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Jednou z investičních akcí, kterou bychom 
rádi realizovali v letošním roce, je výstavba 
cyklostezky na ulici Luhačovská. V loňském 
roce proběhla 1. etapa rekonstrukce Luhačov-
ské ulice, která bude v roce 2009 navazovat 
další etapou až po křižovatku u restaurace 
Záložna. I v této etapě bude zúžena vozovka 
na šířku 7 m a oboustranně položena nová 
obruba. Připravuje se i rekonstrukce stáva-
jícího chodníku v celém úseku a výstavba 

cyklostezky se smíšeným provozem na pro-
tilehlé straně.

Cyklostezka by měla začínat na úrovni 
ulice K Parku a povede podél hlavní silnice 
až k mostu u ulice Sedlářská. Protože most 
není pro cyklostezku dostatečně široký, 
bude cyklostezka svedena na ulici Sedlář-
ská, ze které budou cyklisté převedeni přes 
dřevěnou lávku zpět k Luhačovské ulici. Zde 
bude cyklostezka pokračovat až k silničnímu 

Budeme pokračovat v regeneraci panelového sídliště Malé Pole?

Cyklostezka na ulici Luhačovská

Příjezd k tenisovému areálu 

mostu u ulice U Mlýna, kde bude převedena 
přes most a bude ukončena u vjezdu do 
tenisového areálu.

Cyklostezka bude široká 2,5 m a bude se 
smíšeným provozem. Využít ji tedy budou 
moci chodci, cyklisté nebo třeba in-line brus-
laři, a to obousměrně. Pokud se někomu zdá, 
že v některých místech popsané trasy není 
dostatečný prostor pro umístění cyklostezky, 
pak má pravdu. Potřebný prostor se získá po 
zúžení, případně změně směrového vedení 
Luhačovské ulice.

Na konci měsíce ledna jsme se sešli na jed-
nání se všemi majiteli nemovitostí, před jejichž 
domy by měla cyklostezka vést. Myslím, že 
občané přijali projekt kladně, byť dotazů bylo 
samozřejmě mnoho. Jedná se o složité území 
s různě výškově usazenými domy a vjezdy 
k těmto domům. Tyto záležitosti bude při 
výstavbě potřeba individuálně řešit tak, aby 
zvolené řešení bylo pro majitele nemovitostí 
přijatelné.

V době, kdy vychází tento zpravodaj, by-
chom měli mít k dispozici veškerá potřebná 
povolení a budeme žádat o dotaci na reali-
zaci cyklostezky ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Výsledek by měl být znám 
ještě v 1. pololetí. Realizace cyklostezky je 
samozřejmě od dotace odvislá. Pokud se 
nám tedy se žádostí o dotaci nepodaří uspět, 
stavba v letošním roce realizována nebude. 
V opačném případě bychom ke konci roku 
2009 měli Luhačovskou ulici komplexně 
rekonstruovánu, což by jistě potěšilo nejen 
naše občany, ale i návštěvníky města. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Regenerace panelového sídliště byla 
v rámci programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR (MMR) zahájena již v letech 2001, 
2002 a 2005. Byla realizována 1. až 3. etapa. 
Postupně dochází k opravám chodníků, 
komunikací, opravám a budování parkovišť, 
opravám veřejného osvětlení, doplňování 
zeleně a mobiliářů, zkvalitňování odpado-
vého hospodářství, úpravám a doplňováním 
dětských hřišť. I přes všechny realizované 
úpravy je na tomto sídlišti, které bylo vybudo-
váno v 70. a 80. letech, neustále co opravovat 
a zlepšovat.

Nyní připravujeme realizaci další 
4. a 5. etapy v rozsahu cca 10 mil. Kč. 
V letošním roce bychom chtěli realizovat 
4. etapu a získat na ni dotaci. Projekt prošel 
veřejným připomínkováním a je již ve fázi 

dopracování. Začátkem měsíce března jej 
chceme v rámci vyhlášené výzvy předložit 
k posouzení na MMR. Vedle oprav řady chod-
níků, doplnění veřejné zeleně a rekonstrukce 
veřejného osvětlení klademe důraz na vznik 
nových parkovacích míst pro osobní vozidla, 
výstavbu travnatého hřiště a úpravu dětských 
koutků s herními prvky pro malé děti. Pokud 
se budete chtít s tímto projektem seznámit 
a připomínkovat 5. etapu, kterou připravuje-
me na příští rok, můžete tak učinit v termínu 
do 30. 6. 2009. Diskuzi očekáváme zejména 
k určení místa pro rozšíření parkování osob-
ních vozidel na ulici Družstevní a Dlouhá. 
Projekt je k dispozici na odboru investic 
Městského úřadu Slavičín. 

O problematice regenerace panelového 
sídliště jsme Vás již několikrát informovali. 

Přesto si dovolím malé upozornění. Tento 
způsob regenerace sídliště s možností využití 
státní dotace je možný pouze u panelových 
sídlišť. V našem městě je to pouze čtvrť Malé 
Pole. Sídliště Vlára do tohoto režimu nespadá. 
Na to, zda se po předložení žádosti o dotaci 
tento investiční záměr bude realizovat, si 
budeme muset ještě chvíli počkat. A jestli 
náš projekt bude vybrán mezi ty úspěšné 
a získáme na něj dotaci, záleží na kvalitě jeho 
zpracování. A o to se nyní snažíme.

Ing. Pavel Studeník,  místostarosta

Projekt je připravován v soula-
du s programem Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR – Podpora 
regenerace panelových sídlišť 
pro rok 2009. 
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Když už jsem vzpomněl likvidaci stromů 
– v poslední době bylo ve městě povoleno 
kácení stromů možná ve větší míře, než jsme 
zvyklí. Připomenu třeba kácení  topolů na 
Vláře nebo poměrně razantní probírku bře-
hového porostu Lipovského potoka v parku 
(za tribunou). I novináři se nás dotazovali, zda 
toto vše není v souvislosti s tragédií, která se 
nedávno odehrála ve Zlíně, kdy padající strom 
zabil dva chlapce. Naše odpověď byla – není 
i je. Není proto, že tato událost nebyla přímým 
impulsem k našemu rozhodování. A je proto, 
že jsme dlouhodobě názoru, že stromy mají 
člověku sloužit a pomáhat a pak by člověk měl 
pomáhat jim. Symbióza člověka s přírodou ale 
neznamená, že by příroda měla člověka přímo 
ohrožovat. A tak je tomu u stromů, které stojí 
v hustě osídlených oblastech, v blízkosti domů 
a jsou na hranici životnosti. Provedení jejich 
ořezů bývá velmi finančně nákladné a nikdy 
nezaručí to, že některá větev přesto nespadne 
a nezpůsobí tragédii. Pokud za každý poká-
cený strom vysadíme další (a rozhodnutí 
o povolení kácení stromů rozhodně náhradní 
výsadbu ukládají), pak se jistě budeme chovat 
k přírodě šetrně a rozumně jak pro nás, tak 
zejména pro budoucí generace.

Vždy když projíždím kolem bývalé pošty 
v Hrádku, kladu si otázku, jestli budova dřív 
nespadne, než se někdo pustí do její opravy. 
Čest tedy majiteli rozhodně nedělá.

Přiznám se, že odpověď jsme neznali. Budo-
vy v zadním traktu jsou opravené, nicméně 
ta největší u cesty ne. Obrátili jsme se proto 
na majitele budovy, firmu Fe Market, s. r. o. 
Z vyjádření majitele vyplývá, že rekonstrukcí 
prochází postupně celý areál. V letošním roce 
proběhne projektová příprava a v roce 2010 
by měla být opravena i zmiňovaná budova. 
Popřejme majiteli, ať se mu podaří tento 
záměr uskutečnit.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Bydlím v rodinném domku a mám málo 
domácího odpadu. Jsem důchodce a stačily 
by mně dva pytle za rok. Byl jsem na úřadě 
a bylo mně sděleno, že si musím koupit 4 pytle 
na rok. Mám nárok jen na 2 pytle?

Úhrada za sběr a likvidaci komunálního 
odpadu je stanovena pravidly, která platí pro 
občany žijící v rodinných domech nebo byto-
vých domech, kde není založeno společenství 
vlastníků, nebo které nejsou ve správě třetí 
osoby. Byla schválena radou města. Dle těchto 
pravidel má nárok na 2 kusy pytlů (230 Kč/rok) 
jen důchodce žijící sám v rodinném domku. 
Pokud v rodinném domku žijí 2 důchodci, je na 
kalendářní rok stanoveno minimální množství 
4 pytle. Pak zaplatíte 460 Kč. Z vašeho dota-
zu odvozuji, že v rodinném domku žijete 
zřejmě se svou manželkou a nemáte proto 
nárok jen na 2 pytle. Zdůrazňuji, že toto platí 
jen pro důchodce, a to i pro důchodce žijící 
v bytových jednotkách. U ostatních osob je 
minimální počet pytlů pro 1 bytovou jednotku, 
nebo rodinný dům stanoven na 7 pytlů za 
rok (800 Kč). Systém třídění komunálního 
odpadu prostřednictvím pytlů považujeme 

ptají se lidé…
Zasáhla finanční krize i hospodaření 

města? Pokud ano, jak to řešíte?
V současné době lze říci, že krize začíná 

doléhat i na hospodaření města. Projevy 
k dnešnímu dni nejsou ještě nikterak mar-
kantní, ale protože je rozpočet města závislý 
od výběru daní, očekáváme samozřejmě 
problémy. Pokud totiž firmy nevydělávají, 
pak neodvádějí státu daně a tudíž městu 
stát nepošle jeho díl. To samozřejmě způsobí 
propad příjmů.

Prvním přípravným krokem z naší strany 
je sestavení restriktivního rozpočtu. Tedy 
rozpočtu, který nahlíží na příjmy města 
poněkud pesimisticky a raději je odhaduje 
na nižší úrovni. Další naší možností je 
rozložení připravovaných investičních 
akcí a potřebných oprav majetku města do 
delšího časového období. Tedy např. zahájit 
některé práce až podle vývoje příjmů. Pokud 
se rozpočtované příjmy nebudou naplňovat, 
bude pak možné některé akce nerealizovat 
a tím uspořit výdaje.

Další naší snahou je využít synergických 
efektů při investicích ve městě a dotací 
ze státních či evropských zdrojů. Česky 
řečeno – přeskupit priority (a zase cizí 
slovo) v žádostech o dotaci tak, aby se část 
nezbytně nutných investic pořídila z dotač-
ních zdrojů.

Samozřejmě se snažíme být nápomocni 
i v řešení problémů, které se dotýkají života 
ve městě. Hypoteční krize a krize na trhu 
bytů způsobila problémy firmě BD Slavi-
čín, a.s. (dříve Zlínstav, a. s.), která přišla 
o zájemce o koupi bytu. Město zamítlo 
variantu zakonzervování stavby a jednali 
jsme s investorem o slevě z kupní ceny bytů. 
Pokud bude návrh investora schválen, sníží 
se kupní cena bytu o velikosti 3+0 o cca 
100 – 120 tis. Kč s tím, že město poskytne 
slevu z ceny pozemků. Věříme, že taková 
sleva podpoří prodej těchto bytů.

Problémů bude samozřejmě více. Někte-
ré jsou již avizovány, ale mluvme o nich, až 
budeme navrhovat řešení. 

Už delší dobu upozorňuji na špatný 
stav chodníku podél ulice K. Vystrčila 
(L bloky čp. 379 – 389). Bude konečně letos 
opravený?

Na tuto otázku můžeme odpovědět až 
po schválení rozpočtu města na rok 2009. 
Oprava předmětného chodníku v návrhu 
je, záleží na rozhodnutí zastupitelstva 
města. Podrobnější informaci o investicích 
na rok 2009 přineseme v příštím čísle 
zpravodaje.

U tohoto chodníku tvoří největší problém 
stromy, které rostou v jeho těsné blízkosti 
a svými kořeny zdvihají dlažbu. Tyto kořeny 
bude nutno v rámci rekonstrukce chodníku 
odstranit a stromy ošetřit, aby provedený 
zásah neznamenal v konečném důsledku 
likvidaci stromů. 

za nabídku, která je sice komplikovanější, 
ale finančně zajímavější. Pokud majitelům 
rodinných domků systém likvidace prostřed-
nictvím pytlů nevyhovuje, mohou přistoupit 
na likvidaci odpadu do popelnic. V tomto 
případě za svoz 1x za 14dní zaplatí za rok 
1 420 Kč. Další možnosti likvidace komunál-
ního odpadu jsou uvedeny na internetových 
stránkách města.

Před svým rodinným domkem mám 
strom. Překáží mně ve výhledu při výjezdu 
z garáže. Můžu ho pokácet? 

Kácení dřevin rostoucích mimo les je 
upraveno § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, podle § 8 vyhlášky 
MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Pokud se ve vašem 
případě jedná o strom rostoucí na pozemku, 
jehož jste vlastníkem a strom nemá ve svém 
obvodu více než 80 cm (měřeno ve výšce 
1,3 m) a nejedná se o chráněný druh, pak 
jej pokácet můžete. V případě, že některá 
z podmínek splněna není, obraťte se na 
Městský úřad Slavičín, odbor životního 
prostředí a správy majetku s žádostí o poká-
cení. Ořezávání stromů je vhodné realizovat 
zpravidla do konce měsíce března. Tiskopis 
žádosti o povolení ke kácení dřevin rostou-
cích mimo les naleznete i na internetových 
stránkách www.mesto-slavicin.cz. 

