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přeje redakce Slavičínského zpravodaje.









NOVOROČNÍ
Tak a uděláme ještě krok
a je tu opět nový rok.
Ze starého už jen kousek zbyl.
Co říkáte – jaký byl?

Byl to rok dobrý, přálo Vám štěstí?
Tak ať to vydrží, držím Vám pěsti.
Nebo jen smůla a všechno šlo ztuha?
Tak ať je nový rok pro Vás jen vzpruha.
Jak louka jste kvetli, byli jste zdraví?
Tak ať i tento rok je pro Vás ten pravý.
A jestli Vás nemoc měsíce soužila,
ať letos je líp – jako by nebyla.

V práci to šlapalo – děti byly vzorné?
Tak to jste se měli – to není sporné.
Z práce domů bez groše, potomstvo 
zlobilo?
To zlepší se tak, jak ještě nebylo.

Zlobili Vás politici, vadily Vám daně?
Tak ať letos zjistíte, co platí na ně.
V zimě bylo teplo a v létě zima?
Tak se to obrátí a bude prima.

Do nového roku přeji veselou mysl,
ať Vaše snažení má vždycky smysl.
Ať Vás míjí problémy, vše máte v malíčku
a až rok doběhne, dáte mu jedničku.

A smutek též raději,
nechte na někdy později.
Vzpomeňte, že klasik praví –
veselá mysl to půl je zdraví!

Jaroslav Končický, starosta

Autor kresby:

Monika Florešová

Rok 2014 už neúprosně klepe na dveře.
Zbývá už jen pár dní, silvestrovské veselí,
těžké novoroční ráno a zase budeme o rok
starší. O rok více bude také městu Slavičín
a proto se pojďme podívat a rekapitulovat, co
se ve městě v komunální sféře událo z hlediska
investic města.

Rok 2013 byl pro nás bezesporu rokem
tepelných úspor. Ve dvou tranších se nám
podařilo získat celkem 9 dotací na zateplení
9 městských objektů. Byly to (v závorce je
vždy uveden celkový náklad): Základní škola
Vlára (9,903 mil. Kč), Sokolovna (2,952 mil.
Kč), hasičárna ve Slavičíně (858 tis. Kč),
Dům dětí a mládeže (1,664 tis. Kč), Základní
škola Malé Pole (4,149 mil. Kč), ZŠ praktická
a ZŠ speciální v Hrádku (1,790 mil. Kč),
Obecní dům Divnice (1,289 mil. Kč), Obecní
dům Nevšová (1,980 mil. Kč) a MŠ Nevšová
(1,548 tis. Kč).

Obecní dům v Divnicích

Podíl dotace z Operačního programu
životní prostředí činil vždy 90 % z uznatel-
ných nákladů. Na většině objektů se dělaly
práce, které samozřejmě nemohly být do do-
tace uznány – třeba Dům dětí a hasičárna
ve Slavičíně mají novou střechu, v některých
objektech byly řešeny další opravy, které byly
nutné a se zateplením nesouvisely – právě
proto se v usneseních rady často objevovaly
dodatky a dodatečné práce. Tyto náklady
v plné výši hradilo město Slavičín.

Zateplení objektů povede nejen k úsporám
na teple v hodnotě daleko převyšující 1 mil.
Kč ročně, ale objekty dostaly také nová okna
a fasádu, které budou samozřejmě snižovat 
náklady na budoucí údržbu těchto objektů.
Práce trvaly téměř celý rok, ale je hotovo,
vyúčtováno, dotace jsou již na účtě města.
Letošní kapitolu zateplení veřejných budov
tedy můžeme uzavřít. Pokud se nám v roce
2014 podaří získat další dotace na zateplení,

a my věříme, že ano, dostane se ještě na další 
3 objekty.

Dům dětí a mládeže ve Slavičíně

Zapomenout bychom neměli ani na pro-
jekt „Slavičín – solární systém pro ohřev 
teplé vody“, který přinese městské nemocnici 
úspory za teplo na ohřev teplé vody. Celkové 
náklady projektu činily 1,938 mil. Kč, dotace
byla opět 90 % z uznatelných nákladů.

Dalším tradičním zdrojem dotačních 
fi nančních prostředků je pro nás Operační 
program přeshraniční spolupráce SR-ČR, 
Fond mikroprojektů. V roce 2013 to byly 
dotace na projekty „Do města i z města pro 
cyklistu cesta“, kdy bylo nákladem 553 tis.
Kč vybudováno prodloužení cyklostezky 
Slavičín-Hrádek do uličky Za Jordány. Byl tak 
položen základ budoucí cyklotrasy Slavičín-
Šanov-Horná Súča. Navíc pohyb cyklistů 
směřujících do Hrádku je teď jistě bezpečnější. 
Dalším projektem, který byl výrazně dotován 
z Fondu mikroprojektů byl projekt „Chce to 
trochu vzruchu do cestovního ruchu“, který 
nám přinesl stavbu historizujícího herního 
prvku v Pivečkově lesoparku, krátce řečeno 
„zříceniny“. V rámci projektu, jehož celkové 
náklady dosáhly částky 713 tis. Kč (z toho 
dotace 543 tis. Kč) bylo pořízeno i mobilní 
WC a informační tabule. Myslím, že tento 
projekt, který zpočátku při pouhém slovním 
popisu vzbudil u některých obavy o duševní 
stav vedení města, si zakrátko po realizaci 
získal celou řadu příznivců. A to nejen rodičů
s dětmi, pro které je prvek určen především.

Za důležitou považujeme také činnost 
města v mikroregionu Luhačovské Zálesí, 
v rámci níž jsme v místní akční skupině 
uspěli s projektem „Letní kino – partner 
pro hezké večery“, který nákladem 
1,097 mil, Kč přinesl při dotaci 477 tis. 
Kč nutnou rekonstrukci letního kina 

Rok 2013 v investicích města 
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pódiem, která byla v letních měsících využitapódiem která byla v letních měsících využita
při několika hojně navštívených kulturních
akcích. 

Další projekt, kofinancovaný ze stej-
ného zdroje, znamenal zpříjemnění výuky
v ZŠ Malé Pole, kde byla položena umělá
tráva na asfaltové hřiště a pořízena venkovní
učebna. Celkové náklady projektu „ZŠ Malé
Pole – rekonstrukce hřiště“ činily 681 tis. Kč,
z toho dotace pak 374 tis. Kč. Úspěšné se svou
žádostí na projekt „Pomoc už je na cestě“
bylo také R-Ego, které získalo dotaci ve výši
375 tis. Kč na přístavbu kanceláře k domu
č. p. 19. Oba tyto projekty předfi nancovalo
a vlastní podíl hradilo město Slavičín.

A další dotace z Luhačovského Zálesí –
tentokrát pro budovu Základní umělecké
školy Slavičín na výměnu oken, opravu
schodiště a výměnu kotle. Celkové náklady
550 tis. Kč, z toho dotace 347 tis. Kč. V roce
2013 se z Luhačovského Zálesí podařilo získat 
fi nanční prostředky také farnímu úřadu, který
ve spolupráci s městem uspěl s projektem
„Úprava okolí chrámu sv. Vojtěcha Slavičín“,

jehož výsledek je také již vidět – krásně
opravené chodníky v okolí kostela a prove-
dená svislá hydroizolace v přilehlých částech
kostela. Celkové náklady projektu činily cca
500 tis. Kč, dotace z této částky pak 400 tis. Kč.
Zde patří velký dík Milanu Studenkovi a všem,
kteří přiložili ruku k dílu a vytvořené dílo má
tak daleko vyšší hodnotu, než ukazují náklady.

Stručně také něco o investičních akcích,
které byly realizovány čistě z vlastních
prostředků města – výměna části oken v do-
mech č. p. 831 – 836 a 841 na Středové ulici
(1,362 mil. Kč), výměna oken na obchodním
domě (722 tis. Kč), výměna oken v č. p. 17
v Hrádku (218 tis. Kč), opravy chodníků
ve čtvrti Vlára (915 tis. Kč), rekonstrukce lávky
u okružní křižovatky (867 tis. Kč), opraveny
byly kotelny v Obecním domě Divnice
(102 tis. Kč), ZŠ praktické a ZŠ speciální
v Hrádku (197 tis. Kč), Domě dětí a mládeže
(108 tis. Kč), byl pořízen stacionární měřič
rychlosti pro Divnice (90 tis. Kč) atd.

V místních částech města bylo v roce
2013 největší investicí zmíněné zateplování
veřejných budov. Kromě zateplování a výše

uvedených akcí to byly např. v Divnicích 
rekonstrukce lávky (122 tis. Kč) nebo lavičky 
na cyklostezku. V Hrádku se místní zaměřili 
na chodníky (417 tis. Kč), v Nevšové to byly 
vnitřní úpravy kulturního domu (134 tis. 
Kč), generální oprava schodiště kulturního
domu (114 tis. Kč), oprava cesty na paseky 
(350 tis. Kč), přestavba získaného hasičského 
dopravního vozidla (40 tis. Kč) atd.

Tolik opravdu jen stručně k nejzásadnějším 
investicím města v roce 2013. Ve vysokém 
stupni přípravy jsou samozřejmě také plány 
na rok 2014. O tom, co se podaří realizovat 
rozhodnou z části získané či nezískané dotace 
a samozřejmě také rozhodnutí zastupitelstva 
města o rozpočtu města na rok 2014. Některé 
z projektů jsou naznačeny v rubrice Ptají 
se lidé… tohoto čísla zpravodaje, jiné se 
připravují a budou teprve podávány. Získávat 
fi nanční prostředky na rozvoj města z dotací 
je jedním z našich prvořadých úkolů, protože
bez peněz se toho mnoho nezrealizuje. A do-
kud dotace jsou, pak je třeba je smysluplně 
využít. Věřím, že se to bude dařit i v roce 2014.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal – žačky 10 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal – juniorky 12 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal – ženy 15 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal – muži 5 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl turistiky 5 000

Sportovní kluby Slavičín SK Jerevan 60 000

Sportovní kluby Slavičín Florbal 60 000

Sportovní kluby Slavičín Florbal ženy – mezinárodní turnaj 5 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl basketbalu 15 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl atletiky – Běh vítězství 5 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl ASPV ženy 5 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis veteráni 12 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis muži + 43. ročník turnaje
mládeže, mužů a veteránů 18 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis muži + 28. ročník turnaje
hráčů Valašska 5 000

Kuželkářský klub Slavičín Zajištění činnosti oddílů Kuželkářského klubu
Slavičín 51 000

TJ Sokol Nevšová Zajištění činnosti sportovních družstev, údržba 
areálu 60 000

TJ Divnice Činnost fotbalového oddílu 20 000

Josef Zvoníček, starší Karneval na ledě 1 000

Josef Zvoníček, mladší Noční badmintonový turnaj 1 500

Josef Zvoníček, mladší Nohejbalový turnaj v Divnicích 1 500

Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí předškolního věku 5 000

Ing. Milan Ptáček Podpora tělo výchovné činnosti 7 000

Tomáš Hrnčiřík 11. ročník memoriálu Josefa Hrnčiříka 2 000

Jiří Havlín Sportovní den 1 500

Jiří Havlín Turnaj v nohejbale 1 500

Přemysl Kotásek Amatérská fotbalová liga Slavičín 2013 – 2014 
(jarní část) 7 000

UnArt Slavičín Evropský svátek hudby 2014 3 000

SDH Divnice Kácení máje + Dětský den 3 000

SDH Nevšová Podpora oddílů soutěžících v požárním sportu 8 000

SDH Slavičín Slavičínský plamínek 5 000

SemTamFór Valašské křoví 2014 25 000

SemTamFór Celoroční činnost 20 000

Přátelé z lásky Rekondiční pobyt pro handicapované děti 
a mládež 8 000

Přátelé z lásky Poznávací a vzdělávací den 3 000

Přátelé z lásky Vánoční besídka 1 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Pokračování v tradici 2 000

Canisterapie 3 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Zahradní slavnost 2 000

