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Nikdy se nevzdávej! Vzpomínka na Jana Pivečku

Před pár dny, 24. 10. 2009, jsme si připo-
mněli nedožité 90. narozeniny slavičínského
rodáka, patriota a zakladatele naší nadace,
pana Jana Pivečky. Jsme nesmírně rádi, že
jeho jméno nese kromě naší nadace také
místní gymnázium, což mimo jiné znamená,
že nositeli jeho odkazu budou především
mladí lidé, do kterých vkládal velké naděje.
A mnozí z nich dokazují, že právem. 

Dnes nebudeme na tomto místě připomínat 
jeho životopis, i když i ten by stál za to. Pan
Pivečka působil ve více než 70 zemích – ale
myslím si, že daleko více ho všem, kdo měli
to štěstí se s ním setkávat, připomene pár
řádků o životě z knihy „Jan Pivečka: Nikdy se
nevzdávej!“: „Snad to nebude znít neskromně, 

ale já jsem šťastný. Mám totiž takovou pova-
hu, že všechno v životě beru s optimismem
a pokorou. Všecko, co se původně jevilo jako
největší tragédie, se nakonec ukázalo být dobré 
a prospěšné... Můj život byl taková všehochuť.
Byl plný nejrůznějších příhod, nehod, radostí,
smutků, bolestí i pěkných okamžiků. Když 
má někdo tak naplněný život, jako jej vedu já
doposud, může si s klidným svědomím říci:
„Tys toho tolik zažil, že se nemusíš bát umřít.“

Já bych si však přál mít ještě alespoň deset 
stejných životů, abych se mohl dočkat, že svět 
bude lepší – všichni lidé si budou navzájem
pomáhat a budou šťastní. Na svém životě bych
nic neměnil.“ 

Těmito slovy se Jan Pivečka loučil s čtenáři
knihy o osudech valašského ševce. Za nece-
lých čtrnáct dnů poté, co tato slova napsal, se
pak v lednu 2004 nečekaně s námi a milova-
ným Slavičínem rozloučil navždy. 

Věříme, že si na něj mnozí vzpomenete
spolu s námi stejně tak, jak by to udělal on –
s úsměvem, s vděčností za vše dobré, co nám
předal a s optimismem a vírou, že vše špatné
se zase v dobré obrátí.  
Mgr. Božena Filáková, Nadace Jana Pivečky

Hřiště Okružní znovu do veřejného projednávání

17. listopad je pro nás každoročně státním
svátkem, Dnem boje za svobodu a demokracii.
Ten letošní svátek je ale přeci jen trochu vý-
znamnější, od toho významného a památného
17. listopadu totiž uplyne rovných 20 let. To
už je doba téměř jedné generace a zapomínat 
– to je to poslední, co bychom nejen pro tento
významný den a taky sami pro sebe a pro naše
děti mohli či měli udělat.

17. listopad 1989 by pro nás neměl zname-
nat jen vzpomínku, že tehdy začala sametová
revoluce, která ve svém důsledku změnila spo-
lečenské zřízení v naší vlasti. Měl by být pro
nás mementem doby socialismu. Mementem
toho, co je svoboda člověka, svoboda vyznání,
svoboda slova a pohybu, co je skutečná demo-
kracie. Byl bych rád, abychom nezapomněli na
dobu, v níž bylo hlavním neofi ciálním heslem:
„Kdo nekrade, okrádá rodinu.“ Na dobu, kdy
člověk nesměl nahlas říkat svůj názor, pokud
se zrovna neshodoval s tím ofi ciálním, na
dobu, kdy se za názor, označený soudruhem
za „rozvracení republiky“ klidně vraždilo,
v lepším případě posílalo do uranových dolů.

Ještě že nemáme Sibiř a gulagy jako náš teh-
dejší „vzor“ – to by tam jistě bylo velmi těsno.
Na dobu krádeží osobního majetku formou
znárodňování, na tzv. „kolektivizaci“ vesnice,
což nebylo také nic jiného než sprostá krádež.

Dokončení na str. 3

Nezapomínejme na 
17. listopad 1989

Po delších peripetiích, projednávání 
petice se 71 podpisy proti výstavbě hřiště 
na ul. Okružní a dalších jednáních s ob-
čany, kteří mají opačný názor, rozhodla 
Rada města Slavičín na své schůzi dne 
13. 10. 2009 o opětovném veřejném projed-
návání této věci. To znamená, že v letošní 
4. etapě projektu „Regenerace panelového 
sídliště Slavičín, Malé Pole“ – hřiště stavě-
no nebude. Ostatně i dlouhá jednání nás už 
dnes dostávají do podzimního času či spíše 
nečasu a všude by bylo bláto. Finanční pro-
středky budou přesunuty na rekonstrukci 
dalších chodníků v lokalitě ul. Okružní. Na 
základě výsledku veřejného projednávání 
bude hřiště buď postaveno v roce 2010 
(ať již z dotace na 5. etapu projektu nebo 
z vlastních zdrojů města) nebo se výstavba 
hřiště na uvedeném místě neuskuteční.

Rozhodnutí o opětovném veřejném 
projednávání není prohrou příznivců hřiš-
tě a výhrou jejich odpůrců. To v žádném 
případě! Rada města bere vážně názory 

Před nedávnem jsme informovali
o pořízení stacionárního měřiče rychlosti. 
Fotografi e dokazuje, že měřič rychlosti, 
pořízený za fi nanční podpory Zlínského
kraje již na ul. Družstevní v Hrádku fungu-
je. Věříme, že tímto počinem napomůžeme 
k tomu, aby projíždějící řidiči dali nohu 
z plynu dolů.

Tento projekt je fi nancován z prostřed-
ků Zlínského kraje.

Stacionární měřič 
rychlosti v Hrádku

obou táborů, a proto je chce dále diskutovat, 
na vlastní uši slyšet všechny argumenty
a předložit veřejnosti argumenty své. Proto
rada města svolává veřejné projednávání
této záležitosti, které se uskuteční

v úteerý 10. liistopaadu 200009 se zzaačáttkemm 
vvv 16 hoodin naa SSokoloovně.

Už umístění tohoto jednání ukazuje na
fakt, že rada města očekává velký zájem
všech signatářů petice, stejně jako hojnou
účast příznivců stavby hřiště. Celou věc ještě
jednou vysvětlíme a věříme, že se nakonec 
v této lokalitě nalezne většinová shoda. Bude-
li nalezeno kompromisní řešení, přijatelné 
pro obě strany – tedy odpůrce i příznivce
hřiště – rada města jistě takové shodě vyhoví.

Pokud se názory obou skupin k sobě
nepřiblíží a zůstanou antagonistické, pak
je rozhodnutí výhradně na radě města.
Defi nitivní rozhodnutí padne nejpozději do 
konce roku 2009.

Ing. Jaroslav Končický,
starosta
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Rada města Slavičín na své 75. a 76. schůzi
mj.: 
 schválila
 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
plastiky pro Pivečkův lesopark mezi měs-
tem Slavičín a Ostravskou univerzitou
v Ostravě,
uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Slavičín a fi rmou ZEKA plus, s. r. o., Slavi-
čín na zajištění povinností města Slavičín
v oblasti požární ochrany a BOZP, 
uzavření smlouvy o výpůjčce na budovu
kuželny ve Slavičíně mezi městem Slavičín
a občanským sdružením Kuželkářský klub
Slavičín, 
 uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 75 000 Kč mezi Zlínským

krajem a městem Slavičín na výdaje spojené 
s činností jednotky SDH – JPO II, 
záměr společnosti Služeb města Slavičín,
s. r. o., na realizaci projektu Regulace veřej-
ného osvětlení města Slavičín,
 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – vypracování projektové dokumentace 
vč. spolupráce při podávání žádosti o dotaci 
pro akci „Slavičín – regenerace zámeckého 
parku“ za cenu obvyklou ve výši 115 668 Kč 
vč. DPH uchazeči Ing. Pavel Šimek – Florart, 
Uherský Brod, 
o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Oprava chodníku v ul. Osvo-
bození od č. p. 256 po 233“ za cenu obvyklou 
ve výši 69 391 Kč vč. DPH uchazeči Služby 
města Slavičína, s. r. o., Slavičín,
o zadání veřejné zakázky na provedení 
dodatečných stavebních prací na akci „Cyk-

lotrasa Slavičín – Nevšová – Luhačovice“ za
cenu 78 108 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA
CS, a. s., závod Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci „RPS –
Slavičín, Regenerace panelového sídliště
Slavičín – Malé Pole“ za cenu obvyklou 
ve výši 250 568,10 Kč vč. DPH uchazeči
EUROVIA CS, a. s., závod Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci „Opravy
střech na objektech Charity“ za cenu ob-
vyklou ve výši 79 319 Kč vč. DPH uchazeči
SPS STŘECHY, s. r. o., Rokytnice. 

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

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Zprávy z radnice

Zimní údržbu místních komunikací
a chodníků každoročně zajišťuje pro město
Slavičín a jeho místní části naše společnost 
Služby města Slavičína (SMS). Nejinak tomu
bude i v letošním roce. Úkolem zimní údržby
je zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých zimními
povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to
tak, aby bylo přihlédnuto ke společenským
potřebám na straně jedné a ekonomickým
možnostem města na straně druhé. A to
v souladu s uzavřenou smlouvou mezi měs-
tem Slavičín a SMS a Plánem zimní údržby
místních komunikací ve Slavičíně na období
2009 – 2010. Co to pro nás znamená? Musíme
mít na paměti, že bude zajišťováno pouze
zmírnění důsledků zimy. A dobře víme, že
zima v našem regionu dokáže být hodně
nepříjemná. 

Změnou oproti minulému roku je platnost 
nového zákona, který převádí povinnost pro-
vádění zimní údržby na vlastníka chodníku
či komunikace. Jak je uvedeno v zákoně,
vlastník odpovídá za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti chodníku, místní
komunikace nebo průjezdního úseku, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností
tuto závadu odstranit, u závad způsobených

povětrnostními situacemi a jejich důsledky 
takovou závadu zmírnit, ani na ni přede-
psaným způsobem upozornit. I přesto, že je 
v platnosti tato zákonná změna, bude město 
Slavičín zajišťovat zimní údržbu v rozsahu, 
která byla obvyklá v minulých letech. 

Nařízením rady města budou stanoveny 
úseky chodníků, u kterých nebude město
Slavičín zimní údržbu zajišťovat. Toto naří-
zení bude zveřejněno na úředních deskách 
a informačních tabulích a bude k dispozici 
i na internetových stránkách. Uvítáme, když 
údržbu těchto neudržovaných úseků budou 
zajišťovat majitelé sousedních nemovitostí ve 
stejném rozsahu jako v předchozích letech. 
Pokud by město mělo zajistit zimní údržbu na 
všech místních komunikacích a chodnících, 
které vlastní, muselo by vynaložit další nemalé 
fi nanční prostředky na tuto službu. A to je 
za současné tíživé ekonomické situace téměř 
nemožné. Výrazným způsobem poklesly 
daňové příjmy města v období světové hospo-
dářské krize. Pro letošní rok předpokládáme 
propad daňových příjmů o více než 13 %, 
což je 7,3 mil. Kč. Za této současné fi nanční 
situace je velmi obtížné vyčlenit další fi nanční 
prostředky pro potřeby zimní údržby. Jen 
v minulém roce bylo na zimní údržbu potře-

ba 1 274 000 Kč. Na letošní rok je v rozpočtu 
vyčleněna částka 1 326 000 Kč. V případě 
dalšího navyšování fi nančních prostředků na 
zimní údržbu bychom museli snížit výdaje, 
například zrušením některých významných 
investičních záměrů města nebo zvýšením 
příjmů. Zde města a obce velký prostor nemají, 
kromě zvýšení daně z nemovitosti. K této vari-
antě však v době krize přistupovat nechceme. 
Proto bylo rozhodnuto zajišťovat zimní údržbu 
v rozsahu minulých let. Žádáme Vás, vážení 
spoluobčané, o pomoc při úklidu chodníků, 
a to tak, jako tomu bylo v minulých letech. 

Pro Vaši potřebu uvádím telefonické 
spojení vedoucích pracovníků, kteří zajišťují 
zimní údržbu:

Karel Garaja – ředitel SMS, s. r. o., 
mobil: 777 320 950
 Hana Hořáková – provozní mistr SMS, s. r. o., 
mobil: 777 320 952 
 Josef Urbánek – provozní mistr SMS, s. r. o.,
mobil: 777 320 951
Ing. Pavel Studeník – místostarosta města, 
mobil: 603 230 206

Děkujeme za pochopení a věřím, že se 
nám společnými silami podaří překonat 
nadcházející zimní období a nelehké období
hospodářské krize.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Jak to bude letos se zimní údržbou?

V červenci letošního roku vstoupila Jed-
notka SDH města Slavičín JPO II do 3. roku 
svého působení. O její činnosti jste průběžně 
informováni prostřednictvím Slavičínského 
zpravodaje a sami jistě zaznamenáváte mnohé 
výjezdy. Od začátku roku do poloviny října 
jich bylo 63, z toho 5 cvičných. Největší četnost 
výjezdů byla v měsíci říjnu, kdy kromě dvou 
požárů hasiči zasahovali u mnoha událostí 
způsobených vlivem sněžení a silného větru. 
Šlo především o uvolňování komunikací od 
popadaných stromů a větví. 

Provoz jednotky znamená pro město vy-
naložení nemalých fi nančních prostředků. 

Mimo mzdové náklady jsou to náklady také
na technické vybavení a ochranné prostředky.
Nedávno byly dokončeny opravy automobi-
lů Tatra 815 a Renault Master v celkovém 
nákladu 304 535 Kč, byla doplněna výstroj
o pracovní stejnokroje a ochranné masky,
výjezdová vozidla byla vybavena dalšími
potřebnými technickými pomůckami.

V roce 2008 stál město roční provoz jed-
notky 932 tis. Kč, z toho 682 tis. Kč hradilo
z vlastních prostředků. 

V letošním roce je v rozpočtu pro tyto 
účely celkem 1 007 tis. Kč. Stejně jako v obou
předchozích letech i letos město obdrželo od

Kraj podporuje činnost hasičské jednotky města 
Zlínského kraje dotaci ve výši 150 tis. Kč na 
částečné pokrytí mzdových výdajů. Současně 
pro letošní rok Zlínský kraj přispěl částkou 
75 tis. Kč na odbornou přípravu členů jed-
notky, zásahy uskutečněné mimo územní 
obvod města a na věcné vybavení a opravy 
neinvestiční povahy.

Jsme rádi, že Zlínský kraj si je vědom 
potřebnosti služeb dobrovolných hasičů 
pro město a jeho občany a podporuje tuto 
činnost. Věříme, že jeho podpora bude trvat 
i v dalších letech. 

Mgr. Iva Florešová,
vedoucí odboru správního
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bychom tuto investici zařadili do rozpočtu
města na rok 2010.

