vždy
čekalo, jsme doposud nikde jinde neviděli…
Mnohdy jsme si připadali spíš jako na fotba-
lovém zápase než na koncertě vážné hudby.
Aplaus při posledních tónech koncertu na
nás udeřil jak výbuch bomby a málem nás
odvanul z pódia. Mexičané hlasitými projevy
nešetřili a nechtěli nás propustit. 

Na cestách po Mexiku jsme poznali zdejší 
chudobu, ale i krásu exotické krajiny a zdejší 
fauny a fl óry. Číhala na nás různá nebezpečí, 
například v podobě všudypřítomných vojáků 
se samopaly, bojujících s drogovou mafi í. 
I jednomu z nás nabízel malý chlapec na 
ulici drogy…

Roušky na tvářích lidí nám zase připomí-
naly rizika zdravotní, s hygienou v Mexiku je 
to stále dost špatné. A tak jsme se ani nemohli 
divit, když náš cellista dostal otravu z jídla. 

S Musicou Minore po Mexiku

MUUDrr. Rommaann Űbeerall ozznamujee, žže nnebu--
de orddinovat vvee dnechh 16. –– 22. 122. 200099
Zasstuppuje MUUUDDr. R. Pinďákoovvá

MUUDrr. Petrr ZZZemčíkk oznaammuje, že  nebbudee 
orddinoovat ve ddnnech 7.. – 11.. 12. 200009
Zasstuppuje MMUUDDr. Jolaana MMaalotováá na poli--
klinnice.

MUUDrr. Jolaannaa Malootováá oznamujje, žže ne--
budde oordinovvaat ve dneech 28. – 31. 122. 20099
Zasstuppuje MUUUDDr. Petr Zemčíkk.

Žaludeční problémy jsme si postupně pře-
dávali a protrpěli v různých formách téměř 
všichni. Chrochtat jsme naštěstí nezačali 
nikdo, prasečí chřipka se nám kupodivu 
vyhnula. Mohla za to možná i slivovice 
a posléze tequilla, kterou jsme každé ráno 
poctivě dezinfi kovali naše trávení. 

Musica Minore a její sólisti v Mexiku 
společně najezdili 7500 kilometrů, navštívili 
17 měst, přespali ve 20 hotelích a na 14 kon-
certech odehráli 1120 minut krásné hudby.

Ivana Frajtová
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Čtenáři Slavičínského zpravodaje a záro-
veň příznivci literárního dění jistě s napětím
očekávali, jak dopadne anketa Kniha mého
srdce nejen na celostátní úrovni, ale i u nás.
Jen pro informaci – národní „knihou srdce“
se stalo v závěrečném hlasovacím kole (17. 10.
2009) útlé dílko Saturnin od autora Zdeňka
Jirotky. Jde o velmi zdařilou prózu, situova-
nou do doby první republiky, která svým
jemně sarkastickým humorem pobavila už
celou řadu generací. Zdejší čtenářskou obec
však možná ještě více zajímá, které knihy
obsadily stěžejní pozice v srdeční krajině
místních občanů. Zde se tedy můžete se-
známit s pořadím našich vítězných titulů:

1. Stmívání (S. Meyerová), 2. Harry Pot-
ter (J. K. Rowlingová), 3. Děti z Bullerbynu
(A. Lindgrenová), 4. Rychlé šípy (J. Foglar),
5. Babička (B. Němcová), 6. Malý princ (A.
de Saint Exupéry), 7. Pán prstenů (J. R. R.
Tolkien), 8. Osudy dobrého vojáka Švejka
(J. Hašek), 9. Saturnin (Z. Jirotka), 10. Al-
chymista (P. Coelho), 11. Egypťan Sinuhet 
(M. Waltari), 12. Co život dal a vzal ( B. Mac
Donaldová)

Závěrem je důležité ocenit snahu pořa-
datelů ankety z Národní knihovny v Praze
o zviditelnění knihy jako stále aktuální
a nikdy nevysychající studnice moudrosti
i zábavy. Je také namístě poděkovat všem

Slavičínská „kniha srdce“

Říká se, že nemůže-li Mohamed k hoře,
musí hora k Mohamedovi. V duchu tohoto
rčení se městská knihovna převtělila do
zábavné pestrobarevné atrakce a na pomy-
slných kolech přijela ve čtvrtek 29. října za
handicapovanými dětmi ze sdružení Přá-
telé z lásky do bezbariérové Horákovy vily.

Setkání plné četby, veselých scének,
malování a listování v krásně ilustrova-

slavičínským účastníkům ankety – jed-
notlivcům i organizacím (město Slavičín, 
ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole, GJP Slavičín, SOŠ 
Slavičín), jenž svými více než dvěma tisíci 
hlasy vyjádřili své pozitivní city k literární 
tvorbě. Sympatizování s celým děním kolem 
ankety svědčí také o tom, že knihy a četba 
stále zaujímají přední místo na hodnotovém 
žebříčku obyvatel našeho města.

