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NOVOROČNÍ
Advent je už minulostí,
ba i Štědrý večer.
Silvestr si pln radosti
pro Nový rok běžel.

Omrzely už i dárky,
pohádky jsme viděli.
Cukroví už raději z dálky…
ale jistě jsme si vzpomněli.

Na rok, co se loučí záhy,
že v něm také vady byly,
když v jedné obci dál od Prahy,
muniční sklady se v ruiny proměnily.

Zprávy jsme četli bez radosti,
policie, armáda,
vrtulníků do sytosti,
strach nám dýchal na záda.

Ať konec roku věští
tedy konec obavám.
Ať máme jen štěstí.
A pro všechny – to dodávám.

Ať náš život má vždy smysl,
neřešme ho s nevolí.
Ať veselou vždy máme mysl,
i když to někdy zabolí.

Ať zítra se nám vyřeší,
s čím dneska sami nehneme.
Ať další rok nás potěší
a úspěšně ho zvládneme!

To přeje Vám všem
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Rok 2014 byl superstavební

Dětské hřiště na Vláře

Bývá zvykem, že každoročně v lednovém 
čísle zpravodaje hodnotím uplynulý rok z po-
hledu investic města. Co se podařilo opra-
vit či rekonstruovat, co naopak bude muset 
počkat, a jaký by mohl být výhled do roku 
dalšího. Jelikož jsem hodnocení roku 2014 
zveřejnil již v zářijovém čísle minulého roč-
níku zpravodaje, udělám v tomto článku 
pouze stručné zhodnocení, uvedu sumární 
čísla a budu se zabývat změnami, které se 
od září 2014 udály.

Celkové investiční náklady města se vy-
šplhaly na úctyhodných cca 50 mil. Kč, z če-
hož takřka polovina byla kryta dotacemi. Od-
sud je zřejmé, jaký význam mají pro rozvoj 
města dotace z EU nebo z národních zdro-
jů. Největšími akcemi byly revitalizace čtvr-
tí Vlára a Malé Pole vč. rekonstrukce ulice 
Osvobození. Náklady na tyto akce přesáhly 
17 mil. Kč při dotaci zhruba 12 mil. Kč. Do-
končována byla také další vlna zateplová-
ní veřejných budov (1. stupeň ZŠ Vlára, MŠ 
Hrádek a objekt č. p. 148 v Hrádku) – celkové 
náklady asi 9 mil. Kč, z toho dotace 6,5 mil. 
Kč. Využili jsme také dotační výzvy a uspě-
li jsme s projekty na vytvoření zahrad v ma-
teřských školách v Hrádku a v Nevšové – cel-
kové náklady 5,7 mil. Kč, z toho dotace 5 mil. 
Kč. Z dotací jsme také mohli pořídit další 
kompostéry pro občany nebo postavit work-
outové hřiště na Malém Poli.

Z akcí, které byly realizovány plně z vlast-
ních fi nančních zdrojů, to byla rekonstruk-
ce smuteční obřadní síně nákladem přesa-
hujícím 5 mil. Kč. Dále to byly chodníky 
ve čtvrti Vlára (1,2 mil. Kč), nový umělý po-
vrch na hřišti za Sokolovnou (868 tis. Kč), 
osvětlení cyklostezky do Hrádku (850 tis. Kč), 
dětské hřiště na Vláře (840 tis. Kč) nebo 

Na konci roku 2014 končí platnost smlouvy
mezi městem Slavičín a fi rmou JOGA, která
dosud svážela na území města Slavičín
komunální odpad. Na základě výběrového
řízení byla jako cenově nejvýhodnější vyhod-
nocena nabídka sdružení fi rem Rumpold UHB
a Valašskoklobucké služby a s tímto sdružením
byla také uzavřena smlouva o svozu směsného
komunálního i tříděného odpadu na další
období. V souvislosti s touto změnou dochází
ke změnám ve stávajících podmínkách svozu
odpadu. Nejviditelnější změnou je změna dne
svozu komunálního odpadu – namísto pondělí
a úterý budou od 1. ledna 2015 svozovým
dnem čtvrtek a pátek. 

Konkrétně v zástavbě rodinných domů
ve Slavičíně budou popelnice sváženy vždy 
v lichý pátek, v Hrádku na Vlárské dráze
a v Divnicích lichý čtvrtek a v Nevšové
sudý čtvrtek. Popelnice s frekvencí svozu
1x měsíčně budou sváženy vždy 1. pátek
v měsíci, s výjimkou prvního svozu, který 
bude proveden v pátek 16. ledna 2015.
Na sídlištích bude svozovým dnem čtvrtek,
případně pátek. 

Ke změnám dochází také ve svozu
tříděného odpadu: od roku 2015 budou
oranžové pytle s nápojovými kartony sváženy
společně s plasty, zrovna tak je možné vhazo-
vat nápojové kartony do žlutých kontejnerů
na plasty. Od ledna 2015 bude zrušen pyt-
lový svoz skla, sklo mohou občané vhazovat 
do zelených a bílých kontejnerů a popel-
nic kdekoliv ve městě, případně jej mohou
odevzdávat ve sběrném dvoře.

Pokud budete mít ke svozu odpadu
dotazy či připomínky nebo pokud budete
chtít nahlásit jakékoliv nedostatky v této
oblasti, kontaktujte prosím odbor životního
prostředí a správy majetku Městského úřadu
Slavičín, telefon: 577 004 832, 577 004 830,
e-mail:  podatelna@mesto-slavicin.cz,
majetek@mesto-slavicin.cz.

Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Informace o svozu odpadu

Pozor, změna svozu odpadu! 

Svoz tříděného odpadu
na 1. čtvrtletí roku 2015
 plasty (žluté pytle) + nápojové kartony

(oranžové pytle): 21. 1., 18. 2., 18. 3.
 papír (modré pytle): 28. 1., 25. 2., 25. 3.
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V minulém čísle zpravodaje jsme
stručně popsali situaci v muničních
skladech Vrbětice a postoj města k celé
kauze. Dostáváme denně řadu dotazů typu
jak je to s evakuací, kdy přijde armáda,
které cesty jsou uzavřené, jak to bude
s přepravou munice atd. Odpovědi na tyto
otázky naleznou tazatelé na webu města
v rubrice Ptejte se starosty, na to už jsou
jistě zvyklí. Máme také založeny stránky
města na Facebooku, kde jsou zveřejňovány
informace prakticky v reálném čase, jak
se nám je podaří získat. Situace se mění
tak rychle, že co platí večer, už neplatí
ráno. Doslova platí okřídlené rčení, že nic
není staršího, než včerejší noviny. Pro-
síme proto zájemce o aktuální informace
v kauze muniční sklady, aby sledovali
tyto informační zdroje. Zpravodaj, jako
měsíčník, je rozhodně nemůže nahradit.

Všimla jsem si, že jste změnili způsob
zveřejňování usnesení rady města. Proč 


(675 tis. Kč). Opravy se dočkaly také někte-(675 tis Kč) Opravy se dočkaly také někte
ré chodníky na hřbitově a zejména prostran-
ství před vstupem do kostela, kde náklady na
realizaci pomohli výrazným způsobem snížit 
nezištně vypomáhající farníci. Nezapo-
mněli jsme ani na místní části – kompletní
výčet akcí najdete právě v zářijovém čís-
le zpravodaje. Rok 2014 byl prostě super-
stavební.

Jsou ale také investiční akce, které jsme
nestihli a musíme je přesunout do roku 2015.
Největší z těchto akcí je cyklostezka Pod
Kaštany (odhadované náklady cca 2 mil. Kč,
z toho dotace ze SFDI 1,3 mil. Kč). Rozhod-
nutí o přidělení této dotace jsme obdrželi
až v září 2014 a nemělo smysl tuto stavební
zakázku popohánět. Jednak kvůli možným

komplikacím s klimatickými podmínkami,
jednak kvůli malé poptávce stavebních fi rem
po práci, neboť té bylo v roce 2014 dost a tu-
díž bychom jen stěží dostali dobrou cenu.
Odložili jsme také výstavbu autobusové za-
stávky v Nevšové a to z důvodu protahující-
ho se vyřizování povolení potřebných k re-
alizaci. Jak cyklostezka, tak autobusová za-
stávka jsou zahrnuty v rozpočtovém pro-
vizoriu města na rok 2015, objeví se samo-
zřejmě také v rozpočtu a budou tedy v roce
2015 realizovány.

V současné době pracujeme na dalších
2 projektech. Prvním je cykloturistické od-
počívadlo u cyklostezky v Hrádku – žádost 
o dotaci na akci o objemu zhruba 500 tis. Kč
je podána do Fondu mikroprojektů OPPS
SR-ČR. Pokud se podaří vyřídit potřebné po-

volení, podáme v lednu také žádost na SFDI 
o dotaci na projekt „Slavičín – bezpečné 
město II“. Projekt obsahuje opravy chodní-
ků v okolí slavičínské pošty a úpravu a na-
světlení přechodu pro chodce u VTÚVM.

Jaký bude rok 2015 samozřejmě ještě ne-
víme, nicméně nelze očekávat, že by nové 
operační programy, přes které můžeme žá-
dat EU o dotaci, vypsaly první výzvy. Tak-
že rok 2015 nepochybně nebude rokem vel-
kých a nákladných staveb. Zřejmě se tak 
dostane na drobnější stavby či opravy, na kte-
ré dotaci dostat nemůžeme. Jaké prostřed-
ky na ně budeme mít, to nám ukáže rozpo-
čet města na rok 2015, kterým se bude za-
stupitelstvo města zabývat na svém únoro-
vém zasedání.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Ptají se lidé…
jsou jména lidí, o nichž je v usnesení řeč,
napsána jen iniciálami? To zas někdo něco
zakrývá?

