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Čas jak raketa letí...

Veselé Vánoce všem našim
občanům a čtenářům 
Slavičínského zpravodaje
přeje město Slavičín.

... zpívá se v jedné české písničce. Kdo ji
zpívá, není až tak podstatné (který známý
český zpěvák to je, tak v tom mi musel pomoci 
vševědoucí internet). Daleko podstatnější je, 
že má úplnou pravdu. Všimněte si, že když 
někoho potkáte, tak většinou nemá čas, někam 
běží, něco rychle musí, prostě „nestíhá“. Ko-
mukoliv řeknete, že nám ten čas utíká čím dál 
tím rychleji, určitě Vám dá za pravdu. Mladší 
říkají, že čas budou mít až v důchodu, důchod-
ci zase tvrdí, že tak málo času jako v důchodu 
neměli snad v celém životě. Tak že by to dříve 
všechno běželo tak nějak pomaleji? Že by 
nové technologie, které neustále přicházejí 
a mají nám šetřit čas, nám ho vlastně braly? 
Asi to tak bude a proto „nestíháme“ a pořád 
se za něčím ženeme, až si uženeme třeba stres 
nebo jinou civilizační chorobu.

Je málo příležitostí v roce, kdy je téměř kaž-
dý nucen se zastavit. A rozhodně nejkrásnější 
z nich jsou právě Vánoce. Vánoce – svátky, 
které mají tolik přívlastků. Nejčastěji jsou 
asi veselé. Bývají ale také požehnané, krás-
né, radostné, pokojné..., ale měly by být také
klidné. Pro většinu lidí Vánoce přinášejí klid
a zastavení se. Příležitost je to jistě bezvadná, 
jen se jí chopit a nesmrsknout ji jen na Štědrý 
večer. Zejména některé naše drahé polovičky 
mají tu tendenci napéct asi dvacatero druhů
(samozřejmě mluvím o vánočním cukroví), 
dokola gruntovat a na Štědrý den ráno ještě
třeba prát záclony, aby navečer bylo konečně 
vše hotovo, vše doma bylo jako z cukrkandlu.
Pak rychle rozbalit dárky a umývat nádobí 
po večeři, a jestli to stihneme, tak ještě na půl-
noční mši – škoda, že nezačíná až o půlnoci, 
to bychom toho stihly ještě víc. Pokud se 
v předešlých větách někdo poznává, tak je 
to podobnost jistě jen náhodná... 

Přejme si, ať letos o Vánocích je toho klidu 
ještě víc než obvykle. Ať všechno doma vyjde 
tak jak má, ať se cukroví nespálí, ať nám na-
sněží, ať se dětem líbí dárky a tak dále. Jako 
tradičně nás do předvánoční doby uvede 
rozsvícení vánočního stromu, které se koná 
na Horním náměstí v první prosincový pátek. 
Těším se na setkání s Vámi se všemi, kteří si 
najdete čas přibrzdit tu letící raketu a přijdete 
se na rozsvícení vánočního stromu podívat.

Klidné Vánoce Vám všem. 
Jaroslav Končický, starosta

Jedním z projektů, který byl realizován
z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce SR-ČR, byl projekt „Proti-
povodňová opatření a varovný systém 
Říka–Vlára–Váh, II. etapa“.

Pokračování na str. 3

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Srdečně Vás zveme na tradiční slavnost

v pátek 2. prosince 2011 ve Slavičíně

m 

e

Opravený most v Nevšové

Horní náměstí
 9.30
PŘIŠLI JSME ZA VÁMI S KOLEDOU 
děti a žáci MŠ Malé Pole, MŠ Vlára, ZŠ MaléŠ Ma
Pole, DDM Slavičín, ZŠ Vlára, SOŠ Divnice,Š Divnice,
Gymnázia JP, DDM Slavičín

 15.00
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
účinkují děti z Dětského domova Bojkovice
POD VÁNOČNÍM STROMEMEM
CM Slavičan 

 po celý den
CHUTĚ, VŮNĚ, ZÁBAVA...
hry pro děti, lití olova, pouštění lodičeklodič
z ořechových skořápek
vánoční kapři v kádi

ovečky v Betlémě s troubením a zpěvyním a zp
projížďky na koni
mikulášské halali
tradiční vánoční trhy
teplé nápoje, občerstvení, speciality aj.

 15.00 – 16.45
ZAPĚJME SPOLEČNĚ
hudební skupina Fire Rice, VALDA JARDA DA JARD
MATUŠKA REVIVAL

 17.00 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
promluva starosty města Ing. JaroslavaIng. 
Končického

 17.05
VELKÝ OHŇOSTROJ

Realizace projektu dokončenaSStarostta městta Slavičín 
zzve širrokou vveřejnost 

kee spoleečnémuu poslechuu

VÁNOČNÍCH 
PÍSNÍ A KOLED

decchové hhudby 
ROOZMARRÝNKAA z Vlčnova 

dne 27. prosince 2011 
v 17 hodin před Radnicí

NNěco teeplého na zahřátí 
nebbude chhybět.
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ternetu jsme objevili zprávu, že nám dotace
byla (či spíše bude) přidělena. Pokud jste
tedy při průzkumu, který jsme prováděli před
podáním projektu, požadavek na kompostér
uplatnili, tak bychom jej měli uspokojit. Kdy
se tak stane? Nějaký čas bude trvat, než se
vyřídí potřebné formality a podepíše smlou-
va o dotaci. Na to ale čekat nebudeme (zase
jsou to měsíce) a provedeme výběrové řízení
na dodavatele. Poté kompostéry nakoupíme
a po uzavření příslušné smlouvy Vám je pře-
dáme. Věříme, že vše se podaří tak, abyste
kompostér mohli mít k dispozici v jarních mě-
sících, tedy v době kdy jej budete potřebovat.

Městská knihovna se přemístila na Horá-
kovu vilu, jak budou využity volné prostory 
v budově hasičské stanice Slavičín? 

Poté, co byla ve městě otevřena nová Měst-
ská knihovna, jsou prostory bývalé knihovny
zatím volné a druhou část budovy využívají
společně členové jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů (SDH) města Slavičín a členové
Hasičského záchranného sboru (HZS) Zlín-
ského kraje. Budova byla již rozdělena na dva
samostatné objekty tak, aby část budovy, kde
sídlila Městská knihovna a část garáží, mohly
být nabídnuty HZS Zlínského kraje k bezú-
platnému převodu. Volná část tak nalezne své
využití a obě jednotky budou mít své vlastní

a větší prostory. Tento převod již byl schválen 
Zastupitelstvem města Slavičín. V současné 
době čekáme na dokončení schvalovacího 
procesu a podepsání smlouvy o převodu 
nemovitosti ze strany HZS Zlínského kraje. 
Poté, co se stane vlastníkem části budovy, 
má záměr prostory opravit a přizpůsobit 
požadavkům pro provoz stanice HZS. 

Zbývající část budovy zůstane v majetku 
města Slavičín a bude výhradně sloužit 
jednotce SDH Slavičín.

V lednu příštího roku by měla být 
vyhlášena výzva Realizace úspor energií 
a využití odpadního tepla v rámci OPŽP 
na zateplování veřejných budov. Budeme 
podávat více žádostí, mimo jiné i na tuto 
část budovy, která zůstane v majetku města 
Slavičín. Zda se nám podaří se žádostmi 
uspět a získat tak dotace na zateplení, se 
dozvíme nejdříve v polovině příštího roku.

Jelikož se blíží konec roku, dovolte nám 
touto cestou poděkovat za podněty a otázky 
do této rubriky. Přejeme Vám šťastné a po-
hodové prožití vánočních svátků, ať Vás 
v novém roce 2012 provází pevné zdraví 
a daří se Vám jak v osobním, tak i v pra-
covním životě! 

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

Ptají se lidé…

V souvislosti s výstavbou TESCA (plakáty 
po městě hlásí, že 1. 12. 2011 se otevírá) 
dojde k dočasnému posunu autobusových 
zastávek Slavičín, Hrádek, U kříže – tedy
zastávek před domy s pečovatelskou službou 
– směrem k Hrádku. Důvodem je skutečnost, 
že se mění šířkové poměry komunikace, bu-
duje se odbočovací pruh a k němu příslušné 
vodorovné dopravní značení. Tím vzniká 
situace, že autobus v zastávce by vozidlo 
nemohlo objet bez přejetí vodorovného 
dopravního značení, čímž by řidiči poru-
šovali dopravní předpisy. Zastávky tedy 
budou dočasně posunuty směrem k Hrádku 
a následně musí TESCO vyřídit příslušné 
povolení na jejich nové umístění.

Jak to dopadlo s kompostéry? Ke konci 
roku mělo být rozhodnuto, jestli bude 
dotace. Čekáme a pořád žádná zpráva.

My jsme čekali také, protože rozhodová-
ní o dotacích v operačních programech trvá 
řadu měsíců, nezřídka i půl roku. Nicméně 
v záležitosti kompostérů již rozhodnuto je. 
Nemáme to sice černé na bílém, ale na in-

Rada města Slavičín na své 28., 29. a 30.
schůzi mj.
 rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky na staveb-
ní práce ve veřejné zakázce ev. č. 60065058
– „Nevšová odkanalizování a čištění od-
padních vod“ uchazeče Vodohospodářské
stavby Javorník – CZ, s. r. o., Veselí nad
Moravou za nabídkovou cenu 32 493 692 Kč
bez DPH (38 992 430 Kč vč. DPH) 
o výběru nejvhodnější nabídky ve veřej-
né zakázce „Dodávka elektřiny pro město
Slavičín, jeho příspěvkové organizace
a společnosti, ve kterých má město Slavičín
majetkový podíl“ uchazeče E.ON Energie,

Zprávy z radnice a. s., České Budějovice, za nabídkovou cenu 
1 685 638,46 Kč bez DPH 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Rekonstrukce sociální-
ho zařízení v Městské nemocnici Slavičín“ 
za cenu obvyklou ve výši 534 267,60 Kč vč. 
DPH uchazeči INSTOP, spol. s r. o., Slavičín 
 o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – technický dozor investora na akci „Re-
konstrukce sociálního zařízení v Městské 
nemocnici Slavičín“ za cenu obvyklou ve výši 
6 000 Kč (neplátce DPH), uchazeči Josef To-
mánek, Brumov–Bylnice
 schválila
 uzavření smlouvy o provozování kina 
na rok 2012 mezi městem Slavičín a Zdeňkem 
Fialou, Slavičín 
podání žádosti o provedení komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Nevšová, Divnice, 
Hrádek na Vlárské dráze na Ministerstvo 
zemědělství – Pozemkový úřad Zlín 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Slavičín ve výši 5 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě Sokol Nevšová za účelem fi nancování 
činnosti mužstva žáků
ceny za svoz odpadu v roce 2012
aktualizovaný Plán odpadového hospo-
dářství města Slavičín na období 2011-2016
 vzala na vědomí
výroční zprávu o činnosti Základní školy 
Slavičín – Vlára a Základní školy Slavičín – 
Malé Pole za školní rok 2010 – 2011

Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva 
města Slavičín a Rady města Slavičín jsou 
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

chtějí občané zbavit. Odpadní dřevo nesmí 
být natřeno od vyjetého oleje, nafty apod.