Mateřské centrum Slavičín Miniškolička 12 000

Kynologický klub Slavičín Valašské divočení, Voříškiáda 8 000

Nadace Jana Pivečky Pohádkový les 5 000

Nevšová dětem Maškarní karneval na ledě 1 000

Nevšová dětem Dětské čarodějnické odpoledne aneb slet 
čarodějnic 2 000

Diaklub Slavičín Celoroční činnost Diaklubu Slavičín 10 000

Josef Zvoníček, starší Dětské zábavné odpoledne 2 000

Jiřina Brlicová Činnost klubu důchodců Slavičín 3 000

Miroslava Ševčíková Dětský karneval 2 500

Luboš Silbrník Divnická heligonka – IV. ročník 3 000

Mgr. Vlastislava Kubrychtová Celoroční činnost Senior klubu Divnice 3 000

Ing. Antonín Gbelec Rozsvěcení vánočního stromu v Divnicích 2 000

Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové 2 000

Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku 2 000

Jiří Havlín Vykrajování dýní 1 000

Stanislava Pučoková Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová 3 000

Základní škola praktická 
a Základní škola speciální Slavičín Malý kutil 2 500

Základní umělecká škola Slavičín Vánoční koncerty ZUŠ Slavičín 12 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Spolupráce se zahraničními školami 1 500

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín

Astronomická pozorování a přednášky pro
slavičínskou veřejnost 1 500

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Výstavy na GJP Slavičín v roce 2014 3 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín 20. ročník – Vánoční laťka 1 500

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín

12. ročník turnaje v nohejbale základních
a středních škol 1 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín

17. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze
Slavičína a okolí 1 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Florbalový turnaj 1 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Majáles 2014 3 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Dramatický kroužek 4 000

Dům dětí a mládeže Slavičín
XIV. ročník modelářské soutěže Slavičínský
šikula, X. ročník Slavičínského zoubku 
a X. ročník Slavičínského wyhazováku

15 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Mladí šachisté DDM Slavičín, Šachový klub
Slavičín 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Závodí celá rodina 2 500

Zastupitelstvo města schválilo přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2014
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Na prahu roku 2014 si dovolujeme
poděkovat všem, kteří nám zasílali své do-
tazy a pomáhali nám tak informovat širokou
veřejnost třeba i o věcech, které děláme (ane-
bo také neděláme), ale o kterých by nás třeba
vůbec nenapadlo informovat. Samozřejmě,
že raději zodpovídáme dotazy, na něž máme
kladnou odpověď – ano, bude, opravíme,
postavíme, vybudujeme, zajistíme… než
na ty problémy, které neumíme řešit ať již
z ekonomických (ty jsou nejčastější), tech-
nických, legislativních nebo jiných důvodů.
Ale takový je život, vyřešit vše prostě nejde.
Přejeme všem přispěvatelům i čtenářům této
rubriky a vůbec celého Slavičínského zpra-
vodaje do nového roku 2014 hodně zdraví,
štěstí a sil. A po celý rok jen samé dobré
zprávy – a nejen v této rubrice!

Budou ještě v roce 2014 možné nějaké
dotace z Luhačovského Zálesí pro pod-
nikání?

Možné dotace z MAS Luhačovské
Zálesí skončily v roce 2013 z důvodu
vyčerpání alokace. Jak to bude vypadat 
v období příštím, to je ještě ve hvězdách.
Rok 2014 je proto věnován přípravě na bu-
doucí období, které se reálně rozběhne
zřejmě někdy v roce 2015. Reálným
rozběhem samozřejmě myslíme vypsání
prvních výzev k předkládání projektových
žádostí.

Luhačovské Zálesí se ovšem začíná
připravovat po stránce strategické a zpra-
covává Integrovanou strategii území (ISÚ)
pro programovací období 2014 – 2020. K této
strategii a jejímu obsahu může přispět každý
z nás tím, že zašle své náměty a vyplní
dotazník, který je k dispozici na úvodních
stránkách http://www.luhacovskezalesi.

Ptají se lidé…
cz/ops/. Orientace rozvojových akt i -
vit v Luhčovském Zálesí bude samozřejmě
směřována nejen jednotlivými municipali-
tami, ale také názory občanů. Takže pokud
se chcete vyjádřit, stačí dotazník vyplnit 
a elektronicky odeslat. Zpracovatelé stra-
tegie předem všem občanům za vyplnění
dotazníku děkují.

V televizi se mluví o nečerpání 
prostředků z EU. Bude město Slavičín
v roce 2014 nějaké peníze čerpat?

V otázce jsou smíchány 2 problémy.
Jedním z nich je fakt, že ČR nedokáže
vyčerpat všechny peníze, přislíbené z EU,
což je strašná (mnohamiliardová) škoda. Je
to vina státu a jeho orgánů, že byla nastavena
taková pravidla, která neumožnila veškeré
fi nanční prostředky vyčerpat. I když jsme se
domnívali, že v roce 2014 již žádné dotace
nebudou, tak opak je pravdou. Právě proto, že
je malé čerpání, se stát snaží (sice poněkud
pozdě, ale přece) čerpání urychlit.

Město Slavičín se dlouhodobě o evrop-
ské dotace s vysokou úspěšností uchází.
Pokud se podíváme do výhledu roku 2014,
pak by nás měly čekat již přislíbené do-
tace na revitalizaci čtvrti Vlára (stručně
jsme již informovali dříve) a revitalizaci
části Malého Pole (zejména chodníky v ul.
Osvobození a části ul. Dlouhá). Podány
máme také žádosti na zateplení dalších
veřejných budov – a to budovu 1. stupně ZŠ
Vlára a dvou budov v Hrádku (MŠ Hrádek
a č. p. 148). Dokončujeme také žádosti
o dotaci na vybudování zahrad MŠ Nevšová
a MŠ Hrádek v přírodním stylu. Jak jsme
informovali v minulém čísle zpravodaje,
bude podána žádost o dotaci na II. etapu
dodávky kompostérů pro naše občany.
O všech projektech budeme samozřejmě
pod robněji  i n for movat před jej ic h
realizací.

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

V měsíci listopadu proběhl sběr 
podkladů od občanů, kteří projevili 
zájem zúčastnit se elektronické aukce 
na výběr nejvhodnějšího dodavatele 
elektrické energie nebo plynu. Soutěž 
u nás probíhá již po druhé a pro 
občany našeho města ji zajišťuje opět 
aukční společnost B4F, s. r. o. Ten-
tokrát se do soutěže přihlásilo téměř 
80 domácností. Tak jako v prvním 
kole bude probíhat e-aukce on-line 
na internetu, ale bohužel nelze aukční 
síň na počítači zpřístupnit každému 
jednotlivě, a proto pokud máte zájem, 
přijďte opět sledovat e-aukci společně 
s námi! Na přímé sledování průběhu 
e-aukce Vás zveme do zasedací místnosti 
budovy radnice, 3. podlaží. Předběžné 
datum soutěže je stanoveno na 15. ledna 
2014, kdy ve 13.00 hodin proběhne 
e-aukce na dodávku elektřiny a v 15.00 
hodin na dodávku plynu. V případě 
změny termínu Vás budeme informovat 
prostřednictvím městského rozhlasu 
a webových stránek města Slavičín.

Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Dům dětí a mládeže Slavičín Podpora zájmových kroužků
Orientální tance 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín 11. ročník Pohádkiády 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Baví se celá rodina 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín 5. ročník Slavičínského čtyřboje ženských
družstev 1 500

Dům dětí a mládeže Slavičín Hasičský kroužek Nevšová 5 000

Základní škola-Malé Pole County kroužek 8 000

Základní škola-Malé Pole Hallowenská párty 1 000

Základní škola-Malé Pole Školní show 4 000

Základní škola-Malé Pole Putování s broučky 1 000

Základní škola-Malé Pole Karneval 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára Novoroční fotbalový turnaj pro žáky 4. a 5. tříd 
a okolní školy 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára
Podpora dopravní výchovy u dětí mladšího 
školního věku prostřednictvím praktických 
programů dětského dopravního hřiště

6 000

Základní škola Slavičín-Vlára Zlínský vorvaň 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára Pohádková tělocvična 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára Čertoviny pro 1. stupeň ZŠ Slavičín a DD 
Smolina 5 000

Základní škola Slavičín-Vlára Polonéza 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára Sportovní den pro žáky 1. stupně 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára Atletika 1. stupeň – Valašská sportovní liga 1 500

Základní škola Slavičín-Vlára Atletický čtyřboj pro žáky 4. a 5. tříd a okolní 
školy 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára Mezinárodní sportovní den 1 500

Základní škola Slavičín-Vlára Dětský národopisný soubor Slavičánek 25 000

Základní škola Slavičín-Vlára Cimbálová muzika Slavičan 37 000

Základní škola Slavičín-Vlára Mikulášská laťka 1 500

Základní škola Slavičín-Vlára Florbal – Valašská sportovní liga 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára
Podpora spolupráce s neziskovými 
ekologickými organizacemi Rumpold, 
Centrum Veronica, Líska, Alcedo

10 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára Dětský den a pouť ke Dni dětí 5 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára Karneval na ledě pro širokou veřejnost 4 000

Pěvecký soubor Cantare při ZUŠ 
Slavičín

Mezinárodní festival pěveckých sborů Musica 
Sacra v Římě 30 000

Občanské sdružení R-Ego Činnost poradenského centra R-Ego 8 000

Pavla Sudková Helfíkův kotár 2014 18 000

ZO Českého svazu včelařů Slavičín Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu 
životního prostředí 3 000

Myslivecké sdružení Nevšová Zvýšení úživnosti honitby 4 000

Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. 
dráze Zkvalitnění životního prostředí 3 000

Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. 
dráze Oprava vodní nádrže 2 000

MS Jamné Slavičín Zkvalitnění životního prostředí 4 000

Celková částka grantů                                                                                                          800 000 Kč

Pozvánka na přímé sledování 
e-aukce na dodávku elektrické 
energie a plynu

plasty (žlutéé pytle): 15. 1., 44. 2., 12. 3., 
23. 4., 28. 5., 225. 6.
papír (modrré pytle) a nápojové kartony 
(oranžové pyttle): 22.  1., 19. 2., 18. 3., 
16. 4., 13. 5., 111. 6.
sklo (zelenéé pytle): 5. 2., 9. 44., 4. 6.

Harmonogram svozu 
tříděného odpadu 
v I. pololetí 2014
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Podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, oznamuji, že doplňovací volby
do Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční: v pátek 10. ledna 2014 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. ledna
2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121,
Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komen-
ského, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská,
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce,
Na Výsluní, Pod Lesem, Pod Střelnicí, Pod
Vrškem, Sedlářská, Staroměstská, Ševcovská,
Tržní, U Mlýna, Žižkovská, Horní náměstí, 
náměstí Mezi Šenky
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radnice,
Osvobození 25, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály,
L. Výducha, Mladotická, Mladotické nábřeží,
Nad Výpustou, Příčná, Spojovací, Úvoz,
Zámečnická, K Nábřeží, Středová, K Hájen-
kám – v domech č. p. 311 – 318, 322 – 334, 573,
575, 788, 811 – 816, K. Vystrčila – v domech
č. p. 320, 321, 352, 391 – 393, Osvobození –
v domech č. p. 25, 26, 33, 230, 254, Školní 
– v domech č. p. 116, 262, 276, 290, 305, 403,
569 – 571, 574
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy 
Základní školy Vlára, K Hájenkám 354,
Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

v ulici Javorová I, Javorová II, Nad
Ovčírnou, Na Zastávce, Pod Kaštany, U Ryb-
níka, K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346, 
355 – 358, 390, 567, K. Vystrčila – v domech 
č. p. 282, 377 – 389, 885, 886, Školní – v do-
mech č. p. 564 – 566
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí 
a mládeže, Osvobození 296, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční, Os-
vobození – v domech č. p. 41 – 43, 224, 226,
236 - 238, 251, 252, 255 – 257, 259 – 261, 265
– 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 303,
335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531, 532,
534, 535, 591, 624, 903, Dlouhá – v domech
č. p. 300, 587, 588, 590, 592, 688, 689, 824
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí 

Základní školy Malé Pole, Osvobození 8,
Slavičín 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

v ulici Družstevní, Okružní, Dlouhá – v do-
mech č. p. 625 – 651, 673 – 676, 783 – 786, 888
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí
ZŠ praktické a ZŠ speciální v Hrádku,
Družstevní I č. p. 76, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: místní část Slavičín-Hrádek na Vlár-
ské dráze
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy 
v Divnicích č. p. 79