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Měsstská knnihovna zve doo svvých prostor 
rodiče (prarodiče) s předškooláččky na letos 
již posllední ssetkání se skkříttkeem Nezbed-
níčkemm a takké s Mikulášeemm - 

Mikulášské čertoviny – 
II. ročník.
V tomtoo vesellém odpolednni se děti mohou 
těšit naa mikuulášskou nadílkuu v podobě 

četbyy pohádkovvýýchh příběhů, 
námětů na jednooduuchhé vánoční 
ozdoby a přáníčkka, sooutěže, hry 

a takéé překvapení ood samotného 
Mikuuláše.
A kcee se konáá vee č t v r tek 
3. 12. 2009. Začáteek vv 15.00 hodin. 
Malé oobčerstvení je zajištěno. 

Účast je nnutné hlásit přředem na e-maiil: 
knihovvnaa@mesto-slavviciin.cz, nnebo na teel. 
577 3411 4481. 

TTěšíme se na Váás!

Městská knihovna Slavičín 
oznamuujee svým čtenáářůům a nnávštěvnní-
kům, žee vve čtvrtek 31.. 12. 20099 (Silvesttr) 
bude knnihhovna uzavřenna.

Zárooveň Vám nabbízzíme své službby 
i v doběě mmezi svátky, kkddy budee otevřenno 
pro dětii i ddospělé ve staanddardníích provoz-
ních hoodiinách
Po:  7.300 – 12.00 12.30 –– 15.000 
Út:  12.300 – 17.00
Ať Vánocce s Vámi slavví – pohooda, štěsstí 
a zdravví!

Pozor, jede k Vám knihovna!j

Víte, že máme ve Slavičíně farní 
knihovnu? A proč byla zřízena? Úkolem 
farní knihovny není utvořit duplicitu 
městské knihovně. Farní knihovna má 
za úkol vyplnit oblasti, které nejsou 
primární náplní městské knihovny. Má 
za úkol dát čtenářům možnost poznání 
a vzdělávání v těch oblastech, které 
může poskytnout městská knihovna jen 
v omezené míře. Asi první Vaší myšlenkou 
bude: tak to je jen pro věřící. Jistě, je to 
především pro věřící. Ale zdaleka ne jen 
pro ně. Najde zde zábavu i poučení každý 
občan. Jsou zde knihy o rodinném spolu-
žití, o manželských vztazích, o výchově 
dětí od nejmenších až po dospívající, 
o vzájemném chování ve společenských 
vtazích, říkám tomu „fi losofi e všedního 
dne“, o přátelství a vzájemném porozu-
mění, o vztazích ke starším a potřebným 
lidem, lidem v těžké životní situaci, lidem 
těžce nemocným a umírajícím, o životě 
a smrti. Poučení o tom, jak získávat a udr-
žet přátelství, jak pěstovat svůj charakter. 
Je zde mnoho životních příkladů rodin-
ných, příkladů vzájemných vztahů. Jsou 
zde úvahy o lásce a partnerství a mnoho 
dalších zajímavých věcí. Jsou zde knihy 
pro děti, mládež i pro dospělé, pro každou 
úroveň vzdělání.

Co je zde pro věřící:
Tato část je rozdělena do několik ob-

lastí. Jsou to náboženské básně a písně, 
knihy historické, poutní místa, knihy 
věroučné a poučné, knihy o zjeveních, 
životní příběhy, náboženské romány, 
knihy o misiích, životopisné knihy světců 
a významných osob. Dále jsou zde knihy 
rozjímání a modliteb, knihy biblické, 
fi lozofi cké, vzdělávací. Jdou zde knihy 
kázání a promluv. Jsou zde také starší 
i nové náboženské časopisy a brožury 
a různé publikace.

Farní knihovna půjčuje knihy zdarma. 
Je otevřena každou středu od 9.00 do 
16.30 hodin. 

Kde nás najdete: 
Po dobu rekonstrukčních prací na 

farní budově je knihovna umístěna v are-
álu Prabos. Vchod je před hlavní branou 
závodu, místnost knihovny je v přízemí 
na pravé straně. Po ukončení stavebních 
prací na farní budově bude opět knihovna 
přemístěna na faru.

V knihovně Vám rádi poradí při vý-
běru vhodné literatury. Farní knihovna 
Vám může také zprostředkovat dodání 
náboženské literatury.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Antonín Novák

Farní knihovna

ných knihách bylo oboustranně příjemné.
Děti se jevily ve společnosti pohádkových
postav a barevných obrázků šťastné a nás
knihovnice hřály jejich úsměvy u srdce.
Šlo sice o historicky první knihovnickou
„jízdu“ za Přáteli, avšak díky vzájemné
empatii a výborné náladě bude knihovna
cestovat mnohem častěji a moc ráda.
Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK
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Znáte svůj kraj?

