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Školní rok 2009/2010 je již v plném prouduoudu
a žákům zbývají na prázdniny jen vzpomín-dniny jen vzpom
ky. Letošní zahájení školního roku připadlolního roku připa
na úterý 1. září. 

Pro starší žáky není tento den přílišnení tento den příliš
slavnostní a berou ho jako běžný školního jako běžný ško
den (snad jen, že se ještě neučí…). Pro dětie ještě neučí…). Pro d
– žáky, kteří nastupují do prvních tříd, je topují do prvních tříd, je to
však významný den, který prožívají v oče-den, který prožívají v oče-
kávání a napětí společně se svými rodičispolečně se svými rodiči.
Jistě mi dáte za pravdu, že každý si nesemea pravdu, že každý si neseme
určitou vzpomínku na tento den. Stejně jakomínku na tento den. Stejně jako
v minulém školním roce bylo pro prvňáčkykolním roce bylo pro prvňáčky
připraveno slavnostní uvítání – prošli sym-slavnostní uvítání – prošli s
bolickou školní branou vytvořenou rukamaní branou vytvořenou ruk

První školní den na ZŠ Malé Pole

K volbám zřejmě až příští rok

Předmětem výběrového řízení je úče-
lové poskytnutí fi nančních prostředků
z rozpočtu města Slavičín v roce 2010 na
obecně prospěšné činnosti, které mají
přímý vztah k městu Slavičín.
Tématické zadání grantů:
 podpora sportovní a tělovýchovné
činnosti
 oživení kulturního a společenského 
života ve městě
podpora mimoškolních aktivit dětí
a mládeže
 zkvalitnění ochrany životního prostředí
a ekologická výchova

Termín podání žádosti o grant města 
Slavičín na rok 2010: do 20. října 2009

Místo podání žádosti: město Slavičín, 
Osvobození 25, 763 21 Slavičín. Žádosti při-
jímá podatelna Městského úřadu Slavičín.

Žádost se podává na předepsaném tisko-
pise „Žádost o dotaci–GRANT z rozpočtu
města Slavičín“, který je k dispozici na
ekonomickém odboru MěÚ Slavičín nebo
na www.mesto-slavicin.cz (Městský úřad
Slavičín – Tiskopisy a formuláře – Odbor
ekonomický).

Žadatel je povinen se před podáním
žádosti o grant seznámit s podmínkami
poskytnutí grantu.

Žadatelé o grant města Slavičín na rok
2010 budou o výsledku výběrového řízení
vyrozuměni do 30 dnů od jeho ukončení
prostřednictvím Slavičínského zpravodaje
a na webu města.

Dle informace Ing. Ladislava Kašpara, ředi-
tele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC)
Zlín, z důvodu prací na železniční trati dojde
k nepřetržitévýluce traťové koleje, a to ve dnech
24. 9. až 19. 10. mezi železničními stani-
cemi Bohuslavice nad Vláří – Slavičín
a ve dnech 15. 10. až 19. 10. 2009 mezi 
železničními stanicemi Bylnice – Slavičín.
Výluka bude zahájena v první den nepřetržité
výluky v 7.30 hodin a ukončena v poslední 
den nepřetržité výluky ve 20.00 hodin.

V době nepřetržité výluky budou vlaky
mezi výše uvedenými železničními stanicemi
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Cestující budou informováni o přistavení autobu-
sů náhradní dopravy ve vlacích a informačními
tabulemi na jednotlivých železničních stanicích
a zastávkách.

V minulém čísle zpravodaje jsme zveřej-
nili potřebné informace týkající se voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které
se měly konat v termínu 9. – 10. 10. 2009. Od
té doby se však k jistě velkému překvapení
nás všech stalo mnohé – ústavní stížnost 
proti zkrácení volebního období, jednání
politických stran o termínu voleb a následně
nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009,
kterým se zrušuje ústavní zákon č. 195/2009
Sb., o zkrácení pátého volebního období Po-
slanecké sněmovny, a jímž pozbývá platnosti
rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009
Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky. Jednoduše
řečeno – volby se prostě ruší.

Co to všechno znamená? Volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR se v termí-
nu 9. – 10. 10. 2009 konat nebudou. Proto
prosíme občany, aby zveřejněné oznámení

považovali za bezpředmětné. Kdy budou
vyhlášeny volby nové, dnes nevíme. Až se
tak stane, samozřejmě obvyklým způsobem
budeme veřejnost včas informovat. Vývoj si-
tuace posledních dní ukazuje, že volby budou
zřejmě až v řádném termínu, tedy v červnu
2010. Ale to se může kdykoliv změnit.

Na závěr si neodpustím osobní názor.
Jistě nejsem sám, kdo se nestačí divit, co
se ve vrcholné politice děje. Co dokáží vy-
myslet a s jakou zodpovědností pracují ti,
kteří jsou námi voleni, kteří nás reprezentují
a kteří rozhodují o naší budoucnosti. Pokud
skutečně budou rozhodovat i nadále, pak se
té budoucnosti bohužel můžeme jen obávat.
Jak pak mohou politici chtít, aby lidé chodili
k volebním urnám? Osobně tyto volební
šarády považuji za naši národní ostudu.
Kolikátou už?   

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Město Slavičín vyhlašuje veřejné výběrové 
řízení na udělení grantů města Slavičín 
v roce 2010 

Výluka na železnici

starších spolužáků. Poté, co obdrželi tužku starší
s jejich jménem, postupně vcházeli do krásně ich j
vyzdobené budovy školy a své třídy.vyzdobené budovy školy

Stává se již tradicí, že první školní den vá se již tradicí, že 
navštěvuje školu představitel města Slavi-navštěvuje školu představ
čína pan starosta Ing. Jaroslav Končický. čína pan starost
S humorem pro něj vlastním zavzpomínal S humorem pro 
na své začátky ve škole, přivítal děti a předal vé začátky ve
jim drobný dárek. Třídní  učitelka Mgr. Irena m drobný dárek
Minarčíková popřála dětem hodně úspěchů, Minarčíková popřála dětem h
rodičům pevné nervy a trpělivost. rodičům pevné nervy a trpěl

První školní den se vydařil, a tak všichni První školní den se vydař
odcházeli s příjemným zážitkem. říjemným záž

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy 
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Zastupitelstvo města Slavičín na svém
XVIII. zasedání mj.:
 schválilo
uzavření smlouvy o úvěru na překlenutí
časového nesouladu příjmů a výdajů roz-
počtu města Slavičín z důvodu předfi nan-
cování projektů realizovaných s podporou
z EU do výše 18 000 000 Kč s Komerční
bankou, a. s., Praha,
částku 500 000 Kč na udělení grantů
z rozpočtu města v roce 2010,
pořízení nového územního plánu
města Slavičín pro katastrální území Sla-
vičín, Hrádek na Vlárské dráze, Divnice
a Nevšová,
 rozhodlo
odmítnout návrh advokátní kanceláře
Lžičař & Lžičař, Praha, na smírné ukončení
sporu ve věci vypořádání města Slavičín
s postupníky obce Rokytnice.

Rada města Slavičín na své 72., 73. a 74.
schůzi mj.:
 souhlasila 
 s pořádáním motokrosových závo-
dů Přebor Moravy dětí a mládeže dne
27. 9. 2009 ve víceúčelovém sportovním
areálu „Stráň“ ve Slavičíně za podmínky
povolení výjimky příslušným orgánem
ochrany přírody,
 schválila
uzavření smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z Fondu mládeže
a sportu Zlínského kraje mezi Zlínským

krajem a městem Slavičín na akce: Turnaj 
v nohejbale trojic „O pohár starosty“ ve výši 
3 000 Kč, Cyklistický závod okolo Pivečkova 
parku „Slavičínský bajkap“ ve výši 6 000 Kč, 
 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby – vypracování podkladů pro podání 
žádosti o dotaci z ROP regionu soudržnosti 
Střední Morava na akci „Multifunkční kul-
turní centrum Slavičín“ za cenu obvyklou 
v celkové výši 215 000 Kč bez DPH, uchazeči 
JVM-RPIC, spol s r. o., Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby – vypracování projektové dokumen-
tace Most Nevšová – dodatečné projekční 
práce za cenu obvyklou ve výši 26 360 Kč 
bez DPH, uchazeči DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava, spol. s r. o., Ostrava, 
o zadání zakázky malého rozsahu na 
vypracování změny územního plánu měs-
ta Slavičín č. 9 za cenu obvyklou ve výši 
67 830 Kč vč. DPH, uchazeči S-projekt plus, 
a. s., Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce na akci „Čo robíš sused – na 
návštěve s internetom“ část č. 1 - Rekonstruk-
ce a rozšíření datové sítě za cenu obvyklou 
ve výši 694 348 Kč, uchazeči O. S. UNART, 
Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce na akci „Čo robíš sused – na 
návštěve s internetom“ část č. 2 - Dodávky 
a instalace HW audiovizuální techniky 
a realizace IT, za cenu obvyklou ve výši 
1 355 843 Kč vč. DPH, uchazeči CAMO, spol. 
s r. o., Slavičín,

o zadání zakázky malého rozsahu
na služby – vypracování jednostupňové
projektové dokumentace pro akci „Re-
generace panelového sídliště Slavičín
Malé Pole“, úprava č. 3 pro 5. etapu projek-
tu, část SO 005 Parkoviště ul. Družstevní
u č. p. 778, 779 a SO 006 Parkoviště ul.
Družstevní u č. p. 786, za cenu obvyklou
ve výši 24 000 Kč uchazeči Ing. arch.
Radim Bosák, Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby – vypracování žádosti o dotaci na
akci „Bezpečné město – obnova autobu-
sové zastávky Slavičín – Vlára“ za cenu
obvyklou do výše 20 000 Kč včetně DPH,
uchazeči Mikroregion Luhačovské Zálesí,
Luhačovice, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci „Parkoviště u ne-
mocnice II. etapa“ za cenu obvyklou ve
výši 1 103 484 Kč, uchazeči Služby města
Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci „Oprava
lávky pro pěší Slavičín“ za cenu obvyk-
lou ve výši 36 888 Kč vč. DPH, uchazeči
AG STAVING, s. r. o., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci „Re-
konstrukce kuželny“ za cenu obvyklou
ve výši 121 436 Kč vč. DPH, uchazeči AG
STAVING, s. r. o., Slavičín. 
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

Snahou města je mimo jiné věnovat po-
zornost kulturním památkám. V loňském 
roce byl za fi nančního přispění Zlínského 
kraje restaurován Mariánský sloup v Div-
nicích. Ten jako součást sousoší s dalšími 
dvěma sochařskými plast ikami spolu 
s kaplí Panny Marie Královny Míru tvoří 
dominantu místní části Divnice a utváří 
vzhled návsi.

V letošním roce se nám podařilo získat 
dotaci na opravu zbývajících dvou částí 
tohoto sousoší – sochy sv. Tekly a sochy 
sv. Floriána. 

Zlínský kraj přispěl na opravu památek Oprava byla realizována celkovým
nákladem 100 198 Kč, z toho 60 000 Kč
jsme obdrželi z Fondu kultury Zlínského
kraje. Zakázka byla zadána restaurátorovi
Josefu Krososkovi z Vracova. 

K úplnému dokončení nyní ještě schází
úprava zpevněné plochy v okolí sousoší. To
však bude možné až po majetkoprávním
vypořádání pozemků.

 V této souvislosti Římskokatolická
farnost přislíbila darování části pozemku,
aby oprava mohla být realizována a sou-
soší tvořilo důstojný celek.  

Mgr. Iva Florešová,
vedoucí odboru správního

Celková rekonstrukce ulice Luhačovské
se blíží k závěru. Nákladná renovace byla
velmi potřebná. Starý povrch byl až po
křižovatku na Lipovou odfrézován a nahra-
zen novým, kvalitním povrchem. Rovněž
nájezdy do přilehlých ulic byly opraveny.
Škoda, že velmi krátký úsek silnice při vjez-
du do Slavičína před propustkem může být 
opraven až v příštím roce. Zbývá dokončit 
položení zámkové dlažby na chodník pro
pěší a cyklostezku na protilehlé straně.

Nový povrch na hlavní komunikaci
Rovněž část ulice Osvobození od Záložny

po kruhový objezd dostala nový povrch silni-
ce. Z ekonomických důvodů byla provedena
oprava dvěma nástřiky na stávající povrch.
Tato technologie opravy je totiž o více než
polovinu levnější než odfrézování a položení
koberce. Jde o hrubší povrch, který částečně
kopíruje nerovnosti, což kritizují někteří
motoristé. Nakolik bude odolný vůči mra-
zům a vodě z chemického ošetření, ukáže
čas. Správou a údržbou silnic (SÚS) a fi rmou

Eurovia je uváděna sedmiletá trvanlivost. 
Tolik pro informaci a na vysvětlenou kri-
tickým hlasům.

Jiří Juřík, předseda dopravní komise 

Dejte o sobě vědět zdarma 
na městském webu 

www.mesto-slavicin.cz. 

Kontakt: Městské infocentrum, 
Mladotické nábřeží 849, tel.: 577 342 251,

kultura@mesto-slavicin.cz. 
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Druhý projekt je investiční a týká se sta-
vebních úprav městského muzea – venkovní
expozice, rekonstrukce části objektu, chod-
níky, mobiliář atd. Zde činí celkové náklady
cca 2,2 mil. Kč, z čehož je 90 % dotace z Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce
SR-ČR a 10 % jsou vlastní zdroje města. 

Četla jsem v novinách (a bylo to i v televi-
zi), že pokračuje spor s Rokytnicí o nějaké
akcie. Jak to vidíte? 

Spor vznikl v důsledku neuzavření
fi nančního vypořádání při oddělení obce
Rokytnice od města Slavičín. Táhne se asi 8
let a v letošním roce se zdálo, že obec Rokyt-
nice od sporu odstoupí a věc bude uzavřena.
V Rokytnici se objevila iniciativa občanů,
která nakonec od obce odkoupila domnělé
pohledávky z tohoto sporu a snaží se z nich
něco získat pro obec a něco taky pro sebe.

