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PROSINEC/2013
periodický tisk územního samosprávného celku

Ročník XXXVI z p r a v o d a j
osprávného celku
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 plasty – 18. 12.
 papír a náppojové kaartony – 11. 12.
 sklo – 4. 12.

Svoz tříděného odpadu

Byl to horký rok…
do cestovního ruchu
Chce to trochu vzruchu 

Srdečně Vás zveme nann
slavnostní 

Rozsvícenícencenenec
vánočního stromuvá stromtroo stromtrrs

6. prosince ce 201ro 01ce 2013 e 20 320
Horní náměstí ve SlavičíněHorní náměstí ve Slavičínve SlavHorní náměstí ve SlavičíHorní náměstí ve SlavičíS

9.30 JDEME K VÁM S KOLEDOU –
vystoupení dětí, žáků, studentů všech
školských zařízení
14.00 COPAK NÁM LETOS NADĚLÍ...
– děti z DD Bojkovice, Vizovice, Smolina,
Zlín
15.30 REVIVAL ELTON JOHN a české
popové hvězdy
SLYŠTE, SLYŠTE PASTUŠKOVÉ – hraje
CM Slavičan
17.00 PŘÁNÍ K VÁNOCŮM 2013 –
promluva starosty města Ing. Jaroslava
Končického
17.05 OHŇOSTROJ S HUDBOU

VŠEHOCHUŤ PO CELÝ DEN
hry pro děti, kozlíci Emil a Bertík 
projížďky na koni, vypuštění balonu
přání
tradiční vánoční trhy, teplé nápoje,
speciality

Přejeme všem čtenářům
Slavičínského zpravodaje krásné 

a příjemné prožití vánočních svátků.

… anebo nebyl? Co do počasí zcela
nepochybně. Tak horké a suché léto nebylo,
ani nepamatujeme. Vůbec nemělo smysl
jezdit na dovolenou do Chorvatska, protože
– alespoň co se teplot týká – u nás bylo lépe.
Lépe samozřejmě pro ty z nás, pro které letní
teploty začínají až nad 30ºC (já se k nim tedy
rozhodně nepočítám). Dvojnásob horko bylo
ale politikům – ať již těm, kteří kvůli svým
aférám museli ukončit své vládní angažmá
(nechat sledovat vlastní ženu za státní peníze
je fakt problém) anebo těm, kteří po volbách
sestavují koalici a účastní se schůzek, které
nebyly a raději o nich neinformují svého
předsedu, že prý aby mu to nebylo líto…
a dnes někoho nebo něco podporují a zítra
už zase ne… 

Doufám, že horka už bylo dost a teploty
se sníží. Protože co by to bylo za Vánoce,
kdyby nebyl sníh. Věřme, že alespoň ta
příroda je moudrá, když už to my lidé ne-
zvládáme a nenechá děti se klouzat na blátě
a místo sněhu a ledu nepřijdou povodně či
jiné živelné katastrofy. Přejme si, aby konec
roku 2013 byl takový, jaký si jej přejeme mít.
Každý konec kalendářního roku nám přináší
Vánoce, tedy období, které je pro mnohé z nás
v roce nejkrásnější a na které se těšíme. Bude
klid a mír, bude co pojíst (čert vezmi všechny
diety) a popít (samozřejmě něco „light“ a meta-
nol snad už nehrozí), bude rodinná pohoda
a radost dětí pod vánočním stromečkem,
a bude kapr se salátem a v televizi pohádky,
a budeme se snažit zapomenout na to špatné,
co nás v roce 2013 případně potkalo a budeme
vzpomínat na to co bylo dobré a těšit se
na to co přijde… no prostě bude všechno, co
k Vánocům patří. 

Nastává poslední měsíc roku, na jehož pra-
hu probíhají ve všech částech města slavnosti
rozsvícení vánočního stromu, která jsou vždy
příležitostí k zastavení se, příležitostí k set-
kávání, popovídání si se sousedy a známými
a také jakýmsi slavnostním zahájením období,
na jehož konci jsou Vánoce. Věřím, že nás
všechny upoutá vánoční výzdoba, dýchne
na nás vánoční atmosféra a že i letos se vydaří
ohňostroje, které jsou roku od roku krásnější.
Určitě je na co se těšit. Tak pojďme na to,
protože kdo z nás se netěší rád.

Přeji příjemné prožití vánočních svátků
Vám všem.  Ing. Jaroslav Končický, starosta

Dne 4. 11. 2013 se v Pivečkově lesoparku
konalo slavnostní představení nově zbudo-
vaného hradu za účasti obou přeshraničních
partnerů, města Slavičín a obce Horné Srnie.
Přibližně půl hodiny před zahájením této akce
se jako první dostavili žáci se svým dopro-
vodem z Horného Srnie. Žáci ze slavičínské
základní školy dorazili na místo jen pár minut 
po nich.

Pan starosta, Ing. Jaroslav Končický,
u hradu přivítal všechny účastníky této akce,
vysvětlil, jak vůbec nápad se stavbou zříceniny
vznikl i její souvislost s pověstí „O založení
města Slavičína“. Nezapomněl opomenout ani
fakt, že hrad mohl vyrůst na tomto místě jen
díky fi nanční podpoře Fondu mikroprojektů.

Po krátkém obeznámení účastníků s pro-
jektem byl pro děti připraven zábavní program
na celé dopoledne. Prvně se všichni žáci
zúčastnili her rozmístěných po Pivečkově
lesoparku, kdy na konci je čekala sladká
odměna, kterou jim na hradě předal král
s královnou. Před desátou hodinou ranní pro
zpestření programu přijela do prostor parku
městská i státní policie. Byla připravena
ukázka zásahu cvičeného psa při ozbrojeném
přepadení. Poté měly děti možnost si pod
dohledem strážníků vyzkoušet policejní vý-
zbroj, vysílačky, a třeba i usednout za volant 
policejního vozu. Hudbu pro zábavní program
v lesoparku nám zajistil Saša Szöllös z divadla
SemTamFór. 

Trochu promrzlí jsme se přemístili
do Městského muzea, kde pan Ščuglík dětem
objasnil skutečný vznik a vývoj Slavičína.
Poslední, vzdělávací, ale přesto zábavná, tečka

celého programu byla pro malé účastníky 
připravena na Horákově vile. Místní kni-
hovnice si prokleply jejich znalost jazyka 
sousední země. 

Den plný her a zábavy byl zakončen 
společným obědem ve Hrádku na Vlárské 
dráze. Děti ke své spokojenosti dostaly 
k obědu řízek, pak následovalo už jen společné 
foto a hurá domů!  

Ing. Jana Kudelková, projektový manažer
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Nebylo by možné ještě zapůjčení kom-
postéru? V loňském roce na mě nezbylo…

V roce 2012 jsme z dotace Operačního
programu životní prostředí (OPŽP) pořídili
takový počet kompostérů, který odpovídal
výsledku naší výzvy ve zpravodaji. Dokonce
jsme měli i malou rezervu, nicméně těch,
kteří se nepřihlásili a pak by rádi kompostér
měli, bylo více, než činila rezerva. Protože
se objevila další možnost kompostéry zís-
kat, tentokrát díky zapojení města Slavičín
v m i k roreg ionu Lu hačovské Zá lesí
(a samozřejmě příslušné výzvy v OPŽP),
nabízíme tuto možnost opět všem občanům,
kteří kompostér od města nemají. Podrobnější
informace naleznete v článku odboru
životního prostředí a správy majetku na ji-
ném místě tohoto čísla zpravodaje. 

Proto pokud máte o kompostér zájem

Ptají se lidé…

Zdroj: ČSÚ, zpracovala Mgr. I. Florešová, podrobné informace: www.volby.cz

celkové 
pořadí název volební strany

počty hlasů ve volebních okrscích platné 
hlasy 

celkem

platné
hlasy
v %1 2 3 4 5 6 7 8

1. Česká str. sociálně 
demokratická 109 158 143 137 140 104 43 52 886 26,22

2. ANO 2011 92 107 63 53 61 73 14 43 506 14,97

3. Komunistická str. Čech
a Moravy 87 77 70 61 109 57 25 18 504 14,91

4. Křesť. demokr. unie - Čs.str.
lid. 91 86 29 41 46 76 22 44 435 12,87

5. Úsvit přímé demokr. 
T. Okamury 53 43 26 49 34 23 19 34 281 8,31

6. TOP 09 65 46 33 22 42 29 8 10 255 7,54

7. Občanská demokratická 
strana 20 31 19 19 22 2 8 4 125 3,69

8. Strana svobodných občanů 21 17 18 7 13 6 1 7 90 2,66
9. Strana zelených 13 15 11 10 20 13 1 2 85 2,51
10. Česká pirátská strana 8 15 11 11 20 6 0 4 75 2,21

11. Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI 9 12 11 7 2 8 1 8 58 1,71

12. Strana soukromníků ČR 12 8 1 0 0 4 1 2 28 0,82
13. Dělnic. str. sociální spravedl. 1 3 2 2 1 2 1 1 13 0,38

14. HLAVU VZHŮRU - volební
blok 0 1 2 0 0 0 0 9 12 0,35

15. politické hnutí Změna 2 5 0 1 0 0 2 1 11 0,32

16. Suver. - Strana zdravého 
rozumu 2 2 2 0 2 0 0 0 8 0,23

17. Koruna Česká (monarch.
strana) 2 0 2 1 0 2 0 0 7 0,20

18. LEV 21 - Národní socialisté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Přehled o účasti voličů ve Slavičíně

číslo a sídlo okrsku počet voličů 
v seznamu

vydané 
obálky

odevzdané
obálky platné hlasy účast v %

1 Základní umělecká škola 915 588 588 587 64,26
2 Radnice 1047 628 628 626 59,98
3 ZŠ Vlára 700 443 443 443 63,29
4 Dům dětí a mládeže 668 424 424 421 63,47
5 ZŠ Malé Pole 859 516 516 512 60,07
6 Škola Hrádek na Vl. dráze 712 406 406 405 57,02
7 bývalá škola Divnice 265 148 148 146 55,85
8 Kulturní dům Nevšová 419 240 240 239 57,28
Celkem Slavičín 5 585 3 393 3 393 3 379 60,75

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Slavičíně

– a proč ne, vždyť je na 5 let zdarma
zapůjčen a následně se stává vlastnict-
vím občana – pak neváhejte a co nejdříve
zašlete k nám svůj požadavek. Termín je
stanoven na 10. 12. 2013, takže není nač
čekat. Následně bude zpracován projekt 
a mikroregion se bude ucházet o dotaci.
Pokud vše dopadne dobře a dotace bude
přidělena, budou kompostéry k dispozici
ve 2. polovině příštího roku. O výsledku
budeme samozřejmě informovat.

Hlasuji pro, aby bylo obnoveno tělocvičné
nářadí ve sportovní hale. Některé prvky,
zejména třeba žíněnky, jsou v dost špatném
stavu.

Sportovní hala je, stejně jako její vybavení,
v majetku Sportovních klubů. Drtivá většina
oddílů však tělocvičné nářadí nevyužívá.
Nářadí tak slouží zejména školám, které
mají v hale výuku tělesné výchovy. Právě
učitelé tělesné výchovy si na stav nářadí
stěžovali. Oslovili jsme proto vedení spor-
tovních klubů a školy, abychom zjistili,
které nářadí se nejvíce využívá a které je

nutno prioritně opravit. Výsledkem těchto 
jednání byl požadavek na zastupitelstvo 
města na fi nancování opravy či pořízení 
nového nářadí v celkové hodnotě 58 000 Kč. 
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
dotaci schválit. Pokud se tak stane, pak by 
ještě v letošním roce mělo být pořízeno 6 ks 
švédských laviček, 6 ks žíněnek, odrazový 
můstek a 2 ks žíněnky doskočiště, opravou 
pak projdou švédské bedny a kruhy. Za-
stupitelstvo města bude o věci rozhodovat 
na svém zasedání 11. 12. 2013 a věříme, že 
bude hlasovat s Vámi, a dotaci schválí.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 5 v domě č. p. 389 ve Slavičíně, na ulici 
K. Vystrčila.
byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepní koje
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 31,30 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 551 Kč
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné 
vždy od 1. 3. každého roku maximálně o 5 % 
ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad...) 
způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé 
Pole, prostřednictvím domovní předávací 
stanice umístěné v domě č. p. 389 
Podmínky podání žádosti:
žádost o nájem bytu může podat zletilý 
občan ČR způsobilý k právním úkonům 
a nemající vůči městu Slavičín, jím zřízeným 
organizacím a obchodním společnostem 
založených městem žádné závazky
Podmínky uzavření nájemní smlouvy:
nájemní smlouva na byt bude uzavřena 
na dobu určitou jednoho roku, poté může
být prodloužena, pokud nebude nájemce 
v prodlení s úhradou za nájemné a služby 
spojené s bydlením a nebude porušovat 
podmínky smlouvy a příslušná ustanovení
obč. zákona
Povinný obsah nabídky (přihlášky):
jméno, příjmení, datum narození, ad-
resa trvalého pobytu, adresa pro doručování, 
telefon, popř. e-mail žadatele, žadatel(ka) 
ženatý(vdaná) uvede do přihlášky rovněž 
údaje druhého manžela a počet dětí
typ dosud užívaného bytu (podnájem,
u rodičů, atd.)
uvedení počtu osob, které se nastěhují 
do nového bytu
zdůvodnění žádosti

Nabídky budou přijímány do 12. 12. 2013
osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické 
nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo 
při výběru nabídky upřednostnit žadatele, 
který má trvalé bydliště na území města 
Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o., nebo 
na tel.: 577 341 041.