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: místní část Slavičín-Divnice
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v novém areálu SDH
v Nevšové

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: místní část Slavičín-Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem České re-
publiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. 
3. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
4. K zachování pořádku a důstojného průběhu
hlasování v místnosti pro hlasování je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Váánočční jarmmmmark

Tuto novou tradici jsme založili v loň-
ském školním roce. Všem se nám zalí-
bila, a proto se k ní chceme každoročně
vracet. I letos jsme se do příprav na vá-
noční jarmark pustili již v předstihu.
Každá třída se na něm podílela svými
výrobky. S potěšením jsme sledovali ne-
skrývané nadšení, se kterým je děti zhoto-
vovaly. A co teprve, když své výtvory
mohly nabídnout návštěvníkům našeho
jarmarku! Ti si za dobrovolný příspěvek
naší škole mohli odnést dárek, který jim

padl do oka. Vybírali z různých dekorativ-
ních ozdob, například stromečků, keramic-
kých betlémů, výrobků z těsta či korálků, 
vánočních jmenovek a přání, ze svíc-
nů všech druhů a barev, dóz na sladkosti 
a mnoha dalších věcí. Prostorami, ve kte-
rých jarmark probíhal, se linula vůně oplat-
ků, perníčků a vánočního punče, který 
si pochvalovali nejen dospělí, ale i děti. 
Příjemnou atmosféru umocňovaly vánoč-
ní koledy. Všem návštěvníkům bych ráda 
poděkovala, že podpořili tuto akci a při-
šli se podívat, jak jsou žáci naší školy ši-
kovní. Dík patří zejména paní vychovatel-
ce Martě Satinové, hlavní organizátorce 
této akce, ale i ostatním paním učitelkám, 
které se na zdárném průběhu jarmarku 
podílely. Peníze budou rozděleny mezi 
třídy a oddělení školní družiny a využi-
ty pro další tvořivou činnost s dětmi. Vě-
řím, že všem tato chvíle zpříjemnila dobu 
adventu a že i v příštím roce se sejdeme 
na školním jarmarku spokojení a v plném 
zdraví.

Mgr. Dana Sláčíková

Oznámení o době a místě konání doplňovacích
voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

ZŠ Malé Pole

DEN OTTEVVŘENÝÝCCH 
DDVEEŘÍ

Den otevřených dveří  prrobběhne 
na naší škkole 8.. 1. 20114 od 8.00 ddooo 16.00 
hodin.

Vedle prohllídky nnově vybaavvených 
učeben, škkolní ddružinyy, jídelny aa dddalších 
prostorů šškoly jsme ppro Vás přiippravili 
následujíccí proggram:
návštěvvu doppoledníího vyučováánnní v jed-
notlivých ttřídácch
ukázkyy prácee s interraktivní tabbuuulí
činnostt  školnní družžiny v odpooleedních 
hodinách

Pozvánní platíí pro záájemce, roddičče žáků 
školy i proo rodičče budooucích prvňňáááčků.

Zápis ddo 1. třříd pro školní rok 200014/15 
se koná vee středdu 15. ledna a vee čččtvrtek 
16. ledna 22014 ood 13.000 do 17.000 hhhodin.

Zapisujjí se děěti naroozené do 311. 888. 2008 
bez ohleddu na místo bydliště. KK zápisu 
přineste OOP roddičů a rodný list díítěěěte. 

Těšímee se nna Váss v nově zrrekon-
struovanéém pprostřeedí s upraavvveným 
hřištěm a aaltánkkem proo výuku i vvolllný čas 
dětí. Nabízzíme ttyto mimoškolní aakktivity:
Countryy krouužek
Hra na fl étnuu
Logopeedickýý kroužeek
Dramattický kkroužekk

Již od 22. ročnníku proobíhá výukka jjazyka 
anglickéhoo, plavvecký výýcvik organnizzzujeme 
od 1. ročníkku. Zvvláštní ppozornost věěnnnujeme 
žákům s poruchhami uččení. Školnní jjjídelna 
i družina jjsou sooučástíí budovy škkoolly. 

Bližší informmace k zápisu nnajdete 
na stránkáách škkoly wwww.zsmaleppooole. 

Zápis do 1. tříd
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Základní škola Slavičín-Vlára
Děěti ddětem

Z dárcovské sbírky Děti dětem se stává
krásná každoroční tradice. Ještě než jsme
na začátku listopadu ve Školním informačním
centru vyhlásili 4. ročník této sbírky, chodily
se už děti ptát, jestli také tento rok sbírka
bude a pro který dětský domov se uskuteční.
Žáci věnovali dětem z Dětského domova
ve Smolině hodně krásných knih a velké
množství plyšáků, her a různých hraček.
Do darovaných knih v rámci výtvarné dílny
vyrobili originální rohové záložky. Na této
sbírce se ukázalo, že naši žáci mají srdce
na pravém místě a rádi potěší i druhé. Všem
žákům, kteří do sbírky přispěli, moc děkujeme.

Ing. Petr Čechmánek, pracovník ŠIC

e-TTwinnning ––– aneb kkammaráádi z FFraancie

Spolupráce naší školy s některou z ev-
ropských škol, která se zapojila do projektu
e-Twinning, se už stává tradicí, a proto ani
letos nezahálíme a pokračujeme. V září
nás oslovila škola z malého francouzského
městečka Donnemarie-Dontilly, které se
nachází přibližně 90 kilometrů jihovýchodně
od Paříže. Žáci z této školy jsou v kontaktu
s našimi deváťáky a společně s nimi pracují
na nejrůznějších úkolech či projektech. Je-
jich cílem je poznávání dané země, kultury,
tradic, každodenního života, a samozřejmě
procvičování anglického jazyka, kterým se
žáci mezi sebou domlouvají. I když celý pro-
jekt zatím probíhá převážně prostřednictvím
e-mailů, powerpointových prezentací, chatu
a dopisů, je to pro naše žáky výborná zkušenost 
a také možnost získat nové kamarády. 

Mgr. Jarmila Maňasová

Seetkánní, kteerrré potěšší

Na škole máme pěknou dlouholetou
tradici. V předvánočním čase se setkáváme
s našimi bývalými kolegy – důchodci, abychom
si jen tak popovídali, zavzpomínali na časy,
kdy zde učili, ale také se rádi pochlubíme 
našimi úspěchy i tím, co je u nás nového.
Letos samozřejmě obdivovali nové prostory
šaten a ve vestibulu malou vánoční galerii
žáků 5. – 9. ročníku. Jako dárek s přáním
krásných Vánoc každý z nich dostal kalendář
na příští rok s fotografi emi národopisného
souboru Slavičánek, který rovněž přispěl
svým vystoupením k příjemné atmosféře

celého odpoledne. Těší nás, že se naši bývalí
spolupracovníci rádi vrací do školy a my jim
tak můžeme dát najevo, jak si jich vážíme.

Mgr. Jitka Pavlůsková

Pooháddková ttěělocvičnna

To je název programu, který již několik
let pořádají žáci naší školy pro dět i
z mateřských škol Vlára a Malé Pole. Letos
se jich sešlo více než sto. Přivítal je Mikuláš
s andělem a svůj tanec předvedly i čertice
roztleskávačky. Malí návštěvníci s nimi beze
strachu procházeli různými sportovními
disciplínami. Na závěr děti Mikuláši za-
zpívaly, dostaly od něho sladkou odměnu
a nám všem nezbývá, než se na malé šikuly
těšit zase napřesrok. Předškoláky však
v naší škole uvítáme vícekrát. V rámci spo-
lupráce s MŠ a rodiči budoucích prvňáčků
se společně setkáme při zápisu do první
třídy a na tradičních programech – Den
předškoláků a Návštěvní den. 

Marie Tomaníková

Čeeskoo-sloveennnská viddeokonnferencceee 
gv aanglličtině

Hello, how are you? Are you ready for
listening some information about our school
and our town? Well, let us introduce…

Těmito slovy začínala 3. prosince 2013
naše další společná hodina v rámci projektu
přeshraniční spolupráce mezi ZŠ Slavičín-
Vlára a ZŠ Janka Krála v Dubnici. Ano, ten-
tokrát jsme se rozhodli, že si vyzkoušíme, jak
jsme na tom s angličtinou. Během volitelného
předmětu Konverzace v anglickém jazyce
jsme si připravili prezentaci o naší škole
a našem městě, vždy doplněnou o krátký
kvíz, který zhodnotil pozornost našich
posluchačů. V prezentaci jsme ukázali nejen
proměnu školy, ale i našeho města během
několika let. Po prezentaci následovala krátká
přestávka, po které jsme se těšili na to, jak
vládnou  angličtinou slovenští spolužáci.
I přes počáteční obavy, jak si budeme rozumět,
to dopadlo na výbornou. Takže opět super
hodina. Těšíme se na další spolupráci.

Ing. Hana Vyoralová

„PPoškkole“ jjsssme bylli ráádi

Ano, čtete správně, i poškole může být 
někdo rád. Zvláště, když se jedná o rodiče
našich páťáků. Od dob, kdy seděli coby žáci
v lavicích, už jakýsi ten pátek uběhl. A tak
v rámci akce „Buďte s námi poškole“ ukázaly
děti svým rodičům, jakými metodami, s jakou
hravostí či s jakou moderní technikou umí
pracovat. Program vznikl poprvé před čtyřmi
lety s cílem rozšířit spolupráci s rodiči našich
žáků a pravidelně je informovat o výuce
a moderním vybavení školy. Každoročně se
setkáváme s velkou účastí a zájmem rodičů,

což nás učitele moc těší. Děkujeme jim 
za přízeň a spolupráci.

Mgr. Ludmila Jandíková

Pozvání k zápisu 
do první třídy

pp

Zápis dětí ddo prvníí třídy v ZZŠ Slavičín-
Vlára se uskutteční ve dnech 222. a 23. led-
na 2014 v časse od 12.30 do 17.00 hodin 
v budově I. stuupně ZŠŠ, K Hájenkám 354. 
Zapsány budoou děti s datemm narození 
od 1. 9. 2007 do 31. 88. 2008 bbez ohledu 
na místo bydliště. K záápisu se opět dostaví 
i děti, kterým bbyl v uplyynulém rooce povolen 
odklad školní ddocházkky. Zákonnní zástupci 
budoucích prrvňáčků  s sebouu přinesou 
rodný list dítěěte a svůůj občansský průkaz 
k ověření adreesy trvallého bydlliště. 

Na budoucíí prvňáččky se těšíí nejen paní 
učitelky, ale ttaké starší kamaarádi, kteří 
budou malé přředškolááky coby ppohádkové 
postavy u zápiisu doprrovázet.

Přeji všem dětem, aby mělly na zápis
do první třídy  pěknouu vzpomínnku. 

Více informmací o naší škoole můžete 
získat prostředdnictvímm www.zsslavicin.cz. 

MMgr. Jana Pinďáková

Vážení čtenáři Slavičínského zpravo-
daje, milí rodiče a příznivci školy, 

děkuji Vám za úspěšnou spolupráci 
v uplynulém roce a přeji, aby nadcházející 
rok 2014 byl plný šťastných dnů, osobních 
i pracovních úspěchů. Přeji Vám vše 
nejlepší a pevné zdraví.

Za všechny zaměstnance školy 
Mgr. Jana Pinďáková

Poohlédnutí za poslední dvanáctinou 
kalendářního roku 2013: konečně provoz 
na plný plyn, i když – kolem „domečku“ 
se ještě celý měsíc kutalo a prováděly se 
poslední dodělávky. Umývala se okna – 
také se zdobila, a tak už je vše zas ve starých 
kolejích nového domečku. V této souvis-
losti je ale na místě poděkovat i těm, kterým 
se nejspíš děkuje málokdy: „vépépéčkám“, 
konkrétně Renatě Sahajové a Vladimíru 
Sahajovi. Skutečně nám hodně – a hlavně
ochotně – pomohli. Je ale nutno poděkovat 
i paní Bc. Marii Studeníkové, vedoucí 
městského infocentra, za vstřícnost, 
ochotu, pochopení a pomoc v souvislosti 
s pracemi spojenými s rekonstrukcí DDM.