Termín svozu:
sobota 10. prosince 2011 od 7.00 do 14.00 
hodin 

Svážecí vůz bude projíždět každou ulicí
ve Slavičíně a v místních částech Nevšová, 
Hrádek, Divnice, a odložené odpadní dřevo 
u každého domu bude naloženo a odvezeno 
na kompostárnu ve Slavičíně, kde bude 
kompostováno.

Odvoz odpadního dřeva je pro všechny 
občany Slavičína zdarma.

Harmonogram odvozu odpadního dřeva:
 7.00 - 8.00 Slavičín – Nevšová
 8.00 - 12.00 Slavičín – město

 12.00-13.00 Slavičín – Hrádek
 13.00-14.00 Slavičín – Divnice

Prosíme o dodržení termínu přichystání 
odpadního dřeva před dům v sobotu od 7.00 
do 8.00 hodin. 

Svoz odpadního dřeva od domů ve Slavičíně 
Dne 16. listopadu byla v areálu skládky

Radašovy slavnostně otevřena nová  kom-
postárna, vybavená nejmodernější techno-
logií na biologicky dosoušenou biomasu.

Na kompostárnu, kterou  vybudovala
fi rma JOGA LUHAČOVICE, mohou občané
a fi rmy odvážet trávu, listí, pořezané větve,
stromy, staré dřevo, stoly, skříně, starý
nábytek, kůru a další biologický odpad za
cenu za převzetí 0,50 Kč/1 kg.

Ve spolupráci s městem Slavičín fi rma
JOGA LUHAČOVICE, s. r. o., provede svoz
odpadního dřeva od každého domu, před
kterým bude odpadní dřevo nachystáno.

Termínem ODPADNÍ DŘEVO se rozumí:
starý nábytek, dřevěné skříně, dřevěné židle,
stoly, staré desky, trámy, velké větve, dřevě-
né postele a další dřevěné věci, kterých se

Kompostárna je v plném provozu
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Dokončení ze str. 1
Projekt byl ze strany města Slavičín 

realizován od srpna 2010 do listopadu 2011 
v celkových nákladech 229 322,79 EUR 
s tím, že vlastní podíl města činil 10 % z této 
částky. Slovenskými partnery projektu byli 
Horné Srnie a Nemšová.

Největší část projektu byla realizová-
na v Nevšové, kde byly posíleny hlásiče 
varovného systému – rozhlasu v místech, 
kde se ukázala nedostatečná slyšitelnost. 

Ale zejména byla provedena kompletní 
rekonstrukce mostu ve středu Nevšové.

Ve Slavičíně a Hrádku pak přibyly au-
tomatické hlídače hladiny Říky, které nás 
dokáží SMS zprávou upozornit na zvýšený 
průtok vody, a to podle jednotlivých stupňů 
nebezpečí. K rozšíření varovného systému 
došlo také u našich slovenských partnerů. 
Realizace projektu tak přispěla k dalšímu 
zvýšení ochrany obyvatelstva před „velkou 
vodou“ na obou stranách hranice.

Ing. Jaroslav Končický, starosta 

Tento projekt je spoluf inancován 
Evropským fondem pro regionální rozvoj 
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Rada městaa Slavičíín na svémm zasedání 
dne 15. 11. 20111 stanovvila ceny za svoz a li-
kvidaci odpadů ve Slavvičíně pro rok 2012:
110 l, svoz 11x 14 dnní – 1 4200 Kč
110 l, svoz 11x týdněě – 2 910 Kč
240 l, svoz 11x 14 dnní – 2 6200 Kč
240 l, svoz 11x týdněě – 5 240 Kč
1 100 l, svozz 1x 14 ddní – 13 6660 Kč
1 100 l, svozz 1x týdnně – 24 4410 Kč
černý pytell – 115 KKč

U bytovýchh domů (vve správě BTH s. r. o., 
Slavičín, SBD OObzor i vv soukrommé správě), 
u kterých měssto zajišťťuje tříděění odpadů 
do 1 100 l kontejnerů, sse ceny zvvyšují o ob-
vyklých 5 % (ooprava aa údržba kkontejnerů 
pro tříděný odppad a konntejnerovvých hnízd).

Pytle a známmky na popelnicce na směs-
ný odpad pro rok 20112 si občaané mohou 
zakoupit na MMěstskéém úřaděě Slavičín, 
Odbor životníhho prosttředí a sprrávy majet-
ku, v prvním pposchoddí, dveře č. 306, a to 
od 14. prosincce 20111. Termínn splatnosti 
je 2. 4. 2012. 

U domácnoostí, které využívaají místo po-
pelnice černé ppytle, je sstanovenn minimální 
odběr 7 kusů černýchh pytlů naa zbytkový 
odpad za rok, s výjimkkou domáácností dů-
chodců. Domáácnosti, ve kterýcch žijí sami 
manželé – důcchodci, uu kterých je starobní 
nebo invalidní důchood jedinýmm zdrojem 
příjmu, odebbírají mminimálnně 4 kusy 
černých pytlů, osamělle žijící ddůchodce – 
jednotlivec můůže odebbrat miniimálně 2 ks 
černých pytlů za rok.

Upozorňujeeme obččany, že pokud ne-
uhradí cenu zza svoz a likvidaaci odpadů 
nejpozději do 2. 4. 20112, dopusstí se podle 
platné vyhláškky městta přestuupku, který 
bude řešen v ppřestupkkovém řízzení. 

Odborr životního prostředí 
a správvy majetku

Od počátku příštího roku, kdy vstoupí v účin-
nost novela zákona o občanských průkazech,
dojde k následujícím změnám:
Od 1. 1. 2012
bude možné vydat občanský průkaz
i dítěti do 15 let věku s dobou platnosti 5 let 
za poplatek 50 Kč,
budou se vydávat 3 typy občanských průkazů:
► 1. Tzv. elektronické občanské průkazy (e-op)

E-op obsahují kromě běžných údajů (jméno,
příjmení, pohlaví, občanství, datum, kód státu)
místo a okres narození, rodné číslo, trvalý po-
byt, stav a rovněž digitální zpracování podoby
občana a jeho podpisu. Dále obsahují tzv. 2D
kód (dvojdimenzionální čárový kód s vysokou
informační hodnotou a schopností detekce
a oprav při jeho porušení). U obou typů e-op
se zadává BOK kód. BOK lze libovolně měnit.
Po třetím špatném zadání BOKu se zablokuje
elektronická identifi kace, odblokování provádí
kterýkoli OURP za poplatek 100 Kč.

Žádost o e-op je možné podat na kterémkoli
úřadě obce s rozšířenou působností, kam se
musí žadatel osobně dostavit, neboť se fotografi e
a podpis občana pořizují přímo na pracovišti, kde
se pořizuje elektronicky celá žádost. E-op předá-
vá občanům ten úřad, který si uvedli v žádosti.
Žádosti o všechny typy občanských průkazů již
nebude možno podávat na matrikách. 

V našem správním obvodu tedy bude možné
podávat žádosti jen v Luhačovicích.
e-op se strojově čitelnými údaji bez

poplatku (srovnatelné s dnešními OP)
 e-op se strojově čitelnými údaji a s kon-

taktním elektronickým čipem za poplatek
500 Kč. Na čip lze nahrát např. elektronický
podpis, zdravotní knížku a další údaje, má
omezenou kapacitu. Čip se aktivuje zadáním
BOKu.

► 2. Občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů (žádost se podává současně se žádostí
o E-op se strojově čitelnými údaji, k žádosti
je třeba doložit 2 fotografi e).
Žádost se podává výhradně na obecním

úřadě obce s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu
 s dobou platnosti 1 měsíc (vydává se v pří-

padě ztráty, odcizení, poškození, zničení
za poplatek 100 Kč, v případě výkonu vo-
lebního práva)

 s dobou platnosti 3 měsíce (vydává se bez-
prostředně po nabytí státního občanství
udělením)

 s dobou platnosti 6 měsíců (vydává se z důvo-
du technické závady na zařízení zabezpečují-
cím zpracování a přenos dat delší jak 7 dnů)
MěÚ Slavičín bude vydávat pouze potvrze-

ní o odcizení, ztrátě, zničení a poškození OP.
Za občany mladší 15 let jednají zákonní

zástupci, pěstouni, ředitelé ústavů.
Při podání prvního občanského průkazu již

není třeba dokládat osvědčení o státním občan-
ství, stačí předložit rodný list dítěte a oddací list 
(není-li, pak rodné listy) rodičů.

Skutečnosti zapsané v občanském průkazu
není občan povinen prokazovat jinak, ledaže by
byl rozpor v informačním systému.

Městský úřad Luhačovice – správní odbor
dále upozorňuje občany, že v souvislosti se

změnou ve vydávání občanských průkazů, 
která nastane 1. ledna 2012, dochází koncem 
roku 2011 k omezení činnosti na pracovišti 
občanských průkazů a cestovních dokladů.
 CESTOVNÍ DOKLADY

27. – 31. prosince 2011 bude omezen pro-
voz pracoviště cestovních dokladů, tj. nebude 
v provozu pracoviště cestovních dokladů s bi-
ometrickými údaji (fotografi e a otisky prstů ob-
čana), to znamená, že nebude možné pořizovat 
žádosti o vydání cestovního pasu, ani předávat 
již vyhotovené doklady.

19. prosince 2011 končí podávání žádostí 
o cestovní pasy se strojově čitelnými údaji pro 
rok 2011 a žádosti o zapsání titulu do cestov-
ních pasů (od 1. ledna 2012 se tituly do cestov-
ních dokladů nebudou zapisovat).

Cestovní doklady bez strojově čitelných 
údajů budou vydávány bez omezení.
 OBČANSKÉ PRŮKAZY

14. prosince 2011 končí podávání žádostí 
o stávající typ občanského průkazu pro občany 
s trvalým pobytem ve správním obvodu Měst-
ského úřadu Luhačovice.

Pracoviště občanských průkazů a cestov-
ních dokladů bude opět plně funkční od 1. led-
na 2012. Vladislava Janíková, Dis.

vedoucí správního odboru  MěÚ Luhačovice

MěÚ Luhačovice – změny ve vydávání občanských průkazůCena za svoz a likvidaci 

Realizace projektu dokončena

odpadů v roce 2012

BTH SLAVIČÍN
V době vánočních svátků je provozní 

doba upravena následovně:
Út  27. 12. 2011 7.00 – 11.00 hod.
St  28. 12. 2011 7.00 – 11.00 hod.
Čt  29. 12. 2011 7.00 – 11.00 hod.0 – 10 
Pá  30. 12. 2011 7.00 – 11.00 hod.00 – 00 –
V případě poruchy je možno volat na mo-y je možnoy je možnomomo
bilní čísla:
provozní technik bytů 604 715 537k bytů 604 715 ytů 604 7bytů 604 715tů 604 7ů 6 4
provozní technik kotelen 603 210 404nik kotelen 603 210 nik kotelen 603 210 ko 03ko 03

BTH Slavičín,ičín, spol. s r.čín, spol. s r. o.,l s r o.,, sp .,sp
přeje všem vlastníkům a nájemníkům šem vlastníkům a nájemníšem vlastníkům a nájemnínáast áůt

spravovaných objektů, jakož i obchod-vaných objektů, jakož i obchoktů, jakaných objektů, jakož i obchoio io
ním partnerům příjemné prožití svátků tnerům příjemné prožití svátnerům příjemné prožití sváp j p žimn žmn
vánočních a v nadcházejícím roce 2012 očních a v nadcházejícím roce 2012 dcházejícíočních a v nadcházejícím roce 2012 a v á ocea v oce
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, mnoho ně zdraví, štěstí, spokojenosti, mnoho ě zdraví, štěstí, spokojenosti, mnohoí i mokí
osobních i pracovních úspěchů.acovních úspěchůch úsovních úspěch

Ing. Oldřich Kozáček, Ing. OldřicgIng. Oldřic
ředitel BTH Slavičín, spol. s r. o.TH SlavičínH Slavičí

Svoz tříděného odpadu 
papír 7. 12.
plasty 21. 12.
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V průběhu září a října 2011 došlo ve slu-
žebním obvodě Obvodního oddělení policie
ve Slavičíně ke spáchání celkem 10 trestných
činů a 190 přestupků. 