Výýběrrové říízzzení na proonájjem byytttu 1 + 1
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Pokud by se někomu toto tvrzení zdálo
poněkud nadnesené, zde máme důkaz:

V rámci soutěže společnosti Elektrowin,
která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých
elektrospotřebičů, je Slavičín nejlepší obcí
ve Zlínském kraji v třídění elektroodpadu, a to
v kategorii Nejvyšší naplněnost wintejneru.
Wintejnery jsou speciální velkoobjemové
kontejnery na sběr elektroodpadu a jsou
umístěny na sběrném dvoře v areálu SMS
Pod Kaštany. Z ocenění máme velkou radost 
a děkujeme všem občanům, kteří správně na-
kládají s vysloužilými spotřebiči a kompletní
je odevzdávají k recyklaci, a kteří tak přispěli
k tomuto ocenění. A pro ty, kdo dosud neví, jak
s vysloužilými spotřebiči naložit a řeší otázku
Kam s ním?, máme jednoduchou, ale účinnou
radu: přece do sběrného dvora.

Slavičín je nejlepší Policie ČR informuje

V roce 2012 
pořídilo město 
Slavičín s podpo-
rou Operačního
programu Životní 
pr os t ř ed í  400 
kusů domácích 
kompostérů pro 
zkvalitnění na-
kládání s odpady 
ve městě. Tyto kompostéry byly bezplatně
zapůjčeny občanům za účelem kompostování
biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad
a domácností. Občané se na oplátku za-
vázali, že nebudou biologicky rozložitelný
odpad vhodný ke kompostování odkládat 
do směsného komunálního odpadu. 

Protože se tato akce setkala se značným
ohlasem a ještě dlouho po jejím skončení se
ozývali občané, kteří měli o zapůjčení kompos-
téru zájem, pokusí se město Slavičín v rámci

dotačního programu získat další kompostéry
pro zájemce, na které se v loňském roce
nedostalo. Pokud tedy chcete třídit biologicky
rozložitelný odpad ze své zahrady a domác-
nosti a máte zájem o zapůjčení kompostéru,
kontaktujte do 10. 12. 2013 Městský úřad
Slavičín, odbor životního prostředí a správy
majetku (písemně nebo e-mailem na podatel-
na@mesto-slavicin.cz) a přihlaste se. Ve své
přihlášce uveďte Vaše jméno, příjmení, adresu
trvalého bydliště, případně adresu, kde bude
umístěn kompostér, v případě, že se neshoduje
s adresou trvalého bydliště, a požadovanou
velikost kompostéru 600 l nebo 900 l. 

O výsledku akce Vás budeme informovat.
Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Rada města Slavičín na svém zasedání
dne 19. 11. 2013 stanovila ceny za svoz
a likvidaci odpadů ve Slavičíně pro rok 2014:
   110 l / 1x14 dnů  –   1 420 Kč
   110 l / 1x7 dnů    –   2 910 Kč
   240 l / 1x14 dnů  –   2 620 Kč
   240 l / 1x7 dnů   –   5 240 Kč
1 100 l / 1x14 dnů – 13 660 Kč
1 100 l / 1x7 dnů   – 24 410 Kč

Uvedené ceny jsou už od roku 2009
na stejné výši.

U bytových domů (ve správě BTH, s. r. o.,
Slavičín, SBD Obzor i v soukromé správě),
u kterých město zajišťuje třídění odpadů
do 1 100 l kontejnerů, se ceny zvyšují
o obvyklých 5 % (oprava a údržba kontejnerů
pro tříděný odpad a kontejnerových hnízd).

Pytle a známky na popelnice na směsný
odpad pro rok 2014 si občané mohou
zakoupit na Městském úřadě Slavičín,
odbor životního prostředí a správy ma-
jetku v prvním poschodí, dveře č. 206, a to
od 16. prosince 2013. Termín splatnosti je
2. 4. 2014. 

U domácností, které využívají místo
popelnice černé pytle, je stanoven minimální
odběr 7 kusů černých pytlů na zbytkový odpad
za rok, s výjimkou domácností důchodců.

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

V případě bezhotovostní platby převodem
z účtu je nutno předem požádat o sdělení
identifi kačních údajů k platbě. Tyto údaje
poskytne odbor ŽPSM na tel. č. 577 004 832
nebo na emailové adrese podatelna@mesto-
slavicin.cz. Po takovém způsobu úhrady je
však nutné si evidenční známku na popelnici
nebo sadu pytlů vyzvednout osobně.

Upozorňujeme občany, že pokud neuhradí
cenu za svoz a likvidaci odpadů nejpozději
do 2. 4. 2014, dopouští se podle platné
vyhlášky města přestupku, který bude řešen
v přestupkovém řízení.
Odbor životního prostředí a správy majetku

Policie ČR, Obvodní oddělení Slavičín se 
v průběhu roku 2013 potýkalo se zvýšeným 
nápadem protiprávních činů  a v souběhu
s tím s více úkoly vyplývajících z ustanovení 
zákonů ČR. Začátek roku byl poznamenán
již mnohokráte diskutovanou prezidentskou 
amnestií, kdy i zde jsme zaznamenali její do-
pad. Dalším dopadem, který způsobil změnu 
naší práce, byla redukce stavu policistů, a tím 
i větší odpovědnost jednotlivých policistů 
za svou práci. S tímto jsme se vyrovnali i díky
spolupráci s okolními součástmi policie. 
Úkoly, které jsme si stanovili na začátku roku, 
ale i ty, které vystaly v jeho průběhu jsme 
splnili a plníme tak, abychom byli na svou 
práci hrdí a mohli se ohlížet za dosaženými 
výsledky bez zardění. 

V rámci statistického výčtu uvádím 
několik údajů. Nápad trestních činů je 
několikanásobně vyšší oproti minulému 
roku. Převládají krádeže, a to jak krádeže 
prosté, tak i krádeže vloupáním do domů, 
bytů, chat a rekreačních objektů. Zde bych 
chtěl apelovat na majitele, aby své majetky 
dobře i vícenásobně zabezpečovali. Mezi 
vysoce rizikové se řadí krádeže na seniorech, 
které se můžou dotknout každého z nás. 
Všichni máme babičky, dědečky a rodiče, 
kteří se v pokročilém věku stávají snadnou 
kořistí hyen v lidské podobě. Dalším vysoce 
frekventovaným trestným činem jsou pod-
vody, kdy v poslední době se rozmáhají 
podvody internetové. Mnoho lidí se pouští 
do obchodování na internetu, aniž by 
využili jakýkoli z bezpočtu bezpečnostních 
prvků, které internet nabízí, čímž pachatelům 
usnadňují jejich počínání. Ke sprejerství jsem 
se již na stránkách zpravodaje vyjadřoval, tak 
jen pro připomenutí, že jsou mezi námi jedinci, 
kteří mají odlišnou představu o tom, co je
hezké. Je povzbuzující, že se nám tyto jedince
daří odhalovat. Skladba ostatních trestních
činů je opakující – maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání, zanedbání povinné 
výživy, nebezpečné vyhrožování, fyzické 
napadení, ale i výtržnictví, nedovolené 
ozbrojování a týrání osoby ve společném 
obydlí. Objasněnost trestných činů se pohy-
buje na úrovni 56 %. V rámci přestupkového 
řízení jsme v letošním roce řešili více jak 
500 přestupků. V převážné míře se jedná 
o přestupky v dopravě, následují přestupky 
v souvislosti s veřejným pořádkem a dále 
přestupky majetkové. V rámci naší činnosti 
jsme projednávali více než 350 čísel jed-
nacích. Závěrem ještě uvádím kontakty 
na nás s upozorněním na změnu emailové 
adresy: pevná linka: 974 666 761, fax: 
974 666 768, mobil: 725 292 338, e-mail: 
zl.oop.slavicin.podatelna@pcr.cz, v případě 
nepřítomnosti je možno přivolat hlídku 
prostřednictvím tísňového čísla 158.

Za Obvodní oddělení policie ČR Slavičín 
přeji všem občanům co nejklidnější prožití 
svátků vánočních a v novém roce pevné 
zdraví, pohodu a mnoho šťastných, klidných 
chvil a mnoho pracovních a profesních 
úspěchů.

npor. Bc. Libor Rožník, vedoucí oddělení

Zapůjčení kompostérů

Cena za svoz a likvidaci

– zájemci, hlaste se!

odpadů v roce 2014
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Základní škola Slavičín-Vlára

Ve středu 13. 11. 2013 se zástupci naší
školy, soutěžící i fanoušci, zúčastnili již
podeváté 14. ročníku sportovně-dovednostní
soutěže „Zlínský vorvaň“. Po celou dobu
soutěže panovala ve zlínské sportovní hale
bezprostřední atmosféra, umocněná povz-
buzováním fanoušků našeho červeného
týmu. Po vynikajících úspěších v minulých
letech jsme se opět neztratili. V nelehké
konkurenci 31 družstev škol Zlínského kraje
a Slovenské republiky náš skvělý tým získal
krásné 3. místo. 

Tuto již tradiční a velmi oblíbenou akci
základních škol moderoval Martin Hrdinka
a se svými humornými vstupy nechyběl
ani Václav „Upír“ Krejčí. Ke slavičínskému
červenému týmu se přihlásil i krajský radní
PaedDr. Petr Navrátil, který nad celou akcí
převzal záštitu.

Poděkování patří všem, kteří se podí-
leli na přípravě a zdárném průběhu této
akce, především však žákům, kteří vzorně
reprezentovali naši školu i město Slavičín.

Bc. Martina Ptáčková

O sleddge hookkkeji a vššeliičemm jinémm

Ve čtvrtek 24. října proběhla v kinosále
školy v rámci příprav na školní Paralympiádu
zajímavá beseda pro žáky 3. a 4. ročníku
s hendikepovaným sportovcem panem
Erikem Fojtíkem.

Asi nikoho z nás by při příchodu ne-
napadlo, že muž bez nohou, pohybující
se pomocí invalidního vozíku, může být 
reprezentant a opora národního týmu
ČR v sledge hokeji. Pan Fojtík pochází
z Brumova-Bylnice, reprezentoval naši zemi
na několika mistrovstvích Evropy a světa
a také na paralympiádě ve Vancouveru,
kterou považuje za vrchol své kariéry.

Většina z nás se s tímto sportem nikdy
nesetkala, a proto nám musel vysvětlil, co
je to sledge hokej. Dozvěděli jsme se, že je
to verze ledního hokeje pro hendikepované.
Dokonce žákům sáňky a hokejky přivezl
ukázat. Protože se tomuto sportu věnuje
už více než 10 let a dosáhl v něm mnoha

úspěchů, mohl nám poutavě povyprávět 
o své sportovní kariéře a ukázat spoustu 
fotografi í, krátké video ze zápasů, poháry 
i zlaté medaile, které vyhrál.

Žáky beseda moc zaujala, a tak musel
odpovídat na mnoho dotazů. Závěrem nás 
všechny pozval na mezinárodní turnaj 
do Zlína.  Ing. Petr Čechmánek

V zzajeetí tónůůů a meloodiíí

Zavřete oči a najednou se vám vše znovu
vybaví… krásný a neohrožený James Bond
prchá před zlými nepřáteli, hudba se ztiší
a vy poznáváte tichounké našlapování
Růžového pantera, ale sotva si zvyknete
na novou scénu, už se vám po tváři kutálejí
slzy, protože se v dáli ozývá tajemná fou-
kací harmonika, zrovinka jako v Tenkrát 
na západě. Vše naštěstí zachrání Jack
Sparrow a se svými piráty z Karibiku nám
vykouzlí zpět úsměv na tváři.

Takto dobrodružné dopoledne jsme zažili
společně s žáky 5. ročníku na koncertě
komorního souboru Musica Minore v Kon-
gresovém centru ve Zlíně 11. listopadu.
Nejen krásné prostředí, ale i program
„Hudba ve světě fi lmu“ v nás zanechala
hluboký dojem. Perfektní hudební provedení
známých fi lmových melodií nás všechny
bavilo a svědčí o tom i fakt, že při známé
melodii z Růžového pantera jsme dokázali
„rozlouskat“ celý sál. Koncert se nám všem
moc líbil a hudební těleso Musica Minore
můžeme jen doporučit.  

Mgr. Ludmila Jandíková

Záážiteek z pooohhybu 

I tak by se mohl nazvat náš Paralympijský
školní den. Netradiční sportovní a zábavné ak-
tivity se simulovaným postižením pomohly již
čtvrtým rokem našim žákům třetích a čtvrtých
tříd lépe porozumět specifi ckým potřebám
osob se zdravotním postižením. Přiblížit 
jim jejich život, zamyslet se nad tím, jaké by
to bylo, kdybychom měli nějaké postižení
a snažit se o jejich pochopení a přijetí. Kromě

sportovního, ale zábavného zápolení se žáci 
při projekci seznámili s některými para-
lympijskými sporty i našimi reprezentanty 
a v závěru tohoto dne svůj obdiv a respekt 
vložili do vzkazů na plakát pro Paralympiky 
na OH v Soči 2014.  Mgr. Darja Konečná

Sooustřředěníí SSlavičáánkuu

Stává se již tradicí, že děti z národopis-
ného souboru absolvují soustředění, jehož 
hlavním cílem je přivítat nové členy souboru 
a samozřejmě pasovat je za nové Slavičánky. 
Letos se soustředění uskutečnilo 17. října 
v Luhačovicích na hotelu Adamantino. 
Protože mnozí prvňáčci byli vůbec poprvé 
bez rodičů, nebylo toto soustředění tentokrát 
dvoudenní, ale pouze jednodenní. Přesto 
nám to nebránilo v tom, abychom si ho 
všichni užili. Děti z prvních tříd se skvěle
adaptovaly do kolektivu těch zkušenějších 
a plnohodnotně se zapojily do nácviku nového 
pásma s názvem „Na pastvě“. Mnozí z nich 
předčili v tanečních schopnostech i starší 
Slavičánky, což bylo pro nás vedoucí milým 
překvapením. Součástí nácviku byla také 
příprava na vánoční vystoupení pro naše 
seniory. Nechyběla zábava, hry, procházka 
kolem podzimní přehrady a pochopitelně 
odměny i pochvala všem zúčastněným. Den
nám uběhl jako voda a byl čas k odjezdu. Už 
teď se všichni těší, až budou moci předvést 
to, co si připravili.   Miroslava Zálešáková

Třeetí mmísto „„„Zlínskééhoo vorrvaně““ 
puutujee do ZŠŠŠ Vlára--Slaavičíín

Okkénkko do ššškolní družžiny

Stalo se již tradicí, že v podzimních 
měsících pořádá naše škola ZŠ Slavičín- Malé 
Pole ve spolupráci s DDM Slavičín lampi-
onový průvod. Tentokrát proběhl 18. října 
pod názvem „Putování s broučky“. Nové 
hřiště u školy se zaplnilo dětmi i s jejich 
rodiči. Poté, co žákyně ze třetí třídy zahrály 
krátkou úvodní scénku, jsme se společně 

Vážení rodičče, ve čtvvrtek 
12. 12. 20113 od 122.00 do 177.00 hodin 

Vás ssrdečně zveme nna 

Den otevřených dveří 
I. a II. stupně Základní 

školy Slavičín-Vlára
Po celou ddobu see Vám bbudou rádi 

věnovat učitellé, kteří Vás ochootně prove-
dou po škole, seznámmí Vás se vvzdělávací 
nabídkou, akttivitami školy a vvybavením 
odborných učeben mooderní diidaktickou 
technikou. A to jak vv budověě I. stupně 
(K Hájenkám 3354), takk i II. stuppně (Školní 
403). 