Máme před sebou celý nový kalendářní 
rok. A my vám za „domeček pro děti“ 
slibujeme, že pro vás uděláme všechno,
co je v našich silách a možnostech. Jsme 
připraveni reagovat na vaše reálná přání, 
chceme být fl exibilní. Budeme se snažit, 
aby vás naše nabídka oslovovala, bavila, 
prostě byla ku prospěchu těch, jimž jsou 
aktivity DDM určeny.

Vážení návštěvníci našeho zařízení, 
tak jako ostatní školská zařízení v našem 
městě i my zahajujeme provoz v novém 
kalendářním roce po vánočních prázd-
ninách, v pondělí 6. ledna 2014.

Zdenka Odehnalová

Zprávy z DDM
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Meezinnárodnnííí projekkt „WWhhat Makkes You““

Žáci nižšího stupně gymnázia se od září
letošního roku aktivně zapojují do mezinárod-
ního projektu „What Makes You“ v rámci
projektu E-twinning, jehož cílem je prezento-
vat jak školu, tak žáky samotné, naše město
a české tradice v rámci Evropy. Spolupráce
probíhá se školami z Itálie, Řecka, Turecka,
Rumunska, Bulharska, Islandu, Norska, Pol-
ska a Arménie. Hlavní komunikační jazyk
je angličtina, který žáci uplatňují při tvorbě 
prezentací, videí nebo komunikaci pomocí
e-mailů, skypu nebo chatu. Další projekt 
s názvem „Everyday Life in Our Country“
probíhá s partnerskou školou z Francie. 

Náávšttěva paaartnerskké šškolyy 
SOOŠ LLuhačoovvvice

p

Vybraní studenti ze třídy G-3 pod vedením
třídní učitelky Mgr. Ivany Procházkové
navštívili SOŠ Luhačovice v rámci pro-
jektu Modernizace výuky biologie a chemie

na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.38/01.0030. Hlavním posláním 
byla instalace putovní výstavy výrobků 
s označením bio a KLASA. Studenti zde dále 
prezentovali dosavadní výsledky měření, 
pokusů, pracovní listy, výukové materiály, 
karty zdravé výživy, jídelníčky a další. Přivezli 
s sebou také biologické pomůcky, a tak byla 
našim partnerům nabídnuta možnost změřit si 
vitální kapacitu plic, podkožní tuk, tlak nebo 
si vyzkoušet lékařský stetoskop. Na konci 
setkání si všichni vyzkoušeli zábavný kvíz 
z oblasti anatomie člověka.

Sabina Dohnalová a Jakub Juračka, G-3

Kddybyy tisíc HHHHostětínnů

Ve čtvrtek 7. listopadu se třída G-3 vy-
pravila na odbornou exkurzi do nedalekého 
Hostětína. Studenti zjistili, jak funguje 
obec, rozdělili se do týmů a pokusili se co 
nejefektivněji vyřešit konkrétní problém, 
který byl ještě před pár lety v Hostětíně 
a dodnes trápí většinu obcí a měst v ČR. Tím 
ovšem práce studentů zdaleka nekončila. Se 
stejným zadáním dále oslovili pracovníky 
místních institucí, získaná data zpracovali 
a vyhodnotili a seznámili s nimi ostatní stu-
denty školy. Nyní společně připravují akci, 
která se bude snažit aspoň zčásti vyřešit jeden 
z problémů města Slavičína.

Amálie Mojžíšová, studentka G-3

Akktiviity

Dne 5. 12. 2013 uspěli žáci na Vánoční laťce 
ve skoku vysokém – v kategorii dorostenek 
obsadila Gabriela Sommerová 1. místo, mezi 
mladšími žáky se umístili Tomáš Vincour a Mi-
chaela Maňasová na 2. místě, Laura Lišková 

Gymnáziuum Janaa Pivečkky a SOŠ 
Slavičín přeje vvšem spooluobčanůům úspěšný 
start do roku 22014, peevné zdraví a osobní 
pohodu.

obsadila 3. místo. 19. ročník Vánoční laťky byl 
fi nančně podpořen grantem města Slavičín.
 Žáci oboru sociální činnost se účastnili 
sbírkové akce „Červená stužka“, celkově 
vybrali 4 500 Kč.
 V tělocvičně SOŠ proběhla Vánoční laťka 
a turnaj v basketbale pro žáky regionálních 
základních a středních škol.
Dne 27. 11. proběhlo vyhodnocení soutěže 
strojařů, soutěž se koná v rámci strojírenského 
veletrhu, žák oboru Mechatronik Jakub Šebák 
získal 1. místo v programování CNC strojů 
v systému Fanuc. Cenu předával hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák.

 V prosinci škola uspořádala další ročník 
turnaje pedagogických pracovníků ve vo-
lejbale, každoročně se tohoto turnaje účast-
ní pedagogičtí pracovníci z okolních základ-
ních, středních škol a pedagogové z partner-
ské SOŠ Dubnica nad Váhom.
V prosinci školu navštívila Policie ČR 
s členem protidrogové jednotky ze Zlína 
a speciálně vycvičeným psem na vyhledávání 
drog. Akce se uskutečnila v rámci počínající 
spolupráce školy a Policie v rámci plnění 
Minimálního preventivního programu školy. 
Ve třídě žáci absolvovali přednášku na téma 
drogy s ukázkou, kdy byla jednomu žákovi 
droga umístěna do školní tašky a speciálně 
cvičený pes ji ve třídě vyhledával. Přednáška 
byla žáky velmi ceněna, setkali se s praktickou 
ukázkou dostupných i nedostupných drog, 
jako je např. extáze, kokain nebo heroin.

Ohhléddnutí zaaa 1. poloolettím školnííhhho 
roku 22013//222014

Měsícem září jsme zahájili školní rok 
2013/2014, a to s plnou kapacitou školy. Naše 
škola sestává ze čtyř tříd – I. třída Sluníčka 
(28 dětí zpravidla ve věku 3 – 5 let), II. třída 
Slůňata (28 dětí ve věku 5 – 7 let), speciální 
logopedická III. třída Mluviči (10 dětí ve věku 
3 – 7 let) a IV. třída Kamarádi – odloučené 
pracoviště MŠ Nevšová (28 dětí zpravidla 
ve věku 3 – 7 let).

V letních měsících prošla budova MŠ 
Nevšová rozsáhlou rekonstrukcí, konkrétně 
opravou střechy, výměnou oken, zateplením
a novou fasádou. Změnu také zazname-
nala školní zahrada při MŠ Nevšová, a to 
vybudováním nového hracího prvku – 
multifunkční sestava.

Na podzim byla také realizována rekon-
strukce terasy MŠ Vlára, kdy byla vyměněna 
poškozená stávající dlažba, dále byly 

MŠ Slavičín-Vlára
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zbourány původní zídky, které díky zubu času
představovaly nebezpečí svými opadávajícími
částmi a byly nahrazeny dřevěným oplocením.

Z hlediska pedagogické stránky školy naše
činnost vychází z Rámcového vzdělávacího
programu, na který navazuje Školní vzdělávací
program s názvem „Škola hrou“. Hrou, jež je
náplní celého dne pobytu dítěte v MŠ, plníme
cíle předškolního vzdělávání a snažíme se
o rovnoměrný vývoj osobnosti dítěte.

V první půli tohoto školního roku
jsme se zúčastnili řady akcí – divadelních
představení přímo v naší MŠ, pohádkového
muzikálu či pásma krátkých fi lmů a pohádek
na Sokolovně ve Slavičíně, vystoupení na Roz-
svícení vánočního stromu jak ve Slavičíně,
tak i v Nevšové, zdobili jsme vánoční stromek
v Infocentru ve Slavičíně, dále jsme zorgani-
zovali vánoční besídky, kde děti svým rodičům
a příbuzným zazpívaly, zarecitovaly a zahrály
pohádku. Ve třídě Slůňat také proběhlo
v předvánočním čase „Adventní tvoření“,
kde si mohly děti se svými rodiči vyrobit 
adventní věnečky.

Jako každým rokem nás navštívil Mikuláš
s čertem i andělem. Děti od něj dostaly
mikulášskou nadílku v podobě balíčků se
sladkostmi a drobnými dárky. Řekly básničku,
zazpívaly a ty odvážnější si dokonce s čertem
podaly ruku na znamení příslibu, že celý
nadcházející rok budou hodné.

Vánoce, kouzelný čas nejen pro děti, jsme
oslavili také i v naší škole. Pod stromečkem děti
našly spoustu nových hraček, didaktických
pomůcek či knih. Seznámily se s tradičními 
vánočními zvyky jako je pečení perníků,
zpívání koled, pouštění ořechových loděk,
krájení jablek apod. Touto sváteční atmosférou
jsme ukončili rok 2013 a už se po prázdninách
těšíme na ten další – rok 2014.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří s námi v uplynulém roce spolu-
pracovali a také našim sponzorům: lékárna
VIAPHARM (vitamíny a sladkosti), ovoce –
zelenina Peniaško (ovoce a ovocné nápoje),
YARO UH, s. r. o. (sladkosti), Potraviny Gara-
jová (sladkosti a drobné dárkové předměty),
p. Janíček (ovoce), Obecní úřad a TJ Sokol
Nevšová (sladkosti a ovoce), p. Huňa,
Hrnčiřík a Žallman (LCD televizor), Koude-
lovi (hračky), TOP – TRIO, s. r. o. (fi nanční
dar), paní Ing. Valčíková (fi nanční dar), paní
Ing. Zichová (fi nanční dar).

Přejeme všem úspěšné vykročení do nové-
ho roku 2014. 

Za MŠ Slavičín-Vlára 
Mgr. Žaneta Spurná, ředitelka školy

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, vazba dokumentů
do plastových kroužků, laminování
dokumentů.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2014
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Finanční svoboda aneb jak umíte
hospodařit se svými penězi?
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
Power Point – 12 hodin – 500 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin –
1 000 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč

Nutný počet pro otevření kurzu je
minimálně 8 účastníků. Hlaste se na telefon-
ním čísle 577 342 822, 739 095 315 nebo přímo
v sídle Nadace Jana Pivečky.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Používáme

různé kreativní techniky a zároveň společně
strávíme vždy pěkné středeční odpoledne.
Bližší informace: paní lektorka Eva Bartošová
na tel. čísle 777 913 782. Scházíme se každou
středu od 16 hodin v domě č. p. 96 na Horním
náměstí. 

Plán aktivit na leden: pletení z papíru. 

PŘIPRAVUJEME: 
Podpořte Nadaci Jana Pivečky! Benefi ční
divadelní představení „Heslo morálka“ –
9. 1. 2014
Benefiční večer věnovaný vzpomínce
na Jana Pivečku – 15. 1. 2014

Dne 5. ledna 2014 uplyne 10 let ode dne,
kdy svou rodinu, své přátele a svou nadaci
náhle, a přes svůj věk nečekaně, opustil její za-
kladatel, vizionář a fi lantrop pan Jan Pivečka.
Rádi bychom tradiční benefi ční večer, jehož
termín jsme z tohoto důvodu záměrně posu-
nuli na začátek ledna 2014, věnovali právě
vzpomínce na něj. Věříme, že vzpomínat 
budeme v kruhu jeho přátel, kteří se snaží
nést dál jeho odkaz a uchovávat dobré jméno
jím založené nadace.

Zazní árie a písně známých hudebních

skladatelů. Zpěv: Kateřina Oškerová – Ma-
chovská – mezzosoprán, Lenka Rafajová – 
soprán, klavírní doprovod Jiří Šón, moderuje 
Jitka Randárová. 

Nadaci Jana Pivečky můžete podpořit 
zakoupením vstupenky (vstupenek) v hodnotě 
500 Kč nebo 1 000 Kč.

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? Poraden-
ský servis Bilanční diagnostika, motivační pro-
gram, Kurz informačních a komunikačních 
technologií, vhodný rekvalifikační kurz, 
proplacení cestovné a stravného v rámci 
realizace aktivit projektu, vyhledávání 
vhodného zaměstnavatele se mzdovým 
příspěvkem ve 100% výši (včetně odvodů). 

V případě zájmu můžete získat bližší in-
formace v Nadaci Jana Pivečky nebo na tel. 
čísle 739 095 315.