Ke skladbě trestné činnosti můžeme
uvést, že se jednalo o krádeže vloupáním
do různých objektů, poškození a ohrožení
provozu obecně prospěšného zařízení, maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí, sprejerství
a zanedbání povinné výživy. U přestupků
se jedná ve většině případů o přestupky

Policie České republiky informuje
na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, přestupky proti
majetku a občanskému soužití. 

Ve sledovaném období došlo ze strany
policie k zaměření se na řidiče, kteří si pletou
ulice města se závodní dráhou. Došlo k ně-
kolika měřením rychlosti vozidel, převážně
ve večerní a noční době. Při každém měření
bylo zjištěno několik překročení povolené
rychlosti, v některých případech i o více než
40 km/h, několik řidičů překročilo povolenou

rychlost o více než 20 km/h a většina o méně 
než 20 km/h. Ze strany policie bude měření 
rychlosti vozidel nepravidelně prováděno 
i v následujícím období. 

Na Obvodním oddělení policie ve Slavi-
číně došlo k přečíslování telefonních linek. 
Nově se lze na oddělení dovolat na linkách: 
974 666 761, 974 666 763, 
FAX: 974 666 768, 
mobilní telefon na hlídku: 725 292 338, 
v případě tísňového volání: 158.

Npor. Bc. Libor Rožník, 
vedoucí oddělení

Akktiviity naa GJP Sllaviičínn
 Dne 18. října vyrazili studenti třídy G-3
a seminaristé dějepisu na odbornou exkurzi
s názvem „100 let archeologie“ do Archoskan-
zenu Modrá. 
 Dne 31. října uspořádala naše škola fl orba-
lový turnaj čtyř škol – Gymnázia Jana Pivečky
Slavičín, Gymnázia Valašské Klobouky, SOŠ
Slavičín a Gymnázia Dubnica nad Váhom.
Prvenství získalo domácí družstvo studentů
z GJP Slavičín. 
Ve dnech 3. a 4. listopadu proběhla ve Va-
lašských Kloboukách Ekologická olympiáda, 
na které nás reprezentovaly studentky Marta
Jemelková a Lenka Šilhánková ze septimy
a Hana Lukášová z třídy G-2. Akci přichystali
organizátoři z Kosenky a Gymnázia Valašské
Klobouky. 
 Letos poprvé se uskutečnil pro nové zájem-
ce o studium Den otevřených dveří ve dvou
dnech, a to 11. a 12. listopadu.
 Dne 16. listopadu se konal konzultační
den pro rodiče, na kterém zároveň proběhly
volby do nové školské rady za nový sloučený
subjekt Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín. 
 Dne 18. listopadu v Sokolovně proběhl
za účasti rodičů, pedagogů a přátel druhý
ročník slavnostního „stužkování“ maturitních
tříd – oktáva a G-4. 
Dne 25. listopadu se uskutečnilo společné
setkání všech zaměstnanců SOŠ Slavičín
a GJP Slavičín na zámku Nový Světlov v Boj-
kovicích. 

Bc. Marie Stejskalová

Noová etapaaa v živootě sslouučenýcchhh
střřednních šškkkol

Gymnázium Jana Pivečky a Střední od-
borná škola Slavičín, takový název ponese
od 1. 1. 2012 nový sloučený subjekt. Tato op-
timalizace je nevyhnutelným ekonomickým
a demografi ckým důsledkem vývoje posled-
ních let nejenom ve Slavičínských školách,
ale je také trendem v celé České republice,
směřujícím ke zvýšení kvality poskytované-
ho středoškolského vzdělávání. Budování
otevřené školy k veřejnosti u všeobecného
a odborného vzdělávání, k seberealizaci

žáků a učitelů, k zabezpečení uplatnitelnosti
na trhu práce absolventů, k nabídce možnosti
celoživotního vzdělávání (fi remní vzdělávání,
rekvalifi kace, kurzy) a k formování školy jako
podnikatelského prostředí pro zaměstnance,
veřejnost i fi remní partnery – to musí být 
hlavní cíl nejenom vedení školy, ale všech,
kteří mohou jakkoliv školu ovlivňovat. Díky
všem zaměstnancům může nová škola nava-
zovat na kvalitu v pedagogicko výchovném
procesu a musí být nadále schopna oslovovat 
potenciální uchazeče atraktivností oborové
nabídky a moderním programem výuky.
Budování školy je podmíněno širokou spo-
luprací s rodiči, podnikatelskými subjekty,
základními školami, městem Slavičín, zři-
zovatelem Zlínským krajem a veřejností.
V uplynulém období tato spolupráce byla
zásadní podmínkou existence jak gymnázia,
tak střední odborné školy. Následující léta
si vyžádají tuto vzájemnou pomoc ještě více
prohloubit, neboť jenom tak se může škola
dále rozvíjet a být schopna zaujmout, oslovit 
a vytvářet dobré jméno v povědomí celého
regionu jižního Valašska. 

Vážení rodiče, žáci a spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás všechny ubezpečil,

že jako ředitel nástupnické organizace chci
pro Slavičín a okolní region ze všech sil budo-
vat a rozvíjet střední školu, jak v odborném, tak
gymnaziálním vzdělávání, na kterou bychom
mohli být hrdi a která si oprávněně ponese
jméno Jana Pivečky. Moje koncepce rozvoje
školy je zveřejněna na www.gjpslavicin.cz.
Spoléhám však na Vaši pomoc a spolupráci.

Přeji Vám šťastně a v poklidu prožité vánoční 
svátky.  Mgr. Josef Maryáš, 

 ředitel nástupnické organizace

Děějeppisná eeeexkurzee
Dne 18. října 2011 se studenti třídy G-3 

a dějepisného semináře zúčastnili prohlíd-
ky Archeoskanzenu Modrá na Moravě a bazi-
liky Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě. 

I když říjnové počasí nebylo zrovna nej-
vhodnější k procházce po lokalitě původního
velkomoravského sídliště, byla tato exkurze 
ve skanzenu obohacená o spoustu zajímavostí. 
Studenti si mohli na vlastní oči prohlédnout 
slovanská obydlí a porozumět tak více stylu 
tehdejšího života. Pozoruhodné byly obzvlášť 
archeologické nálezy z období pravěku i Velké 
Moravy, které zde byly vystaveny u příležitosti 
stého výročí archeologie na Modré. Neméně 
poutavý byl také výklad pana Pecky, který 
dokázal, že je opravdový znalec, a byl ochotný 
odpovídat i na všetečné dotazy gymnazistů.

Velehradská bazilika prochází v těchto 
dnech rozsáhlou rekonstrukcí, ovšem i přesto 
byli studenti uchváceni monumentálností 
této církevní stavby. V zajímavém výkladu 
paní průvodkyně se seznámili nejen s historií 
této památky, ale také s plánovanou úpravou 
zdejšího areálu, která souvisí s přípravami 
oslav příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu. Od této významné události 
uplyne již 1 150 let, a tak snad v roce 2013 
na Velehradě znovu na shledanou. 

Danuše Končická, septima

Gymnázium Jana Pivečky

Slavičínští gymnazisté na návštěvě v Modré 



5

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

prosinec/2011

Chhariitativnníí projekkt ČČtenní pommááhá
„Čtení pomáhá“ je charitativní projekt,

který podporuje rozvoj čtenářství a zároveň
umožňuje dětem přímo se podílet na chari-
tativní činnosti. 

Jelikož se stále hovoří o špatné čtenářské
gramotnosti současné dětské populace, je ten-
to projekt vynikajícím řešením, jak spojit uži-
tečné s potřebným. Jak tento projekt funguje?

Pro dnešní internetové děti je to vlastně
forma hravé soutěže, kdy se žák zaregistruje
na stránkách projektu www.ctenipomaha.
cz. Přihlášený čtenář si vybere některou
z doporučených knih. Zvolenou knihu si
přečte a následně zodpoví několik kontrol-
ních kvizových otázek, týkajících se obsahu
knihy. Po správném vyřešení testu získá kredit 
50 korun, který může věnovat na některou
z aktuálně probíhajících charit, o nichž jsou
na webu zveřejněny potřebné informace. Prá-
vě dětští čtenáři určí, komu získanou odměnu
po přečtení knihy věnují. Úspěšný čtenář
může sám rozhodnout, zda získaná fi nanční
částka bude zaslána například na výcvik asi-
stenčního psa, nebo třeba na invalidní vozík
pro handicapovaného chlapce. 

Je to pouze několik týdnů, kdy se tento
projekt dostal do povědomí našich žáků
prvního a druhého stupně, ale už teď jsme
nadšeni jejich velkou čtenářskou aktivitou
a chutí pomoci jiným. 

Do projektu se prozatím zapojilo kolem
80 žáků, kteří přispěli na charitativní projekty
částkou 8 500 Kč. Abychom jejich píli ještě více
znásobili, rozhodli jsme se, že jejich čtenářské
výkony budeme po celý školní rok bedlivě
sledovat a ty nejaktivnější čtenáře odměníme.
Budeme rádi, když i Vy, rodiče, podpoříte své
děti v užitečném čtení. 

Mgr. Hana Majeriková

111. 111. 201111
„Magická noc“ školní družiny,
spacák jsme měli místo peřiny,
v tělocvičně proběhlo soutěžní klání,
při karaoke jsme byli ke zpěvu zváni.
Noční výpravu po škole jsme zvládli, 
všechny pohádkové hádanky při ní uhádli.
S čistými zoubky jsme znaveni uléhali,
sny se nám o ohňostroji zdály.
Ráno jsme byli jako hejno čiperek,
kromě paních vychovatelek.
Magické datum 11. listopadu
nemělo vůbec žádnou vadu.

Za super zdařilou akci děkujeme paní Ju-
línkové za chutnou snídani, paní Koudelové
a Machů za sladkosti pro děti a panu Ptáčkovi
za provedení karaoke. 