V případě zájmu jje možnéé domluvit 
návštěvu i v jiiném terrmínu.

Těšíme se nna Vaši návštěvuu!
Telefon na I. st. 5777 341 779, na II. st. 

577 341 304

ZŠ Malé Pole
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vydali s rozzářenými lampiony na cestu. Byla
to opravdu nádhera vidět tolik „broučků“
pohromadě. Zakončení průvodu proběhlo
opět na školním hřišti, kde na děti a jejich
doprovod čekalo občerstvení a soutěž. Jako
poslední překvapení si pracovnice DDM
připravily scénku, která se všem moc líbila.
O hudební doprovod se po celou dobu sta-
ral pan Petr Svoboda, kterému tímto moc
děkujeme.
 Mezi pravidelné akce patří také Drakiáda
a Mezidružinová pouť, kterou pořádá ŠD při
ZŠ Vlára. Připravit soutěže a zábavu pro žáky
ze dvou škol je určitě náročné, přesto je vždy
všechno perfektně připravené. Náš dík patří
jak vychovatelkám ze ŠD Vlára a panu učiteli
Ptáčkovi, tak i žákům z vyšších ročníků, kteří
pomáhali při organizaci soutěží.
 V týdnu, který jsme nazvali „Jablíčkový“,
jsme soutěžili o nejdelší okrájenou slupku,
vyměňovali jsme si recepty, měli jsme ochut-
návku koláčů a moštu. 
 Zajímavý byl také „Bramborový“ týden.
Soutěžilo se o největší a nejzajímavější
bramboru. Vyráběli jsme bramborové
panáčky a strašidla, nechyběla ani ochut-
návka pokrmů. A že se dá s bramborami
i soutěžit? To víte, že ano. Proběhla „bram-
borová olympiáda“, kdy hlavním sportovním
náčiním byly právě brambory. Soutěžilo se
například v disciplínách jako je hod na koš,
hod do dálky, kutálení na cíl apod. Všem se
olympiáda moc líbila a určitě si ji v příštím
roce zopakujeme.
 V loňském roce jsme poprvé uspořádali
„Vánoční jarmark“. A protože se blíží čas
vánoční, opět jsme se pustili do vyrábění
různých ozdob. V pátek 13. prosince 2013
na naší škole proběhne již druhý ročník
tohoto jarmarku. Srdečně Vás tímto na něj
zveme. Přijďte se podívat na zajímavé výrob-
ky, které si můžete za malý obnos odnést 
domů. Určitě se dobře pobavíte a potěšíte se
příjemnou vánoční atmosférou, o kterou se
postarají žáci a učitelé naší školy. 
 ZŠ Slavičín-Malé Pole bude vystavovat 
svůj betlém 2. – 23. a 27. – 31. 12. 2013 v gale-
rii MěDK Elektra v Luhačovicích. Všechny
srdečně zveme.  Marta Satinová

Z aakcíí na naašší školee

 Dne 23. 10. se 3.A + 3.B vydaly brzy ráno
na dobrodružný výlet. Cesta vlakem uběhla
rychle a nás uvítala malá, krásná vesnice
Hostětín. V ekologickém centru Veronika nás
čekal program s názvem „Piju mošty, což Ty?“
 Celý měsíc jsme se my, třeťáci, věnovali
projektu „Naše město Slavičín“, abychom
poznali historii města, ve kterém žijeme.
Závěrem celého projektu nás 1. 11. čekaly
„Historické toulky Slavičínem“. Vydali
jsme se poznávat zajímavá a památná
místa v našem městě. Všem, kteří nám tento
přínosný den připravili, moc děkujeme. 
 Od měsíce září až do listopadu probíhala
v Městské plovárně v Luhačovicích pro 2. a 3.
ročníky výuka plavání. Všichni žáci dostali
„mokré vysvědčení“.
Proběhlo vystoupení pro Charitu Slavičín

v rámci jejich dne. Pásmo písniček zazpívali
vybraní žáci z naší školy. Sólo patřilo Lucii
Hlavicové z 2. ročníku a Adélce Viktorinové
z 5. ročníku. 
 Dne 6. 11. se 2. – 4. ročníky seznámily
v naší městské knihovně s nakladatelstvím
Thovt, a to prostřednictvím besedy s paní
Andrtovou. Poutavým vyprávěním přiblížila
dětem výrobu knih a získala tak do řad
malých čtenářů další příznivce.
Díky ZUŠ Slavičín proběhl na naší škole
výchovný koncert. Pan Roman Fojtíček
a pianistka Laura Vlková potěšili naše uši
krásnou hudbou na klavír a saxofon. Žáci
byli po celou dobu zapojeni do koncertu
rytmickým doprovodem.
 Pro 4. ročníky připravil Diaklub vánoční
tvoření ozdob ze slámy. Čtvrťáci si tak
mohli přiblížit jeden z lidových zvyků tak
příznačný pro naše Valašsko. 

Mgr. Šárka Končická

Haallowweensskkká pártyy

Čarodějnice, skřítkové, víly, duchové, vy-
dlabané dýně a tajemná atmosféra… – s tím
vším jste se mohli setkat již na pátém
ročníku Halloweenské párty, kterou letos
na Sokolovně opět uspořádala ZŠ Malé
Pole ve spolupráci s DDM Slavičín. Ha-
lloween je sice svátkem slavícím se hlavně
v anglosaských zemích, ale stále častěji se
jeho oslavy pořádají i u nás. Jedná se vlastně
o takový předvečer svátku Všech svatých.
Podle legendy lidé v dávných dobách věřili,
že v noci z 31. října na 1. listopad se duše
zemřelých vracejí domů a vyhledávají po-
moc příbuzných, aby jim pomohli překročit 
onu pomyslnou hranici do říše mrtvých.
Aby duchové viděli na cestu, lidé jim svítili
svítilnami z vydlabaných řep. Dnes se místo
řepy používají dýně, a tak se součástí naší
párty stalo i vyhodnocení nejpovedeněji
vydlabaných dýní. Proč získává tento svátek
stále více na své popularitě? Odpověď je jed-
noduchá – protože jeho aktéry jsou hlavně děti
a zažije se při něm spousta legrace a zábavy.
A o to nám hlavně šlo. Poté, co moderátorky
přivítaly účastníky této akce, nezbývalo nic
jiného, než začít tančit, oslavovat a bavit 
se při různých soutěžích. Samozřejmě po
zvládnutí úkolů čekala na děti sladká odměna.
Každý, kdo prošel stezkou odvahy, si ji určitě
zasloužil. A přiznejme si, trochu se bát, je
docela zábavné, když víme, že je to jenom
„jako“ a že za námi stojí někdo, kdo se nás
v případě potřeby zastane a ochrání nás.

Mgr. Marcela Kovaříková

a SOŠ Slavičín
Daalší mimořřáádný ússpěch sstrojařůů – 

ý„zzlatýý hattrriicck“
V měsíci říjnu se v rámci mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně uskutečnila 
soutěž mladých strojařů v programování 
CNC obráběcích strojů systému FANUC. 
Jakub Šebák, žák třetího ročníku oboru 
Mechanik seřizovač-mechatronik, obhájil 
prvenství z přecházejících dvou let a potvrdil 
tím velmi kvalitní přípravu strojařů na SOŠ. 
Do soutěže se aktivně zapojili také Adam Fojtů 
a Jiří Ščuglík (všichni třetí ročník). Jakubovi 
gratulujeme a všem třem žákům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy v celore-
publikovém měřítku.

Zaapojení škkoooly do nnovéého  projekktttu

Jak již jsme informovali v předcházejících 
číslech Slavičínského zpravodaje, GJP a SOŠ
Slavičín se zapojila do projektu Centra 
přírodovědného a technického vzdělávání pro 
moderní výuku žáků středních a základních 
škol ve Zlínském kraji (reg. číslo projektu: 
CZ.1.07/1.1.00/44.0010) s rozpočtem přes 
113 mil. Kč. Do projektu je zapojeno celkem 
16 středních škol Zlínského kraje a hlavní 
aktivitou projektu je spolupráce GJP a SOŠ 
Slavičín se základními školami v regionu.
Partnery jsou ZŠ Slavičín, Brumov-Bylnice, 
Valašské Klobouky, Bojkovice a Luhačovice, 
se kterými se podílíme na spolupráci formou
sdílení odborných učeben, laboratoří a dílen
pro povinnou výuku žáků ZŠ. Současně 
s povinnou výukou probíhají i volnočasové 
aktivity pro žáky základních škol na střední 
škole zaměřené na rozšíření technických 
a přírodovědných znalostí žáků. Od počátku 
projektu jsou spuštěny také volnočasové akti-
vity pro žáky střední školy, jedná se o kroužky
chemie, fyziky, biologie a technické kroužky
pro mechatroniky, obráběče kovů, auto-
mechaniky, instalatéry a elektrikáře. Náklady 
naší školy činí 5,8 mil. Kč, více než 2,5 mil. 
Kč bude investováno do nového vybavení 
přírodovědné učebny a odborných pracovišť 
již zmiňovaných technických oborů na od-
borné škole. Nedílnou součástí projektu je
i zapojení sociálních partnerů – TVD Slavičín, 
NTS Prometal Slavičín a TRYON Brumov. 

Bližší informace o aktivitách je možné 
najít na webových stránkách školy s odkazem 
na projekt. Ing. Michal Horalík

Akktiviity

Dne 7. 10. 2013 byl záhájen taneční kurz 
pro žáky prvního ročníku a kvinty pod ve-
dením tanečního mistra pana Aleše Mědílka. 

GJP 
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Zprávy z Domu dětí 
a mládeže ve Slavičíně

Nejspíš nejsem sama, které se zdá, že ten 
čas snad utíká čím dál rychleji.

Když se na sklonku toho letošního roku 
ohlédnu, budu mít před sebou dva hlavní 
obrazy: starý domeček a domeček nový – 
po rekonstrukci. A že se toho v něm i na něm 
hodně změnilo. Začnu-li suterénem, tak 
je tam nová kotelna, samozřejmě drobné 
úpravy, vylepšení prostor. Přízemí ožilo 
barvami, které osloví příchozího hned při 
vstupu. Škála barev je příjemně sladěna, 
místnosti ožily a snad máme oprávněný 
pocit, se tu naším klientům bude líbit, bu-
dou se zde cítit dobře a budou se sem rádi 
vracet. Nezapomnělo se ani na chodbu, která 
umožní počkat na zahájení nebo ukončení 
zájmového kroužku, na autobus.

V přízemí je i nová, vesele vybavená 
herna. Láká nejen barvami a novým vy-
bavením, ale i kinectem.

I první a druhé patro se docela dost 
vylepšily. Částečně je zařízení doplněno 
novým nábytkem, koberci, ale i novou 
kuchyní. Tak, jak to nejvíc fi nance dovolily.

Domeček je dovybaven i venkovní-
m i bočn í m i č id ly,  a to předevší m 
z bezpečnostních důvodů pro děti, které 
přicházejí do zařízení zadním vchodem. 