Máte pravdu, ve výpisu z usnesení
Rady města Slavičín, který zveřejňujeme
na úřední desce (samozřejmě i její elek-
tronické verzi), jsou udělány změny. První
je ta, kterou uvádíte. Je dána požadavkem
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, ve znění pozdějších předpisů
a příslušnými výkladovými usneseními
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dříve
jsme anonymizaci údajů řešili tak, že jsme
uváděli jen jméno a příjmení osoby, bez
uvedení bydliště. To už bohužel možné
není, takže nově používáme už jen iniciály
žadatele, tedy první písmeno jména
a příjmení, samozřejmě bez adresy. Tato
nutnost se nám vůbec nelíbí. Jsme názoru,
že pokud někdo žádá něco po městu, mají
ostatní občané právo vědět, kdo to byl, co
chtěl, zda a v kladném případě jak mu bylo
vyhověno. Jsme názoru, že takováto anony-
mizace povede daleko k větším spekulacím
o hospodaření s obecními majetky, než dopo-
sud. Konec konců jasným důkazem toho je

i Váš dotaz. Ale jiné cesty není.
V usnesení rady města také nově na-

leznete jmenovité hlasování rady města. 
Toto bylo zavedeno v minulém volebním 
období pouze u zastupitelstva města, nyní 
tedy rozšiřujeme i na radu města. Dále se 
u některých usnesení objevují tzv. anotace. 
Anotace budeme používat u těch usnesení, 
kde bude nutno usnesení dovysvětlit. Buď 
z důvodu, že další informace se do usne-
sení nevešly a je dobré ji zveřejnit, anebo 
z důvodu, že budeme např. vysvětlovat 
důvody, které radu města vedly k přijetí 
zrovna takového usnesení.

Věříme, že provedené úpravy budou 
dalším krokem ke kvalitnímu informování 
obyvatel o činnosti rady města. Snaha 
zvýšit informovanost nás vedla také 
k posunu začátků zasedání zastupitelstva 
města. To bude zasedat vždy na Sokolovně, 
se začátkem v 16.30 hodin. Tímto krokem 
se jistě rozšíří okruh možných návštěvníků 
zasedání z řad občanů. Takže přijďte, 
těšíme se na Vás.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

Zastupitelstvo města schválilo přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2015

Sportovní kluby Slavičín Sálová kopaná Jerevan – celoroční činnost 30 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis muži – celoroční činnost 20 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis muži – 29. ročník turnaje
hráčů Valašska 5 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis veteráni – celoroční činnost 15 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis žáci – celoroční činnost 5 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis – 44. ročník turnaje
ve čtyřech kategoriích 12 000

Sportovní kluby Slavičín Florbal ženy, dorostenky, mladší žáci –
celoroční činnost 50 000

Sportovní kluby Slavičín Florbal ženy – mezinárodní turnaj 7 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal ženy – celoroční činnost 20 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal juniorky – celoroční činnost 16 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal žačky – celoroční činnost 13 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl basketbalu – celoroční činnost 22 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl ASPV ženy – celoroční činnost 7 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl atletiky – celoroční činnost + Běh
vítězství pro mládež 8 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl turistiky – celoroční činnost 7 000

Kuželkářský klub Slavičín Zajištění činnosti oddílů Kuželkářského
klubu Slavičín 50 000

Orel jednota Slavičín Kondiční cvičení žen 3 000

Orel jednota Slavičín Badminton 10 000

Orel jednota Slavičín Turnaj v kuželkách 3 000

TJ Divnice Činnost fotbalového oddílu na rok 2015 18 000

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

War Sports Team Slavičín z. s. Celoroční činnost spolku 8 000

Ing. Milan Ptáček Podpora tělovýchovné činnosti 8 000

Přemysl Kotásek Amatérská fotbalová liga Slavičín 2014 – 2015 
(jarní část) 7 000

Tomáš Hrnčiřík 12. ročník memoriálu Josefa Hrnčiříka 3 000

Jiří Havlín Sportovní den 1 500

Jiří Havlín Turnaj v nohejbale 2 500

Josef Zvoníček Nohejbalový turnaj Divnice 2015 2 000

SemTamFór Celoroční činnost 5 000

SemTamFór Valašské křoví 2015 30 000

Občanské sdružení UnArt 
Slavičín Slavičínský svátek hudby 2015 8 000

Pěvecký soubor Cantare při ZUŠ
Slavičín

Slavnostní koncert SPS Cantare k 15. výročí
od založení 20 000
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Protipovodňová ochrana Nevšové vázne na nedostatku pozemků

Římskokatolická farnost Slavičín Farní den 3 000

Orel jednota Slavičín Zdravé město 2 000

Orel jednota Slavičín Orelská mikulášská nadílka 2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Pokračování v tradici 2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Zahradní slavnost 15 let Charity sv. Vojtěcha
Slavičín 5 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Canisterapie – pes terapeutem 3 000

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

Přátelé z lásky Poznávací a vzdělávací den 3 000

Mateřské centrum Slavičín Miniškolička 10 000

Mateřské centrum Slavičín Dětské Olympijské hry 2 000

Nevšová dětem Dětské čarodějnické odpoledne aneb slet 
čarodějnic 2 000

Nevšová dětem Stezka odvahy 1 000

Klub přátel historie Slavičínska
Výstava dokumentů a plánů k historii 
kostela a fary ve Slavičíně a k historii zámku 
ve Slavičíně a Divnicích

4 000

Klub přátel historie Slavičínska Výstava k 70. výročí osvobození města
Slavičín 1. 5. 1945 4 000

Spolek Diaklub Slavičín Celoroční činnost 10 000

Spolek Diaklub Slavičín Slavické cérky 8 000

SDH Slavičín Slavičínský plamínek 7 000

SDH Divnice Kácení máje + Dětský den 3 000

SDH Nevšová Podpora družstev mužů a žen v požárním
sportu 12 000

SDH Nevšová Celoroční podpora činnosti a rozvoje 
mládeže hasičského sportu v obci Nevšová 20 000

SDH Nevšová
II. ročník Miškářského poháru v požárním
sportu v kategorii žáci, ženy, muži, muži
nad 35 let

5 000

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

Josef Floreš Časopis Kruhový objezd 12 000

Jiřina Brlicová Činnost klubu důchodců Slavičín 3 000

Jiří Havlín Vykrajování dýní 1 000

Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku 2 000

Josef Zvoníček Zimní sportovní den 1 000

Josef Zvoníček Dětský sportovní den 2 000

Mgr. Vlastislava Kubrychtová Celoroční činnost Senior klubu Divnice 3 000

Luboš Silbrník Divnická heligonka – V. ročník 5 000

Ing. Antonín Gbelec Rozsvěcení vánočního stromu v Divnicích 2 000

Stanislava Pučoková Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová 3 000

Miroslava Ševčíková Dětský karneval 2 500

Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové 2 000

Základní škola Slavičín-Vlára Cimbálová muzika Slavičan 40 000

Základní škola Slavičín-Vlára Dětský národopisný soubor Slavičánek 15 000

Základní škola Slavičín-Vlára

Podpora spolupráce s neziskovými 
ekologickými organizacemi Rumpold,
Centrum Veronica, Líska, Alcedo, 
EnviCentrum Pro krajinu Vysoké Pole

10 000

Základní škola Slavičín-Vlára Polonéza 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára Novoroční fl orbalový turnaj 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára Fotbalový turnaj 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára Atletika 1. stupeň – Valašská sportovní liga 1 000

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

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

Základní škola Slavičín-Vlára Mezinárodní sportovní den 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára O pohár primátora Mesta Nová Dubnica 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára Zlínský vorvaň 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára Pohádková tělocvična 2 000

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

Základní škola Slavičín-Vlára Mikulášská laťka 1 000

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

Základní škola Malé Pole Country kroužek 9 000

Základní škola Malé Pole Karneval 3 000

Základní škola Malé Pole Putování broučků a berušek 1 500

Základní škola Malé Pole Hallowenská párty 2 000

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

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

Dům dětí a mládeže Slavičín Kroužek programování a robotiky – účast 
na soutěžích 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín
XV. ročník modelářské soutěže Slavičínský
šikula, XI. ročník Slavičínského zoubku 
a XI. ročník Slavičínského wyhazováku

15 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Baví se celá rodina 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín 6. ročník Slavičínského čtyřboje ženských
družstev 2 000

Dům dětí a mládeže Slavičín 12. ročník Pohádkiády 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Závodí celá rodina 2 500

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Spolupráce se zahraničními školami 4 000

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

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Výstavy na GJP Slavičín v roce 2015 3 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Majáles 2015 3 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín

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

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

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín

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

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín 21. ročník – Vánoční laťka 1 000

Základní škola praktická
a Základní škola speciální
Slavičín

Jsem chodec, cyklista 2 500

Základní umělecká škola Slavičín Vánoční koncerty 2015 16 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín
Vlára Karneval na ledě pro širokou veřejnost 3 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín
Vlára Dětský den a pouť ke Dni dětí 7 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín
Vlára Svatomartinský průvod 3 000

Pavla Sudková Helfíkův pohár 2015 18 000

MS Jamné Slavičín Zkvalitnění životního prostředí 4 000

Myslivecké sdružení Hrádek 
na Vl. dráze Orba a zasetí mysliveckých políček 3 000

Myslivecké sdružení Hrádek 
na Vl. dráze Oprava hráze mokřadu 2 000

Myslivecké sdružení Nevšová Zvýšení úživnosti honitby 4 000

Český svaz včelařů, o. s., základní
organizace Slavičín

Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu 
životního prostředí 8 000

Celková částka grantů v Kč 865 000

V katastrálním území Nevšová probíhají
v současné době pozemkové úpravy, v rám-
ci kterých bude řešena protipovodňová a pro-
tierozní ochrana Nevšové. Navržená opatře-
ní, jako např. poldry a revitalizace toků, bu-
dou umístěna na obecních pozemcích z dů-
vodu zjednodušení jejich budoucí realizace.
Vzhledem k tomu, že v katastru Nevšová je
nedostatek státní a obecní půdy, je potřeba
vykoupit další půdu od vlastníků. Proto žádá-
me vlastníky, kteří mají zájem prodat své po-
zemky v obvodu pozemkových úprav pro výše

zmíněné účely, aby kontaktovali Státní po-
zemkový úřad, Pobočku Zlín, Ing. arch. Janu
Němcovou na telefonu: 725 918 061 nebo na
e-mailu: j.nemcova1@spucr.cz. 