Zastupitelstvo města Slavičín obdrželo
návrh od těchto občanů na smír, který spo-
čívá v tom, že místo původně obcí požadova-
ných cca 5,6 mil. Kč, by město mělo zaplatit 
2,8 mil. Kč. Na vysvětlenou - z této částky
pak polovina připadne obci Rokytnice, polo-
vina občanům, kteří domnělou pohledávku
odkoupili. Protože zastupitelstvo města na
svém zasedání dne 16.9.2009 takový návrh
odmítlo, dá se předpokládat, že spor bude
zřejmě několik let pokračovat. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Při třídění komunálního odpadu se u nás
v Nevšové neustále opakuje přeplňování 
nádob na plasty.

O tomto nedostatku víme již delší dobu.
Upozornila na něj i paní Stanislava Pučoko-
vá, předsedkyně Osadního výboru Nevšová.
Řešení je jednoduché. Přidáme další nádoby,
které daný nedostatek odstraní. Nové ná-
doby byly objednány a budou fi nancovány
v rámci dotací Zlínského kraje, doposud
však nebyly dodány.

Věřím, že při čtení těchto řádků bude již
vše v pořádku.

Ve čtvrti Malé Pole se provádí opravy 
chodníků. Budou se opravovat chodníky 
i na ulici Osvobození? 

Oprava chodníků ve čtvrti Malé Pole
se realizuje na základě dotačního projektu
Regenerace sídliště. Tak jako v letech 2001,
2002 a 2005 se nám i letos podařily získat 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR fi nanční

Ptají se lidé…
Jak to bude s hlášením městského

rozhlasu? To bude hlásit každý požární 
poplach?

Rozsáhleji jsem se odpovědi na tyto
otázky věnoval na našem webu, proto
nyní již jen jakési shrnutí. Rozhlas bude
sloužit pro předávání důležitých informací
občanům a to zejména těch, které nena-
leznou ve zpravodaji. Ať již z důvodu, že
je potřeba vyhlásit informaci neprodleně
(havárie vody, plynu, uzavírky silnic
atd.) anebo z důvodu, že jsme informaci
obdrželi až po uzávěrce zpravodaje a do
dalšího čísla by už byla neaktuální. Dále
chceme rozhlasem předávat důležité
informace a pozvánky na akce pořádané
městem. Rozhlas nebudeme využívat pro
komerční sdělení.

Rozhlas slouží jako výstražný a varov-
ný systém pro obyvatele. V žádném případě
však nebude sloužit ke svolávání hasičů.
Na to jsou jiné technické prostředky. Byla
proto učiněna opatření, aby se hlášení
požárního poplachu neopakovalo. Provoz
rozhlasu by měl dávat občanům potřebné
informace a ne je obtěžovat. 

Pokud vznikne problém se slyšitelností
rozhlasu (někde je to příliš nahlas, jinde
není slyšet nebo je rozhlas porouchaný),
je možno se obrátit na naše Městské in-
focentrum, kde se budou požadavky na
úpravy rozhlasu shromažďovat. Následně
se dodavatelská fi rma bude snažit maxi-
málně požadavkům vyhovět, bude-li to
technicky možné.

Proč a za co se dávají tak velké peníze
na projekt „Jak to dělali naši staříčci“?

Nejasnost z posledního čísla Slavi-
čínského zpravodaje lze vysvětlit velmi
jednoduše. Nejedná se o projekt jeden, ale
o dva projekty se stejným názvem. Pokud
se ptáte, jak či zda je to možné, pak to
možné je, protože každý projekt byl před-
ložen do jiného dotačního zdroje. Prvním
projektem je kulturní projekt na folklorní
slavnosti (letos byly v neděli 6. září). Jeho
náklady jsou v řádu desítek tisíc korun,
dotaci poskytuje Zlínský kraj. Jedná se
o naši tradiční kulturní akci.

prostředky na opravu chodníků, budování 
parkovišť, opravu veřejného osvětlení, 
doplňování zeleně a mobiliáře, zkvalitňo-
vání odpadového hospodářství a úpravu 
dětských hřišť. 

Čtvrtá etapa tohoto projektu se v těchto 
dnech realizuje a měla by být dokončena 
nejpozději v průběhu měsíce listopadu. 
Nebudou však odstraněny všechny ne-
dostatky, které bychom na tomto sídlišti 
chtěli řešit. 

Pro příští rok připravujeme další etapu, 
která by měla řešit zejména část sídliště 
směrem k ulici Družstevní. Oprava chod-
níku na ulici Osvobození nemohla být 
součástí tohoto projektu, neboť tato lokalita 
již není součástí sídliště. 

Bydlím ve čtvrti Hrubé Pole a pokud 
chci bezpečně dojít do města, není v části 
ulice L. Výducha chodník. Silnice je zde 
úzká a průchod není bezpečný ani pro 
chodce, ne tak pro maminku s kočárkem. 
Využívali jsme uličky ve směru od ulice 
Úvoz směrem k Mladotickému nábřeží. 
V horním úseku této uličky jsem však 
zaznamenal nějaké stavební aktivity. 
Znamená to, že touto uličkou bude zne-
možněn průchod? A jak to bude s chod-
níkem v ulici L. Výducha?

Zajistit bezpečný průchod tímto úsekem 
jsme se snažili vybudováním chodníku. 
Část byla již realizována, ovšem v části 
ulice L. Výducha se nám nepodařilo 
získat souhlas majitelů pozemku s umís-
těním chodníku. Proto jsme i na základě 
podnětů Vás občanů, žijících v této čtvrti, 
začali prověřovat situaci průchodu Vámi 
zmíněnou uličkou. 

Osobně se domnívám, že průchod touto 
uličkou by zde měl být zachován a je zde 
potřebný. Vycházím z potřeby zajištění 
bezpečného průchodu touto částí města, 
ze stanoviska právníka města a ze skuteč-
nosti, že tato ulička zde byla užívána již 
minimálně od počátku výstavby rodinných 
domků v této lokalitě. Věřím, že všechny 
tyto skutečnosti budou vzaty v potaz a věc 
bude vyřešena k Vaší spokojenosti. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 

Další otázky a odpovědi naleznete na 
www.mesto-slavicin.cz, rubrika Ptejte 
se starosty. 

Dětské hřiště na ulici Okružní
V současné době realizuje město další

etapu projektu „Regenerace panelového
sídliště Malé Pole“. V rámci prací přibude
37 parkovacích míst, budou opraveny ně-
které chodníky, veřejné osvětlení, dětská
pískoviště, doplněny kontejnery na tříděný
odpad atd. Realizací projektu vznikne také
dětské hřiště na ulici Okružní mezi domy
č. p. 593 – 597. Proti výstavbě tohoto hřiště
jsme obdrželi v září 2009 petici. 

Myslím, že petice vznikla z nedostatku in-
formací, a to přesto, že jsme přípravu projektu
podle našeho názoru nepodcenili. Otázka

tohoto hřiště či spíše travnatého plácku byla
předem projednána se zástupci všech výše
uvedených domů na jednání na Radnici.
Všichni souhlasili, stejně tak jako s rekon-
strukcí pískoviště za domem č. p. 596 a se
zrušením jednoho z chodníků v této lokalitě.
Následně byl zpracovaný projekt více než
měsíc vyvěšen na nástěnce na ulici Dlouhá.
Připomenu, jak bude hřiště vypadat – nebude
zde žádný nepropustný povrch, žádné herní
prvky, dokonce ani žádné oplocení. Povrch
bude stávající, tedy travnatý, pouze dojde
k jeho vyrovnání. Zeleň tedy ubývat nebude,

naopak by měly přibýt keře, aby hrajícím si 
dětem neutíkal případně balón na chodník 
a dále na parkoviště či silnici. Takže celé 
dětské hřiště spočívá v pouhém vyrovnání 
terénu a osetí travou. K žádné další změně 
v místě hřiště nedojde. Fámy o třímetrovém 
plechovém plotu či spoustě betonu a rušení 
zeleně jsou opravdu jen fámami.

Věřím, že tímto sdělením je celá nejasnost 
vysvětlena, na petici jsme také samozřejmě 
reagovali. 

Na další případné dotazy jsme připraveni 
odpovědět kdykoliv či v případě požadavku 
svolat informativní schůzku k podání bliž-
šího vysvětlení. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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Tak jako na jiných školách i Střední od-
borná škola Slavičín zahájila nový školní rok
1. září 2009. Tímto se nám nabízí příležitost 
stanovit si další nezbytné úkoly, z nichž
zmíním alespoň ty nejdůležitější:
 vzdělávání a výchovu žáků nadřadit všem
ostatním problémům ve škole,
 realizovat projekt „Modernizace a ino-
vace náplně výuky v oblasti programování
CNC strojů pro obor Mechanik seřizovač –
mechatronik“v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (fondy
Evropské unie),
 podporovat projekty z fondů EU, zejména
v oblasti přeshraniční spolupráce SR – ČR;
v současné době běží projekt „Prohloubení 
přípravy žáků strojírenských oborů na
jejich budoucí povolání spoluprací s part-
nerskou školou“,
podporovat partnerství školy a zaměstna-
vatelů v regionu jako prioritu rozvoje školy.

Závěrem ještě několik statistických úda-
jů: v řádném denním studiu bude v tomto
školním roce studovat 356 žáků, v denním
nástavbovém studiu 53 a v dálkovém ná-
stavbovém studiu 76. Celkem tedy bude na
SOŠ Slavičín 485 žáků. Ve škole pracuje
39 pedagogických pracovníků a dalších
12 na technickém a ekonomickém úseku.
Celkem 51 zaměstnanců.

Přeji všem žákům SOŠ Slavičín i žákům
okolních škol hodně úspěchů ve studiu.

Pozn.: 
Přihlášky a podrobné informace je možné

získat přímo na SOŠ Slavičín denně od 7.00
do 14.00 hod. nebo na tel. č. 577 342 408,
577 343 665, kl. 11.

Ing. Miroslav Kadlec, ředitel školy

BBurzaa fi reeemm
Na základě dobrých zkušeností z miulých

let uspořádá SOŠ Slavičínt dne 21. října na 
Sokolovně ve Slavičíně schůzku s výchov-
nými poradci základních škol, a to opět 
formou Burzy fi rem.

Cílem této akce je získat žáky základních

škol ke studiu oborů řemesel v souvislosti
s nedostatkem kvalitních řemeslníků v re-
gionu. Výchovným poradcům i samotným
žákům ZŠ bude vysvětlena potřebnost absol-
ventů naší školy u místních fi rem i možnost 
výkonu praxe v těchto fi rmách. 

Zúčastněné fi rmy budou mít na akci vlast-
ní ministánek s možností své prezentace,
výrobního programu a sociálního programu
pro zaměstnance. 

PProjekty ppřiinášejíí penízze
V letošním školním roce zpracovali peda-

gogičtí pracovníci řadu projektů podporova-
ných jak Evropskou unií tak různými nada-
cemi, které přinesly škole nemalé fi nanční
prostředky potřebné k vyšší vybavenosti
školy a tím i ke zkvalitnění výuky. 

Za zmínku stojí projekt z Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika
– Slovenská republika 2007 – 2013, který
v současné době probíhá. 

V tomto projektu s názvem Prohloubení
přípravy žáků strojírenských oborů na jejich
budoucí povolání spoluprací s partnerskou
školou je vedoucím partnerem SOŠ Slavi-
čín a přeshraničním partnerem SOUSaE
Dubnica n. Váhom. Celková hodnota tohoto
projektu je 10 825 786 Kč. Česká strana
obdržela 55 % a slovenská 45 % fi nančních
prostředků. Z těchto fi nančních prostředků
byl zakoupen nový CNC soustruh.

Druhý projekt se týká operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a má název Modernizace a inovace náplně
výuky v oblasti programování CNC strojů
pro obor Mechanik seřizovač – mechatronik.

Hodnota druhého projektu je 1 416 679 Kč.
Spojením těchto dvou projektů, které na

sebe úzce navazují a souvisejí s celkovou
podporou strojírenských oborů ve Zlínském
kraji, se dosáhne výrazného zlepšení úrovně
výuky ve všech strojírenských oborech.

Exxkurrze žžáákků strojjařů 
Ve čtvrtek 15. září 2009 se uskutečnila

exkurze strojařů, obráběčů a elektrikářů
na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně. Této akce, kterou naše škola zajiš-

ťuje opakovaně pro žáky – strojaře, se letos 
zúčastnilo celkem 90 žáků. 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
se řadí k nejzajímavějším akcím s širokým 
spektrem strojírenských oborů a účastí 
českých strojírenských fi rem. Zájem o jeho 
návštěvu z řad studentů byl i letos značný. 
Přestože jednodenní návštěva této velkolepé 
akce nestačí na důkladnější prohlídku všech 
pavilonů, odnášeli si studenti z veletrhu ne-
jen mnoho zajímavých poznatků a postřehů 
z ukázek moderních strojírenských techno-
logií, ale také řadu zajímavých prospektů 
a výrobků z oblasti produkce plastických 
hmot a kovovýroby.  

Mgr. Jana Kubíčková

Střední odborná škola SlavičínS

 Střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou (bez přijímacích zkoušek) 
75-41-M/004 Sociální péče – sociál-
něsprávní činnost 
 23-45-L/004 Mechanik seřizovač – me-
chatronik (obor je materiálně a fi nančně
zajišťován i z fondů Evropské unie)

 Střední vzdělání s výučním listem
(bez přijímacích zkoušek)
1. strojírenské
ŠVP Obráběč kovů – obsluha kla-
sických a CNC obráběcích strojů (obor
s fi nanční podporou z rozpočtu ZK)
ŠVP Automechanik – opravář a řidič
motorových vozidel
2. stavební
ŠVP Mechanik a opravář instalatér-
ských a elektrotechnických zařízení
budov (obor s fi nanční podporou z roz-
počtu ZK)
3. elektrotechnické
 ŠVP Provozní elektrikář pro stroje
a zařízení budov
4. služby 
ŠVP Kuchař – číšník pro restaurační
a rekreační zařízení 
 32-54-H/006 Obuvník (výuka pro
Prabos plus, a. s., Slavičín)

 Nástavbové studium – střední
vzdělání s maturitní zkouškou pro
absolventy tříletých oborů středního
vzdělání s výučním listem ve dvouleté
denní formě a tříleté dálkové formě studia
 64-41-L/524 Podnikání (přijímací
zkouška: MA+ČJ)
Poznámka:
ŠVP – školní vzdělávací program obsa-
hující učivo rámcového vzdělávacího
programu MŠMT rozšířený o učivo pro-
jednané se sociálními partnery v regionu.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pondělí 30. listopadu od 8 do 18 hodin 
pondělí 7. prosince od 8 do 18 hodin 
středa 17. února od 8 do 18 hodin

Divnice 119, 763 21 Slavičín
tel.: 577 342 408, fax: 577 342 408/kl. 33
www.sosslavicin.cz, 
e-mail: reditel@souslavicin.cz,
zastupcetv@souslavicin.cz

Nabídka forem a oborů středního
vzdělávání pro školní rok 2010/2011 
(od 1. 9. 2010)
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Základní škola Slavičín-Vlára

Šesťáákůmmm se ve škkkole líbbí

Změna je život. Některé změny jsou pří-
jemné a těšíme se na ně, jiné nám způsobí
mnoho problémů. Aby přechod do šesté
třídy, do nového kolektivu a často i do nové
školy patřil mezi ty příjemné změny, o to se
snažíme ze všech sil. Šesťáci si v prvních
dnech prohlédli celou školu, navštívili
školní klub, kde se seznámili s jeho činností
a také se mnozí do jeho práce hned zapojili.
Na konci září opustili třídy a zúčastnili se
seznamovacího pobytu na Hájence v Bru-
mově-Bylnici. Strávili zde dva příjemné dny,
lépe se poznali, naučili se spolupracovat,
seznámili se se školním řádem, zvolili si tříd-
ní samosprávu a především si užili spoustu
legrace a příjemných chvil. Po prvním měsíci
jsou děti ve škole spokojené a my věříme, že
tomu tak bude i nadále.