Osobně jsem dříve podobné měřiče po-
važoval za zbytečné. Nicméně zkušenosti
ukazují, že mají svůj význam. Většina řidičů
dá skutečně nohu z plynu dolů, když je měřič
upozorní na vysokou rychlost.

Ve Slavičíně probíhá čištění Říky. Bude
se pokračovat i do Hrádku?

Čištění Říky realizuje správce toku, kterým
je Povodí Moravy a to za účelem zkapacitnění
koryta na stoletou vodu. Město rekonstrukcí
mostu na ul. Příční odstranilo poslední po-
vodňovou zábranu a nyní je na správci toku,
aby dále zvětšoval průtočnost koryta. Čištění
Říky proto bude pokračovat jak v letošním
roce, tak v roce příštím a bude po etapách po-
stupovat až do Hrádku. Vytěženou zeminu je
plánováno uložit do zemní hráze u silničního
mostu v Hrádku proti směru toku Říky tak,
aby byly proti případné vodě ochráněny domy
na pravém břehu Říky. Práce jsou dle sdělení
správce toku prováděny pouze z provozních
prostředků a proto budou prováděny etapovitě
dle dostupných fi nančních zdrojů. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V minulém čísle našeho zpravodaje jsem
odpovídal na dotaz bezpečného průchodu
části města v ulici L. Výducha v návaznosti
na využívání uličky ve směru od ulice Úvoz 
směrem k Mladotickému nábřeží. 

Zdůraznil jsem, že základním problémem
v tomto úseku je bezpečný průchod chodců.
Dále jsem se zmínil o neúspěšném jednání
města o odkupu pozemků pro dobudování
části nového chodníku v ulici L. Výducha,
a to v návaznosti na využívání uličky, kterou
někteří spoluobčané využívají k bezpečnému
průchodu do centra města.

V souvislosti se zaslanou peticí a stížností
jsem se danou záležitostí začal intenzivně
zabývat. Obnovili jsme jednání s majiteli
pozemků na ulici L. Výducha s cílem vybu-
dování chodníku u této místní komunikace.
V průběhu minulých dnů se nám podařilo
získat předběžný souhlas majitelů s prodejem
pozemků, které jsou potřebné pro výstavbu
chodníku. Předpokládáme, že tento náš
investiční záměr se nám podaří zrealizovat 
v jarních měsících roku 2010. Vybudováním
tohoto chodníku bychom zajistili bezpečnost 
chodců v tomto úseku čtvrti Hrubé Pole.
S majiteli pozemků, kteří mají zájem uličku
uzavřít, jsme se dohodli, že do vybudování

Ptají se lidé…
V říjnovém zpravodaji jste psali o vý-

luce na železnici. Můžu vědět blíže o jaké
práce tam šlo?

Jistě, výluky byly dvě. Ta delší výluka
se týkala železniční zastávky Divnice (za
areálem Střední odborné školy Slavičín) –
psali jsme o ní podrobněji v srpnovém čísle
zpravodaje. Kratší výluka se týkala přejezdu
v Hrádku směrem na Štítnou. Zde se prová-
děla rekonstrukce přejezdového zabezpečo-
vacího zařízení včetně nových světelných
výstražníků a závor. Světelné výstražníky
jsou již dnes nově osazeny  v počtu 4 kusů
vpravo i vlevo vedle pozemní komunikace
ve směru jízdy silničních vozidel a závory
přehrazují celou šířku komunikace. Nový
je již také povrch přejezdu, z čehož největší
radost mají hlavně projíždějící řidiči. 

Další přejezd v Hrádku směrem na Pitín
– zde proběhla poslední oprava v roce 2006.
Dle sdělení Správy železniční dopravní ces-
ty, Správy dopravní cesty Zlín si je správce
vědom stavu přejezdu a v plánu oprav na rok
2010 je zařazena oprava i tohoto přejezdu.
Náklady na rekonstrukci obou přejezdů
nese jejich správce a počítají se v řádech
mnoha milionů korun. Je to rozhodně účelná
investice, protože rekonstrukce vedou nejen
ke zvýšení komfortu projíždějících vozidel,
ale zejména k jejich bezpečnosti. 

Prosím o vyřešení rychlosti vozidel pro-
jíždějících Nevšovou. Někteří tu jezdí jak 
závodníci, zejména při příjezdu do obce.

Rychlost vozidel lze řešit několika způso-
by. Stručně k nim – omezení rychlosti např.
na 30 km/h nic neřeší. Ten, kdo nedodržuje 
50 km/h, nebude respektovat ani snížení.
Navíc pádný důvod k takovému omezení
není. Měření rychlosti vozidel – městská
policie v současné době neměří, žádali jsme
Policii ČR. Technické prostředky – např.
retardér – nelze umístit, jedná se o krajskou
komunikaci. Jako nejrozumnější řešení tedy
vidíme umístění stacionárního měřiče rych-
losti. Obdobného, který je na Luhačovské 
ulici ve Slavičíně a nově také v Hrádku na
ul. Družstevní.

Osadní výbor je shodného názoru, čili
nezbývá, než nalézt způsob fi nancování
a měřič pořídit. Snad se v zastupitelstvu
města podaří nalézt shodu na tom, že

nového chodníku na ulici L. Výducha zůsta-
ne zmíněná ulička průchozí. Věřím, že toto 
řešení bude ku spokojenosti většiny obyvatel 
žijících v této čtvrti. Touto cestou si dovolím 
veřejně poděkovat majitelům pozemků, kteří 
nám umožní realizovat tento záměr.

Začátkem roku se hovořilo o opravě 
autobusové zastávky na Vláře. Zastávka
je stará, velká a ne příliš vzhledná. Změní 
se i tato část města k lepšímu?

Oprava této autobusové zastávky byla 
zařazena do rozpočtu města na rok 2009. 
Z důvodu výrazného snížení daňových pří-
jmů a následného protikrizového opatření 
města bylo rozhodnuto nerealizovat tento 
investiční záměr. V průběhu roku se však 
podařilo Místní akční skupině Luhačovské
Zálesí získat fi nanční prostředky v rámci
projektu Luhačovské Zálesí – region zdraví 
krásy a prosperity. Projekt je realizován za 
podpory Evropské unie, programu LEADER.
Tím se nám naskýtá možnost realizovat 
opravu této zastávky. Po vyhlášení výzvy byla 
připravena žádost o dotaci. V těchto dnech 
Místní akční skupina Luhačovské Zálesí 
předložené projekty hodnotí a rozhodne, 
zda náš záměr bude úspěšný či nikoliv. Naší
snahou je vybudování nové, bezbariérové 
zastávky včetně úpravy přilehlého chodníku 
a úpravy veřejného prostranství a přispět 
tak ke zlepšení vzhledu v této části města. 
V případě získání dotace předpokládáme 
realizaci toho záměru během příštího roku.

U staré školy v Divnicích padá opěrná 
zídka. Jaký bude její další osud?

O tom, že tato zídka je v nevyhovujícím 
stavu, víme. Zídku chceme odstranit, terén 
sesvahovat a prostor upravit tak, aby byl 
součástí otevřeného veřejného prostranství, 
které dotvoří vzhled centra obce. Úpravu 
tohoto prostranství komplikují inženýrské 
sítě, které se před budovou bývalé školy 
nacházejí, a bude muset dojít k jejich pře-
ložení. To bude znamenat i vyšší fi nanční 
nároky na tuto investici. V současné době 
připravujeme projektovou dokumentaci, 
která nám dá odpověď, jak tento prostor 
bude upraven. Je samozřejmostí, že celou 
záležitost budeme řešit ve spolupráci s Osad-
ním výborem Divnice. Rádi bychom tento 
záměr v příštím roce realizovali za pomoci 
fi nančních prostředků Místní akční skupiny 
Luhačovské Zálesí, programu LEADER. 
Věřím, že se nám to podaří. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 

Pokračování ze str. 1
Na dobu, kdy závodní výbor strany roz-

hodoval o tom, zda smíte jet na dovolenou
do zahraničí a kam. Na dobu, kdy špiclování
a udávání bylo povýšeno na cosi společen-
sky nejvýše potřebného do té míry, že by se
i Jidáš styděl. Na dobu potupného prošení
se prakticky o cokoliv a stání ve dlouhých
frontách, počínaje třeba banány či toaletním
papírem a konče třeba barevnými televizory
či osobními auty. Na dobu, kdy soudruh
rozhodoval o tom, co smíme vidět v televizi,

Nezapomínejme na 17. listopad 1989
která hudební skupina může vystupovat a co
může zpívat, kdo půjde či nepůjde na kterou
střední nebo vysokou školu, kdo je „hoden“ té
které práce a ve kterém místě republiky bude
„budovat socialismus“… atd. Nezapomněli
jsme na to? Vědí tohle naše děti?

Pokud budeme na svou historii zapomínat,
pak se z ní jen těžko dokážeme ponaučit. A bez
takového ponaučení by se historie mohla opa-
kovat. Je to „jen“ nebo „už“ 20 let co jsme cinkali
klíči na náměstích? Čas je velmi relativní a běží
jaksi čím dál rychleji. Nezapomínejme proto,

připomínejme našim dětem historii, učme je 
demokracii, učme je vážit si svobody a úctě 
člověka k člověku. 

Jistě, kapitalismus také není dokonalý 
a nějaké nevýhody má, třeba právě probí-
hající fi nanční krizi. Ale přináší skutečnou 
demokracii a svobodu. Takže dnes můžeme 
svobodně žít a vyjadřovat se. A tak už není 
nikomu divné, že pan farář pronese projev 
na radnici a starosta třeba zase na faře. 

Závěrem si dovolím parafrázovat jednoho 
význačného politika: „Kapitalismus je to 
nejhorší společenské zřízení, jaké znám. 
Až na to, že neexistuje žádné lepší.“ 

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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V měsíci říjnu letošního roku se
pracovníci společnosti BTH Slavičín
dohodli, že společně darují krev. Proto
jsme navštívili transfuzní oddělení
Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, kde
nám odebrali nejprve vzorek krve, který
je nutný pro zjištění hodnot krevního
obrazu. Poté nám změřili tlak, prostudo-
vali zdravotní dokumentaci a pak se již
přistoupilo k samotnému odběru. Jedna-
lo se o poměrně krátký, 5 – 7minutový

Pracovníci BTH Slavičín darovali krev
odběr, při kterém nám každému 
odebrali 450 ml krve. Někteří již
měli za sebou několik desítek 
odběrů, avšak pro většinu z nás to 
byla první zkušenost. Z této sku-
tečnosti byly udiveny i sestřičky
v nemocnici, protože podle jejich 
slov tolik prvodárců z jedné fi rmy
ještě nezažily. Po odebrání krve
jsme obdrželi čokoládu, sklenici
džusu a talíř se šunkou, salámem, 
sýrem a vejcem.

Ten den jsme měli takový
„zvláštní“ pocit, že jsme udělali 

Dnes Vás můžeme informovat o skuteč-
nosti, že se nám podařilo dne 22. 10. 2009 
exekučně vyklidit byt č. 9 v domě č. p. 597 
ve Slavičíně na sídlišti Malé Pole. Důvodem 
vyvyststěhěhovovánáníí bybylolo n nepeplalaceceníní n nájájememnénéhoho 
a služeb spojených s bydlením. 

DDottyččnýý žužiiv tat lel nerespektktov lal roz-
hodnutí soudu na vyklizení bytu, proto 
bylo přistoupeno k exekučnímu výkonu 
a uvedený ý byyt byyl vyyklizen i bez souhlasu 
uživatele. Dále je proti dotyčnému vedeno 
soudní řízení na vymáhání dlužné částky. 
Jako přístřeší bylo dotyčnému dočasně 
nanabíbídndnututoo ububytytovovánáníí vv ububytytovovněně č č. pp. 3 300 
veve S Slalavivičíčíněně H-Hrárádkdkuu (b(bývývalaláá ububytytovovnana 
JZJZD)D), kdkde cena za lůlůžkžko na j j dednu noc stojíjí 
180 Kč. To se mu zdálo příliš mnoho, a tak 
nabízenou možnost nevyužil. 

Další vystěhování neplatičů se ve spo-
lupráci s JUDr. Frajtem dále připravují. Vě-
řířímm, ž žee VáVáss brbrzyzyy b bududememee momocici i infnforormomovavatt 
o dalším případu vystěhování neplatiče.

Již tradičně apelujeme na všechny, kteří 
mají dlužné částky evidované u BTH Sla-
vičín, aby začali své povinnosti řešit dříve, 
nenežž jejed dluluhyhyd dosostitihnhnououa ap přiřiprpravavíí oo ststřeřechchuu 
nad hlavou.  Ing. Oldřich Kozáček, 

ředitel BTH Slavičín

Protipovodňová opatření a varovný systém Říka-Vlára-Váh
Pod tímto názvem jsme

zejména v letošním roce
realizovali ve Slavičíně pro-
jekt, který byl financován
z Operačního programu přes-
hrančiní spolupráce SR-ČR
a jehož partnery byli město
Dubnica nad Váhom a obec
Horné Srnie. V našem městě
přesáhla celková investice
v rámci projektu částku 10 mil.
Kč. Z této částky činila dotace
90 %, zbylých 10 % byly vlastní
zdroje města.

Zcela dokončen a v pro-
vozu je již most na Příčné
ulici. Dodavatelem stavby
byla EUROVIA CS, a. s.,
závod Zlín, celkové náklady
7 595 632 Kč. Stavba byla za-
hájena dne 2. 4. 2009 a ukon-
čena 22. 9. 2009. Předán byl

také výstražný a varovný systém (rozhlas),
jehož dodavatelem byla fi rma Empemont,
s. r. o. Montáž systému byla zahájena dne
27. 4. 2009 a ukončena 31. 8. 2009, celkové
náklady činily 3 339 890 Kč.

Z naší strany tak byla ukončena realizační
fáze prvního ze 4 projektů česko-slovenské
spolupráce, které v současné době realizu-
jeme. V roce 2010 bude projekt pokračovat 
pracemi na slovenské straně, kde bude
budován výstražný a varovný systém. Slo-
venskými partnery jsme byli na koordinač-
ních schůzkách, které se v rámci projektu
konají, ujištěni, že práce probíhají v souladu
se schváleným harmonogramem projektu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Tento projekt je spolufinancován

Evropským fondem pro regionální rozvoj
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

dobrou věc. Myslím, že to byl správný počin 
a doufám, že tímto našim společným odhod-
láním dáme podnět i ostatním, kteří o této 
aktivitě uvažují. 

A co dodat závěrem? Snad jen to, že už nyní 
jsme se domluvili, že tuto akci opět společně 
zopakujeme.