Pozemkový úřad vykoupí pozemky za cenu
stanovenou znaleckým posudkem. Minimální
cena bude odpovídat ocenění Vašich pozem-
ků dle bonit, které je uvedeno v Soupisu ná-
roků, který jste obdrželi spolu s pozvánkou
na projednání nároků ve dnech 13. – 14. led-
na 2015 v kulturním domě v Nevšové. V pří-
padě, že uvažujete o prodeji svých pozemků,

kontaktujte nás nebo se dostavte na projed-
nání nároků do Nevšové. Rádi vám poskyt-
neme veškeré informace týkající se pozemko-
vých úprav, výkupů pozemků a protipovod-
ňové ochrany Nevšové. 

Pozemkové úpravy jsou v podstatě jediným 
nástrojem, kterým lze ze státních prostředků 
vyřešit neškodné odvedení povrchových vod 
a ochránit území Nevšové včetně Vašeho ma-
jetku před záplavami pomocí realizace proti-
povodňových a protierozních opatření.

Ing. arch. Jana Němcová, St. poz. úřad
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a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

NNABBÍZENNNNÉ STTUUDIJJNÍ OOOBBORYY::
GYMNÁZIUM: oosmmiletý stuuddijjní obor 
prro žžáky 555. tříd, čttyřleetý stuuddiijní obor 
prro žžáky 9. tříd (pproofi lacce na ppřřírrodovvěěd-
né přředměttyy a infoormmatiiku, prroofi filace vv jja-
zyycích s mooožžností přřípraavy naa sstáátní jaazzy-
koové zkoušškkky JA, JJNN, JF, JŠ, JRR, L)

SOŠ: matuuurritní ooboory – mecchhaanik sseři-y
zoovačč pro žžžáky 9. třříd, podnikkáání – nná-
sttavbbové sttuuudiumm prro vyyučennéé 
učebbní obooorry –obbrááběč kovů, innstalaatéér, 
ellekttrikář,  kkkuchařř-číšníkk, autooommechaannik

Škkolaa má ssccchválenn nnovýý matuurritní oboorr 
g188-200-M/00011 Inforrmmačníí technnooloogie

MŠMT schválilo podání návrhu školy
na zápis v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 1. září 2015.

Charakteristika přípravy v oboru: žáci se 
naučí navrhovat a sestavovat počítače a udr-
žovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfi -
gurovat a spravovat operační systémy a další
programy, zabezpečovat data před jejich zne-
užitím a chránit je před zničením, podporo-
vat uživatele při práci s výpočetní technikou,
navrhovat, sestavovat a konfi gurovat počíta-
čové sítě a administrovat je, spravovat data-
báze, vytvářet počítačové programy a webo-
vé stránky. 

Uplatnění absolventů v oboru: absolventi 
se uplatní jako technici prostředků výpočet-
ní techniky, pracovníci uživatelské podpory,
programátoři, správci aplikací, správci ope-
račních systémů, správci počítačových sítí, ob-
chodníci s prostředky informačních techno-
logií aj. Absolventi mohou pokračovat ve stu-
diu na vysokých školách, obvykle pokračují
ve studiu v oborech informatiky a výpočetní
techniky, často však také v oborech elektro-
technických, nebo i v oborech ekonomických.

50 leet odbooorného vzzděláávání vve Slaviiččíně

Osmdesátá léta
V roce 1980 bylo učiliště přejmenová-

no na Střední odborné učiliště strojírenské.
Byla dokončena rekonstrukce bývalého skla-
du na tělocvičnu. 

Ve školním roce 1982/83 je jmenován ře-
ditelem školy Ing. Jiří Hradil a zástupcem ře-

ditele po Ing. Aleši Lovečkovi Mgr. Jaroslav
Vrba. Zástupcem pro praktické vyučování je
Antonín Valčík a PhDr. Ladislav Slámečka zá-
stupcem pro mimoškolní činnost. Vedoucím
technické kanceláře po Ing. Jaroslavu Kaš-
parovi se od 1. října 1983 stal Ing. Vlastimil
Stejskal. Od 31. března 1988 vykonával funk-
ci zástupce pro praktické vyučování Ing. Sta-
nislav Maček. V září 1984 byl zahájen provoz
přístavby budovy školy s cílem zkvalitnit mi-
moškolní a zájmovou činnost učňů. Byla zří-
zena výdejna stravy a školní jídelna, kance-
láře, skladovací prostory a odborné učebny.
Ve školním roce 1987/88 byla otevřena další
část dílen odborného výcviku a prostory pro
svářečskou školu.

DDějeppisná ssoutěž gyymnáázií v CCChebu 

Další celostátní úspěch zaznamenali stu-
denti gymnázia v dějepisné soutěži. Letos
se 75 týmy z celé České a Slovenské repub-
liky proběhla soutěž dne 20. listopadu 2014
za účasti představitelů Karlovarského kraje,
významných historiků a ministra školství Mar-
cela Chládka. Náš tým ve složení Tereza Ma-
chovská, Vendula Holková a Kamila Nováko-
vá se v této velmi náročné soutěži ve znalos-
tech od vzniku ČSR po okupaci 1939 umístil
na krásném 22. místě. Našim reprezentant-
kám vyslovujeme velkou pochvalu a mnoho-
krát děkujeme také všem učitelům naší ško-
ly, kteří nás podporovali. Už dnes se těším
na krajské kolo této soutěže v dubnu 2015!

ÚÚspěěch gymmmmnázia v chemmické ssoutěži

Josef Tomeček (Kn) v konkurenci 110 sou-
těžících obsadil nádherné 3. místo v ko-
respondenční chemické soutěži – KSICHT.
Patří mu tak velká gratulace a poděkování
za reprezentaci školy.

Fllorbbalový ttturnaj

Dne 3. listopadu 2014 se uskutečnil Me-
zinárodní fl orbalový turnaj za účasti škol
Gymnázia SOŠ v Dubnici nad Váhom, Gym-
názia ve Vlašských Kloboukách a GJP a SOŠ
Slavičín. 

Sttužkkovacíí pples

V pátek 14. listopadu 2014 proběhlo slav-
nostní stužkování žáků maturitních ročníků
tříd G-4 a oktávy.

VVánooční baallíček naa UUkraajinu

Naše škola ve spolupráci s Charitou sv.
Vojtěcha ve Slavičíně opět uspořádala sbír-
ku, díky které se kupují vánoční dárky kon-
krétním dětem z dětských domovů na Ukra-
jině. Letos jsme se organizace této akce uja-
li my, třída kvarta, a podařilo se nám vybrat 
jen mezi žáky a zaměstnanci naší školy více
než 4 000 Kč. Za tuto částku jsme nakoupili
nejenom dárky pro „našeho kamaráda“, ale
také velkou krabici dobrot a drobných pomů-
cek do školy pro všechny ostatní z dětského

domova. Nyní se již těšíme na fotky z předá-
vání dárků i dopis, který každoročně od ob-
darovaného dostáváme.

Třída kvarta

NNovooroční pppřání

Milí přátelé, na konci roku 2014 naše ško-
la ukončila stavební práce za téměř 55 mil. Kč 
při rekonstrukci areálu budov a nádvoří SOŠ. 
Věřím, že tímto jsme našemu městu a regio-
nu k nadstandardně a moderně vybavené-
mu gymnáziu dali k dispozici důstojné škol-
ské zařízení s materiálně technickým vyba-
vením pro odbornou výuku na úrovni nejlé-
pe vybavených škol ve Zlínském kraji. Chce-
me v těchto budovách i nadále poskytovat 
denní a celoživotní středoškolské vzdělává-
ní propojené s fi rmami v té nejlepší kvalitě 
a pokračovat v úspěších, které Gymnázium 
Jana Pivečky a SOŠ dosahuje v posledních 
letech na krajské a celostátní úrovni. Přede-
vším chci vyzvednout práci samotných stu-
dentů SOŠ při stěhování, úklidech a přípra-
vách učeben pod vedením jejich učitelů. Bez 
nich by škola nemohla být v tomto termí-
nu provozu schopna. Chtěl bych všem z ve-
řejnosti, kteří naši škole jakkoliv pomáha-
jí, poděkovat a přeji nám i do dalšího roku 
smysluplnou spolupráci ku prospěchu na-
šich dětí. Naše škola – jedna z nejmoderněj-
ších ve Zlínském kraji – nás učitele zavazuje 
k tomu, abychom zúročili vložené fi nanční 
náklady k rozvoji kvality nejenom svých od-
borných kompetencí, ale především kompe-
tencí k vytváření hodnotných mezilidských 
vztahů, protože jsem přesvědčen, že to je to 
nejpodstatnější, co můžeme a máme svým 
žákům předávat. Přeji nám všem v nadchá-
zejícím období pokoj a pohodu v blízkosti 
svých nejbližších. 