Členové klubu důchod-
ců ve Slavičíně se scházejí 
pravidelně v Horákově vile. 
Zde besedují a plánují svoje 
další aktivity. V létě podnikli 
zdravotní procházku do 
Pivečkova lesoparku zakon-
čenou společným obědem. 
V měsíci září uspořádali 
společně s klubem důchod-
ců v Rokytnici přátelskou
návštěvu u svých vrstevníků 
za hranicemi, v Horné Súči. 
„Byli jsme velmi srdečně 
přivítáni, nescházelo ani 
bohaté pohoštění. Přišel 
nás pozdravit a přivítat 
pan starosta, místostarosta 
a kulturní referentka v Hor-
né Súči. Vedoucí klubu pan 
Mgr. Mikuláš Medvec se 
o nás velmi pěkně staral“, 
pochvalovali si spokojení 
senioři.

V prosinci pekli na Ho-
rákové vi le mikulášské 
čerty, na nichž si pochutnaly 
účinkující děti při Rozsví-
cení vánočního stromu na 
Horním náměstí. -red-

Slavičínský klub důchodců je stále činný

Ještě pár posledních podzimních dní
nám možná dovolí putovat po turistických
cestách, a proto se ještě vydejme na výlet –
autem, na kole i pěškyk prameni řeky Vláry.

Ze Slavičína směřujeme do Vysokého
Pole a pak na Ploštinu, kde je možno si
prohlédnout nově upravený památník, mu-
zeum, kapličku a celý areál Ploštiny. Je již
zase hezky udržovaný a z místa památníku
jsou nádherné výhledy do krajiny. Kolem
parkoviště vede mírně do kopce zeleně zna-
čená turistická trasa, která se asi po 2,5 km
potkává s modrou značkou u rozcestníku Pod
Sveradovem. Tady je možno si oddechnout 
v hezkém altánku, rozdělat oheň na připra-
veném ohništi a napít se vody z pramene
řeky Vláry. Pramen je asi 20 metrů od trasy
označen cedulkou a udržován v čistotě. 

Odtud je možno podniknout výšlap po
modré značce na Klášťov – nejvyšší vrchol
Vizovických kopců (753 m. n. m.). V altánku

si můžete odpočinout, prohlédnout železný 
kříž na vrcholovém kameni a nasát atmo-
sféru starého historického hradiska, které 
tu kdysi bývalo. 

Od pramene Vláry se vydáme na druhou 
stranu k rozcestníku Bařinka a dál kolem 
vysílače Bařinka na Vařákovy paseky, kde je 
od dubna tohoto roku nový památník. Z to-
hoto místa jsou opravdu fantastické výhledy! 
Chce to se zastavit a vnímat tu nádhernou 
krásu našeho kraje. Zdatnější turisté mohou 
pokračovat dál k Lačnovským – a ještě dál 
– až k Čertovým skalám.

Zpět se budeme vracet stejnou cestou 
až k rozcestníku Bařinka. Potkává se tam 
mnoho cest, ale zabloudit nemůžeme, trasa 
je dobře značená. A navíc se zde potkávají 
2 naučné stezky, které podávají mnoho infor-
mací o historii zdejšího kraje a o jeho lidech. 

K parkovišti na Ploštině si můžeme zkrátit 
trasu po vyasfaltované cestě, která postupně 
klesá do údolí potoka Vlára, pak potok pro-
tíná a vyústí na Ploštině. Tím poznáváme 
první etapu řeky Vlára.

Na cestě zpáteční cestě je možno se 
zastavit ve Vysokém Poli, navštívit nově 
vybudované dřevěné Hradisko, jaké údajně 
kdysi bylo na Klášťově. Odtud po nové cestě 
i autem asi 1 km na poutní místo Bojatín, kde 
září do krajiny opravená velká kaple a o kus 
dál malá kaplička s léčivým pramenem vody. 
Po žluté značce asi 2 km je ještě kaplička 
U Františka pod Suchým vrchem.

Výlet se dá rozdělit zase na několik etap. 
Přeji mnoho příjemných zážitků při pozná-
vání našeho kraje.  Miloslav Mareček 

V neděli 6. prosince 2009
se v 16.00 hodin rozsvítí 

vánoční strom 
v Divnicích. 

OV Divnice zve tímto na společné
předvánoční naladění.
S programem vystoupí 

děti MŠ Hrádek, místní mládež.
Všichni jsou srdečně zváni!

Osadní výbor v Hrádku 
srdečně zve všechny na

Rozsvícení 
vánočního stromu 

v  sobotu 12. prosince 2009 
v 16.00 hodin v Hrádku.

Kulturní program, občerstvení.

Sdružení rodin s handicapovanými dětmi 
ze Slavičína a přilehlého okolí

„Přátelé z lásky“ si Vás, milí přátelé, 
dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se bude konat 

18. 12. 2009 v 15.30 hodin 
v restauraci Záložna.