Soňa Lysá, vedoucí vychovatelka

Paaralympiáááda poddruhhé
Dne 8. listopadu 2011 zavlála ve sportovní

hale pomyslná vlajka 2. ročníku paralympiá-
dy třetích a čtvrtých tříd naší školy. Bobo,
maskot těchto her, oslavil první narozeniny.
Dort sice nedostal, ale zábavy a veselí si užil
s námi dost a dost. Letošní hry byly obohaceny
o návštěvu paralympijského sportovce, pana
Erika Fojtíka, který závodně hraje sledge
hokej. Kromě ukázky jeho výstroje a medailí
si děti nenechaly ujít ani poutavé vyprávění
jeho zážitků – ať už ze života či z olympiády
ve Vancouveru. Ale hlavně se zápolilo v ne-
tradičních disciplínách, ve kterých si děti
vyzkoušely aktivity se simulovaným postiže-
ním. Ono ujít kus překážkové dráhy „poslepu“
se svým vodičem, házet tenisovým míčkem
na cíl a střílet na branku v sedu, nebo projet 
dráhu na vozíku není zase tak jednoduché.
Možná se někdo v duchu zamyslel i nad tím,
jak by vypadal jeho život, kdyby byl upoután
na vozík. Všichni to ale brali s úsměvem. Nej-
šikovnější si odnesli diplom, nějaká ta sladkost 
byla pro všechny, a v závěru ještě zbyla síla
na rychlou vybíjenou a roztančenou zumbu.

Mgr. Darja Konečná

Sportovec Erik Fojtík mezi našimi žáky

Naaše Školnníí novinny jssouu nejlepppší!
Tak právě tato úžasná zpráva zazněla

od odborné poroty, která naše noviny ohod-
notila jako nejlepší (bohatý obsah, rubriková
bohatost a pěkná práce s grafi kou) v kategorii
1. a 2. stupně ZŠ. Naše škola se totiž zapojila
do krajského kola celorepublikové soutěže
školních novin a časopisů a na konci října jsme
jely do Starého Města na slavnostní vyhlášení
a ocenění těch nejlepších. Jaké bylo nadšení,
když jsme uslyšely: ...a první místo vyhrává
ZŠ Slavičín Vlára a získává tak titul „Školní 
časopis Zlínského kraje roku 2011“. 

Tři žákyně 9. A (Aneta Urbanová, Martina
Šimoníková a Tereza Štěpančíková) převza-
ly ocenění a spolu s ostatními účastníky si
vyzkoušely s profesionálním novinářem
v kreativní dílně, jak pracovat se slovem,
vytvořily komiks dle zadaného příběhu se
sociální tematikou a navrhly řešení. Za tuto
práci získaly skvělé 2. místo.

Ocenění naší patnáctileté práce nám udě-
lalo velkou radost a určitě nás bude dál mo-
tivovat. Poděkování proto patří všem žákům 
a pedagogům, kteří do novin přispívají a dělají 
je tak výjimečnými. Ať se nám i nadále daří!

Mgr. Jitka Pavlůsková
Mgr. Adriana Maňasová

Základní škola Slavičín-Vlára

Vítězné redaktorky Školních novin

Zveme rodičče s buddoucími pprvňáčky
do předvánoočně vyzzdobené školy na 

DEN OTEEVŘENNÝCH DVEŘÍ
I. stupně Zákkladní škkoly Slavvičín-Vlára

ve středu dne 14. prosincee 2011
v době odd 12.00 ddo 17.00 hhodin.

Společně ssi prohléédneme vvšechny 
prostory, oomrknemme, kde sse bude 

v lednu konnat zápiss do prvnních tříd 
a zkusíme si třebaa i zahrát pexeso 

na innteraktivvní tabuli.
Na všechnny se těšší paní uččitelky 

z prvního sstupně ZZŠ Vlára Slavičín

Vážení rodičče, srdeččně Vás zzveme na 

DEN OTEEVŘENNÝCH DVEŘÍ
II. stupně Zákkladní škkoly Slavvičín-Vlára

ve čtvrtekk dne 8. prosincee 2011 
Nabízíme inddividuálnní prohlíídku školy 

v dopoleddním i oddpolednímm čase 
od 8.30 do 17.00 hodin, ale takké možnost 

společného setkánní v 15.000 hodin
ve Školnímm informmačním centru 
(přízemí ddveře č. 1108) s výkkladem

a následnnou prohlídkou šškoly. 
Těšíme se na VVaaši návšttěvu! 

Koontaktníí osoba: 
Mgr. NNaďa Zeemánkovvá, 

výcchovný pporadce
teleefon 577 341 304,, 

e-mail vychh.poradcce@zsslavvicin.cz

Základní škola Vlára 
Vás srdečně zve na

ZÁVĚREČNÉ 
TANEČNÍ
žáků devátých tříd

v pátek 9. prosince 2011
od 16 hodin v sále Sokolovny

Vstupné: dobrovolné
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Slaavnnostní pppředánní ceen 
zaa účaasti VVIIP hostů

Dne 10. listopadu 2011 se v tělocvičně
školy uskutečnilo, za přítomnosti všech žáků
a pedagogů, slavnostní předání cen vítězi
celostátní soutěže v programování řídicího
sytému FANUC Vladislavu Dufkovi, žáku
třídy MS-4. 

Že šlo o zcela mimořádnou událost, doka-
zuje i seznam hostů, kteří se slavnostního aktu
zúčastnili. Zlínský kraj zastupoval Mgr. Josef 
Slovák, člen Rady Zlínského kraje pro oblast 
školství, mládeže a sportu. Dále byli přítomni
dva zástupci Svazu strojírenské technologie
Ing. Pavel Čáp a Ing. Leoš Mačák, zástupce
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. La-
dislav Ondřej, ředitel společnosti FANUC FA
CZ, s. r. o., Ing. Rostislav Novák, dva zástupci
z partnerské školy v Dubnici n. Váhom Ing. Mi-
roslav Dziak a Ing. Peter Stráňava, ředitel GJP
Slavičín Mgr. Josef Maryáš a zástupce města
Slavičín, místostarosta Ing. Pavel Pinďák.

Po slavnostním aktu následovalo pracovně-
společenské setkání všech výše zmíněných
hostů a zástupců města Slavičín v salonku
na zámku ve Slavičíně. 

V souvislosti s touto soutěží ještě připo-
mínáme, že v rámci realizace projektu pře-
shraniční spolupráce SR-ČR „Prohloubení
přípravy žáků strojírenských oborů na jejich
budoucí povolání spoluprací s partnerskou
školou“ jsme na naší straně pořídili CNC sou-
struh s řídicím systémem FANUC a v rámci
aktivity „Školení pedagogických pracovníků
na programování CNC stroje“ jsme rovněž
získali programovací software FANUC Ma-
nual Guide. Díky realizaci tohoto společného
projektu tak mají naši žáci v odborném vý-
cviku možnost učit se programovat moderní
CNC stroje za pomoci nových softwarových
nástrojů, což je další výborný přínos pro
uplatnitelnost na trhu práce.

Mgr. Jana Kubíčková

Slaavnnostní oootevřenní nnovýých
p ýpoočítaačovýcchh učebeen

 Grantový projekt CZ.1.07/1.2.08/02.0012
Dne 19. října 2011 byla slavnostně otevřena

nová počítačová učebna, která byla pořízena
z fi nančních prostředků grantového projektu
Evropské unie Rovná šance. Do nové učebny
bylo zakoupeno 15 ks počítačů, promítací
plátno, dataprojektor, tiskárna a keramická
tabule – vše v celkové hodnotě 292 860 Kč.
Tato učebna je určena především pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ji
budou využívat nejen ke studiu informatiky,
ale i cizích jazyků a jiných odborných před-
mětů. Vzhledem k tomu, že škola využívá
e-learningový systém LMS Moodle, mají žáci
možnost naučit se pracovat s tímto progra-
mem a průběžně zdokonalovat své znalosti
a dovednosti.

Poděkování patří také sponzorům, kteří
se fi nančními prostředky podíleli na uvedení

učebny do provozu: Zlínský kraj – Mgr. Josef 
Slovák, BTH Slavičín, spol. s r. o. – Ing. Oldřich
Kozáček, JOGA Luhačovice, s. r. o. – Ing. Josef 
Gabryš. Z těchto prostředků byl zakoupen
elektromateriál, lavice, židle, koberec a pro-
vedeny elektroinstalační práce v celkové
hodnotě 183 000 Kč. 
Ing. Regina Hrabinová, projektový manažer

 Grantový projekt CZ.1.07/1.1.08/01.0053
Téhož dne byla otevřena další počíta-

čová učebna, tentokrát v dílenské budově,
pořízená z fi nančních prostředků  projektu
Modernizace a inovace náplně výuky v oblasti
programování CNC strojů pro obor mechanik
seřizovač-mechatronik, který je spolufi nan-
cován Evropskou unií a státním rozpočtem
České republiky. 

V nové učebně byla upravena elektroin-
stalace – nové rozvody a osvětlení v celkové
hodnotě 79 400 Kč; dále bylo zakoupeno 5 ks
programovacích stanic pro CNC řízení iTNC
530 HEIDENHAIN za 161 300 Kč, byl pořízen

notebook v ceně 31 000 Kč a zakoupeny licen-
ce na program SolidWorks pro 30 uživatelů 
v ceně 39 600 Kč. 

Učebna je určena pro výuku CNC progra-
mování, kreslení v programech SolidWorks 
a EdgeCam žáků oboru mechanik seřizovač 
- mechatronik, ale využívají ji také žáci oboru 
obráběč kovů.

Poděkování patří sponzorům, kteří se 
fi nančními prostředky podíleli na uvedení 
učebny do provozu – KOWAG, s. r. o., Ro-
kytnice – p. Jaroslav Vágner, ZEKA Slavičín 
– Mgr. Lumír Zezulka.
Ing. Michal Horalík, manažer – koordinátor

Ottevřřený ddooopis jakko závvěr 
p pKoonfeerencee na poddpooru řemesseeel 

Grantový projektCZ.1.07/1.1.08/01.0053
Modernizace a inovace náplně výuky 

v oblasti programování CNC strojů pro obor 
mechanik seřizovač – mechatronik

Vážení příznivci a přátelé středního odbor-
ného vzdělávání, v rámci uvedeného projektu 
proběhla ve čtvrtek 19. října 2011 konference 
na podporu řemesel a odborného vzdělávání 

za přítomnosti předsedy
Krajské hospodářské
komory Ing. Zdeňka
Lukšíka CSc., starosty
Slavičína Ing. Jaroslava 
Končického, předsedy
Výboru pro výchovu,
vzdělání a zaměstna-
nost Zastupitelstva Zlín-
ského kraje PaedDr. Pe-
tra Navrátila, zástupců
základních a středních 
škol, regionálních fi rem
a sociálních partnerů.

Na konferenci byl 
projednán především
demografi cký vývoj v re-
gionu, jeho důsledky
pro střední odborné

školství a následný dopad na regionální fi rmy 
v oblasti zaměstnanosti odborně vzdělaných 
absolventů středních škol.

Jak konstatoval jeden z účastníků, střední
školy pouze shání „ovečky“ pro naplnění školy 
a tříd. Cílem je získání fi nančních prostředků, 
mnohdy bez ohledu na potřeby společnosti, 
zájem a potřeby regionálních fi rem, často
i rodičů a žáků. Firmy v našem regionu nabízí 
perspektivní a dobře placená zaměstnání, 
ale především odborně vzdělaným lidem se
zájmem pracovat, dále se vzdělávat a plnit si 
své povinnosti. Je tedy nutné směřovat aktivity 
fi rem už do oblasti základního školství a ná-
sledné spolupráce se středními odbornými 
školami. 