Začátkem února byl otevřen obchod 
potravin bývalého Alfa marketu. Měl mít 
bezbariérový vstup. Bude? A kdy?

Ano, bezbariérový vstup do nově 
opravené budovy potravin v centru města 
realizován bude. Zajistí jej majitelé nemovi-
tosti, Spotřební družstvo Jednota se sídlem 
v Uherském Ostrohu, a to zřejmě v měsíci 
dubnu letošního roku. K rozšíření sortimen-
tu potravin a zavedení nedělního prodeje 
tak bude zkvalitněn i přístup do prodejny 
potravin, který jistě uvítají osoby se zhorše-
nou pohyblivostí. Realizaci bezbariérového 
vstupu jsme požadovali již v minulosti i po 
předcházejícím majiteli, ale neúspěšně. 
Dovoluji si touto cestou poděkovat novým 
majitelům za ochotu a vynaložené finanční 
prostředky při budování bezbariérového 
vstupu.

V této souvislosti se ještě můžeme poza-
stavit nad používaným názvem obchodního 
centra Alfa market. Jistě jste si všimli, že 
tento název byl již z prodejny odstraněn. Byl 
nahrazen názvem COOP Jednota. Asi ještě 
nějakou dobu potrvá, nežli se zaužívá nový 
název. Bude to odvislé i od toho, jak budou 
využívány i prostory v prvním patře. Pokud 
budete mít zajímavý nápad, jaký název by byl 
pro prodejnu vhodný, poraďte. Možná s ním 
budou zástupci Jednoty souhlasit.

Bude někdy opraven vjezd na ulici 
Žižkovskou u domu čp. 164?

Ano, ulice Žižkovská by se v letošním roce 
měla opravovat, zejména její spodní část. 
Oprava byla zařazena do návrhu rozpočtu 
města, musí jej však schválit zastupitelstvo 
města. Jsme si vědomi, že se jedná o jednu 
z nejhorších ulic města. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 
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Rada města Slavičín mj.: 
n vzala na vědomí
l výroční zprávu o činnosti v oblasti 
poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, 
l zprávu o řešení stížností a petic poda-
ných na MěÚ Slavičín v roce 2008, 
n schválila
l uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Slavičín a městysem Pozlovice 
o výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků, 
l plán kulturních akcí dle Kulturního 
kalendáře na rok 2009, 
l pravidla pro úhradu za sběr a likvidaci 
komunálního odpadu ve městě Slavičín, 
n rozhodla o
l zadání zakázky malého rozsahu na 
vypracování změny územního plánu 
města Slavičín č. 8 za cenu obvyklou ve 
výši 69 020 Kč uchazeči S-projekt plus, 
a. s., Zlín, 
l výběru nejvhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku na akci „Protipovodňová 
opatření a varovný systém – Varovný 
systém Říka – Vlára – Váh“ uchazeče 
EMPEMONT, s. r. o., Valašské Meziříčí, 
ve výši 3 339 890 Kč, 
l výběru nejvhodnější nabídky a zadání 
zakázky malého rozsahu na akci „Restau-
rování kulturní památky – socha sv. Tekly 
v Divnicích“ uchazeči Josef Krososka, 
Vracov, za cenu obvyklou ve výši 51 280 Kč 
a na akci „Restaurování kulturní památky 
– socha sv. Floriána v Divnicích“ uchazeči 
Josef Krososka, Vracov, za cenu obvyklou 
ve výši 48 900 Kč, 
l zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce „Výměna oken v MŠ Malé 
Pole“, za cenu obvyklou ve výši 253 120 Kč 
vč. DPH uchazeči A+BX OKNA, s. r. o., 
Boršice. 
Úplné výpisy usnesení Rady města Slavi-
čín a Zastupitelstva města Slavičín jsou 
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz. 

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Finanční úřad v Luhačovicích bude 
v době výběru daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za zdaňovací ob-
dobí roku 2008, tj. v průběhu měsíce března 
2009, poskytovat veřejnosti informace a nez-
bytnou součinnost potřebnou k řádnému 
splnění podání daňového přiznání.
Služba bude zahrnovat zejména:
l distribuci daňových přiznání,
l  poskytnutí základních informací 
k vyplnění daňových přiznání,
l převzetí daňových přiznání a případnou 
kontrolu jejich formální správnosti.

Na Městském úřadě ve Slavičíně 
(kancelář č. 208 v přízemí budovy radnice) 
bude služba poskytnuta:
l dne 20. března 2009, tj. v pátek, v době 
od 8.00 do 16.00 hodin

l dne 26. března 2009, tj. ve čtvrtek, v době 
od 8.00 do 16.00 hodin

Na Finančním úřadě v Luhačovicích 
bude služba poskytována v období od 
2. března do 31. března 2009 v pracovních 
dnech, v následujících hodinách:

V období od 2. března do 18. března 
2009 v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin, 
mimo úřední dny v obvyklých provozních 
hodinách podatelny FÚ.

V období od 19. března do 28. března 
2009 každý pracovní den v době od 8.00 do 
17.00 hodin, dne 31. března 2009 v době od 
8.00 do 18.00 hodin.

Jarmila Zahradníková, vedoucí referátu 
I – oddělení daňové správy, FÚ Luhačovice

Informace k podání daňového přiznání

Dne 6. 2. 2009 proběhlo v Základní umě-
lecké škole Valašské Klobouky okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 
žesťové. 

Za naši školu se soutěže zúčastnil a oce-
nění získal: 
Michal Vacl, 2. kat. – 2. místo, tř. uč. Jiří 
Zatloukal

Dne 10. 2. 2009 se v Základní umělecké 
škole Zlín Harmonie konalo okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu. 
Naši školu reprezentovali a ocenění získali 
tito žáci: 
Filip Unzeitig, 2. kat. – 1. místo s postu-
pem
Tereza Zálešáková, 3. kat. – 1. místo s postu-
pem, tř. uč. Anna Frajtová 
Kateřina Skládalová, 5. kat. – 3. místo, 
Tereza Gajdová, 5. kat. – 3. místo,
Šimon Minarčík, 6. kat. – 3. místo, tř. uč. 
Radim Knopp

Dne 12. 2. 2009 se u nás ve Slavičíně 
konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře 
na dechové nástroje dřevěné. K pěknému 
umístění gratulujeme těmto žákům:

flétna:
Bára Zapletalová, 4. kat. – 2. místo,
Markéta Kováříková, 6. kat. – 1. místo 
s postupem 
Tereza Suchánková, 7. kat. – 1. místo,
tř. uč. Barbora Jakúbková

klarinet:
Tereza Machů, 2. kat. – 1. místo,
Blanka Malatinská, 3. kat. – 2. místo,

saxofon: 
Markéta Ďulíková, 2. kat. – 1. místo 
s postupem 
tř. uč. Anna Frajtová 
Klavírní korepetice: Věra Hájková, Hana 
Durďáková

Děkujeme všem žákům a učitelům za 
náročnou přípravu soutěžního programu 
a postupujícím přejeme hodně štěstí v kraj-
ském kole v Kroměříži – 5. a 6. března  
2009.  

Mgr. Jana Jakúbková, 
ředitelka ZUŠ Slavičín

Město Slavičín děkuje všem pořadatelům 
z řad Mysliveckého sdružení Jamné 
a studentům SOŠ Divnice za přípravu plesu, 
chutnou stravu, vzornou obsluhu na plese, 
zajištění zvěřiny.

Oznamujeme uživatelům družstevních bytů 
a vlastníkům bytových jednotek, že jsou 

zprovozněny webové stránky 
SBD OBZOR Slavičín: www.obzor-sbd.cz. 

Ing. Miloslav Ptáček, 
ředitel SBD OBZOR Slavičín

ZUŠ Slavičín blahopřeje

Poděkování pořadatelům plesů

Pořadatelé farního plesu děkují všem 
ochotným sponzorům za jejich štědré dary 
do plesové tomboly. 

Vý t ě ž e k  v  h o d n ot ě  2 6  9 5 0  K č 
byl věnován Charitě sv. Vojtěcha ve 
Slavičíně. 

Poděkování patří také všem, kdo vyšli 
z pohodlí svého domova a svou účastí 
přispěli ke zdárnému průběhu plesu. 

Velké poděkování patří všem sponzorům, 
díky jimž se podařila připravit bohatá tom-
bola.
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Dne 25. 1. 2009 oznámila občanka ze Sla-
vičína na linku 158, že jí v bytě z karmy uniká 
plyn. V době příjezdu hlídky policie se již na 
místě nacházel sanitní vůz rychlé záchranné 
služby a hasiči, kteří provedli měření koncen-
trace plynu a kontrolu uvedené karmy. Velitel 
zásahu konstatoval, že k žádnému úniku 
plynu nedošlo a koncentrace plynu je v domě 
v pořádku. Přítomný lékař po vyšetření občan-
ky sdělil hlídce policie Slavičín, že jmenovaná 
trpí psychickou poruchou, která ji v současné 
době neohrožuje na jejím životě a její současný 
zdravotní stav by měl řešit její obvodní lékař, 
kterého o zdravotním stavu jmenované bude 
informovat. Po té byla oznamovatelka předána 
do domácí péče své dceři. 

Dne 9. 2. 2009 se na OOP Slavičín osobně 
dostavila oznamovatelka. Jmenovaná byla 
silně rozrušená, vyhrožovala sebepoškoze-
ním a křičela, že takhle už nemůže dál žít. 
V tašce měla přichystaný provaz, vyhrožovala 
oběšením a že zabije i svou dceru. Do budovy 
obvodního oddělení byl přivolán lékař poho-
tovostní služby, který po vyšetření nařídil 
převoz jmenované do psychiatrické léčebny 
v Kroměříži. Převoz pacientky byl proveden 
za asistence hlídky obvodního oddělení Sla-
vičín, aby se předešlo fyzickému napadení 
zdravotního personálu. 

krádež slivovice
V době od 17 hodin dne 10. 2. 2009 do 

14 hodin následujícího dne se neznámý 
pachatel vloupal do sklepní kóje ve Slavičíně 
po předchozím přestřižení kovové petlice 
u dveří. Následně odcizil 40 litrů slivovice, 
která byla uložena ve dvou 20 litrových 
skleněných demižonech. Poškozenému 
byla jednáním pachatele způsobena škoda 
ve výši cca 11 000 Kč. Policie a samozřejmě 
i oznamovatel uvítá každý poznatek, který 
by vedl k odhalení pachatele, popř. vypátrání 
odcizené slivovice.

amnestie na zbraně potrvá 
do července �009 

Policie České republiky v souvislosti 
s novelou zákona o zbraních č. 119/2002 Sb., 
upozorňuje občany, že součástí této novely 
zákona je i ustanovení o zániku trestnosti 
nedovoleného ozbrojování (tzv. zbraňová 
amnestie). Týká se osob, které bez povolení 
přechovávají zbraně kategorie A, B nebo C 
nebo hlavní části těchto zbraní, a které je 
ve lhůtě pro zánik trestnosti nedovoleného 
ozbrojování dobrovolně odevzdají policii. 
Zbraně kategorie A jsou např. vojenské zbra-
ně, samočinné zbraně; zbraně kategorie B jsou 
např. krátké opakovací nebo samonabíjecí 
zbraně (pistole, revolvery) a zbraně kategorie 
C jsou např. brokovnice, malorážky nad 280 
mm délky hlavně. 