Rychlé občerstvení – 
Eliška Meislová 
upozorňuje zákazníky, že 
do 11. 12. 2009 bude brát

objednávky na vánoční cukroví.
Kolektiv Rychlého občerstvení - Eliška
přeje všem svým zákazníkům krásné 
prožití vánoční svátků a hodně štěstí,
zdraví a osobní pohody v roce 2010.

Kaplička Bojatín
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 3. 12. 15.00 Městská knihovna
MIKULÁŠSKÉ ČERTOVINY
 4. 12. 8.00 – 18.00 Horní náměstí
ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
 6. 12. 16.00 Divnice
ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
 12. 12. 16.00 Hrádek
ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
 18. 12. 15.30 Záložna
VÁNOČNÍ BESÍDKA
 18. 12. 19.00 kostel sv. Vojtěcha
ADVENTNÍ KONCERT
 26. 12. Sokolovna
ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST
 27. 12. 16.00, 19.00 kostel sv. Vojtěcha
VÁNOČNÍ KONCERT

PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010
 9. 1. FARNÍ PLES
 16. 1. PLES ZUŠ
 23. 1. VALAŠSKÝ BÁL
 30. 1. PLES MĚSTA
 6. 2. PLES PO NAŠEM...
 13. 2. PLES ZŠ VLÁRA
 19. 2. STUDENTSKÝ PLES
 20. 2. HASIČSKÝ BÁL
 26. 2. PLES GYMNÁZIA J. P.

Kaallenddááře,, poozzvánnkky

 1. 12. 18.00 hodin, sál ZUŠ
Mikulášská nadílka klavíristů ze třídy 
Věry Hájkové
 3. 12. 17.00 hodin, sál ZUŠ
Mikulášský koncert pro PHV 
 8. 12. 17.00 hodin, sál ZUŠ 
Koncert klavíristů a houslistů ze třídy
učitelek Hany Durďákové a Hany
Petrů 
 1. 12. 18.00 hodin, Radnice Slavičín
Vánoční koncert žáků ZUŠ
s výstavou žáků výtvarného oboru
 20. 12.16.00 hodin, kostel sv. Jana Křtitele 
ve Slušovicích
Adventní koncert
 27. 12. 16.00 a 19.00 hodin, chrám 
sv. Vojtěcha ve Slavičíně
Vánoční koncerty

ZUUŠŠ Slaaavvičínn váás zvvee

Římskokatolická farnost Slavičín
a Due In Eterno,

houslové duo
Ivana Kovalčíková & Ivana Frajtová

Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT
v pátek 18. 12. 2009 19.00 hodin
kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně

www.dueineterno.com

Smííšenýý pěěvecký ssbbor CANNTARREE 
při ZUUŠ Slavviččín, o. ss.,

ve spoluuprráci s mměěsstem Sllavičínn 
a Římmskokkatoolickouu faarnostíí Slaviičín 

VVás srdečnněě zve naa 

VÁNOČNÍ 
KONCERT 

27. prosinnccee 2009 
vv 16..00 a 19.000 hodd. 

cchrámm svv. Vojtěěcchha Slavvičín

Účinkkuujjí: 
SPS CCanttaree se sólissty a orcchestreemm

Progrraamm:
 J. J. Ryyba – Českkáá mmše váánočníí

VVstuppné doobbrovolnéé.

Město Slavičín Vás srdečně zve na tradiční slavnost

v pátek 4. prosince 2009 na Horním náměstí

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU VE SLAVIČÍNĚSS

ood 99.330 – 11133.30 hhodiinn pna pppóddiu 
vystoupí děti, žáci a studenti školských
zařízení:

 Mateřská škola Malé Pole
 Mateřská škola Vlára
 Základní škola Malé Pole
 Dům dětí a mládeže Slavičín
 Základní škola Vlára
 Střední odborná škola Slavičín-
Divnice
 Gymnázium Jana Pivečky

1155.00000 hhodddinnn
 Dětský domov BojkoviceBojkoBojkojk

pod vánočním stromem
Cimbálová muzika Slavičananan

p116.0000 – 166..445 hoodinn – póóddiuum
veselé Vánoce přeje ABBA
- vystoupení revivalové skupiny

po celý den ppoo ceeellý deen 
VÁNOČNÍ MĚSTEČKO – historické 
domky s betlémem místního řezbáře 
a s živým dobytkem

ŘEMESLA A ZVYKY
 práce kovářů a řezbářů 
 vánoční hry pro děti i dospělé,
 projížďky na koních
 otevřené ohně v železných koších

VÁNOČNÍ TRHY
PRODEJ ŽIVÝCH RYB
ČERSTVÁ ZABIJAČKAČK

h d1777..00000 hhodddinnn
VÁNOČNÍ PROMLUVA
starosty města Slavičín
Ing. Jaroslava Končického