O tom, že i rodiče mají zájem, aby spolu-
práce se školou byla co nejlepší, svědčí jejich
hojná účast na prvních třídních schůzkách
šestých tříd. Mgr. Gabriela Šuráňová 

OOzdraavnýýý pobyt prro páťťákkyy
Třídenní výlet pro páťáky hned začátkem

září? Ano, i touto každoroční akcí se snaží
ZŠ Vlára zpříjemnit start do nového školního
roku žákům 5. tříd i jejich třídním učitelům.

S pečlivě zabalenými zavazadly, dobrou
náladou a úsměvem na tváři nás autobus
zanechal kousek od horského hotelu Lúka
ve Velkých Karlovicích, který se nám stal
po tři dny domovem. 

Téměř letní teploty nás provázely celým
pobytem a sluneční paprsky se staly svěd-
kem naší turistické výpravy k lyžařským
vlekům, sportovní olympiády v netradičních
disciplínách, bitvy o 1. místo ve vybíjené,
přírodovědné hry nazvané „Poznej a chraň“,
ale hlavně navazování pěkných třídních,
ale i mezitřídních kamarádských vztahů. 

A když vládu převzala tma, přišly na řadu
závody v plavání v hotelovém krytém bazé-
nu, seznamovací hry, pexesiáda, diskotéka
a jako překvapení večera textující zpěvák
Zbyněk Horvát, jehož hudební show nám
všem dlouho zůstane v paměti. Celý pobyt 
nám na horském vzduchu a v krásném pro-

středí uplynul jako voda, ale úžasné zážitky,
vzpomínky a přátelství nás budou těšit po
celé další měsíce společného soužití ve škole.

Mgr. Leona Turčinková

ŠSekcee cizíícchh jazykůůů ZŠ VVlárra 
jinnformmujee……

Ve školním roce 2009/2010 opět připra-
vujeme několik cizojazyčných projektů,
díky kterým si naši žáci nejen zlepší a pro-
cvičí znalosti cizích jazyků, tj. angličtiny,
němčiny a ruštiny, ale také se dozví něco
o reáliích jiných zemí. 

První krátkodobý projekt a s ním spojený
projektový týden vztahující se k „Evrop-
skému dni jazyků“ (26. 9.) proběhne již
18. – 28. září. V těchto dnech žáci pomocí
vypracovaných projektů představí nejrůz-
nější evropské státy a anglicky mluvící
země svým spolužákům, kteří tak budou mít 
možnost obohatit své vědomosti o zajímavé
informace, jež běžně v učebnicích nenajdou.

Hotové práce žáků I. a II. stupně budou
vystaveny ve vestibulu ZŠ Vlára, kde si je
může každý prohlédnout a něco nového se
naučit! Mgr. Jarmila Maňasová

ÚÚspěššný pproojekt fifi nancoovaanný EEU
„Moderní knihovnou k efektivní výuce

a čtenářské gramotnosti“ – tak se jmenuje
projekt přeměny školních knihoven na I.
i II. stupni v moderní informační centrum
vybavené moderní technikou a přístupem na
internet. Téměř 2,5 milionu korun z fondu
EU bude čerpat škola do 30. 6. 2012 po dobu
trvání projektu. 

V současné době, při nedostatku fi nanč-
ních prostředků, je to vynikající přínos do
vybavení školy moderní prezentační tech-
nikou. Současně umožní tyto prostředky
zabezpečit provoz školních informačních
center pro žáky i v odpoledních hodinách.
Cílem je zlepšit úroveň čtenářské gramotnos-
ti našich žáků, naučit je pracovat s informa-
cemi, hledat v encyklopediích, na internetu
a samostatně vytvářet prezentace.

Zpracovat projekt z fondů EU do koneč-
né podoby pro podání žádosti není zrovna
jednoduché, ale v tomto případě se námaha
určitě vyplatila. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

1. září je pro mnohé děti významným 
dnem plným očekávání, zvědavosti, ale 
také obav z nového a neznámého prostředí. 
Jde samozřejmě o nástup do základní školy. 
Přivítání dětí a první seznámení se školou 
připravila ve třídě paní učitelka Mgr. Darja 
Konečná takovým úžasným způsobem, že 
si zcela jistě všechny děti získala a zahájení 
školního roku jim velmi zpříjemnila. Patří 
jí za to naše uznání a poděkování.

Pavla Hudčeková

MO ČSŽ Slavičín pořádá

PODZIMNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK 
22. – 23. října v Orlovně, 

po oba dny od 12 do 18 hodin.
Příjem omezen do 30 ks. 

Milí rodiče, milé děti, přemýšlíte, co bu-
dete dělat v čase dlouhých podzimních
a zimních odpoledních hodin? Nabízíme
Vám řešení: ve středu 14. 10. 2009 v 16 ho-
din zahajujeme na Orlovně ve Slavičíně
14. ročník

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ 
ve věku 2 – 6 let. Přijďte si mezi nás za-
cvičit, zazpívat a třeba i zatančit.
Cvičení je ZDARMA. Těšíme se na Vás.
Informace: vedoucí cvičení
Ing. Eva Hubíková, tel.: 737 810 692.

Základní škola Malé Pole pořádá dne 
27.  10. 2009 (úterý) ve spolupráci s Městským 
infocentrem a Domem dětí zábavné odpoled-
ne. Sraz všech strašidelných bytostí (duchů, 
čarodějnic, kouzelníků, vlkodlaků, černých 
koček, pavouků, netopýrů, upírů a jiných po-
dobných strašidel, kteří v tento den obživnou 
prostřednictvím masek a převleků) je v sále 
Sokolovny od 15 hodin. Na programu budou 
soutěže, přehlídka strašidelných masek, 
ocenění přinesených dýňových strašidel 
a spousta zábavy. Nebude chybět hudba 
a občerstvení. Srdečně jsou zvány všechny 
děti ze Slavičína a okolí.

Připomínáme rodičům dětí, které ještě 
do mateřské školy nechodí, že si mohou 
každý měsíc přijít společně pohrát. Se-
známíte se s prostředím, kde budou Vaše 
děti v budoucnu trávit mnohdy většinu 
dne a s učitelkami, které o děti pečují.

Ještě v letošním roce se můžeme 
setkat v úterý 20. 10., ve čtvrtek 
19. 11. a ve čtvrtek 17. 12., vždy v době 
od 14 do 16 hodin.

Těší se na Vás kolektiv MŠ Malé Pole

ZŠ Malé Pole
Pozvánka na Haloweenskou párty

Mateřská škola Malé Pole

Hrajeme si společně

PPodděkkoovváníí
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Ať se to dětem líbí nebo ne, nový škol-
ní rok je prostě tady, a to se vším všudy:
neoblíbeným budíkem počínaje, školními
povinnostmi, hlavně pak úkoly, konče. Sem
tam se děti, pomalu se zachumlávající do tep-
lých svetrů a bund, vracejí ve vzpomínkách
ke všemu tomu, co náleželo k magickému
slovu prázdniny. Osvobození od školního
budíku, sluníčko, teplo a hlavně volno mající
různé podoby: pobyt u babičky, s rodiči na
dovolené doma či v zahraničí, více času pro
své nejbližší, kamarádky a kamarády, pro
koníčky, ale i tábory.

Když se poohlédneme, máme za sebou
v rámci rekapitulace 126 dětí zrekreovaných
prostřednictvím námi nabídnutých letních
aktivit, jimiž byly letní tábor v horském
hotelu Martiňák od 1. do 10. 7., příměstský
tábor s tématickým zaměřením „Cesta kolem
světa“ od 13. do 17. 7., příměstský tábor se
sportovním a tábornickým zaměřením od
20. do 24. 7., příměstský tábor se všeobecným
zaměřením od 27. do 31. 7., letní miniškolička
Hip-Hopu od 17. do 19. 8., příměstský tábor
se zaměřením na PC od 24. do 28. 8. 2009
(ve spolupráci s Nadací Jana Pivečky ve
Slavičíně).

Za možnost uspořádat naši poslední
aktivitu patří velké poděkování za pocho-
pení ředitelce Nadace Jana Pivečky, paní
Mgr. Boženě Filákové.

Školní rok v DDM odstartovala 9. září
2009 akce celostátního charakteru „Den,
kdy svítí světlušky“. Pět světluščích dvojic
vybralo na území Slavičína celkem 15 052 Kč
(spočítala šestičlenná komise po rozpečetění
pokladniček; další den byly tyto fi nanční
prostředky odvedeny na BÚ Světlušky, a to

prostřednictvím KB ve Slavičíně). V době 
ekonomické krize dle našeho názoru velmi 
pěkný výsledek svědčí o tom, že ve spoustě 
lidiček bije empatické srdíčko. Je na místě 
poděkovat v této souvislosti participujícím 
subjektům: ZŠ Vlára Slavičín, ZŠ Malé Pole 
Slavičín, Gymnázium Jana Pivečky ve Sla-
vičíně, SOU a SOŠ ve Slavičíně-Divnicích, 
a to včetně velmi pozitivního přístupu všech 
ředitelství uvedených subjektů.

Den na to, 10. září, jsme tak, jak jsme 
přislíbili, distribuovali své nabídkové listy 
s pravidelnými aktivitami (zájmové krouž-
ky) klientům všech školských zařízení na 
území našeho města. Klienti v nich najdou 
i novinky, kupř. zájmové kroužky „digitální 
fotografi e“, „atletiku“, další kroužek „Hip-
Hopu“ a také „SemTamFórek“ (povede jej 
režisér SemTamFóru Honza Julínek).

Naše zařízení reagovalo i na Ekoden, 
který se ve Slavičíně na Horním náměstí 
konal dne 15. září 2009.

Ve dnech 25. – 26. září 2009 proběhl již VI. 
ročník Pohádkiády, a to již tradičně ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou ve Slavičíně.

Připravujeme další ročník tradiční 
sportovní akce pro rodiče a děti Závodí celá 
rodina – sobota 17. 10. 2009 (ve spolupráci 
se Sokolem Slavičín), třídenní integrač-
ní zájezd do Prahy – pátek 23. – neděle 
25. 10. 2009, další ročník soutěže O nejkrás-
nějšího Dýňáka – úterý 27. 10. 2009, spojeno 
tentokrát s diskotékou pro děti, soutěžemi 
a hrami a samozřejmě s vyhodnocením 
vlastní soutěže (mimo DDM participují na 
akci ZŠ Malé Pole a Městské infocentrum 
Slavičín). 

Zdena Odehnalová

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

 V úterý 8. září se uskutečnila veřejná
fi nanční sbírka studentů GJP Slavičín na
území Zlínského kraje. Účelem bylo shro-
mažďování finančních prostředků pro
občanské sdružení Šance, sdružení rodičů
a přátel hematologicky a onkologicky ne-
mocných dětí Dětské kliniky FN Olomouc.
Prodeje se zúčastnilo 6 dvojic studentů ze
třídy septimy, kteří navštívili města Slavičín,
Luhačovice, Bojkovice, Uherský Brod, Zlín,
Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice a Štítná
nad Vláří. Prodejem předmětů byla vybrána
pěkná částka 13 149 Kč. Děkujeme všem,
kdo přispěli.
Dne 31. srpna 2009 proběhla schůze
Školské rady, kde byly schváleny Výroční
zpráva a Školní řád.
 Dne 15. září se škola zapojila do dobro-
činné sbírky Srdíčkový den. Výtěžek z této
sbírky je určen na podporu dětských oddě-
lení nemocnic v České republice a zařízení
pečujících o nemocné děti.
 V průběhu měsíce září byly realizovány
adaptační kurzy pro nové třídy studentů
primy a G-1. Cílem bylo vzájemné poznání
a sblížení s novým kolektivem.
 V týdnu od 7. do 11. září absolvovaly třídy
G-4 a Oktáva poznávací zájezd do Prahy.
 Studenti našeho gymnázia odjeli na vý-
měnnou stáž do Francie – partnerské školy
Lyceé Jean Moulin v Thouars, a to v termínu
od 25. září do 3. října 2009.
 Studenti z GJP Slavičín se podíleli při
organizaci Jablečných slavností v Hostětíně,
pořádaných nadací Veronika Hostětín dne
27. září 2009. Bc. Marie Stejskalová

Gymnázium 
Jana PivečkyJana

Ve dnech 28. – 30. 8. se ve slavičínské 
sportovní hale konal fl orbalový turnaj 
žen, kterého se zúčastnilo osm družstev – 
pět z České republiky a tři ze Slovenska. 
Družstva byla rozlosována do dvou skupin, 
kde se hrálo systémem každý s každým. 

Naše děvčata ve své skupině porazila 
Zlín 5:0, juniorky z Nemšové 7:0 a Prešov 
7:0. Ve čtvrtfi nálovém zápase si lehce pora-
dila s Lipníkem nad Bečvou poměrem 7:1. 