Vážení přátelé, dokažte pojmenovat své 
podnikatelské zájmy v delším časovém období 
a tyto promítněte do kariérového poradenství 
na základních školách a následně do spolu-
práce s těmi středními odbornými školami, 
které Vám budou garantovat právě Vaše po-
třeby. Nástrojem mohou být trvalé propagační

Střední odborná škola Slavičín
l

Vladislav Dufek přebírá cenu 
za vítězství v celostátní soutěži 

Otevření nové učebny za účasti sponzorů
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materiály Vašich fi rem na základních školách,
exkurze žáků ve fi rmách, návštěvy odborníků
Vašich fi rem na základních školách, sezná-
mení žáků s perspektivou Vaší fi rmy, jejím
výrobním a sociálním programem. Důležitá
je soustavná aktualizace Vašich internetových
stránek a jejich náplně především pro tuto
věkovou skupinu. 

Pouze společným úsilím regionálních
fi rem jako budoucích zaměstnavatelů, zá-
kladních a středních škol a dalších sociálních
partnerů lze eliminovat demografi cký vývoj
v regionu. Dnes postihuje především odborné
školství a výuku řemesel na středních od-
borných školách, zítra postoupí nedostatek
kvalifi kovaných lidí až k Vašim fi rmám. Jak
na jednání několikrát zaznělo, v současné
době již není problém zajistit strojové a ma-
teriální vybavení fi rem na světové úrovni,

ale získat odpovídající odborně vzdělané
pracovníky.

Věřím, že toto jednání, které zcela jistě
není poslední, je začátkem nové spoluprá-
ce na všech uváděných úrovních s cílem
zkvalitnění odborného vzdělávání a řemesel
především pro potřebu regionálních malých
a středních fi rem a tím následovně zlepšení ži-
votních podmínek a zaměstnanosti v regionu.
Do této nelehké práce přeji všem zúčastněným
hodně sil a úspěchů.

Mgr. Jaroslav Vrba,
zástupce statutárního orgánu SOŠ Slavičín

Spporttovní aaakce 
Dne 31. října jsme se zúčastnili pátého

ročníku mezinárodního fl orbalového turnaje,
který se konal ve sportovní hale ve Slavičíně
(pořadatel GJP Slavičín).

Dne 11. listopadu se v tělocvičně SOŠ
Slavičín uskutečnil sedmnáctý ročník volej-
balového turnaje pedagogických pracovníků,
kterého se zúčastnilo pět škol. Vítězem turnaje
se stala naše partnerská škola SOŠ Dubnica
n. Váhom, druhé místo patřilo SOŠ Slavičín
a třetí místo obsadila ZŠ Štítná n. Vláří. O po-
slední dvě místa se rozdělil nováček soutěže
SPŠ a OA Uherský Brod se ZŠ Brumov.

Dne 18. listopadu proběhl čtrnáctý ročník
turnaje základních a středních škol v košíkové
(pořadatel SOŠ Slavičín). 

Mgr. Jana Kubíčková

Držíte v rukou poslední číslo zpravodaje
tohoto kalendářního roku.

Prosinec svádí k nostalgickým náladám,
voní Mikulášem a Vánocemi, trochou volna
pro nás i naše nejbližší.

Také vybízí k rekapitulaci; vyhlížíme
nový rok s nadějemi, že nám snad přinese
to, co nejvíce potřebujeme: zdraví, lásku,
trošku štěstí, aby se nám dařilo…

Snad se při ohlédnutí zpět na období
tohoto kalendářního roku nemusíme stydět.
Snažili jsme se svým klientům nabídnout 
maximum a snad se nám to i z větší části
podařilo.

Pokud se vesměs dařilo, nestojí za tímto
faktem pouze práce čtyř interních pracovnic
domu dětí, ale také práce více než dvou
desítek externích pracovníků, vedoucích
zájmových kroužků, dobrovolníků, rodičů,
spolupráce s dalšími organizacemi a insti-
tucemi a samozřejmě i zřizovatel.

Všem těm patří náš nejupřímnější dík
za všechno, co pro nás v období tohoto
kalendářního roku udělali.

A ještě tak trošku o dění v našem zařízení
v poslední době. 
Dne 10. listopadu se v Lutopecnách u pří-
ležitosti odhalování památníku generála
Šišky uskutečnil bohatý doprovodný pro-
gram, jehož součástí byla i výstava modelů;
vystavovaly se tam i práce dětí modelářských
kroužků našeho zařízení.
Dne 15. listopadu jsme se spolu se ZŠ
Malé Pole Slavičín podíleli na jejich akci
Lampiónový průvod aneb Šmoulové hledají
světýlko.
Dne 19. listopadu se naši modeláři

účastnili prestižní modelářské výstavy Ho-
donínský hrozen. 
Dne 25. listopadu jsme plavali v krytém
bazéně v Luhačovicích.
 Dne 27. listopadu jsme se Sokoly organi-
zovali soutěž Závodí celá rodina.
Dne 27. listopadu jsme pořádali víkendový 
šachový turnaj. 
 Dne 30. listopadu jsme organizovali
přebor místních škol v šachu.

Poslední kalendářní měsíc roku našim
klientům nabízíme:
1. 12. – pečení perníčků
2. 12. – účast našich dětí v programu
Rozsvícení vánočního stromu; vypustí zde
i balón splněných přání
7. 12. – účast nejlepších slavičínských
šachistů na krajském přeboru škol ve Zlíně
– Malenovicích
8. 12. – zdobení perníčků s paní Hlavi-
covou
9. 12. – zájezd do Galaxie Zlín
16. 12. – zájezd na plavání v krytém
bazéně v Luhačovicích
 26. 12. – účast našich rybářů na Štěpán-
ské rybářské soutěži v Brumově-Bylnici

Na řadu přicházejí vánoční svátky – vol-
no – prázdniny.

Přeji všem klientům našeho zařízení,
interním i externím pracovníkům, vedou-
cím zájmových kroužků, ale v podstatě
všem obyvatelům našeho města, krásné
prožití vánočních svátků a jen to nejlepší
do roku 2012. 

Zdenka Odehnalová, 
ředitelka DDM Slavičín

Účastníci konference na podporu 
řemesel a odborného vzdělávání

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

V úvodním říjnovém turnaji Celostátní 
ligy v Luhačovicích Slavičané podlehli 
Zlínu a poté i východočeskému Sádku. 
Další týden se vydali do Prahy, kde utrpěli 
dva desetibrankové debakly od Klatov 
a pražského Chemcomexu. 

Celostátní liga sálového fotbalu – fut-
salu pokračovala 5. a 6. kolem a jeden 
z turnajů se odehrál i v sobotu 12. listopa-
du ve Slavičíně. Po několikaleté pauze se 
v místní hale SK hrála opět sálovka, když 
domácí Jerevan konečně zabral a před 
slušně zaplněnou halou získal cenné 
čtyři body.

Začátek prvního utkání s jihočeským 
Větřním nevypadal pro Valachy dobře, 
neboť hosté se do půle dvakrát trefi li mezi 
tři tyče. K velkému obratu zavelel hrdina 
utkání Broněk Fojtík, který třemi brankami 
pokořil brankáře Klaboucha. V závěru už 
Jerevan koncertoval a po zásluze dovedl 
utkání k prvnímu vítězství v soutěži.

Další zápas s druhým týmem tabulky 
z Prachatic Slavičané odehráli velmi dob-
ře a dlouho sahali po cenném vítězství. 
Nejdříve šli Mackem do poločasového 
vedení, pak hosté srovnali. Domácí kon-
trovali Fojtíkem, aby necelé dvě minuty 
přišli o vítězství po nenápadné střele Caise. 

Další turnaj odehrál Jerevan 19. listo-
padu doma proti Jilemnici. V prosinci se 
Slavičané nejdříve vydají 3. 12. do Rokyt-
nice v Orlických horách, potom je 10. 12. 
čeká turnaj ve Stonavě a 17. 12. se představí 
v hale Euronics ve Zlíně. Více na www.
jerevanslavicin.cz. Petr Koseček

Doommácí zááápasy v pproosinci 222011
Jihomoravská divize
KK CAMO Slavičín B – KK Orel Telnice, sobota 
10. 12. 2011, 14.00 hod.

Dorost 1. liga
Dorostenci hrají v prosinci 4. 12. 2011 jenom 
„venku“ ve Valašském Meziříčí.

Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín A – TJ Spartak Přerov B, 
sobota 3. 12. 2011, 10.00 hod. 
(čtyřdráhová kuželna Zlín)
www.kkslavicin.cz

Nabízíme fi rmám možnost své prezen-
tace v prostorách kuželny, 
tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček

Pronájem zrekonstruované kuželny
1 hod./150 Kč/1 dráha
vhodné pro skupiny i jednotlivce,
tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma

Jerevanu se vstup do 

Kuželkářský klub Slavičín

ligy příliš nepovedl 
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Zákaznické centrum bude přes 
svátky uzavřeno, ale provozy drží 
pohotovost 

Společnnost MMORAVVSKÁ VODDÁÁÁREN-
SKÁ, a. ss., si dovoluuje oznámmitt svým 
zákazníkůům, že mezi ssvátky, tj vve dnech 
od 26. 12. 2011 ddo 30. 112. 2011 včeettnně, bu-
dou uzavřena vššechna Zákaznickkáá centra 
společnostti MORRAVSKKÁ VODÁRENNSKÁ, 
a. s., v OOlomouuci, Prostějově, UUnnničově, 
Konici, ve Zlíně i Valašsských Klobboouukách. 
Výjimku ttvoří sstředa 28. prosincceee 2011, 
kdy budouu všechhna cenntra pro záákkaazníky 
otevřena ood 8 doo 17 hoodin. 

Přes svvátky bbude i nadále k ddissspozici
zákaznickká linkaa 840 6668 668, kdee mmmohou 
zákazníci hlásitt případdné poruchhyyy a ha-
várie 24 hhodin ddenně. Provozy jaakkko jsou 
úpravny vvody aa čistírnny odpadnníccch vod 
fungují v třřísměnnném pprovozu po ceeelý rok. 
Pracovnícii z rozvvodu voody i kanaliizaaací drží
celé svátkyy pohootovost,, a tak se oddběěratelé 
nemusejí bát, žže by vv případě hhhavárie 
zůstali bezz pommoci. V ppohotovostti budou 
lidé, voziddla i těžká tecchnika. 

„Vodohhospoddáři drží pohotovvoosst celé 
svátky, v ppřípaděě porucchy naši praacccovníci
zastaví unnikajíccí voduu i běhemm svátků 
v průměruu do jeedné hoodiny po naahhhlášení 
havárie. VVe většině příípadů pak ppoooruchu 
odstranímme ještěě téhož ddne nebo násssledují-
cí pracovnní den,“ potvrrdila tiskováá mmluvčí 
s tím, že ppokud přeruššení dodávvkkyy vody 
potrvá délee, budou cisteerny s pitnoouu vodou 
i během svvátků samozřřejmostí. 