VVVÝÝPRRAVVVNNÝ OOHŇŇŇOSSTTRROJJ

UnArt Slavičín a město Slavičín
uváďá vysoce kulturní šú

ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST
2009

Slavičín - Sokolovňa 26. 12. 2009
zahrajú: hudba z marsu (trnava-sk), 

seven sheep, 29musix,
babička, non revolver 

Vstupné 120 Kč na místě
a 100 Kč v předprodeji

Předprodej: Infocentrum Slavičín
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TEXTIL MIRKA SLAVIČÍN 
(naprotti nemmocnice) 

 boxerkyy a trennýrkyy – klasickéé, obbráz-
kové a vánnoční
 teplé puunčochháče –– dětské i ddámmsské
 dětské kalhottky, nnátělníky, bbooxeerky 
a trenýrkyy ve vellikosttech 86 – 17766
 županyy, pyžamma, noční košilee
Novinka!!!! Andrie pyžžama
 ponožkky zdravvotníí, termo
KATOLICKÉ KALENDÁŘE
VÁNOČNÍ POHLEDY
Otevřeno po – páá 9 – 116, so 8 – 110

----- - - - - - - - - - - - -zde odstřihněte- - - - - - - - - - - - - - - -
KUPÓN NA SLEVU 10 %

nna trenýýrky aa boxerky
platnostt akce 11. – 155. prosincee 220009

TTel.: 77337 73399 8889

S cílem zvýšit spokojenost 
svých zákazníků zavádí od 

1. října MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ (dále 
jen MOVO) tzv. „Závazky zákaznických 
služeb“. Tento projekt přinese zákazníkům 
v regionu zkvalitnění služeb, které MOVO 
poskytuje. Například dojde ke zkrácení lhůt 
na odpovědi na dotazy, bude nabídnuto 
časové rozmezí při sjednání schůzky atd.

MOVO se v deseti zcela konkrétních 
bodech zavazuje zajistit svým zákazní-
kům snadnou a rychlou dostupnost svých 
služeb, chce své zákazníky více a otevřeně 
informovat o poskytovaných službách 
a v neposlední řadě se zavazuje být vůči 
svým zákazníkům v případě jejich tíživé 
situace solidární. V případě nedodržení 
stanovených lhůt ze strany MOVO do-
stane zákazník na omluvu věcný dárek. 
Společnost chce prostřednictvím tohoto 
projektu posílit důvěru svých zákazníků 
v poskytované služby.

Společnost Veolia Voda (jejímž členem 
je i MOVO) tak reaguje na stále rostoucí 
požadavky svých zákazníků, dlouhodobě 
věnuje pozornost zvyšování kvality posky-
tovaných služeb. Tuto svou strategii orien-
tace na zákazníka potvrzuje tímto novým 
a v Česku ojedinělým projektem Závazků
zákaznických služeb. 

Podrobné znění závazků najdete na 
www.smv.cz/zakaznicke-zavazky.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,
tel. č. 800 100 063. 

Společnost 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

zkvalitňuje své služby

VOP-026 Šternberk, s. p. 
divize VTÚVM Slavičín 

p

nabízí k ppronájmj u kancelářské prp ostoryy v areálu VTÚVM (Dlouhá 300, Slavičín). 
Kontakt: pp. Puškárová,, tel.: 577 304 772, , 606 731 793.

PODLAHÁŘSTVÍ
Vááclaav VVaněkk

PRODEJ KOBERCŮ
A PODLAHOVIN

Zboží skladeem ihhned k odběrru
Brummov (uu Mezu)

Tel.: 577 3300 091,,  776 119 8880

zve občany Hrádku a Slavičína, kteří 
si určitě zaslouží důstojné posezení

u krbu v příjemném prostředí.
Kolektiv spolupracovníků fi rmy R. S. se
těší na otevírací dny z kraje prosince.
Příznivce českých a moravských pivo-

varů (Janáček, Svijany, Náchod, Bonver, 
Valášek) potěšíme klasicky vařenými

pivními speciály posázené v klenbovémy
sklepě při celoroční stejné teplotě.

Restaurace U Talafy a Sport-bar 
U Zemánků přeje občanům krásné 

prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2010 hodně zdraví, štěstí a osobní 

pohody.

Nové SPINNING CENTRUM 
v R&D klubu 

L. Výducha 875, Slavičín,
tel.: 576 776 094, 737 515 307

rd.klub@centrum.cz

Přijďte udělat něco pro své zdravíe udělat něco pro své zd
a kondici pod vedením kvalifi kovaných 

instruktorů v příjemném prostředí.
Dále u nás můžete využít těchto služeb:
squash, fi tness, masáže, masážní stroj 
Rolletic, sauna, whirlpool, solárium. 

Na všechny služby lze zakoupit perma-
nentku nebo dárkový poukaz.

Více informací na www.rdklub.cz
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ŠIJU, ŠIJU POHÁDKU – Pásmo krátkýmo krátkých fi lmů 
pro děti mateřských škol. Vstškol. Vstup zdarma, hradí
město Slavičín.ín.