Semifi nálová utkání už byla podstatně 
vyrovnanější. V prvním ženy z Nemšové 
porazily Zlín 6:4. Ve druhém nastoupila 

naše děvčata proti Uherskému Brodu. Ještě
tři minuty před koncem jsme prohrávali
v poměru 3:1. Ale ve strhujícím závěru a za
podpory plné tribuny se nám 10 vteřin před
koncem podařilo vyrovnat. Na samostatné
nájezdy jsme nakonec zápas vyhráli.

Finálové utkání přineslo velkou fl orba-
lovou bitvu. Naše družstvo nad Nemšovou
ještě nikdy nevyhrálo, a to byla veliká
motivace. Po závěrečném hvizdu vytryskly
gejzíry radosti. Vyhráli jsme 3:0 a převzali
z rukou pana starosty Ing. Končického
pohár pro vítěze. 

Nejlepší brankářkou kvalitně obsaze-
ného turnaje byla vyhlášena naše Leona
Mudráková, nejlepší střelkyní Izraelová
z Nemšové. Ocenění a poděkování však pa-
tří všem hráčkám za bojovnost a nasazení.

Konečné pořadí turnaje: 1. Slavičín,
2. Nemšová, 3. Zlín, 4. Uh. Brod, 5. Prešov,
6. Nemšová – juniorky, 7. Lipník nad Beč-
vou, 8. Val. Klobouky. 

Děkujeme sponzorům: paní Jindřiška
Vaclová, pan Jaroslav Gubiš, Ing. Libor
Barbořík VS Computer, COOP market.

Rudolf Novotný

Mezinárodní fl orbalový turnaj

Gymnáziium JJana Pivvečky vee Slavvičíně
Vás srdeečně zvee na výsstavuu

Plenér Újezd 2009
2. 10. – 12. 111. 2009 ggalerie gymnnázia

vernissáž: pátek 2. 10. v 188 hoddin 
huddba: Miroslaav Slámeeččka 

vystaavujíící: Franntišek Slloovákk, 
Jitka Gotttfrieedová, KKatka Frryyzelkková, 

Honzaa Maana, Petrra Tomáánnkovvá, 
Marcela Lyysáčkováá, Tom HHHeczko, 

Veronikaa Maaňasová, Jitka ZZemannová, 
Miroslavv Slámečka, LLucie LLyysáčkková, 
Miroslavv Proocházka, Marie LLudíková.

Slavnostní imatrikulace studentů
prvních ročníků osmiletého a čtyřletého
studia Gymnázia Jana Pivečky Slavičín
se uskuteční dne 8. října 2009 v 15 hodin
v obřadní síni Radnice Slavičín.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na gymnáziu: 11. listopadu 2009

po celý den od 8.00 do 18.00 hodin.
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Trrojnáásobbnéé napaddení vv reesstauuracícch

Dne 19. 8. 2009 ve 23.50 hod. vyslal ope-
rační důstojník PČR hlídku OOP Slavičín
k Městské nemocnici ve Slavičíně za účelem
kontaktování poškozeného, který na linku
158 oznámil své fyzické napadení v restau-
raci. Poškozený uvedl, že byl bezdůvodně
fyzicky napaden hostem restaurace, který
ho udeřil hlavou do brady, čímž mu způsobil
tržnou ránu. Dále uvedl, že toto zranění si
vzhledem k jeho charakteru nechá ošetřit 
na úrazovém oddělení v Krajské Baťově
nemocnici ve Zlíně. Jediným důvodem na-
padení snad mohla být podle jeho mínění
podnapilost hosta a reakce na to, že si chtěl jít 
zahrát v restauraci stolní fotbal a host, který
ho napadl, tomu tak nechtěl. Poškozený byl
na místě dále poučen a vyrozuměn o tom,
že spisový materiál o jeho oznámení bude
předán k projednání pro podezření ze spá-
chání přestupku proti občanskému soužití
dle § 49/1 c z. č. 200/90 Sb. na Městský úřad
ve Slavičíně.

Dne 21. 8. 2009 kolem 03.00 hod. po-
dezřelý občan v restauraci ve Slavičíně
fyzicky napadl za přítomnosti dalších
hostů restaurace poškozeného, kdy mu
úderem pěstí do obličeje způsobil dvojitou
zlomeninu spodní čelisti. Podezřelý předtím
v restauraci obtěžoval hosty v herně a poté,
co byl hosty z restaurace slovně vykázán,
fyzicky napadl další občany, kterým však
nezpůsobil zranění vyžadující si lékařské
ošetření. V dané věci byly zahájeny úkony
trestního řízení, neboť na podkladě prove-
deného šetření je odůvodněno podezření
ze spáchání trestného činu výtržnictví dle
§ 202/1 tr. z. a trestného činu ublížení na
zdraví dle § 221/1 tr. Zákona. 

Dne 4. 9. 2009 ve 23.45 hod. vyslal OD IOS
Zlín hlídku OOP Slavičín do restaurace ve
Slavičíně, kde mělo dojít k fyzickému napade-
ní občana. Na místo se dostavila hlídka OOP
Slavičín, která kontaktovala oznamovatele
a zároveň poškozeného, který uvedl, že ve
večerních hodinách přišel do restaurace, kde
seděl u jednoho stolu se svými kamarády. Asi
kolem 23.30 hod. za ním přišel jeho známý

o berlích. Jednalo se o hliníkové zdravotnic-
ké berle. Muž o berlích začal poškozeného 
slovně urážet a napadat. Vše vyvrcholilo 
tím, že útočník vzal oběma rukama jednu 
ze svých berlí a udeřil s ní poškozeného 
do zápěstí LHK, čímž mu způsobil drobný 
hematom. Poškozený na místě lékařské 
ošetření nežádal a uvedl, že se následujícího 
dne dostaví na úrazovou ambulanci Krajské 
nemocnice T. Bati, kde si nechá ruku ošetřit 
a s lékařskou zprávou se dostaví na OOP 
Slavičín. Při rozmáchnutí touto berlí došlo 
k neúmyslnému poškození skleněného cy-
lindru se žárovkou na stolní lampě, která 
stála na okenním parapetu. Oznamovatel 
byl policií na místě vyrozuměn dle § 58 odst. 
4 z. č. 200/90 Sb., že věc bude šetřena jako 
přestupek proti občanskému soužití dle § 49 
odst. 1 písm. a, c z. č. 200/90 Sb. a předána 
k dalšímu projednání přestupkové komisi.

ZZraněěna bbyla řidičččka a jjejíí čtyřřletá 
dcerkka, ddrruhhý řidičč vyváázl nnezrraněnn

Jednotky profesionálních a dobrovol-
ných hasičů ze Slavičína vyjížděly v pátek 
12. 9. 2009 krátce po půl čtvrté na pomoc po 
dopravní nehodě dvou osobních aut značek 
Alfa Romeo a Škoda Felicia, které se střetly 
mezi obcemi Slavičín a Jestřabí. 

Po vzájemném čelním střetu obou vozů 
na horizontu silnice zůstalo první auto 
částečně na vozovce a druhé zastavilo až 
zcela mimo silnici. Řidič alfy nebyl při 
nehodě nijak zraněn. Ve druhém voze se 
ale zranila jak řidička, tak i její čtyřleté 
dítě, které od vážnějšího úrazu ochránila 
dětská autosedačka. Zraněné do své péče 
převzala posádka zdravotnické záchranné 
služby, která je po prvotním ošetření ihned 
odvezla do nemocnice.

Nikdo z účastníků nebyl ve vracích zaklí-
něn, a tak se hasiči věnovali zajištění aut proti 
případnému požáru a úniku provozních ka-
palin z poškozených vozidel.Po dobu zásahu 
složek integrovaného záchranného systému 
byla částečně omezena průjezdnost po silnici 
II. třídy. Dopravu na místě pomáhali řídit 
dobrovolní hasiči a policie ČR. 

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Policie České republiky informuje

SBD OBZOR Slavičín, na základě 
rozhodnutí představenstva, žádá z dů-
vodu aktualizace stavu bytového fondu 
uživatele družstevních bytů a vlastníky 
bytových jednotek, kteří mají provedené 
stavební úpravy v bytech (jedná se o re-
konstrukce bytových jader a výměny 
oken, případně jiné stavební úpravy pod-
léhající schválení družstvem) a doposud 
tyto úpravy v bytech nenahlásili, aby tak 
učinili nejpozději do 31. 12. 2009.

Pokud tak neučiníte do výše uvedené-
ho data (kdy k tomuto nahlášení stavební 
úpravy budeme přistupovat bez postihu), 
bude dále družstvo postupovat na základě 
kontrol v souladu se stanovami družstva 
u družstevníků a mandátními smlouvami 
o správě u vlastníků bytů a z toho vyplý-
vajících důsledků.  Ing. Miloslav Ptáček,

předseda představenstva

Tělocvičná jednota SOKOL Slavičíndnota SOdnononooonotatattaa S SSS SO
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Slavi-s s s s DoDoDoDoDoD mememememeemmmm mm děděděddědětítítí aa aaa    
čín pořádá 14. ročník populárního závodu111114. rrrrrročníníníníníníkkkk popopopopopopuulárnrnrnnnn

ZÁVODÍ CELÁ RODINADÍ CELÁ RO
v sobotu 17. října 2009 v 9 hodin177. řřřřříjíjíjíjíjjnannn  22222200000009 v

- sportovní hala SK Slavičín.vní hahahahahaalalalaaa SSS SSSKKK KK S

SSeniooor kklub Diivvnice VVás zvee na

DIIVNNNIICKÉ HODDOOOVÁÁNÍ 
AA VVÝSSSTTAVUU HELLIGGGOONEKK

ss koššttovváním dddomácíchh dobbrot 
a hodovooou zábaavoouu

v ssoboottu 17. 10. 2009 ood 114 hodin 
v bbýývalé škoolle v Diivnnicíchh. 

Po letní odmlce můžete sobotní večery
trávit znovu před fi lmovým plátnem. 

Od září pokračuje ve Slavičíně série
sobotních promítání díky unikátnímu 
projektu Film a škola a Vy si tak můžete 
zdarma užít další bijáky podle Vašeho 
gusta. Novinkou je změna webu s hla-
sováním, který se přesunul na adresu 
dokinavsobotu.slavicin.org. Promítat se 
bude každý měsíc, na výběr budete mít 
hned tři snímky a opravdové fi lmové 
labužníky čeká po každém fi lmu ještě 
krátká beseda. To abyste měli sobotní 
fi lmový servis kompletní.

Nejbližší promítání Vás, milí diváci,
čeká v sobotu 24. října.

Srdečně zveme mládež od 15 do 26 let 
do nízkoprahového zařízení KamPak?
v domě č. 96 na Horním náměstí ve Sla-
vičíně (růžový dům vedle autoservisu).
Nabízíme:
 možnost posedět v nealkobaru, 
 zdarma využívat výtvarný ateliér, 
hernu se stolním fotbalem,balem,
 relaxovat při četbě časopisů,,opisbě časoři četbrelaxo
 popovídat si s vrstevníky,íky, evnt si s vrsovídapopo
 připravit se do školy,olyse do škpravit přip
 poradit se s odborníkem, který pomůžeditpora
hledat řešení problému...
Připravujeme taktéž zajímavé jednorázo-
vé programy pro mládež.
Vstup je volný a anonymní. 
Bližší info na tel. čísle 776 673 995, 
www.kampak-slavicin.cz nebo na e-mai-
lové adrese: kampak.slavicin@gmail.com
POZOR – od 1. 10. 2009 se mění otvírací
doba zařízení. Otevřeno bude: 
Po 15 – 20 hodin, Čt 14 – 20 hodin, 
Pá 15 – 22 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kopaná FC TVD
Muži A
Ne  11. 10. MSK Břeclav, 10.15
Ne  25. 10. SK Líšeň, 10.15
Muži B
Ne  4. 10. FK Admira Hulín, 10.15
Ne  18. 10. SK Rusava, 10.15
Dorost
So   3. 10. Podlesí, 10.00
So   17. 10. Val. Klobouky, 10.00
So   31. 10. Vlachovice, 10.00
Žáci
So   10. 10. Val. Klobouky, 9.30 a 11.15
So   24. 10. Vlachovice, 9.30 a 11.15
Přípravka
Po   12. 10. FC Viktoria Otrokovice, 16.00
Po   26. 10. SK Viktoria Bojkovice, 16.00

VD

VVýzvva SBBBDD OBZOOOR Slaaviiččín
(uuživvatellůůmm družžžstevnníchh byttů 
a vlastnííkkůům byttoovýchh jeeddnootek)

Přijďte trávit volný čas do 
nízkoprahového zařízení.

Kino v sobotu hraje znovu na přání
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V pátek 4. 9. 2009 byla slavnostně otevře-
na zrekonstruovaná kuželna v zámeckém
parku ve Slavičíně. Rekonstrukce proběhla
díky fi nanční dotaci ze Zlínského kraje
a města Slavičín, za což patří oběma insti-
tucím upřímné poděkování! 

Ruku k dílu přiložili samozřejmě i sa-
motní kuželkáři, členové Kuželkářského
klubu Slavičín, neboť kromě odborných
stavebně izolačních a elektroinstalačních
prací a kromě zhotovení sádrokartonové-
ho stropu a montáže technologie kuželny
zajistili všechny ostatní práce svépomocí
formou brigád členové KKS. 

Rekonstrukční práce probíhaly od
posledního červnového týdne a byly ukon-
čeny 3. září, rekonstrukce tedy proběhla
v průběhu školních prázdnin, tak, jak bylo
původně naplánováno.

Dodržení plánovaného termínu nebylo
vůbec jednoduché, neboť montáž techno-
logie kuželny musela být jednou posunuta
o týden z důvodu vysoké vlhkosti uvnitř
budovy a podruhé byla montáž technologie
zhruba po týdnu přerušena na 10 dnů opět 
z důvodu vysoké vlhkosti, což odporovalo
technologickému postupu montáže drah
kuželny. Musela být přijata a zrealizována
technická opatření k odstranění vlhkosti
a její udržování v předepsané toleranci, aby
se mohly dokončit montážní práce. Jak se
říká: „kdo chce, hledá řešení“. Díky něko-
lika nadšencům byla rekonstrukce zdárně
a v termínu dokončena a mohl nastat dlouho
očekávaný slavnostní okamžik, otevření
zrekonstruované kuželny!

I přes deštivé počasí přijali pozvání na
tuto akci jak vzácní hosté, tak široká veřej-
nost, která fandí kuželkářskému sportu.
I když celý den pršelo, mohl díky zastřešení
prostoru před kuželnou městským stanem
program slavnostního otevření proběhnout 
v nezměněné podobě.