Josef Maryáš

Školaa je Auuttorizovvanná oosoba

Naše škola nabízí veřejnosti a fi rmám mož-
nost jako autorizovaná osoba získat dílčí i úpl-
né kvalifi kace č. 179/2006 Sb., o uznávání vý-
sledků dalšího vzdělávání: 
v oboru Obráběč kovů
Soustružení kovových materiálů
Obsluha CNC strojů
Vrtání kovových materiálů
Broušení kovových materiálů
Frézování kovových materiálů
v oboru Elektrikář
Montér elektrických instalací
Montér elektrických sítí
Montér elektrických rozvaděčů
Montér slaboproudých zařízení
Montér hromosvodů

NNabíddka prrraací proo vveřejnost 
púttvarru SOŠŠ od měěsícce listopadddu 

p p j

Strojírenství – výroba strojírenských vý-
robků z kovů a jiných technických materiá-
lů, CNC obrábění.
 Instalatérství – rozvody vody a topení a je-
jich opravy.

Den otevřených dveří
v budovách gymnázia a SOŠ

ý
11. února 2015 od 8.00 do 17.00 hodin

Po telefonické domluvě návštěva
možná kdykoliv.

www.gjpsosslavicin.cz 
telefon: 604 453 954

e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz
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Dny otevřených dveří 
v MŠ Slavičín-Vlára

y ý

Srdečně Vás a Vaše děti zveme na Dny 
otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout 
prostory naší školy, seznámit se se 
zaměstnanci a novými kamarády. Vždy 
v úterý od 14.00 do 16.00 hodin. Těší se 
na Vás kolektiv MŠ Slavičín-Vlára.

Termíny: 
13. ledna 2015, 17. února 2015,
17. března 2015, 14. dubna 2015

 Elektrikářství – zhotovení elektro rozvo-
dů a jejich opravy.
Automechanici – běžné opravy osob-
ních vozů, malých dodávkových automobi-
lů, příprava na technické prohlídky, přezou-
vání pneu.
 Kuchař-číšník – realizace rautů, obsluhy
při společenských akcích.

Je nutné předem domluvit osobně nebo te-
lefonicky (tel. číslo – 731 636 995) druh prá-
ce a rozsah u Bc. Františka Many, vedoucí-
ho učitele OV.

Den otevřených dveří
na ZŠ Malé Pole

ý

Den otevřených dveří na naší škole 
proběhne ve středu 14. ledna 2015 od 
8.00 do16.00 hodin.

Vedle prohlídky nově vybavených 
učeben, školní družiny, jídelny a dalších 
prostor školy, Vás srdečně zveme k návštěvě 
dopoledního vyučování. V jednotlivých
třídách můžete prožít s dětmi vyučovací 
hodinu, vidět práci dětí s interaktivní tabulí 
nebo v počítačové učebně. V odpoledních 
hodinách máte možnost nahlédnout 
do školní družiny.

Pozvání platí nejen pro rodiče žáků 
školy, ale i pro rodiče budoucích prvňáčků 
a další zájemce.

Zápis doo 1. třříd pro školní rok 
2015/2016 sse koná v úterrý 27. ledna 
2015 a ve sstředu 28. lednna 2015 od 
13.00 do 17.000 hodiin.

Zapisují see děti nnarozené do 31. srpna 
2009 bez ohledu naa místo byydliště. K zá-
pisu přineste OP roddičů a roddný list dítěte.

Těšíme se na VVás v noově zrekon-
struovanémm prostředí s upraveným 
hřištěm a altáánkem pro výukku i volný čas 
dětí. Nabízímme tyto mimoškoolní aktivity:
Country kroužekk
L ogopediccký krooužek
Dramatickký krouužek
Sportovní hry
Již od 2. ročníku nabízímme výuku ja-
zyka anglickéého, plaavecký výýcvik probíhá 
od 1. ročníku. Zvláštnní pozornost věnujeme 
žákům s poruuchamii učení. Školní jídelna 
i družina jsouu součáástí budovvy školy. 

Bližší infformacce k záppisu najdete 
na stránkách  školy wwww.zsmmalepole.cz

DDárkyy pro kkkaždéhho……
V měsíci prosinci jsme se obdarovali na-

vzájem.
Na začátku měsíce nás pozvaly naše

tety z Diaklubu na zdobení perníků. Třídy
4. a 5. ročníků rády přijaly jejich pozvání.
Každý žák dostal perníky, měl možnost po-
dívat se, jak se perníky zdobí a potom sám

zkusil svoji šikovnost. Za trpělivost a sna-
hu si každý svoje ozdobené perníky snědl.
Celé setkání doprovázely vánoční písnič-
ky, kterými jsme navodili slavnostní atmo-
sféru. Tímto moc děkujeme Diaklubu za je-
jich přípravu celého dopoledne, trpělivost 
s dětmi a ochotu.

Další aktivitou, kterou jsme udělali radost 
nejen sobě, ale také našim kamarádům, bylo
pečení perníku ve škole. V úterý 16. prosin-
ce 2014 k nám do IV.B znovu přišly na ná-
vštěvu děti ze ZŠ praktické a ZŠ speciální
Slavičín. Společně jsme se pustili do pečení
perníků. Krásná vůně se linula celou školou
a všichni jsme měli radost, jak se společné
dílo podařilo. Sladkou odměnou byla sva-
čina, na které jsme si moc pochutnali. Celé
dopoledne opět doprovázelo zpívání vánoč-
ních koled a sváteční nálada. Teď jsme byli
všichni připraveni pomoci našim mamin-
kám s pečením vánočního cukroví. 

Nejen pracovní činnosti, ale také hudební
výchova byla provoněna vánoční pohodou.
Nacvičili jsme pásmo, které potěšilo na ná-

ZŠ Malé Pole

městí při rozsvicování vánočního stromu, 
ale také při vánoční besídce centra Maják, 
kde jsme společně s handicapovanými dět-
mi přivolali Vánoce, které už opravdu „kle-
paly na dveře“. Vánoční pásmo, tanec „pá-
ťaček“ a country kroužku, společné zpívá-
ní koled, pohladilo na duši nejen děti, ale 
také naše kamarády z Majáku a v neposled-
ní řadě také jejich pracovníky. Všem dětem 
tímto děkuji za ochotu a jejich čas, který vě-
novaly pro dobrou věc.

Mgr. Šárka Končická

DDM Slavičín
Děti z našeho zařízení vystoupily 5. pro-

since 2014 u příležitosti Rozsvícení vánoč-
ního stromu s krátkým programem na Hor-
ním náměstí ve Slavičíně. Stalo se již tradi-
cí, že na závěr programu vypustily balon spl-
něných přání. V tentýž den se děti prezen-
tovaly se svými výrobky na Orlovně, kde si 
prodejem vlastních výrobků vydělaly a co 
je důležitější, spoustu lidí potěšily. A jak 
s penězi naložily? Odměnily se bowlingem 
a dobrou pizzou.

V závěru roku proběhly dvě akce pro cí-
lovou skupinu rodiče a děti – Závodí celá ro-
dina a Baví se celá rodina.

Proběhl rovněž kurz Adventní a vánoč-
ní dekorace s Veronikou Horákovou, přebor 
škol v šachu, vánoční šachový turnaj pro děti 
a dospělé.

A co nabídneme dětem hned z kraje nové-
ho roku? Připravujeme pro ně program na po-
loletní prázdniny a – letos poprvé – připravu-
jeme příměstský tábor na celý týden jarních 
prázdnin, téma je zatím tajné...

Pracovnice DDM Slavičín

KONEC ROKU 2014
Na závěr kalendářního roku je potře-

ba se zamyslet, zavzpomínat a především 
poděkovat. Není možné zde vyjmenovat 
všechny, kteří nám v letošním roce po-
mohli (fi nančními či věcnými dary a tře-
ba i dobrým slovem), protože bychom zce-
la jistě na někoho zapomněli. Děkujeme
všem, opravdu všem, kteří s námi spolu-
pracují a snaží se stejně jako my, perso-
nál Základní školy praktické a Základní
školy speciální Slavičín, o šťastný a zdra-
vý vývoj dětí.

Mgr. Jaroslav Kunc, ředitel školy

Zš praktická a ZŠ speciálníZŠ
PRAKTICKÁ     S
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E
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Závodí celá rodina
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ZŠ Slavičín-Vlára
„Buďďte s nnááámi pooškkole““

Na odpoledne 20. listopadu 2014 se těšili
nejen žáci 5. ročníku, ale i jejich rodiče. Byli
totiž pozváni do školy na již tradiční setká-
ní „Buďte s námi poškole“. 

Páťáci se nemohli dočkat, až rodičům
předvedou, co a jak se ve škole učí, jak si po-
měří síly při řešení jazykových a matematic-
kých úloh. Ukázali, jak umí řešit jazyková
domina, rébusy, hádanky a jiné záludnos-
ti češtiny a matematiky. Většina rodičů se
také aktivně zapojila do připravených úko-
lů. Možná si zavzpomínali na svá školní léta
a zjistili, že současné moderní výukové me-
tody se liší od těch, které zažili ve škole oni.
Líbilo se jim také technické a moderní vyba-
vení tříd. A ti, kteří kdysi do naší školy cho-
dili jako žáci, školu uvnitř téměř nepoznali.

Všem rodičům děkujeme za příjemné od-
poledne a těšíme se na další setkání.

PaedDr. Bronislava Králíková

Inndiáánské nnnocovánní

V pátek 21. listopadu 2014 se budova
I. stupně ZŠ Vlára proměnila v indiánský tá-
bor. Dvacet šest malých indiánů, děti první-
ho stupně, přivítaly odpoledne paní vycho-
vatelky coby indiánské náčelnice. Pro děti
byl připraven zajímavý tvořivý program, kde
si mohly vyrobit vlastní čelenku, oblek a la-
pač snů. Na indiánské stezce hledaly poklad
a nemohl samozřejmě chybět fi lm „Indiáni
z Větrova“. Závěr dne patřil diskotéce, kte-
rou vedly naše malé „zumbačky“ a den byl

zakončen pohádkou na dobrou noc. Ráno se
malí indiáni posilnili obloženým rohlíkem
a čajem, za což děkujeme paní Z. Julínkové.