Lhůta pro zánik trestnosti nedovoleného 
ozbrojování je stanovena na dobu od 1. února 
2009 do 31. července 2009. Zbraň lze předat 
do úschovy kterémukoliv útvaru policie. 
Policie osobě, která zbraň odevzdala do 
úschovy, vydá potvrzení o převzetí zbraně 
do úschovy. Při převzetí zbraně nepožaduje 

podání vysvětlení o způsobu nabytí zbraně. 
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál krajského ředitelství policie po 
převzetí zbraně ověří, zda zbraň neprochází 
policejními informačními systémy, aby zjistila 
případného vlastníka zbraně, a vyhlásí pátrá-
ní po původu odevzdané zbraně. Poté zbraň 
předá ke kriminalistické expertíze k vyloučení 
podezření, že s touto zbraní byl v minulosti 
spáchán trestný čin nebo přestupek. Jsou-li 
výsledky šetření negativní, považuje osobu, 
která zbraň odevzdala, za jejího vlastníka. 
Ten, kdo odevzdal zbraň, může za zákonných 
podmínek ve lhůtě do dvou měsíců ode dne 
jejího odevzdání do úschovy, požádat o vydání 
příslušných dokladů opravňujících k jejich 
držení. Zároveň občany upozorňujeme, 
že vstupuje v platnost povinnost požádat 
o vydání příslušného zbrojního průkazu nebo 
licence na signální zbraně pro použití nábojů 
ráže větší než 16 mm. Zbraňová amnestie se 
osvědčila již v letech 1996 a 2003. Občané 
v obou případech odevzdali v České republice 
více než tři tisíce kusů zbraní. V předešlých 
letech tuto akci neprovázely žádné podstatné 
problémy. Doba úschovy zbraně u policie 
je odvislá od provedení kriminalistické 
expertízy. Cílem tohoto ustanovení novely 
zákona o zbraních je snížení počtu ilegálně 
držených zbraní.

na Slovensku platí v obcích padesátka, 
pokuty v eurech jsou vyšší

Padesátka v obci, celoroční svícení, zákaz 
telefonování za volantem, zvýšené sazby 
pokut a zákaz pro kamióny předjíždět na 
dálnicích a rychlostních komunikacích – to 
jsou hlavní změny, které platí na Slovensku 
od 1. února 2009. Právě tento den tam začal 
platit nový silniční zákon. Ten ukládá zimní 
pneumatiky v případě, že půjde o jízdu na 
vozovce se souvislou vrstvou sněhu. Kami-
onům a dalším nákladním autům zakazuje 
předjíždět na všech úsecích dálnic a rychlost-
ních silnic. Řidič kamionu musí pustit před 
sebe kolonu osobních vozů, která se za ním 
vytvoří při jízdě do kopce. Pokud to situace 
vyžaduje, řidič je povinen odstavit nákladní 
vůz na nejbližším parkovišti až do přejezdu 
ostatních aut, uvádí zákon. Cyklisté musí 
mimo obec používat přilbu, pro děti do 15 
let to platí i v obci. Cyklisté do 10 let smějí 
na silnici jen za dohledu osoby starší 15 let. 
Cyklisté i chodci musí mít mimo obec na oble-
čení reflexní prvek. Vyšší pokuty – základní 
sazba pokut udělených na místě bude 60 eur. 
Zákaz řízení bude možné uložit až na pět let. 
Odmítnutí testu na alkohol bude stát 300 až 
1300 eur. Za jízdu pod vlivem alkoholu je 
pokuta od 200 do 1000 eur. Místo dosavadní 
nulové tolerance bude nyní povoleno 0,2 
promile, což je asi jedno malé pivo. Zákon 
zavádí pokuty i za obscénní gesta, rozstřiko-
vání kaluží i obtěžování okolí nadměrným 
prachem nebo hlukem z motorových vozidel. 
Od ledna 2011 bude moci hříšník pokuty 
nad 60 eur také odpracovat. Jedna hodina 
veřejně prospěšných prací bude za tři eura. 
Žák autoškoly může opakovat zkoušku jen 
dvakrát v průběhu šesti měsíců. Pokud ani 

pak neuspěje, musí zopakovat celý kurz. 
Arogantní a agresivní řidiče má na silnicích 
zastavit nové dopravní komando. Bude to 
útvar policejního sboru složený z těch nej-
zkušenějších policistů. Budou mít k dispozici 
nejlepší techniku a nebudou na ně platit žádné 
výmluvy. Členové komanda budou pravděpo-
dobně jezdit v civilních vozech. 

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Policie České republiky 

informace 
vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky 
nabízí použití PC a internetu, krátkodobý 
pronájem počítačové učebny i učebny 
v č. p. 96, kopírovaní, zálohování, tisk, 
laminování, kroužkovou vazbu a termo-
vazbu dokumentů. 
Každou středu od 16 hodin můžete v domě 
č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat 
Dílnu Inspirace. 
Plán aktivit v dílně na březen 2009: 
l 4. 3. - výroba jarních věnečků na 
dveře
l 11. 3. - dekorace ze sena
l 18. 3. – 1. 4. - niťování velikonočních 
vajíček
Aktuálně se můžete hlásit do vzděláva-
cích kurzů 
n Počítačové kurzy:
l Základy práce s PC
20 hodin – nezaměstnaní, matky na MD, 
handicapovaní, senioři (poplatek 300 Kč)*, 
zaměstnaní (650 Kč)*,
l Práce s programy Word a Excel 
pro mírně pokročilé 20 hodin (350 Kč*), 
zaměstnaní (700 Kč)* a pro pokročilé 20 
hodin (400 Kč)*, zaměstnaní: (750 Kč)*, 
l Práce s programem PowerPoint 
8 hodin (200 Kč)*, zaměstnaní (450 Kč)*, 
l Tvorba webových stránek 
20 hodin (550 Kč)* ,  zaměstnaní 
(900 Kč)*, 
Další vzdělávací kurzy:
l Kurz domácí ošetřovatelské péče
kurz je určen pro širokou veřejnost, mini-
mální věkové hranice 15 let. 
Náplň kurzu: problematika ošetřování 
nemocných v jejich domácím prostředí. 
Absolventi kurzu budou schopni zvládat 
základní ošetřovatelskou péči a postupy 
při pečování o nemocného. 
Rozsah kurzu 50 hodin, bude probíhat 
každý týden ve 2,5hodinových blocích. 
Předpokládaný začátek kurzu: únor – bře-
zen 2009. Poplatek za kurz: nezaměstnaní 
500 Kč*, zaměstnaní 1 000 Kč*. Lektor 
kurzu: Kristýna Dvořáková
Řemeslné kurzy:
l Paličkování pro pokročilé – předpoklá-
daný začátek v březnu 2009 
*) Poplatky u všech kurzů jsou finančním 
příspěvkem účastníka na úhradu nákladů 
kurzu.
Informovat a hlásit se můžete osobně v síd-
le Nadace Jana Pivečky na adrese Horní 
nám. 111, nebo na telefonních číslech 
577 342 822, 739 095 315.

Mgr. Božena Filáková, 
ředitelka Nadace Jana Pivečky
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zlepšování podmínek výuky
V prosinci 2008 SOŠ Slavičín zahájila 

realizaci projektu „Modernizace a inovace 
náplně výuky v oblasti programování CNC 
strojů pro obor Mechanik seřizovač-mechat-
ronik“. Tento projekt je financován ze zdrojů 
EU v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. 

V prosinci jsme provedli úpravu elektroin-
stalace v učebně výpočetní techniky a v lednu 
2009 byly v této učebně instalovány nové 
podhledy a upraveno osvětlení pracovišť. 

Další aktivity v rámci projektu jsou plá-
novány do roku 2011, rozpočet projektu je 
1 666 680 Kč.

lyžařský kurz
Ve dnech 2. – 6. února proběhl lyžařský 

kurz pro žáky prvních ročníků v Horní Bečvě. 
Toto středisko se nachází uprostřed Beskyd 
a je obklopeno několika lyžařskými svahy. 

První dva dny výcviku carvingového 
lyžování probíhaly na svahu Solisko, v dal-
ších dnech, z důvodu špatných sněhových 
podmínek, na uměle zasněžovaném svahu 
Rališka. 

Žáci zde mohli využít dva vleky, jeden pro 
začínající lyžaře a druhý – dvojsedačkový 
– střední obtížnosti.

Žáci byli na výcvik rozděleni do čtyř druž-
stev, a to na tři družstva sjezdového lyžování 
a jedno na snowboard. Všechna družstva vedli 
vyškolení instruktoři. 

Kurz se konal v rekreačním středisku 
TESLA Horní Bečva, kde byli žáci ubytováni 
v chatách se sociálním zařízením a televizí. 

Celá akce byla částečně sponzorována 
grantem města Slavičín. 

Mgr. Jana Kubíčková

vánávštěva divadelního představení

Dne 10. února jsme navštívili divadelní 
představení ve zlínském divadle. Tentokrát se 
jednalo o muzikál Balada pro banditu, ztvár-
něný podle románu Ivana Olbrachta. Poprvé 
bylo toto představení uvedeno v divadle Na 
Provázku, kde hlavní úlohu hrál Miroslav 
Donutil a Iva Bitová. I v provedení zlínských 
herců bylo představení velmi působivé. Všich-
ni, kteří jsme hru viděli, jsme si odnesli další 
silný kulturní zážitek. 
Denisa Gajdošíková, žákyně třídy SP-3 SOŠ

CHYBÍ PODPIS

Střední odborná škola Slavičín

aktivity

l Václav Miklas a Martin Floreš z kvarty 
získali ocenění za druhý nejlepší výsle-
dek obecných studijních předpokladů ve 
Zlínském kraji, kdy v rámci Optimalizace 
přijímacího řízení byli testováni všichni žáci 
devátých ročníků základních škol a tomu 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
(kvarty). 
Pro studenty tříd oktáva a G-4 se konala 
dne 19. ledna prezentace Masarykovy uni-
verzity v Brně, při níž se studenti dozvěděli, 
jaké jsou možnosti studia na vysoké škole, 
podmínky k přijetí na školu nebo možnosti 
zahraničních stáží.
l Dne 20. a 21. ledna se konala krajská kola 
matematické olympiády ve Zlíně, na kterých 
nás v kategorii A reprezentovaly Jana Fryzel-
ková ze septimy a Tatiana Macháčová z G-4 
a v kategorii nižších ročníků se zúčastnili 
Barbora Hándlová, Martin Floreš a Patrik 
Unzeitig ze třídy kvarty. Ze 41 účastníků 
obsadil Martin Floreš 13. místo.
l Dne 21. ledna navštívili studenti tříd G-2 
a G-3 výchovný koncert v Domě umění ve 
Zlíně s názvem „Za oponou opery“.
l Na naší škole proběhla během měsíce led-
na školní kola konverzačních soutěží v jazyce 

německém, anglickém a francouzském. 
Ti nejúspěšnější nás budou reprezentovat 
v okresních kolech.
l Dne 27. ledna se konala ve Zlíně dějepisná 
olympiáda, na které naši školu reprezentovali 
Zdeněk Machů a Radka Durďáková ze třídy 
tercie. Zdeněk Machů obsadil pěkné 11. místo 
ze 45 účastníků. 
l Koncem měsíce ledna a začátkem února 
zahráli členové dramatického kroužku pod 
vedením paní profesorky Černíčkové žákům 
základních škol v našem okolí krátké diva-
delní představení. Navštívili základní školy 
v Pozlovicích, Dolní Lhotě, Štítné nad Vláří, 
Slavičíně a Brumově-Bylnici.
l Dne 4. února obsadila Lenka Šilhánková 
ze třídy kvarty krásné 5. místo v okresním 
kole chemické olympiády v kategorii devá-
tých tříd a tomu odpovídajících tříd vícele-
tých gymnázií.
l Dne 6. února se konal Reprezentační 
ples gymnázia. Děkujeme všem studentům, 
kteří přispěli k organizaci plesu. Obzvlášť 
děkujeme sponzorům této akce.
l Divadelní představení Balada pro banditu 
zhlédli studenti tříd septima a G-2 ve Zlíně 
dne 10. února.
l Ve dnech 9. – 14. února se zúčastnila třída 
sekunda lyžařského kurzu v areálu Javorníky 
– Kasárna.

Gymnázium Jana Pivečky

Poděkování 
Tímto děkujeme firmě Podlahářství – Miloš 
Řepa z Valašských Klobouk za sponzorský 
dar výměny podlahoviny na hlavním 
schodišti budovy gymnázia.

Gymnázium Jana Pivečky přijme 
od 1. 9. 2009 na plný úvazek 

učitele v aprobaci fyzika. 
Bližší informace na telefonním 

čísle 604 453 954.

Přihlášky ke studiu
Přihlášky ke studiu na gymnáziu žáků 
z 5. a 9. tříd základních škol je nutné 

zasílat přímo na adresu školy: 

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, 
Školní 822, 763 21 Slavičín. 

Tiskopisy přihlášek jsou na 
www.gjpslavicin.cz.

Mgr. Josef Maryáš, 
ředitel Gymnázia J. Pivečky
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Dům dětí a mládeže Slavičín

první krok do školy 

Zápis do 1. třídy byl pro mnohé budoucí 
prvňáčky dalším setkáním s naší školou.

Mnozí z nich využili dřívějšího Dne ote-
vřených dveří a přišli se k nám v doprovodu 
svých rodičů podívat ještě před vlastním zápi-
sem. Ve známém prostředí pak rychle odpadly 
počáteční obavy a strach. Zvláště pak, když 
každého předškoláka uvítaly a po celou dobu 
zápisu provázely pohádkové postavy. 

U zápisu nebylo podstatné, aby děti 
uměly počítat, zvládaly písmenka nebo snad 
dokonce četly. Mnohem důležitější je navá-
zání komunikace, naslouchání a správná 
výslovnost bez logopedických potíží. Dětem 
se špatnou výslovností nabízíme odbornou 
pomoc ve školní logopedické poradně ještě 
před nástupem do školy. 

V nastávajícím školním roce uvítáme ve 
dvou  prvních třídách 46 nových školáků. 

Těší nás, že zájem o naši školu projevili 
rodiče dětí nejen ze Slavičína, ale také ze Šano-
va, Kochavce, Rokytnice, Divnic, Bohuslavic 
nad Vláří, Lipové, Nevšové a Rudimova. 

Všem přijatým prvňáčkům blahopřeji 
a na ty, kteří měli odklad školní docházky, 
se budeme těšit příští rok.  Jana Pinďáková

Úspěch v matematice
Dne 21. ledna 2009 proběhlo ve Zlíně 

okresní kolo matematické soutěže pátých 
ročníků „Matematická olympiáda.“ Naši 
školu velmi úspěšně reprezentovala Kamila 
Nováková ze třídy 5.A. Za vyřešení nelehkých 
a zapeklitých úkolů získala krásné 4. místo. 
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dal-
ších soutěžích.  Mgr. Iva Filáková 

vydařená „páťákiáda“
Naše škola se rozhodla uspořádat novou, 

zajímavou akci – Páťákiádu. Den plný her, 
zajímavých kvízů, sportování i zábavy. 