Po úvodních proslovech hostů, mezi
kterými nechyběli hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák, starosta
Ing. Jaroslav Končický či poslanec PS Par-
lamentu ČR Josef Smýkal, vyzval prezident 
Kuželkářského klubu Slavičín Ing. Rudolf 
Fojtík hosty ke slavnostnímu přestřižení
pásky. Samozřejmostí byly premiérové hody
přítomných na zcela nových dráhách. Celé
odpoledne probíhalo v přátelské atmosféře
díky hudebnímu doprovodu country kapely
Karavana i občerstvení, které na tuto akci
dodala Restaurace Zámek. 

Kuželna je otevřena široké veřejnosti, ať
už prostřednictvím amatérské kuželkářské
CAMO ligy či formou pronájmů, které si
můžete objednat na tel.: 604 715 537. 

Věřím, že budete příjemným prostředím
kuželny a kvalitou služeb Kuželkářského
klubu Slavičín mile překvapeni! 

Mgr. Aleš Ptáček za KK Slavičín

Pásku u zrekonstruované kuželny přestřihli hejtman,
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Tato akce byla zrealizována s fi nanční 
podporou Zlínského kraje a města Slavičín.

starosta a prezident!

Amatérská soutěž
zahajuje v prvním
týdnu v říjnu. Hrací
dny jsou každé pon-
dělí – středa – pátek.
Začátky utkání jsou
v 16.00 hod., v 18.00 hod. a ve 20.00 hod.
O amatérskou ligu zaznamenáváme zvy-
šující se zájem, v ročníku 2009/2010 před-
pokládáme účast 20 družstev! V každém
družstvu hrají 4 hráči. Doporučuje se mít 
k dispozici alespoň 5 hráčů. Jednoduchý-
mi počty zjistíme, že letošního ročníku
amatérské ligy se aktivně zúčastní cca
100 lidí. Je úžasné, že se nám podaří
přitáhnout pro pravidelný sport 100 lidí!

Družstvo KK 
Slavičín Soutěž

A družstvo 2. liga ČR

B družstvo Jihomoravská divize

C družstvo Zlínská krajská soutěž

Dorost 2. Liga dorostu ZL kraje

Co hrajeme v soutěžním ročníku 2009/2010

Pozvánka na kuželnu na 
domácí zápasy v měsíci říjnu
Jihomoravská divize
Sobota  3. 10. 2009, 14.00
KK CAMO Slavičín B - TJ Slavia Kroměříž 

Sobota  17. 10. 2009, 14.00  hod.
KK CAMO Slavičín B - SKK Dubňany 

Sobota  31. 10. 2009, 14.00 
KK CAMO Slavičín B - TJ Valašské 
Meziříčí B

Dorost 2. liga
Neděle  4. 10. 2009, 10.00
KK CAMO Slavičín - KK Kroměříž B

Neděle  25. 10. 2009, 10.00
KK CAMO Slavičín - TJ Zbrojovka Vse-
tín 

Zlínská krajská soutěž 
Neděle  18. 10. 2009, 09.00 
KK CAMO Slavičín C - Sport centrum 
Bylnice B

Muži 2. liga ČR
Přestože máme zrekonstruovanou kužel-
nu, máme bohužel jen dvě dráhy. Soutěžní 
řád 2. ligy vyžaduje 4dráhu. Naše „Áčko“ 
si musí, bohužel, pro domácí zápasy pro-
najímat kuželnu ve Zlíně. Takže zveme 
Vás na zápasy 2. ligy do Zlína.

Sobota  3. 10. 2009, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín - KK Hagemann 
Opava

Sobota  17. 10. 2009, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín - SOKOL Přemyslo-
vice 

Pozvánka na Slavičínskou
kuželkářskou ligu amatérů
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Ne každý z obyvatel našeho města dosud
ví, že náš kostel a zámek mají své tajemné
obyvatele. Jsou to netopýři – ti podivní tvo-
rečkové, opředení nejrůznějšími pověrami
a předsudky. V půdních prostorách pod
plechovou střechou kostela jsou ty nejlepší
podmínky vyhovující životním potřebám
jedinců druhu netopýra velkého. Mnoho mi

Nabízíme: 
 Počítačové kurzy 
 Základy práce s PC
20 hodin – nezaměstnaní, matky na 
MD, handicapovaní, senioři (300 Kč)*, 
zaměstnaní (650 Kč)*
 Práce s programy Word a Excel 
40hodin (800 Kč)*, zaměstnaní(1 500 Kč)* 
 Práce s programem PowerPoint
10 hodin (300 Kč)*, zaměstnaní (500 Kč)*
 Tvorba webových stránek
20 hodin (550 Kč)*, zaměstnaní (900 Kč)*
 Práce s programem Corel
20 hodin (400 Kč)*, zaměstnaní (800 Kč)*
 Jazykové kurzy pro školní rok 
2009/2010
 Jazyk ruský a jazyk anglický pro 
začátečníky a pro pokročilé
2 hodiny týdně, celoročně (3 000 Kč za 
školní rok)
 Konverzace v angličtině s rodilým 
mluvčím pro pokročilé
vhodné pro studenty, kteří si chtějí doplnit 
své studium angličtiny nebo se připravují 
na některý typ jazykové zkoušky i pro dal-
ší zájemce (cena dle počtu hodin týdně)
Jazyk německý pro začátečníky a pro 
pokročilé
2 hodiny týdně, celoročně (2 500 Kč za 
půl roku)
 Kurz domácí ošetřovatelské péče 
pro začátečníky
50hodinový kurz, jehož náplní je získá-
ní teoretických znalostí i praktických 
dovedností z problematiky ošetřování 
nemocného v podmínkách běžné do-
mácnosti. Podmínkou je věk od 15 let. 
Po absolvování je možné pokračovat 
v navazujícím kurzu pro pokročilé.
 Paličkování
20hodinový kurz, který zájemce uvede 
do tajů tohoto krásného umění a naučí 
vytvářet vlastní paličkovanou krajku. 
Cena kurzu 750 Kč. 
)*poplatky u všech kurzů jsou fi nanč-
ním příspěvkem účastníka na úhradu 
nákladů kurzu
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.
DÁLE nabízíme možnost použití PC
a internetu v prostorách Vzdělávacího 
střediska, krátkodobý pronájem počítačo-
vé učebny i učebny v č. p. 96, kopírovaní, 
zálohování, tisk, laminování, kroužko-
vou vazbu a termovazbu dokumentů.
Každou středu od 16 hodin můžete v domě 
č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat 
Dílnu inspirace.
Plán aktivit v dílně na říjen:
7. 10. Šitá přáníčka
14. 10., 21. 10. a 29. 10. Drátkování 
Bližší informace na telefonním čísle 
777 913 782.

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě, 
kterou díky podpoře města Slavičín můžeme 
uskutečňovat. 

Díky grantu mohou naši uživatelé jezdit 
na koně do stáje v Lipině. Mnozí z nich jsou 
trvale upoutaní na vozík a jízda na koni je 
pro ně nejen krásným zážitkem, ale hlavně 
rehabilitací s prvky hipoterapie, která jim 
zprostředkovává trojrozměrný pohyb, pro 
lidi bez handicapu běžný. Zájem a ohlas 
o tyto jízdy jen potvrzuje, že nejkrásnější po-
hled na svět je z koňského hřbetu. Doufejme, 
že budeme moci našim uživatelům dokázat 
tuto aktivitu udržet a sehnat potřebné dotace 
na její pokračování. 

Marcela Šmotková, DC Maják Slavičín

Dne 3. 8. až 7. 8. 2009 se 21 dětí od 4 do
12 let ze Slavičína a okolí zúčastnilo tábora
na Charitě sv. Vojtěcha. Díky velkému ohlasu
proběhl již 2. ročník s názvem Veselé prázd-
ninování II. Během pěti dnů jsme navštívili
mnoho zajímavých míst, kam se jen tak děti
nedostanou, mezi kterými bylo pracoviště
Policie ČR, městská knihovna, záchranná
služba, kde si děti pod odborným vedením
paní Gergelové mohly ověřit své dovednosti
z první pomoci.

Kromě exkurzí si táborníci užili spoustu
legrace, her a soutěží, za které byli po právu
odměněni. Jako správný tábor jsme se zú-
častnili stezky odvahy na místním hřbitově,
kde na „zlobivé děti“ čekala opravdová bílá
paní. Tomu všemu předcházel táborák se
špekáčky a zpíváním. 

Po návratu ze stezky čekalo na děti
spaní ve spacácích. Doufáme, že malým
táborníkům zůstaly jen hezké vzpomínky,
tak jako nám.

Všem, kteří pro nás připravili program
a věnovali se nám, děkujeme za vstřícnost 
a ochotu!

Iveta Zielinová, Denní centrum Maják 
Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Tajemství kostelní věže aneb jak žijí netopýři 
o nich vyprávěl bývalý pan farář Zapletal. 
Pod střechou slavičínského zámku zase 
přebývá netopýr brvitý... Kolik jich tady je 
a jak žijí, kde přezimují, zda jsou užiteční, jak 
můžeme přispívat k jejich ochraně... na tyto 
otázky zná odpověď fundovaný člen České 
společnosti za ochranu netopýrů pan Petr 
Wolf, který také u nás každoročně provádí 
záznamy o počtech přírůstků v koloniích. 
Velice nás potěšil svojí ochotou přijet i mimo 
jeho pracovní program, aby nám život ne-
topýrů slovem i obrazem přiblížil. Můžeme 
se tedy těšit na den 9. října a od 18 hodin 
zhlédnout v Sokolovně promítání s besedou 
a následnou podvečerní vycházkou do okolí 
netopýřích příbytků. K účasti za bližším 
poznáním přírodních zvláštností v našem 
bezprostředním okolí jste všichni srdečně 
zváni.  Marie Rumplíková

Prázdniny s charitou

Vzdělávacího střediska
Informace

DC Maják Slavičín
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I když je podzimní čas jedním z méně
vítaných hostů pro většinu populace, lze jej
přes všechny jeho meteorologické rozmary
prožít příjemně, a to nejen v pohodlí svých
domovů. Možná i proto je první říjnový týden
už několik let zasvěcen zvýšené aktivitě
všech knihoven v republice s cílem zpestřit 
tuto poněkud pošmournou část roku svým
návštěvníkům a přivést je na jiné myšlenky
– zejména ty literární.

Letošní Týden knihoven spadá do období
od 5. 10. do 11. 10. s ústředním motivem
Knihovna mého srdce. Dané téma v podstatě
navazuje na anketu Kniha mého srdce, jejíž
snahou je vybrat tu „nej“ knihu, která je
citovou záležitostí většiny obyvatel státu
a také jeho jednotlivých míst a měst. Dosa-
vadní výsledky ankety ve Slavičíně známé
z předchozích čísel tohoto zpravodaje jasně
hovoří o tom, že čtenářství zde má dávné ko-
řeny a jeho obyvatelé lásku ke knize hluboko
v srdci. To každoročně dokazují nezanedba-
telným počtem výpůjček i návštěv knihovny.
Snad tedy následující program Týdne přiláká
nejen skalní, ale i nové zájemce o literaturu.
 Čtvrtek 1. 10. v 15.00 hodin
Nejmilejší knížky skřítka Nezbedníčka
Odpoledne s oblíbenou pohádkovou posta-
vou pro rodiče s dětmi. 
 Pondělí 5. 10. od 7.30 do 12.00 hodin
Internetová poradna
Opakovací lekce k základům internetu pro
seniory (začátečníky i pokročilé) a také pro
všechny ostatní zájemce. Tyto individuální
i skupinové lekce budou probíhat každé další
říjnové pondělí od 9.00 do12.00 hodin.
 Úterý 6. 10. ve 13.30 hodin 
Neotesánkovy příhody
Pořad pro družiny ZŠ na téma základy
společenského chování (soutěže, kvizy, hry,
maňáskové divadlo, dramatizace příběhů).
 Středa 7. 10. od 8.00 hodin
Čteme od srdce
Celodenní veřejné společné čtení pro při-
hlášené třídy ze ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole
a Gymnázia J. Pivečky. Součástí akce je
prezentace vítězných titulů Kniha mého
srdce, diskuze k současným bestsellerům
pro mládež, k jejich autorům a dalším no-
vinkám na české i světové literární scéně.
Účastníci veřejného čtení se mohou zapojit 
do nové čtenářské ankety s názvem Čtenář-
ská přání, kde mohou výhledově uvést své
náměty a požadavky na služby knihovny
v budoucích prostorách na Horákově vile.
Nej – knihy!
Výstava nejpreferovanějších knih v anketě
KMS -TOP 12 s doprovodnými texty k jejich
autorům, vzniku a obsahu těchto vítězných
děl. 
Knihovna 2009 
Výstava fotodokumentů z akcí letošního
roku potrvá do konce listopadu.
 Středa 7. 10 v 17.00 hodin
Mnozí domů nedoletěli 
Beseda pro veřejnost v knihovně u příle-
žitosti 65. výročí letecké bitvy nad Bílými
Karpaty s Josefem Ščuglíkem, správcem
Městského muzea. 

 Čtvrtek 8. 10. od 7.30 do18.00 hodin
Procházka knihovnou – Den otevřených
dveří
Program: 
Kam se schovala tahle knížka? Průběžné 
lekce k ovládání elektronického katalogu 
knihovny a k orientaci ve fondu knihovny 
v oddělení beletrie, naučné literatury a v od-
dělení pro děti pro všechny věkové kategorie 
návštěvníků. 
Literární hrdina, který mě fakt bere. Sou-
těžní pořad pro děti a mládež s kvizy, hlavo-
lamy, křížovkami a výtvarnými aktivitami.
Začátek ve 14.00 hodin.
Je libo thriller nebo lovestory?
Velká výstava knižních novinek, jejichž
četba Vám zaručeně rozbuší srdce! Součástí
výstavy je prezentace těchto děl pro jednot-
livce i skupiny. 
Bibliokavárna aneb od každé knížky kou-
sek. Literárně diskusní posezení s knihou
u kávy nebo čaje pro veřejnost v knihovně.
Návštěvníci pořadu čtou úryvky z „knih
svého srdce“. Začátek v 18.00 hodin.
V tento den knihovna vyhlašuje amnestii
na registrační poplatky – čtenáři se mohou
registrovat ZDARMA!