Poděkování
Nadace Jana Pivečky srdečně děkuje městu 

Slavičín a všem svým dárcům, partnerům, 
příznivcům a dobrovolníkům za podporu, 
pomoc a spolupráci v roce 2013. Bez Vaší 
pomoci bychom nemohli realizovat celou řadu 
projektů ve prospěch potřebných a projektů, 
které podporují výchovu a vzdělávání 
a přispívají k vytváření zdravé občanské 
společnosti. 

Děkujeme také všem, kteří v roce 2013 
finančně, materiálně nebo organizačně 
podpořili činnost nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež KamPak? Všech forem 
spolupráce si velmi ceníme a vážíme. 

Zároveň si dovolujeme popřát všem našim 
partnerům a spolupracovníkům i všem 
čtenářům Slavičínského zpravodaje hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody
v roce 2014. 

Mgr. Božena Filáková,
ředitelka Nadace Jana Pivečky

Dny oteevřeených dveří 
v MŠ Sllaviččín-Vláára

y ýy

Srdečně VVás a Vaše děěti zveme 
na Dny otevvřenýchh dveří. Přijďte si 
prohlédnout prostory naší školyy, seznámit 
se zaměstnancci a novýými kamaarády. Vždy 
v úterý od 14.00 do 116.00 hoddin. Těší se 
na Vás kolektiv MŠ Sllavičín-Vllára.
Termíny: 14. 1. 2014,, 11. 2. 22014, 11. 3. 
2014, 15. 4. 2014

Vzdělávacího střediska
Informace

Domácí zápasy v lednu 2014:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Jiskra Otroko-
vice, sobota 18. 1. 2014, 16.30 hodin

Dorostenci 1. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Centropen Dačice 
B, neděle 12. 1. 2014, 10.00 hodin
KK CAMO Slavičín – KC Zlín, neděle 
26. 1. 2014, 10.00 hodin

Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín – KK Šumperk, sobota 
18. 1. 2014, 10.00 hodin
(čtyřdráhová kuželna Zlín)
www.kkslavicin.cz

Kuželkářský
klub Slavičín
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Kulturní akce: 

2 – Park párty

3 – Svatovojtěšský jarmark

4 – Jak to dělali naši staříčci

5 – Grill párty

6 – O pohár starosty města 
v nohejbale

7 – Rozsvícení vánočního 
stromu

8 – Valašský kumšt pro radosť
aj užitek

8
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Setkejte se s našimi specialisty 
na nově otevřené pobočce.
Pomůžeme Vám vyznat se 
ve fi nančních produktech.
Poradíme Vám ohledně hypoték, 
úvěrů a pojištění.
Slavičín, Horní Náměstí 819, 
telefon: 736 100 731

NEPLAŤTE VÍC, NEŽ MUSÍTE!!!

Cena vodného a stočného pro rok 2014 na Zlínsku
Představensttvo spoolečnosti Vooddovody a kanaalizacee Zlín,  a. s., 

schválilo ceny vvodnéhho a stočnééhhho od 1. lednna příšštího rroku. 
Cena vodnného aa stočnného pro rokk 22014 je zvýšeena pouze o mmíru 
infl ace 2,00 %.Zaa dvouleeté období 220013 a 2014 tak stoupnne cenaa pro 
vodné a sttočné na Zlínnsku za rokk vvv průměru o jjedinéé proceento. 

Zatímcco letos většinna obyvatel ZZllínska platí zaa 1 0000 l upravvené 
pitné vodyy a jejíí následdné odvedeenníí a vyčištění 884,01 KKč (s DDPH), 
od nového rokuu to buude v celé tarrrifní oblasti 885,69 KKč (s DDPH).

Cena voddného a stočnného se takk zzzvýší o 1,68 KKč za 11 000 litrů
odebranéé a nássledně vvyčištěné vvooddy. 

Za částku ccca sedmmi korun a třřřiceti haléřů za denn, kterrá za-
hrnuje úhhradu za dennní spotřebbuuu pitné vodyy, odveedení vvody 
odpadní aa její nnáslednné vyčištěnní, získá každý spotřeebitel kkom-
pletní servis, zaahrnujíící vodu k mmmyytí, vaření, piití, praaní, úkklidu, 
splachováání…

Cena v dy platná odd 1. 1. 2014 ((údaje v Kč/m3)
Okres ZLÍN 2013

bez DPH
2014 

bez DPH
2014 včetně
DPH (15 %)

vodné 36,98 37,72 43,38

stočné 36,07 36,79 42,31

vodné + stočné 73,05 74,51 85,69

Zdravý krámek www.zdravy-kramek.cz
Internetový e-shop a prodejna.

Zdravá výživa, bezlepkové potraviny, doplňky stravy.
Ul. Školní 564, sídl. Vlára, Slavičín – vedle Restaurace u Pilota
Otevírací doba: 
Po, St 13.00 – 17.00  Út, Čt 9.00 – 12.00
Po telefonické domluvě otevřeme kdykoli – 777 979 791. 
Přijďte se podívat, v prodejně více zboží než na webu.

Placená inzerce
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Investiční akce:
  9 – Zrekonstruované letní kino Slavičín

10 – Cyklostezka za Jordány

11 – Kulturní dům v Nevšové

12 – Hasičárna ve Slavičíně

13 – Zřícenina hradu v Pivečkově
lesoparku

14 – Základní škola Malé Pole Slavičín

15 – Mateřská škola v Nevšové

16 – Sokolovna Slavičín

17 – Základní škola Slavičín-Vlára

18 – ZŠ praktická a ZŠ speciální Hrádek

19 – Nové chodníky v Hrádku

9 10 11

12

15

13

16

17

14

18 19
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V Z P O M Í N Á M E

 Dne 27. ledna 2014
upplyne 10 smutných let,
kddy nás naavždy opustila 

panpanpaní Boženaa JORDÁNOVÁ
z Hrrádku. 

SS láskkkouu a úctou vzpomínají synové
s rodiiinammi, vnouučata a ppravnoučata.

DneDneDne 19 19 19. l. l. lednednedna 2a 2a 201014 vzvzvzpompompomenenneme me 
11. 1 smusmusmutnétnétné vý vývýročročí úí úúmmrtm í panana 
JosJosJosefaefaefa REREREMEMEŠMEŠEE z PetPetPetrůvrůvrůvvky.ky.k  
S lS lS láskáskáskou ouou a úa úa úctoctou vu vvzpozpozpomínmmínmíná á

mmanželželželka,ka,ka, dě dě děti ti ti ss rs rodiodinamnamnami ai ai aa ro ro r dindina aa
Jannníkoíkova.va.a. 

Dneee 25 25. lllednednedna 2a 2a 2014014 up upuplynlynlyne 1e 1e 1e  ro r k, 
cooo náás navždvždvždy oy opuspusustiltiltila pa pa ppaníanía  

MMarM ie ee REMREMRE EŠOEŠOŠOVÁVÁVÁ. 
KKdoKdKd  jste ji znali, vzpomeňte ss ná námi.mi.i  

Roodo innan  Remeešova a Janíkova.va. 

Dne 16. úúnora 2014 
uplyne 255 let od úmrtí 

pana Josefa REEMEŠE z Petrůvky.
Za tichou vzppomínku děkuje 
rodina Remešova a Janíkova. 

Děkujemee tuto cestou 
všem zúúčastněným

za proojevenou 
soustrast a kvvětinové dary při 

poslednímm rozloučení 
s paní Jarmilouu JORDÁNOVOU. 

Zarmouccená rodina. 

Dnne 25. ledna 2014 vzpomeneme 
1.. výýroočí, kdy nás navždy opustil nááš
drahhýý manžel, tatínek, dědeček, pann 

VVlaaddimír HRABINA z Bohuslavic. 
S láásskou a úctou stále vzpomínají 

mmmanželka a děti s rodinami. 

DneDnne  13. ledna 2014 vzpomeneme
4.4. 4. vývýrýroočí úmrtí našeho syna a bratraa, 
ppanpanaa Ivana JANČEKA ze Slavičína. 

Co víc ti můžeme dát, 
jenjen k kytičku na hrob a vzpomínat. 

S llS ásáskskou a úctou vzpomínají rodičee, 
ssestry a bratr s rodinami.

9 0 p y 9DDnne 9. ledna 2014 uplyne 9 let 
ood úúmmrtí paní Marty KOVAŘÍKOVÉÉ

a 113. dubna 2014 uplyne 20 let 
odd úmmmrtí pana Jaroslava KOVAŘÍKAA. 

S llááskou vzpomínají a za tichou
vzzpoommínku děkují dcery s rodinami. 

Dne 28. ledna 2014 
uplyne 5 smutných let, 

kdy nás opusstila 
našše milovaná maminka, 

bbabička a prabaabička, 
paaní Jiřina SALVVÉTOVÁ

ze Slavičínna. 
S lááskou, úctou a vvděčností 

vzp íínají a za tichouu vzpomínku vzpomíína
ují děti s roddinami. děku

ne 19. ledna 2014 Dn
20 let plnýcch smutku, uplynne 

nás navždy oopustilakddy n
še milovaná dcera,nnaš
sestra a vnuččka, s
unka KILIÁÁNOVÁVVer

z Nevšovéé. 
ou a úctou vzzpomínají S lássko
sestra Zuzannka s rodinou, maminkka, s
 Marcelka a babička.sesttra

edna 2014 vzzpomeneme Dne 7.. le
é výročí, kdyy nás navždy 5. smuttné
anžel, tatínek a dědeček, opustil ma

pan išek ČASTULAFrannti z Hrádku. 
Za hou vzpomínnku děkujíZa tiich

manžželka a dcery s rodinami. 

Dne 133. ledna 2014 vzzpomeneme 
10. výýročí úmrtí našíí maminky, 

babičkyy, paní Zdenkyy MÁLKOVÉ
zze Slavičína-Hrrádku.

S láskoou a úctou vzpomínají syn
a dcera s rodinnami. 

Dnne 27. ledna 20144 
vzpomeneme 5. výročí úmrtí 

panaa Zdeňka FLOREEŠE
ze Slavičína. 

S láskoou a úctou vzpommínají 
manžeelka Miroslava, syynové 

Zdeněk, Luubomír a Josef s rrodinami. 

Dne 14. ledna 2014 vzpommeneme 
1. výročí úmrtí panní 
MMarie FRANCOVÉÉ

a ddne 25. ledna 20114 
panaa Františka FRANNCE

z Rudimova. 
S láskou a úctou vzpomínaají synové 
Františekk a Stanislav a dceery Věra 

a MMarie s rodinamii. 

Dne 25. ledna 20144 
vzpomeneme 5. smutné vvýročí, 
kdy nás opustil náš miloovaný 

syn, bratr a strýc, 
pan Stanislav SMOLLÍK

z Bohuslavic.
S láskou vzpomínáme, kdoo jste ho 

měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Děkujeme touto cesttou 
za účast a květinové ddary 
při posledním rozlouččení 

s panem Františkem DALLECKÝM
ze Slavičína. 

Zarmoucená rodinaa. 

Společenská kronika
NAROZENÍ – listopad
Marek a Věra Frajtovi – dcera Dagmar
Michal a Kateřina Němečkovi – dcera Veronika
Zdeněk a Jana Čechovi – syn Zdeněk
Tomáš a Monika Kováčovi – dcera Kristýna
Jaroslav a Eva Boráňovi – dcera Ellen
Josef a Magda Svobodovi – syn Michael
Tomáš a Veronika Zahradníkovi – dcera Anna

30. 11. 2013 Marie Krajíčková, 74 let, Šanov

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínské-
ho zpravodaje narození Vašeho dítěte a uza-
vření manželství, dostavte se, prosím, na ma-
triku Městského úřadu Slavičín k podepsání 
souhlasu se zpracováním a zveřejněním osob-
ních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

ÚMRTÍÚ Í
7. 11. 2013 Eva Chalupová, 82 let, Šanov

 8. 11. 2013 Libuše Horáková, 72 let, Lipová
 9. 11. 2013 Veronika Adamčíková, 91 let, Slavičín
 19. 11. 2013 Vladislav Vrba, 76 let, Slavičín
 27. 11. 2013 Hedvika Bradíková, 84 let, Slavičín
 28. 11. 2013 Stanislav Šebák, 87 let, Bohuslavice
28. 11. 2013 Antonín Cekota, 68 let, Slavičín
29. 11. 2013 Jarmila Jordánová, 61 let, Hrádek
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Charita sv. Vojtěcha
Poděkování

Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje všem, 
kteří svým darem podpořili naši činnost v mi-
nulém roce. Díky Vám, dárcům a dobrovolným 
spolupracovníkům, jsme mohli poskytnout 
pomoc mnoha potřebným jednotlivcům, 
rodinám, které pečují o své blízké. Každý Váš 
dar, materiální i fi nanční, znamená pomoc 
a naději pro ty, kteří se bez pomoci druhých 
neobejdou. Děkujeme za každou podporu
naší činnosti.