Společnnost MMORAVAVSKÁ VODDÁÁREN-
SKÁ, a. s.,, přejee všem svým zákaazznníkům 
a partnerům mmnoho rradosti a úússspěchů 
v roce 20112.

MORAVSKKÁ VOODÁREENSKÁ, a. ss.
840 668 6668 – 24 hod ddenně haváárrie 
i zákazniccké zálležitostti, www.smmvv.cz

VÁNOČNÍ PRODEJ 
KAPRŮ

- RYRYBÍ POOLÉVKA
- ZABIJAAČKOVVÁ POLÉVVKA
ve čtvrteek 22. pprosince 2011

MASNNA ELVAA – ve dvvoře

Tip nna dárrek k VVánnoccům 
„zza hhubiččkkku“. 

ý p jDáárkkový ppppoukazz ddo LLeja ssaaalonu!!ý p j
Poukaz se speciálním vánočním 

designem je v libovolné hodnotě, je jen 
na vás, kolik chcete zaplatit. Obdarovaný 
si pak vybere jakoukoli ze služeb salonu 
v dané hodnotě (kadeřnictví, manikúra, 
pedikúra, kosmetika, hubnoucí lymfatické 
masáže řízené profesionálním přístrojem, 
prodlužování řas, vlasů, bio lampa proti 
akné a vráskám, modeláž nehtů, vlasové 
kúry, parafínové zábaly a mnoho dalších).

Nové časopisy, čaj i káva ZDARMA. 
U nás si odpočinete.
Leja salon, K Hájenkám 312, Slavičín

(vedle pošty). Tel.: 737 044 823

Zveme Vás na

VÁNOČNÍ KONCERT
22. prosince v 19.30 hod.

Dům kultury Uherský Brod
Účinkují: 

PETR BENDE ILONA CSÁKOVÁ
a Dětský pěvecký sbor

TUČŇÁCI ZUŠ Slavičín

Restaaurace a vývařovnna

Záložna Slavičín
přeje všeem svýmm zákaznííkům 

a obchhodním partnerůům 
veselé proožití vánnočních ssvátků 

a šťastný novýý rok 20112. 

Moravská vodárenská
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Úspěšný střelec – fotbalista Vašek Tomšů

Cantare spolupracuje na hudebním projektu Michala Horáčka

Setkání žáků ZŠ Vlára 1989-1998

Jen málokterý fotbalista v širokém okolí
se může pochlubit takovou střeleckou bilancí
jako útočník Nevšové, 26letý Václav Tomšů.

Odchovanec Nevšové, který začínal s fot-
balem v šesti letech a od té doby pravidelně
nastupuje za svůj mateřský oddíl (s výjim-
kou sezony 2003/2004), vstřelil svůj stý gól
teprve před dvěma lety, a to 10. května 2009
na Březové. Na vstřelení další stovky mu
stačily dva roky! Ten dvoustý padl v utkání
proti Poteči, kde zaznamenal hattrick.

V loňské sezoně 2010/2011 vstřelil úcty-
hodných 47 branek, kdy se mu podařilo

Vašek Tomšů vstřelil svůj dvoustý gól za Nevšovou! 
skórovat ve dvaadvaceti zápasech z celko-
vých šestadvaceti. Za to obdržel i ocenění
od OFS Zlín. 

V rozehrané letošní sezoně vstřelil 25 gólů,
trefi l se ve třinácti zápasech ze čtrnácti celko-
vých. Z toho čtyřikrát zaznamenal hattrick,
jeden dokonce v rekordním čase 6 minut! 

Tato ojedinělá bilance hráče Nevšové si
zaslouží velkou pochvalu a přání, aby ještě
mnoho takových úspěšných zápasů za Nev-
šovou odehrál.

Vašku gratulujeme a děkujeme!
Za výbor TJ Sokol Nevšová Tomáš Juriga

Žáci, kteří nastoupili do základní školy
Vlára ve Slavičíně v roce 1989 a mnozí ji
opustili v roce 1998, se setkali 29. října
odpoledne opět před svojí školou. Pozvali
i své třídní učitele i jiné učitele. 

Po prvním nesmělém okukováním
a otázkách Kdo je kdo? jsme si prohlédli
školu. S údivem mnozí komentovali změny,
které zde od doby, co se zde učili, proběhly.
Obdivovali nové moderní učebny, výtah
a další zařízení.

Po prohlídce – to už jsme se všichni
opět znali – jsme se všichni vyfotografo-

ČESKÝ KALENDÁŘ je hudební projekt 
textaře a básníka Michala Horáčka, ve kte-
rém dává příležitost zkušeným i začínajícím
skladatelům zhudebnit své villonské balady.
Materiál na kalendář Horáček vybíral z ti-
síce zhudebněných příspěvků a nazpívání
skladeb nabídl jak známým zpěvákům (Bára 
Basiková, Ondřej Ruml, Lenka Dusilová,
Lucia Šoralová), tak také nadšeným amaté-
rům. Hudebně se na projektu podílí např.
Petr Hapka, nebo Josef Fojta (muzikant Hra-
dišťanu), který ke spolupráci na nahrávání
dvou skladeb přizval i náš pěvecký sbor
Cantare. 

V sobotu 5. listopadu jsme se sešli v na-
hrávacím studiu v Městském divadle ve Zlí-

ně a nahráli sborové části balady Pražské 
Jezulátko (září) pod taktovkou autora hudby 
Josefa Fojty. Sólový part obdivuhodně nazpí-
vala pětiletá Magdalenka Brhlová. Píseň pro 
červenec, Nepřeberná pokušení (hudba Petr 
Hapka, instrumentace Ondřej Brzobohatý) 
nazpíval František Segrado a sbor k ní nahrál 
vokální pasáže.

Pro zpěváky je tato studiová spolupráce 
cennou zkušeností a nahlédnutím do práce 
profesionálních muzikantů a zpěváků.

Na baladu Pražské Jezulátko se můžete 
těšit již v prosinci, zazní na Adventních 
koncertech ZUŠ 18. prosince v kostele 
sv. Vojtěcha. 

Zpěváci Cantare

Mně to ale nestačilo, zajímalo mě, jak to,
že školní jídelna ZŠ Vlára, která vaří pro více
jak půl tisícovky lidí denně, má čím dál
chutnější jídlo a čím dál více spokojených
strávníků. Vím to od dětí, rodičů i ze své
vlastní zkušenosti. A že jsou děti nároční
a přísní strávníci se ukázalo např. na tom,
že si ti nejmenší všimli, že dostávají menší
porce než ostatní. Odpověď jim i jejich ro-
dičům byla jednoduchá. Strávníci jsou totiž
rozděleni podle věku, dostávají různé porce
a také za ně jinak platí. 

Ještě mě také zajímalo, jak se třeba dělají
buchty, protože když jsou na jídelníčku, je
jich pěkná hromada. Myslel jsem, že je třeba
nějaký stroj „buchtovačka“. Není, pomáhá

dělička těsta a po třetí hodině ranní nastoupí 
kuchařky, které vše musí zvládnout samy. 
A to je i odpověď, jaké je tajemství kvalitní 
a dobré kuchyně. Je to šikovnost a obětavost 
pracovnic jídelny, vedoucí paní Hrabinové, 
šéfkuchařky paní Jančaříkové a dalších sedmi 
kuchařek a pomocnic. 

Bez podpory vedení školy, které jim pořídi-
lo nejmodernější zařízení, by to samozřejmě
také nešlo. Udržet tuto kvalitu a spokojenost 
strávníků bude tou nejtěžší úlohou. 

I když nemohou získat Michelinské 
hvězdičky, přeji jim, aby alespoň v soutěžích 
školních jídelen získaly nějaké zasloužené 
ocenění.

JUDr. Pavel Sova

Stačí říct, že Vám prostě chutná

vali nejdříve před školou a pak v parku
na schodišti. Na zámku jsme pak zasedli
a povídali a povídali – jak se komu daří,
kdo již má rodinu, kolik dětí... a tak dále
a tak dále... K tomu hezky pouštěl hudbu
pan učitel Ptáček.

Je chvályhodné, když se po létech lidé
setkají, i když třeba dříve k sobě měli tro-
chu jiný vztah. Za ta léta dozrají, naberou
zkušenosti a najdou cestu k sobě. 

Všem, kteří setkání připravili, ale i všem,
kteří se jej zúčastnili, patří poděkování. 

Mgr. Miloslav Mareček

POZOR, ZMĚNA ORDDINAČNÍ DOBY 
MUDr. Jiří HEENČL 
upozorňuje svvé pacienntky 
na změnu ordinačníchh hodin:
Po 7 – 15, Út 77 – 15, Stt operačnní den
Čt 7 – 17, Pá 77 – 13
Tel.: č. 577 3411 337

MUDr. Marie Častulíková
19. 12. – 22. 12. 2011 – DOVOLENÁ
zástup: 
19. – 20. 12. MUDr. Zabloudil
21. – 22. 12. MUDr. Pinďáková

MUDr. Roman Űberall oznamuje, 
že ve dnech 12. – 16. 12. 2011 
NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Pinďáková 
na poliklinice.

MUDr. Jolana Malotová oznamuje, 
že ve dnech 27. – 30. prosince
NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

Městská nemocnice Slavičín oznamuje, že
od 1. 12. 2011 přerušuje provoz
ENDOKRINOLOGICKÉ AMBULANCE.
Přerušení provozu ambulance bude trvat 
zhruba dva roky.

MUDr. Libor Palkovský 
ředitel nemocnice
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NAROZENÍ
Antonín a Denisa Balšanovi – syn Jonáš
Antonín
Milan Tyleček a Lenka Pjajková – syn Jakub
Josef Tománek a Jitka Vařeková – syn Josef
Tomáš a Zuzana Hrnčiříkovi – dcera Adéla
Martin a Petra Janštovi – dcera Klára
Ladislav a Petra Šomanovi – syn Pavel
David a Renata Novákovi – syn David

j j pPokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŘÍJEN

ÚMRTÍ
 7. 10. 2011 Markéta Červenková, 61 let, DivniceČervenková, 61 let, Divnice
 16. 10. 2011 Emilie Šiššková, 86 let, Slavičín
 20. 10. 2011 Jozef Adaamčík, 91 let, Slavičín
 23. 10. 2011 Drahomíra Šikutová, 81 let, Rudimovra Šikutová, 81 let, Rudimov
 24. 10. 2011 Jiřina Salvetová, 84 let, Hrádekl l d k
 22. 10. 2011 Miroslav Struhař, 44 let, Slavičín
 28. 10. 2011 Milan Bařina, 81 let, Hrádek
 28. 10. 2011 Petr Onderka, 53 let, Slavičín

SŇATKY
David Fábera a Hana Petřkovskáká
Jan Dobiáš a Jana Kúdelová
David Rubeš a Marcela Vítková
Radoslav Ondráček a Lenka Ruibarová
Vladimír Žeravčík a Zdeňka Štýblová
Pavel Bor a Kateřina Psotková
Martin Fojtů a Lucie Machalová

Dne 21. prosinnce 2011 vzpomeneme
5. smutné výýročí úmrtí naší milé

maminky, panní Ludmily HUBÍKOVÉ
zee Slavičína. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 29. prrosince 2011 uplyne 
smutných 5 let od úmrtí pana 

Joseffa POLÁŠKA.
ý

S láskou aa úctou vzpop mínajíj  
manželka a dcery s rodinami.