A tak jsme, konečně připraveni sloužit 
těm, jimž je zařízení určeno. V této sou-
vislosti je třeba poděkovat městu Slavičín, 
že se tak rozsáhlá rekonstrukce mohla 
uskutečnit. Děkuji interním pracovnicím 
za trpělivost, neobyčejně velké nasazení 
v obtížných podmínkách, ale i za to že 
zvládly “přídavky k práci“, a to v soboty, 
neděle i svátky. S celkovým úvazkem in-
terních pracovnic ve výši 3,65 na zařízení, 
v němž je zapsáno pro tento školní rok 
okolo 450 kl ientů, to nebylo zrovna 

na 20. 12. 2013 v Sokolovně od 17.00 hodin,na 20 12 2013 v Sokolovně od 17 00 hodin
srdečně zveme veřejnost.
 Žáci primy absolvovali testy z JČ, M, OSP
v rámci evaluační analýzy KEA/STONOŽKA
společnosti SCIO. 
 Žáci útvaru gymnázia se podíleli svojí
aktivní účastí na výukových programech:
11. 10. 2013 – v rámci výuky literatury se žáci
zúčastnili divadelního představení „Největší 
z Pierotů“ v Městském divadle Zlín, 18. 10.
2013 – mezinárodní konference v Hostětíně
o Energeticky úsporných technologiích
v praxi, Výchovné koncerty v Kongresovém
centru ve Zlíně dne 25. 10. a 1. 11. 2013
s tematikou jazzové hudby a hudby ve světě
fi lmu, 1. 11. 2013 – výukový program v terénu
„Invazní rostliny v našem okolí“, Interaktivní
výukový program jako součást biologie
„Kdyby tisíc Hostětínů“, účast na výstavě
„Věda a voda“ a veřejné přednášce Mgr. Marka
Váchy, o genetických modifi kacích a jejich
vlivu na lidstvo – 11. 11. 2013 – UTB Zlín, 19.
11. 2013 – účast na Dětské vědecké konferenci
v Uherském Hradišti.
 Pedagogičtí zaměstnanci absolvovali
v rámci dalšího vzdělávání učitelů odborné
semináře: 22. 10. 2013 – setkání předsedů
Předmětové komise matematiky na Gym-
názium Lesní čtvrť ve Zlíně, 22. 10. 2013
– seminář k využití médií ve výuce dějepisu
– NIDV Zlín, 24. 10. 2013 – seminář k primární
prevenci – Kroměříž, 5. 11. 2013 – seminář
k výuce ICT – Brno, 7. 11. 2013 – seminář pro
management škol k nové maturitě – NIDV
Zlín, v týdnu od 11. 11. – 14. 11. – pracovní
semináře ke Standardům pro ZV v ostatních
vzdělávacích oblastech – NIDV Zlín.
Soutěže: Dne 4. 11. 2013 se uskutečnil me-
zinárodní fl orbalový turnaj žáků SŠ za účasti
družstev Gymnázia z Valašských Klobouk,
Gymnázia v Dubnici nad Váhom a GJP a SOŠ
Slavičín. 
Aktivity pro veřejnost: Vybraní žáci pod
vedení Mgr. Rohleny uspořádali dne 24. 10.
2013 přednášku o astronomii pro Charitu sv.
Vojtěcha Slavičín. Dne 1. 11. 2013 se v galerii
budovy gymnázia konala vernisáž obrazů
Pavla Piačky. 

Pooděkkováníí

Kdo během podzimních měsíců projížděl 
Hrádkem cestou směrem na Kolelač, nemohl
si nevšimnout, tedy doufám, značné proměny,
kterou prošla budova ZŠ praktické a ZŠ
speciální Slavičín. Dříve než zde zazní
poděkování všem iniciátorům, kteří se podíleli
na této proměně, dovolte mi, abych při této
příležitosti, alespoň ve stručnosti přiblížil
historický vývoj školství v Hrádku. Děkuji.

Psal se rok 1873, kdy se hrádecké obecní
představenstvo rozhodlo podat žádost, po-
volení, ke zřízení základní školy v Hrádku.

Do té doby navštěvovaly děti z této obce školu
obecnou ve Slavičíně. Moravská zemská
školní rada žádosti vyslyšela a dne 19. dubna
1875 schválila, z pohledu dnešního trendu,
projekt výstavby školní budovy v Hrádku.
Ze stavby školní budovy však záhy sešlo,
a projekt výstavby byl nahrazen programem
na revitalizaci. Škola pak byla po mírných
úpravách zřízena a posléze přebudována
na základech místního pivovaru. Pro
milovníky tohoto moku nutno podotknout,
že výroba piva v hrádeckém pivovaru byla
ukončena, zřejmě silou konkurence, již v roce
1874. Výuka probíhala pouze v jedné třídě.
Počet žáků však po léta stoupal, školu bylo
nutno rozšířit a zmodernizovat. A tak v září
r. 1902 byla zkolaudována nově upravená bu-
dova a zahájeno dvoutřídní vyučování. V této
podobě, s dobovými zásahy, škola obstála až
do letošního července 2013.

Ne přelomu letních prázdninových
měsíců tohoto roku započala obrovská
rekonstrukce budovy. Zateplení školy
předcházela výměna všech oken, stínící tech-
niky, parapetů a vstupních dveří, následovala
oprava střešní krytiny, bourání nefunkčního
komínu a konečně fasáda, která neskutečným
způsobem celý objekt rozzářila. Práce dále
pokračovaly zateplením půdy a zbudováním
drenáží kolem celé budovy. Mezi tím se ne-
zastavily ani práce uvnitř školy, především
v prostorách kotelny, kde staré plynové
kotle byly vyměněny za nové kondenzační
systémy. V současné době jsou již zabudována
nová venkovní svítidla a práce tak dospěla
do zdárného konce.

Z šedé kukly vyletěl krásný motýl. Veselé
dětské oči, které spočinou na školní budově,
nám dospělým se promítnou ušetřené fi nance
za úsporu tepelné energie.

Jménem všech dětí a jménem všech
zaměstnanců ZŠ praktické a ZŠ speciální
ve Slavičíně-Hrádku bych rád poděkoval
starostovi města Slavičín Ing. Jaroslavu
Končickému, ostatním zástupcům města,
všem fi rmám, všem, kteří se podíleli, jak
plánováním celé rekonstrukce, tak jejím
průběhem a úspěšným zakončením.

Mgr. Jaroslav Kunc,
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín

Dýýňovvá dekkooorace

Jménem školy a jménem žáků  bych chtěl
poděkovat Osadnímu výboru v Hrádku
za fi nanční dar na nákup dýní, které se staly
předmětem strašidelných dekorací okolí školy
a obecního domu v Hrádku. Děkujeme.

ZŠ praktická 
ZŠ

PRAKTICKÁ     S
P

E
C

IÁLNÍ     H
RÁD

E
K

HRÁDEK

Vedení školy, pedagogický sbor děkuje 
touto cestou všem sponzorům a přátelům 
školy, kteří se jakýmkoliv způsobem, ať 
už finančními, či věcnými dary, podí-
leli na zdárném průběhu akcí pořádaných
v rámci školních aktivit během letošního 
kalendářního roku 2013.

Do „nového roku“ jim přejeme mnoho
úspěchů v práci, podnikání i v osobním životě.

Mgr. Jaroslav Kunc, 
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín
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Adresa: Horní náměstí č. p. 111, 763 21
Slavičín, pevná linka: 571 110 425, mobil:
739 095 315, e-mail: pindakova@pivecka.cz
PROVOZNÍ DOBA VZDĚLÁVACÍHO
STŘEDISKA:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné
využívat 12 PC a Internet ZDARMA.
Za poplatek je možnost tisku, kopírování
a ukládání dokumentů na média, vazbu
dokumentů do plastových kroužků, lami-
nování dokumentů.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2013
Minimální počet pro otevření kurzů je 10
účastníků.

Vzdělávacího střediska
Informace

lehké. Přesto jsme se snažili zvládat akce
tak, abychom klienty neošidili. Jsou to
především interní pracovnice zařízení, které
si zaslouží nesmírný dík za odvedenou práci
v tomto kalendářním roce. Poděkování ale
patří i externím pracovníkům, vedoucím
zájmových kroužků, vedoucím stálého
tábora, vedoucím příměstských táborů
za svoji práci směrem k dětem.

Pozvedněme pomyslně sk len ičku
a přiťukněme si navzájem ve prospěch
domečku pro děti. Ať v něm najdou to, co
hledají, naplní jejich představu a vyplní
smysluplně jejich volný čas.

Zdenka Odehnalová,
ředitelka DDM Slavičín

Poozváánky

 2. 12. 2013 – Zadáno pro klavír, 18.00
hodin, dolní sál ZUŠ 
koncert žáků klavírní třídy. H. Durďákové
3. 12. 2013 – Možná přijde i Mikuláš, 18.00
hodin, horní sál ZUŠ
účinkují komorní soubory, pěvecké sbory
a přípravný orchestr
 9. 12. 2013 – Vánoční žákovský koncert,
18.00 hodin, dolní sál ZUŠ
s výstavou žáků výtvarného oboru v pros-
torách školy
10. 12. 2013 – Vánoční dostaveníčko, 18.00
hodin, dolní sál ZUŠ
účinkují žáci klavírní třídy V. Hájkové
 15. 12. 2013 – ADVENTNÍ KONCERTY,
16.00 a 19.00 hodin, chrám sv. Vojtěcha
účinkují učitelé a žáci ZUŠ, SPS Cantare
a hosté
 18. 12. 2013 – Velké maličkosti, 17.00
hodin, horní sál ZUŠ
výstava žáků VO tř. J. Jakúbkové
 18. 1. 2014 – Ples ZUŠ, Sokolovna Slavičín

Srdečně Vás zveme prostřednictvím
těchto aktivit na návštěvu naší „vylepšené
školy“. Během hlavních prázdnin proběhla
další fáze oprav jejího interiéru a v rámci
projektu „Rekonstrukce budovy ZUŠ“ došlo
k výměně oken ve třídách a vchodových dveří.
Další práce se týkaly oprav plynové kotelny,
vstupních schodů do objektu a schodiště do 2.
patra budovy.

Tento projekt byl dotován z programu
LEADER – Programu rozvoje venkova,
s náklady přesahujícími 500 tisíc korun
(žadatel město Slavičín, dotace cca 70 %,
vlastní zdroje cca 30 %, dodavatel AG Sta-
ving, s. r. o.).

Děkujeme městu Slavičín za grantovou
podporu, která škole pomáhá zlepšovat pro-
vozní podmínky a umožňuje jí organizovat 
mimoškolní aktivity, obohacující kulturní
život našeho města.

Jménem školy přeji všem našim žákům,
jejich rodinám, příznivcům školy a široké
veřejnosti příjemně prožité svátky vánoční
a hodně zdraví i spokojenosti v novém roce.

Jana Jakúbková, ředitelka školy

Ohhléddnutí zaaa posleddnímm 
j ýzářijovvým vvííkkendemm

Ten pro zpěváky Smíšeného pěveckého
sboru Cantare při ZUŠ Slavičín nebyl jen tak
ledajaký. V tyto dny jsme se účastnili spolu
s cimbálovou muzikou Klobučan z Valašských
Klobouk, která pracuje pod vedením pana
Ladislava Tarabuse, svatováclavských oslav
v nádherném východočeském městě Kutná
Hora. Pozvání jsme přijali od kutnohorského
učitelského pěveckého sboru TYL, vedeného
sbormistrem Zdeňkem Lickem. A tak se
v posledních prosluněných zářijových dnech
zrodilo přátelství tří amatérských těles
z Moravy a Čech.

Pěvecký sbor Cantare a cimbálovka
Klobučan se prezentovali hudebním pro-
gramem při sobotních odpoledních oslavách
na Palackého náměstí a večer slavnostním
koncertem v chrámu sv. Jana Nepomuckého,
kde zazněly i společné skladby s kutnohor-
ským sborem. V neděli ráno sbor Cantare
obohatil duchovními skladbami svatová-
clavskou mši v kostele sv. Jakuba. Všechny tyto
zážitky v nás zanechaly nádherné vzpomínky
na neopakovatelnou kutnohorskou atmosféru
a dlouhotrvající potlesky i rozzářené tváře
posluchačů byly pro nás tou nejlepší odměnou.

Celý náš zájezd se vydařil nad očekávání.
Kutnohorští nás překvapili nebývalou pohos-
tinností, kterou ještě umocnili komentovanou
prohlídkou historické části města, Tento
hluboký zážitek v nás zůstane navždy.

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat 
všem zpěvákům Cantare za přípravu pro-
gramu na koncerty a za pěknou reprezentaci
města Slavičín. Děkuji za precizní provedení
všech skladeb, zvláště děkuji všem sólistům
a naší korepetitorce Haně Durďákové
za náročné klavírní doprovody.

Závěrem bych ráda poděkovala městu
Slavičín za dlouhodobou grantovou podporu
činnosti našeho pěveckého sboru. Je nám ctí
reprezentovat město v rámci regionu a těší
nás úspěch slavičínského amatérského umění
i ve vzdálenějších místech naší republiky či
dokonce v zahraničí.

Anna Frajtová, sbormistr Cantare

Počítačové kurzy
 Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 
700 Kč
Internet a komunikace přes internet – 
12 hodin – 400 Kč
Tvorba webových stránek – 20 hodin – 
850 Kč
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
PowerPoint – 12 hodin – 500 Kč
Jazykové kurzy
Jazyk ruský pro pokročilé – 3 000 Kč 
za školní rok
Angličtina s rodilým mluvčím: termín a čas 
výuky – pondělí 19.00 – 20.00 začátečníci, 
pondělí 20.00 – 21.30 pokročilí. 
Tvořivé kurzy
 Dílna inspirace – každou středu od 16.00 
hodin v domě č. p. 96 na Horním náměstí 
ve Slavičíně. Bližší informace – paní lek-
torka Eva Bartošová na tel. čísle 777 913 782. 
Program: 4. 12., 11. 12. – šitá vánoční přání, 
18. 12. – posezení.
Finanční svoboda aneb jak umíte 
hospodařit se svými penězi?

Chcete strávit zimní den užitečně 
a zajímavě? Chcete si zábavnou formou 
otestovat své fi nanční dovednosti? Přijďte 
na jedinečný kurz o fi nancích spojený s hrou,
která je jako vystřižená z reality. Kromě zábavy 
se rychle a jednoduše naučíte, jak fungují
základní principy investování, jak správně
zajistit sebe a svoji rodinu, dozvíte se, co si 
na nás stát připravil v oblasti penzí a obecně 
se dozvíte informace, které Vám dopomohou
k získání kontroly nad vašimi příjmy a vý-
daji. Kurz pořádá Kateřina Píchová, která se
věnuje správě osobních a rodinných fi nancí
a zároveň studuje na Provozně ekonomické 
fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
Připravujeme
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko 
při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., Vás zve na
VOLEJBALOVÝ TURNAJ aneb „AMATÉŘI 
V AKCI“.
Sportovní akce se koná v sobotu 14. 12. 
2013 od 9.00 hodin (8.30 hodin prezentace) 
ve Sportovní hale ve Slavičíně. 
Přihlásit se můžete do 11. 12. 2013. Startovné: 
300 Kč za družstvo.
Doprovodný program: soutěž o nejlepší 
vánoční cukroví družstva.
Telefon: 571 110 425, 739 095 315. 
E-mail: pindakova@pivecka.cz.
Občerstvení pro soutěžící a návštěvníky 
zajištěno.