A tak se jedno únorové dopoledne stala 
sportovní hala ve Slavičíně dějištěm přá-
telského setkání žáků 5. tříd ze základních 
škol Vlára, Malé Pole a Šanov. Rozlosováni 
do smíšených skupin sesta-
vených z jednotlivých škol 
mohli na 12 stanovištích 
řešit různé vědomostní 
a dovednostní úkoly, pak 
si zasoutěžili v zajímavých 
sportovních disciplínách. 
V duchu hesla „Kdo si hra-
je, nezlobí“ si vyzkoušeli 
soubor her a na závěr se 
utkali ve vybíjené. Celý pro-
gram doplnilo vystoupení 
mažoretek a roztleskávaček 
z pořádající školy a taneční 
skupiny žáků z Malého 

Základní škola Slavičín-Vlára
Pole. Družstva i vystupující plnili své úkoly 
na jedničku, a tak všechny neminula sladká 
odměna. Na závěr se všichni shodli, že tako-
vých akcí, na kterých budou děti získávat 
nové kamarády, by mělo být více. A budoucí 
páťáci se mohou příští rok těšit na II. ročník 
„Páťákiády“. 

Mgr. Naďa Zemánková

ples školy
Fotografií z úvodní tradiční polonézy se 

vracíme k úspěšnému plesu školy. Děvčata si 
mohla nádherné šaty vypůjčit i díky příspěvku 
z grantu města Slavičín.

Další poděkování patří obětavým pořada-
telům z řad pedagogických pracovníků školy. 
Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří 
pomohli zajistit dopravu, tradiční ohňostroj 
a bohatou tombolu. Díky jejich štědrosti bylo 
pro návštěvníky připraveno 117 hodnotných 
cen. 

Již nyní připravujeme překvapení pro další 
plesovou sezónu.

Výtěžek z plesu významně přispěje k pod-
poře a ocenění zájmové činnosti, soutěží, 
dalších akcí školy. 

Ivana Bartošová, hospodářka školy

Pojďte se s námi nenudit o jarních 
prázdninách, najděte si čas navštívit 
náš další ročník Slavičínského šikuly 
a nahlédněte „pod pokličku“ hlavních, 
letních prázdnin.

Kvapem se blíží jarní prázdniny. Jakou 
nabídku máme pro děti školního věku?

Kdo chce, může si v pondělí 9. 3. 2009 
dopoledne přijít zahrát kuželky do kuželny 
v zámeckém parku.

Na úterý a středu, 10. – 11. 3. 2009, jsme 
připravili dvoudenní akci pro děti mladšího 
školního věku, jejíž součástí budou soutěže, 
hry, filmy, zájezd do Luhačovic – Adaman-
tino. Zde je pro děti rezervován bazén, je 
zde zajištěn i oběd. Děti čeká vycházka 
do přírody spojená s krmením zvířátek 
a oblíbené přespání v domě dětí. Děti mají 
po oba dva dny zajištěny obědy, první 
pobytový den jednoduchou večeři, druhý 
pobytový den jednoduchou snídani. Podle 
stavu počasí se uskuteční i malá noční hra. 
Počet dětí je omezený, proto je vhodné se 
přihlásit co nejdříve.

Ve čtvrtek v případě lepšího počasí na-
bídneme malým zájemcům výlet do Lidečka 

s „horolezením“ na Čertovy skály, v případě 
nepříznivého počasí pak budou muset mladí 
horolezci vzít zavděk horolezeckou stěnou 
v interiéru základní školy ve Vlachovicích. 
Počet dětí je omezen. Zodpovědnost za ak-
tivitu má Marek Goldbach. 

Tento den čeká děti v DDM ještě zábavné 
dopoledne, odpoledne pak turnaje, soutěže 
v Harry Potterovi, v Medvídkovi Pú, pexesu 
a piškvorkách. 

Poslední dopoledne jarních prázdnin 
mohou prožít příznivci tenisu v nafukovací 
tenisové hale v areálu Sokolovny Slavičín.

Přihlášky na všechny výše uvedené akti-
vity v DDM Slavičín.

Ve dnech 27. – 29. 3. 2009 se uskuteční 
ve Slavičíně již tradiční modelářský svátek 
– Slavičínský Šikula. 

Tuto akci připravují kroužky modelářů, 
které pracují při Domě dětí a mládeže ve 
Slavičíně. Letos to bude již 9. soutěžní výstava 
plastikových a papírových modelů. Soutěže 
se zúčastní modeláři z celé Moravy, kteří 
v loňském roce přivezli téměř 250 modelů. 
Letos přebírá záštitu nad akcí Svaz letců 
České republiky.

Na tuto prestižní, již tradiční akci jsme 
pozvali zástupce našeho města a také hejt-
mana Zlínského kraje MVDr. Stanislava 
Mišáka. Zúčastní se i další vzácní hosté, 
pánové ze Svazu letců a Svazu výsadkových 
veteránů. 

Za touto prezentací DDM se skrývá velká 
práce Ing. Martina Procházky, vedoucího 
zájmového kroužku a ředitele soutěže, 
i obětavá, dlouholetá práce Tomáše Hájka, 
vedoucího zájmového kroužku.

Modely dětí zájmových kroužků našich 
modelářů již přesáhly v rámci umístění 
hranice naší republiky, tj. byly vystavovány 
i v zahraničí. 

Nakoukneme pod pokličku příprav na 
letní prázdniny? Co se chystá?

Desetidenní tábor na Martiňáku, dva 
příměstské týdenní tábory s tématickým 
zaměřením, jeden příměstský týdenní 
tábor se všeobecným zaměřením, jeden 
příměstský týdenní tábor se zaměřením na 
angličtinu, čtyřdenní soustředění mladých 
horolezců na Držkové.

Možná do hrnce s prázdninovými 
mňamkami přibude ještě nějaká ta dobrůtka. 
Uvidíme…

PaedDr. Zdenka Odehnalová, 
ředitelka DDM Slavičín
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 O D J E Z D Y  A U TO B U S
Odjezdy ze zastávky: Slavi ín,Radnice (sm r Petr vka) 
 X  6  5 47 X  7 66 5 47 X 31 7 66
BRNO 5:30 5:30 7:35 10:27 10:27 11:50 14:30 15:30 
        

 + 60
DRNOVICE 11:50 

 X 14 X 14 X 75
HALUZICE 6:25 12:37 14:55 

 X  X 14 X  + 60 X  X 75 7 48
LIPOVÁ 6:10 6:25 8:15 11:50 14:35 14:55 20:00 

 X 35 X, 6  6+ 35 X 14 X 31  5 47 X X27 6  
LUHA OVICE 5:25 5:30 5:55 6:05 6:10 7:35 8:15 9:40 10:15
 7 66 X  5 47  X 31 + 24 X 25 X 14 X 18 X 31
 10:27 10:27 11:50 12:00 13:23 13:30 13:55 14:00 14:30
 X 75 X 64 7 66 30 X 6 27    
 15:05 15:05 15:30 16:00 21:35   

 X  6+ 35 X 31 X 14 X 31 X 14 X 14 X 64  30
NEVŠOVÁ 5:15 5:55 6:10 7:08 12:00 12:40 13:55 15:05 16:00 

 X 25 X, 6 00 X 75 X 6+ 35 X 14 X 31  X X 
 5:05 5:30 5:35 6:00 5:55 6:05 6:10 7:40 8:15 
PETR VKA X 27 6  X 7 66 X  X31  + 24  + 24 X 25 X 14
 9:40 10:15 10:27 11:40 12:00 12:40 13:23 13:30 13:55 
 X 18 X 31   X 75 7 66 X  64 30  X 627
 14:00 14:30 15:05 15:30 15:05 16:00 21:35 

  X 14
RUDIMOV 13:40 

 X 14 + 60 X 75
ÚJEZD 6:25 11:50 14:55 

ZLÍN X  X  + 60   X  7 48
p es Lou ku 6:10 8:15 11:50(p estup Lou ka)  14:35 20:00 

ZLÍN X 25 X 75 X X X  + 24
p es Petr vku 5:05 5:35 6:00 7:40 11:40 12:40 

ZLÍN X 31 6+ 35 6  X31  +24 X25 30
p es Luha ovice 2:50 5:55p 10:15p 12:00   13:23p 13:30p 16:00                                     
                            (p – p estup Luha ovice) 

 X 31
PRAHA 2:50   

Odjezdy ze zastávky: Slavi ín,Radnice (sm r Hrádek) 
 X 75 X + 60 + 60 X X 75 X 14 X 75 X 75
BOHUSLAVICE 5:25 6:47   6:47 8:47 10:06 11:22 12:37 13:37 14:32
 X 31
 16:26 

 X 27 X 27 X31
BOJKOVICE 6:17 9:27 14:35 

 X X X 14 X 14 X  X 14 X 75
DIVNICE 7:03 10:07 12:07 12:52 14:02 14:37 16:12 

 X 75  + 60 X31
DRNOVICE 11:22 11:50 14:22 

 X 14 X 27 X 27 X31  X31  X 79
HOST TÍN 6:02 6:17 9:27 12:38 14:35 22:17 

 X 14 X 14 X75
KOCHAVEC 6:27 12:52 14:52 

 X 27 X 14 X 27 X 14 X 17 X X 27  + 60 X31
ROKYTNICE 5:27 6:02 6:17 6:37 6:42 9:02 9:27 10:47 12:38
 X 14 X 14 X31  X 75         X 75 X X 75 X31  X 79
 12:52 13:47 14:35 14:37 14:52 14:57 16:12 19:07 22:17 

 X 14 X 14 X 27 X31  X 14 X 75 X X 75 X31
ŠANOV 6:02 6:37 9:27 12:38 13:47 14:37 14:57 16:12 19:07 
 X 79
 22:17 

ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í X + 60 X X 75 X  X X 14 X 14 X
 6:42 9:07 9:02 10:27 11:52 12:37 12:52 14:07 14:17 
 7 66 X 35 X 75 + 24 7 48 7 48
 14:47 14:47 16:40 17:05 18:20 22:20 

 X 75 X 31
ÚJEZD 11:22 14:22 

VAL.KLOBOUKY X + 60 X X 75  X X 7 66
p es Štítnou 6:42 9:07 9:02 10:27 12:37 14:17 14:47 

 X 75 X X X 14 X 75 X X 75 X X 14
VAL.KLOBOUKY 5:25 6:22 6:47 7:09 7:36 10:06 11:56 12:37 13:20 
p es Vlachovice X X  X X31  X31  7 66 X  6 7 66
 13:51 14:06 15:01 16:26 17:02 17:02 18:18 18:18 18:18
 X31  + 24 X 79 7 66     
 21:05 21:35 22:02p 22:20 

 X 75 X X X 14 X 75 X X 75 X 75 1 49
 5:25 6:22 6:47 7:09 7:36 10:06 11:22 11:56 12:10 
VLACHOVICE X X 14 X X  X31  X X31 X31  7 66
 12:37 13:20 13:51 14:06 14:22 15:01 16:26 17:02 17:02 
 X  6 7 66  X31 + 24 X 79 7 66
 18:18 18:18 18:18 21:05 21:35 22:02p 22:20 

 X 25 X 27 X X X 27 X 14 X  + 60  X
 4:57 5:35 5:42 6:00 6:17 6:27 6:42 7:12 7:37 
 X + 60 X X 27 X X 75 + 60 X14 X  
 8:40 9:07 9:02 9:27 10:07 10:27 10:47 11:32 11:52 
ŽELEZNI NÍ X 31  X X 14 7 66 X31 X 14 X 75 X 7 66
STANICE 12:38 12:37 12:52 13:02 13:22 13:47 14:07 14:17 14:47 
 X31  X 35 X 75 X 75 X X    + 35 6 35 X 75 

14:35 14:47 14:52 15:22 15:38 16:12 16:12 16:12 16:40
+ 24 7 48, X 75 X31  7 66 X 79 7 48

 17:05 18:20 18:30 19:07 19:27 22:17 22:20  
         

INFORMACE O ODJEZDECH AUTOBUS  NA TEL. : 
577343462 577341003 

Odjezdy ze zastávky: Slavi ín,Lukšín
 X 75 X + 60 + 60 X X 75 X 14 X 75 X 75
BOHUSLAVICE 5:25 6:45   6:45 8:45 10:05 11:20 12:35 13:35 14:30
 X31         
 16:25 

 X 27 X 27 X31
BOJKOVICE 6:15 9:25 14:30 

 + 60 X X 17 X 14 X 14 X  X 14 X 75
DIVNICE 8:45 10:05 11:30 12:04 12:50 14:00 14:35 16:10 

 X 75 X31
DRNOVICE 11:20 14:20 

 X 14 X 14
HALUZICE 6:35 12:35  

 X 14 X 27 X 27 X31  X31  X 79
HOST TÍN 6:00 6:15 9:25 12:35 14:30 22:15 

 X 14 X 14 X 75 X 13
KOCHAVEC 6:25 12:50 14:50 14:50 

 X 14 X 75 X 27 X 14 X 75 7 66 X 13 X 75
LIPOVÁ 6:35 10:00 11:55 13:55 16:05 16:32 16:45 19:00            

 + 60
LUHA OVICE   8:50  

 X 14 + 60 X 75
NEVŠOVÁ 6:40 8:50 14:50 

 + 60   
PETR VKA 8:50   

ROKYTNICE    X25 X 14    X27 X14 X 17 + 60 X X 27 + 60
      5:25     6:00  6:15 6:35 6:40 8:45 9:00 9:25 10:45
    X31    X 14     X 14 X31  X 75 X  X 75 X31  X 79
     12:35 12:50     13:45 14:30 14:35 14:55 16:10 19:05 22:15 