Milí čtenáři a návštěvníci,
říjnový týden Vám každoročně otvírá

bránu literárního světa v městské knihovně
dokořán. Jeho letošní prioritou je však otevřít 
i cestu k srdci každého z Vás pomocí čtivých
titulů, které můžete vybírat z jejího žánrově
pestrého knižního fondu. Využijte tedy
možnosti strávit příjemné chvilky v ráji knih
a také podnětných orientačních lekcí, jak se
neztratit v jeho spletitém labyrintu.

(K zamyšlení – v posledním odstavci
tohoto článku hledejte zašifrovaný název
knihy známého českého velikána, jednotlivá
slova názvu jsou uvedena v různých pádech.)

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Už je tomu tak. Babí
léto je tady a s ním nová 
sezóna 2009/2010 diva-
dla SemTamFór, o. s.

První představení sezóny se neslo 
v mezinárodním česko-slovenském 
duchu.

Divadlo se účastnilo česko-sloven-
ského festivalu Zojdeme se na hambálku 
2009, kde s inscenací Diega Ruize/Fiony 
Bettanini Orgasmus bez předsudků si 
doslova bez jakýchkoliv diváckých před-
sudků vydobyli úspěch s danou tématikou 
představení.

Na domácím území divadlo SemTam-
Fór zahájilo sezónu v pořadí druhou 
interní přehlídkou s názvem Slavičínské 
padající listí. Tato interní přehlídka se 
uskutečnila ve dnech 11. – 13. září 2009
v sále Sokolovny. Kromě tří představení
divadla SemTamFór Benátky pod sněhem,
Elektrická puma a Orgasmus bez před-
sudků jste mohli zhlédnout tři hostující 
představení. První byla pohádka pro
mateřské školy Perníková chaloupka di-
vadla DUHA Polná, druhé z nich v podání
holešovského Divadla 6. května, který se
ve Slavičíně v sobotu odpoledne snažil
vypořádat s klasickým titulem Moliérova
Lakomce a závěrečným představením 
v neděli ráno byla navázána loňská
spolupráce s Maňáskem při ZŠ Vlára Sla-
vičín, která představila svou roztomilou
pohádku Zima za dveřmi.

Nejdůležitější událostí se pro divadlo 
SemTamFór stala premiéra hudební
inscenace slavné dvojice Suchý/Šlitr
Elektrická puma v režii Jana Julínka, jež
je konstruována jako parodie na slavné
anglické „bondovky“. Mladí protagonisté
sklidili na jevišti se svým absurdním
humorem a díky dobře vybudovaným
zcizujícím efektům úspěch. Za zmínku
stojí i to, že je to první inscenace v historii
divadla SemTamFór, o. s., jež je koncipo-
vána do kabaretního žánru. 

Všem divákům, kteří letos navštívili 
Slavičínské padající listí a tím společně
s námi zahájili novou sezónu divadla,
bychom chtěli moc poděkovat.

Více informací naleznete na webových 
stránkách divadla www.semtamfor.cz.

Slavičínské padající listí 2009 se ko-
nalo za fi nanční podpory města Slavičín
a Fondu kultury Zlínského kraje.

Poděkování patří i slavičínským Ju-
nákům za tradiční pomoc při organizaci
a zajištění přehlídky.

Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na 
pražskou inscenaci Alana Ayckbourna,
ABY BYLO JASNO. V hlavních rolích se 
zde představí Jan Rosák, Dana Homolo-
vá, Veronika Nová a Otto Kallus. 

Inscenace „Aby bylo jasno“ je komedie,
která by se klidně mohla jmenovat „Jedno
velké nedorozumění“ díky zápletce, která
je zárukou peprné zábavy. Proto neza-
pomeňte 14. listopadu v 19 hodin přijít 
do slavičínské Sokolovny.

Jana Žáčková, SemTamFór

Co přináší Týden knihoven

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
místní organizaci Českého červeného 
kříže v Petrůvce, která pro nás 29. srpna 
uspořádala krásný zájezd na Podháj-
skou. I když nám ráno počasí nepřálo, 
zájezd vyšel na jedničku, prostě neměl 
chybu. Zvlášť chceme prostřednictvím 
Slavičínského zpravodaje poděkovat jeho 
organizátorce a předsedkyni ČČK paní 
Drahomíře Štekláčové.

Účastníci zájezdu z Petrůvky

Měssttskká knihhhovna Slaavičíín
zve rodiče ss dětmi na odpoleednnee plné veseeléé 

četbyy a zzáábavy s obbblíbenou ppooháddkovouu 
postavvou, ssppojené s výýýtvarnoou ssooutěžží o loggoo 

tohhootoo praviddeelného poořřadu 

NEJMILEJŠÍ KNÍŽKY 
SKŘÍTKA NEZBEDNÍČKA
ve čtvrrttek 1. 100. od 155.0000 hoodin

vv dětsském oodddělení kknnihovnyy. MMalé oobčersst-
veníí prro účastnnníky je zzajiišštěnoo.

Příchod babího léta se 
Slavičínským padajícím listí



1212

Dne 13. října 2009 vzpomene-
me 12. smutné výročí, , kdy y nás

navždyy opup stila nnaše dcera 
Blanka DORUUŠKOVÁ

ze Slavičína.
Stále vzpomínaají rodiče, 

sestra Renata a sesstra Jarmila 
s rodinouu.

Dne 13. října uplyne 10 let od 
úmrtí pana Vojtěchha OCELÍKA 
z Hrádku. S láskouu vzpomínají 

manželka a děti ss rodinami.

Dne 5. 10. 2009 by se dožil 
60 let pan Lubomír ĎAĎAN 

ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Vlasta, děti Soňa,
Lubomír, Renata s rodinami 

a vnoučata.

Dne 25. 1101 . 2009 vzppomeneme
1919.. vývv rooočíčíčí ú ú úmrmrm títítí p pananana a 

Stanislaavaa GAJJDY a zároveň 
jsme si 1171 . 8. připomněli jeho 

neeeedožžžiž tých 80 let.
S láskouuu a úctouuu v vv vzpzpzpzpomomommínínínnajajaja íííí 

manžželkkakk , syn ZdZdZdZdenenenněkěkěkěk 
a Staanislav s rororodididinononou.u.

Dne 17. říjnjnjnna aaaa 202020200090909090 v vv vzpzpzpzpzpomomomomomenenenenenemememememeeeee 
3. smutnné vývývývývýrororočííí úú úúúmrmrmrmrmrtítítítít  p p pppanananananííííí 
Aleny BOOOROROROROROVÉVÉVÉVÉVÉ zzzze e e ee SlSlSlSlSlavavavava ičičičínínínínna.aaa  
S láskouu a úctou vvvvvzpzpzpzpzppomomomomomínínínnnajajajaajíí í íí
a děěěěěkukukukukujíí m aana žeeeeel,l,lll ss ssynynynynn a aaaa dddddcecececc rarrrr  

s rrror dinami.

Dne 7. 10. 2009 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí paní 

Marie STRAŇÁKOVÉ z Divnic. 
S láskou a úctou stále vzpomí-

nají dcera Marta a syn Josef 
s rodinami.

Dne 3. 1110.0.0. 2220000009 99 vzvzvzpopopomememenenenemememe 
5. výrýrýročočo í úmmmrtttí í í papapananana  

Ing.g.g.g  FFFrararantntntišišiška SSSMOMOMOLLÍL KAKAKA 
ze SS SSlall vivivičíččč nnnan  – HHHrárárár dkdkdkdkuuu. 

Za ticchohohohouu u vzvzvzv popopop mínkkkku uu u děděděděkukukukujíjíjíjí 
manžnžnžn elellelkkkakk  BB BBožožožoženenenena aa a aaa dcdcdccereerery ŠáŠáŠárkrkkrka aaa

aa a LeLeLeLenknknknkaa.aa

DnDnDnDnDne ee ee 18181811 . .. říříříříříjjjnj a vzpomeneme 
3030300. vvývvv ročí úmrtí paní 

Annyyyyy RRRRRYYYŠYY KOVÉ z Divnic a dne 
25. října by se dožila 100 let.
S láskou a úctou vzppomínajjí 

dcera a syn s rodinami.

Dne 6. října 2009 uplyne 
již 5 let od úmrtí paní 

Drahomíry ŠTEFANÍKOVÉ
ze Šanova. 

S úctou a láskou vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují syn 

s rodinou.

9. 2009 uplynulo 20 let odDnDnDne 3. 9
tí mého manžela, pana úmúmúmrtrr
ha HORÁKA a 24. 9. 2009OlOlOldřdřdřicicichhh
dožil 95 let. Za smutnoubybybyby se d
mínku děkuje manželkavzvzvzvzpopopop mmm

Marie.

4. 10. 2009 vzpomeneme Dne 14
. výročí úmrtí paní 7.
ky PEŠKOVÉ z Nevšové Hedvik
5. 10. uplynulo 13. výročí a dne 15

od úmrtí paní
dviky y HRBÁČKOVÉ He

z Nevšové. 
kou a úctou vzpomínají S lásk
oš, rodiny Jančaříkova, Lubo
apčova a Hrbáčkova. Ga

NAROZENÍ
Milan a Marie Bothovi – dcera Adriana
Peter Očkaj a Simona Josefíková – dcera
Viktorie
Miroslav a Bohuslava Múdrych – dcera Judita
Josef a Lenka Malaníkovi – syn Šimon

y

František
Albert Vaculík a Iveta Kepáková – dcera
Adriana

SPOLEČENSKÁ KRONIKA SRPEN

ÚMRTÍ
 6. 8. 2009 Vlasta Trlicová, 75 let, Rokytnice
 13. 8. 2009 Marie Lečbychová, 76 let, Divnice
 22. 8. 2009 Vladimír Brzobohatý, 51 let, Napajedla
 24. 8. 2009 František Škubník, 85 let, Rokytnice

ý p j

 25. 8. 2009 Vlastimil Štefaník, 63 let, Šanov
y

Mateřská škola Slavičín – Vlára, odloučené pracoviště v Nev-
šové děkuje panu Sedlaříkovi za zajištění úpravy zahrady, panu 
Čechovi za navaření bezpečnostních prvků na houpačkách,
panu Pizúrovi za lavečky, sedátka na houpačky, paní Jarošové
za poskytnutí barev na nátěr houpaček a prolézaček a paní
Studeníkové z infocentra za zajištění 4 pracovníků na nátěry.

Radka Boráňová

PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Marcelu Zvonkovi a všem,
kdo se podíleli na pořádání Dne dětí v Hrádku, za sponzorský dar.
Díky němu budeme moci pořídit speciální stojan na malování,
podložku na cvičení a rehabilitační pomůcky pro naše uživatele.

Kolektiv DC Maják Slavičín,  Charita sv. Vojtěcha

SŇATKY
Lubomír Jurášek a Klára Nováková
Zdeněk Záboj a Leona Šálová
Petr Struhař a Romana Baklíková
Michal Vaculík a Jana Marcaníková
Andrea Casillo a Michaela Hořáková
Michal Dorúšek a Věra Navrátilová
Ruben Rodriguez Barrio a Jana Mikulcová
Radek Kozubík a Gabriela Thurzová
Miroslav Kadlec a Jana Lubojacká
Antonín Urbaník a Lucie Vaculíková
Michal Dvořák a Jaroslava Salajková

10. 2009 se dožívá 80 let Dne 6. 
naše maminka a babička, paní š

Marie STARÁ z Nevšové.
Za celoživotní píli, lásku 

a obětavost jí děkují dcery, 
vnučky s rodinami. Do dalších
let jen zdraví, štěstí, pohodu.

Blahopřání
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Pro naši současnost i budoucnost je dů-
ležité, abychom si připomínali historii, jejíž
nedílnou součástí je tragické období druhé
světové války. Jednu z významných událostí
tohoto období jsme si nedávno připomněli
i my ve Slavičíně a okolí. Byla to připomínka
srpnových událostí roku 1944, od kterých
uplynulo již 65 let. Jak je uvedeno ve slavi-
čínské farní kronice, nepřehledná mračna
amerických bombardérů se tehdy hnala
z Itálie přes Slavičín a širé okolí směrem na
Moravskou Ostravu, aby tam bombardovala
důležité objekty. Místní lidé na ně byli zvyklí.
V těch dnech létali nad jejich hlavami často,
klidně, majestátně bez bázně, za neobvyk-
lého hukotu. V osudový den 29. srpna 1944
bylo možno pozorovat, že cosi nebylo v po-
řádku. Obvyklý klid chyběl. Zpod mraků se
najednou vyřítily německé stíhačky a ozval
se rachot kulometů. Rozpoutal se krutý boj.
V několika málo minutách bylo vidět padat 
americké bombardéry. Bylo sestřeleno sedm
letadel 20. letky 2. bombardovací skupiny
a další dvě letadla 15. americké armády. Na
obloze bylo vidět, jak Němci střílí do padají-

cích bezbranných letců. Někteří
američtí letci měli štěstí a díky
hrdinské pomoci místních lidí
přežili, mnozí toto štěstí neměli
a padli za naši svobodu. V tento
den zahynulo 41 letců. 28 z nich
bylo dne 31. srpna 1944 pohřbeno
na našem slavičínském hřbitově.

Tyto události jsme si připomně-
li o posledním srpnovém víkendu.
Vzpomínková akce byla zahájena
za účasti zahraničních hostů
položením věnců u památníku
nad Šanovem a následný den pak
pokračovala u nás ve Slavičíně. Po
přivítání hostů a prohlídce muzea
na Horním náměstí následoval
pietní akt u památníku americ-
kých letců na místním hřbitově.
V odpoledních hodinách jsme
se přesunuli do Přečkovic, kde
byla odhalena pamětní deska na
domě rodiny Karla Pešaty. Sestře-
leného letce Josepha Sallingse

v tomto domě ukrývali až do konce války.
Statečnost obyvatel domu připomíná nová
pamětní deska, kterou přijela odhalit sestra
zachráněného letce. V doprovodu historic-
kých vozidel Veteran Car Clubu jsme se
přesunuli do Rudic. Zde se však v průběhu
odpoledne při vzpomínkové akci zhoršilo
počasí, a tak po smuteční připomínkové
pietě na místním hřbitově, kterou dopro-
vázela vojenská hudba, se musela původně
plánovaná polní mše svatá přesunout do
rudického kostela. Místní kněz připomněl
osudy a hrdinství dvou amerických vojáků,
jejichž poslední let zde skončil, a byli po-
hřbeni na hřbitově v Rudicích. Následující
den byl zahájen mší svatou v Bojkovicích
a pokračoval na Vyškovci a v Krhově.