Ing. Oldřich Kozáček, ředitel BTH Slavičín 

Neplatič
vystěhovaný z bytu
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Střřet motorroovvého voziddlla s cykklisttou
Dne 21. 9. 2009 došlo ve Slavičíně na ulici

Luhačovská ke střetu vozidla Škoda Felicia
s cyklistou. Ke střetu došlo tak, že řidička ne-
věnovala pozornost řízení vozidla a narazila
do protijedoucího cyklisty. Při nehodě nedošlo
ke zranění, dechové zkoušky byly u obou
účastníků negativní. Přestupek byl s řidičkou
osobního vozidla vyřešen v blokovém řízení.

Něěco málo kk cyklisstům,, kterýcchh 
ve Slaavičíněě nnení mmálo 

Nastupující zimní období a s ním spojená
změna klimatických podmínek, změna času,
zkrácení denní doby – to jsou faktory, které
by měly ovlivnit technickou výbavu skalních
cyklistů. Neosvětlený cyklista na silniční
komunikaci za zhoršených podmínek je
velkým nebezpečím pro nic netušící řidiče.
Je v zájmu cyklistů samotných, jejich zdraví
a především jejich bezpečnosti, aby si pořídili
přední a zadní osvětlení jízdního kola, a to
v kombinaci s refl exními doplňky oděvu.
Finanční položka je to vcelku zanedbatelná.
Zdraví máte pouze jedno.

Policiisté příttomnii na rroodinnéé osslavěě, 
jalee nee jakoo hhosté

Dne 26. 9. 2009 ve večerních hodinách
došlo na terase rodinného domu v obci
Nevšová k narušení občanského soužití.
Manžel zde napadl svoji manželku, nejprve

slovně a následně fyzicky, a dále slovně na-
padl dalšího účastníka oslavy. Při incidentu
naštěstí nedošlo ke zranění, vše se odehrálo
jako slovní přestřelka. Dotyčné osoby byly
vyzvány k provedení dechové zkoušky, což
bezdůvodně odmítly. Hlavní iniciátor tohoto
nezákonného jednání se řídil heslem, kdo
uteče vyhraje – ale pouze dočasně. Zasloužil se
o to, že jeho jednání bylo oznámeno přestup-
kové komisi města Slavičína pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití.

Začínná topnnáá sezóóna
Dne 5. 10. 2009 kolem 18. hodiny v pro-

storách zámeckém parku ve Slavičíně zapálil
místní občan hromadu klestí z poražených
stromů s odůvodněním, že mu byla zima.
Majiteli zámeckého parku nevznikla žádná
škoda, místo ohniště si zajistil sám, na místo
již nebylo třeba volat hasiče. U občana byla
provedena dechová zkouška s naměřenou
hodnotou 2,11 ‰ alkoholu v dechu. Svým
jednáním se dopustil přestupku proti pořádku
ve státní správě a přestupku proti pořádku
v územní samosprávě s odkazem na vyhlášku
města Slavičín č.2/2001 čl. 10/4 a byl oznámen
k projednání přestupkové komisi města.

Daalší podnaappilý řiddič
Dne 10. 10. 2009 v 6.20 hodin byl ve Sla-

vičíně-Hrádku kontrolován hlídkou řidič,
u kterého bylo následnou dechovou zkouš-

Policie České republiky informuje
kou prokázáno požití alkoholu a byl vyzván 
k lékařskému vyšetření a odběru krve, které 
v Městské nemocnici Slavičín před ošetřují-
cím lékařem bezdůvodně odmítl. Jmenovaný
uvedl, že před řízením požil pivo, jehož množ-
ství si nepamatuje. Jmenovanému byla další 
jízda zakázána, řidičský průkaz z důvodu jeho 
nepředložení při kontrole mu nebyl zadržen. 
Svým jednáním se řidič dopustil přestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích, čímž mu hrozí ve 
správním řízení pokuta 25 000 až 50 000 Kč 
a zákaz činnosti od jednoho do dvou let.

Pocta zemřřeellým poolicisttůům a hhasiičůmm
V úterý 13. 10. 2009 se v Muzeu Policie 

České republiky uskutečnil slavnostní cere-
moniál, jehož součástí bylo odhalení pomníku 
policistům a hasičům, kteří položili svoje živo-
ty při výkonu služby.   Odhalení zmíněného 
pomníku je projevem solidarity příslušníků 
Policie České republiky a Hasičského záchran-
ného sboru s pozůstalými jejich kolegů, kteří 
položili životy při plnění služebních úkolů.

Tato událost je výsledkem spolupráce 
Ministerstva vnitra České republiky, Policie 
České republiky, Hasičského záchranného
sboru a Nadace policistů a hasičů. Autorem 
pomníku je akademický sochař prof. Kurt 
Gebauer. Jména více než tisícovky policistů 
a hasičů, kteří položili své životy při výkonu 
služby od roku 1918, budou ručně vepsána 
do pamětní knihy. Ta bude trvale uložena 
v expozici Muzea Policie České republiky. 

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška,
vedoucí oddělení

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana
Pivečky nabízí ZDARMA pro nezaměstnané,
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
 Kurz domácí ošetřovatelské péče pro
začátečníky
 50hodinový kurz, jehož náplní je zís-
kání teoretických znalostí i praktických
dovedností z problematiky ošetřování ne-
mocného v podmínkách běžné domácnosti.
Podmínkou je věk od 15 let. Po absolvování
je možné pokračovat v navazujícím kurzu
pro pokročilé.

Dále nabízíme cílovým skupinám
ZDARMA použití PC a internetu v prosto-
rách 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 (charak-
teristika a praktická aplikace konkrétních
sociálních dávek)
Sociální zabezpečení pro tělesně a men-
tálně postižené občany
Sociální zabezpečení pro nezaměstnané
občany
Sociální zabezpečení pro seniory (dů-
chodová 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 DÍLNA INSPI-
RACE v domě č. p. 96 na Horním náměstí.

Plán aktivit na listopad:
  4. 11. Mašličky – věnečky – koule
11. 11. a 18. 11. Mašličky – věnečky
25. 11. Adventní věnečky

Bližší informace: 777 913 782

NNaddace Jaannaa Pivečky srrddečně zzve nna 
beenefi čnní divaddelní ppřředstavvveníí 

SEX, DRUGS, 
ROCK&ROLL

Divvaaddlo Boolka PPoolívky
a Diivvaadelní spoleekk Frídaa

ssobotaa 114. 11.. v 18..000 hoddiin,
VVeelké kkino ZZllín 

SCCÉÉNÁŘŘ A REEŽIE:
DDodo GGombbáár, 

držiteel cceny AAlfréddaa Radookka 
zaa nejlepppší autoorské pppředstaavvenní

HRRAJÍ: 
Baarboora MMuunnzarovvá, Maartin Trrnnavvský 

aa Radimm Novvák

Vstuppné: 25500 Kč, vvstupeennky v ppřředdpro--
deeji v sídddlee Naddace Jaanna Pivveečkyy

Dooprrava: zzee Slaviččína ddoo Zlínaa a zzpět 
zaajišštěna autobbuusem

VÍÍCE: 
htttp:///wwwww.ffrida.cz/friidda-reppeertooar/

sex-ddrruugs-rocck-rolll//busemmm

Informace Vzdělávacího střediska
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Gaauddeamuuss 20099

V úterý 20. října se žáci poslledních 
ročníků studijních oborů zúčastnili v Brně 
Veletrhu vzdělávání Gaudeamus 20099. Tento 
evropský veletrh pomaturitního a celoživot-
ního vzdělávání nabízí studentům mmožnost 
získat přehled o studijních příležitostech na 
českých i zahraničních školách, infoormace 

Střední odborná škola SlavičínS

Základní škola Slavičín-Vlára

Žákovvský pparlameent zaahhájil pprrácii

Příjemné a pohodové atmosféře ve škole
prospívají dobré vztahy mezi žáky navzájem
i mezi žáky a učiteli. K tomu nemalou měrou
přispívá činnost žákovského parlamentu,
jehož členy jsou zvolení zástupci tříd 5. – 9.
ročníku. K jejich vzájemnému poznání a vy-
tvoření plánu aktivit pro následující období
sloužil dvoudenní pobyt v hotelu Adamantino
v Luhačovicích. Ten se uskutečnil díky dotaci
z Nadace DĚTI-KULTURA-SPORT. V nej-
bližším období bude parlament pomáhat při
organizaci sportovně zábavné soutěže Slavi-
čínský vorvaň a připravovat Adopci na dálku.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Cesstaa k úsppěěchu 
Motivací k uskutečnění tohoto společného

projektu byl jeden z očekávaných výstupů
integrovaného předmětu občanská a zdra-
votní výchova v našem školním vzdělávacím
programu, kde se uvádí:

„Žák posoudí vliv osobních vlastností při
dosahování cílů a překonávání překážek“.

Děti si musí uvědomit, které vlastnosti je 
táhnou vzhůru, co je povzbudí a vede k úspě-
chu, ale i to, co je brzdí a sráží dolů.

Myšlenka využít obrázku horkovzdušného
balonu z učebnice nakladatelství Fraus k vý-
robě konkrétního modelu, který bude umístěn
v každé osmé třídě, oslovila všechny žáky.

V několika hodinách občanské výchovy
byl projekt připraven. Žáci metodou skupi-
nového brainstormingu rozhodli, které vlast-
nosti umístí na vlastní balon, a které naopak
jako závaží na balonový koš. Celá třída pak
vytvořila na arch balicího papíru představu
připravovaného modelu.

Další kroky projektu se přesunuly do
výtvarné výchovy, ve které chlapci upletli
balonovou síť na gymnastickém míči. Jako
koš posloužila upravená papírová krabice.
Děvčata pak pod vedením paní učitelky vý-
tvarně ztvárnila celý model.

Po několika hodinách usilovné práce byl
balon směřující k úspěchu zavěšen na strop
třídy. Jeden pohled stačí, aby i žáci ostatních
tříd zjistili, které vlastnosti mají rozvíjet 
a kterých se postupně zbavovat.

Všechny osmáky práce velmi bavila a oče-
kávaný výstup projektu byl jednoznačně ve
všech třech třídách splněn. 

Mgr. Iva Šmotková

Bezz ppráce nnejsou kkoláčeee nebo mmoššt
O pravdivosti tohoto dávného a přede-

vším pravdivého přísloví se přesvědčily děti
4. ročníku na vlastní kůži. Kdo by řekl, že
nasbírat, umýt, rozdrtit a vylisovat bedýnku
jablek dá tolik práce. Odměnou pro všechny
byl sladký mok.

Po krátkém občerstvení se vydaly na
procházku po „ekologické vesnici“ se zajíma-
vým výkladem. Prohlédnout si ekologickou

o přijímacíím řízení, o způsobbu studia a o vzdě-
lávacích prrogramech.

Podziimní ssppoortovnní akccee
 Dne 23. září se uskutečnil na Stadionu mlá-
deže ve Zlínně už 28. ročník COORNY SŠ atletický 
pohár v lehhké atletice. Letos se ho zúčastnilo 
celkem devvět družstev hochůů a deset družstev 
dívek. Jakoo obvykle se soutěžilo v běžeckých 

disciplínách, ve skkoku vyssokém a dalekém 
a ve vrhu koullí. Celéé sportoovní klání pak bylo 
zakončeno šttafetammi. V kategorii chlapců se
SOŠ Slavičínn umísstila na kkrásném 2. místě
za SPŠ Zlín. DDívkyy obsadilly 7. místo. 
Dne 29. zááří se nnaše škoola stala pořadate-
lem 7. ročníkku turnnaje v nohejbale, kterého
se zúčastnily tři slaavičínskké školy (ZŠ Vlára
Slavičín, Gymmnáziuum J. Pivvečky a SOŠ Slavi-
čín). Hrálo se  ve dvoou kateggoriích systémem
každý s každdým. SSoutěž pproběhla na teni-
sových dvorccích u Sokoloovny ve Slavičíně.

Mgrr. Jana Kubíčková

výtopnu na štěpky, přírodní čističku vody,
šetrné veřejné osvětlení, pasivní dům či su-
šičku ovoce bylo opravdu zajímavé a poučné. 

Takže, kdo z Vás v Hostětíně ještě nebyl, 
běžte se podívat. Naši čtvrťáci se tam určitě 
znovu vrátí. Mgr. Iva Filáková

Je reccyklohhrraaní jenn hranní?
Projekt Recyklohraní je organizován pod 

záštitou ministerstva školství. 
Jaké konkrétní úkoly pro nás z přihlášení 

do projektu vyplývají? Žáci nosí do školy 
vysloužilé drobné elektrospotřebiče (staré 
mobily, kalkulačky, MP3, drobné počítačové 
vybavení...) a vybité baterie. Organizátor 
obsah sběrných nádob zváží a ekologicky 
zlikviduje, škole pak přidělí body. Body lze
získat i za splnění jiných úkolů – odpovídá
se na kvizové otázky, vyhledávají a fotografují 
se černé skládky, žáci navrhují plakáty, píší 
poutače a zapojují se do dalších literárních, 
výtvarných a tvořivých soutěží. Za takto zís-
kané body si budeme moci „koupit“ některý 
z nabízených výrobků – dataprojektor, note-
book, digitální fotoaparát atd. 

Na tomto místě se obracím i na Vás, vážení 
rodiče. Zapojte se i Vy do této akce. A to tak, 
že prostřednictvím svých dětí pošlete do školy 
to, co již dosloužilo. Zajistíte tak odbornou 
recyklaci vysloužilých spotřebičů a dětem 
pomůžete získat další body.

Recyklohraní rozvíjí pozitivní vztah dětí 
ke svému okolí a pomáhá v péči o životní 
prostředí. 

Mgr. Radoslav Filipovič

Spooluuprácee eevropsských šškol
I v letošním školním roce se ZŠ Vlára zapo-

jila do projektu e-Twinning – Spolupráce ev-
ropských škol, v rámci kterého žáci sedmého 
ročníku společně s vyučujícími spolupracují 
se žáky z partnerské školy v polské Mójcze.

Prostřednictvím projektu s názvem MY 
WORLD-YOUR WORLD (Můj svět-tvůj svět) se 
tak děti mohou dovědět zajímavé skutečnosti 
o každodenním životě v partnerské škole.

Spolupráce probíhající v angličtině dává
našim žákům příležitost zlepšit si úroveň v ja-
zyce a poznat život dětí v jiné evropské zemi.

Poznávání pomocí e-mailů, prezentací 
a chatu děti velmi baví a tento druh spolupráce 
je pro ně velmi přínosný. 