Noc ve školní družině se stala tradiční
oblíbenou akcí a jsme rády, že letošní téma
udělalo radost všem dětem.

Bc. Martina Ptáčková

OOcenění prrooo koorddinnátora EVVVVOO

Na Krajské konferenci spojené s udělová-
ním cen v oblasti environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji
konané dne 13. listopadu 2014 v 14|15 Baťo-
vě institutu ve Zlíně měla ZŠ Slavičín-Vlá-
ra své „ekoželízko“ v ohni. Byl jím pan uči-
tel Mgr. Radoslav Filipovič, školní koordiná-
tor EVVO. Do 14. ročníku Ceny EVVO za rok
2014 přišlo 31 nominací. Komise udělila cel-
kem 13 ocenění v deseti kategoriích. Jedním
z oceněných byl právě pan učitel Mgr. Rado-
slav Filipovič. 

V kategorii Školní koordinátor EVVO, pe-
dagog, lektor získal dvě ocenění:

- Ocenění za dlouhodobý přínos k rozvo-
ji environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty ve Zlínském kraji.

- Ocenění za dlouhodobý přínos k roz-
voji environmentálního vzdělávání, výcho-
vy a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2014.

Pan učitel Radoslav Filipovič působí
v naší škole od roku 1975 a po celou dobu se
vedle práce pedagoga věnuje péči o životní
prostředí a ochraně přírody. V tomto duchu
řadu let vychovává a vede své žáky, předá-
vá jim zkušenosti jak ve výuce, tak v mimo-
školních aktivitách. 14 let vykonává funk-
ci školního koordinátora EVVO a jeho prá-
ci v této oblasti vysoce hodnotí jak vedení
školy, tak pedagogové i žáci.

Panu učiteli k ocenění jeho práce upřím-
ně blahopřejeme.

Mgr. Jana Pinďáková

Pěkná traddiiice

Začátkem prosince je pro naše bývalé
pedagogy, kteří si užívají zaslouženého od-
počinku, připraveno předvánoční poseze-
ní v prostorách školní jídelny. Tato tradice
trvá již několik let a pro všechny, kteří se

rádi vrací do školy, čekalo tentokrát krás-
né vystoupení školního pěveckého souboru 
pod taktovkou pana učitele PaedDr. K. Máti, 
vtipné dárečky – zdobené perníčky z kera-
mické dílny paní učitelky Mgr. I. Šmotkové 
i vánočně nazdobené stoly s občerstvením. 
Těší nás, když za námi přijdou bývalí kole-
gové, a to nejen v předvánočním čase. Jed-
nou za měsíc se totiž setkávají v naší sborov-
ně u kávy na kus řeči. 

Mgr. Jitka Pavlůsková

Čertooviny

Úžasnou a nezapomenutelnou akci pro-
žili naši nejmenší školáčci dopoledne 5. pro-
since 2014 ve Slavičíně na Sokolovně. Uží-
vali si pekelnou atmosféru plnou zábavných 
her, soutěží, čertovských tanečků za přítom-
nosti malých ubrebentěných čertic, hodné-
ho a laskavého Mikuláše, krásných andělů 
i čertů, kteří byli přichystaní odnést do pekla 
malé neposluchy. I paní učitelky měly plno 
práce. Jejich náruč byla útočištěm pro malé 
vystrašené žáčky. Slzičky, které jim stéka-
ly po tvářích a zároveň se měnily v dětský 
smích, mluvily za vše.

Velkou radost nám také udělaly děti 
z Dětského domova Smolina i Návojné, když 
přijaly pozvání na tuto akci. I ony se společ-
ně zapojily do čertovského skotačení. Samo-
zřejmě se také dočkaly mikulášských balíč-
ků a jiných dárků, které jim udělaly obrov-
skou radost. Zajištění dopravy bylo hraze-
no z grantu města Slavičín.

Radost, smích a velké jásání dětí bylo pro 
paní vychovatelky velkou odměnou za zda-
řenou akci „Čertoviny 2014“.

„Nemůžeme všechny děti naučit všech-
no, ale můžeme je učinit šťastnými.“  

Bc. Alena Kantnerová

PPředvvánoččnní čas vve šškole

V posledním měsíci roku nastává pro 
mnohé z nás nejkrásnější období, vánoční 
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svátky. Ale i předvánoční čas má své kouz-
lo. A aby čekání na Štědrý den uteklo ve ško-
le co nejrychleji, připravili vyučující spolu
s dětmi akce, kterými pobavili sebe i dru-
hé. Vyučující výtvarné výchovy a pracov-
ních činností instalovali krásnou výstavu
ve vestibulu hlavní budovy, která příjemně
naladila v adventním čase ty, kteří obdivo-
vali práce žáků. Vychovatelky školní druži-
ny udělaly 5. prosince 2014 na Sokolovně ra-
dost oblíbenými Čertovinami nejen našim
dětem 1. – 4. ročníku, ale i dětem z Dětské-
ho domova Smolina, které jsou každoroč-
ně zvány. Členové žákovského parlamentu
v kostýmech Mikuláše, andělů a čertů roz-
dávali nadílku zase svým starším spolužá-
kům. A téhož dne na rozsvicování vánoční-
ho stromu na Horním náměstí zazněly písně
v podání školního pěveckého sboru, který
sklidil velký úspěch. A protože v tuto dobu
všichni chystají dárky, ani my jsme neza-
háleli. Dárcovskou sbírkou knih, her a hra-
ček pro dětské oddělení Krajské nemocnice
ve Zlíně, kterou vyhlásilo Školní informační
centrum, jsme ve škole zakončili rok 2014.

Mgr. Jitka Pavlůsková

Pozvání k zápisu 
do první třídy

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáč-
ky a jejich rodiče k zápisu do první třídy. 
Zápis dětí do první třídy v ZŠ Slavičín-

Vlára bude probíhat ve dnech 
21. a 22. ledna 2015,

v čase od 12.30 do 17.00 hodin, 
v budově I. stupně ZŠ, 

K Hájenkám 354.

Zapsány budou děti s datem narození
od 1. září 2008 do 31. srpna 2009. K zápisu
se opět dostaví i děti, kterým byl v uplynu-
lém roce povolen odklad školní docházky.
Zákonní zástupci budoucích prvňáčků s se-
bou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz k ověření adresy trvalého bydliště.

Na budoucí prvňáčky se těší nejen paní
učitelky, ale také pohádkové bytosti, které
děti a jejich rodiče provedou školním pro-
středím. Během návštěvy školy si mohou
prohlédnout všechny třídy, učebnu výtvar-
né výchovy, hudební výchovy, multimediál-
ní učebnu, školní družinu i školní informač-
ní centrum s moderním technickým vyba-
vením a knihovnou. Rádi rodiče seznámí-
me s nabídkou školy pro žáky I. stupně, jako
např. výukou cizího jazyka od 2. ročníku,
volitelných předmětů, sportovní a ekologic-
ké výchovy. Podrobné informace se dozví-
te při prohlížení našich webových stránek.

Mgr. Jana Pinďáková

ZŠ Slaviičín-VVlára přřeje čtená-
řům Slavičíínského zpravoodaje, rodi-
čům a příznnivcůmm školy vše dobré, 
pevné zdravví, mnooho osobbních a pra-
covních úspěchů vv novémm roce 2015. 
Děkujeme vššem zaa úspěšnoou spoluprá-
ci v uplynuléém roce.

V tradičním čase, a tím je 26. prosinec, 
se koná ve slavičínské sportovní hale již 
32. ročník klání ve futsalu pod názvem Ště-
pánský turnaj. Ten se svojí bohatou historií 
řadí mezi nejstarší turnaje v České republi-
ce a bývá místními příznivci sálového fotba-
lu hojně navštěvován. Hrát se bude také o pu-
tovní pohár, který věnovalo město Slavičín. 
Turnaj byl ve čtvrtek 4. prosince 2014 v piv-
nici Slavičan vylosován a opět se bude sou-
těžit ve dvou skupinách po čtyřech účastní-
cích, odkud dva týmy postupují do semifi ná-
lových bojů. Jedinou změnou v pravidlech je 
skutečnost, že se bude fi nálový duel v přípa-
dě remízového stavu prodlužovat o 5 minut 
a platí  tzv. „zlatý gól“ a poté by přišly na řadu 
až případné penalty.

Na palubovce se tak znovu představí fot-
balové osobnosti z celého regionu, tou největ-
ší bude zcela jistě hráč ligové Příbrami Josef 
Hnaníček, který se představí v dresu Hugo-
nů. Na hrací ploše ale uvidíme i některé borce 
místního FC TVD jako Ondru Školníka, Filipa 
Macka, Tomáše Švacha a další. V řadě týmů 
se objeví i futsalisté Jerevanu či hráči z ama-
térské futsalové ligy AFLS. Letošní Štěpánský 
turnaj pořádá celek HOPY a zahajovacím due-
lem bude v 8.30 hodin souboj TVD a týmu Hu-
gonů. Výsledky loňského ročníku, který vy-
hráli Kovaříci, najdete zde: http://www.re-
gionvalassko.cz/aktuality4_zobraz.php?lan-
g=1&id=385&akt=455&page=15
Los Štěpánského turnaje 2014:
Skupina A: TVD, HUGONI, ZÁVADA, 
HADRÁŘI
Skupina B: PANELÁKY, HOPA, ZAHRADNÍ,
KOVAŘÍCI

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné využí-
vat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek
je možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazba dokumentů do plasto-
vých kroužků, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy
 Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč
 Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
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