Dne 26. prosince 2011 vzpomínáme 
25 roků od úmrtí naší maminky 

a babičky, paní Matyldy DVORSKÉ
y

a zároveň jssme letos vzpomněli 
30 let od úmmrtí tatínka, dědečka, 

pana Vinceence DVORSKÉHO.
Děkujeme vššem, kteří vzpomenou 

s námi.

Dne 30. 11. 2011 uplynulo 
a 31. 1. 2012 uplyne 12 let, 

kdy nás navždy opustiližd tili
Zdeněk a Ivan KUNDEROVI.

Stále vzpomíná maminka 
a bratři Jan a Petr.

Dne 1888. prrrosince 2011 
si připomennemme 10. výročí úmrtí

naaší mmaminky 
Štěpánnky RROKYTOVÉ.

y

28. prosincce 20001 zemřel náhle 
i jjejíj  syyn a nááš bbratr JiřJ í ROKYTA. 

S láskkkou vzpomínají 
dcerrry s rodinami.

DneDnDn  10. pprosinnnce 2011 vzpomomomp eneeneeneme me me 
20. výrrročí í í úmrtí panaanaa

FrarFraFrantintntnt ška CCHMMMELM Y z RRRudiudiudiud movmovmovmova. a. a.a
S lS lS lláskáskáskáskou ou ou ouou a úaaa ctoooou vvvvvzpomínmínmíná má má mmanžanžanžanžn elkelkelkelke a a a a 

a dětttit  s rrrodinami.

Dne 5.. prosiosiosiincencencencence 2011 1111 11 11 
vzpomenemmme pppppátétététété vý vý vývývýročočočočočí úí úí úí úí úmrtmrtmrtmrtmrtííí
naší drahé mmmammminky a babbababa ičkičkkyyy, 

paní Božženyyy MATULLLOVÉOVÉOVÉOVÉ
y

zee Šaaanova. 
yyyy

Synnnnovéovéovéové a dceery s rodiddd nammmiii.

Dne 6. prosince 2011 
uplyne 10 let od úmrtí l 10 l t d ú tí

pana Josefa KAPUSTY z Hrádku.Y
S láskou a úctou vzpomíná manželka 

syn, a dcera s rodinami.

Dne 5. prosince 2011 uplyne 
10 let od úmrtí našeho 

milovaného tatínka, pana 
Antonína KOZUBÍKA z Hrádku.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
spop lečně s námi.

S úctou a láskou vzpomínají děti 
s rodinami.

DneDneDne 1. prp osince 2011 vzpvzpvzppomeomeomenemnemneme ee 
15.15.15.5  vý vý vývýrrročr í, kdy nás opuspuspuspustiltilili  ná ná nán š ttttatíatíatatíneknekneknek 
a ma ma ma manannanžel, pan Staaaanisnisnisnislavlavlavlav BU BU BUB RIÁÁRIÁRIÁNEKNN

ppp
.

S lS lS lS l láskáskáskáskskou oooo vzpomímímímíínajnajnajnajnají mí mí mí mmanananžaa elklklkkkaa aa  dcdcdcceryeryeryerery 
s rs rrrrodiodiodidd namnananana i.

Už Už Už UU je jejjej tomu 111115 l5 l5 l5 l5 let,e  kdy nás navždy 
opuopuopuop stil pan JosJJJ ef ČÍŽ

y
 ze Slavičína. 

Za ZZaZa tichou vzpomínku děkují manželka 
a děti s rodinami.

Dne 16. prosince vzpomeneme 
2. výročí úmrtí pana

Rostislava OCELÍKA 
ý

ze Slavičína.
Dne 15. 10. 2011 by se dožil 89 let.D 15 10 2011 b d žil 89 l t

S láskou vzpomínají manželka 
Miloslava, dcery s rodinami 

a ostatní příbuzenstvo.

žil 40 let Dne 22. prosince 2011 by se dož
pan Martin POPELÁK

p y
vičína.ze Slav
s námi. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s

S láskou a úctou 
dinami.  vzpomínají rodiče a sestry s ro

yne DneDneDne 28 28 28 pp. prosrosrosincincince 2e 011 uply
ila paní6 s6 s6 smutmutmutnýcnýcných lh llet,et,et, kdkdkdy nás opusti

LudLudLudmilmilmila Ba Ba BELŽELŽELŽÍKOÍÍ VÁ 
ý yy

ádku.z Hrá
za tichou S lS lS láskáskáskou u u a úctoctoctouuu vzpop mínajíj  a z
synové vzpvzpvzpv omíomíomíomí kknku děkují manžel a s

s rodididid namnnn i.

Přátelé z láásky, sdružennííí pro
handicappované děěti a mláddeež ze 
Slavičínaa a přřilehlého okolíí dděku-
je za spoonzorský ddar o. s. UUUnArt 
a všem ppořaddatelůmm, kteří se podí-
leli na usskuteečněnní akce Beennnefi ce 
bez bariéér.

Blahopřejeme

Dne 3. prosince 2011
oslaví krásné jubileum paní

Vlasta JUŘENÍKOVÁ.
Hodně zdraví, spokojenosti, 

pohody a pracovních úspěchů
přeje rodina

a všichni přátelé a známí.
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Ve dnech 16. a 17. 9. 2011 jste možná ve Sla-
vičíně potkali mladé lidi s „papíry“ v ruce.
Bylo to 28 mladých lidí z 9 dětských domovů,
účastníků letošního ročníku projektu Atd…
– snaha o integraci mladých lidí z dětských
domovů do společnosti. Jedná se o víkendový
seminář, jehož náplní je setkání mladých
lidí z dětských domovů za účelem výměny
zkušeností a interaktivní přípravy na samo-
statný život po odchodu z dětského domova.
Důležitými prvky setkání je střet mladých
lidí vychovávaných v DD s realitou, možnými
vzory a konfrontace s povinnostmi dospělého
člověka, zodpovědného za svá rozhodnutí.
Tito mladí lidé se během celé akce rozhodují
sami za sebe a pro sebe, pracují na uvědomění
si vlastních snů a cílů. Prostředkem k dosažení
cíle je praktický trénink situací, které na mla-
dé lidi z DD čekají po odchodu ze zařízení.

Je nám ctí a potěšením,
že na tomto místě můžeme
poděkovat manželům
Macháčovým z Prahy,
kteří už téměř rok při-
spívají k tomu, že každé
narozeniny v Dětském
domově ve Smolině se
nesou ve znamení splně-
ného dětského snu. Díky 
jejich laskavosti si totiž
každé dítě u nás může
přát ke svým narozeni-
nám dárek, který mu pak
při narozeninové oslavě
jejich jménem předáme.
Naše „přátelství na dálku“
je o to radostnější, že paní
Macháčová pochází z blízkého Slavičína a je
tedy tak trochu vlastně „naša“. Vážíme si této
pomoci a jsme rádi, že manželé Macháčovi
patří k lidem, kteří našemu dětskému domo-
vu a jeho obyvatelům podávají pomocnou

Je nám ctí a potěšením

ruku a jsou důkazem pravdivosti Senecova
výroku o tom, že „Člověk je zrozen k vzá-
jemné pomoci.“ 

Za všechny děti i tety z Dětského domova 
ve Smolině děkuje teta Eva Sáblíková

Klub důchodců ve Slavičíně již několik
let pořádá zdravotní vycházky do přírody.
Ta poslední nás vedla po cyklostezce ze
Slavičína do Hrádku a zpět. 

V měsíci září jsme ke spokojenosti všech
uspořádali zájezd do Kroměříže na zámek
a do Květné zahrady. 

Za KD Slavičín 
Jiřina Brlicová

Z činnosti Klubu důchodců

Vážení čtenáři, dovvolte nám, abbychom 
zavzpomínali nedožitýých stých naarozenin
našeho tatínka, pana Viktora Švvihálka, 
občana Slavičína, poštoovního doruččovatele, 
archeologa - amatéra a aaktivního miilovníka 
historie.

Osud jej z rodného BBrna zavál doo tohoto 
koutu naší vlasti v děttství, spolu s rodiči
a sourozenci. Svoji láskku k historiii a etno-
grafi i objevil až v dospěělém věku, kddy začal 
neúnavně sbírat a shroomažďovat artefakty 
hmotné i duchovní kuultury našehho kraje. 
Jeho touhou bylo vytvoořit důstojnýý stánek, 
kde by občané měli možžnost vstoupit do mi-
nulosti Slavičína, což se ppodařilo. Spoolu s dal-
šími nadšenci založili ppamětní síň ss pečlivě 

Co vítr odvál... evvidovanou expozicí miiškááářů, selské jizby, 
žiivota na slavičínském zzámmmku i podzámčí, 
alle také obrázek prehisstorriie zdejšího regi-
onnu. Tato činnost byla ppro nnněj opravdovým
potěšením a díky tomuu i v nás nepřímo 
zaanechal stopy zájmu o miinnulé časy. 

Když byla z rozhodnnutíí vyšších orgánů 
věětší část sbírek přemmístěěěna do zlínské-
ho muzea, znamenalo to ppro něho i pro 
osstatní členy vlastivědnnéhooo kroužku velké 
zkklamání, pocit znevážeení vvíce než třiceti-
leetého společného úsilí aa prroo Slavičín velká 
škkoda. Brzy nato, 1. 3. 1198877, náhle zemřel 
na zástavu srdce.

Kdo ho znal, neřekl muuu jinak, než Vik-
toorku. My, děti jsme v nněmm měli vždy vzor 
prracovitého, zaujatého aa čeestného člověka. 
VVzpomínáme na něj s lááskooou.

Jeho šest dětí

Ohlédnutí za Atd… 2011
Letos poprvé byli vyslá-
ni do „ostrého provozu“
zjišťovat informace pří-
mo na úřadech a insti-
tucích – městský úřad,
úřad práce, bytové
hospodářství, realitní
kancelář, banky apod.

Projekt již několik
let podporuje, mimo
jiné, nadační fond Ve-
olia. Helena Koutná,
pracovnice společnosti
MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s., kte-
rá projekt Atd… 2011
k podpoře Nadačnímu fondu Veolia již čtvrtý
rok navrhla, byla oceněna cenou „Křesadlo“
pro dobrovolníky z řad zaměstnanců spo-

lečností Veolia Voda. Spolu se šesti dalšími 
kolegy z vodárenských společností Veolia byli 
slavnostně oceněni na Novoměstské radnici
v Praze ve středu 2. 11. Ona sama k projektu 
uvádí. „Projektu Atd... se účastním již několik 
let. Pomáhám s organizací, dopravou i při 
samotném programu. Myslím si, že projekt má 
smysl a rozhodně je pro mladé lidi z dětských 
domovů užitečný a dobře využitelný v praxi.“

Rádi bychom touto cestou poděkovali neje-
nom Heleně Koutné, ale také autorce projektu 
a hlavní koordinátorce Karolíně Macharáč-
kové, všem sponzorům a dobrovolníkům, 
kteří pomáhali s organizací, Hotelu Slavičan
a paní Malaníkové za vstřícnost a ochotu 
při řešení ubytování a stravování účastníků 
a v neposlední řadě všem zaměstnancům výše 
uvedených úřadů a institucí za ochotu, vlíd-
nost a pomoc s řešením úkolů, které za nimi 
účastníky semináře přivedly. 