Mgr. Jarmila Maňasová, vedoucí projektu
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Akktiviity
 Dne 21. září pracovali studenti  třídy se-
kundy na přírodovědném workshopu, který
proběhl v lokalitě okolí Slavičína a v Piveč-
kově lesoparku. 
Dne 23. září se konal ve Zlíně středoškolský
pohár v atletice, na kterém se družstvo našich
studentek umístilo na krásném 2. místě. 
 Dne 24. září se účastnili naši studenti
akce „Týden nízkoprahových klubů“, což byl
koncert rockových kapel konaný na Horním
náměstí ve Slavičíně, kde vystoupila i naše
školní kapela Manteca.
 Od 25. září až 3. října se zúčastnilo 12 stu-
dentek a pedagogický dozor výměnné stáže
a práce na projektu Comenius v partnerské
škole Lycée Jean Moulin ve Francii.
 Ve středoškolském turnaji v nohejbalu,
konaném dne 29. září na tenisovém dvorci ve
Slavičíně, skončili naši studenti na 2. místě.
 V galerii gymnázia se dne 2. října uskuteč-
nila vernisáž výstavy maleb, kreseb a fotografi í
z Plenéru Újezd 2009. 
 Dne 5. října proběhlo v Sokolovně slav-
nostní zahájení tanečních kurzů.
 Ve dnech 8., 9. a 10. října se konalo ve
Valašských Kloboukách krajské kolo Ekolo-
gické olympiády. Naši školu reprezentovaly
studentky Veronika Hůlová a Jana Fryzelková
ze třídy oktávy a Marie Mozgvová ze třídy G3,
které obsadily výborné 3. místo.
 Slavnostní imatrikulace studentů prvních
ročníků osmiletého a čtyřletého studia Gym-
názia Jana Pivečky Slavičín se uskutečnila 
dne 8. října v obřadní síni Radnice Slavičín
za účasti starosty Ing. Jaroslava Končického.
 Dne 8. října navštívili studenti tříd kvarta
a G-2 výchovný koncert v Domě umění ve
Zlíně. 
 Dne 9. října se vydala třída tercie do ZOO
Lešná na přírodovědnou exkurzi, jejímž obsa-
hem bylo téma „Savci“ a plnění průřezových
témat dle ŠVP. 
 Během měsíce října probíhaly návštěvy 
Městské knihovny ve Slavičíně.
 Velké poděkování patří rodičům, kteří
poskytli naší škole sponzorský příspěvek. 

Bc. Marie Stejskalová

Proojekt Commmeenius 20099
Na začátku nového školního roku mělo

možnost několik studentů Gymnázia Jana
Pivečky ve Slavičíně opět zavítat do naší
partnerské školy Lycée Jean Moulin ve Francii
v malém městečku Thouars. 

Mezi našimi školami jde už o pátou, tak
trochu jubilejní mezinárodní výměnu. Navíc
se nám podařilo v tomto roce zapojit se spo-
lečně do projektu Comenius – mezinárodní
spolupráce škol, na kterém se podílejí také
anglická Highschool z Bexhillu, německé
gymnázium z Diepholzu, italská škola z Cas-
tellamare di Stabia a naše škola (toto pracovní

Gymnázium 
Jana PivečkyJana

Den otevřených dveří na gymnáziu
Srdečně zveme rodiče a žáky 5. a 9. tříd 

ZŠ dne 11. 11. 2009 na Den otevřených 
dveří od 8 do 18 hodin v budově gymnázia, 
po telefonické domluvě návštěva možná 
kdykoliv. 

setkání projektu Comenius bylo podpořeno
z grantu v rámci programu Celoživotního
učení –Socrates).

Setkali jsme se ve dnech 25. 9. – 3. 10. 2009
v Thouars, kde nám byl připraven bohatý
program od práce na projektu až po návštěvu
okolních měst Angers, Saumur a Nantes s je-
jich bohatou historií a poznáním památek. Už
tradičně naši žáci pobývají v rodinách, každý
sám individuálně, což je výborné pro poznání
zvyků a tradic dané země, ochutnání výborné
francouzské kuchyně a jejích pamlsků, v nepo-
slední řadě především pro komunikaci ať už
ve francouzském nebo s ostatními účastníky
v anglickém jazyce.

Těší nás, že o naši spolupráci zahraniční
partneři mají zájem a chtějí, aby i po skon-
čení projektu naše výměnné pobyty nadále
pokračovaly. Už teď připravujeme návštěvu
francouzských studentů ve Slavičíně v měsíci
květnu a německých studentů v měsíci červnu.

Studenti G-2, G-3, Sx

Naa ggymnáázziiu staartujee  další prrojekkt
p p ý ppoddpoořenýý zz fi nannčníchh prostřřeedkků EUU

Od 1. 10. 2009 byla na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín zahájena realizace projektu
Společné poznávání Bílých – Bielych Karpat.
Tento projekt je podpořen z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce Sloven-
ská republika – Česká republika 2007-2013,
prioritní osa 1. Podpora socio-kultúrneho
a hospodárskeho rozvoja cezhraničného re-
giónu a spolupráce. Hlavním přeshraničním
partnerem je Gymnázium v Dubnici nad
Váhom a cílem projektu je podporovat rozvoj
lidských zdrojů formou praktického zvýšení
potenciálu studentů v oblasti životního pro-
středí, zkvalitnit stávající partnerskou spolu-
práci, zvýšit počítačovou gramotnost v obou
regionech, seznámit studenty příhraničního
regionu s Chráněnou krajinnou oblastí Bílé
Karpaty, která je obklopuje a je společná
Čechům i Slovákům.

V rámci projektu vzniknou dvě vzdělávací
lokality – Geopark s geologickou expozicí
a naučná stezka Chladný vrch, které budou
přístupné nejen studentům, ale také široké
veřejnosti. 

Slovenský partner bude realizovat jazyko-
vé vzdělávací pobyty pro studenty a tvorbu
e-learningových učebních materiálů, přičemž
obě školy budou na těchto aktivitách vzájemně
participovat. Časový harmonogram projektu

je vymezen obdobím 24 měsíců a celková 
fi nanční alokace činí 97 212 EUR. 

Mgr. Lucie Šuráňová

Bioologgický wwworkshhop
Dne 21. září 2009 se třída sekunda spolu 

s vybranými žáky reprezentujícími školu na 
biologických olympiádách zúčastnila v pořadí 
druhého botanického workshopu konaného 
v rámci projektu „Zavedení nových metod 
a forem do výuky přírodovědných předmětů 
na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín“. Průvodci 
po přírodních lokalitách byli odborní lektoři
– Ing. Vojtěch Malík ze ZO ČSOP Slavičín 
a Bc. Alena Gbelcová z Centra Veronica 
Hostětín. V tomto workshopu pod názvem 
„Lesní společenstva v okolí Slavičína“ měli
žáci možnost navštívit Pivečkův lesopark 
a přilehlé lesní porosty. Seznámili se s historií 
tohoto území, s jednotlivými druhy a funk-
cemi lesa, s rozmístěním na planetě Zemi, 
s lesními druhy z řad rostlin i živočichů a jejich 
vzájemnými vztahy.

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

Mgr. Pavel Šuráň

Naše studentky před gymnáziem Lycée Jean Moulin v Thouars

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
zve nejširší veřejnost na přednášku

ASTRONOMIE 
NA GYMNÁZIU.
11. 11. 2009 ve 14.30 hodin

v prostorách gymnázia.

Tento projekt „Zavedení nových metod a forem 
do výuky přírodovědných předmětů 

na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín“, 
reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0098, 
je spolufi nancován ESF a SR ČR.
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Tak jako minulý rok, i letos, dne 9. 8. 2009,
se uskutečnil v Divnicích turnaj v nohejbale.
Oproti loňskému turnaji nebyla účast pro
tentokrát omezena pouze pro místní. Rádi
jsme na naší půdě přivítali zástupce města

Nohejbalový turnaj Divnice 2009

CAMOLIGA v plném proudu

SK BENAGO Slavičín vstupuje do 
nové sezony v 1. lize futsalu

Slavičín i státní policie, kteří přijali naše po-
zvání a přišli se poměřit ve svých výkonech 
s kulatým nesmyslem na síti. 

Díky ideálnímu počasí, které v tento den
panovalo, proběhl turnaj ve všeobecné po-

V sobotu 31. 10. 2009
odstartuje Celostátní liga
v sálovém fotbalu a BENAGO
Slavičín čeká velmi těžký

úvod v naší nejvyšší soutěži. Představí
se ve východočeské Poličce a v premiéro-
vém zápase ročníku 2009/2010 narazí na
úřadujícího mistra České republiky – VPS
NOVABRIK Polička. Také druhé utkání
na východě Čech bude pro Slavičany
nesmírně obtížné, neboť Valachy prověří
druhý tým loňské tabulky po základní
části – GOLL Běloves Náchod.

Další turnaj odehrají slavičínští futsa-
listé 7. listopadu opět v Poličce a nastoupí
zde proti SICO Jilemnice a ADRII Nový
Bor. Třetí turnaj odehrají sálovkáři BE-
NAGA 14. listopadu v Praze, kde v hale
na Zeleném pruhu je čeká CHEMCOMEX
Praha a TRIVEL Klatovy.

V domácím prostředí se Slavičané
představí v sobotu 5. prosince, kdy budou
hostit KLIMCO Darkovice a PREMIUM
Stonava. Právě zápas se Stonavou (dříve
Havířov) nabídne fanouškům pikantní
souboje, neboť v dresu severomoravanů
nastupují bývalí hráči Jerevanu Filip
Macek a Tomáš Hnilo.

V dalších turnajích pocestují hráči
BENAGA ještě do Náchoda, Jilemnice,
Hlučína nebo Českého Krumlova.

Již se pomalu stabilizuje kádr týmu,
na hostování z Kroměříže přicházejí Ivo
Světlík a Ondra Stojaník, hrající trenér
Zdeněk Julina může počítat i s Petrem
Švachem a Josefem Hnaníčkem. Vedení
klubu se podařilo dotáhnout do konce re-
gistrace Davida Falingera, Aga Simitčiho
a Brazilce Caio de Oliveiry – více o týmu
najdete na jeho webu http://www.benago.
cz/salovka.html

V 1. lize startuje 12 týmů a slavičínský
tým po převzetí licence od Kroměříže
bude startovat i v Poháru Evropské unie
futsalu (UEFS), který proběhne koncem
května roku 2010.

Další novinky z Celostátní ligy, rozpisy
a statistiky najdete na ofi ciálním webu
ČFSF - www.futsal-salovyfotbal.com.

Petr Koseček

hodě, a myslím, že cíl akce – zpestřit prázd-
ninový den dětem i dospělým – byl naplněn. 
Věřím, že se všichni přítomní dobře pobavili. 

Turnaj byl zakončen v pozdních večer-
ních hodinách, to však již ne na kurtu při 
sportovním zápolení, ale od podvečerních 
hodin posezením při občerstvení a hudbě.

Organizátoři turnaje tímto děkují panu
místostarostovi města Slavičín, Ing. Pavlu 
Studeníkovi za poskytnutí sponzorského 
příspěvku. Poděkování patří i Ondrovi 
Mňačkovi za zajištění ukázky leteckého 
modelářství, kterou zpestřil naši akci, a dal-
ším. Pokud byli účastníci tohoto zápolení 
spokojeni, rádi uspořádáme podobnou akci 
opět v příštím roce.  Josef Zvoníček

Domácí zápasy v měsíci listopadu
Jihomoravská divize 
KK CAMO Slavičín B – TJ Lokomotiva 
Valtice, Sobota 14. 11. 2009, 14.00 hod.
Dorost 2. liga
KK CAMO Slavičín – KC Zlín
Neděle 8. 11. 2009, 10.00 hod.
Zlínská krajská soutěž 
KK CAMO Slavičín C – TJ Chropyně B
Neděle 1. 11. 2009, 9.00 hod.
KK CAMO Slavičín C – TJ Zbrojovka 
Vsetín B, Neděle 15. 11. 2009, 9.00 hod.
Muži 2. liga ČR
Přestože máme zrekonstruovanou kužel-
nu, máme bohužel jen dvě dráhy. Soutěžní 
řád 2. ligy vyžaduje 4-dráhu. Naše „Áčko“ 
si musí, bohužel, pro domácí zápasy pro-
najímat kuželnu ve Zlíně.
Takže zveme Vás na naše „domácí“ zápasy 
2. ligy do Zlína:
KK CAMO Slavičín – TJ Třebíč
Sobota 14. 11. 2009, 10.00 hod.

Amatérské kuželkářské soutěže – CA-
MOLIGY 2009/2010 – se účastní rekordníchGY 2009/2010  se účastní rekordní
devatenáct družstev. Skutečnosti, že seenáct družstev. Skutečnosti, že 
rekonstrukce kuželny vydařila, napovídajístrukce kuželny vydařila, napovíd
výkony v prvním kole soutěže i v odehranýchy v prvním kole soutěže i v odehraný
mistrovských zápasech. Tyto byly na starýchovských zápasech. Tyto byly na starý
dráhách na hranici rekordů. Svojí „pada-ch na hranici rekordů. Svojí „pad
vostí“ se náš kuželkářský stánek vyrovnáse náš kuželkářský stánek vyrov
a v mnohém předčí jiné kuželny v Čecháchnohém předčí jiné kuželny v Čechá
a na Moravě. Soutěž byla zahájena 5. 10.Moravě. Soutěž byla zahájena 5. 
2009 úvodním vzájemným duelem družstevúvodním vzájemným duelem družst
PTÁČEK team a KULEPA.EK team a KULEPA.

Pronájem kuželny pro veřejnost:
Tel.: 604 715 537, Pavel Sláma 
Cena pronájmu: 150 Kč/hod. na 1 dráhu
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Rozhovor s kapitánem FC TVD Slavičín  Petrem Švachem
V úvodu si dovolím pogratulovat celému

týmu za skvělé výsledky ve III. lize a za
vynikající reprezentaci našeho valašského
regionu a města Slavičín.

Petře, co říkáte na Vaše dosavadní vý-
sledky a umístění v tabulce?

Díky za gratulaci, možná si v této chvíli
ani neuvědomujeme, co kolem nás probíhá
a vlastně se vždycky připravujeme na kaž-
dý zápas zvlášť. Trenér Straka má soupeře 
zmapované, teď například v sobotu sledoval
v akci našeho příštího soupeře Břeclav
v utkání s Fulnekem.

Myslím si, že jsme pořád nohama na
zemi a já se spíše po každém kole dívám na
výsledky týmů ze spodních pater tabulky.
Soutěž je strašně dlouhá a ve hře je stále
hodně bodů a přihodit se ve fotbalu může
cokoliv...

Přece jen 2. místo ve III. lize a zisk 
20 bodů je nádherné vysvědčení.

Trenér Straka v rozhovoru pro Zlínský
deník řekl, že by chtěl uhrát 22 bodů do
podzimu a chybí mu už jen dva, já v této 
chvíli bych bral co nejvýše možný bodový
zisk ze zbylých utkání na domácím hřišti
(pozn. – Břeclav, Líšeň a Brno B), když
v zápasech venku nás čekají těžcí soupeři
a hlavně ve Frýdku to bude hodně náročné 
utkání. Ale každý zápas začíná za stavu 0:0
a záleží vždycky na několika okolnostech.