 X 27 + 60 350  X X 14 X    
RUDIMOV 6:30 8:50 9:30 12:00 13:41 14:50  

X14 X 14 X 27 X31 X 14 X 75 X X 75 X31
ŠANOV 6:00 6:35 9:25 12:35 13:45 14:35 14:55 16:10 19:05 
 X 79
 22:15 

ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í X + 60 X X 75 X  X X 14     X X 35
 6:40 9:05 9:00 10:25 11:50 12:35 12:50 14:15 14:45
 7 66        
 14:45  

ÚJEZD X 75 X 27 X 13               
p es  Lipovou 10:00 11:55 15:10  

ÚJEZD     X 7575 X31
p es Vlachovice 11:20 14:20 

VAL.KLOBOUKY X + 60 X X 75 X X 7 66
p es  Štítnou 6:40 9:05 9:00 10:25 12:35 14:15 14:45 

 X X X 14 X 75 X X 75 X X X  
VAL.KLOBOUKY 6:20 6:45 7:05 7:35 10:05 11:55 12:35 13:50 14:05 
p es Vlachovice X X31  X31          7 66         X 79
 15:00 16:25 17:00       17:00        22:00 p  p(p estup Slavi ín, Závod) 

 X X X 14 X 75 X X 75 X 75 X X 
VLACHOVICE 6:20 6:45 7:05 7:35 10:05 11:20 11:55 12:35 13:50 
 X  X 31 X X31  X31  7 66 X 79
 14:05 14:20 15:00 16:25 17:00 17:00 22:00 p (p estup závod)  

 7 66
ZLÍN 16:32p(p estup Lou ka) 

 X 25 X 27 X X X 14 X 27 X 14 X  + 60
 4:55 5:32 5:40 5:58 6:00 6:15 6:25 6:40 7:10 
 X X + 60 X X 27 X X 75 + 60 X 14
 7:35 8:38 9:05 9:00 9:25 10:05 10:25 10:45 11:30 
ŽELEZNI NÍ X  X 31  X X 14 7 66 X 14 X 14 X X31
STANICE 11:50 12:35 12:35 12:50 13:00 13:45 14:05 14:15 14:30 
 7 66 X 75 X 35 X 75 X X 75 X X   6 35
 14:45 14:35 14:45 14:50 14:55 15:20 15:35 16:10 16:10
 + 35 X 75 X31  7 66 X 79     
 16:10 18:28 19:05 19:25 22:15    

577341003  577343462
P íjemnou cestu Vám p eje SAD Vsetín a.s. 

platí od  14.12.2008  do  12.12.2009
Vysv tlivky zna ek

X - jede v pracovní dny 1 - jede v pond lí 2     - jede v úterý 
+ - jede v ned li a ve státem uznané svátky 3 - jede ve st edu 4     - jede ve tvrtek 
24 - nejede 24.12. 5 - jede v pátek 6     - jede v sobotu 
30 - nejede 24.12., 31.12. 7 - jede v ned li
13 - jede od 22.12. do 2.1.,od 7.7. do 28.8. p - jede s p estupem 
14 - nejede od 22.12. do 2.1.,30.1., od 9.3. do 13.3., od 9.4. do 10.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10. 
27 - nejede od 22.12 do 2.1. 
31 - nejede 31.12.
25 - nejede od 29.12. do 31.12. 
35 - nejede od 24.12.do 1.1. 
48 - jede také 13.4.,28.9.,17.11.,nejede 21.12.,28.12.,8.3.,12.4.,od 5.7. do 30.8.,27.9.
60 - nejede 24.12.,1.5.,8.5.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11 
66 - jede také 1.1.,13.4.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11.,nejede 12.4.,5.7.,27.9.4.7.
75 - nejede od 22.12. do 2.1., od 7.7. do 28.8. 
78 - jede jen v sudé týdny, nejede od 22.12 do 2.1., od 7.7. do 28.8. 
79 – jede jen v liché týdny, nejede od 22.12. do 2.1., od 7.7. do 28.8.
17 -  jede od 22.12 do 2.1.,30.1., od 9.3. do 13.3., od 9.4. do 10.4., od 1.7. do 31.8., od 31.8., od 29.10 do 30.10. 
50 – nejede 24.12., 28.10. 
49 – jede také 14.4., 1.9.,29.9.,18.11., nejede 22.12.,29.12.,23.2.,13.4.,od 29.6. do 31.8.,28.9.,16.11 
47 – nejede 26.12.,2.1.,30.1.,27.2.,10.4.,1.5.,8.5.,od 1.7. do 31.8.,30.10. 
18 – jede 30.1., od 9.3. do 13.3., od 9.4. do 10.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10. 
za chyby v tisku neru íme ! 
jede  
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O D J E Z D Y A U TO B U S
Odjezdy ze zastávky :Valašské Klobouky,aut.st.

 X 6  X  7 66 xX31 7 66
BRNO 5:00 5:00 10:00 10:00 14:00 15:00   

 X X X 75 X X 75 X 75 X 14 X 14 X 
 5:10 5:15 5:20 5:45 6:00 6:40 6:50 7:30 8:00 
 X X X + 60 X 75  + 24 X75 X X 
 9:30 9:45 10:40 10:55 11:15 12:00 12:05 12:10 13:25 
BRUMOV-BYLNICE x14 X 13 X 75 X 75 X X X 75 X 75 X 7 66
 13:55 14:00 14:10 14:20 14:30 14:35 15:15 15:50 15:35
 X  X31   X31   7 66  X 31 7 66 X 75
 16:25 17:05 18:05 18:40 19:30 19:40 22:05 

 X 25 X X 27 X31  X  X 25
DRNOVICE 5:20 5:40 7:00 9:40 14:15 14:35  

 X X X X 25 X 25 X 14 X 30 X 
 4:30 5:15 5:50 6:00 6:05 6:45 8:00 8:05 9:45 
 X 25 X X  X 14 X  X  X  7 66 X31
HORNÍ LIDE  9:55 10:50 12:05 12:30 13:30 14:35 15:00 15:50 16:30 
 X31   7 66  X31   7 66  7 48  X 79
 17:10 17:25 18:40 19:35 19:50 22:25 

 X X 14 X X X  X31   7 66 X 31  X 79
LA NOV 5:50 6:45p 9:45 10:50p 14:32 17:10 17:25 18:40p 22:25 

 X 6  X  6   X   7 66  + 24 X 31  7 66
LUHA OVICE 5:00 5:00 7:40p 9:50 10:00 10:00 13:00 14:00 15:00 
p es Slavi ín X30         
   15:30 p ( p - p estup – Slavi ín)

 X 6   X 31 X31  + 24  6 24 X 14  X 27
LUHA OVICE 8:05 9:15p 9:40 11:45p 12:05p 12:05p 13:40 14:40   
p es Dolní Lhotu   6+ 24 X 27
  16:20p 18:25 ( p - p estup – Dolní Lhota) 

 X  X 75 X13 X31  X 78
NEDAŠOV 9:45 14:10 14:35 18:05p 22:05p  
 ( p - p estup – Brumov-Bylnice,MEZ) 

 X X 75 X X 75 X X 75 X 75 X 75 X 
 5:15p 6:00 9:45 11:15 12:10 13:25p 14:10 14:35 15:40 
NEDAŠOVA LHOTA  X31  X31  7 66 X 78
 18:05p 19:30 19:40 22:05p 
 ( p - p estup – Brumov-Bylnice,MEZ) 

      X 25
 p es  Rožnov, Frenštát, Frýdek-Místek  6:05 
OSTRAVA      30 + 24
 p es  N.Ji ín, P íbor, Frýdek-Místek  8:05 13:00 

 X X 75 X X X 14 X X 75 X31  7 66
 5:45 6:45p 9:30 12:10 13:25p 14:30 15:50 18:05 18:40 
SIDONIE X 75
 22:05p ( p - p estup – Brumov-Bylnice,MEZ) 

 X X 75 X X 75 X + 60  + 24 X 14 X 13
SLAVI ÍN 5:15p 6:40 8:00 9:45 10:40 10:55 12:00 13:55 14:00 
p es Štítnou n. Vlá í X 75 X 75 35 7 66 X X 75
 14:10 15:15p 15:35 16:25 18:05p      (p -  p estup Brumov – Bylnice MEZ) 

 X,6  X X 75 X X 14 X  X 6  X  
SLAVI ÍN 5:00 5:20 5:25 6:05 7:05 7:40 8:50 9:50 10:00
 7 66 X 14 X 7 66 + 24 X   X31  X  7 66
 10:00 11:20 12:05 12:10 13:00 13:20 14:00 14:20 15:00 
p es Vlachovice X X 75 X31  7 48 X 79
 15:30 16:30 18:00 19:25 21:55p 

 X 25 X X 14 + 60 X X X 14 X 25 X 
 5:20 6:50 7:35 8:15 9:55 11:45 13:40 14:35 16:00 
SMOLINA X31  X 79
 19:00 22:25 

 X X 14 X 
SVATÝ ŠT PÁN 5:16 6:50 13:25  a všechny spoje sm r Sidonie 

  X 75 X 75 X X 75 X + 60  + 24 X 75
ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í  5:20 6:40 8:00 9:45 10:40 10:55 12:00 12:05
 X 14 X 13 X 75 X 75 X 75 35 7 66 X X31  X 75
 13:55 14:00 14:10 14:20 15:15p 15:35 16:25 17:05 18:05p 
 X 75
 22:05p    (p = p estup Brumov –Bylnice, MEZ ) 

 X 75 X 14 X  X31  X 79
ŠTUDLOV 6:10 12:30 14:35 16:30      22:25p       (p = p estup Horní Lide )

 X 25 X X X X 14 X 25 X X31  X 79
TICHOV 5:20 6:50 9:55 11:45 13:40 14:35 16:00 19:00 22:25 

 X            X 25       X 14  X  X31  X X31  7 66
VALAŠSKÁ SENICE           5:15         6:05p      6:45p 10:50 14:35 15:00 18:40 19:35 
 ( p - p estup – Horní Lide )

 X 25 30  X31
VSETÍN 6:05 8:05 16:30 

 X 25 X X 27 X + 6  X31  X 27 X
 5:20 5:40 7:00 8:05 9:05 9:15 9:40 10:45 11:45 
ÚJEZD 6+ 24 X 14 X X 25 X31  6+ 24 X 27 6+ 24 X 27
 12:05 13:40 14:15 14:35 16:15 16:20 18:25 18:25 19:50
 X 27        
 22:00 

 X X 27 X + 6  X31  X 27 X   6+ 240
ZLÍN 5:40 7:00 8:05p 9:05 9:15 9:40p 10:45 11:45 12:05 
p es Dolní Lhotu X X 27 X31  6+ 24 X 27 X 27
 14:15 14:40p 16:15 16:20 18:25p 19:50p  ( p - p estup – Dolní Lhota) 

ZLÍN X X 25 X X 25 X X X 25 7 66 7 48
p es Horní Lide  4:30 6:00 8:00 9:55 12:05 13:30 14:20 15:50 19:50 

     X  +24
 p es Štítnou,Slavi ín,D.Lhotu  5:15p        12:00    (p – p estup Brumov MEZ)
           
     X  7 66   
ZLÍN p es Vlachovice,Slavi ín,D.Lhotu 7:40 12:10p  
     6  X30
 p es Slavi ín,Luha ovice,Doubravy 9:50 p 15:30p  ( p - p estup ) 

Odjezdy ze zastávky :Brumov-Bylnice,MEZ
 X X X 14 X 7 66 7 66 X 79
HORNÍ LIDE  4:20 5:40 7:37p 14:18 15:30 19:15 21:36p p -p estup 

 X X X 79
LA NOV 5:40 14:18 21:36p 

 X 14 X X 75 X 75 X31  X 78
NEDAŠOV 6:50 9:56 14:20 14:50 18:20 22:15 

 X X X X 75 X X X 75 X X 75
 4:30 5:00 5:25 6:08 6:45 9:56 11:25 12:20 13:40 
 X 75 X75 7 66 X X 75 7 66 X31  X31  7 66
NEDAŠOVA LHOTA 14:21 14:45 15:00 15:50 17:16 17:40 18:20 19:40 19:50 
 X 78
 22:15 

                 X 25         X 14
OSTRAVA                    5:40p         7:37 p p- p estup v.Klobouky 

 X X + 60 X X X 14 X X 75 X31
 5:55 6:50 8:55 9:40 12:20 13:35 14:40 16:00 18:15 
SIDONIE 7 66 X 75
 18:47 22:15 

 X X 75 X X 75 X + 60 + 24 X 14 X 75
 5:25 6:50 8:09 9:54 10:49 11:04 12:10 14:05 14:20 
SLAVI ÍN X 35 7 66 X X 75
 15:25 15:44 16:35 18:15 

 X X X 14 + 60 X X X X 14 X 75
 5:25 5:55 6:56 8:55 9:40 12:20 13:35 13:35 14:20 
SVATÝ ŠT PÁN X X 75 X31  7 66 X 75
 14:40 16:00 18:15 18:47 22:15 