Děkujeme i těm, kteří pro nás zůstávají 
z jakýchkoli důvodů bezejmenní.

Mgr. Milena Tománková, ředitelka

Vážení čtenáři,
u nás na Charitě sv. Vojtěcha Slavičín 

tradičně vstupujeme do nového roku 
přípravami na Tříkrálovou sbírku. Je tomu 
tak i letos. Termín sbírky připadl na první 
lednovou sobotu roku 2014, tedy na 4. ledna.
V tento den se 69 skupinek koledníčků se 
svými vedoucími vydá do ulic našeho města 
a do okolních vesnic, aby Vám všem přinesli 
radostnou zvěst Vánoc, narození Ježíše 
Krista a poprosili o dar pro pomoc lidem 
v nouzi. Hlavním posláním sbírky je upo-
zornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci 
jim. Kromě toho chce umožnit všem lidem 
dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení
z toho, že obdarovali jiného člověka. Jedním 
z hlavních cílů je sice shromáždění fi nančních 
prostředků pro potřebné, ale snažíme se, aby 
nezůstalo jen u toho. Skupinky koledníků 
vypravujeme také do nemocnic, domovů 
důchodců, kde má pokladnička spíše sym-
bolický význam. Důležité je popřát, potěšit.

Na cestu bude koledníkům požehnáno 
již v pátek 3. 1. 2014 v kostele sv. Vojtěcha 
ve Slavičíně. P. Miroslav Strnad požehná 
také křídu, kterou koledníčci píší na dveře 
iniciály K+M+B, jenž nejsou zkratkami je-
jich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale 
latinským Christus Mansionem Benedicat, 

Městská knihovna
Knnihovna naaa konci rrokuu

Uplynulý rok 2013 nabídl návštěvníkům
knihovny mnoho možností a námětů, jak
smysluplně trávit volný čas. I na konci
uvedeného roku si z četných pořadů mohly
vybírat všechny generace – předškoláčky
a školní mládeží počínaje, seniory konče.
Z nich lze namátkou připomenout některé
z nich, např. Motivační hry nakladatel-
ství Thovt, Setkání s tajemnem, Literárně
historické toulky Slavičínem, Mikulášské
čer tov i ny, K n i hov na jede, Jen íč ka
s Mařenkou veze – pro handicapované
děti, cestopisné besedy o Nové Kaledonii
a Podkarpatské Rusi, Výstavu akvarelů
Františka Slováka aj. 

Větší pozornost a více řádků zde si však
zaslouží zejména dva významnější pořady,
které v závěru roku vzbudily značný zájem
slavičínské i okolní veřejnosti. Jedním z nich
bylo autorské čtení známé spisovatelky
Kateřiny Tučkové z její neméně známé
knihy Žítkovské bohyně. Samu autorku lze
nazvat bohyní, která okouzlila v pátek 15. lis-
topadu početné publikum na Sokolovně.
Posluchače si získala svým sympaticky
lidským projevem a také hloubkou znalostí
o životě a tradicích čarovného žítkovského
regionu. Lze konstatovat, že k Ceně čtenářů

loni získané v soutěži Magnezia Litera jí toho
dne přibyla byť neofi ciální, zato od srdce
věnovaná cena čtenářů slavičínských.

Další z akcí, která sklidila ve středu
20. listopadu pozitivní ohlas, byla přednáška
s tematikou počátků christianizace ve střední
Evropě v souvislosti s osudy jejích hlavních
průkopníků – věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Jejich životním údělem a odkazem velmi
poutavě provedl všechny zúčastněné náš
přední archeolog Doc. PhDr. Luděk Galuška,
CSc. V následné diskuzi se doslova zapomnělo
na rychle plynoucí čas, návštěvníci odcházeli
obohaceni o nové poznatky ze života těchto
slavných mužů. Knihovna besedu iniciovala
záměrně v rámci tzv. Cyrilometodějského
roku, aby uctila památku obou věhlasných
učenců, od jejichž příchodu na naše území
uplynulo vloni již 1150 let.

Nelze opomínat ani výstavní činnost,
která v budově knihovny probíhala takřka
nepřetržitě. Závěrečné okamžiky roku
2013 zde zpříjemnila nápaditá výstava sta-
rodávných vánočních stromků, zrealizovaná
členy Diaklubu. Díky jejich šikovnosti se
knihovnické prostory staly místem sváteční
atmosféry, kde se každý příchozí mohl
v předvánočním shonu zastavit a potěšit své
smysly krásou lidové tvořivosti a zároveň
si připomenout sice skromné, přesto jistě
radostné Vánoce našich předků.

Nejen za uspořádání této krásné výstavy,
ale i za celoroční výbornou spolupráci náleží
Diaklubu a ostatním spolkům náš velký dík.
Poděkování patří taktéž spolupracujícím
institucím – především Nadaci J. Pivečky,
Domu dětí a mládeže ve Slavičíně, městskému
muzeu, mateřskému centru, Občanskému
sdružení R-Ego, Charitě sv. Vojtěcha, všem
školským zařízením i jednotlivcům, kteří
svým dílem přispěli k loňské bohaté činnosti
v Horákově vile. 

Počátkem nového roku se vždy začíná
odvíjet nový koloběh událostí v životě
každého z nás. Nejinak tomu bude
i s nabídkou dalších zajímavých aktivit 
knihovny, o nichž se budete pravidelně doz-
vídat při čtení tohoto měsíčníku. Zároveň
bychom Vám všem chtěli jeho prostřednic-

tvím vyjádřit naše srdečné přání úspěšného 
roku 2014, prožitého ve zdraví a osobní spo-
kojenosti.  Mgr. Gabriela Klabačková

Městská knihovna zve v lednu na akce:
pátek 10. ledna – úterý 22. února 2014: 
Světlo a cit – výstava fotografi í 

Vystav ují s tudent i St řední pr ů -
myslové školy polytechnické Zlín – centrum 
odborné přípravy. 

Výstavu je možné zhlédnout v galerii 
knihovny v její půjčovní době.
pátek 17. ledna 2014: 
Sochy a kříže slavičínské farnosti –
přednáška Petra Odehnala

Vedoucí muzea ve Valašských Klo-
boukách, Mgr. Petr Odehnal, Ph.D. seznámí 
veřejnost se svými nejnovějšími badatel-
skými poznatky a informacemi z oblasti 
sakrálních památek slavičínského regionu. 
Součástí besedy je fotoprojekce.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny. Vstup volný. 
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Děkujeme, že jste nám pomohli rozzářit 
dětské oči v Dětském domově Bojkovice,
Dětském domově Zlín Lazy a Dětském
domově se speciální školou Zlín Lazy.

Všechny děti ve zmíněných domovech
měli obrovskou radost z plyšových hraček,
které jste donesli vy, občané Slavičína
a okolních obcí. Na sbírce se podíleli i lidé
ze Zlína, Uherského Brodu a dalších měst.

Všechny hračky, přinesené na hasičskou
zbrojnici, byly předány domovům v neděli 
8. 12. 2013 členy SDH Slavičín.

Fotky z předání můžete shlédnout 
na facebooku Sdh Slavičín nebo na webu
www.sdhslavicin.wbs.cz

Celkem jsme naplnili 18 velkých igeli-
tových pytlů a k tomu ještě bylo 6 ks velkých
medvědů a psů.

Děkujeme… SDH Slavičín

Poděkování a obdiv si zaslouží ženy
z DIAKLUBu  za to, že připravily krásnou výstavu
vánočních stromečků v Městské knihovně.

Na všech čtrnácti stromečcích byly různé ozdo-
by: perničkové,  háčkováné, paličkované, drátko-
vané a také ozdoby jak se zdobívalo dříve. Při ko-
ledách a ochutnávce vánočního cukroví byla úžas-
ná atmosféra. Víme, že taková akce dá hodně sta-
rostí a práce, za což těm ženám, které to připra-
vily, patří jak od klubu důchodců, tak i ostatních
spokojených návštěvníků poděkování.

Sbírka plyšáků 

Výstava vánočních 

pro děti 

stromečků

domu . domu“
Kde všude peníze vybrané na různých

místech České republiky pomáhají, můžete
sledovat během Tříkrálového koncertu
v neděli 5. ledna 2014 v 18.00 hod, v přímém
přenosu na ČT 1.

Více informací o sbírce můžete pak na-
leznout na www.trikralovasbirka.cz nebo 
www.slavicin.charita.cz.

V minulém roce byl výtěžek sbírky
434 156 Kč. Část finančního obnosu pu-
tovala na pomoc do zahraničí. Větší část pak
byla využita pro přímou pomoc rodinám,
matkám v tísni, starým a nemocným, lidem
v nouzi z oblasti Slavičínska, také na podporu
charitního díla. Výtěžek ze sbírky roku 2014,
by Charita sv. Vojtěcha Slavičín chtěla využít 
opět pro humanitární pomoc v zahraničí,
pro přímou pomoc potřebným a podporu
charitního díla.

Všem, kteří budou chtít přispět do sbírky,
děkujeme.

Ať Tři králové naplní Vaše srdce láskou
a naději.  Za Charitu sv. Vojtěcha Slavičín 

Magda Zůbková – 
koordinátorka Tříkrálové sbírky
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H V Ě Z D Y  S V Ě T O V É H O  F I L M U
VE SLAVIČÍNĚ – LEDEN S GRACE KE-
LLYOVOU 2

Slavné fi lmy slavného hvězdy – digitální
filmová projekce pro účastníky projektu.
Vybírejte z titulů: V pravé poledne/Country 
Girl. Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se 
můžete zúčastnit hlasování o výběru.

Vstup zdarma.
 Neděle 26. 1. 15.00 hodin – bijásek  k

LORAX
Co je to za svět, ve kterém už není ani

kousek živé přírody, ptáte se? Je to městečko, 
v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu 
náramně umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, 
u kterých si můžete dálkovým ovladačem 
nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco 
variantu. Komu by se chtělo ven, za vysokou 
a neprodyšně uzavřenou hradbu města, 
na jejíž neprůchodnost dohlížejí gorily míst-
ního vládce, pana O’Hareho? Zdejší lidé si na to 
zvykli a většina z nich už dávno zapomněla, jak 
vypadá opravdová příroda. Nepřijde jim divné, 
že čerstvý vzduch se prodává v pet lahvích, 
což je voda na O’Hareho mlýn. Jenže Tedova 
láska Audrey, coby nevyléčitelná romantická
duše, touží po stromu „z masa a kostí“. Akční 
babička Norma chlapci poradí, aby si zašel pro 
radu k legendami opředenému Jednorázovi. 
Ten ovšem údajně žije za zdmi města. A tak se 
Ted poprvé v životě podívá ven, do skutečného 
světa. Ten pohled za moc nestojí. Vidí jen 
smutnou měsíční krajinu plnou pařezů. 
A na obzoru zvláštní dům. Ten, jak se Ted záhy 
dozví, patří právě Jednorázovi, podivínskému
samotáři. Byl to právě on, kdo proměnil kve-
toucí krajinu na pustinu a vyhnal z ní jejího 
mýtického ochránce Loraxe. A na Tedovi 
bude, aby ji zachránil tim, že vysadí poslední 
existující sazenici živého stromu a připomene 
lidem, že vždycky nebylo všechno umělé. Jenže 
takové chování přímo ohrožuje živobytí pana 
O’Hareho. A to nemůže zůstat bez odezvy. 
(ofi ciální text distributora)

Režie: Chris Renaud, Kyle Balda
Animovaný/Rodinný/Komedie/Fantasy – 

USA, 2012, 94 minut. Vstupné 30 + 1 Kč. 
 Neděle 26. 1. 20.00 hodin – filmový 
klub

VLHKÁ MÍSTA
Osmnáctiletá Helen (Carla Juri) ráda experi-

mentuje. Zvláště v sexu. Také v oblasti hygieny 
má několik vlastních svérázných teorií. Své 
okolí šokuje upřímností a komentáři, jež by 
pravá dáma nikdy nevypustila z úst. Helen už 
je prostě taková. S kamarádkou a „pokrevní
sestrou“ Corinnou spiklenecky porušuje jedno 
společenské tabu za druhým - až do doby, 
než Helen skončí v nemocnici po prekérní 
nehodě při holení intimních partií. Ale 
i na nemocničním lůžku pokračuje ve své 
poněkud drsnější cestě za vyrovnáním s bo-
lavými místy svého dospívání a tajně doufá, 
že se jí podaří usmířit své rozvedené rodiče. 
Spojence nalezne v ošetřovateli (Christoph 
Letkowski), kterého svou přímočarostí úplně 

 Sobota 11. 1. 20.00 hodin – Horákova vila
– 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 – LEDEN S GRACE KE-
LLYOVOU 1

Slavné fi lmy slavného hvězdy – digitální
fi lmová projekce pro účastníky projektu. Vy-
bírejte z titulů: Vražda na objednávku/Chyťte
zloděje.Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/
se můžete zúčastnit hlasování o výběru.