 čtvrtečtvrtek 10. – 20 hodh in fi lmový klub
MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE – O Mi-

loošovi Formanovi předed rokem 1989 točil Jaromil
Jirreš e pro Němce, Věraa Ch ytilová pro Belgičany 
a poo sametové revoluci vi znikl konečně český
dokumment Drž se toho snuu v  režii M. Šmídmajera.
Zachytytil Miloše Formana přip  jeho putování na

ávěkole z Paaříže na MFF v Karlovových Varech a právě
k jehojízda na kolk e tvořila symbolicli ký motiv k j

ledních 15životním a a tvůrčím peripetiím. Za  posledn
lkým změnámlet došlo ve FFormanově životě k vvelkým

a určitými zvratya i jeho profeesní kariéra prošla u
mídmajer se tak opět a peripetiemi. Miloslav Šmídm

ušujícímu a inspirativnímuvrátil k tomuto sttáleá  vzrušuj
l současný život i myšlení tétotématu, aby zachyytil so

a díky osobnímu vztahu i kontaktuvelké osobnosti a díík
erá intimní zákoutí Formanova života,otevřel i některá

stala inspirací pro jeho fi lmovou tvorbukterá se stal
eobyčejnou hloubkou a v nečekaných souvis-a s neoby

ostech zazněla v jeho fi lmech. Premiéra českéholoste
dokumentu. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatníd
70 + 1. 

 neděle 13. – 17 a 20 hodin 
ULOVIT MILIARDÁŘE – Po teenagerovském

snímku Gympl přichází Tomáš Vorel s fi lmem,
který se dotýká aktuálních témat – médií, lob-
byingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní
spojených politických tlaků. PR manažer Lehký
dostane vládní zakázku, aby z konkurenčních
důvodů odstavil dravého podnikatele Grossmana.
Pro tento účel si najme všehoschopného reportéra
Skopového a rozjede kampaň se zinscenovanou
reportáží, ve které Grossman mlátí romského
chlapce. Informace převezmou všechna média
a moralisté z nejrůznějších sociálních skupin
ochotně nabízejí své výpovědi a odborné komentá-
ře, aby Grossmana veřejně zostudili. Grossman je
demonstrativně zatčen a policejní tisková mluvčí
sděluje národu, že byl obviněn z rasismu a že je
proti němu zahájeno trestní stíhání. Atmosféra
zhoustne natolik, že si do Grossmana může kaž-
dý kopnout. I jeho přítelkyně Kateřina, televizní
rosnička, cítí, že by její kariéra mohla být ohro-o-o-
žena. Zdálo by se, že musí přijít nezastavitelnnýný
pád, když Grossmanovi PR manažeři dostanonouno
spásný nápad: Koupit televizní stanici a obrárátit rá
veřejné mínění na svou stranu. Autorem huudby bu
k fi lmu je skladatel Wich, se kterým režisér VVorelV
spolupracoval už na Gymplu. Režie: Tomáš  Vorel.š V
Hrají: Bolek Polívka, Ester Janečková, Jiříří Mádl,ří
Josef Carda, Kateřina Sedláková, Milan Štteindler,te
Miroslav Etzler, Radomil Uhlíř, Tomáš MMatonoha.M
Premiéra nové české komedie. Vstupné é 70 + 1 Kč.é 

 čtvrtek 17. – 20 hodin ART KINO uuvádíu
MARY A MAX – Dvě rozdílné ppovahy, dva p

rozdílné osudy a půlka světa spojujuje tento cooluj
animovaný fi lm pro dospělé. Příběhh dvou osamě-h
lých duší – osmileté holčičky Marry a osaměléhor
Maxe. Mary Daisy Dinkle žije v Auustrálii. Je jí osm u
let, tři měsíce a devět dní. Ze všeeho nejvíc miluje e
sladké kondenzované mléko aa čokoládu. Maxa
Horowitz je osamělý chlapík žžijící v New Yorku.ž
Nade vše miluje čokoládové hhot dogy a touží poh
kamarádovi. Snímek je uvededen v původním znění de
s titulky. Režie: Adam Elliot. PPremiéra australskéhoP

 čtvrtek 3. – 20 hodin
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED – Ryan (Aaron

Eckhart) je populárním spisovatelem knih o tom,
jak se vypořádat se ztrátou a dopřát životu nový
smysl. Je hvězdou v oboru a něco jako guru prou pro 
lidi v těžkých životních situacích. Jeho obl Jeho obličej je 
na výrobcích všeho druhu a Ryanhu a RyaR n žije v domnění,
že se sám vyrovnal serovnal se svou mminulostí. Jenže pak 
potká Eloisetká Eloise (Jennifer Aniston) aa je j ho život se obrátí 
vzhůru nohama…Režie: Brandon n Camp.Hrají: Aa-
ron Eckhart, Jennifer Aniston, Judydy Greer, Martin
Sheen. Premiéra americké romantitické komedie.
Vstupné: 64 + 1. DO 12 LET NEVHODODNÝ.