Těšíme se na Vás!
PODPOŘTE NADACI JANA PIVEČKY! 
Benefiční divadelní představení „Heslo 
morálka“

Nadace Jana Pivečky pořádá novinku 
sezony, kterou připravilo pražské Divadlo 
Palace Praha.

V hlavních rolích se představí Nela Bou-
dová, Miroslav Etzler a Kateřina Pindejová.
Den: čtvrtek 9. ledna 2014, čas: 19.00 hodin,
místo: Sokolovna Slavičín. Vstupenky si 
můžete zakoupit podle výběru sektoru: cena 
vstupenek v přízemí: 320 – 290 – 250 – 200 Kč, 

ZUŠ Slavičín
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V předprodeji v Nadaci Jana Pivečky neboV předprodeji v Nadaci Jana Pivečky nebo
v Městském infocentru Slavičín.

Děkujeme všem, kteří nás touto cestou
podpoří.

 Hledáme účastníky do II. běhu projektu
„Zkuste to s námi“

Jste zdravotně znevýhodnění a nemůžete

najít práci? Nabízíme účast v projektu pro
zdravotně znevýhodněné do 45 let.

Co pro Vás zdarma zabezpečíme?
Poradenský servis Bilanční diagnostika,
motivační program, Kurz informačních
a komunikačních technologií, vhodný
rekvalifi kační kurz, proplacení cestovné
a stravného v rámci realizace aktivit pro-
jektu, vyhledávání vhodného zaměstnava-

tele se mzdovým příspěvkem ve 100% 
výši (včetně odvodů). V případě zájmu 
můžete získat bližší informace v Nadaci 
Jana Pivečky nebo na tel. čísle 739 095 315. 

Hlásit se můžete nejpozději do 13. 12. 
2013.

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko 
při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s. se opět stalo
jedním z úspěšných žadatelů v dotačním
podprogramu na podporu nestátních ne-
ziskových organizací v oblasti prevence
rizikových typů chování pro rok 2013,
jehož vyhlašovatelem je odbor kanceláře
hejtmana Zlínského kraje. Úspěšný pro-
jekt, který organizace v letošním roce
do dotačního programu přihlásila, nese
název Zkus to jinak! 2013 a jeho akti-
vity jsou určeny uživatelům Nízkopra-
hového zařízení KamPak? ve Slavičíně
a Valašských Kloboukách. 

Projekt si klade za cíl aktivizovat uživatele
Nízkoprahového zařízení KamPak? a motivo-
vat je ke smysluplnému trávení volného času
prostřednictvím vícedenních zážitkových
kurzů, jejichž cílem je přispět k sebe-
poznávání, upevňování sociálních doved-
ností a zručností, podpořit budování vztahů
mezi uživateli a pracovníky a mezi uživateli
navzájem a posilovat jejich sebevědomí.
Díky projektu jsme doposud zrealizovali
čtyři víkendové pobyty na chatě v Karolince,
kterých se zúčastnilo 42 osob a další zážitkové
aktivity v průběhu celého letošního roku.
V rámci projektu bylo do zařízení rovněž

pořízeno nové materiální vybavení, které 
opět zkvalitní jeho služby, a to didaktická 
pomůcka „Drogový kufřík“ a interaktivní 
hra „Cesta labyrintem města“, které hravou 
formou upozorňují na důsledky spojené 
s rizikovým chováním dětí a mládeže. I letos 
je zpětná vazba na aktivity projektu velmi 
pozitivní a vysoký zájem o účast v projektu 
ze strany cílové skupiny vypovídá o jeho 
potřebnosti.

Za fi nanční podporu projektu Zkus to 
jinak! 2013 děkujeme Zlínskému kraji.

Zkus to jinak! 2013 aneb Letos opět víkendové a zážitkové pobyty s KamPakem?

Nabízíme stručné ohlédnutí za aktivi-
tami v posledním čtvrtletí letošního roku.
Měsícem září jsme vstoupili do 13. roku svého
působení. Standardní činností je provoz níz-
koprahového zařízení a programy specifi cké
primární prevence pro školská zařízení. To
vše pro cílovou skupinu dětí a dospívajících
od 7 do 15 let.

O podzimních prázdninách jsme nabídli
stálým návštěvníkům Tajemnou noc
s programem, která pokračovala druhým
dnem plným her. Celoroční hra „Lexikon
chytré mládeže” byla odstartována v říjnu.
Má za sebou 2 měsíce trvání a prozatím
2 vystavené „Lexikony“ v zařízení, které
vytvořili sami návštěvníci. Tématem byl
„Virtuální svět“ a „Jak komunikuji“. Akce
má preventivní charakter a než proběhne
závěrečné vyhodnocení nás čeká dalších
10 měsíců s tématy jako jsou návykové látky,

zejména kouření a alkohol u mladistvých,
kyberšikana, šikana, finanční desatero,
vztahy, sebevědomí, pravidla slušného
chování, nebezpečí úrazů, zdravý životní
styl a barevný svět.

V každém měsíci vzniká tematický
„Lexikon“, kde jsou a budou uvedeny
důležité informace k jednotlivým tématům
doplněné o práce všech zúčastněných (výt-
varné, literární práce, poznatky z diskusí
s pracovníkem atd.). Lexikony zůstanou
v klubu k dispozici nejen po celou dobu
trvání projektu, ale i po jeho skončení pro
ostatní návštěvníky klubu jako informační
materiál.

Máme za sebou celou řadu i jednorázo-
vých aktivit, soutěže v klubu, iniciované ne-
jen pracovníky, ale samotnými návštěvníky.
V rámci terapeutických aktivit to byly
například tvorby vlastních mandal pro

relaxační č innost ,
celkovou uvolněnost 
a pohodu. Aktivity jsou
namířeny tak, aby se
podílely na všestranné
podpoře a rozvoji os-
obnosti a naplňovaly
hlavní činnosti posky-
tované služby a to
výchovné, vzdělávací,
aktivizační, sociálně-
terapeut ické, dále,
zprostředkování kon-
taktu se společen-
ským prostředím a po-
moc při uplatňování
práv a obstarávání
osobních záležitostí.
V prosinci nás čeká

turnaj ve stolním tenise, výroba vánočních 
dekorací a podvečer s vánoční tematikou.

Mimo to souběžně probíhají programy 
specifi cké primární prevence na základních 
školách. V letošním roce jsme navštívili 
celkem 16 školských zařízení. To je poměrně 
vysoký počet, vezmeme-li v úvahu, že pro-
gramy na sebe navazují, probíhají vícele-
tým cyklem a na školách pracujeme 
s většinou třídních kolektivů. 

S danou třídou se pracuje soustavně 
v rozsahu 2 x 2 vyučovací hodiny během 
školního roku.

Forma je závislá na ročníku – interaktivní 
beseda, zážitkové techniky, modelové situ-
ace, diskuse, příběhy, práce ve skupinách, 
hra...

Připomínáme, že 6. prosince proběhne 
II. Předvánoční bazárek. Info na www.r-ego.
cz a přiloženém letáčku.

Za dosavadní podpor u č innost i 
v letošním roce bychom chtěli poděkovat:

Ministerstvu práce a sociálních věcí, 
M i n i s t e r s t v u  š k o l s t v í ,  m l á d e ž e 
a tělovýchovy, Zlínskému kraji.

Projekt „Pomoc už je na cestě“, díky 
kterému jsme zkvalitnili zázemí zařízení 
b y l  r ea l i z ov á n z a  p o d p or y  M A S 
Luhačovického Zálesí a města Slavičín.

Velmi si vážíme podpory, které se nám 
dostalo od Drogerie Teta Slavičín, jm. pan 
a paní Koudelovi, Nářadí Vítek, s. r. o., 
od pana Petra Vítka a pana Novosáda 
Zdeňka, provozovatele restaurace Racek 
v Luhačovicích. Velmi si vážíme této 
podpory, která pomůže při realizaci našich 
projektů v rámci poskytovaných služeb.

Přejeme všem čtenářům pěkný po-
slední měsíc v roce pohodu a spokojenost 
a klidný předvánoční čas.

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková

Poradenské centrum R-EGO
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V Z P O M Í N Á M E

Dne  13 .. prosincee 2013 vzpomeneme
1. smussmutné výroččí, kdy nás navždy 

opuoopustil pan SStanislav BUDÍN
ze Sllavičína. 

S llláskkou vzpommínají a za tichou 
vzpomíomíomínku děkuují manželka Vlasta, 
dceeera VVlasta s roodinou a syn Pavel 

s roodinou. 

DneDneDne 2122 . ppprrosincincce 2220130130133 
vzpvzpvzpomeomeomenemnemneme 2e 2. smutmutmutnéhnéhnéhoo 

výrvýrvýročíočočí úm úmmrtírtírtí 
panppanpanaaa IngngIng. VVVáclácláclavaavaava TL TL UKYUKYKY ze Slaviavičínčí a.Y
SS lS lS láskáskáskou ou ou a va va vděčděčděčnosnoností tí na nějnějněj vz vz vzzpompomp ínáín  

jehjehjeho mo mo manananželkelkelka,a, a, sysynovéovévé Ja Ja Jan an an a Iv I Ivan an 
a da da dcercercera Va Va Věraěraěr  s  s rodrododinainainami.mi.mi.m  

Dne 1118. ppprosincee 2013 vzpomeneme
10. výročíí úmrtí pana 

JJaroslava REMEŠŠE ze Slavičína a dne
10. ledna 2014 vvzpomeneme úmrtí0 l d 20 ú tí

pana Miroslava RREMEŠE z Nevšové.
Kdo jstte je znali, 

vzpomeňte s námi.
S láskou a úctouu vzpomíná rodina

Remmešova. 

Dne 13. prosincee 2013 uplyne 40 let, 
kdy nás ve věkuu 21 let po tragické 

události opuustil můj bratr, 
pan Emil MIKKULČÍK

p
 z Lipové. 

Za tichou vzpommínku děkuje sestra 
DDagmar s manžellem a synovec David 

s mannželkou. 

Dnee 10. prosince 2013 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

Ollddřicha LENGÁLA ze Slavičína.
KKdoo jjste ho znali, vzpomeňte s námi.. 

SS lásskoou a úctou vzpomínají manželkaa 
a děti s rodinami. 

DDnee 18 . prosince 2013 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí

ppanpanaa a JarJ oslava REMEŠE ze Slavičínaa. 
S lSS lásskáskoou a úctou vzpomínají manželkaa 
JanJaJana, a,, ssynové David a Martin, maminkka 

a bratr s rodinami. 

Dnnee 14. prosince 2013 by se dožila 
80 llet paní Hedvika MŰNSTEROVÁ

z Nevšové.
S lááskou a úctou vzpomínají syn 

Luubomír s rodinou a dcera Blanka 
s rodinou. 

DDne 31. prosince 2013 uplyne 
100 smutných let, kdy nás navždy 

oopustil pan Jozef TRÚCHLY
 z Petrůvky. 

S láskkoou a úctou vzpomínají manželkaa, 
dcera s rodinou a syn.

DDěkujeme touto cestou všem 
zúúčaastněným a rybářskému svazu 
za projevenou soustrast, květinové 

daary při posledním rozloučení s panemm 
Bohumilem BĚLOTOU. 

Zarmoucená rodina. 

Dne 25. listopadu 2013 jssme vzpomněli 
2. výročíí úmrtí pana2. výročíí úm Jossefa BULÍČKA

j

a a dne 2. proosince 2013 by ze Slaviččín
se dožil 78 let. 

vzpomínku dděkuje rodina.Za tichoou v

since 2013 upplyne 8 let, kdy DDne 28. ppro
a naše milovaaná manželka, nás opusstil
aminka a babbička, ma

panp í mila BELŽÍKOOVÁLuddm  z Hrádku. 
vzpomínku dděkují manžel Za tichoou 
synové s rodinnami.a s

opadu 2013 jssme vzpomněli Dne 25. listo
h 80 let pana nedožitýých Karla DOŠLY

ze Slavičínaa. 
u vzpomínajíí manželkaS láskou
synové s rodinnami.a s

Dne 23. prosince 2013 bby se dožil 100 
let pan ŠŠtěpán ADÁMEEK z Petrůvky. 

S láskoou a úctou stále vzpomínají 
mannželka a děti s rrodinami. 

Dne 6. prosincee 2013
by se dožila naše miláá maminka,

paaní Marie LENGGÁLOVÁ
ze Slavičína 1000 let. 

Stále vvzpomínají děti s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpommeňte s námi. 

Dne 4. prosince 2013 vzpommeneme 
10. smuutné výročí úmrtí pana 

Josefa KKOZUBÍKA ze Slavvičína. 
S láskou a úctou vzpomíná mmanželka 

Ludmilaa, syn Josef, dceraa Ivana
a syn Petr s rodinammi. 

Dne 27. prosince 2013 bybyby 
se dožilaa naše maminka, bbabičkčkčkkkaa aa a

aa prababička, paní 
Jenovééfa ZBOŘILOVÁ 880 let 

a 27. února 2013 uplynuloo 10 let 
od jejího úmrtí. Co víc ti můžžeme dát, t, t, 

jen kytiččku na hrob a vzpoomínat.tttt
S láskou aa úctou vzpomínají manžel 
a dcera Janna a Miroslava s rodinami. 

Dne 200. prosince 2013 upplyne 
smutnýých 11 let od úmrtíí paní

Anny TOMÁNKOVÉMÁNKOVÉ a 18. srrpna 201418 2014
uplyne 7 let od úmrtí ppana

Stanislava TOMÁNKKA. 
Na Vaši lásku nelze zapommenout. 