 X X 75 X 75 X X 75 X + 60 + 24 X 75
 5:25 5:30 6:50 8:09 9:54 10:49 11:04 12:10 12:14 
ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í X 14 X 13 X 75 X 75 X 35 7 66 X X31  X 75
 14:05 14:10 14:20 14:29 15:25 15:44 16:35 17:15 18:15 

 X  
ŠTUDLOV 14:22  

 X X X 75 X 75 X  X X 75 X 75
 4:20 5:05 5:08 5:27 5:40 6:20 6:28 6:50 
 X 14 X + 60 X X X X 75  + 24 X 
 7:20 7:35 9:48 9:38 10:35 10:45 11:01 11:50 13:05 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY X X 13 X 14 X 75 X 7 66 X 7 66 X 75
 13:15 13:20 13:50 14:02 14:22 14:38 14:45 15:15 15:15 
 X  X 75 7 66  X31  X31 7 66 7 48 X 75
 15:20 15:25 15:30 16:55 19:15 19:15 19:35 21:36 

                   X 25 X 14
VSETÍN                     5:40p        7:37p  p-  p estup V.Klobouky 

ZLÍN X 7 66
p es Horní Lide  4:20 15:30p 

ZLÍN X X 75 X  + 24 X 14 X 35
p es Slavi ín 5:25 6:50p 10:49p 12:10 14:05 15:25p  ( p - p estup Slavi ín,Radnice) 

platí od  14.12.2008  do  12.12.2009
Vysv tlivky zna ek

X - jede v pracovní dny 1 - jede v pond lí 2     - jede v úterý 
+ - jede v ned li a ve státem uznané svátky 3 - jede ve st edu 4     - jede ve tvrtek 
24 - nejede 24.12. 5 - jede v pátek 6     - jede v sobotu 
30 - nejede 24.12., 31.12. 7 - jede v ned li
13 - jede od 22.12. do 2.1.,od 7.7. do 28.8. p - jede s p estupem 
14 - nejede od 22.12. do 2.1.,30.1., od 9.3. do 13.3., od 9.4. do 10.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10. 
27 - nejede od 22.12 do 2.1. 
31 - nejede 31.12.
25 - nejede od 29.12. do 31.12. 
35 - nejede od 24.12.do 1.1. 
48 - jede také 13.4.,28.9.,17.11.,nejede 21.12.,28.12.,8.3.,12.4.,od 5.7. do 30.8.,27.9.
60 - nejede 24.12.,1.5.,8.5.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11 
66 - jede také 1.1.,13.4.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11.,nejede 12.4.,5.7.,27.9.4.7.
75 - nejede od 22.12. do 2.1., od 7.7. do 28.8. 
78 - jede jen v sudé týdny, nejede od 22.12 do 2.1., od 7.7. do 28.8. 
79 - jede jen v liché týdny, nejede od 22.12. do 2.1., od 7.7. do 28.8. je 
za chyby v tisku neru íme !  

577341003  577343462
P íjemnou cestu Vám p eje SAD Vsetín a.s. 

Prosíme, pokud někdo našel zlatou náušnici ve tvaru kruhu, 
ať ji odevzdá na městské infocentrum nebo volá 

č. tel. 737 942 370, pí Himmerová. 

Střední odborná škola Slavičín, 
Divnice 119, 763 21 Slavičín

ve spolupráci s Moravským svazem elektrotechniků, 
Geislerova 3, 615 00 Brno a firmami MSE CZ, s. r. o. 

a Elektrotechnika Brno 
pořádají ve dnech 19. a 20. 5. 2009 

seminář, zkoušky 
a periodické přezkoušení 

pracovníků v elektrotechnice

dle Vyhl. 50/1978 Sb. § 5 – § 8.
Začátek semináře je 19. 5. 2009 v 8 hodin 

na učebně č. 113 (v přízemí školy).
Součástí semináře je prodej novinek elektrotechnické 

literatury a platných norem.
Předpokládaná cena 1 600 Kč bez DPH. 

Bližší informace na tel. 577 342 408, 608 270 314.
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Počáteční období roku má své kouzlo nejen 
pro milovníky zimních sportů, ale i pro ty, 
jež holdují volnočasovým aktivitám všeho 
druhu. Nabídka pořadů je v tomto období 
skutečně lákavá, lze si vybírat z plejády výstav, 
koncertů, plesů, cestopisných besed a jiných 
zajímavých akcí. Městská knihovna společně 
s Nadací J. Pivečky ve Slavičíně a ve spoluprá-
ci s Josefem Florešem, vydavatelem časopisu 
Kruhový objezd, v 1. čtvrtletí roku 2009 také 
přispěly svou „troškou do kulturního mlýna“ 
zorganizováním dvou autorských čtení regi-
onálních spisovatelů. Příznivci četby se tak 
mohli v lednu setkat v prostorách Záložny 
se zlínským spisovatelem a výtvarníkem 
Jaroslavem Kovandou a jeho hosty – Petrem 
Odehnalem, vedoucím Městského muzea 
Valašské Klobouky a harmonikářem Tomem 
Hubáčkem. Autorem podmanivě čtené úryvky 
z jeho knihy Nejaký Jura Vičík přenesly pub-
likum v čase do kraje vzpomínek otců a dědů 
– našeho malebného Valašska. A spolu se 
svérázným literárním hrdinou diváci mohli 
během pořadu prožít některé z jeho veselých 
i vážných životních peripetií, kterými je útlé 
knižní dílo vtipně protkané. 

I druhé, pro změnu scénické čtení nazvané 
Tiše, tiše, Lev spí zlínského spisovatele Josefa 
Holcmana bylo veřejností přivítáno s patřič-
ným ohlasem. Tento rodák ze slováckých 
Skoronic a jeho literární tvorba se již delší čas 
těší přízni místní čtenářské obce, která vždy 
s napětím očekává, až jeho další nová kniha 
spatří světlo světa a je zde samotným autorem 
velmi dynamicky a nepřehlédnutelně před-
stavena. Letošní četba z knihy Trvalá bydliště 
byla pojata vskutku netradičně, coby zkouška 
divadelního představení, přičemž spisovatel 
využil při besedě hereckých talentů svých 
přátel – Jana Imrýška, Zdeňka Kundery, člena 
ochotnického souboru z Vizovic a Zdeňka 
Juliny, herce zlínského divadla. Vzniklo tak 
zajímavé, neformální pojetí četby, připomína-

jící spíše divadelní etudu, kdy byli přímo do 
děje zapojeni i posluchači. Josef Holcman při 
tom pohotově zvládal roli vypravěče, herce, 
ale i hostitele, když s „koštýřem“ obcházel 
obecenstvo a nabízel lahodné víno z domá-
cího sklípku. 

Zcela zaplněný sál a příjemná atmosféra 
při každém představení nás, organizátory 
akce, utvrdila v přesvědčení, že pořádání 
podobných akcí je i v současném digitalizova-
ném světě smysluplné a má svůj nezanedba-
telný okruh návštěvníků. Zájem o literární 
kulturu je také důkazem, že kniha i nadále 
zůstává nerozlučným lidským společníkem, 
který nás dokáže pobavit, poučit či odpoutat 
od strastí všedního dne. 

Závěrečná slova díků proto náleží všem 
těmto regionálním mistrům slova psaného 
i mluveného, kteří nám a příštím genera-
cím zprostředkovávají a uchovávají poklad 
nejcennější – svědectví o mnohdy krušném, 
přesto však šťastném životě našich předků. 

Bc. Gabriela Klabačková, 
vedoucí MěKK

Regionální autoři četli ve Slavičíně

Známá pranostika – „březen za kamna 
vlezem“ nás v tomto ještě poměrně chladném 
měsíci vybízí k pobytu v příjemně vyhřátém, 
útulném prostředí. Zmíněný azyl však není 
nutno hledat jen v pohodlí Vašich domovů. 
V období března tradičně spojovaného 
s propagací četby, jej můžete najít i v Městské 
knihovně Slavičín. Ta každoročně přispívá 
k podpoře čtenářství prostřednictvím kultur-
ních a vzdělávacích aktivit určených různým 
kategoriím zájemců, které jsou uvedeny 
v následujícím přehledu: 

Vzdělávací akce pro školy
1. stupeň ZŠ
l Výlet do světa dětských knížek – knihov-
nické lekce pro 1. – 2. třídy ZŠ
l Jak se co hledá v knihovně! – seznamovací 
lekce s knihovnou pro 3. – 5. třídy 
l Pohádky kouzelného koberce – veselá 
seznamka s dětskou literaturou a s desaterem 
správného čtenáře pro družiny ZŠ
l Každý měsíc do knihovny! – čtenářská 
soutěž 

Na podporu dětského čtenářství a v návaz-
nosti na besedy a knihovnické lekce pro 
základní školy knihovna vyhlašuje soutěž pro 
děti a mládež z 1. stupně ZŠ.
Podmínky soutěže: 
l věk 6 – 10 let 
l registrace čtenáře (přihlášení do knihov-
ny) 
l účast na akcích pro děti pořádaných kni-
hovnou (i v doprovodu rodičů)
l výpůjčka nejméně  1 knihy za měsíc
l  plnění soutěžních úkolů – otázek  
(1x týdně)

Soutěž proběhne v období březen – květen. 
V každém z těchto měsíců budou vyhlášeny 
4 soutěžní otázky, které je nutné zodpovědět 
do konce daného měsíce. Účastník soutěže 
tedy zodpoví celkem 12 otázek za 3 měsíce. 

Dokončení na další straně

knihovna zve veřejnost
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Dne 29. března 2009 by se dožila 
80 let naše maminka, paní 

Jiřina PEŠKOVÁ z Nevšové.
Děkujeme všem, kteří s láskou 

s námi vzpomenou.
Manžel Karel, děti Karel, Jitka 

a Dušan s rodinami.

Dne 16. března 2009 tomu budou 
již 3 roky, kdy nás opustil manžel, 

tatínek a dědeček, pan 
František ANDERS z Nevšové. 

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka, synové František 

a Milan s rodinami.

Pozůstalí pana Josefa ČADy 
z Petrůvky děkují všem za pro-

jevení soustrasti, květinové dary 
a účast při posledním rozloučení.

Děkujeme panu primáři 
MUDr. Liboru Palkovskému 

a celému zdravotnímu kolektivu 
za obětavou péči, kterou věnovali 

panu Josefu Čadovi.
Zarmoucená rodina.

Manželka, rodina Zábojníkova 
a Škodova děkují všem za účast 
a květinové dary při posledním 

rozloučení s panem 
Jaroslavem ZÁBOJNÍKEM 

ze Slavičína. 

V Z P o M Í N á M e

Dne 13. 3. 2009 by se dožil pan 
Miroslav SKOVAJSA z Hrádku 

50 let a 9. 2. 2009 vzpomínáme na 
19. výročí úmrtí. 

S láskou vzpomíná manželka, 
synové a dcera.

Dne 30. 3. vzpomínáme 1. výročí 
úmrtí pana Josefa MAZUCHA 

z Hrádku a 11. výročí úmrtí paní 
Anny MAZUCHOVÉ.

Za tichou vzpomínku děkují 
Zádrapovi a rodina.

Dne 10. března 2009 by se dožila 
80 let paní Marie KURTINOVÁ 

ze Slavičína. 
Stále vzpomínají dcera Libuše 

s rodinou, syn František s rodinou 
a vnoučata s rodinami.

Děkujeme všem zúčastněným na 
posledním rozloučení 

s panem Stanislavem SMOLÍKEM 
z Bohuslavic.

Rodina.

Dne 15. 3. 2009 uplynulo 10 let od 
úmrtí pana Jana FRAITA. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Ráda bych jménem celé rodiny 
poděkovala za projevy soustrasti 
Vám všem, kteří jste se zúčastnili 

posledního rozloučení s naší 
drahou, milovanou maminkou, 

babičkou a prababičkou, 
paní Jiřinou SALVETOVOU. 

Za zarmoucenou rodinu dcera 
Pavla. 

Děkujeme za účast na pohřbu pana 
Miroslava REMEŠE z Nevšové 

č. 18. Manželka a syn s rodinou.

V květnu tohoto roku vzpomeneme 
41. výročí úmrtí paní 

Jarmily ONDERKOVÉ a jejího 
novorozeného syna 

Karla ONDERKy z Poteče. 
Vzpomínají dcera Jarmila 

Matůšová a vnučky Jarmila a Eva 
Ovesné.

Dne 22. února 2009 jsme vzpomněli 
nedožité 100. výročí narození naší 

maminky a babičky, paní 
Hedviky VAVRySOVÉ z Petrůvky. 
Za tichou vzpomínku děkují dcery 

s rodinami.

Dne 18. února 2009 jsme si 
připomněli 1. smutné výročí 

úmrtí pana Miroslava ADÁMKA 
z Petrůvky. 

S láskou a úctou vzpomínají mamin-
ka, sourozenci s rodinami a všichni, 

kterým zůstal v paměti.

Dne 12. března 2009 uplyne již 5 let 
od úmrtí pana 

Františka ŠTEFANÍKA ze Šanova. 
S úctou a láskou vzpomínají a za 

tichou vzpomínku děkují syn 
s rodinou.