Před sezónou jsi dostal kapitánskou
pásku, je to určitá zodpovědnost ke ko-
lektivu a jsi vlastně prodlouženou rukou
trenéra na hřišti. Netíží nebo nesvazuje
Tě ta páska někdy?

Trenér asi věděl před sezónou co dělá,
určitě to umožňuje i lepší komunikaci s arbi-
try na hřišti a zatím s tím nemám problémy.
Navíc se nám daří a někdy je v zápase potřeba
i to fotbalové štěstíčko.

To asi nejvíc stálo při Slavičínu v minu-
lém kole v Jihlavě?

Tady nás skvěle podržel brankář Peťa
Mendl a já kdybych ho měl hodnotit na ligové
stupnici, tak to bylo tak 12 (pozn.: v lize je 
stupnice pouze do 10). Je ale dobře, že se
chytil také střelec Pavel Kříž a vcelku nám
to funguje i ve hře dozadu.

Nemrzí Tě, že se zranil bratr Michal,
novinové titulky po utkání s HFK psaly:
bratři Švachové vs HFK Olomouc 2:1?

Brácha nám určitě na hřišti i v kabině
chybí, zdálo se mi, že chytil ve III. lize novou
mízu a v úvodních zápasech byl nejlepším
hráčem na hřišti. Snad se brzo uzdraví, pro-
tože nás kolikrát na střídání není mnoho a de
facto nám chybí tři zkušení hráči – Michal,
bek David Ptáček a záložník Mojmír Jaroš.

Na webu Baníku Ostrava se na Tvůj vý-
kon pěly ódy, jak se Ti hrálo proti bývalým
chlebodárcům?

http://www.fcb.cz/U-21/aktuality/u-21-
za-zahozene-sance-prisel-trest.html

Zápas na Baníku byl pro mne určitě
specifi cký, prožil jsem v Ostravě své mládí.

Trošku to možná v té době u mne připomínalo
fi lm Ztracen ve velkoměstě, ale minulost 
už jsem hodil za hlavu a žiji ze současnosti.
Na Baník ale nedám dopustit, je to na české
poměry velkoklub a práce s mládeží je zde
na špičkové úrovni.

Nemůžu se nezeptat, zda Tě přece jen
nemrzí, že hraješ jen III. ligu ve Slavičíně.

Ja fakt, že jsem v Baníku fotbalově vyrostl
např. s Milanem Barošem, ale naše cesty se
časem nějak rozdělily... no comment. Potom
jsem hrál i ve druholigových Pardubicích
nebo Kunovicích, ale nějak se to zadrhlo.

Takže je to pro Tebe ve Slavičíně i jistá
satisfakce? 

Ne nadarmo se říká, že v nouzi poznáš
přítele. Dnes mám přítelkyni, pronajatý byt 
ve Slavičíně a nic mi tu nechybí.

Mluvilo se před sezónou o zájmu
druholigového Zlína nebo slovenského
Ružomberoku.

Do Zlína jsem odejít nechtěl a Ružom-
berok si mne víceméně testoval. Teď tam
trénuje trenér Straka (pozn.: souvislost se
slavičínským trenérem není žádná) a tata-
ráky ani olivový olej moc nemusím.

Vraťme se ke III. lize, hraje tam i hodně
cizinců, kdo Tě zaujal? 

Výborný byl Korejec Lee v Baníku, extra-
třídou je Bulhar Jonov ve Znojmě, líbil se mi
i Brazilec Costa v HFK Olomouc.

Koho tipuješ na postup do II. ligy a kdo
dostane černého Petra?

Ve hře o postup bude asi Znojmo, Frýdek
a stále se musí počítat s HFK Olomouc. Na
sestup to vidím u Fulneku, ostatní celky si
tipnout netroufnu, soutěž je dlouhá, hlavně
aby tam nebyl Slavičín???

Slavičín je malé město, co říkáš na
fanoušky?

Zatím jsou vynikající a chodí jich čím dál
víc. Kluky fanoušci zastavují ve městě a ptají
se jich na další soupeře, ten zájem o fotbal
ve Slavičíně i z okolí je veliký. Překvapuje
mne, že za námi venku jezdí i bývalí rodáci
ze Slavičína, například z Prahy, Kladna nebo
Ostravy a vždycky se k nám znají. Určitě
nám to pomáhá i na hřišti.

Měl bys hrát po skončení III. ligy v zim-
ní přestávce I. ligu sálovky za Benago
Slavičín?

Už jsem dostal laso i s Papírem (Josefem
Hnaníčkem) a na futsal jsem se vždycky
těšil, vlastně za Jerevan jsem hrával od roku
2002 ještě v dresu Baníku, získal jsem s ním
i titul mistra ČR. Pokud mi to zdraví dovolí,
tak si na halový fotbal čas vždy rád najdu.  

Závěrem ještě otázku – kdo zastaví 
Slavičín – pět zápasů bez porážky, třikrát 
výhra venku...?

Pořád jsme v klidu, ale je fakt, že soupeři
už k nám přistupují jinak. Doma chceme dělat 
body a hrát také dobrý fotbal, ne vždycky se
daří, ale chceme bojovat a když do toho dáme
i naše valašské srdce, tak to musí vyjít. Chtěl
bych, aby ta série vydržela co nejdéle, mů-

žeme hrát uvolněně a bez zábran, nervozita 
musí být více znát u soupeřů. Dobrý mančaft 
dělají výsledky, je dobré, že většina ogarů 
je z okolí a mají ke slavičínskému fotbalu 
blízko a tak to možná vnímají i naši fanoušci.

Díky za rozhovor, přeji Ti hodně fotbalo-
vých i osobních úspěchů a ať se daří celému 
mančaftu.  S Petrem Švachem

rozmlouval Petr Koseček

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěl ze srdce poděkovat 
vážené paní Anně Štěpančíkové ze 
Slavičína, majitelce prodejny Auto-Cyklo-
Sport.

Dne 12. 10. 2009 jsem v její prodejně 
zapomněl kabelku se všemi osobními dokla-
dy, platebními kartami a s vysokou fi nanční 
částkou. Na ztrátu jsem bohužel přišel až ve 
večerních hodinách. Po návštěvě v jejím bytě 
byla paní Štěpančíková tak ochotná, že i přes 
pokročilou večerní hodinu šla se mnou do 
prodejny a zapomenuté doklady i s penězi mi 
s úsměvem vrátila.

Jednání paní Štěpančíkové mě mile pře-
kvapilo a doufám, že takových poctivých lidí 
je mezi námi více. František Maňas

Kopaná FC TVD
Muži A
 8. 11. 1. FC BRNO B, 10.
Muži B
 1. 11. TJ FRYŠTÁK, 10.15
 7. 11. TJ KELČ, 13.30
Dorost 
 7. 11. BYLNICE, 10.00
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MMateeřská šškkola Sllavičíínn – Vláárra zzve:
„„Děti, pppřijďte ssi k náámm pohrát!

Miilé děti, zzvveeme VVás do nnaší škkoolkyy na 

DNNYY OTTEEEVŘEENÝCCCH DVVVEŘŘÍ.
PPohhrajetee si, seznnámíttee se s nnoovým 

prostředímm.
PPoznnáte paanní učittelky, kkteré see o VVás

bbudouu staraatt.
Veezměttee ss sebou takéé mamiinnkuu 

nnebo ttatínkkaa!
Terrmín: 

úúterrý 10. 1111. 20099, úterý 19. 11. 2010
úúteerý 16.. 22. 20100, úterrýý 16. 3.. 20110

vvždy oodd 14.000 – 16..000 hoddin.
TTěěššíme sse na VVVás!!! 

Kolekktiv maateřskkéé školyy

Rezervuj si včas svůj hrací čas
Tenisový klub Slavičín oznamuje všem 
příznivcům tenisu, že dne 1. listopadu 
bude zahájena zimní sezóna v tenisové 
hale ve sportovním areálu u Sokolovny 
ve Slavičíně. Rezervace hrací doby na 
obvyklém telefonním čísle správce: 
603 323 007. Podrobnosti a aktuální in-
formace na www.tkslavicin.cz.
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Modeláž nehtů 
 zdobení technikou AIRBRUSH
– NOVINKA!
krátkodobé tetování technikou AIRBRUSH 
– NOVINKA!
AIRBRUSH – nástřik pomocí šablon – 
rychle, přesně, efektně.

Kosmetika
kosmetické ošetření (odlíčení, čištění, 
masáž, maska, krém) - 350 Kč
 prodlužování a zhušťování řas
 biostimulační laser, diamantová mikro-
derbáze

Kadeřnictví
 prodlužování vlasů metodou KERATIN 
ZA TEPLA (šetrná metoda, vhodná pro jem-
né a řídké vlasy délky 30 až 50 cm. Různé 
odstíny – nenápadné a přirozené.)
 nová kolekce barev
Londa Profesional!!!

Tel.: 604 515 526

Každý měsíc výhodné slevy a akce, 
možnost zakoupení vánočních 
dárků.

Informace ve výloze LEJA SALON,
K Hájenkám 312, tel.: 737 044 823.

TEXTIL MIRKA SLAVIČÍN 
(naprotti nemmocnice) 

ZNAČKOVÉ SPODNÍ PRÁDLO
 vánočnní obrázzkovéé trenýrky, booxxer-

ky, slippy 
 soupravvy spoddníhoo prádla
 županyy - pyžaama - nnoční košille
 punčocchové zzboží-ttermoponoožkyy 
 dětské dárkovvé souupravy - prááddlo
 modernní kárované čepice s kššilltem, 

zmijovky
 akční cceny dívvčíchh zimních bbuundd, 

krátké 350,- KKč, dloouhé 455,- KKčč 
FUNKČNÍ PRÁDLO MOIRA – 
ideální dárek – k vytvoořené pro ssport, 
ale i pro bběžné nošeníí, vhodné takké pro 
děti do auutosedačček – odvádí pot ood 
pokožky nna vnější straanu oblečeeníí, ttělo
tak zůstávvá v succhu, uudržuje tepplootuu 
a neprochhladne.
KATOLICKÉ KALENDÁŘE 
A VÁNOČNÍ POHLEDY

LEEJJA SSSALLONNN

VOP-026
Šternberk, s. p. –

divize VTÚVM
, p

Slavičín 
nabízí k pronájmu kancelářské prostory 
v areálu VTÚVM (Dlouhá 300, Slavičín).

Kontakt: p. Puškárová, 
tel.: 577 304 772, 606 731 793.

RESTAURACE ZÁMEK
zve širokou veřejnost na tradiční

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 19. - 21. 11. 2009 

Bližší informace: www.hugon.cz
Rezervace: 725 215 200, 725 215 201

SPINNING STUDIO
J A N Y  M E LL I C HH A Ř Í KK OO VV É

Oznamujeeme všeem svvým stávajíícíímm kli-
entům, aale i novvým zzájemcům o tennto 

sportt, že jsmme zmměnili adreesuu.
NNyní náás můůžete najít 

V SUTERRÉNU HOTEELU SLAVVIČČAAN,
kde rozjížždíme ddalší sspolečnou seezoonu.

Bližšší info nna teleefonním čííslle 
7744 569 510.

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

 Dne 4. 11. 2009 vzzpomeneme 
1. výročí úmrttí pana

Stanislava DUBBČBČČÁKAKAÁKA 
ý pp

ze Slavičínnana...
Všem, kdo s námi vvzpomenou, 
děkují syn a dcera s rodinami.

Dne 11. 11. 2009 vzzpomeneme 
5. výročí úmrttí pana

Dominika DIATELAA z Nevšové.
S láskou a úctou vzppomínají syn 
Mirek a dcera Liduška s rodinou.

Dne 9. 11. 2009 bby se dožil 
100 let náš tatínekk, dědeček

a pradědečekk, pan
Antonín HUUBÍK.
p , pp

S láskou a úctou vzppomínají syn 
Antonín a dceryy JaJarmila,, Eva 

a Alena s rodiinami.

Dne 15. listopadu uplyne 30 let 
od úmrtí naší milované maminky,

paní Anny KOZUBÍKOVÉ
z Hrádku. 

S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 8. 11. 2009 si připomeneme 
2. výročí úmrtí paní 

Marie ADÁMKOVÉ z Petrůvky. 
ý p

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, děti s rodinami a všichni, 

kterým zůstala v živé paměti. 

Dne 1. lisstopppadu 2009 by se dožil 
pan Miroooslaavav REMEŠ z Nevšové

ppp y

808080 letletlet.
10.10. le lel dnadnadna 20001010 1 uplupluplyneynee 1 1 1 rokroko od odo  

jeeho úmrtí. 
Za tichoou vvzpomínku děkuje

roodinna Remešova. 

DneDneDneDne 19 19 1919. l. l. l. listististopaopaopaopadu du du du 2002002002009 b9 b9 b9 y yyy
se sese se doždoždoždo il ilil 100100100100 le le lelet pt pt pt pan an anan 

JosJosososef efefe PEŘPEŘPEŘŘESTESTESTESTÝ zÝ zÝ zÝ z HrHr HrHrádkádkádkád u.
pppp

KdoKdoKdoKdo js js jsjj te te te te ho ho ho ho znaznaznanali,li,li,li, vzvzvzvzpompopompomp eňteňteňte eee
s ns ns nnámiámiámiámi.

Dcera ra ara AleAleAleeAl na na nanana s rs rrs rrodiodiodiodiinououououou. ..

Dne 28. liistoopadu 2009 s bolestí 
vzpomenemmme 1. smutné výročí, kdy 

nás navždddy oopustil můj manžel, 
nášnáš ttat t tínnnekek a da dědeědečekček,, 
pan KaKaKarel KOSEČEK. 

,

S láskou a úctou vzpomínají S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami. 

...v lásce přicházíme, s láskou
žijeme, v lásce odcházíme...

navždy s láskou vzpomínají na
Ing. Jiřího ŠÁLU rodiče, bratr 

y p j

Radek, Silva s dcerou Emičkou.

Rodiny Vičanova a Janusičova
děkují všem za projevení 

soustrasti, květinové dary a účast 
při posledním rozloučení s paní 

Zdenkou JANUSIČOVOU.
p p

Dne 4. 11. 2009009009 byby by se do dodožilžilžil 70 70 70 lelelet tt
pan Mirossslavlavlav ARARARGALLÁŠ ÁŠÁŠ z Dz Dz Divnivnivnic ic ic 

y

a daa ne 17.. prprprosiosios ncenn  vzvzvzpompompomeneeneeneme me me 
9. výrvýrvýročíočoč  jehhho úmrúmrúmrtí.í.í.

S láskás ou ou a úa úctoc u vvzpozpomínmínajíají 
mannželž ka ka a da děti s rodrodinainami.mi. 