Vstup zdarma.
 Neděle 12. 1. 15.00 hodin – bijásek

ŠMOULOVÉ 2
V pokračování rodinné komedie Šmoulové

vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných
stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy
a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou
kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy zjistí,
že jen skutečný Šmoula mu může dát, co
potřebuje, a že jen Šmoulinka zná tajné kouzlo,
kterým se Neplechové promění ve skutečné
Šmouly. A tak se Gargamel rozhodne unést 
Šmoulinku do Paříže, kde si získal obdiv
široké veřejnosti jako nejmocnější čaroděj
světa. Nejvyšší čas, aby se do našeho světa
vrátili Taťka Šmoula, Nešika, Mrzout a Fešák,
aby se sešli se svými člověčími přáteli
Patrikem a Grace Winslowými, a hlavně aby
zachránili Šmoulinku! Ona si vždy ve světě 
Šmoulů uvědomovala svou odlišnost - najde
v Neplechách Vexy a Hakusovi nové přátele?
Nebo zjistí, kam doopravdy patří a že modrá je
přeci jen ta nejlepší barva na světě? (ofi ciální
text distributora)

Režie: Raja Gosnell
A n i m o v a n ý / K o m e d i e / R o d i n n ý /

Dobrodružný – USA, 2013, 105 minut. Vstupné
30 + 1 Kč.
 Neděle 12. 1. 20.00 hodin 

TÍSŇOVÁ LINKA
Tísňová linka je bravurně natočený

napínavý thriller s okouzlující Halle Berry 
v hlavní roli. Její Jordan je zkušená operátorka
tísňové linky, které změní život volání zoufalé
dívky, jež se právě stala obětí únosu. Pro ni je
telefonické spojení s tísňovou linkou jedinou
nadějí a slova pronášená klidným a rozvážným
hlasem ženy na druhém konci telefonu ji
dodávají odvahu. Operátorka se rozhodne
na vlastní pěst zachránit dívku a postavit se
tváří tvář vrahovi, s nímž se v minulosti bohužel
již setkala. (ofi ciální text distributora)

Režie: Brad Anderson
Hrají:Abigail Breslin, Halle Berry, Michael

Eklund, Morris Chestnut, David Otunga, Evie
Thompson, Michael Imperioli, Ella Rae Peck,
Alisa Hensley, Tara Platt, Roma Maffi a, Justina
Machado

Thriller/Krimi – USA, 2013, 95 minut.
Vstupné 80 + 1 Kč, do 12 let nevhodný.
 Čtvrtek 16. 1. 9.00 hodin – film a školaff

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol

ve Slavičíně. 
 Sobota 25. 1. 20.00 hodin – Horákova vila
– fi lm a škola

odzbrojí. Nejtajnější aspekty ženského světa se 
všemi bizarnostmi a skrývanými touhami uka-
zuje fi lm Vlhká místa s nevídanou otevřeností 
a humorem. (Aerofi lms) 

Režie: David Wnendt
Hrají: Carla Juri, Peri Baumeister, Meret 

Becker, Christoph Letkowski, Axel Milberg,
Edgar Selge

Drama/Komedie – Německo, 2013, 109 
minut. Vstupné: členové fi lmového klubu 
20 Kč, ostatní 70 + 1 Kč. Mládeži do 15 let 
nepřístupno.

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

Program MC Slavičín na leden 2014

Do 5. 1. 2014 ZAVŘENO – vánoční prázdniny
 Po 6. 1. – 10.00 hod. Skládáme puzzle 
 Út 7. 1. – 10.00 hod. Tvořílek pro roční děti, 
13.00 hod. Volná herna
 St 8. 1. – 10.00 hod. Stavíme ze stavebnic
 Čt 9. 1. – 10.00 hod. Hrajeme si s modelínou, 
13.00 hod. Volná herna
 Pá 10. 1. – 10.00 hod. Hudební miniškolička
 Po 13. 1. – 10.00 hod. Pohybové hrátky
 Út 14. 1. – 10.00 hod. Čtenářem od batolete,
13.00 hod. Volná herna 
 St 15. 1. – 10.00 hod. Hudební miniškolička 
pro roční děti
 Čt 16. 1. – 10.00 hod. (14.00 hod.) Malý 
šikula – zimní veselé kolíčky, 13.00 hod.
Volná herna
 Pá 17. 1. – 10.00 hod. Hrajeme si s rybičkami
 Po 20. 1. – 10.00 hod. Malujeme,
omalováváme
 Út 21. 1. – 10.00 hod. Pohybové hrátky pro 
roční děti, 13.00 hod. Volná herna
 St 22. 1.– 10.00 hod. Skáčeme na trampolíně
 Čt 23. 1. – 10.00 hod. (14.00 hod.) Tvořílek 
– sněhulák, 13.00 hod. Volná herna 
 Pá 24. 1. – 10.00 hod. Hry pro všestranný 
rozvoj
 Po 27. 1. – 10.00 hod. Básničky s pohybem
 Út 28. 1. – 10.00 hod. Hry pro všestranný
rozvoj pro roční děti, 13.00 hod. Volná herna
 St 29. 1. – 10.00 hod. Hrajeme si s razítky
 Čt 30. 1. – 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky, 
13.00 hod. Volná herna 
 Pá 31. 1. – ZAVŘENO – pololetní prázdniny

POZOR v měsíci lednu 2014 se budou konat 
v mateřském centru MASÁŽE KOJENCŮ
(pro děti ve věku 3 – 8 měsíců). Bližší infor-
mace o době konání naleznete na web: http://
mc.slavicin.org/, facebook: Mateřské centrum
Slavičín a tel.: 733 791 641. 

Děkujeme všemm rodičůům a děteem za účast 
na programeech Maateřskéhho cent ra 
Slavičín v uplynnulém rroce. Dále děkujeme 
za finanční ppodporuu městuu Slavičín, 
sponzorům, doobrovollníkům a základní
škole Vlára za možnoost využíívání jejich 
prostor v přízemmí.
Vše dobré do nnového rroku přejje Tým MC 
(Lenka Tomečkková, Eva Tkadleecová, Pavla 
Kovaříková, Simmona GGoňová)
PF 2014PF 2014

MC Slavičín
ProProP gragra MMm Mm MCC SC SC Sla

M
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Placená inzerce

Firmma RRE BAAU GMMBBBH 
přijmme: 

zedníky, tesařee, železzáře, zodpoovvvědné 
praccovníkky, sádrokartonářřeee

– jednotlivce i partiee – do Němmeeecka 
na celý rokk 2014 ((od 1. 1. 2011444).

Ubyytovánní zajištěno, sociálníí 
a zdraavotníí pojištěění zaplaceenno. 
Inforrmacee: +420 603 273 10099.

Nabízzíme kk prodeeji cihlový byyyt 
v OV (ddokonččen 1993), 

dispoozice 33+1 s loodžií + garrážžž,
sklep a část ppůdy s mmožností ppůůůdní 

vestavbby. 
Byt se naachází v klidnné části Slaavviičína, 

neddaleko ccentra. 
Znn. Stěhhování z regionu. 

Podrobnnější innformace na telefoonnnním 
číslee: 732 858 881, 

e-mmail: okkdrink@@seznam.czz. 

PERGOLY KUDELKA
 altány
 garážová stání
 zastřešení terasy
 vchodové přístřešky
Lubomír Kudelka, Nevšová 175
Tel.: 732 871 719

Restaurace Záložna Vás zve 
od 14. do 17. ledna 2014 na 

DNNNYY 
ZZVĚĚŘŘINOOOOVÝÝCHH 

SSPEECIIAAALITT
TTeleffon: 5777 342 315.. 

Přeejemme vššem naššiimm zákazzníkůům 
v nnovéém rooce hoddnnně štěstí, zdraaví 

a úspěěccchů.

Rokem 2014 vstupuje společnost TVD
– Technická výroba již do 25. roku své
existence. Dovolte mi, abych se ve stručnosti
ohlédl za historií naší fi rmy, ale především
Vás seznámil s naší současností.

TVD, jak je v regionu ve zkratce naše
společnost nazývána, vzniklo již v pro-
sinci 1989 a stalo se tak prvním podnikem
v soukromém vlastnictví, který po revoluci
v Československu vznikl, zpočátku jako
výrobní družstvo, které se posléze trans-
formovalo na akciovou společnost. Dnes je
TVD významným podnikem Slavičínska
a okolí a to nejen z hlediska zaměstnanosti.
V  současné době zaměstnáváme i s dceřinou
společností téměř 500 lidí ve dvou loka-
litách, a to v hlavním areálu v Rokytnici
a ve výrobním středisku v Křekově, kde je
umístěna provozovna lisování technické
pryže.

Naší specializací je strojírenská výroba
a především zpracování plechů – dis-
ponujeme moderními technologiemi pro
kompletní zpracování různých materiálů
včetně jejich povrchové úpravy. Naši
produkci tvoří různé skříně, nástěnné hy-
dranty, skřínky HUP, datové skříně, apod.
V oblasti skříní pro elektrické rozvaděče
jsme jedním z nejvýznamnějších českých
výrobců a naše výrobky jsou schopny plně
konkurovat nejen cenově, ale hlavně kvali-
tou a technickým provedením výrobkům
renomovaných fi rem, jako jsou např. Rittal,
Sarel, Möller a ABB.

I přes nepříznivé vlivy nedávné eko-
nomické krize, která citelně zasáhla mnohé
strojírenské podniky, a také naši společnost,
lze konstatovat, že jsme tuto situaci zvládli
a TVD si udrželo svoje postavení na trhu.
Je to výsledkem dobré práce managementu
fi rmy, neustálého procesu modernizace
a obnovy strojního vybavení výrobních
provozů, posilováním obchodního týmu
společnosti, a také vlastního vývojového
a konstrukčního oddělení, čímž je naše
společnost připravena pružně reagovat 
na požadavky trhu a individuální potřeby
zákazníků. Roste rovněž podíl exportu,
který dnes již představuje více než 70 %
z celkové produkce. 

Pouze moderní technologie bez kvali-
fi kovaného obslužného personálu nepostačí
k rozvoji a konkurenceschopnosti podniku.
Proto naše společnost dlouhodobě spolu-
pracuje se školami v okolí, především Gym-
náziem Jana Pivečky a Střední odbornou
školou Slavičín, ale také s UTB ve Zlíně
a VUT Brno. Studenti těchto škol pravidelně
vykonávají odborné praxe na pracovištích
TVD, spolupracují s naší fi rmou při vypra-
cování bakalářských a diplomových prací
a mnozí z nich po ukončení studia nastupují
do kmenového stavu našich zaměstnanců.
Přesto pociťujeme nedostatek odborníků
– strojařů, se zaměřením především

na konstrukci výrobků. Systematicky se
proto věnujeme rozvoji vzdělání našich
zaměstnanců. Za tím účelem jsme v roce
2011 uvedli do provozu vlastní moderní 
školící středisko s celkovou kapacitou
42 míst, které je celoročně využíváno
k rozšiřování a prohlubování kvalifi kace
pracovníků. 