Otázky budou zaměřeny ke znalostem 
oblíbených dětských knih, autorů a zná-
mých literárních hrdinů. Budou k dispozici 
v knihovně a na jejích webových stránkách. 
Soutěžící je mohou zodpovídat přímo při 
návštěvě knihovny nebo prostřednictvím 
e-mailu (knihovna@mesto-slavicin.cz), kde je 
důležité uvést své jméno, třídu, název školy, 
osobní adresu. 

Každý splněný úkol bude ohodnocen 
určitým počtem bodů a zapsán do soutěžního 
formuláře. Nejvyšší počet bodů určí vítěze, 
kteří budou odměněni na slavnostním vyhod-
nocení soutěže v závěru školního roku. (Bližší 
informace na webu knihovny: 
http://knihovna.mesto-slavicin.cz.)

2. stupeň ZŠ a gymnázium
l Knihovna on-line – seznamovací lek-

ce s knihovnou zaměřené na elektronické 
katalogy knihoven, meziknihovní výpůjční 
službu, rezervace, vyhledávače knižních 
dokumentů 
l Knihovna SOS aneb jak napsat semi-

nární práci – poradenské lekce pro mládež 
na téma – jak využívat informační zdroje 
knihoven ke studiu a tvorbě ročníkových 
a jiných prací 

týden četby 9. – 15. března
l 12. 3. Vítejte ve světě informací! 
Den otevřených dveří v knihovně pro veřej-
nost. 7.30 – 18.00 hod.
Program:
l Internet – pomocník a rádce v každém 
věku – školení k základům ovládání internetu 
pro cílové skupiny – senioři, handicapovaní, 
nezaměstnaní. Probíhá každý čtvrtek v břez-
nu: 7.30 - 12.00 hod.
l Hry nejen na internetu – zábavný odpo-
lední blok pro děti a mládež zaměřený na 
společenské a internetové hry. Začátek: 
13.00 hod. 
l Internetová bibliokavárna – možnost 
večerního surfování po internetu i posezení 
nad knihou v městské knihovně pro veřejnost. 
Občerstvení formou teplých i studených neal-
ko nápojů zdarma. 18.00 – 22.00 hod. V tento 
den mohou čtenáři a návštěvníci knihovny 
využít registrace do knihovny zdarma – tzv. 
amnestie na registrační poplatky!
Další akce v průběhu měsíce března
l 5. 3. Tátové, mámy – čtěte s námi! 
II. ročník literárních hrátek s oblíbeným 
dětským skřítkem Nezbedníčkem Popletou 
- odpolední program pro rodiče s předškoláky. 
Začátek: 15.00 hod. 

l Průvodce elektronickým katalogem 
knihovny – výukové lekce pro všechny 
zájemce, kteří chtějí suverénně zvládat práci 
s on-line katalogem městské knihovny i jiných 
knihoven. Probíhá každé březnové úterý: 
13.00 - 17.00 hod.
l Pestrý svět knižní edice – výstava knih na 
téma starší a nové oblíbené čtenářské edice 
pro veřejnost (1. – 31. březen)
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Městská knihovna Slavičín

MUDr. Petr zeMČÍK
ve dnech od 16. 3. do 20. 3. 2009
neORDInUJe.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová na 
Poliklinice. www.mudrzemcik.unas.cz

MUDr. Jiří zABLOUDIL 
ve dnech 9. 3. – 13. 3. 2009 
neORDInUJe.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

MUDr. Marie ČASTULÍKOVÁ 
ve dnech 9. 3. – 13. 3. 2009 
neORDInUJe.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová.

Upozornění
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Již v úvodu sedmé sezony divadla SemTam-
Fór jsme Vás, naše diváky, zvali na její 
zahájení a nový festival pořádaný divadlem – 
Slavičínské padající listí. Podzim je za námi, 
zima se nemůže rozhodnout, zdali nás opustit 
a neprůbojné jaro je občas cítit ve vzduchu. 
Vzduchem a povětřím se nese i jasný ter-
mín Valašského Křoví, jež se bude konat 
v rozmezí 5. až 8. března 2009 ve slavičínské 
Sokolovně. 

Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní za-
hájení přehlídky, které se uskuteční 5. března 
v 16 hodin v Sokolovně, kdy SemTamFór ve 
své symbolické sedmé sezoně pokřtí nové logo 
a zahájí provoz nových stránek souboru www.
semtamfor.cz. Při této příležitosti představíme 
nové členy souboru, kteří předvedou divadelní 
pohádku Červená Karkulka tak, jak jen di-
vadelní Červená Karkulka může být.

Letos nás čeká na festivale 10 titulů. Kromě 
tří domácích inscenací divadla SemTamFór 
se na festivale představí soubory z Prahy DS 
Tyjátr Hrobeso, z Brna Divadlo v karanténě 
a DS Brnkadla, také Divadlo Point Prostějov, 
DS MRSŤA PRSŤA Kouřim, Kroužek divadel-
ních ochotníků Hvozdná a jako host přehlídky 
vystoupí s pohádkou pro děti Divadlo DUHA 
Polná. 

Přes klasické texty jako je Shakespearův 
Hamlet nebo Tylův Strakonický Dudák, 
můžete na festivale zhlédnout současné di-
vadelní texty, jako jsou Holky Elky od R. Ada-
mové, P. O. Enquist V hodině rysa a Benátky 
pod sněhem Gillese Dyreka, divadelní úpravu 
animovaného filmu T. Burtona Mrtvá nevěsta, 
také uvidíte pokus o cirkusové představení 
CIAO CORNUTO a upravenou verzi finské 
prózy Autobus sebevrahů. Pro mladé diváky 
jsou připraveny pohádky Červená Karkulka 
a Perníková chaloupka. 

Tak jako každý rok budete mít možnost 
po každém představení účastnit se diskuse 
v divadelním klubu s tvůrci a porotci v čele 
s Mgr. Milanem Schejbalem, uměleckým 
šéfem a režisérem Divadla A. Dvořáka 
Příbram. 

Novinkou pro letošní rok se stane 
vzdělávací seminář vedený Mgr. Miro-
slavem Ondrou, který proběhne v rámci 
festivalu a umožní přihlášeným analyzovat 
představení a nakouknout za zavřené dveře 
herecké, režijní, dramaturgické, scénografické 
a jiné divadelní tvorby. 

Sedmá sezona za polovinou, Valašské Křoví 2009 před startem!

Ví c e  i n fo r m a c í  o  v s t u p e n k á c h 
a doplňujících akcí VALAŠSKÉHO KŘOVÍ 
2009 naleznete na webových stránkách www.
semtamfor.cz. 

Akci podporuje město Slavičín, Zlínský 
kraj, Ministerstvo kultury a Nadace Jana 
Pivečky.

Jan Julínek

narozEní
Marcel a Radka Zvonkovi – dcera Marika
Robert a Lucia Petríkovi – syn Jiří

SpolEčEnSká kronika lEdEn
ÚMrTí 
	 7. 1. 2009 František Častula, 75 let, Hrádek
 10. 1. 2009 Miroslav Remeš, 79 let, Nevšová
 13. 1. 2009 Bohumila Polášková, 71 let, 
       Nevšová
 22. 1. 2009 Marie Černíková, 77 let, Nevšová
 23. 1. 2009 Josef Gottfried, 79 let, Petrůvka

 25. 1. 2009 Stanislav Smolík, 49 let, 
       Bohuslavice
 27. 1. 2009 Zdeněk Floreš, 79 let, Slavičín
 28. 1. 2009 Jiřina Salvetová, 78 let, Slavičín
 28. 1. 2009 Jaroslav Zábojník, 59 let,  
      Slavičín
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Sobota 7. března – juniorky (I. liga)
10.00 Slavičín – Sokol Brno Židenice
13.30 Sokol Brno Židenice B – Slavičín

Neděle 22. března – junioři (III. liga)
10.15 Slavičín – Počenice
14.00 Aligators – Slavičín
Aktuální informace o výsledcích 
a dění ve slavičínském florbalu 
najdete na webu www.sksnipers.cz.

l 5. 3. 15.00 Knihovna
TÁTOVÉ A MÁMY – čTěTE S NÁMI

 5. – 8. 3. Sokolovna 
VALAŠSKÉ KŘOVÍ – divadelní 
přehlídka

l 9. – 15. 3. Knihovna TÝDEN čETBY
l 9. 3. 16.00 Sokolovna Oslava MDŽ
l 20. 3. 18.30 Sokolovna  

CHARITATIVNÍ KONCERT
l 26. – 27. 3. 12.00 – 18.00 Orlovna

JARNÍ BAZÁREK
l 27. – 29. 3. Sokolovna 

SLAVIčÍNSKÝ ŠIKULA

Výstavy
l Městské infocentrum

MěSTO, LIDÉ, KRAJINA – práce zlín-
ských fotografů

l Radnice
OKAMŽIKY VÍRY – fotografie Josefa 
Floreše

Připravujeme na duben
l 3. 4. VALAŠSKÝ KUMŠT PRO RADOSŤ 

AJ UŽITEK
l 26. 4. SVATOVOJTěŠSKÝ JARMARK

Kalendáře, pozvánky

Pozvánka
na oslavu Mezinárodního dne žen, 

která se uskuteční v pondělí 

9. března 2009 v 16 hodin 
v sále Sokolovny ve Slavičíně.
Srdečně Vás zve MO KSČM 
spolu s levicovým klubem žen.

MO ČSŽ ve Slavičíně pořádá tradiční 
JARNÍ BAZÁREK ve dnech 26. – 27. 3. 

2009 od 12 do 18 hodin v Orlovně.
Přijímáme jen čisté věci, max. do 40 ks.

Srdečně Vás zveme 
na výstavu fotografií fotoklubu 

Okamžiky-S Zlín – 

MĚsto, liDé, 
kraJina

Vystavují:
Štěpán Holčák
František Látal

Patrik Pšeja
Martin Skřivánek

Městské infocentrum Slavičín 
2. – 31. března 2009

Studentky maturitního ročníku 
Gymnázia Jana Pivečky Slavičín 

pořádají

pro ZŠ Praktickou a ZŠ Speciální 
Slavičín 

20. 3. 2009 od 18.30 hod. – 
Sokolovna Slavičín

výtěžek z koncertu bude použit na 
dobudování počítačové učebny

Účinkují:
Cimbálová muzika Klobučánek, 

Manteca,
HUP, 

My Quartet

CHaritatiVnÍ 
konCert 

Leden – březen
nedělní odpolední vycházky
Březen 
l 22. 3. Slavičín – Nevšová – Petrůvka 
– Luhačovice
l 29. 3. Valašské Klobouky – Lačnov – Drno-
vice
Duben
l 4. 4. Slavičín – Tatarka – Slavičín
l 11. 4. Slavičín – Jamné – Sochy Hostětín 
– Slavičín
l 18. 4. Slavičín – Ploština – Drnovice
l 25. 4. Pitínský Škrpál
l 26. 4. Bojkovice – Žítková – Šanov – Sla-
vičín
Květen 
l 1. 5. Zájezd Pálava
l 2. 5. Memoriál bratra Vojáčka – Valašské 
Klobouky
l 8. – 16. 5. Nervové lázně – Český ráj
l 10. 5. Nedašov – Vršatec – Vlárský prů-
smyk
l 23. 5. Pitín – Hubert – Křižné – Slavičín
l 30. 5. Senátorské chodníčky – Valašské 
Klobouky
l 31. 5. Popov – Pláňavy – Slavičín
červen
l 6. 6. Bojkovice – Rasová – Bojkovice 
– Slavičín
l 7. 6. Běh naděje
l 14. 6. Bylnice – Javorník – Čekanov – Vlár-
ský průsmyk
l 20. – 21. 6. Zájezd Jeseník
l 28. 6. Slavičín – Sehradice – Dolní Lhota
červenec 
Individuální turistika 
Srpen 
l 29. – 30. 8. 
Slavičínská šedesátka – 39. ročník
Říjen 
l 10. 10. Zájezd na pochod Slováckými 
vinohrady
Prosinec 1
l 2. 12. Poslední vycházka roku: Slavičín 
– Šanov – Slavičín
Bližší informace k jednotlivým akcím budou 
ve skříňce u turistické mapy na autobusové 
zastávce U radnice. Případný telefonický 
kontakt: 604 658 797, pan Fr. Kovařík.

Orel jednOta Slavičín pořádá 

7. ročník turnaje 
v sálové kopané

Kdy: sobota 14. března 2009 
od 8.00 hodin

Kde: sportovní hala SK Slavičín

Přijďte povzbudit domácí mužstvo v bojích 
s moravskými celky ze Zlína, 

Uherského Hradiště aj.
Občerstvení zajištěno.

kalendář akcí �009 klubu 
českých turistů

Přijďte se podívat na florbal

Pozvánka na mistrovská 
utkání jaro 2009

Dorost: Sobota 21. 3. v 10.00 Hovězí
Muži B: Neděle 22. 3. v 10.15 Louky
Muži A: Neděle 29. 3. v 10.15

Srdečně zve FC TVD Slavičín
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18 bytových jednotek v ulici J. Šály nad Horním náměstím.
Velikost bytů: 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk

Ceny nyní již od 25 500 Kč/m2 + DPH, podle velikosti bytu.
Nabídka financování ve 3 variantách.

Realitní makléřka pí. Vlasta Mudráková, 
tel.: 577 341 093, 775 709 773.