DneDneDne 6. 6. 6. 6  li lililistostostostopadpadpadadu 2u 2u 2u 200090  vzpomínáme
3. 3. 3. 3. smusmusmumutnétnétnétné vývý vývýročročročočí úííí mrtí pana 

Vlalaladimdimdimdimíraíraírara ST ST STSTUDEUDEUDUDENÍKNÍNÍKN A
ýýýý

z Nevšové 
a da da da dne ne ne ne 8. 8. 8. prpropr since 2009 

by byby byy se sese s ddodožd il 80 let.
S lS lS lS láskáskáskáskou ou ouou a aaa úctou vzpomínají 

manmanmannmanželželželželže kkka,k  dcera a synové 
s rodinami.

Dne 23. listopadu uplyne 5 let, kdy
nás opustil pan Pavel KORVAS

z Pz Petretrůvkůvky.y. 
Za tichou vzpomínku všech

kamarádů a přátel děkuje manželka kamarádů a přátel děkuje manželka
a synové Michael a Pavel. 

Dne 24. listopadu vzpomeneme
5. výročí úmrtí paní

Ludmily BORÁŇOVÉ z Rudimova.
ý p

S láskou a úctou vzpomínají 
děti s rodinami.

Rodiny Dřízgova a Chromá 
děkují za účast, projevy soustrasti

a květinové dary při posledním 
rozloučení s paní

Emílií DŘÍZGOVOU.
p

NAROZENÍ
Pavel a Šárka Valčíkovi – dcera Jolana
Vladimír a Ivana Uhrovi – syn Štěpán
Tomáš Homola a Jana Vítková – syn Tomáš

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁŘÍ
ÚMRTÍ
 2. 9. 2009 Josef Čerrvenka, 62 let, Divnice
 4. 9. 2009 Emilie DDřizgová, 86 let, Slavičín
 14. 9. 2009 Marie Sttrnadová, 82 let, Kochavec
 16. 9. 2009 Zdenka JJanusičová, 89 let, Slavičín
 23. 9. 2009 Josef Ekaart, 76 let, Slavičín
 29. 9. 2009 Jaroslav Jiřík, 63 let, Lipová
 30. 9. 2009 Anna Švihálková, 93 let, Slavičín

p

 30. 9. 2009 František Bureš, 70 let, Hrádek
Smuteční oznámení je možné nalézt na webových 
stránkách města Slavičín, Městský úřad – úřední 
deska.

SŇATKY
Radek Pika a Marta Bulejková
Štěpán Satin a Alena Šrámková

j

Petr Škovran a Nikola Šoukalová
p

Milan Anders a Žaneta Burgerová
Radomír Durďák a Markéta Kopuncová
Aleš Bartončík a Lenka Jančeková
Tomáš Mana a Veronika Sukaná

Blahopřání
Dne 19. listopadu 2009
bude tomu 60 let, kdy si 
vzájemně řekli své „ano“

Anička a Josef ŠOUKALOVI
j „

z Lipové. 
K tomuto krásnému jubileu
blahopřejí neteře a synovci 

s rodinami. 

srdcích žije, neumírá…Kdo v 
uctění památky našich K 
občanů zesnulých v tomto spoluo
e připravuje Komise pro roce
ké záležitosti města Slavičínobčans

ZPOMÍNKOVÝ VZ
OBŘAD,

erý se uskuteční ve ktktkte
smuteční síni dne s

opadu 2009 v 15 hodin.1.1. l listo
to obřad bude pro naše TeTen
y příležitostí vzpomenout na obobobčačač ny

blízké zesnulé.

MMěěsto SSllaavičínn – KKoomisee prro 
obččaannské  záleežžitostii 

Váás srddeeččně zzve nnaa traddiičnní 

POSEZENÍ PRO DŮCHODCE 
s hharmmoonnikářřem aa lidovvýýmm 

zpěvvákemmm 
LAADISSLLAAVEMM BEEERANNEEMM

vvvee čtvrrtek dddne 
112. listopppaadu 22009 vv 15 hhoddin 

vv Sokoooloovněě ve SSllavičíínně.
TTěšííme ssee na VVás. VVstup vvvolnný.

Děkuji lékařům Městské nemocnice ve 
Slavičíně, především MUDr. Turčínkové,
MUDr. Palkovskému, MUDR. Janštovi 
a zdravotnímu personálu za obětavou
péči a lidský přístup k zvládnutí nemoci,
která mě postihla.

Marie Žáčková
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Toto motto se prolínalo celou besedou
s panem Josefem Ščuglíkem, správcem
Městského muzea ve Slavičíně, kterou zorga-
nizovaly ve středu 7. října pracovnice zdejší
knihovny v jejích prostorách jako dodateč-
nou připomínku 65. výročí letecké bitvy nad
Bílými Karpaty. V příjemné atmosféře pan
Ščuglík velmi poutavě posluchačům přiblí-
žil nejen fakta týkající se této události, ale
hlavně sugestivně předal autentické dojmy
a postřehy přímých svědků, svých rodičů
či dalších obyvatel Slavičína a Šanova.
Účastníci se také mohli přímo při besedě
seznámit se všemi dosud vyšlými knižními
tituly o místní letecké historii z regionálního
fondu knihovny.

Jako třešničku na dortu jsme vyslechli
zážitky letců americké i německé strany
zprostředkované panem Romanem Sušilem,

který je s posledními žijícími účastníky bitvy
v čilém e-mailovém kontaktu a se všemi se
zná i osobně. Slyšet na vlastní uši o pocitech

Mnozí domů nedoletěli…

a dojmech člověka (byť jen z úst vypravěče), 
který byl při seskoku padákem postřelen, 
nebo o jiném, jenž musel své kolegy vyhodit 
v bezvědomí z hořícího letadla, jelikož si 
byl vědom, že chladný vzduch je probere 
k životu... atd. – to jsou slova, ze kterých šel 
mráz po zádech a tajil se dech. Byly to střípky 
výpovědí lidí, kteří byli do války vtaženi 
proti své vůli, bojovali nejen o naše životy, ale 
i o holé životy své. Dosud žijící letci pociťují 
se slzami v očích náš zájem o jejich osoby 
jako obrovský dík za to, co pro nás udělali.

Fascinující vyprávění pana Ščuglíka 
doplněné panem Sušilem nás na několik 
okamžiků vrátilo do doby plné útrap pro naši 
zemi, pro naše město. I když jde o vzpomínky 
skrývající spousty utrpení a smutku, přesto 
je nutné se k místní historii příležitostně 
vracet a aspoň takto poděkovat všem váleč-
ným hrdinům, kteří se v srpnu před 65 lety 
zasadili o naši svobodu.

Ing. Michaela Lysáková

Letošní Pohádkiádou a jejím veselým,
chvílemi až halasným průvodem pohád-
kových postaviček ožily v pátek 25. září
ulice našeho města. Happening na podporu
dětského čtenářství, každoročně pořáda-
ný Městskou knihovnou a Domem dětí
a mládeže ve Slavičíně, zpestřil už tak pří-
jemné zářijové odpoledne kolemjdoucím
a především jeho malým účastníkům. Ti
se letos vydali objevovat neznámou „Zemi
fantazie“, kde na každém kroku číhal buď
nápaditý soutěžní úkol nebo bytost z této
neprobádané planety. Děti se tak postupně
seznámily s úchvatnou mladou dámou
Barbionou, rošťákem Harry Lotrem a zlo-
duchem Mozkožroutem (v podání členek
divadla SEMTAMFÓR  -  Danušky Končic-
ké, Petry Lysákové, Elišky Pinďákové). Za
dětmi do knihovny zavítal i starosta města
Ing. Jaroslav Končický, který je podpořil
v jejich literárních zálibách a zavzpomínal
zde na oblíbené knihy svého dětství.

Zábavě však odchodem z knihovny
rozhodně neodzvonilo. Zahrada domu

dětí se v podvečerních hodinách pro-
měnila nejen v hodovní síň s voňavými
špekáčky, opečenými na ohni, ale také
v již zmíněnou Zemi fantazie, kde se malí
účastníci na dobrodružné noční výpravě
museli se ctí vypořádat s mnoha dalšími
šiframi a hlavolamy a také projevit notnou
dávku odvahy. Jejich úspěšné luštění bylo
korunováno druhý den dopoledne po spo-
lečném nocování pěknými odměnami, jak
pro vítěze i poražené.

Za léta „pohádkiádní“ praxe je pro nás 
pořadatele potěšujícím zjištěním, že šťast-
né konce nejsou jen výsadou pohádkových
příběhů, ale i této akce, která motivuje
mládež ke sbližování s literaturou, pod-
poruje jejich vlastní fantazijní schopnosti
a otevírá cestu k rozvíjení tvořivosti. 

Můžeme tedy dalším dětským ge-
neracím směle slíbit, že v příštím roce
spolu s nimi opět hodláme naše městská
prostranství rozjasnit dobrou náladou
a pestrobarevnou podívanou.
Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Městská knihovna Slavičín 
zve rodiče (prarodiče) s předškoláky

na zábavné čtení a malování 
v knihovně

JAK ŠLA ZVÍŘÁTKA 
DO HAJAN

Čtvrtek 5. 11. v 15.00 hodin
Pitný režim a malé občerstvení

zajištěno.

Výprava do Země fantazie

Milé děti, na středu 25. 11. jsme pro Vás
v Městské knihovně Slavičín připravili 
již třetí ročník listopadového 

SETKÁNÍ S TAJEMNEM. 
Na tomto literárním podvečeru plném 
záhad Vás opět čeká setkání s bytostmi 
z jiného světa a také mnoho napínavé 
četby, soutěžních a výtvarných aktivit. 
Ti nejstatečnější pak absolvují dobro-
družnou stezku odvahy. 
Začátek v 17.00 hodin.
Zájemci se mohou přihlašovat přímo 
v knihovně, kde jim budou poskyt-
nuty podrobnější informace nebo na 
tel.: 577 341 481,
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz.
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Víte, ktteré pottoky nnebo řeky pprootéékají 
Slavičínemm? Kde praamení? A kaamm se 
vlévají? 

Slavičíínem prrotéká řeka Říkka, nnebo 
Nevšovka – v maapáchh značeno takk i tak.  

Pramenny Říkyy jsouu dva. Najdeemme je 
nejlépe pěěšky v lese nnad údolímm, vlevo 
pod křižovvatkou silnicc na Nevšovvou, (než 
začne silnnice stouupat ddo kopce ceesstouu na 
Petrůvku). Kouseek blížž ke Slavičíínuu sse do 
ní vlévá NNevšovvka, kkterá prammenní nad 
Nevšovouu v blízkkosti rozcestníkkuu Louč-
ky, na červeně znnačenné turistickkéé trrase. 
Pokud bycchom po tétoo trase pokrraačoovali 
dál směremm na Haaluzicce, měli bycchhomm po 
pravé rucee ještě nněkolik pramenůů potooků. 
Dva z nichh se vlévvají doo Říky ve Slavviččíně. 

Lukšínnka prammení u rozcestnníkku  Uh-
liska – je ttam hezzké poosezení, nááddheerné 
výhledy ddo krajinny a ssirný prammenn.

Pramenn Lipovvskéhho potoka bbyychhom 
našli koussek dál v lesee v blízkosti křřižo-
vatky silnnic u Haaluzicc.

Říka mmá ještě nněkolik menšíchh ppříttoků 
– zleva i zpprava. PPřed BBohuslavicemmi nad 
Vláří se vllévá do  řeky Vláry.

Výlet kk prameenům slavičínskkýcch  po-
toků se dáá zvládnout za jeden denn nnebo 
se dá rozddělit  naa více procházekk. 

Podzimm je nnádheerný, houbbyy ještě 
rostou. Veezměte děti, příbuzné, zznáámé, 
svačinu a mapu.... 

Přeji heezký poobyt vv přírodě.
Miloslav MMaareeček

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
Naše zařízení nabídlo pro tento školní

rok svým klientům 49 pravidelných aktivit 
(zájmové kroužky, kurzy…). Z nich se ujalo
45. Prvním říjnem se tyto aktivity „rozje-
ly“. O některé z nich byl mimořádně velký
zájem, a tak bylo potřeba kroužek rozdělit 
na dvě části. 

Kromě již nabídnutých aktivit nám při-
bude zájmový kroužek orientálních tanců,
a další hodina Hip-hopu pro starší děvčata
(ale i kluky).

Pomáháme částečně řešit SemTamFóru
jejich prostorové možnosti. Otevřeli jsme se
další spolupráci s mládeží.

Z příštího čísla Slavičínského zpravodaje
se dozvíte, jak dopadl 14. ročník sportovní

akce „Závodí celá rodina “, jak bylo v Praze
v rámci třídenního integračního zájezdu, jak
dopadla soutěž O nejkrásnějšího dýňového
strašáka v rámci Halloween párty, u níž
jsme také byli, co jsme dělali o podzimních
prázdninách…

Maamiinky, taatínkovvé, 
v DDM je velký pytel zapomenutých věcí

vašich dětí. Přijďte se podívat, zda věc, kterou
postrádáte, není právě u nás.

Pytel s nevyzvednutými věcmi ponechá-
me v DDM do konce kalendářního roku a pak
jej předáme Charitě Slavičín.

PaedDr. Zdena Odehnalová

Že se naše oblast vyznačuje chlad-
nějším klimatem než jih Moravy, je 
jistě známo. Přesto jsem se v letošním 
pozdním létě setkal s teplomilným 
hmyzím druhem – kudlankou nábož-
nou (Mantis religiosa), která podle 
entomologů žije jen v nejteplejších
a nejnižších polohách Moravy a Slo-
venska. Relativně větší počet tohoto 
hmyzího dravce obojího pohlaví jsem 
objevil a fotografoval v katastru obce 
Lipová-Haluzice v nadmořské výšce 
500 m.

Vědecké druhové jméno religiosa, 
znamená pobožná. Proto dostala kud-
lanka české pojmenování nábožná. 
Celkovým postojem a vzhledem, když 

Když jsme se rozhodli uprostřed babího 
léta uspořádat výpravu za netopýry, to jsme 
ještě netušili, že stanovený termín – 9. října 
2009 – se stane poslední dnem, kdy ještě 
bylo možné tyto tvory pozorovat. Zážitek 
to však byl nezapomenutelný díky vedoucí-
mu výpravy, jímž byl zoolog pan Mgr. Petr 
Wolf, PhD. Naší veřejnosti se představil 
jako pracovník CHKO Beskydy, který pra-
videlně sleduje život netopýrů a oblasti 
jejich výskytu. Informace o tom, že Slavičín 
s koloniemi netopýrů pod střechou zámku 
a na půdě kostela patří k nejvýznamnějším 

Zajímavost z naší přírody
sedí bez pohybu s pozdviženýma 
předníma nohama, vypadá jako by se
modlila. Ona však čeká jako zkame-
nělá na svou kořist různého hmyzu. 
Pak se její silné přední nohy bleskově 
vymrští. Na zamíření a lapení kořisti
potřebuje zlomek sekundy. Kudlanky 
jsou nenasytní dravci. Když se jim lov
nedaří, bez rozpaků samička uchvátí 
samečka, který se jí dvoří, a sežere 
ho. Samička je vždy větší a silnější. 
Měří 5 – 8 cm. Sameček 4 – 6 cm.