 neděle 6. – 15 hodin bijásek 
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ–Další 

příběh mamuta Mannyho, lenochoda Sidida a šav-
lozubého tygra Diega, kteří se tentokrát sppolečně
s mamuticí Elliie (která si už nemyslí že je vavačice) 
a veverkou Scrat propadnou pod ledovce a ddosto a-
nou se do jeskyně ve které se uchovává druhohororní 
klima – a spolu s ním i obří dinosauři... Hrdinovvé 
prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažilli i
další neuvěřitelné dobrodružství, tentokrát v pří-
běhu nazvaném Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. 

yNová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky 
aurů.do ohromného podzemního světa dinosaur

čák Scrat Věčný smolař, prehistorický krysoveverčák
ysoveverkoumá před sebou osudové setkání s kryso

očekávají prvníScratte. Mamuti Manny a Ellie oče
od Sid se zase dosta-přírůstek do rodiny. Lenochod S

si založí vlastní rodinune do problémů poté, co si z
auřími vajíčky. Šavlozubýs nalezenými dinosauř

lema, jestli se z něj po boku ka-tygr Diego řeší dilem
vá příliš velký měkota. Navíc, kdyžmarádů nestává p

dinosauři, Manny přestává být „králemse objeví dino
le“. A také se všichni seznámí s jednookýmdžungle“. 

ičákem Buckem, který neúnavně loví dinosaury.lasičák
Samozřejmě je čeká velké, neuvěřitelné dobro-Sa
družství. A určitě to je taky legrace. Americký
animovaný fi lm – české znění. Vstupné 30 + 1 Kč.
Délka 94 min.

 neděle 6. – 20 hodin
ŠTVANEC IRA – V osmdesátých letech minu-

lého století se Irsko zmítalo pod tíhou občanských
nepokojů. Tehdy byl 22letý Martin McGartland
(Jim Sturgess) za výtržnosti v ulicích Belfastu zajat 
britskou policií. Od agenta britských tajných služeb
(Ben Kingsley) dostal nabídku, aby tajně pronikl
do militantní organizace IRA (Irská republikánská
armáda). Jeho postoj k IRA byl veskrze negativ-
ní, proto na nabídku kývl a postupně se dostal
až do samého nitra organizace. Bral život jako
hru, jenže hrát si s radikálními Iry se nevyplácí.
Poznal drsné, brutální a nelidské praktiky tero-
ristů, kteří neznají slitování. Strach z prozrazení
byl tak velký, že nikomu ze svého okolí nesměl
říct sebemenší informaci o svém úkolu. Žil dvojí
život. Příběh se odehrává v letech 1987 – 1991,
kdy Martin McGartland působil tajně v IRA.
V roce 1991 IRA odhalila jeho totožnost a unesla
ho. Martinovi se podařilo ze zajetí uprchnout, od té
doby je stále na útěku. Režie: Kari Skogland. Hrají:
Sir Ben Kingsley, Jim Sturgess, Kevin Zegers, Na-
talie Press, Rose Mcgowan, Tom Collins, William
Houston. Premiéra britského akčního thrilleru.
Vstupné 64 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO.

 čtvrtek 10. – 9 hodin fi lmové představení pro
mateřské školy

70 + 1 Kč. DO 12 LET č. DO 1č. DO 1animomovaného fi lmu. Vstupné 70 +
CSFD 86 %%.%.NEVHOHODNÝ. Hodnocení CSF

in neděěle 20. – 20 hodin ART KINO uvádíO uvádíO uvádí
OBJETÍROZERVANÁ OBJ  –Před čtrnácti lety se je-rnácti letrnácti l t

bětí vážné autonehody, při níž ztratil dy, při níždy, při nížden muž statal obětí 
ale i ženu svého života, Lenu. Tento muž , Lenu. Ten, Lenu. Tennejen zrak, aale

jména. První je Harry Caine – pseudonym, aine – pseudaine – ps dmá dvě jmé
ž používá pro literární tvorbu. Druhé je Mateo bu. Druhé je bu. Druhé jjenž p