Další informace podá zástupce BD Slavičín, a. s., 
tel.: 577 770 047, 725 764 792, 602 528 397.

NoVÉ BYTY 
V CeNTRU SLAVIČÍNA

Patříte k těm, kteří oceňují krásu a atmosféru

PoDkroVnÍHo 
byDlenÍ? 

Nabízíme 2 nově vznikající byty 3+1 (85 m2)
v klidném prostředí ve Slavičíně-Hrádku.

V současné době je možno:
• upravit dispozici bytu podle vlastních potřeb

• a vybrat materiály na dokončení interiérů.

Investujte do místního bydlení
za místní ceny:
22 009 Kč/m2.

Předpoklad dokončení – jaro 2010
investor – AG Staving Slavičín

tel.: 577 343 333, mob. 777 783 773 
agstaving@agstaving.cz

Nabízíme elektronickou úpravu softwaru řídící jednotky motoru u vozů Audi, 
Seat, Škoda a VW. Zaručujeme zvýšení výkonu a kroutícího momentu až o 30 % 
a snížení spotřeby až o 15 % za cenu od 2 000 Kč. Jedná se o vozy od r. v. 2000 
s motory TDI.
V případě nespokojenosti uvedeme softwar do původního stavu.

nyní akce: 1. měsíc na vyzkoušení ZDarMa
Dále nabízíme: 
 kompletní autodiagnostiku vozů koncernu VW 
 „úpravu“ digitálních tachometrů 
 deaktivaci jednotek airbagů
tel.: 608 23 28 08

Kamenická firma nabízí na prodej 
na zdejším hřbitově zděné 
hrobky pro dvě anebo 4 osoby. 
Cena 59 tis. Kč (4 os.), 
30 tis. Kč (2 os.).
Tel.: č. 608 455 338.

Pomníky a kamenické práce 
tel. č. 608 455 338.

Program březen :
l Pá  6. 3. FRIDAY PÁRTY Dj Tom
l So  7. 3. DISCO Dj Tom
l St  11. 3. PRÁZDNINOVÉ DISCO Dj Tomi
l Pá  13. 3. FRIDAY PÁRTY Dj Vlasťa Macík
l So  14. 3. DISCO Dj Tom
l Pá  20. 3. FRIDAY PÁRTY Dj Tomi
l So  21. 3. JZD PROMOTION
l Pá  27. 3. FRIDAY PÁRTY Dj Vlasťa Macík
l So  28. 3. ČSSR DISCO Dj Aleš Ptáček

AUTo PRofIChIP
VĚTŠÍ VÝKoN - NIŽŠÍ SPoTŘeBA

Kamenické práce
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80 miliónů Eur. Jedná se o nejdražší francouzskou 
produkci všech dob. Režie: Jean-Francois Richet. 
Hrají: Gerard Lanvin, Ludivine Sagnier, Mathieu 
Amalric, Olivier Gourmet, Samuel Le Bihan, Vin-
cent Cassel. Premiéra francouzského thrilleru. 
Vstupné: 64 + 0 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 15. – 17 a 20 hodin
 SAW 5 – V SAW V. pokračuje Hoffman v práci 
Jigsawa. Jeho tajemství je však skoro prozrazeno 
a on se musí vydat na lov, aby zabránil svému 
prozrazení. Režie: David Hackl. Hrají: Julie Benz, 
Scott Patterson, Tobin Bell. Premiéra amerického 
thrilleru. Vstupné 64 + 0 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍ-
STUPNO!

 čtvrtek 19. – 20 hodin Filmový klub
 MEZI ZDMI – Žáci střední školy v jedné 
z problematických pařížských čtvrtí vedou dialo-
gy s učitelem prosazujícím neobvyklé výchovné 
metody. Film byl natočen dle autobiografického 
románu Francoise Bégaudeaua, který si také spo-
lečně se skutečnými učiteli a žáky ve filmu zahrál. 
Snímek nás zavede do prostředí střední školy 
na pařížském předměstí. Sociálně velmi citlivý 
film vznikl na základě autobiografické předlohy 
François Bégaudeau, který se představí v hlavní 
roli. Příběh se odehrává během jednoho školního 
roku a zaměřuje se především na učitelovu netra-
diční metodu komunikace s žáky a jeho snahu 
jim otevřít cestu od tíživého sociálního prostředí. 
Porotu v Cannes v čele s Seanem Pennem film 
uhranul kvůli bezprostřednosti neherců a aktuál-
nosti tématu. Film byl dokonce probírán na půdě 
francouzského parlamentu. Režie: Laurent Cantet. 
Hrají: François Bégaudeau. Francouzské filmové 
drama – premiéra. Vstupné: 64 + 0 Kč. DO 12 LET 
NEVHODNÝ.

 sobota 21. – 18 hodin 
Pravidelné projekce projektu Film a škola 
– Horákova vila
2001: VESMÍRNÁ ODYSSEA – Sci-Fi USA, 1968, 
141 min.
BARRY LYNDON – Historický film Velké Británie, 
1975, 184 min.
Vybírejte a hlasujte na stránkách:
http://www.dokinavsobotu.unas.cz/ s podrobnost-
mi na http://www.mesto-slavicin.cz/. 

 neděle 22. – 15 hodin Bijásek
 SOBÍK NIKO – Dobrodružný animovaný film 
pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Niko 
věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním 
ze světoznámé letky Santa Klause. Jeho největším 
snem je naučit se létat stejně dobře jako jeho otec. 
Dospělí z Nikova stáda však nemají pro sobíkův 
talent nejmenší pochopení a děti se mu smějí. 
Vlastně vůbec nikdo nevěří, že jeho otec je mezi-
národní hvězda. 
Jediný, kdo ho podporuje a věří mu, je neohrabaná 
veverka jménem Julius. Přes přísné zákazy stáda 
se Niko rozhodne nacvičovat svůj let na kopci, na 
němž hrozí útok hladových vlků. Při jeho smůle 
ho samozřejmě vlci zbystří a celé stádo se musí 
vydat hledat nový úkryt. Niko se cítí provinile, 
a proto opustí stádo, svou matku i kamarádku 
Sagu a společně s Juliem se vydá na dalekou cestu 
za svým otcem. Premiéra finského animovaného 
filmu. Vstupné 30 + 0 Kč.

 neděle 1. – 17 a 20 hodin
 YES MAN – Carl Allen je až po uši v pěkné 
bryndě. Pokud zrovna v kanceláři nepíše zamítavou 
odpověď na žádost o bankovní úvěr, nedělá v pod-
statě nic jiného než že odmítá pozvání svých přátel. 
A tak se ani není co divit, že večery tráví osamělým 
sledováním televize z lenošky. Postupně se z něj 
stal člověk, který zná jen jednu odpověď : NE. Když 
ale navštíví seminář vedený svérázným guruem, 
který vybízí své stoupence říkat častěji ANO, jeho 
každodenní realita se nečekaně a do základu 
změní. Carl ale brzy zjistí, že bezmezné otevírání 
se všem možnostem pro něj v konečném důsledku 
může být nebezpečné. Režie: Peyton Read. Hrají: 
Bradley Cooper, Jim Carrey, Rhys Darby, Zooey 
Deschanel. Premiéra americké komedie. Vstupné 
64 + 0 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

 čtvrtek 5. – 20 hodin KINO NEHRAJE
  sobota 7. – 18 hodin 

Pravidelné projekce projektu Film a škola 
– Horákova vila
BYL JSEM PŘI TOM – komedie USA, 1979, 
130 min.
NÁVRAT DOMŮ – drama USA, 1978, 126 min.
Vybírejte a hlasujte na stránkách: 
http://www.dokinavsobotu.unas.cz/ s podrobnost-
mi na http://www.mesto-slavicin.cz/ 

 neděle 8. – 20 hodin
 PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA 
BUTTONA – Filmová adaptace povídky Francise 
Scotta Fiztgeralda z roku 1920, která vypráví 
o muži, který se narodí jako osmdesátiletý a stárne 
pozpátku. Ve druhém plánu se tento podivuhodný 
příběh dotýká existenciální situace každého z nás, 
protože nejsme schopni čas zastavit ani zvrátit jeho 
chod. Jedinečný příběh Benjamina Buttona začíná 
na konci 1. světové války v New Orleans a postupně 
s ním prožijeme takřka celé 20. století – všechna 
jeho setkání, lásky, radosti, životní prohry i smutek 
ze smrti blízkých. Režie: David Fincher. Hrají: Brad 
Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Taraji P. Henson 
Premiéra amerického filmového dramatu. Vstupné 
70 + 0 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. 166 minut.

 čtvrtek 12. – 9 hodin 
 KRAKONOŠ A MISTR JEHLIčKA – Předsta-
vení pro děti mateřských škol. Vstup zdarma.

 čtvrtek 12. – 20 hodin  
 VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č. 1: EPILOG – Jacques 
Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, 
byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. 
Jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, 
neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepřed-
vídatelné. Na každou novou „fušku“ se pomocí 
plastických operací a nejrůznějších masek měnil 
k nepoznání, a proto byl přezdíván „mužem tisíce 
tváří“. 
Národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl 
nepřítelem číslo jedna. Jeho odvážné skutky, nesčet-
né útěky z vězení, milostné románky, nad nimiž 
zůstával rozum stát, jeho bájná dobrodružství, 
obrovský cynismus a výsměch policii, z toho všeho 
vznikl pro Francouze skutečný národní epos. Epos 
o člověku, který byl skutečným hrdinou nebo anti-
hrdinou. Filmy Veřejný nepřítel č. 1 a Veřejný nepří-
tel č. 1: Epilog se natáčely souběžně celých devět 
měsíců, na třech kontinentech a s rozpočtem přes 

 neděle 22. –17 a 20 hodin 
 ONI – O tom, co se 11. února 2005 událo v chatě 
rodiny Hoytových, stále nemáme tak docela jasno. 
Pro Kristen McKay (Liv Tyler) a Jamese Hoyta (Scott 
Speedman) mělo jít o slavnostní večer stranou od 
ostatních, v opuštěném domě patřícím jeho rodi-
čům. Ale poté, co odejdou z oslavy kamarádovy svat-
by a vrátí se do ní, nic šťastnému páru nevychází. 
A k tomu se ve čtyři hodiny ráno ozve klepání na 
dveře a za nimi zvláštní hlas. Režie: Bryan Bertino. 
Hrají: Gemma Ward, Kip Weeks, Liv Tyler, Scott 
Speedman. Premiéra amerického hororu. Vstupné 
64 + 0 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 čtvrtek 27. – 20 hodin Filmový klub 
 VALčÍK S BAŠÍREM – Režisér a hlavní hrdina 
filmu Ari Folman byl v září 1982 vojákem izraelské 
armády. Účastnil se izraelské invaze do západního 
Bejrútu a byl u toho, když v palestinských uprch-
lických táborech Sabra a Šatíla došlo ke krutým 
masakrům. Jenomže má problém – nic z toho si 
nepamatuje. V animovaném válečném dramatu 
Valčík s Bašírem se vydává za svými dávnými 
známými, kteří mu mohou pomoci překonat trauma 
a amnézii. Vyzraje na svou vlastní paměť, která 
mu odmítá vydat svědectví oněch temných dnů? 
Premiéra izraelského animovaného filmu. Vstupné: 
členové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 64 + 0 Kč. 
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 neděle 29. – 17 a 20 hodin 
 ZRÁDCE – Jednou přeběhneš a není cesty zpět. 
Hlavním hrdinou je agent FBI, který dlouho pracuje 
v utajení v jedné z teroristických buněk. A ve chvíli, 
kdy po něm jdou tajní agenti i nebezpeční teroristé, 
je třeba jednat. Když jedno z vyšetřování zavede 
přímočarého agenta FBI Roye Claytona na stopu 
nebezpečného mezinárodního spiknutí, zdá se, 
že všechny stopy vedou k bývalému veliteli ame-
rických speciálních operací, důstojníkovi Samiru 
Hornovi. Horn, tajuplný člověk se spletí kontaktů 
na teroristické organizace, má zvláštní tendence 
objevit se na místě činu, kdykoliv se zhroutí nějaká 
velká operace. Jednotka, která celou záležitost 
vyšetřuje, se spojí s Carterem, dlouholetým spo-
lupracovníkem CIA, který, jak se zdá, neříká tak 
docela vše, a s Maxem Archerem, dalším agentem 
FBI. Podaří se jim najít spojitost mezi Hornem, útě-
kem z vězení v Jemenu, bombovým útokem v Nice 
a loupeží v Londýně, ale současně se vynořuje 
i řada protichůdných důkazů, které nutí Claytona 
zamyslet se nad tím, zda je Horn skutečně tím, 
za koho ho považuje. Režie: Jeffrey Nachmanof. 
Hrají: Guy Pearce, Don Cheadle, Jeff Daniels, Neal 
McDonough, Archie Panjabi, Simon Reynolds, Scali 
Delpeyrat, Saďd Taghmaoui. Premiéra. Americké 
drama. Vstupné 64 + 0 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUP-
NO!

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zařazeny filmy 
určené především náročnějším divákům. 
Projekt Film a škola je spolufinancován grantem 
Zlínského kraje.

Změna programu vyhrazena. Tituly s neuvedenou 
jazykovou verzí jsou v původním znění s titulky. 
Informace o programu na telefonu 577 341 108 
a www.mesto-slavicin.cz.