Zůstává otázkou, jestli je pozoro-
vání tohoto hmyzího druhu v naší 
lokalitě důkazem celkového oteplo-
vání, nebo jen ojedinělým výskytem.  

Jiří Juřík

lokalitám jejich výskytu v Evropě, byla pro
naše posluchače překvapující. Vyprávění
ochranáře nás zavedlo do světa těchto le-
tounů, jichž na světě žije nespočet druhů,
a obzvlášť nás udivilo, že podle výzkumu
zoologů tvoří celou jednu pětinu populace
savců. A přitom vidět a pozorovat netopýra
nepatří k běžným možnostem, o čemž se
celá skupina zájemců ve společnosti pana
Wolfa přesvědčila na vlastní oči i uši. Když
jsme v tichosti spočinuli na břehu rybníka,
společně jsme prožívali velkou zvědavost 
a očekávání. Napětí umocňovala tma, již
proráželo pouze světlo zoologovy bater-
ky – a konečně! – krátké zvukové signály
v detektoru oznámily přítomnost netopýrů
vodních, kteří kmitali nad hladinou a lovili
hmyz a my jsme v kuželu světla spatřili jejich
siluety. Bylo to tak prosté, a přitom nádherné.

S babím létem jsme se museli velmi ná-
hle rozloučit a v následujících chladných
dnech i s nadějí, že se s netopýry venku
ještě setkáme. Nevadí. Domluvili jsme se
totiž, že výpravu zopakujeme v příhodnější
dobu a pan Petr Wolf nám na příští rok opět 
přislíbil doprovod se slovy: „Byli jste výborné
publikum“. Kdo tam byl, ten ví...

Marie Rumplíková

Jak žijí netopýři Znáte svůj kraj?

Meandr Lipovského potoka 
Foto: Ing. Vojtěch Malík 
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Občanské Sdružení Unart Slavičín
v listopadu poprvé zasáhne v záběru svých
kulturních aktivit i do oblasti vážné hudby.
Představíme slavičínskému publiku sesku-
pení mladých hudebníků z Brna – Ensemble
Opera Diversa.

Jak již název souboru napovídá, nebude
se jednat o standardní koncert vážné hudby.
Členové souboru se snaží učinit z tohoto
druhu umění přístupnější, intimnější a ko-
mornější možnost prožitku klasické hudby
či opery. 

To se děje na základě výběru ať již pře-
vzatého nebo vlastního repertoáru, přístu-
pem k jeho zpracování a také k samotnému
publiku.

EOD se představí cyklem japonských
minioper. Jedná se o cyklus komediálních
zpěvoher inspirovaných japonskou fraškou
kjógen. 

V roli předskokanek se představí dám-
ské houslové Angels Trio složené z hráček
zlínské fi lharmonie. Jejich repertoár bude
složen z krátkých skladeb od tradičních
autorů až po předělávky populární hudby
20. a 21. století.

Obecenstvo tedy očekává netradiční
a humorné představení současné vážné
hudby. Můžeme se těšit na nezvyklý večer,

 4. 11. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE Nadace J. P.
 5. 11. 15.00 Městská knihovna
JAK ŠLA ZVÍŘÁTKA DO HAJAN
 7. 11. 20.00 Sokolovna
ENSEMBLE OPERA DIVERSA – hudební
bonbónek nadělí UnArt
 11. 11. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE Nadace J. P.
 12. 11. 15.00 Sokolovna
POSEZENÍ PRO DŮCHODCE
 14. 11. 18.00 Velké kino Zlín
SEX, DRUGS ROCK&ROLL
Divadlo Bolka Polívky...
 14. 11. 19.00 Sokolovna
ABY BYLO JASNO – divadlo z Prahy
 18. 11. 8.30 O PEJSKOVI A KOČIČCE –
divadlo pro nejmladší diváky
 18. 11. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE Nadace J. P.
 20. 11. 17.00 Sokolovna
NOVÝ ZÉLAND – ZEMĚ PROTINOŽCŮ –
beseda se spisovatelem Jiřím Márou
 25. 11. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE Nadace J. P.
 25. 11. 17.00 Městská knihovna
SETKÁNÍ S TAJEMNEM pro děti
 28. 11. 19.00 Sokolovna
FLERET, JARMILA ŠULÁKOVÁ A CM
SLAVIČAN

VÝSTAVY 
 Galerie Jasmín
BLACK AND WHITE
– fotografi e Jiřího LOŠŤÁKA
 Městské infocentrum
ZÁVRŠÍ, krajina a lidé
– olejomalby Libora NOVÁKA (prodejní
výstava)

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
 4. 12. 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 26. 12. 
ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST –
hudební Vánoce v Sokolovně
 27. 12. 
VÁNOČNÍ KONCERTv chrámu sv. Vojtěcha
– účinkují SPS Cantare, ZUŠ a hosté
 31. 12.
SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA na ZÁMKU

Kaallenddááře,, poozzvánnkky Ensemble Opera Diversa
S l a v i č í n  7.  11.  2 0 0 9 ,  2 0 . 0 0  S o k o l o v n a

který snad mnohé přesvědčí, že vážná hud-
ba nemusí být tak nudná, jak si to obvykle 
představujeme. 

Nezbývá, než Vás pozvat 7. listopadu před 
osmou hodinou do Sokolovny. Formální ob-
lečení ve formě sak a večerních rób můžete 
nechat doma a připravte se na nezvyklou 
podívanou. 

Cena vstupenek bude 100 Kč v předpro-
deji (ve slavičínském infocentru) a 120 Kč 
na místě. www.operadiversa.cz

Poutavé i poučné vyprávění a pro-
mítání zajímavých fotografi í a video-
sekvencí pro Vás připravil cestovatel 

i t l Jiří Máa spisovatel Jiří Mára.
SeS známíte se s překrrrrrásá nonnononnonou přírodou 

Nového Zélandudududuu i iii zzzzzvyvyvyvyvyvyv kykykykykyyyky dd d dddomomomomomo ororrorro ododododoo ých 
obyvatel. UvUvUvUvvU ididididididítttttee eeee tattttt nčnčnčnčnčititititittitti  MMMMMMMaoaoaoaoaoa ryryryryryrry, ,, , , vvavavav řit 
bláto i trysysysysysysyy kakakakakakat t t tttt gegegegegeejzzzzzjzzíríríríríríry.y.y.y.yy.yyy  P P P PPPozozozozoooo nánánánánánnn teteteteteteeee, jaaaaaaaak kkkkkkksesesesesese  n na 
Novééééém mmmmm ZéZéZéZéZéZéZélalalalalal ndndndndndndndu uuuuuuuuu slslsslslslsls avavavavavavavví ííííí í VáVáVáVáVáVáVánnonnnnn cececececec  i i iiiii S SS SSSSSiiliii veveveveveveveeststtstr. 
Nahlédédédédédédéddnenenennenen tetetetettet  d d d dd d d do oooo zezezezezeezeez měměměměmměmměmmě PPPPPPPPPánánánánánánnná a a a aa a prprrrrstststststststttenenenenenennů. 
Soooooučuuuuu asasssssněněněněněě s sssssse dodododododododod zvzvzvzvzvvítítítítítítí e,e,e,ee  žž žžžžže popopopopoopopp dodoodododododd bnbnbnbnbbnbbnb ououououououuu ccccccceseseseeesttuttt  
je mmmmmmmožožožožžnénénénénénéé aa aaaaaabsbsbsbsbssbssolololololollolvovovovovovovov vavavavavaavaat tttt i i i ii inananananaa i iiiii iiinvnvnvnvnvnvnvvalalalalllala idddddddddnínínííníníním mmmmmmmvvvovvv -
zíkukukukuku. SySySySySyySySynnn nnn auauauauauauua tototototottorarararararrr  cc ccccceseseeeee totototototototopipipipipip snsnsnsnsnnsnnéé éééé knknknknkknknnnihihihihihhyyy yyy aaa aa do-
kumeeeeeeeentntntntntntttárárárárárárárníníníníníníííhohohohohohooohoo fifififififififififi l ll llll lmumumumuumumuuu J J JJJ JJiririririrrkakakakakakaa j j j jjjje e e e e jejejejejejejeedidididididd ným 
čeeeeeskkskskkýmýmýmýmýmýmým ooo oobčbbčbčbčbčb anananananannnemmememmmm, kkktkkkktererererereree ý ý ý ý ý ýýý nananananan ii iiiiinvnvnvnvnvnvn aaaalaa idním 
vozízízíízííkukukukukuuku p p p p pppprorororororor cecececececeeeststststststovovovovvvalalalalalaa  ccccccccelelelelellelelý ýý ý ý ýýýýý NoNoNoNoNoNNovvvvývv  Zéland, 
nejvzdáláláláláleneneneenenenějějějějěějějšíšíšíšííšš zzz zzzemememememmee iiiii ii nanananana světě.
Akce se koná v pátek 20. 11. 
v 17.00 hodin na Sokolovně. 
Vstup zdarma.

Nový Zéland – země 
protinožců aneb příběh 
o splnění životního snu

Městská knihovna Slavičín 
zve veřejnost na besedu
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LEVNÉ ZIMNÍ PNEU

VÝHODNÉ CENY KOMPLETNÍCH KOL   

PNEU BARUM POLARIS 2 + DISK + VYVÁŽENÍ
NA VYBRANÉ  TYPY VOZIDEL ZA AKČNÍ CENY: 

ODOD 2 365,-K2 365,-KČČČČ

ODOD 1 995,-K1 995,-KČČČČ

KIA CEE´D, HYUNDAI  30KIA CEE´D,D, HYUNDADAI 30
DISK 5,5J X 15“+ PNEU 195/65 R15 91T 

ŠKODA OCTAVIA II, OCTAVIAŠKOKODADA OCTATAVAVIA II, OCTATAVAVIA   
DISK 6J X 15“+ PNEU 195/65 R15 91T

ŠKODA FABIA , VW FOX, POLO, SEAT IBIZAŠKOKODADA FAFAABIAIA , VWVW FOFOXOX,X, PPOLOLO,O, SEAEATAT IBIZAZA   
DISK 6J X 14“+ PNEU 165/70 R14 81T ODOD 1 695,-K1 695,-KČČČČ

SLAVIČÍN
HRÁDEK, AREÁL ZD

TEL.: 577 341 675
MOBIL: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZAKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

  kompletní záruční a pozáruční servis etní záruční a pozáruč
 seřizování a diagnostika benzínových a naftových motorůeřizování a ostika benzí
   čištění a plnění klimatizaceečiš ištění a plnění klimatizacetizizaceíí nění 
  opravy brzd a podvozků –  opravy brzd a podvozků –avy brzd ů ––raavy brzd od geometrie nápravgeometrgeeom
  opravy elektrických zařízení trických  opravy elektrických zařízení pravy elekkt í ra kttrick nípprop vy elek
 montáž zabezpečovacíhbezpečomontáž zabezpečovacího zařízeníontáž zantá ařízeníabbezpeče zamm táž z
  montáž handsfree sad mondsfree s  montáž handsfree sad mobilních telefonůáž haáž haá ních telnda dsfreemo nnm
 montáž automatických spínačů světeltomatický  montáž automatických spínačů světelů světetommato čýž aumo  m
  příprava a zajištění STK, příprava na měření emisízajištění S  příprava a zajištění STK, příprava na měření emisíp va p Tzajištění Sa a z ava naapříp  
 opravy karoserie včetně rovnacího rámu v cenách oserie vopravy karoserie včetně rovnacího rámu v cens e rroserie ovnacopraavy 

pojišťovenpojišťovenpojiššťoveno
  lakování vozidel a dílů  lakovlakování vozidel a dílůůozidelel aování voak
  likvidace pojistných událostí v servisu likvidace e pojistných událostí v servisustí stn ervtí v pe pojiojisp
  prodej náhradních dílů a doplňkůrodej náhhradních dílů a doplňkůhch kůoplňkh

 PNEUSERVISPNEUSEERVVISVIS
 Pneuu:
 Amtel, Sava, Barum, Fulda, Kleber, Goodyear, Amtel, Sava, BBarum, Fulda, Kleber, Gooruruma

Michelin - slevy na vybrané pneuybranéMichelin - slevy nana vybrané pneué
 litá kola Škoda, VW, Seat, AudiW, SSeat, A litá kola Škoda, VW,

AUTOSERVIS - ZEKA 
Jasmínová č. 876, Slavičín, (zadní brána Prabos, a. s.)

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

            Provozní doba: Po – Pá 7.00 –16.00 hodin
                                So 8.00 –11.00 hodin (po dohodě)

placená reklam
a



1616

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo

 čtvrtek 12. – 20 hodin fi lmový klubklub
 HLAD – Drsné drama o věznícho vězních, kteří drží hladovku 
a jsou ochotni obětovat iobětovvat i svůj život. Film popisuje posled-
ní měsíce živoěsíce života Bobbbyhoy  Sandse, který protestoval proti
tomtomu, jak zacházela briritská justice s politickými vězni.
BBobby Sands byl první z z deseti členů IRA, kteří zemřeli 
ve e vězení po hladovkáchh za statut politických vězňů.
Přííbběh se odehrává v rocce 1e 981 ve smutně známých 
H-bloocích ve věznici Maze vv Belfastu, v místě které se 
stalo ppeklem pro vězně i strážže. Těla se v tomto drsném
snímkuu st ávají pro uvězněné jejicji h zbraněmi. Díky tvrdé

diíMcQuenověo  režii vznikl fi lm, kterrý je přesvědčivou studií 
lidí v extréémních podmínkách. ReRežie: Queen. Steve McQue
Hrají: der, Stuart Liam m Cunningham, Michaelel Fassbender,

upné: členovéGraham. Preemiéra thrilleru USA. . Vstupn
+ 1 Kč. Filmového kluubu 20 + 1, ostatní 70 ++ 1 K MLÁDEŽI

NEPŘÍSTUPNOO!
neděle 15. – 117 a 20 hodin 

HISTORIE  JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HI – Příběh nejslav-
ý bohatým bral a chudým dával.nějšího zbojníka, ktkterý bo

m lidového odporu proti panskémuStal se symbolem llidi
fantazie ho obdařila přímo pohádkovýmiútlaku. Lidová fan

mi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostívlastnostmi. Z
žnými činy. I když byly dosud natočeny čtyřia odvážný

ovečerní fi lmy o Jánošíkovi, slavného lidového hrdinuceloveč
příliš neznáme. Známe jen lidovou legendu o slavnémpří
zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával a kterého
po zradě popravili zavěšením na hák za žebro. Opravdo-
vého Juru Jánošíka, mladíka z Těrchové, jehož krátký,
ale dramatický život inspiroval generace Slováků k vy-
tvoření legendy, přibližuje až tento nový fi lm režisérek
Agniezsky Holland a její dcery Kasii Adamik. Výpravný
velkofi lm vznikl podle scénáře Evy Borušovičové, která
několi let studovala archivní záznamy a dokumenty.
Hrají: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michal Zebrowski,
Sarah Zoe Canner, Maja Ostaszewska, Katarzyna
Herman, Táňa Pauhofová, Danuta Szafl arska, Marian
Dziedziel, Eryk Lubos, Marek Probosz, Karel Dobrý,
Michal Sieczkowski, Richard Krajčo, Marián Labuda
st., aj. Premiéra slovenského historického fi lmu.Vstupné
70 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Délka 140 minut.