Důležitou oblast našich aktivit tvoří
nejenom vlastní hospodářská činnost,
ale také podpora slavičínského školství,
vzdělávání, mládeže a tělovýchovy. Jsme
sponzorem nejen fotbalového klubu FC
TVD Slavičín, ale i ostatních sportovních
oddílů ve Slavičíně i blízkém okolí,
pravidelně fi nančně přispíváme na činnost 
Nadace Jana Pivečky, Nemocnice Slavičín,
Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín,
dětských domovů a charitních organizací.
V letošním roce jsme uspořádali sbírku mezi
zaměstnanci na podporu občanů, kteří byli
postiženi ničivými povodněmi v Čechách,
ale také pro občany vesnic Komňa a Bystřice
pod Lopeníkem. Díky solidaritě našich
pracovníků byla společně s příspěvkem
fi rmy odeslána pro postižené materiální 
výpomoc v hodnotě téměř 370 tis. Kč.

Z krátkého výčtu hlavních aktivit naší
společnosti je zřejmé, že TVD je dnes
významným článkem podnikatelského
prostředí Slavičínska a celého Zlín-
ského kraje, který přispívá ke stabilitě,
zaměstnanosti a prosperitě této oblasti.
Věřím také, že naše sponzorská a chari-
tativní činnost není nevýznamnou. Proto
se cítíme být domácími patrioty. Být těmi,
kteří vědí, kde žijí a pracují. Kteří si váží 
pracovitosti, solidnosti a odpovědnosti lidí 
z našeho okolí. Proto také podporujeme
myšlenky a lidi, kteří chtějí věnovat své síly
a svůj um našemu rodnému kraji. Jelikož jsou
před námi na počátku roku 2014 doplňovací 
senátní volby, rád podpořím v kandidatuře
pana Libora Lukáše, jelikož on patří mezi
velké patrioty našeho kraje, zrovna tak jako
já. Vím, že by za nás v Praze bojoval jako lev.

Dovolte, abych závěrem poděkoval všem
našim zaměstnancům a spolupracovníkům
za jejich práci a popřál jim i všem obyvatelům
Slavičína a okolí úspěšný a šťastny rok 2014.

Ing. Otto Durďák,
předseda představenstva a. s.

TVD Slavičín 25 let na trhu i domácím patriotem
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Vážení spoluobčané,
nejdříve mně dovolte, abych Vám popřála

do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, osobní
i pracovní pohodu a splnění všech snů, které
si přejete. 

Dne 28. října 2012, kdy skončil můj šestiletý
mandát tím, že mě v Senátu vystřídal pan Tomio
Okamura, nikdo z nás netušil, že se po roce bude
znovu rozhodovat o tom, kdo bude senátorkou či
senátorem do konce tohoto zkráceného mandátu,
protože panu Okamurovi se přestalo v Senátu líbit 
a raději se stal poslancem. 

Každý senátor či senátorka má možnost 
zjednodušovat život lidem kolem sebe, jenom musí
vědět, jak na to. Také já jsem naštvaná na politiky
a také si kladu otázku společně s Vámi, zda není
Senát zbytečný, zvlášť v případě, pokud tam má
jedna politická strana většinu. Ale když už ten
Senát je, nemusím být členem strany, která tam
má většinu, stačí důsledně využívat jednací řád
Senátu, který umožňuje interpelovat kteréhokoliv
člena vlády, vedoucí správních úřadů, orgány
územní samosprávy a tím mohu pomoci mnoha
lidem, mnoha starostům, mnoha organizacím.
Tento účinný nástroj umím využívat a použila
jsem jej například i v souvislosti s pomocí při
získání dotací pro opravu sportovní haly a kostela
ve Slavičíně.

A proč vlastně znovu kandiduji?
 protože chci i nadále pomáhat lidem kolem
sebe – Vám jsem pomáhala už v době, kdy jsem
byla pouhou neuvolněnou starostkou a úspěšně bo-
jovala s ministrem vnitra Grossem proti uzavření
česko-slovenské hranice v roce 2004 (tehdy byl pro
nás Senát užitečný, protože neschválil tuto změnu)
 protože jsem po celou dobu svého mandátu
podporovala starostky a starosty obcí a měst při

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
jsem rád, že Vás mohu pozdravit na prahu

nového roku 2014 a popřát Vám mnoho
zdraví a štěstí. A pokud si dáváte předsevzetí,
pak Vám přeji, aby se je Vám podařilo beze
zbytku naplnit. K tomu je samozřejmě třeba
mnoho sil, pevná vůle a odhodlání. Osobně
jsem si sice nedal předsevzetí, ale rozhodl 
jsem se kandidovat do Senátu v doplňovacích
volbách v lednu 2014. Rád bych Vám sdělil

řešení jejich problémů a vím, že na druhé straně
pak starostky a starostové mohou být prospěšní
svým občanům, pomáhám jim i po ukončení mého
mandátu v pozici předsedkyně Sdružení místních 
samospráv ČR 
 protože jsem byla senátorkou v letech 2006
– 2012 a vím, do čeho jdu, nemusím ztrácet čas
blouděním v prostorách Senátu, studiem jednacího
řádu a chci nadále pomáhat našemu regionu 
 protože chci, aby rozdělování evropských do-
tací v nadcházejícím období bylo spravedlivější
a efektivnější a chci, aby se do našeho regionu
dostalo více prostředků než v současném období
a mohla vznikat nová pracovní místa
 protože chci podporovat a propagovat nové
možnosti zapojení maminek s malými dětmi
do pracovního procesu
 protože chci pokračovat v propagaci našeho
regionu a prezentovat naše umělce, musím
připomenout výstavy v Senátu – pana Jaroslava
Jeřábka, Františka Slováka a Zdeňka Kutry
 protože chci podporovat zemědělce v tom, aby
dotace dostávali ti, co na půdě hospodaří a ne ti,
kteří půdu jenom vlastní
protože chci prosazovat přímou volbu 
zastupitelů, tj. aby města a obce řídili ti, kteří obdrží 
v komunálních volbách nejvíce hlasů
A proč kandidují za hnutí NEZÁVISLÍ jako nezávislý 
kandidát?
protože jsem byla v dubnu 2013 zvolena 
předsedkyní Sdružení místních samospráv ČR, 
což je apolitické zájmové sdružení, jehož členy je 
v současné době 1 063 měst a obcí

A co jsem pro Vás ještě prosadila v průběhu
roku 2013? 
 zachování pobočky OSSZ ve Valašských Klo-
boukách, která měla být v roce 2013 zrušena

důvody tohoto mého rozhodnutí.
Kandidaturu jsem celkem dlouhou do-

bou zvažoval a nakonec pro ni rozhodlo to,
že jsem patriotem Moravských Kopanic,
Luhačovického Zálesí a Východního Slovácka,
tedy té části kraje, kde se budou volby konat,
kam patří také Slavičín a jeho okolí, a kde se
mnou žijete společně také vy. 

 V této části našeho kraje jsem se narodil, žiji
tady s rodinou prakticky celý život, pomáhal

 změnu při vyřizování průkazu ZTP na mo-
bilitu. Od 1. 1. 2014 se průkazy oddělí od příspěvku 
na péči, bude to tedy jako v minulých letech, tzn. 
že bude rozhodovat LPK dle zprávy ošetřujícího 
lékaře a UŽ DÁLE nebude sociální šetření součástí 
posuzování průkazů (od února 2013 jsem působila 
v pozici poradce ministryně MPSV).
A proč se o mně nepíše a nejsem vidět na bill-
boardech? 
asi proto, že se chovám slušně a neprovází 
mě žádné skandály, není zvykem psát o pozi-
tivních věcech
kampaň si platím sama a peníze místo 
billboardů raději věnuji na sociální a zdravotní 
účely (jeden „sociální“ billboard už je v Naději 
Otrokovice) 
 kampaň v roce 2012 jsem také směřovala 
raději do prevence proti cukrovce (mít doma glu-
kometr je někdy důležité) a do bezpečnostních 
doplňků pro děti i dospělé, někomu to možná 
zachránilo život….

„ŘÍKÁM NAHOŘE, JAK SE ŽIJE DOLE, starám 
se o Vás, protože mně záleží na plnohodnot-
ném životě kolem mě a v mém rodném kraji.
Vyznávám slušnost,
spravedlnost ,  soli -
daritu, rodinu. Pokud
vyznáváte stejné hodno-
ty a záleží Vám na nich,
přijďte prosím k vol-
bám 10. – 11. ledna 2014
a v prosazování těchto
hodnot mě podpořte!“

Vaše kandidátka
do Senátu

Ing. Jana Juřenčáková

jsem řadě měst, obcí, jednotlivcům. Mám 
tady plno přátel a věřím, že tito všichni mne 
mohou podpořit, protože tím základním, 
s čím do voleb půjdu, je patriotismus k tomuto 
místo a snaha mu pomoci.

Jsem přesvědčen, že jsem to v mnoha 
posledních letech dokazoval svou prací 
a přístupem k tomuto regionu ve funkci 
hejtmana i těch dalších. Rozvoj této části 
kraje pro mě byl vždy jednou z priorit. Spo-
lupracuji tady se spolky (nejvíce s hasiči, 
myslivci, sportovci, folkloristy…) a podporuji 
je. Snažím se pomáhat zaměstnavatelům 
a podnikatelům. Nechci, aby se na náš region 
zapomínalo v Praze, ve Zlíně ani jinde, vždy 
jsem ho podporoval a bojoval za něj.

Mým programem je také snaha pomoci 
zajistit lepší financování projektů měst 
a obcí z evropských peněz a tím vytvořit 
lepší podmínky pro náš společný život. 
Do kraje jsem v minulosti dokázal spolu se 
svými spolupracovníky přivést 18 miliard 
z evropských fondů a jejich využití vidíme 
i v našem regionu (cesty, chodníky, školy, 
školky, prostranství, sportoviště…). Chci 
v tomto směru napomáhat projektům, které 
všichni společně potřebujeme.

MNOHO Z VÁS I VAŠICH PŘÁTEL 
MĚ ZNÁ OSOBNĚ. ZVOLTE SI, PROSÍM, 
ČLOVĚKA, KTERÝ TU ŽIJE SPOLU S  VÁMI, 
POMÁHAL, POMÁHÁ A CHCE POMÁHAT 
DÁL! Děkuji za Váš hlas.

 Libor Lukáš

Placená inzerce
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Město Slavičín
ve spolupráci s GJP a SOŠ Slavičín 

a Mysliveckým sdružením 
Jamné Slavičín 

Vás srdečně zvou na

PLES MĚSTA
v sobotu 1. února 2014,

od 20.00 hodin, 
sál Sokolovny Slavičín.

Hudba: PRINZ
myslivecké speciality

vystoupení dětí ZŠ Malé Pole

Vstupné: 100 Kč i s místenkou,
předprodej: 

Městské infocentrum Slavičín, 
tel.: 577 342 251. 

Základní umělecká škola ve Slavičíně 
Vás zve na

PLES ZUŠ 
Sobota 18. ledna 2014,

od 19.30 hodin v Sokolovně Slavičín

Hraje kapela Break,
vstupné s místenkou 100 Kč

Program: 
žáci ZUŠ a pěvecký sbor Cantare

Občerstvení, tombola, 

předprodej v kanceláři 
ZUŠ Slavičín. 

Pozvánky, kalendáře
4. 1. Sokolovna 
 SPORTOVNÍ DISKOPLES
9. 1. Sokolovna 
 HESLO MORÁLKA – DIVADLO
11. 1. Sokolovna 
 FARNÍ PLES
18. 1. Sokolovna
 PLES ZUŠ
19. 1. Sokolovna 

DIVADLO NEJEN PRO DĚTI...
25. 1. Sokolovna
 VALAŠSKÝ BÁL

Připravujeme na únor:
1. 2. MĚSTSKÝ PLES
7. 2. PLES GJP
8. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL 
14. 2. PLES PO NAŠEM...
22. 2. PLES ZŠ VLÁRA

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.

DIAKLUB Vás srdečně zve na 

PŘÁSTKY
v týdnu od 6. do 10. ledna 2014, 

Horákova vila Slavičín.
Zveme všechny, kteří mají 

zájem o tradice!