Za tichou vzpomínku 
děkují dcery Irena, Božžena
a syn Stanislav s rodinaami. 

Dne 13. prosince 2013 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrrtí 

pana Vladimíra SOUKUUPA
ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Společenská kronika
NAROZENÍ – říjen
Daniel a Stanislava Burdovi – syn Adam
Jiří a Eva Koncerovi – syn Jan
Michal Botek a Zuzana Švachová – dcera Julie

yy

SŇATKY – říjen
Josef Remeš a Petra Barcuchová

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínské-
ho zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavře-
ní manželství, dostavte se, prosím, na matriku
Městského úřadu Slavičín k podepsání souhla-
su se zpracováním a zveřejněním osobních úda-
jů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

ÚMRTÍ
 6. 10. 2013 Jiřina Fojtíková, 81 let, Slavičín

12. 10. 2013 Bohumil Bělota, 72 let, Slavičín
23. 10. 2013 Bohumil Hýbl, 52 let, Slavičín
25. 10. 2013 František Šťáva, 87 let, Slavičín

ýý

28. 10. 2013 Štěpánka Žáková, 91 let, Petrůvka
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Slavičinští futsalisté bojují v celostátní
lize sálového fotbalu – futsalu a v úvodu

Jerevan se představí na přelomu roku dvakrát doma

TJ Sokol Nevšová

Floorbal ve Slavičíně

sezony se potýkali s absencí
nejlepších hráčů, kteří měli
povinnosti ve velkém fotbalu.
V závěru roku už jejich sestava
bude vypadat o něco lépe a další
prvoligový turnaj odehrají
14. prosince ve zlínské hale Eu-
ronics proti domácí týmu a také
proti severomoravské Stonavě.
Futsaloví fanoušci si mohou
přijít na své 21. prosince, kdy
se ve slavičínské hale představí
J e r e v a n  p r o t i  n o v á č k u
z Vysokého Mýta a také proti
úřadujícímu vícemistru České

republiky z Poličky. Hned po Novém
roce odehrají Slavičané další domácí

turnaj, tentokrát se proti nim postaví 
nováček z Hradce Králové a také soupeř 
z krkonošské Jilemnice.

Program turnaje 21. 12. 2013:
11.00 GIOIA Brno – FC Družba Vysoké Mýto
12.05 SK Jerevan Slavičín – FC Družba 
Vysoké Mýto
13.00 GIOIA Brno – VPS NOVABRIK Polička
14.05 SK Jerevan Slavičín – VPS NOVABRIK 
Polička
Program turnaje 4. 1. 2014:
17.00 GIOIA Brno – Ac Vegas Hradec Králové
18.05 SK Jerevan Slavičín – Ac Vegas Hradec 
Králové
19.00 GIOIA Brno – SK SICO Sportovní 
centrum Jilemnice
20.05 SK Jerevan Slavičín – SK SICO Spor-
tovní centrum Jilemnice

TJ Sokol Nevšová se umístila v podzimní
části ročníku 2013/2014 na 3. místě. Celková
bilance: 8 výher, 4 remízy a 2 prohry  je určitě
dobrým počinem i pro jarní část soutěže. 

M u ž s t v o  b y l o  d r u h ý m
nejproduktivnějším týmem, kdy soupeřům
nastřílelo úctyhodných 43 branek, z nichž
26 gólů zaznamenal ostrostřelec Tomšů
Václav, který tak stal nejlepším střelcem
OP v historii. 

Za vzornou reprezentaci obce Nevšová
i města Slavičín patř í fotbalistům
i realizačnímu týmu  Nevšové velké
poděkování, s přáním, aby jim „fazóna“
vydržela i nadále.

Mužstvo nastupovalo v této sestavě:
Čupalka Vlado – Hájek Marek, Častulík
Lubomír, Topič Martin, Lysák Daniel, Čačko
Miroslav, Haša Ondřej, Srcháček Jiří, Mün-

ster Petr, Juriga Tomáš, Münster Tomáš, Haviar
Andrej, Tomšů Václav, Šoman Petr, Černík
Zdeněk, Rak Pavel, Janáček Dominik, Drga

Martin, Sudek Libor, trenér: Hradil Josef, 
vedoucí mužstva: Červenka Josef. 

Výbor TJ Sokol Nevšová

V sobotu 16. 11. 2013 se konal turnaj
mladších žáků ve fl oorbalu ve Slavičíně. 

Zápasy v prosinci 2013:
Krajský přebor
hrají jeden zápas „venku“ s KK Kroměříž 
v sobotu 7. 12. 2013 od 10.00 hod.
Dorostenecká liga ZL
hrají jeden zápas „venku“ s KK Blansko
v neděli 1. 12. 2013 od 10.00 hod.
Muži 3. liga
hrají jeden zápas „venku“ s TJ Sokol Mi-
chálkovice v sobotu 7. 12. 2013 od 14.00
hod. 

Pronájem zrekonstruované kuželny –
1 hod./150 Kč, vhodné pro skupiny i jednot-
livce, informace na tel.: 604 715 537 – Pavel
Sláma.
 Nabízíme fi rmám možnost své prezentace
v prostorách kuželny, informace na tel.:
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků
vánočních, v novém roce hodně úspěchů jak

Kuželkářský klub Slavičín
v pracovním tak osobním životě. 

Děkujeme všem institucím, firmám
i jednotlivcům, kteří podporují činnost 
Kuželkářského klubu Slavičín  a těšíme se na
další spolupráci s Vámi v roce 2014.

www.kkslavicin.cz

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů z Napajedel, 
Zlína, Halenkovic, Želechovic a Luhačovic.
V silné konkurenci vyhrál domácí tým 
SNIPERS Slavičín. Děkujeme sponzorům 
INTERNETOVÝ OBCHOD e FLORBAL 
a KRAJČÍ plus, s. r. o. Za tým R. Žalek

14. 12. pooslední vycházkka – okolo 
Slavičína
26. 12. na ŠŠtěpána ze Štěpáána
31. 12. setkkání na PPeňažné

Aktuální   infformace 
i případné změny jsou 
pravidelně uvváděny 
na informačční ta-
buli na autobbusové 
zastávce přeed rad-
nicí ve Slavičíně,, 
popř. na tell. čísle 
605  723  249  – 
p. Vojtěch Žalllman.

Turistické vycházky
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Charita sv. VojtěchaOpravy kostela sv. Vojtěcha
Pravidelným účastníkům bohoslužeb

i pouhým náhodným návštěvníkům kos-
tela sv. Vojtěcha ve Slavičíně či zdejšího
hřbitova v několika uplynulých letech jistě
neunikl čilý stavební ruch v  kostele a v jeho
bezprostředním okolí. Od roku 2010 zde
proběhlo několik významných oprav. 

Nejprve byla v r. 2010 zahájena gene-
rální oprava střechy kostela, do níž již léta
na různých místech zatékalo. Při ní byly
vyměněny nejvíce poškozené trámy a dřevěné
konstrukce a celá střešní krytina. Akce byla
rozdělena do tří etap, aby bylo možno zajistit 
postupné fi nancování tohoto náročného pro-
jektu. Celkové fi nanční náklady činily 4 mil.
Kč, k tomu město Slavičín darovalo dřevní
hmotu v hodnotě cca 200 tis. Kč. Na fi nan-
cování se dále podílel Zlínský kraj dotací
z Fondu kultury ZK ve výši 230 tis. Kč a Mini-
sterstvo kultury dotací ve výši taktéž 230 tis.
Kč. Opravy byly ukončeny na podzim r. 2012.

Jakmile skončila tato oprava, již v listopadu
2012 byla zahájena rekonstrukce interiéru
kostela. I zde se projevil zub času a různé
dílčí zásahy a stavební úpravy realizované
v minulosti tak, jak byly k dispozici fi nanční
prostředky. V rámci této rekonstrukce byly
v celém kostele kompletně obnoveny rozvody
elektřiny, osvětlení a celý topný systém.
Dále byla upravena mramorová podlaha
v presbytáři kostela. Z rozhodnutí památ-
kového úřadu bylo při této rekonstrukci
odstraněno dřevěné obložení stěn kolem lavic.
Celý kostel byl následně nově vymalován, byly
obnoveny některé drobné nástěnné malby
a vybroušena stávající mramorová podlaha.
Práce probíhaly, s krátkým přerušením během
Vánoc, až do konce února a kostel byl zcela
mimo provoz. Celkové fi nanční náklady činily
1,7 mil. Kč. Z toho bylo pokryto dotací 1 mil. Kč
od Ministerstva fi nancí. Velkým přínosem byla
obětavá práce farníků, kteří vykonali značnou
část prací svépomocí, a tím se fi nanční nároky
o hodně snížily. Zatím poslední opravou
v interiéru je nedávné restaurování sochy sv.
Vojtěcha, která je jednou z mála historicky
cenných památek v kostele, a byla tím uve-
dena do původního stavu. Jistě stojí za to
si ji při návštěvě kostela lépe prohlédnout.
Změny interiéru nejsou ukončeny, připravuje

se obnova vybavení – svatostánek, oltář. To
vše v závislosti na fi nančních možnostech.

V letních měsících letošního roku se
rozeběhly další stavební práce. První etapou
bylo venkovní odvodnění základů a zdiva
kostela. Cílem je zamezit vlhnutí zdiva,
opadávání omítky a malby, a to zejména uvnitř
kostela, kde bylo při vnitřní rekonstrukci
odstraněno dřevěně obložení, které vlhkost 
po léta zakrývalo. Vlhkost by měla být ome-
zena i z vnější strany, což by v budoucnu mělo
zabezpečit lepší kvalitu a trvanlivost nové
fasády kostela (až pro tuto investici budou
fi nanční prostředky). Práce byly realizovány
výhradně svépomocí farníky. Náklady na tuto
opravu tak činily 100 tis. Kč za materiál.
Druhá etapa prací pak znamenala kompletní
opravu přilehlých chodníků a prostranství
před kostelem. Finanční náklad těchto prací
je 500 tis. Kč a akce byla realizována s pod-
porou ze SZIF v rámci Programu rozvoje
venkova. Předpokládaná dotace by měla činit 
cca 400 tis. Kč. Vlastní podíl farnosti tak bude
činit částku cca 100 tis. Kč. I v tomto případě
nemalou část prací provedli opět svépomocí
farníci, přitom byl využit veškerý použitelný
původní materiál. Stavební fi rma pak provedla
položení nového chodníku, obrub a výškové
úpravy terénu, včetně bezbariérového vstupu
do lipovské kaple. 

Poděkování patří všem, kteří se o toto dílo
přičinili. Obětavým farníkům za bezpočet ho-
din fyzické a organizační práce. Všem dárcům,
farníkům i právnickým či fyzickým osobám,
kteří svými fi nančními dary pravidelně nebo
mimořádně přispívají na potřeby farnosti.
V neposlední řadě všem, kteří pomohli za-
jistit spolufi nancování z veřejných zdrojů
– Zastupitelstvu města Slavičín, starostovi
města Ing. Jaroslavu Končickému a Ing. Janě
Juřenčákové, bývalé senátorce. Naším přáním
je, aby v díle bylo možno ještě dále pokračovat.
Kostel sv. Vojtěcha je významným objektem
města Slavičín. Slouží věřícím, ale je i cílem
mnohých turistů a návštěvníků města při
nejrůznějších rodinných příležitostech, je
využíván i pro občasné kulturní akce. Proto
se společně přičiňme o jeho důstojný vzhled
a zachování budoucím generacím.

Ekonomická rada ŘK farnosti Slavičín

OZNÁMENÍ
Charita sv. Vojtěcha Slavičín oznamuje, 
že od 1. prosince 2013 bude možnost 
zapůjčení odborných knih pro studenty 
v oboru Sociální práce a Sociální peda-
gogiky. 
Dne 3. prosince 2013 bude od 9.00 
do 14.30 hodin otevřen bazar Char-
ity sv. Vojtěcha Slavičín na podporu její 
činnosti. Veškeré zboží bude prodáváno 
za symbolické ceny 5 Kč – 30 Kč. V charit-
ním bazaru můžete najít převážně dětské 
oblečení, obuv, ale také něco málo 
pro dospělé. Sortiment byl věnován 
spoluobčany ze Slavičína a okolí.

PODĚKOVÁNÍ
Charita sv. Vojtěcha Slavičín touto 

cestou mnohokrát děkuje pořadatelům 
charitativní akce s názvem „Dětský 
den a koncert“, pořádané 28. 6. 2013 
ve Slavičíně-Hrádku, za sponzorský dar.

Městská knihovna zve v prosinci 
veřejnost k návštěvě akcí:
čtvrtek 5. prosince 15.00
Mikulášské čertoviny – VI. ročník

Za celoroční píli a aktivitu v pořadu 
Knihovnička skřítka Nezbedníčka 
budou jeho nejmenší návštěvníci 
v knihovně odměněni mikulášskou 
nadílkou, které se tradičně zhostí svatý 
Mikuláš s andělem. Předcházet bu-
dou předvánočně laděné hry a výt-
varné činnosti, do nichž předškoláčky 
zasvětí oblíbený popletený skřítek. 
Malé občerstvení zajištěno. Účast je 
nutné hlásit předem na e-mail: 
knihovna@mesto-slavicin.cz nebo 
na tel.: 577 341 481 nejpozději do středy 
4. prosince. 

čtvrtek 12. prosince 13.00 – 16.00
Ten adventní čas...

Tvořivé odpoledne v knihovně pro 
všechny generace. Zájemci zde získají 
praktické náměty na výrobu jedno-
duchých vánočních dekorací. Zároveň 
se mohou na chvíli zastavit a zklidnit 
mysl v předvánočním shonu a vybrat si 
k zapůjčení zajímavé tituly z nabídky 
aktuálních knižních novinek. 