Nutný počet pro otevření kurzu je mini-
málně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním
čísle 571 110 425, 739 095 315 nebo přímo
v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Používá-
me různé kreativní techniky. Bližší infor-
mace: paní lektorka Eva Bartošová, telefon:
777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově vile,
v prvním podlaží. 
Plán aktivit na leden: 6. 1., 13. 1. – šití z po-
nožek, 20. 1., 27. 1. – skládání z čajových sáč-
ků (mandala)
Připravujeme:
Benefi ční divadelní představení „Miláček
Anna“ – 13. ledna 2015

Vzdělávacího střediska
Informace

hrát už potřicáté druhé
Štěpánský turnaj se bude 

Kuželkářský klub Slavičín 
Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hodina/150 Kč, vhodné pro skupi-
ny i jednotlivce, informace na telefonu: 
604 715 537 – Pavel Sláma.
Nabízíme fi rmám možnost své prezen-
tace v prostorách kuželny, informace na te-
lefonu: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček. 

www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v lednu 2015
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Sokol Machová, 
sobota 10. 1. 2015, 16.30 hodin
Krajská soutěž
Lednový zápas hraje KK CAMO Slavičín 
B „venku“ s TJ Bojkovice Krons B v sobotu 
17. 1. 2015 v 17.00 hodin.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků 
vánočních, v novém roce hodně úspěchů 
jak 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 2015.
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Investiční akce:
1 – Rekonstrukce ulice Osvobození

2 – Revitalizace čtvrti Vlára

3 – Smuteční obřadní síň

4 – Tenisové kurty u Sokolovny

5 – Zateplení mateřské školy v Hrádku

6 – Zateplení ZŠ Vlára – 1. stupeň

7 – Zateplení objektu č. p. 148 v Hrádku 

8 – Vstupní prostor před kostelem 
sv. Vojtěcha

8
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Kulturní akce: 
  9 – Fašankový průvod Slavičínem

10 – Valašský kumšt pro radosť aj užitek

11 – Svatovojtěšský jarmark – žáci ZUŠ
Slavičín

12 – Slavičínský bajkap – start mužské
kategorie

13 – 60. výročí folkloru ve Slavičíně

14 – O pohár starosty města –
turnaj v nohejbale trojic

15 – Park párty 

16 – 70. výročí letecké bitvy nad Bílými
Karpaty

17 – Rozsvicování vánočního stromu

9 10 11
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16

17

14

12
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V Z P O M Í N Á M E

DDnne 2225. leddna 2015 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí 

pana Vlaaadimírra HRABINY z Bohuslavic.Y
S láskkkou a úctou stále vzpomínají 

a za tttichoou vzppomínku děkují manželka
a dděti s rodinami. 

Dne 2227. liiistopaadu 2014 jsme si připomně-
li 20. vvvýrooočí úmmrtí pana Cyrila JANÁČKA

p p

aa 24. pprosince 2014 také 
20. vvýročí úmrtí paní 

JarJaJar lloslavy HR HRABIABINOVNOVÉÉ
ý p

. 
Kdododo js jstete ete jejeje znanaznalili,il vě věv nujnujtete jimjim 

tichhou vzpomínku.

DnDneDnene 6.6.6. le le leddnanadna 20  2 15 
uplupuplynuynuynulo lolo užuž už už 30 30 30 letletlet, k, k k, dyddy nás nanavždvždy y y

opuopuopuststititila lala našnašnaše mmmiloilovanvaná á 
mammammaminknkininka aa aa a bababaabičččka,ka, pa paní ní 

Štěpánánnka ka ka GOTGOGOTOTTFRTFRTFRIEDEDIEDIE OVÁOVÁ
p
z z PetPetrůvrůvvky ky 

a záároveňveňveň v vzzzpommmínánáínáín me mme na na jejjejí sí synyynyn  
FFraFrantintintiškaškškaka, VVVincincincencencence ee a a JosJosefaefa.. 

Za tichouhouhou vzpoommmínkínkínku nu n nu a vaa všecšechnyhny dě děkuje 
synsysyn BBohhuumil s ccceloeloelou ru ru ru odiodiod nounou aa ostostatnatnat í 

ppříříříbuzbuzbuzensnsensen tvotvtvo. 

Dnee 18. ledna 2015 
upplynulo 30 let, 

kdy nnás navždy opustil
náš milovvaný manžel a tatínek,

 pann Josef JANDA. 
S úctou a láskou vzpomínají 

manželkaa, syn Josef s rodinou, 
dcera Miroslaava s rodinou a syn Pavel.

Dne 14. lednna 2015 si připomeneme 
2. smutné vvýročí, kdy nás opustila 

naše maminkka, babička a prababička,
paní MMarie FRANCOVÁ

p
. 

Dne 25. ledna ji následoval i náš 
tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan František FRANC z Rudimova. 
S láskouu a úctou vzpomínají 

synovéé František a Staňa,
 dcery Věrra a Marie s rodinami. 

Děěkujeme všem,
kteří dnne 29. listopadu 2014 

přinessli květinové dary
a přřišli doprovodit 

MUDr. Zdeňka MACHŮ
p p

 na jeho
poslední cestě. Také děkujeme 

panu primááři Palkovskému a všem 
zaměstnanccům Městské nemocnice

Slavičín za starostlivou péči. 
Zarmmoucená rodina. 

DDnne 28. ledna 2015 uplyne 6 smuutných let, 
kkdy nás navždy opustila naše mmilovaná

maminka, babička a prababbička, 
paní Jiřina SALVETOVÁ

pp
ze Sllavičína. 

S láskou a úctou vzpomínnají 
děti s rodinami. 

Dne 13. ledna 2015 uplyne smutmutnýcných h 
25 let od úmrtí mého manžela, a, tattatí kínka 
a dědečka, pana Rostislava BEELŽÍKAKA

aa 11. února 2015 uplyne 30 let odod ú úmrtí 
paní Anděly BELŽÍKOVVÉ

p y
. 

ZZa tichou vzpomínku děkuje mmanželka 
a děti s rodinami. 

Dne 7. ledna 2015 
vzpomeneme 6. smutné výýročí, 

kdy nás navždy opustill 
manžel, tatínek a dědečeek, 

pan František ČASTULA z HHrádku. 
Za tichou vzpomínku děkují mmanželka 

a dcery s rodinami.

Dne 16. ledna 2015 
by se dožil 100 let pann 

Jiří ČERNÝ, 
y

zahradník z Hrrádku 
a 28. ledna 2015 si připomeneme 

53. výročí jeho úmrtí. 
Za tichou vzpomínku děkují mmanželka 

a děti s rodinami. 

Dne 28. listopadu 20144 
uplynuly 4 roky, kdy nás oppustila 

naše maminka a babička, ppaní
MMilada ŽÁKOVÁ z Nevšové, ktterá by se

26. ledna 2015 dožila 93 llet. 
S láskou a úctou vzpomínnají 

tři synové s rodinami. 

Děkujeme touto cestou za úúčast 
aa kkvětinové dary při posledním rrozloučení

s panem Miroslavem SKOČOVVSKÝM
y p p

. 
Zarmoucená rodina. 

Dnee 13. ledna 2015 
vzpomenneme 5. výročí úmrtí

pana pan Ivana JANČEKA
ý

. 
ho zznali, vzpomeňte s námi. Kdo jste h
ctouu vzpomínají rodiče, sestry S láskou a úc
s roodinami a bratr. s

. ledna 2015 by se dožilDne 1
pan ois RYZAAlo  z Divnic 75 let.

kouu a úctou vzpomínají S lásk
ery a syn s rodinami. dce

Dnee 30. ledna 2015 D
meneme 10. výročí úmrtí vzpom

pana avaa BARCUCHA Stanisl  ze Slavičína. 
úctoou vzpomínají a za tichou S láskou a ú

u děěkují maminka, manželka,vzpomínku
děti a celá rodina. d

Dne 14. lednaa 2015 by se dožila 80 let 
naše mamminka a babička, paní 

Anežka ŠTĚĚTINOVÁ ze Slavičína. 
S láskou a úúctou vzpomíná dcera 

Světtlana s rodinou. 

Dne 21. leddna 2015 vzpomeneme
5. smutné výroččí, kdy nás navždy opustila

paní AAnna CEKOTOVÁ
y y

. 
S láskou a úcttou vzpomíná a za tichou 

vzpomínku děkkuje syn Antonín s rodinou.

Dne 3. lednna 2015 vzpomeneme 
1. smuutné výročí úmrtí

pana Radkka ČÍŽE 
ýý

z Rokytnice. 
Kdo jste ho zznali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpoomínají rodiče, syn Radek
a bratr Jaroslav s rodinou. 

Dne 11. ledna 2015 by se doožil 100 let 
pan Josef GOTTFRIED z PPetrůvky. 

Zároveň si 33. března 2015 přřipomeneme 
3. smutné výročí jeho úúmrtí. 
S lásskou a úctou vzpoomíná 

mmanželka s rodinoou. 

Dne 16. lednna 2015 vzpomeneeme 1. výrýrýrročíočíočíoč  
úmrtí našehho manžela, tatínkka a da da dědeědeědeečkačkačkčka,, ,,

pana Karlla FURMANA ze Slavičínčínčínčína.a. a.a.
S láskou a úctou vzpomínajjí manželkalkakak   

aa dcery s rodinammi. 

Dne 27. ledna 2015 vzpommeneme 
6. výročí úmrtí panna 

Zdeňkaa FLOREŠE
ý

ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínajjí manželka 

Miroslavaa, synové Zdeněkk, Lubomír 
aa Josef s rodinami. 

Dne 7. ledna 20155 
vzpomeneme 1. výročíí úmrtí

paní Marie SMOLKOVÉ
p ý

 zee Slavičína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínaají manžel 

Jaromír, syn Jaromír s roodinou, 
tatínek Rudolf, bratři Vllastimil

a Jaroslav s rodinammi. 

Dne 11. ledna 2015 vzpommeneme
20. výročí úmrtí paní Anežkky PEŠKOVÉ

p

z Divnic. Kdo jste ji znali aa měli rádi,
vzpomeňte s námmi. 