Vzpomínám si na předcházející půlkulaté
vzpomínkové akce, které se v minulosti
konaly. Postupně jsme mohli sledovat, že se
jich zúčastňuje méně a méně letců, účastníků
srpnové letecké bitvy. Naposledy jsme u nás
měli možnost před dvěma lety přivítat pana
Josepha Owsianika, kterému bylo Zastupi-
telstvem města Slavičína uděleno čestné

Kdo přišel v neděli dne 6. září 2009 
do zámeckého parku ve Slavičíně, mohl si 
při kulturní akci „Jak to dělali naši staříčci“ 
zazpívat lidové písně s muzikanty z Hluku, 
Veselí, Rusavy, Radošova, Míkovic i ze Sla-
vičína. A při takové akci se nejenom zpívá. 
Příchozí návštěvníci se podívali na vystou-
pení folklorních tanečních souborů s dožín-
kovou tématikou, na ukázku řemeslného 
zpracování kovu, kamene, proutí, dřeva či 
drátu. Možná někteří mladší poprvé viděli 
práci kováře, jiní žasli nad zručností bači 
při stříhání ovcí. Starší návštěvníci postáli 

Pochopíme-li minulost, můžeme ovlivnit budoucnost

Lidová zábava není jen pro starší 

občanství. Ten se ze zdravotních důvodů 
letošní vzpomínkové akce zúčastnit nemohl. 
Velmi mě překvapilo a potěšilo, že nás poctili 
svojí návštěvou příbuzní zesnulých i žijících 
vojáků, kteří k nám přijeli, aby poznali místa, 
kde v průběhu II. světové války bojovali jejich 
blízcí. Jedním z nich byl i vnuk pana Owsia-
nika – Nick Mevoli. Z osobních setkání jsem 
nabyl přesvědčení, že hosté od nás odjížděli 
spokojeni a s vědomím toho, že nezapomí-
náme na ty, kteří bojovali za naši svobodu. 
Za to, že se tato setkání mohla uskutečnit, 
patří poděkování hlavnímu organizátorovi 
a amatérskému historikovi Romanovi Suši-
lovi a všem, kteří mu byli nápomocni. Říká 
se, že kdo nepochopil minulost, neovlivní 
budoucnost. Proto je důležité připomínat 
si tyto historické události, aby se již nikdy 
neopakovaly. To si jistě všichni přejeme. 
A pokud se budete chtít s historií letecké 
bitvy nad Bílými Karpaty lépe seznámit, jste 
zváni do našeho slavičínského muzea, kde 
jsou uchovány dobové fotografi e, pozůstatky 
osobních věcí letců a části letadel, které jsou 
pracovníky muzea a jejich příznivci pečli-
vě uchovávány. Současně je zde v prodeji 
i páté, upravené vydání publikace Letecká 
bitva nad Slavičínem, vydané Klubem přátel 
historie Slavičínska u příležitosti letošního 
výročí.  Ing. Pavel Studeník, místostarosta

u starých zemědělských strojů a zavzpo-
mínali na dobu, kdy ještě s nimi pracovali.
A kdo si nestihl zazpívat v parku, mohl se
přidat k veselé družině na nádvoří zámku,
kde do večerních hodin hrála cimbálová
muzika Burčáci. Ráda bych poděkovala všem
organizátorům, dobrovolníkům, sponzorům
kteří se na akci podíleli a hlavně divákům,
kteří přišli na nedělní folklorní odpoledne.
Věřím, že folklor ještě určitou část obyvatel
města oslovuje, a tak pro příští rok zkusí
organizátoři zajistit i hosta ze zahraničí.

Marie Studeníková Více fotografi í na straně 16

Srdečně zveme širokou veřejnost 
na besedu

MNOZÍ DOMŮ NEDOLETĚLI
o letecké bitvě nad Bílými Karpaty
u příležitosti letošního 65. výročí

ve středu 7. 10. v 17 hodin 
v Městské knihovně Slavičín.

S historickými souvislostmi a se
zajímavými válečnými fakty

z průběhu této významné události 
Vás seznámí Josef Ščuglík,

správce Městského muzea ve Slavičíně.
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  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 světel tomatický montáž automatických spínačů světel ů 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 cenáchoserie 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)

POKRAČUJEME v prezentaci produktu 
pivovaru JANÁČEK
KVASNICOVÝ SPECIÁL – LEŽÁK 12º

Zveme všechny příznivce tohoto léčivého, klasicky vyrobeného
piva bez pasterizace a fi ltrace. Tím jsou zachovány veškeré mi-
nerály a vitamíny tak potřebné pro lidský organismus.

Sazby pro poviinné ruučení vozideel do 3,5t 
Automobily doo 3 500 kg
roční pojistnné do 11000 ccm od 1 373 Kč
nad 1000 cccm do 11200 ccm od 1 531 Kč
nad 1200 cccm do 11350 ccm od 1 572 Kč
nad 1350 cccm do 11500 ccm od 2 285 Kč
nad 1500 cccm do 11850 ccm od 2 327 Kč
nad 1850 cccm do 22500 ccm od 4 072 Kč
nad 2500 cccm od 55 608 Kč

Josef Malaník – výhrradní pojišťoovací agent
Kancelář – jeddnatelsttví: ul. Osvobbození 51 – HHotel SSlavičan,
Slavičín 763 211, tel.: 7737 908 095

Úřední hodinyy:
Po – 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
Út – 8.00 – 12..00
St – 8.00 – 12.000  13.00 – 16.00
Čt + Pá: po teleefonickké domluvě

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ

OZNAMUJEME, že v době od 1. do 31. října 2009 bude pohostin-
ství U Zemánků UZAVŘENO z důvodu rekonstrukce zařízení.

Galerie cukrárny Jasmín
BLACK AND WHITE – FOTOGRAFIE

Jiřího LOŠŤÁKA z Holešova
Vernisáž 2. října 2009 v 19 hodin.
Výstava potrvá do 28. ledna 2010. 

KKalennddáře,,, pozzvvvánnkyy
 1. 10. 15.00 Městská knihovna
NEJMILEJŠÍ KNÍŽKY SKŘÍTKA NEZBED-
NÍČKA
 5. – 8. 10. Městská knihovna
TÝDEN VEŘEJNÝCH KNIHOVEN 
 2. 10. – 12. 11. galerie gymnázia
PLENÉR ÚJEZD 2009
 7. 10. 16.00 č. p. 96
ŠITÁ PŘÁNÍČKA (Nadace J. Pivečky)
 9. 10. 18.00 Sokolovna
NETOPÝŘI VALAŠSKA
(ČSOP a MěKK Slavičín)
 14. 10. 16.00 č. p. 96
DRÁTKOVÁNÍ (pořádá Nadace J. Pivečky)
 14. 10. 16.00 Orlovna
CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
 17. a 18. 10. (Joubínek)
PODZIMNÍ VÝLET DO OLOMOUCE
 17. 10. 9.00 sportovní hala
ZÁVODÍ CELÁ RODINA

 17. 10. Divnice
DIVNICKÉ HODOVÁNÍ 
A VÝSTAVA HELIGONEK
 20. 10. MŠ Malé Pole
HRAJEME SI SPOLEČNĚ
 21. 10. Sokolovna
BURZA FIREM (pořádá SOŠ Slavičín)
 21. 10. 16.00 č. p. 96
DRÁTKOVÁNÍ (pořádá Nadace J. Pivečky)
 27. 10. Sokolovna
O NEJKRÁSNĚJŠÍHO DÝŇÁKA
(pořádá DDM a ZŠ Malé Pole)
 29. 10. 16.00 č. p. 96
DRÁTKOVÁNÍ (pořádá Nadace J. Pivečky)

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
 14. 11. ABY BYLO JASNO – komedie
v podání pražských umělců Jana Rosáka,
Dany Homolové, Veroniky Nové a Otto
Kalluse (vstupenky budou v předprodeji 
od poloviny října)
 20. 11. BESEDA SE SPISOVATELEM
JIŘÍM MÁROU (Pořádá Městská knihovna)

Základní organizac Če Českého svazu ochránců 
příp rody ay  Městský ý klub a knihovna Slavičín 

VásVás zv zvouou nana besbeseduedu se se zo zooloologemgem 
sprp ávyy CHKO Beskydy y Ry NDr. Petrem Wolfem 

NETOPÝŘI VALAŠSKA
v pv páteátek 9k 9. 1. 10.0. 20020099 

v 1v 18.08.00 h0 hodiodin vn v So Sokolkolovnovně.ě. 

Sdružení výtvarných umělců
Moravskoslovenského pomezí

a město Slavičín Vás zvou na výstavu

GRAFIKY A KRESEB 
SKUPINY G 90.

Vernisáž v pátek 8. 10. 2009
v 18.00 hodin na Radnici Slavičín.

Výstava potrvá do 30. 10. 2009

Dumrealit.cz informuje o změně webové adresy
z  www.dumrealit.slavicin.realitky.com
na www.dumrealit.zlinsko.realitky.com.

Občannské sdruužení JOUBBBÍNEK se 
svým síddlem vve Slaaaviččíně se vvvěnuje vvol-
nočasoovýým akktivittáám určenýmmm pro dděti 
a mláddežž školnního vvěkku. 

Svoou ččinnoost jsmmme zzahájili vv roce 20007 
a mámme zza seboou někkolik úspěšnně realizzo-
vanýchh akkcí, letníchh rrekkreací, pooodzimníích 
výletůů, lyyžařskkých souustředěnnní a jinýých 
podobbně atrakktivníícch aktivit. ZZúčastnnili 
jsme se tééž jeddnohoo ročníku Baambiriáády 
ve Zlínně. 

Spoolu s novvě přiippraavovanýmmm výleteem 
do poddzimmní OOlomooucce jsme ssee rozhodli 
rozšířiit nnaše řřady aa osslovit takk i děti ze 
Slavičínaa. Veškeré iinfoormace ii s fotkami 
z našicch akcí nalezznette na naaššem weebu 
www.jouubineek.cz.. Týým veddooucích je 
poskláádáán ze zzkušeennýcch tábornnníků, kteří 
mají bbohatou ppraxii v ppráci s dděětmi ať už 
přímo z ččinnossti ve ssdrružení JOOOUBÍNEEK, 
ale takké nnapříkklad vv ageentuře DDaarta, skaau-
tu a jinnýcch orgganizzaacích zabývvvajícíchh se 
podobnouu činnností.. VVěttšina z niicch je navvíc 
studennty pedaagogicckých fakulltt.

Pokkudd Vás nnaše ččiinnnost alespppoň troššku 
zaujala, kkouknněte nna naše strráánky, kkde 
najdette i podrrobnéé informacee k již zmmi-
ňovannémmu výlletu dddo OOlomouccce. Těšímme 
se nashleedanoou!
NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 
Podzimmnní výleet do OOloomouce
Kdy: 117. aa 18. řříjna 220009
Prograamm: návšštěvaa noového aquuuaparkuu,
jízda nna kkoních, náávvštěva hvězzzdárny, 
prohlíídka histtorickké ččásti měssta

Za OOS JOUUUBÍÍNEK Libbor Skouupý

Představení Občanského 
sdružení JOUBÍNEK
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o život. Americké romantické drama – prama – premiiéraé .
Vstupné 70 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 čtvrtek 15. – 9 ho 9 9 hodin fi lmové představení proo 
mateřské škteřské školy

UKRADENÉ SLUCHÁTKO – Pásmo krátkých
fi lmů pro děti mateřskýých škol. Vstup zdarma.

 čtvrtek 15. – 20 hodinin fi lmový klub
 DŮM K POVĚŠENÍ – HHlavní hrdina fi lmu Perhan
žije se svou babičkou Hatiddžouž , strýcem Merdžanem
a nemocnou sestrou Danirrou o v romské osadě, ze 
které jsou pravidelně unášeny y děti do Itálie, kde jsou 

nům.využívány Ahmedovou mafi í kk různým zločinům
docíleníPerhan se zamiluje do krásné AAzry, ale k doc

na dlouhousvatby potřebuje peníze, a tak se vvydává na
mem reagoval naccestu do Milána. Kusturica svým fifi llmem

ugoslávských Romůčlálánek v novinách, kdy skupina jugo
obviněna z vykupováníbylla za atčena italskou policií a obv

odin. Děti převážela ilegálnědětí zz chudých romských rodin
a k žebrání, prostituci a kráde-do Itááliel , kde je nutila k ž

djel do Skopje a několik měsíců žilžím. Kuusturica odjel 
dě, ve které naslouchal starým mýtůmv romskéé osadě, v

ích o svobodě a smrti. Ve fi lmu propojilvyprávějíccích
mentární rovinu se symbolickou, ve které jsoudokument

otagonisté čistší, věří ve své sny a touží po šťastněj-protag
ším volnějším životě. Film získal cenu za režii na MFFším
v Cannes v roce 1989. Režie: Emir Kusturica. Hrají:
Davor Dujmovič (Perhan), Bora Todorovič (Ahmed),
Ljubica Adzovičová (babička), Husnija Hasimovič
(strýc). Jugoslávské fi lmové drama – premiéra. Vstup-
né: členové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 64 + 1 Kč.
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 neděle 18. – 17 a 20 hodin 
 HOME – Když Yann Arthus-Bertrand, mezinárod-
ně uznávaný fotograf a autor knihy The Earth From
Above, potkal producenta Luca Bessona, dohodli se
ti dva na vytvoření dokumentárního projektu o pla-
netě Zemi. Cesta po 50 zemích světa je ódou na krásy
a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým
přístupem a aktuálními tématy se snímek zaměřuje
na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných soci-
álních problémech a problémech životního prostředí.
Exkluzivně „ze shora“ se vydáme na cestu kolem světa
do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších
krajin – nádherná, dechberoucí a silné emoce vyvolá-
vající cesta z hlubin australského korálového pobřeží
na vrchol hor Kilimandžáro, z amazonských pralesů
do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v Texasu do
průmyslové Šanghaje a ještě dál. Home nám skýtá
konkrétní pohled na problémy, kterým musí našeee
planeta čelit: globální oteplování, kácení deštnýcch ch
pralesů, ztráta biodiverzity a ubývání přírodnícíchíc
zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj, jakoko jeko
vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a životnníhoího tn
standardu, rozvoj vzdělání. Režie: Yann Artrthus-rt
Bertrand. Premiéra francouzského dokumentáárního á
fi lmu. Vstupné 64 + 1 Kč. 