Každý z návštěvníků může tradičně 
vypomoct s výzdobou vánočního 
stromku, poslat Ježíškovi své knižní 
přání či za malou odměnu vyplnit vánoční 
kviz.

O z n a m u j e m e  č t e n á ř ů m 
a návštěvníkům, že v době mezi svátky 
(od 27. do 31. prosince) bude knihovna 
uzavřena.

Vánoce ať Vás obdarují – pohodou, 
láskou, štěstím a zdravím! Mnoho 
radostných chvil Vám v novém roce 2014 
přejí pracovnice městské knihovny.

Městská knihovna
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Pozvánky, kalendáře
6. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU – SLAVIČÍN
6. 12. ROZSVICOVÁNÍ NA SOKOLCE
8. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU – DIVNICE
14. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU – HRÁDEK
15. 12. 16.00, 19.00 ADVENTNÍ KON-
CERTY
19. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – 
P. BENDE
26. 12. ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST
27. 12. ZPÍVÁNÍ U RADNICE
31. 12. SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA

Výstavy
Městské infocentrum
ADVENT + BETLÉMY + VÁNOČNÍ 
OZDOBY
Městská knihovna Slavičín
VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Galerie Jasmín
OBRAZY 12/13 – Z. KUTRA

AKCE – LEDEN 2014:
4. 1. NOVOROČNÍ DISKOPLES
9. 1. HESLO MORÁLKA – BENEFIČNÍ 
DIVADLO NJP
11. 1. FARNÍ PLES

Program MC Slavičín na prosinec

 Po 2. 12. – 10.00 hod. JUST a NAHRIN –
možnost vyzkoušení švýcarských přírodních
produktů – tymiánový krém pro děti, koření...
 Út 3. 12. – 9.30 hod. Vánoce s Avonem
– líčení a poradenství s kosmetikou Avon,
13.00 hod. Volná herna
St 4. 12.– 10.00 hod. Hrajeme si s rybičkami
 Čt 5. 12. – Mikulášská besídka – pro poz-
vané, 13.00 hod. Volná herna
 Pá 6. 12. – 10.00 hod. Stavíme ze stavebnic
 Po 9. 12. – 10.00 hod. Kreativní dílna pro
maminky – stromečky 
 Út 10. 12. – 10.00 hod. Čtenářem od bato-
lete, 13.00 hod. Volná herna 
 St 11. 12.– 10.00 hod Tvořílek pro roční děti
 Čt 12. 12. – 10.00 hod. Skládáme puzzle,
13.00 hod. Volná herna
 Pá 13. 12. – 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky
 Po 16. 12. – 10.00 hod. Hrajeme si s razítky
 Út 17. 12. – 10.00 hod. Hry pro všestranný
rozvoj a pohybové hrátky pro roční děti,
13.00 hod. Volná herna
 St 18. 12. – 10.00 hod. Skáčeme
na trampolíně
 Čt 19. 12. – 10.00 hod. (14.00 hod.) Tvořílek
- čepice a rukavice, 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 20.12. – 10.00 hod. Hrajeme si s mo-
delínou
Od 21.12. 2013 do 5. 1. 2014 zavřeno – vánoční
prázdniny

Více informací: web: http://mc.slavicin.org/,
facebook: Mateřské centrum Slavičín

MC Slavičín
P MC Sl

Betlémmskké svvětlo 
do Vaššichh doomovů

Jako již trradičněě, tak i letoos poslední soobbootu před 
Štědrým dneem, teddy 21. prrosince 2013 ooodpoled-
ne, přivezou skauti Betlémskké světlo. Nemiinou svá 
každoroční mmísta, oodkud si lidé mohou ssvvěětlo pře-
nést do svýchh domoovů. Pro nnaše město a ookkoolí bude 
světlo k disppozici vv kostelee sv. Vojtěcha, vvv kaplič-
kách místních částí i okolnícch obcí a takké vv penzi-
onu ve Slavičíně-Hrrádku.

Restaurrace ZZámek VVás srdečnně zve 
nna tradiiční

DOOMÁÁCÍ 
ZZABBIJAAČKU

dne 6. prosinnce 2013 
nna zámmeckémm nádvoří.
PProdej od 10.00 hodin.

Připravujjeme:
1. 1. 20144 - NOVVOROČČNÍ PŘEKVVAAAPENÍ
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Dia Klub Slavičín Vás srdečně zve na

SETKÁNÍ
U PŘÍLEŽITOSTI

ROZLOUČENÍ
SE STARÝM

ROKEM
28. prosince 2013, od 17.00 hodin,

Sokolovna Slavičín. 
Slovem provází L. Frajt a M. Šuráňová. 

K poslechu hraje „Trio z Dubnice“,
vystoupení pěveckého sboru „Trávnice“.

Bohatá tombola a občerstvení 
+ nečekané překvapení!

Občansské sddruženíí UnArt Slaaviičín 
VVás srdeečně 

už ppotřináácté zvee na tradičníí 

ŠTĚPPÁNNSKKKKÝ 
KOOTÁÁRRFESSSST
26. prosince 2013, od 20.00 hodin, 

Sokolovna Slavičín

zahrají: KKvěty (Brno)), y HUP (Slaaviičín), 
Lacunam (Pitín)), Chmmury (Slaviččínnn), y Old 
Cocots (Brrumovv-Bylnicce) ... a možžnnná další

Bližžší infoo na wwww.unart.ccz,, 
popř. na faceboook.com/UnartSllavvvicin. 

Starosta města Slavičín 
zve širokou veřejnost 

ke společnému poslechu

VÁNOČNÍCH 
PÍSNÍ

A KOLED
dechové hudby 
ROZMARÝNKA 

z Vlčnova 
dne 27. prosince 2013 v 17.00 hodin

před Radnicí.
Něco teplého na zahřátí nebude chybět.

Fotbalový oddíl FC TVD Slavičín
Vás srdečně zve na

NOVOROČNÍ 
DISCO
PLES

DJ ALEŠ PTÁČEK –
hudba pro všechny generace

Sobota 4. ledna 2014,
začátek ve 20.00 hodin 

v sále Sokolovny Slavičín.

Vstupné: 80 Kč, předprodej vstupenek: 
Městské infocentrum Slavičín, 

tel.: 577 342 251.

Městtské innfocenttrum Slaviččínn 
Váss srdeččně zvee na výstavvu

ADVENT 
+ BETLÉMY 
+ VÁNOČNÍ 

OZDOBY
Od 2. prosinnce 2013 

do 31.. prosinnce 20113 v prostorráccch 
Městtskéhoo infoceentra Slavičíínnn. 

Výstava jje k viddění vždy v otvíraccí době
iinfocenntra. 
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práce, protože na radaru Antipadoušské ligy 
se objevil obzvlášť protřelý padouch Edu-
ardo, nevysvětlitelně začali mizet Mimoňové, 
Margo se zapalují lýtka, Edith je i nadále životu 
nebezpečná a Agnes se všemožně snaží sehnat 
taťkovi nějakou mamku. A právě to může být 
pro Grua ve fi nále tou největší hrozbou (ofi ciální 
text distributora). 

Režie: Pierre Coffi n, Chris Renaud
Animovaný / Komedie / Rodinný – USA, 

2013, 98 minut. Vstupné 30 + 1 Kč. 
 Neděle 1. 12. – 20.00 hodin 

ŽIVOT TÉ DRUHÉ
Příběh začíná setkáním Marie a Paula, kteří 

prožívají lásku na první pohled. Naplánují 
a učiní si výlet na pláž a vášnivá noc může začít. 
Ale druhý den ráno se Marie vzbudí a s hrůzou 
zjistí, že si nedokáže vzpomenout na posled-

 Neděle 1. 12. – 15.00 hodin – bijásek
JÁ, PADOUCH 2
Může být napravený padouch vůbec ještě

zábavný? Když vypráví pohádky na dobrou 
noc? Když se bojí o nevinnost své nejstarší 
dcery? Když už nechce vůbec nic ukrást? Gru 
naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože 
v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, 
které by leckdo rád využil. Jako například šéf 
mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek (To 
příjmení nekomentujte, nemá to rád). Silas sice 
padouchy všeho druhu hluboce opovrhuje, ale 
kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp než 
zlosyn bývalý? A tak vyšle svou nejlepší agentku 
Lucy Wilde, aby Grua přiměla ke spolupráci. 
Té se to s pomocí paralyzéru převlečeného 
za rtěnku podaří a Gru začne na stará ko-
lena páchat dobro. A brzy bude mít plné ruce 

DOVOLENÁ 
V ORDINACÍCH LÉKAŘŮ

MUDr. Pettr Zemmčík 
9. – 13. prrosinec 2013
Zastupuje MUDDr. Jolanna Malotovvá..

MUDr. Jollana MMalotovvá
23. prosinnec 2013 – 1.  leden 20144
Zastupuje MUDDr. Petr Zemčík.

MUDr. Rooman ŰŰberalll
9. – 13. prrosinec 2013
Zastupuje MUDDr. Radmmila Pinďáákoová. 

MUDr. Maarie ČČastulíkková
27. – 31. prosincce 20133
Zastupuje MUDDr. Jiří ZZabloudil.

V době vánočnních sváttků je provozní doba 
upravena náslledovně::
Út  24.12.2013 - Štědrýý den
St  25.12.2013 - 1. sváttek vánočční
Čt  26.12.2013 - 2. sváttek vánočční
Pá  27.12.2013 - 7.00 - 111.00 hodd
Po  30.12.2013 - 7.00 - 111.00 hodd.
Út  31.12.2013 - zavřenno

V případě pporuchyy je možno volat 
na mobilní číísla: provozní tecchnik bytů 
- 604 715 537, provozzní technnik kotelen 
- 603 210 404.

BTH Slavičín, spol. s  r.. o., přeje všem vlast-
níkům a nájemmníkům sspravovanných objek-
tů, jakož i obchhodním ppartnerůmm, příjemné 
prožití svátků vánočních a novvý rok plný 
radosti, klidu a úspěchhů.

Ingg. Oldřichh Kozáček, 
ředitel BTH SSlavičín, spol. s r. o.

BTH Slavičín 
informuje:
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ních deset let svého života. Překvapená se doz-
vídá, že se provdala za Paula a jejich manželství
je v krachu. Zjistí, že je matkou citlivého
malého chlapce, že řídí mocnou nadnárodní
společnost s cennými papíry a že je majitelkou
pohádkového bytu s romantickým výhledem
na Eiffelovu věž. Stále však netuší, jak se to
všechno mohlo stát a jak k tomu všemu došlo.
Příběh zkoumá Mariinu amnézii až do chvíle,
kdy si začne uvědomovat, jakou byla kdysi svo-
bodnou dívkou, letící světem s lehkostí motýla,
a jakou ženou se postupně po letech manželství
a mateřství stala. (ofi ciální text distributora)

Režie: Sylvie Testud
Kamera: Thierry Arbogast
Hrají: Juliette Binoche, Mathieu Kasso-

vitz, Aure Atika, François Berléand, Vernon
Dobtcheff, Daniele Lebrun, Astrid Whettnall

Komedie / Drama / Mysteriózní / Roman-
tický – Francie / Lucembursko / Belgie, 2012, 97
minut. Vstupné 90 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.
 ČTVRTEK 12. 12. – 9.00 hodin – fi lm a škola 

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol

ve Slavičíně. 
 SOBOTA 14. 12. – 20.00 hodin – fi lm
a škola

H V Ě Z D Y  S V Ě T O V É H O  F I L M U
VE SLAVIČÍNĚ – LISTOPAD S ALFREDEM
HITCHCOCKEM 3

Slavné fi lmy slavného tvůrce – digitální
fi lmová projekce pro účastníky projektu. Vy-
bírejte z titulů: Na sever severozápadní linkou
/ Provaz. Na http://dokinavsobotu.slavicin.
org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběru.

Vstup zdarma.
 NEDĚLE 15. 12. – 15.00 hodin – bi-
jásek

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Mimořádně poutavý pohádkový příběh

s ohromující fi lmovou výpravou a kostýmy
se odehrává v překrásné zasněžené norské
přírodě. Začíná v předvánočním čase, kdy
do malé vesničky dorazí dvanáctiletá odvážná
dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji drží
v zajetí. Vesnice je totiž zakletá, stejně jako
celé království. Kdysi dávno král ztratil svou
jedinou dceru Gulltopp, která se vydala do lesa
hledat Vánoční hvězdu. Dcera se však už nikdy
nevrátila. Královna zemřela žalem a nešťastný
král Vánoční hvězdu proklel. Na jeho království
sestoupila tma a smutek. Jednoho večera přišel
do jejich paláce mudrc, který králi předpověděl,
že pokud se mu podaří do deseti let Vánoční
hvězdu opět rozzářit, jeho dcera se vrátí
domů. Od jejího zmizení uplynulo již devět let 
a králi zůstává poslední naděje. Sonje se podaří
lupičům utéci a dostane se do zámku, kde si
vyposlechne smutný příběh královské rodiny.
Když jí král podá záchrannou ruku, Sonja se
z vděčnosti ke králi rozhodne Vánoční hvězdu
najít a konečně zlomit kletbu, která již dlouhou
dobu visí nad jeho královstvím. (ofi ciální text 
distributora)

Režie: Nils Gaup
Hrají: Jakob Oftebro, Agnes Kittelsen, An-

ders Baasmo Christiansen, Vera Rudi
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy – Norsko,

2012, 80 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 NEDĚLE 15. 12. – 20.00 hodin – fi lmový 
klub

PŘÍBĚH MÉHO SYNA
Svobodná matka Gemma (Penélope Cruz)

přijíždí se svým dospívajícím synem Pietrem
do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se naro-
dil. Před 16 lety ji museli kvůli bosensko-srbské
válce opustit. Gemma se tak vrací do míst,
která v ní probouzejí dávné vzpomínky. Před
lety se tu zamilovala do Diega (Emile Hirsch),
Pietrova otce. Tehdy zoufale toužili po dítěti,
Gemmě se však nedařilo otěhotnět. Společně
našli řešení, kterého Gemma poté trpce litovala.
Když prchala z obléhaného města, Diego se ro-
zhodl zůstat… Nyní na Gemmu čeká minulost,
která ji postaví tváří v tvář ztrátě milovaného
manžela, ale také poznání síly lásky. (ofi ciální
text distributora)

Režie: Sergio Castellitto

Předloha: Margaret Mazzantini (kniha)
Scénář: Sergio Castellitto, Margaret Maz-

zantini
Hudba: Eduardo Cruz
Hrají: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Jane 

Birkin, Mira Furlan, Adnan Haskovic, Saadet 
Aksoy, Pietro Castellitto, Branko Djuric, Sergio 
Castellitto, Isabelle Adriani, Sanja Vejnovic, 
Luna Mijović 

Drama / Romantický / Historický – Itálie 
/ Španělsko / Chorvatsko, 2012, 127 minut. 
Vstupné: členové fi lmového klubu 20 Kč, ostatní 
80 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný. 