Blanco – jeho skutečné jméno, jímž se podepisuje , , jímj ž se podeo, jímž se p eBla
pod fi lmy, které natáčí. Po nehodě se Mateo stává ehodě se Me Mateateehodě se Mateo
Harrym. Vzhledem k tomu, že už nemůže režírovat že už nemůže režže už nemůže r ž
fi lmy, nechá Matea umřít se ženou, kterou miloval. e ženou, kterou me ženou, kterou m
Nyní žije Harry díky psaní scénářů, pomocí své ní í scéscénářnářů, , pomní scénářů, pomo
oddané produkční a jejího syna Diega. Rozhodl se o syna Diega. Rozho syna Diega. R h
žít, aby mohl vyprávět a díky tomu je stále velice a díky tomu je stálea díky tomu je stále
aktivní a atraktivní slepec, jemuž se podařilo vyvi-pec, jemužsž sepe podaod řipec, jemuž se podařil
nout si zbývající smysly tak, že si vše užívá plnými ly tak, že si vše užívá ply tak, že si vše užívá p
doušky. Ze svého života vymýtil veškeré události, ota vymýtil veškeré udota vymýtil veškeré ud
které se staly před léty. Svět na Matea zapomněl éty. Svět na Matea zapléty. Svět na Matea zap
velice rychle a on nemá zájem o jeho vzkříšení.nemá zájem o jeho vzkn o jeho vzk
Jenže jedné noci se stane Diegovi nehoda a Harry e stane Diegovi nehoda ae stane Diegovi ne aa
se o něj stará. Během dlouhých nocí, co u chlapce hem dlouhých nocí, co u chem dlouhých nocí, co u c
bdí, mu začne vyprávět o své minulosti, jako by vyprávět o své minulosti, vyprávět o své minulosti, j
to byla jen pohádka, která ho má zabavit. Vypráví ádka, která ho má zabavit. Vádka, která ho má zabavit. V
příběh nešťastné lásky, žárlivosti a zrady. tné lásky, žárlivosti a zradytné lásk žárlivosti a zr y Režie:
Pedro Almodóóvar.ó Hrají: osé LuisBlanca Portillo, Joo
Gómez, Lluis Homar, Penélope Cruz. Španělské is Homar, Penélope Cruz. Špis Homar, Penélope Cruz. Špa
fi lmové drama. Premiéra. Vstupné 70 + 1 Kč. DO ama. Premiéra. Vstupné 70 + 1ama. Premiéra. Vstupné 70 + 1
12 LET NEVHODNÝ. Hodnocení CSFD 77 %.EVHODNÝ. Hodnocení CSFD 7EVHODNÝ. Hodnocení CSFD 77

 nedělee 27. – 17 a 20 hodinee
BRATTŘI BLOOMOVIT  – tují, byli Co si jen pamatt

bratři Bloomovi vždy odkázáni pouze jeden na Bloomovi vžždydy odkodkázáni pouze jeBloomovi vždy odkázáni pouze e
druhého. Od dětství v ponurých sirotčincích až ho. Od dětství v ponurýchý h si sirotrotčinčiho. Od dětství v ponurých sirotčin
po luxusní život mezinárodních podvodníků se xusní život mezinárodních podvodxusní život mezinárodních podvod
Stephen (Mark Ruffalo) a Bloom (Adrien Brody) hen (Mark Ruffalo) a Bloom (Adrienhen (Mark Ruffalo) a Bloom (Adrien
dělili o vše. Stephen hravě vymýšlí rafi nované ili o vše. Stephen hravě vymýšlí rafi ili o vše. Stephen hravě vymýšlí rafi 
plány, které následně realizují. Bloom ale touží po ány, které následně realizují. Bloom ale ány, které následně realizují. Bloom ale 
„neplánovaném životě“ – po skutečném dobrodruž-neplánovaném životě“ – po skutečném dobneplánovaném životě“ – po skutečném dob
ství, které předem nenaplánoval jeho starší bratr. tvtví, , které předem nenaplánoval jeho starství, které předem nenaplánoval jeho star
Bloom, který chce s životem podvodníka skončit, Bloom, ktkterýerý ch chce ce s životem podvodníka Bloom, který chce s životem podvodníka 

oslední-je ochoten se zúčastnit jedjednohnoho vo velkého pp
 (Rachel ho podvodu. Vetře se do života Penellopepee 

w Jersey, Weisz), znuděné a svobodné ženy z Neww
bě pocítí která zdědila velké bohatství. Když k sobb
skutečně skutečné city, začne váhat, zda ji chce ss
vědčena, oklamat, ale Penelope už je v pasti: je přesvv
enutelné že se jí naskytla příležitost zažít nezapomee

nvestovat dobrodružství, do kterého je ochotna inn
h cest po milion dolarů. Zatímco se ale během jejicc

ch plánů, celce ém světě utahuje smyčka Stephenovýcc
e o nejne-začíná Bl Bloomoom př přemýšlet o tom, zda nejdee
a. bezpečnější dobrodružružstvství jí jejiejich životaa Režie:

Rian Johnson. Hrají: en Brody,  Rachel Weisz, AdrAdrieiee
Coltrane, Mark Ruffalo, Rinko Kikuchi, Robbie CC
Records, Andy Nyman, Maximilian Schell, Max 
iminální Vladimír Kulhavý. Premiéra americké krr

komedie. Vstupné 70 + 1 Kč.

Pod sloganem ART KINO uvádí zařazenyjsou z
divákům. fi lmy určené především náročnějším dd

Změna programu vyhrazena. uvedenou Tituly s neuu
s titulky.jazykovou verzí jsou v původním znění 

Filmy projektu „FILM A ŠKOLA“ olufi nan- jsou spp
covány grantem Zlínského kraje. 

7 341 108 Informace o programu na telefonu 5777
a www.mesto-slavicin.cz. 
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