 čtvrtek 22. – 17 a 20 hodin 
NEDODRŽENÝ SLIB – Martin Friedmmann, ži-m

dovský chlapec, se narodil roku 1926 v BBánovcích B
nad Bebravou (západní Slovensko). Jeho o příběh by o 
nebyl ničím výjimečný, pokud by se muu nepodařilo u 
uniknout deportaci do koncentračníhoo tábora díky o
svému neobyčejnému fotbalovému talelentu a několi-le
ka šťastným náhodám. Dnes žije v L.L. A. v USA pod L. 
jménem Martin Petrášek a hlásí se e ke slovenskýme 
kořenům. Proč a jak k tomuto jménu u přišel a proč podu 
ním vystupuje i dnes? To a více v Needodrženém slibu,e
příběhu natočeném podle skutečnýných událostí.ný Režie:
Jiří Chlumský. Hrají: Ľubo Paulovvič, Ivan Romančík, ov
Marián Slovák, Ondřej Vetchý, ý, Pavel Kříž, Samuel ý, 
Spišák. Slovenské fi lmové dramma – premiéra. Vstupné m
64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODDNÝ.OD

 neděle 25. – 15 hodin bijáásek ásek
 KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍÍÍ – Napínavý osudí ý udN í ý osud
odvážné třináctileté dívenky Marušky Marryweathe-
rové, která po smrti rodičů odjíždí žít ke svému strýci
Siru Benjamínovi do Měsíčního zámku. Odhaluje
temnou pravdu o prastaré kletbě, která již po staletí
ničí Měsíční údolí. Zjistí, že je Měsíční princeznou

 čtvrtek 1. – 20 hodin fi lmový klub
BRONSON – Roku 1974 si devatenáctiletý výros-

tek Michael Peterson uvědomí, že se chce pořádně
proslavit, a tak se s hlavou plnou snů a puškou s po-
domácku upilovanou hlavní vydá vyloupit poštu. Je Je
okamžitě zatčen a odsouzen k sedmiletému trému ttrestu
odnětí svobody. Peterson následně stedně strávil ve věězení 
34 let, z toho 30 na samotcea samotce. S iinteligentním, provovo-
kativním a stylizm a stylizovaným přístupeem líčí fi lm Bronsonon, 
jak sejak se z Mickeyho Petersona stáváá Ch arles Bronson,n, 
nejnebezpečnější vězeň v celé Velkké Británii… Film
podle skutečné události - Režisér Niichoc las Winding 
Refn o svém novém fi lmu říká: „Bronson n strávil tolik let 
ve vězení kvůli své neutuchající žízni poo slávě. Právě 
tuto stránku jeho osobnosti jsme se ve fi llmu m pokusili
zachytit.“ Hrají: Amanda Burton, Joe Tuccker, Terry 
Stone, Tom Hardy. Britské akční drama - prpremiéra. 
VVstupné: členové Filmového klubu 20 + 1, ostaatní 64 +  
1 Kč. DO 18 LET NEPŘÍSTUPNO!

 neděle 4. – 17 a 20 hodin 
VDANÁ SNOUBENKA – Úspěšná rozhlasosová

poradkyně v oboru partnerských vztahů, doktorrka k
Emma Lloydová a její vydavatel a snoubenec Michaa-
el si mysleli, že získat ve státě New York povolení k k
sňatku je jednodušší než získat řidičský průkaz. Určitě
půjde jen o to včas přijít na radnici, zaplatit poplatek

maa hotovo. Jenže - Emma už je vdaná! Když totiž Emma
, aby sebezmyšlenkovitě poradí jedné z posluchaček, ab

k Sullivan,rozešla se svým přítelem, zjistí hasič Patrick Su
mstít a když si vže je najednou sám. Touží se za to pomstí

vatebních plánech,novinách přečte o doktorčiných svate
ezměte jednu moderá-vymyslí dokonalou pomstu: vezm

w, jednoho rozzlobenéhotorku rozhlasové talkshow, j
očítačového experta, který sehasiče, přimíchejte počíta

matriční záznamy - a voilá! Emmadokáže napojit na mat
át, protože už vdaná je - za Patricka!se nemůže vdát, p

Režie: n Dunne. Griffi n D Hrají: Colin Firth, Jeffrey Dean 
n, Sam Shepard, Uma Thurman. PremiéraMorgan, S

erické romantické komedie. Vstupné 70 + 1 Kč.americ
 čtvrtek 8. – 17 a 20 hodin

ZACK A MIRI TOČÍ PORNO – Zack (Seth Rogen)
a Miri (Elizabeth Banks) jsou dlouholetí kamarádi
a spolubydlící, kteří mají problémy a hromady dluhů.
Když jim je odpojena elektřina a vodovod, napadne
je spásná myšlenka vydělat si rychle nějaké peníze
tím, že s pomocí svých přátel podomácku natočí por-
nofi lm. Zapřísahají se, že to, že se spolu vyspí, nijak
nenaruší jejich přátelství. V průběhu natáčení se ale
ukáže, že se původně čistě obchodní záležitost mezi
dvěma kamarády mění v něco mnohem většího. Režie:
Kevin Smith. Hrají: Elizabeth Banks, Jason Mewes,
Seth Rogen, Traci Lords. Premiéra americké komedie.
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Vstupné 70 + 1 Kč.

 neděle 11. – 15 hodin bijásek
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ NAROZENINY? –

Animovaná pohádka pojednávající o poklidném
životě panujícím v království odložených hraček,
trvajícím však jen do doby, než se o krásnou panenku
Pomněnku začne zajímat krutý vládce Říše Zla. V boji
o její záchranu se ale projeví síla přátelství a touha
zachránit starý dobrý svět. Režie: Jiří Barta. Premiéra
českého animovaného fi lmu. Vstupné 30 + 1 Kč.

 neděle 11. – 20 hodin
MILENCI – Příběh Leonarda, který se po neúspěš-

ném pokusu o sebevraždu vrací žít s rodiči, kteří ho
mají rádi, ale nerozumějí mu. Záhy poznává dvě ženy:
tajemnou a krásnou sousedku Michelle, která, jak brzy
zjišťuje, vede boj s vlastními démony minulosti, a mi-
lou a starostlivou Sandru, dceru obchodníka, s níž se ho
snaží seznámit rodiče. Leonard jejich představě není
zpočátku příliš nakloněn, ale posléze Sandřinému
kouzlu zvolna podléhá. Situace se však zkomplikuje
ve chvíli, kdy ho Michelle požádá o pomoc se svým
současným vztahem, který ji ničí. Jak se zdá, Michelle
je Leonardem přitahována, ale jeho rodiče se ho sou-
časně snaží přimět k vážnému vztahu se Sandrou.
Leonard je nucen řešit nelehké dilema – vybrat si mezi
instinktivní touhou a láskou, nebo riskovat pád zpět 
do temnoty, která ho v minulosti málem připravila

řed mnoha lety stalo oha letoha leta začíná pátrat po tom, co se před 
jediná může zlomit pro-že zlomžž ms její předchůdkyní. Jen ona jed

stí celému Měsíčnímu údolí ěsíčnímuěs ukletí a navrátit klid a štěstí
Má čas pouze do příštího úplňku. příštího úpřp štího úi ji ejím obyvatelům. Má č

mocí kouzelného jednorožce a lva vy-dnorožce adnorožce aaMMaruška se s pomoc
nit magický svět. Premiéra francouzského éra francouéra fran udávává zachránit m

lmu fantatasy fi lmu v českém znění. Vstupné 30 + 1 Kč.upné 30 + 1 u  30 + 
děle 25. – 17 a 20 hodin  needě

PROROCTVÍP – V roce 1959 je jako součást oteví-e jako součásje jako souč s
racího ceremoniálu nové základní školy požádána adní školy poadní ško žr
skupina studentů, aby nakreslila  obrázky, které eslila  obrázkyeslila  obráz y
budou uloženy do zvláštního pouzdra a uschovány o pouzdra a uscho pouzdra a u h
pro budoucí generace. Ale jedna záhadná dívka místo dna záhadná dívkdna záhadná dí k
kreslení zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných ádky zdázdánlinlivě vě náhád zdánlivě náho
čísel. O padesát let později nová generace studentů ji nová generace stji nová generace t
zkoumá obsah pouzdra a dívčin mystický vzkaz skončí ívčin mystický vzkazdívčin mystický vzkaz
v rukou mladého Caleba Koestlera. Ale je to Calebův Koestlera. Ale je to Ca Koestlera. Ale je to C
otec, profesor John Koestler, který učiní zarážející estler, který učiní zaestler, který učiní za
odhalení, že přiložený vzkaz předpovídá s neuvěřitel-vzkaz předpovídá s neuvzkaz předpovídá s neu
nou přesností data, smrtelné daně a souřadnice každé mrtelné ddaněaně a a sousouřadnicmrtelné daně a souřadnic
významné katastrofy za posledních 50 let. Jak John y zy za posledních 50 let. t JJyy osledních 50 let. Ja
dále odhaluje mrazivá tajemství dokumentu, zjišťuje, ivá tajemstvství dí dokuokumentu, zivá tajemstv z
že předpovídá ještě tři další události, které poukazují ě tři další události, kteréé pooě tři další události, které o
na destrukci globálního rozsahu, a zdá se, že to svým álního rozsahu, a zdá se, že álního rozsahu, a zdá se, že 
způsobem zasáhne i Johna a jeho syna. John se snaží ne i Johna a jeho syna. John hne i Johna a jeho syna. John 
varovat úřady, ale ty jsou k jeho výzvám netečné, ale ty jsou k jeho výzvám nale ty jsou k jeho výzvám n
a tak se rozhodne sám zabránit ještě větší destrukci. dne sám zabránit ještě větší dedne sám zabránit ještě větší de
S váhavou pomocí Diane Waylandové a Abby, dcery mocí Diane Waylandové a Abbmocí Diane Waylandové a Abb
a vnučky nyní již mrtvé autorky proroctví, začíná ní již mrtvé autorky proroctvíyní již mrtvé autorky proroctví
Johnův zběsilý závod s časem, dokud nezjistí, že silý závod s časem, dokud nezsilý závod s časem, dokud nez
čelí defi nitivní katastrofě a také defi nitivní oběti. tivní katastrofě a také defi nitivntivní katastrofě a také defi nitivn
Režie: Alexex Proyas. ex Hrají: n, Chan-Ben Mendelsohnn
dler Canterbury, Lara Robinson, Nicolas Cage, Rose tterberbury, Lara Robinson, Nicolas Caterb , Lara Robinson, Nicolas Ca
Byrne. Premiéra australského akčního fi lmu. Vstupné Premiéra austrstralsalskéhk o akčního fi lmu. Premiéra australského akčního fi lmu. 
64 + 1 KKč. Kč DO 12 LET NEVHODNÝDNÝ.

 sobbota 26. – 18 hodin – fi lm a školab
DOO KINA V SOBOTUO i můžete – Každý měsíc sii

vybrat jeden ze tří snímků a strávit sobotní večer před rat jeden ze tří snímků a strávit sobotní vera  tří snímků a strávit sobotní ve
fi lmovým plátnem. Vybrané fi lmy a hlasování najdete movým plátnem. Vybrané fi lmy a hlasovánmovým plátnem.  hlasován
na a webu dokinavsobotu.slavicin.org.a 

 čtvrtek 29. – 20 hodin fi lmový klub
SUD PRACHU – a pražské Tragikomedie absolventaa

rana Pas-FAMU, renomovaného srbského režiséra GorFAMU, renomovaného srbského režiséra Gor
ě v Paříži kaljeviće (nar. 1947), který dnes žije střídavěě
divadelní a v rodném Bělehradě, vznikla podle úspěšné dd
kého. Ten hry makedonského autora Dejana Dukovskk
, který je psal totooto dí dílo lo půvp odně jako fi lmový scénářř

noc prožil mozaikou dvanácti i epiepizodzod, j, jež za jedinou nn
je srbská či zahlédl mladý taxikář. Tématemem fi fi lmulmu jj
že fi lm se národní mentalita. Dušan Petrović napsal, žž
e je v něm sice odehrává v rozpětí necelých 24 hodin, all

ostí, které ukryto na deset milionů autentických událoo
dnictvím jsmj e prožili v průběhu posledních let. Prostřee
i různých několilikaka přípříběhbě ů, jejichž aktéry jsou zástupcc

ch skupin, generací a rozdílnýchýchso sociáciálních a kulturnícc
ti a právě se rozvíjí výpověď o iracionáll íní nennenáviáv stt
lkanikus. takové lásce, jakých je schopen homo ball
ekl: Až jej Režisér Paskaljević o svém Sudu prachu řee
jící se Zá-uvidíte, pochopíte, že to není fi lm podbízejj
svět může padu. Je to možná první snímek, z něhož se ss

odhalit, že dovědět, co se odehrává v našich duších, a oo
 které má existuje i jiné Srbsko, odlišné od toho, proo

idé nejsou zahraniční tisk jen negativní přídomky. Lii
může často ani jen dobří, ani jen zlí. Za to, jací jsou, mm

ůsledkem situace, v níž se ocitli. Násilí je nejednou ddů
e, když už ztráty životní rovnováhy a o tu člověk přijdd

dál nedokáže vzdorovat vnějším tlakům. Hrají:HH  Mira
k, Vojislav Banjacová, Ivan Bekjarev, Aleksandar Bercee
ikomedie. Brajović, Bogdan Diklić. Jugoslávská tragi

ubu 20 + 1, Premiéra. Vstupné: členové Filmového kluu
ostatní 64 + 1 Kč. NO!MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNN

Pod sloganem ART KINO uvádí zařazeny jsouu 
ům. Změna fi lmy určené především náročnějším divákůů

programu vyhraprogramu vyhrazena.programu vyhrazen jazykovou Tituly s neuvedenou jj
verzí jsou v původním znění s titulky. Filmy projektu í s titulky Filmnění s titulky Film
„FILM A ŠKOLA“ jsou spolufi nancovány grantem 
Zlínského kraje. 

Informace o programu na telefonu 577 341 108 
a www.mesto-slavicin.cz.
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Pochopíme-li minulost... ( fota ke článku ze strany 13)

Lidová zábava není jen pro starší (fota ke článku
ze strany 13)