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/

OCHRAŇTE SVÉ VODOMĚRY 
PŘED MRAZEM

Společnostt MORAAVSKÁ VVODÁREN-
SKÁ, a. s., dopooručuje svým odbběratelům, 
aby nepodcennili zabeezpečení vodoměrů 
před mrazem. Stává see, že zákaazníci zjistí 
poškození voddoměru aaž při dalším odečtu 
vody nebo i zza někollik měsícců, kdy již 
došlo k velkýmm škodáám.

Výměna poškozenéého vodomměru přijde 
odběratele přibližně na jedenn tisíc pět 
set korun. Za škody nna vodomměru, které 
vzniknou jehoo nedostatečnouu ochranou 
například mmrazem,, plně zzodpovídá 
odběratel (dlee zákona č. 274// 2001 Sb. 
o vodovodech a kanaliizacích prro veřejnou 
potřebu v plattném znnění § 17, odst. 2 je 
odběratel poviinen ummožnit proovozovateli 
přístup k vodomměru, chhránit voddoměr před 
poškozením aa bez zbbytečnéhho odkladu 
oznámit provoozovatelli závady v měření).

Před nástuupem mrazivého období je 
vhodné zkontrolovatt, zda jee vodoměr 
umístěn ve vytápěěné mísstnosti či 
minimálně izolován napříklaad izolační 
vatou (ne skellnou). Jaako tepelnnou izolaci 
zásadně nepouužívejte materiályy, které mo-
hou navlhnoutt. Pokud se vodomměr nachází 
ve vodoměrnéé šachtě, musí zákkazník dbát 
na to, aby šacchta bylla pečlivěě uz avřena 
a její vstup zabezpečenn tak, aby ji nemohla 
zaplavit povrcchová vooda. V zimmě je navíc 
vhodné pokloop šachtty přikrýýt tepelnou 
izolací, napříkklad polyystyrenemm. Pokud je 
vodoměr umístěn ve skklepních pprostorách 
a hrozí riziko ppromrzáání, je vhoodné snížit 
ventilaci. V přřípadě, kkdy jsou oodběry mi-
nimální nebo vvůbec žáádné napřř. na letních 
chatách je nuutné rozvody vody úplně 
vypustit.

Kontrolujtee svůj voddoměr i bběhem roku
Velmi důleežité je zapisovvat si stav 

vodoměru, mměsíčněě nebo ččtvrtletně. 
Díky tomu ssi odběratel můůže nejen
kontrolovat spprávnostt údajů nna faktuře, 
ale hlavně takk lze oddhalit pottencionální 
únik vody. Je-lli odběrrné místoo vybaveno 
vodoměrnou sestavouu, obsahuuje uzávěr 
před a za voodoměrrem. Obaa uzávěry 
je vhodné zhhruba 2xx ročně několikrát 
nenásilně prootočit, abby byla zachována 
jejich funkčnoost.

MORAVSKKÁ VODÁÁRENSKKÁ, a. s.
840 668 6668, wwww.smv.cz

Placená inzerce

Firma RE BAU GMBH 
přijme:

zedníky, tesaře, železáře, zodpovědné
pracovníky, sádrokartonáře

– jednotlivce i partie – do Německa 
na celý rok 2014 (od 1. 1. 2014). 

Ubytování zajištěno, sociální
a zdravotní pojištění zaplaceno.
Informace: +420 603 273 109.

BISTRO ČÍŽ
Přijímáme objednávky na Vánoce
a na Silvestra:
zákusky, vánoční pečivo
chlebíčky, chuťovky
 saláty, obložené mísy

Telefon: 773 695 506

Přejeme všem našim zákazníkům
příjemné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku.

VELKÉ VÁNOČNÍ
SLEVY!
TEXTIL „VLASTA“
Slavičín, Mezi Šenky 124
Nabízíme:
halenky, trička, svetry i pánské, sukně, 
kalhoty (i vyteplené), mikiny, košile, kra-
vaty, pyžama, župany, ponožky, spodní
prádlo, termoprádlo – i juniorské a další
zboží.  Těšíme se na Vaši návštěvu. 

LETÁKOVÁ AKCE DO 23. 12. 2013

HRAČKY - SPORT
Vaclová J.
Obchodní dům 
SLAVIČÍN

Soutěž o zájezd 
do Legolendu, lego a dalších 30 cen.
K nákupu nad 1 000 Kč 
stírací los zdarma.

WWW.PROFIOBALY.CZ
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Poukaz je v libovolné hodnotě, kolik chcete, tolik utratíte!

Nabídka ppřírodnícch doplňňků stravy 
Eneregy.
 Aktuálněě prevence naachlazení 
a chřipky. 
Diagnostikka přístrrojem Suupertronic 
(měří energeticcké dráhhy v těle, uurčí příčinu 
Vaší nemoci z pohleduu čínské medicíny).
Refl exologie ploskyy nohy. 
 Su – Jok (boody na rrukou).
Moxa (prohřřívání boodů při únnavě apod.). 
Monika Vaňkoová
www.poradnaaenergy..cz
Telefon: 604 253 464 –– odpoleddne

naproti nemoccnice 

Nabízíme: 
TERMOPRÁÁDLO –– trika, mmikiny, 
nátělníky, spodky, ponnožky

zdravotní pponožky 

trenýrky a bboxerkyy – pánské a chla-
pecké 

dětské frotéé punčoccháče

pyžama a žuupany

katolické kaalendářee, vánočnní pohledy,
kancionály a oobaly, Biible

Otevřeno: PPo – Pá 9.30 – 166. 00

PORADNA 
ENERGY

TEXTTILL MIRRKA 
SLLAVIIČÍNN

PODLAHHÁŘSSKÉ PRRÁCE
dodávka – moontáž 
PVC, parkety, plovouccí podlahhy, koberce
Jaroslav Máleek 
Květná 423
763 21 Slavičíín
Telefon: 739 0020 680

Kovoovýroba se sídlemm 
ve Slavičínně hledá

samostatné strojaře s výučním listem 
nebo maturitním vysvědčením.

Zájemci,, hlaste sse na teleefonu 
603 1122 631. 

Koupím za symbolickou cenu starou 
vlnu, přízu, chemlon, jasenku 

i vypáranou na ponožky. 
Telefon: 603 390 934, 734 700 331.
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

• Rychlost vv p pohohodlí 
Vašeehoho domova

• PProfesionální jednání
• Férovost
• On-line přehled d nanadd svým 

účtem
• Trrananssparentnost

800 888 120
www.faircrededitit.cz

 AUTOBAZAR  
AUTOZASTAVÁRNA
Dovoz kvalitních aut

- pouze Německo

Výkup  IHNED
nejvyšší cena

Zprostředkování prodeje
Výhodný prodej na splátky

Levné zákonné pojištění

Prodloužená záruka
www.auto-m.cz

Tel: 777 750 025
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se jak pietním místem, tak i dominantou, která
je již po několik generací nedílnou součástí
středu obce. V roce 1999, při příležitosti
550. výročí první písemné zmínky o Nevšové,
byl pomník sice renovován, ale po pár letech
začal znovu chátrat, fotografi e se vytrácely
a zbylé, které na něm zůstaly, nahlodával
zub času tak, že za pár let by tváře padlých
již nikdo nerozeznal. 

Pro záchranu této pamětihodnosti byla
zadána zakázka slavičínskému kameníkovi
panu Bronislavu Studeníkovi na její restau-
rování tak, aby mohla důstojně reprezentovat 
obec a plnit dál své dějinné poslání. Práce
prováděl povětšinou jeho syn, který povrch
očistil, konsolidoval a naimpregnoval proti na-
padání řasami, mechy a lišejníky. Dále opravil
spárování a znovu očistil nápisovou desku
a obnovil na ní písmo. Nakonec na artefakt 
nalepil nové keramické fotografi e (vyrobil je
pan Nikola Zemánek z Hlučína), na nichž jsou
vepsána jména i poslední bydliště padlých.
Všechny práce i fota byly provedeny s velkou
pečlivostí, za což si zaslouží uznání našich
občanů. Identifi kace tváří a dohledávání
ztracených fotografi í se rodilo velmi těžce.
Vynaložené úsilí ale za tu námahu stálo,
o čemž se může přesvědčit každý kolemjdoucí.

Současníkům jsou tváře i osudy těchto
padlých mužů většinou neznámé. Všichni 
jenom plnili občanské povinnosti a zákony
jejich tehdejší země a padli tedy jako vojáci
rakouského císaře. Nebyli ani hrdinové, ani
poražení, ale oběti hrůz války.Věnujme jim
vzpomínku a vzdejme jim úctu. Přejme pokoj
jejich duším. Naši občané, kteří položili své
životy v této kruté válce si památku a vzpo-
mínku na ně zaslouží.  Ing. Pavel Hrbáček

SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník pro Slavičín, Lipovou, Bohuslavice n. Vláří, Rudimov, Šanov, Petrůvku a Rokytnici. Číslo 12/2013, náklad
3 238 ks, pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR: E 13 008.
Odpovědný redaktor: Zuzana Žáková. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, 
fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. Vychází: k 1. dni v měsíci. Uzávěrka: do 15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku
odpovídá za jeho faktickou správnost. Redakce má právo příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska 
vydavatele. Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

Vzpomínka na padlé vojíny z Nevšové

Pamětní fotografi e 

Poděkování

V minulých dnech jsme si připomněli
95. výročí ukončení I. světové války,
vyhlášení samostatného Československa
a také 85. výročí budování pomníků na počest 
padlým. 

Tak jako z jiných obcích, tak i z Nevšové
museli odejít do války v letech 1914 – 1918
postupně téměř všichni bojeschopní muži
ve věku od 18 do 50 let. Z Nevšové bylo
povoláno na frontu více než 140 mužů.
Nebylo snad rodiny, která by neměla ve válce
někoho z příbuzných a z některých domů
bylo do válečného běsnění odesláno 3, 4
ba i 5 mužů. Největší tíha starostí o rodinu
a hospodářství tak zůstávala na bedrech žen
a dospělejších dětí, takže často bylo vidět 
za pluhem 12 i 11 leté chlapce.

Válka si od Nevšové vyžádala krutou daň,
neboť 30 mužů v ní položilo svůj život. Největší
zármutek zažívaly rodiny Dědků, Chmelů
a Marcaníků, kterým se nevrátili 2 muži, a také
vdovy 12 padlých manželů, po kterých zůstalo
38 sirotků. Z této smutné bilance nejde vyne-
chat ani 12 mužů, kteří utrpěli těžká zranění
a takovou újmu na zdraví, že většina z nich
pak pobírala válečnou rentu.

Deset let po válce bylo rozhodnuto, že
na památku padlým vojákům bude vybu-
dován pomník. Jeho postavení bylo svěřeno
kamenickému mistru Chocholáčovi z Újezda.
Do přední části monumentu vsadil světlou
mramorovou desku se jmény, roky narození
a úmrtí padlých. Do obvodu nápisové desky
vložil porcelánové podobizny 19 vojáků.
Výlohy společně uhradily místní Katolická
omladina a Sbor dobrovolných hasičů. Pom-
ník byl slavnostně posvěcen 2. září 1928. Stal

V listopadu roku 2000 vznikla v restau-
raci U Pilota myšlenka založit cimbálovou 
muziku ve Slavičíně, která byla záhy 
pokřtěna na Slavičan. A právě v této res-
tauraci byla v sobotu 16. 11. 2013 odhalena 
v rámci „Večera u cimbálu“ pamětní foto-
grafi e současného obsazení muziky. 

Chtěl bych za personál naší restaurace 
a všechny její spokojené hosty Slavičanu 
co nejsrdečněji poděkovat za krásnou 
atmosféru, kterou během večera vytvořil, 
a popřát mu hodně tvůrčích hudebních 
nápadů do dalších let.

Milan Liška, provozovatel 
restaurace U Pilota

Slavičanu má své místo 
v restauraci U Pilota!

V minulých dnech obdarovala paní 
Veronika Vránová – TEXTIL VERONIKA 
ve Slavičíně velkým množstvím oděvů 
a obuvi naše děti z dětského domova. 
Chtěl bych alespoň touto cestou vyjádřit 
velké poděkování svým jménem a hlavně 
jménem dětí, pro které jsou tyto dárky 
velkým přínosem.

Josef Fusek, Dětský domov ve Smolině

Osadní výbor Divnice 
Vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 

STROMU
V DIVNICÍCH
v neděli 8. prosince 2013, 

od 16.00 hodin. 
- vystoupení dětí z MŠ Hrádek

- výstava Křišťálovější než křišťál
- zabijačkové pochoutky, svařák

- ohňostroj 

ROZZSVVÍCENNÍ 
VÁNNOČČNÍHHO 

STTROOMUU 
V HHRÁÁDKUU

14. prosince 2013, 
od 16.00 hodin.