S láskou a úctou vzpomínaají manžel 
a děti s rodinamii. 

Rádi bychom touto ceestou 
poděkovali panu primáři Paalkovskému 

a celému personálu Městskéé nemocnice 
Slavičín za péči, kterou věnoovali našemu 

tatínkovi, panu 
Františku BARTOŠOVI

p
 zee Slavičína.

Zarmoucená rodinna. 
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Společenská kronika

NAROZENÍ – ŘÍJEN
Tomáš Jirsa a Romana Daňová – dcera Eliška

NAROZENÍ – LISTOPAD
Ivan Čech a Markéta Pippalová – syn Sebastian
Přemysl a Petra Janečkovi – syn Jakub

ÚMRTÍ
7. 11. 2014 Josef Tomanec, 63 let, Slavičín

 9. 11. 2014 Ivana Drgová, 51 let, Slavičín
 13. 11. 2014 Zdenek Durďák, 82 let, Slavičín

Blahopřejeme

Tříkrálová sbírka 2015

Maminko, tatínku, společně kráčíte životem již 
50 let, ke zlaté medaili Vám dnes blahopřeje celý svět. 

Dne 23. ledna 2015 oslaví manželé
Ludmila a Karel VILÍMKOVI zlatou svatbu.

Zdraví, štěstí, lásku ze srdce přejeme,
za výchovu a krásné dětství děkujeme. 

Dcery Naďa, Ivona a syn Karel s rodinami. 

 14. 11. 2014 Filip Unzeitig, 15 let, Slaviičín
 20. 11. 2014 Milan Sukaný, 24 let, Šanoov

p g

 21. 11. 2014 Miroslav Skočovský, 62 lett, Slavičín
 21. 11. 2014 Anna Vaněčková, 88 let, HHrádek
 26. 11. 2014 MUDr. Zdeněk Machů, 800 let, Slavičín
 26. 11. 2014 Rostislav Šuráň, 89 let, Šannov
 27. 11. 2014 Anastazie Hrbáčková, 95 let, Nevšoválet Nevšová

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravo-
daje narození Vašeho dítěte nebo uzavření manželství,
dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín
k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním
osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Naše sdružení by rádo veřejnost seznámi-
lo s loňskou činností. V roce 2014 jsme
s dětmi uskutečnili hned několik zajíma-
vých akcí.

V červnu to byl třídenní rehabilitační
pobyt v hotelu Mesit v Horní Bečvě, který
jsme absolvovali letos poprvé v krásném
prostředí Beskyd.

Pravidelně si s dětmi jdeme zasporto-
vat na bowling, také jsme se sešli na bo-
huslavickém výletišti u táboráku a při kytaře
a zpěvu jsme strávili příjemné odpoledne.

Pracovnice knihovny ve Slavičíně

pro nás během roku připravily pohádkové
představení, za což jim patří náš dík a těšíme
se na další spolupráci.

Každoročně podnikáme jednodenní výlet,
kde děti poznávají krásy přírody a historii
určité oblasti. Tentokrát jsme na konci září
navštívili ZOO Lešná. Byli jsme se podívat 
na novou expozici „Zátoka rejnoků“. Vřele
všem doporučujeme, moderní budova je
dokonale bezbariérově přístupná. Je to jedna
z nejpěknějších ZOO, a jsme tudíž velmi rádi,
že ji máme na dosah.

Se starým rokem jsme se rozloučili

na vánoční besídce, kde jsme si u stromečku 
zazpívali koledy a dětem rozdali malé 
dárečky.

Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, 
kteří mají největší zásluhu na možné reali-
zaci našich plánů. Za rok 2014 náš velký dík 
patří: městu Slavičín, TVD – Technická vý-
roba, a. s., Mechanizačním službám, s. r. o. 
Bojkovice, obci Bohuslavice a fašankářům.

Do nového roku všem přejeme hlavně 
hodně zdraví a také spokojenost v osobním 
i pracovním životě.

„Přátelé z lásky“

„Přátelé z lásky“ sdružení pro handicapované děti a mládež ze Slavičína a přilehlého okolí

Vážen í č tenář i , u nás
na Charitě sv. Vojtěcha Sla-
vičín tradičně vstupujeme
do nového roku přípravami
na Tříkrálovou sbírku. Je tomu
tak i letos. Termín sbírky při-

padl na první lednovou sobotu roku, tedy 
na 3. ledna 2015.

V tento den se 69 skupinek koledníčků se
svými vedoucími vydá do ulic našeho měs-
ta a do okolních vesnic, aby Vám všem při-
nesli radostnou zvěst Vánoc, narození Ježí-
še 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 uspokoje-
ní z toho, že obdarovali jiného člověka. Jed-
ním z hlavních cílů je sice shromáždění fi -
nančních prostředků pro potřebné, ale sna-
žíme se, aby nezůstalo jen u toho. Skupinky
koledníků vypravujeme také do nemocnic
a domovů důchodců, kde má pokladnička
spíše symbolický význam. Důležité je po-
přát, potěšit. Na cestu bude koledníkům po-
žehnáno již v pátek 2. ledna 2015 v kostele
sv. Vojtěcha ve Slavičíně.

P. Miroslav Strnad požehná také kří-
du, kterou koledníčci píší na dveře iniciály
K + M + B, jenž nejsou zkratkami jejich jmen
Kašpar, Melichar a Baltazar, ale latinským
Christus Mansionem Benedicat, což lze pře-
ložit jako Ať Kristus žehná tomuto domu. 

Kde všude peníze vybrané na různých
místech České republiky pomáhají, může-
te sledovat během Tříkrálového koncertu
v neděli 4. ledna 2015 v 18.00 hodin, v pří-
mém 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
442 149 Kč. Část fi nančního obnosu puto-
vala na pomoc do zahraničí. Další část pak
byla využita pro přímou pomoc rodinám,
matkám v tísni, starým a nemocným, lidem
v nouzi z oblasti Slavičínska, také na podpo-
ru charitního díla. Výtěžek ze sbírky roku
2015 by Charita sv. Vojtěcha Slavičín chtěla 
využít opět pro humanitární pomoc v zahra-
ničí, pro přímou pomoc potřebným a podpo-
ru charitního díla.

Všem, kteří budou chtít přispět do sbírky, 
děkujeme. Ať Tři králové naplní Vaše srdce 
láskou a nadějí.

Za ChariCC tu sv. Vojtěcha Slavičín Magdavv
Zůbková – koordinátorka Tříkrálové sbírky

Poděěkovánnííí

Charita sv. Vojtěcha Slavičín přeje tou-
to cestou všem čtenářům do nového roku 
2015 hodně zdraví, štěstí, Božího požehná-
ní a osobní pohody.

Dovolujeme si poděkovat všem našim
sponzorům, dárcům a také našim dobro-
volníkům za jejich pomoc, podporu a spo-
lupráci v roce 2014.

Pátek 2. – pátek 30. ledna 2015 – Staří 
mistři: Jaroslav Jeřábek, Zdeněk Kutra, 
František Slovák

Výstava tvorby slavičínských výtvarníků. 
Galerie knihovny, otevřeno v půjčovní době.
Středa 14. ledna 2015 – Kurz pečení
domácího kváskového chleba
Co vše si z kurzu odnesete?
Postup jak upéct domácí kváskový chleba, 
předpis na základní pšenično-žitný chléb, 
tipy na další chlebové příchutě, znalosti, 
jak pečovat o kvásek, proběhne ochut-
návka čerstvě upečeného chleba, žitný 
kvásek (budete-li chtít, přineste si nádob-
ku).

Přihlašujte se osobně v Městské knihovně 
Slavičín, případně e-mailem: knihovna@
mesto-slavicin.cz nebo na tel. 577 341 481.

Začátek: 17.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny. Vstup zdarma!
Pátek 23. ledna 2015 – O partnerských 
vztazích a jejich vlivu na zdraví. Přednáška 
známého psychoterapeuta a léčitele 
Ing. Miroslava Hrabici.

Dozvíte něco více o tom, jak vylepšit 
Vaše partnerské i mezilidské vztahy a jak 
v této souvislosti ozdravit tělo i mysl. 
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží kni-
hovny. Vstup volný!

Městská knihovna 

Přejeme Vám šťastné vykročení 
do nového roku s knihou od nás.
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Program MC Slavičín na leden 2015
 Po 5. 1. 10.00 hod. – Tvořílek (Tři králové)
 Út 6. 1. 10.00 hod – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 2 – 3leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna 
 St 7. 1. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
Čt 8. 1. 10.00 hod. – Hudební miniškolička
pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 9. 1. 10.00 hod. – Miniškolička (malu-
jeme a vymalováváme)
Po 12. 1. 10.00 hod. – Hudební mini-
školička
 Út 13. 1. 10.00 hod. – Čtenářem od bato-
lete, 13.00 hod. – Volná herna
 St 14. 1. 10.00 hod. – Pohybové hrátky
pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 Čt 15. 1. 10.00 hod. – Tvořílek pro 1 – 2leté
děti (Sněhulák), 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 16. 1. 10.00 hod. – Tvořílek pro 2 – 3leté
děti (Zamrzlé okno) 
 Po 19. 1. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti
(Tučňák)
 Út 20. 1. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 2 – 3leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
 St 21. 1. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
 Čt 22. 1. 10.00 hod. – Hudební miniškolič-
ka pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 23. 1. 10.00 hod. – Miniškolička (ma-
lujeme a vymalováváme)
 Po 26. 1. 10.00 hod. – Hudební miniš-
količka 
 Út 27. 1. 10.00 hod. – Pohybové hrátky
pro 2 – 3leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 St 28. 1. 10.00 hod. – Pohybové hrátky
pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 Čt 29. 1. 10.00 hod. – Tvořílek pro 1 –
2leté děti (Sněhové koule), 13.00 hod. – Vol-
ná herna
 Pá 30. 1.ZAVŘENO – pololetní prázdniny
Každé odpoledne je od 15.00 hodin stejný
program jako dopoledne (bližší informace
na FB stránkách).
Více informací: web: http://mc.slavicin.
org/, facebook: Mateřské centrum Slavičín,
telefon: 778 468 820. 