čtvrtek 19. – 17 a 20 hodin 
 JMÉNEM KRÁLE – Na zásnuby, které mají usmířit 
znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá 
král svého zástupce v severních Čechách, správce krá-
lovského hradu Bezdězu, Oldřicha z Chlumu. Cestou na 
hrad najdou Oldřich a jeho pomocníci stopy po loupežné 
vraždě neznámého kupce. Na vartemberském panství se 
Oldřich setkává s Ludmilou, dcerou Markvarta z Vartem-
berka, kterou zná od jejího dětství. Ludmila se mu svěří, 
že se nechce vdát za Beneše z Dubé, přestože jejich svatba a a 
je podmínkou křehkého míru mezi oběma rody. Běhemm m
slavnostní hostiny, pořádané na Oldřichovu počesst, es
je zavražděn purkrabí. Podezření padne na loutnisstu, st
jehož snoubenku se purkrabí pokusil zneužít. Druhhého h
dne ráno je Markvart, hlava rodu Vartemberků, nallezen le
mrtev pod okny hradu. Sebevražda je vyloučena! OlOldřich Ol
se pouští do vyšetřování. Režie: Petr Nikolaev. . v. Hrají: 
David Prachař, Jan Kanyza, Karel Roden, Kláraa Issová, a 
Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová. Český hihistorický hi
fi lm – premiéra. Vstupné: 70 + 1 Kč. 

neděle 22. – 14 hodin bijásek
 HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVRVERV – Harry 
začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou see mu dostává se
stará kniha, která je velmi zvláštně označenna: „Tato kniha n
je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň sese dozvídá další se
střípky z Voldemortovy temné minuloosti. Voldemort lo
upevňuje v lidském a čarodějném světětě svou moc. Bra-tě
davice postupně přestávají být spolehhlivým přístavem h
bezpečí. Harry se právem obává, že nnejvětší nebezpečí n
číhá na chodbách čarodějné školy y a ředitel Brumbál y 
jej proto začíná připravovat na posslední bitvu, která se sl
kvapem blíží. Režie: David Yates.HrHrají:Hr  Daniel Radcliffe, 
Emma Watson, Helena Bonham CCarter, Maggie Smith, C
Rupert Grint. Premiéra americkké pohádkové komedie k
v českém znění. Vstupné 30 + 11 Kč. Délka 154 min.1

neděle 1. – 17 a 20 hodin
BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ –Fotograf celebrit Connor 

Mead miluje svobodu, legraci a ženy, a to právě v tomhle
pořadí. Connor je z přesvědčení starým mládencem
odmítajícím jakákoli pevná pouta, který je schopný se
rozejít s více ženami najednou během konferenčníherenčního
hovoru a současně plánovat svoje příští ranpříští rande. Naopak
Connorův bratr Paul je romantičromantiičtější typ, který se má 
zrovna ženit. Jenže ConJenže Connorova parrodio e na romanci těsně 
před slavnod slavnou událostí se ukáže býýt vt ražednou jak pro
PPaula, tak i pro všechny svatebčany, vč v etně Connorovy
kamarádky z dětství Jenny, která jako jo jediná žena vždy 
dokázala odolávat jeho kouzlu. Naštěsttí těsně předtím, 
než se samotnému Connorovi téměř popodaří překazit 
svatbu, zasáhne duch jeho zemřelého strrýčký a Wayna, 
chronického pařiče a sukničkáře, jehož stytylem života 
se Connor hodně inspiroval. Režie: Mark Wataters. Hrají:
Ann Archer, Emma Stone, Jennifer Garner, Laacey Cha-
bert, Matthew McConaughey, Michael Douglass, R, obert 
Forster. Romantická komedie USA. Premiéra. VsVstupné
70 + 1 Kč. 

 čtvrtek 5. – 20 hodin 
VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA – Po spíše dramma-

tickém Nouzovém východu (2008) zabrousil režisér Samm 
Mendes do komediálních vod. Ve Všude dobře, proč být t
doma se zaměřil na mladý pár, který čeká své první dítě. 
Při hledání nejvhodnějšího místa na zapuštění kořenů

akcestuje dvojice po celých Spojených státech. Nikde však
„hníz-nejsou úplně spokojení, a tak se hledání vhodného „hn

da“ lehce komplikuje. Režie: Sam Mendes. jí:  Hrají: Cheryl C
e Gyllenhaal,Hines, Jeff Daniels, John Krasinski, Maggie G

Maya Rudolph. remiéra. VstupnéAmerická komedie. Prem
70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

neděle 8. – 15 hodin kbijásek
 VZHŮRU DO OBLAK – Vzhůru do oblak je příběh  Vz

lonků Carlovi Fredricksenovi,o 78letém prodejci balon
ní celoživotní sen o dobrodružstvích,který si konečně splní c

mek přiváže tisíce balonků a odletí s nímkdyž na svůj domek
y Jižní Ameriky. Až příliš pozdě ale zjistí,do divočiny Již

němu potají připojil i původce jeho nejhoršíchže se k něm
ních můr: nadšený osmiletý průzkumník divočinynočních

ménem Russell. Jejich společná pouť do ztracenéhojmé
světa, v němž se setkávají s všemožnými zvláštními,
exotickými a překvapivými postavami, je plná humoru,
emocí a obrovsky nápaditých příhod. Současně se jedná
o výroční, desátý fi lm studia Pixar. Premiéra animované-
ho dobrodružného fi lmu USA v českém znění. Vstupné
30 + 1 Kč. Délka 98 min.

neděle 8. – 17 a 20 hodin  
DISTRICT 9 – Před více než dvaceti lety došlo k prv-

nímu kontaktu mimozemské civilizace s lidstvem. Lidé
očekávali děsivou bitvu nebo významný technologický
pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané byli
uprchlíky z vlastní planety. Stvoření byla ubytována
v nouzových domovech v jihoafrickém Okrsku 9, za-
tímco se státy celého světa dohadovaly, co a jak dál. Teď
všem dochází trpělivost. Dohled nad mimozemšťany
byl svěřen MNU, soukromé organizaci, které je osud
mimozemšťanů lhostejný. Měla by ale naději na obrov-
ský výdělek, pokud dokáže zprovoznit mimozemské
zbraně, které vyžadují k aktivaci mimozemskou DNA.
Napětí mezi mimozemšťany a lidmi dospěje ke svému
vrcholu ve chvíli, kdy začne MNU obyvatele Okrsku 9
stěhovat do nového tábora. Jeden z agentů MNU, Wikus
van der Merwe se nakazí mimozemským virem, který
začne měnit jeho DNA. Záhy se stává nejhledanějším
mužem planety – je klíčem k odhalení tajů mimozemské
technologie. Vyděšený muž má jedinou možnost: ukrýt se
v Okrsku 9. Režie: Neill Blomkamp. Hrají: David James, 
Jason Cope, Nathalie Boltt, Sharlto Copley. Premiéra
amerického sci-fi  fi lmu. Vstupné 70 + 1 Kč. MLÁDEŽI 
NEPŘÍSTUPNO!

čtvrtek 12. – 9 hodin fi lmové představení pro ma-
teřské školy

ŠVEC A ČERT – Pásmo krátkých fi lmů pro děti před-
školního věku. Vstup zdarma – hradí město Slavičín.

 needěle 22. – 20 hodin.
 ZAŽÍT WOODSTOCK – Šedesátá léta se chýlí ke éta se céta se cŠed

it změna. I když to tak zatím yž to takdyž to takkonci a vve vzduchu je cítit z
u Woodstock vůbec nevypadá, ůbec nevůbec nevv ospalémm městečku W

dy. Elliot Tiber (Demetri Martin), jeho etri Martimetri Martivšechno začačne tady E
matka a slabošský otec vedou polorozpadlý edou poloroedou poloroautoritářskáá m matk

e kterém se hosté objevují, jenom když opravdu enom když ojenom k openzion, ve ktt
í na výběr. Najednou se kolem začnou psát dějiny m začnou psám začnou átnemají na

ejvětší nejenom hudební událost té doby přivádí do ost té doby přiost té doby přiva nejv
městečka Woodstock tisíce lidí. mě RRežR ie:R e. Ang Leee Hrají:
Craig T. Nelson, Demetri Martin, Emile Hirsch, Imelda n, Emile HirHirschsch,,n, Emile Hirsch,
Staunton, Liev Schreiber, Mary Steenburgen. Americká Steenburgen. Amy Steenburgen. Am
komedie – premiéra. Vstupnéé 70 + 1 Kč.é 12 LET DO 
NEVHODNÝ.

 čtvrtek 26. – 20 hodin fi lmlmový klubblm
 KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOOMŮ O – ý operníJe léto a známýý
pěvec Karl Kristian Schmidt se vrací domů. Městečko idtidt se se vrací domů. Mmidt se vrací domů. M
náhle ožívá a všichni jeho obyvatelé se chystají navštívit obyvatelé se ch chystystajíají n  o vatelé se ch  n
vystoupení svého slavného rodáka. Uprostřed davového ho rodáka. Uprostřed daho rodáka. Uprostřed da
šílenství a velkých očekávání se nachází plachý koktající ávání se nachází plachý kávání se nachází plachý k
Sebastian, číšník z místního hotelu, který je čerstvě místního hotelu, který je místního hotelu, který je 
zasnoubený s krasavicí Claudií. Navzdory své naivní icí Claudií. Navzdory svéici dií. Navzdory své
povaze se Sebastian rozhodne snoubenku opustit, aby rozhodne snoubenku opurozhodne snou u
mohl být se svou životní láskou Marií. Ke všem zmatkům otní láskou Marií. Ke všem zmotní láskou Marií. Ke všem zm
se ale ve stejnou chvíli od své lesbické matky dozvídá, hvíli od své lesbické matky dhvíli od své lesbické matky d
že jeho dávno mrtvý otec, je ve skutečnosti živ a zdráv. tvý otec, je ve skutečnosti živtvý otec, je ve skutečnosti živ 
Je to Karl Kristian, slavný pěvec, kterého má obsluhovat n, slavný pěvec, kterého má obsn, sla vec, kterého má obs
v hotelu. Všichni zúčastnění v sobě dusí emoce, které ni zúčastnění v sobě dusí emocni zúčastnění v sobě dusí emoc
naplno propuknou u velké slavnostní večeře. Rodinná knou u velké slavnostní večeře. Rknou u velké slavnostní večeře. R
oslava probíhá tentokrát v komickém duchu. Když se á tentokrát v komickém duchu. há tentokrát v komickém duchu. 
muž vrátí dommů nic už nemůže být jako dřív. m žie:Ree  Tho-
mas Vinterbberg. be Hrají: Thomas  Oliver Moller-Knauer, 
Bo Larsen, Ronja Mannov Olesen, Helene Reingaard  Ronja Mannov Olesen, Helene Re , a Mannov Olesen, Helene Re
Neumann, Morten Grunwald, Karen Lise Mynster, Ulla n, Morten Grunwald, Karen Lise Mynsn, Mor , Karen Lise Myns
Henningsen, Gitte Christensen a další. Premiéra dánské sen, n GitGitte teChristensen a další. Premiérsen, Gitte Christensen r
komediee.e. lmového Vstupné 70 + 1 Kč.Kč Vs Vstuptupné: členové Fiil
klubu 2020 + 1, ostatní 70 + 1 Kč. 20 HODNÝDO 12 LETLET NE NEVVVH .

 sobbota 28. – 18 hodin b projekce Film a škola – sobotní pp
pro sttudentytu
Pravividelné promítání fi lmů ze vi du kine-„Zlatého fonn
mattografi e“. to
DOO KINA V SOBOTUO –U te vybrat Každý měsíc si můžee
jeden ze tří snímků a strávit sobotní večer před fi lmovým eden ze tří snímků a strávit sobotní večer před fieden ze tří snímků a strávit sobotní večer před fi 
plátnem. Vybrané fi lmy a hlasování najdete na webu plálátnetnem.m. VybVy rané fi lmy a hlasování najdete plátnem. Vybrané fi lmy a hlasování najdete 
ddokinavsobotu.slavlaviciicin.on rggd .

 neděle 29. – 17 a 20 hodin 
 HODINU NEVÍŠ – říběh člo-Ne tak docela fi ktivníí přřř

parinový věka, který ve skutečnosti dostal označení „heep
sli mladí-vrah“. Co bylo příčinou a co se odehrává v myy
y nejtěžší ka, který se rozhodne vykonat a vykonávat tyy
lá dobrou zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně děl

pta studia věc? Co nutí nadějného a inteligentního adepp
ech zlo? Je medicíny z podstaty se změnit a páchat na lidee
bře znáte, hrozná představa, že vraždí člověk, kterého doob
a který je kterého denně vídáte, máte ho vlastně rádi a
vlastního vševšem nm ápomocný, ochotný a obětavý, i na úkor 
ý se mohl pohodlí a svvýchých vě v cí. Sledujeme příběh, kterr
e se to i ve stát a bohužel kdykoliv stástát mt můžeůž . Ano, takhlee
dne, když skutečnosti stát mohlo. A první, co násá na napapaa
ybělo, aby zjistíte, jakou lidskou bestii jste znali, kolik chhy

mých, nebo se obětí stal kdokoli z našich blízkých a známm
zovaný pří-dokonce vy samotní. A právě nedávno medializz
vém místě. běh „heparinového vraha“ nás zasáhl na citlivv
nás. Tohle Ano, tohle se opravdu mohlo stát komukoliv z n
du blízko. už nebylo „někde ve světě“. Tohle bylo opravv

Režie: Dan Svátek. Hrají: Krausová, Ivan Franěk, Jana K
Kronerová. Petra Nesvačilová, Václav Jiráček, Zuzana KK

+ 1 KčČeské fi lmové drama – premiéra. Vstupné 70 . DO 
12 LET NEVHODNÝ.
Pod sloganem ART KINO uvádí ny fi lmy ur-jsou zařazenn

a programu čené především náročnějším divákům. Změnaa
vyhrazena. verzí jsou Tituly s neuvedenou jazykovou 

LM A ŠKO-v původním znění s titulky. Filmy projektu „FILL
ho kraje. LA“ jsou spolufi nancovány grantem Zlínskéé
7 341 108 Informace o programu na telefonu č. 577

a www.mesto-slavicin.cz.
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