P MC Sl

M

Program:
 paní Pitnerová – výživový poradce –
přednáška od 9.00 hodin
téma: Představení zdravějšího způso-
bu stravování – základní živiny – tuky, 
cukry, bílkoviny – a jejich alternativy 
v kuchyni
paní Cekotová – specialistka na ho-
meopatie – přednáška od 10.30 hodin
téma: Homeopatie v domácí praxi – co 
přináší, přednosti a další neinvazivní me-
tody – magnetoterapie, laserová terapie
pan Pešek – Ovocná školka Bojkovi-
ce – přednáška od 12.30 hodin
téma: Význam starých odrůd ovocných 
dřevin pro krajinu a člověka – ekologic-
ký a kulturní význam
 paní Homolková – Sofi oterapie – před-
náška od 14.00 hodin
téma: „Jste nemocní? Jsou nemocné Vaše 
děti? Trápíte se? Hledáte řešení? Odhalte 
pravou příčinu Vašeho nerovnovážného 
stavu! Můžete si pomoci jinak než klasic-
kou medicínou?“
Sofi oterapie je nová metoda pochopení 
souvislostí, příčin a důsledků našich po-
tíží a hledání cest k řešení. Metod se na-
bízí mnoho a každý si může najít způ-
sob, jak pomoci sobě nebo svým dětem. 
Předpoklad k tomu máme všichni stejný.
paní Masařová – Canisterapie – před-
náška se psím kamarádem od 16.00 ho-
din
téma: Když pes uzdravuje lidskou duši 
– „Polož na mě svoji ruku a já ti ji pro-
hřeju, obejmi mě a rozjasním tvoje srd-
ce.“ – terapie pro seniory, hendikepova-
né děti a otevřená srdce
Centrum Veronica Hostětín – před-
náška – od 17.30 hodin
Představení náplně, možnosti centra. 
 pan Bil – New start – přednáška +
praktická část od 18.30 hodin
téma: Komplexní přístup ke zdravému ži-
votnímu stylu, praktická část – pečení ze 
špaldové mouky
Po celou dobu akce zde budou prezento-
vat své výrobky obchody se zdravou vý-
živou, budou probíhat ochutnávky, zdra-
vé občerstvení, možnost zdravého obědu:
Prodejny zdravé výživy:
Jitřenka – pí. Malatinská – Slavičín
Zdravý krámek – pí. Koudelová – Slavičín
Barevná louka – Luhačovice – prodejna 
zdravé výživy + bistro
Hostětinská moštárna + regionální po-
traviny
paní Homolková – čaje
Během dne od 10.00 hodin do 16.00 ho-
din si můžete orientačně překontrolovat 
Váš krevní tlak.
Časy jsou orientační dle zájmu a počtu 
možných dotazů během jednotlivých 
přednášek.
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Zdravý krámek
www.zdravy-kramek.cz

Internetoový e-shhop a prodejjnna. 
Zdravá výživva, bezlepkové pootrrraviny, 

doplňkyy stravy. 
Ul. Škkolní 6654, síddl. Vlára, Slaavvičín

(veedle RRestaurrace u Pilootaaa)
OOtevíraccí doba:

Poo, St 113.00 –– 17.00 hodinnn, 
ÚÚt, Čt 9.00 – 12.00 hodiinnn

Po tellefoniické doomluvě otevvřřřeme 
kdykkoli – 7777 979 791. 

Přijďte see poddívat, v prodejně vvíícce zboží 
nnež na webu. 

Zajímavostti: zdravvé oleje – rrýýžžový, 
šípkovvý, kokkosovýý, z ostropesttřřce..., 

sušenné ploody – bbrusinka, dřiiššťál, 
kuustovnnice, chhia semínkka...

BOWLING 
SLAVIČÍN

30. 1. TANEČNÍ VEČER
SVĚTLA, BALÓNKY, WELCOME 

DRINK
Začátek: 19.00 hodin.

NEJLEPŠÍ STEAK CELÝ LEDEN
ZAČÁTEK ROKU S PERFEKTNÍM

STEAKEM – RIB EYE STEAK
Od 2. 1. do 31. 1. 2015.

REZERVACE – telefon: 773 999 973.

Děkujeme všem příznivcům 
Mateřského centra Slavičín za přízeň
projevenou v uplynulém roce a všem 
přejeme do roku 2015 hodně zdraví, 

štěstí, spokojenosti, úspěchů a pohody 
v osobním i pracovním životě.
Pf 2015 přeje tým MC Slavičín

PPooděěěěkoovváánníí
Děěkujemeee pořadaateelům Dětskééhho dne aa vve-

čeerníhho konccceertu skuupiiny DDesmoddd zza fi naannč-
níí darr pro naašeho syynaa Lukkáše Krriižkka. Pennííze 
buudouu použiittyy na léččebbnouu terapiii ThheraSuuitt.

Leaa a RRadekk Baartoššoovi 

Orel Slavičín upozorňuje,
že je možnost od ledna 2015 
využít Orlovnu k soukromé

HŘE
BADMINTONU

Cena 150 Kč/hodina, 
každou víkendovou neděli.

Objednávky a dotazy na paní
Jančaříkovou (telefon: 734 867 171), 
popř. slawexbadminton@seznam.cz. 

Orel Slavičín pořádá 1. ročník akce

ZDRAVÉ MĚSTO
31. ledna 2015, Orlovna ve Slavičíně
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazovéé foto nna počkánní
 ateliérové foto děětí, rodinnné 
 svatební footo – viideo
 foto školníích srazzů na poččkání 
 převod VHHS na DDVD-CD 
 prodej fotooalbummů 
 fotovideo 
 mnoho daalších sllužeb
Adresa: OD TTIS Bojjkovice
Mobil: 603 8889 809
www.fotoatellierotohhodl.estraanky.cz

Všem našim zákazníkům 
a obchodním partnerům děkujeme za přízeň 

a přejeme vše nejlepší v roce 2015.

Restaurace
ZÁLOŽNA 

Váss zve na 

DNY 
ZVĚŘINOVÝCH

SPECIALIT 
200. – 23. ledna 20015

H Z
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Město Slavičín ve spolupráci s GJP a SOŠ Slavičín
a Český svaz zahrádkářů Slavičín Vás srdečně zve na

M
ĚS

T
S

K
Ý

 
P

LES
ský


31. ledna 2015, od 20.00 hodin, Sokolovna Slavičín 


Hudba: MOTUS, vstupné: 100 Kč včetně místenky
Předprodej: od 1. ledna 2015, 
Městské infocentrum Slavičín (577 342 251). 

Pozvánky, kalendáře
 10. 1. Sokolovna DISCO PLES
 13. 1. Sokolovna MILÁČEK ANNA
 17. 1. Sokolovna FARNÍ PLES
 24. 1. Sokolovna VALAŠSKÝ BÁL
 25. 1. Sokolovna VODNICKÁ POHÁDKA
 31. 1. Orlovna ZDRAVÉ MĚSTO
 31. 1. Sokolovna MĚSTSKÝ PLES

Výstavy
 Městské infocentrum
 DIAKLUB: RUČNÍ PRÁCE
 Městská knihovna STAŘÍ MISTŘI
 Galerie Jasmín IMPRESE II

Připravujeme na únor: 
 STUDENTSKÝ PLES
 PLES ZUŠ
 FAŠANKOVÝ PLES
 PLES ZŠ VLÁRA
 PLES PO NAŠEM...

Fotbalový oddíl FC TVD Slavičín
Vás srdečně zve na

DISCO PLES
v sobotu 10. ledna 2015
začátek ve 20.00 hodin 

v sále Sokolovny Slavičín

DJ ALEŠ PTÁČEK
hudba pro všechny generace

vstupné: 80 Kč

Předprodej vstupenek od 22. prosince 
2014 Městské infocentrum Slavičín,

telefon: 577 342 251.

Spolek Diaklub Slavičín 
Vás zve na

PŘÁSTKY
5. ledna 2015, od 8.00 do 13.00 hodin, 

Horákova vila Slavičín
Vítán je každý,

kdo má zájem o tradice! 

Členové Diaklubu Slavičín děkují 
za projevenou přízeň v roce 2014

a chtějí touto cestou popřát občanům
vše nejlepší v novém roce 2015.

V pátek 5. prosince 2014 jsme slavnostně
rozsvítili vánoční strom na Horním náměstí
ve Slavičíně. Jako již tradičně, tak i letos si
návštěvníci poslechli dopolední vystoupení
místních dětí, žáků a studentů. Odpoledne
nám přišli zazpívat Slavické cérky a poté
všechny přítomné potěšil koncert Jiřího
Zonygy. Svou premiéru si na rozsvicování
odbylo také naše nové pódium. Svůj úkol
splnilo na jedničku a poskytlo vystupujícím
výborné zázemí. Rozsvicování se každý rok
nese v klidné a sváteční atmosféře. Nejinak
tomu bylo i letos a to i přes nepříjemné události
spojené s muničními sklady, které nás v tomto
období provázely. 

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří
se na rozsvicování vánočního stromu podí-
leli a přispěli tak hladkému proběhu akce.
Velký dík patří také všem účinkujícím, kteří
svým vystoupení dokázali vykouzlit krásnou
vánoční atmosféru. A v neposlední řadě
děkujeme Vám všem, kteří jste na akci dorazili
a užili si ji ve výborné náladě společně s námi.

Za organizátory Zuzana Žáková

Rozsvícení vánočního stromu