Mgr. Božena Filáková,
ředitelka Nadace Jana Pivečky
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Základdní umměleckáá škola Slavvičččín 
pořáddá 

PLES 
ZUŠ
PLESES

v páteek 6. leedna vve 20.00 hodiiin 
Sokolovna SSlavičín
Hrajee kapela Break

Vstuupné ss místennkou 100 KKčč

Obč. sdružení UnArt Slavičín 
a Město Slavičín

si Vás dovolují pozvat na tradiční akci

ŠTĚPÁNSKÝ 
KOTÁRFEST

26. 12. 2011 – cca 19.00
GENTLEMANS CLUB 

(ska Hranice n/M)
HUP (pop-rock Slavičín)

Blues Street band
(blues-alternative / ValMez)

a další

SVÁTEK 
HUDBY

10. 12. 2011 – 20.00
(náhradní termín)

Hrají:
Substance Of Change (Slavičín a okolí)

Fire Rice (Vlachovice)
Chmury (Slavičín a okolí)y

Kájova Kapela (Zlín a okolí)
!!!VSTUP ZDARMA!!!
více na www.unart.cz
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KKallendddáře,, ppozzvánnnky
2. 12. 8.00 – 18.00 Horní náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
VE SLAVIČÍNĚ
3. 12. Nevšová
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V NEVŠOVÉ 
4. 12. Divnice
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V DIVNICÍCH
10. 12. Hrádek
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V HRÁDKU
10. 12. 20.00 Sokolovna
ZIMNÍ EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
17. 12. 18.00 KD Nevšová
VÁNOČNÍ KONCERT 
18. 12. 16.00, 19.00 Chrám sv. Vojtěcha
ADVENTNÍ KONCERTY
26. 12. 20.00 Sokolovna
ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST
27. 12. 17.00 Radnice
VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY

VÝSTAVY
Galerie Infocentrum, Horákova vila
SOCHY A RELIÉFY
MgA. Jaroslava Jeřábka
Galerie Horákova vila 
CIKÁNI
obrazy akademického malíře Jaroslava 
Jeřábka
Galerie Jasmín
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
obrazy Milana Boudy

PŘIPRAVUJEME PLESY
6. 1. PLES ZUŠ
 7. 1. FARNÍ PLES
21. 1. VALAŠSKÝ BÁL
28. 1. PLES MĚSTA
 3. 2. PLES GJP
11. 2. SPORTOVNÍ PLES
18. 2. PLES ZŠ VLÁRA
25. 2. KONČINOVÝ PLES
2. 3. PLES PO NAŠEM 
 3. 3. DĚTSKÝ KARNEVAL

Aktuálně z knihovny 

Prrogrram MMMMC Slavvičín pprosineecc

Čt 1. 12. 9.30 SCRAPBOOKS – výroba 
vánočních přáníček, alba z ústřižků, netra-
diční kreativní forma zpracování fotografi í 
(přineste si fotky)
9.00 – 15.00 Poradenství Krok k zaměstnání 
(objednejte se)
Pá 2. 12. Skládáme puzzle (celodenní 
aktivita)
Po 5. 12. Přijde za námi Mikuláš – pro-
gram pro děti
 Út 6. 12. 9.30 Otisky do hlíny. Sraz 
v 9.25 u KamPaku na Horním náměstí,
objednejte se.
St 7. 12. 10.00 Pohybové hrátky
17.00 Poradenství a líčení s kosmetičkou
Čt 8. 12. 9.30 Otisky do hlíny 
Sraz v 9.25 u KamPaku na Horním náměstí.
Objednejte se.
Pá 9. 12. 10.00 Hry pro všestranný rozvoj 
dítěte

Po 12. 12. Výroba vánočních přání (ce-
lodenní aktivita)
Út 13. 12. 10.00 Čtenářem od batolete – 
půlhodinka zábavné četby pro nejmenší, sou-
částí jsou jednoduché hry, hádanky a úkoly 
v podání pracovnic Městské knihovny
Slavičín  
St 14. 12. 10.00 Básničky s pohybem
15.00 Zvídálek
Čt 15. 12. 9.30 Kreativní dílna pro ma-
minky – výroba slaměných ozdob
Pá 16. 12. 10.00 Hudební miniškolička
Po 19. 12. Zdobení perníčků (celodenní
aktivita)
Út 20. 12. 10.00 Pohybové hrátky
St 21. 12. 10.00 Tvořílek – vánoční anděl 
z papíru
Čt 22. 12.10.00 Hry pro všestranný rozvoj
 Volná herna: po – pá 9 – 12 hod., 
st 13 – 17 hod.

Od pátku 23. 12. 2011 do pondělí 2. 1. 2012 
bude MC ZAVŘENO!

Komise pro občanské záležitosti
a Osadní výbor v Nevšové

Vás srdečně zvou na

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 

STROMU 
a OHŇOSTROJ

3. prosince v 16 hodin
na návsi v Nevšové 

a 

VÁNOČNÍ KONCERT
s cimbálovou muzikou Vincúch 

17. prosince v 18 hodin
v Kulturním domě v Nevšové

Osadní výbor Divnice
Vás srdečně zve na

ROZSVĚCENÍ 
VÁNOČNÍHO

STROMU
V DIVNICÍCH,

které se koná na návsi
v neděli 4. prosince 2011 v 16 hodin

Osadní výbor v Hrádku 
Vás srdečně zve na slavnostní

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO

STROMU
10. prosince 2011 v 16 hodin

na návsi v Hrádku.

Základní umělecká škola Slavičín 
a SPS Cantare Vás zvou na

ADVENTNÍ 
KONCERTY

v neděli 18. prosince
v 16.00 a 19.00 hodin
v chrámu sv. Vojtěcha

ve Slavičíně

Účinkují: 
DPS Tučňáci SPS Cantare

učitelé ZUŠ a hosté

Základní umělecká škola Slavičín
Vás zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU

vernisáž 13. 12. 2011 v 17.00 hodin
Radnice Slavičín

Městská knihovna zve veřejnost k ná-
vštěvě akcí:

Mikulášské čertoviny – IV. ročník
Předvánočně laděné setkání dětí v do-

provodu rodičů (prarodičů) s nefalšova-
ným Mikulášem a letos naposled také se 
skřítkem Nezbedníčkem. Děti se mohou 
těšit na překvapení v podobě štědré mi-
kulášské nadílky, kterou však obdrží až 
díky účasti v zábavných soutěžích, hrách 
a zapojením se do výtvarné dílny.

Akce proběhne ve čtvrtek 1. prosince 
od 15.00 hodin v městské knihovně (Horá-
kova vila). Je zajištěno i malé občerstvení. 
Účast je nutné hlásit předem na e-mail: 
knihovna@mesto-slavicin.cz nebo na
tel.: 577 341 481.

Malé vánoční drobnosti
Pro děti i dospělé je připraveno kre-

ativní odpoledne, kde mohou načerpat 
inspiraci na jednoduchou vánoční výzdobu
a zároveň aktivně relaxovat v příjemném
prostředí navozujícím nadcházející svá-
teční období.

Návštěvníky čeká pomoc při strojení
knihovnického stromečku, tvorba dekorací
a ozdob, anketa knižních přání či luštění
křížovky skrývající vánoční překvapení.
Během akce je možné zakoupit dětské
knihy z nakladatelství THOVT s výraznou
slevou. Další nápady i zajímavé podněty
lze načerpat zhlédnutím výstavy publikací
s tematikou Vánoc.

Akce se koná v úterý 13. prosince
v městské knihovně od 13.00 do 16.00
hodin.

OOznnamujeeeme čteenáářůmm, že MMMěstskká
kknihovvna SSllavičín  buudee v doobbbě mezzi 
ssváttky od 27.. dddo 30. pprosince UZAAAAVŘENAA.

O Vánocích i v novém roce se štěstím
jděte ruku v ruce!

Příjemné sváteční dny plné pohody pře-
jí pracovnice Městské knihovny Slavičín.
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MĚSTO SLAVIČÍN VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ ASEKOL
usnadní občanům města Slavičín odevzdávání drobných, vysloužilých elektrospotřebičů. 

červené stacionární kontejnery 
na drobné elektro a baterie

- patří:
baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, 
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony,
elektronické hračky a podobně

- nepatří:
televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, 
velké a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, 
mikrovlnky, chladničky, vysavače a podobně)

Do stacionárních kontejnerů

 ulice Dlouhá (u obchodu na sídlišti Malé Pole)  Slavičín, Mladotické nábřeží (parkoviště)

Červené stacionární kontejnery
jsou rozmístěny na těchto místech:

Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat
ve sběrném dvoře ve Slavičíně v ulici Pod Kaštany 50 a ve skládce Radašovy.
Informace o sběrných dvorech i červených stacionárních kontejnerech naleznete na www.mesto-slavicin.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte
na Městský úřad Slavičín, odbor životního prostředí, tel. 577 342 251.

STF Bistro nabízí
- VÁNOČNÍ RAUTY 

PRO FIRMY I DOMÁCNOSTI
- ZAJIŠTĚNÍ 

SILVESTROVSKÝCH OSLAV

Objednávky:
tel.: 774 721 110 

e-mail: bistro@semtamfor.cz

Široký soortimeent chovatelskýchh pppotřeb
pro psyy, kočkky, hloddavce a ptaaccctvo. 

Pelechy, kosmmetika, oblečky, voodddítka, 
vitaamíny a jiné

Zahrádkářské
a chovatelské potřeby

Horní nnáměstíí – Slavičínn
Širokký výběěr sněhhových hraabblí,

posypovéé soli, škrabkky a sekáčee nnna led
PRODEEJ VÁNNOČNÍÍCH STROMMMMKŮ

08:00-12:000/13:30-16:000 Tel. 777 3441 654

KVĚTINY LENKA
Mezi Šenky 120, Slavičín
- originální vánoční výzdoba za příznivé 

ceny
- dekorace ze živých i umělých květin
- dárkové poukazy
- dárek pro stálé zákazníky
Objednávejte na tel. č. 603 579 146
Veselé Vánoce s dárkem od nás!

Vážení zákazníci, přijímáme objednávky 
na Vánoce a na Silvestra

- studená kuchyně
- zákusky

Objednávky: Libor Číž, tel. č. 773 695 506
 Bufet Eliška, K Nábřeží 831

Přejeme Vám krásné vánoční svátky!

RESTAURACE ZÁMEK SLAVIČÍN

Vás zve na 
PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH

SPECIALIT
v pátek 2. prosince 2011

na zámeckém nádvoří

ZVĚŘINOVÉ HODY
12. – 15. ledna 2012
v zámecké restauraci

 SECURITAS ČR, s. r. o. 

nabízí 2 pracovní místa 
na pozici

PRACOVNÍK OSTRAHY
pro pracoviště Tesco Slavičín

 - nástup ihned - 

Zájemci volejte na tel. č. 731 143 609
e-mail: david.beran@securitas.cz

Kadeřnictvví IVA Urbanníková 
a Nehtovéé a kaddeřnickké studio
Jarmily Kuubíčkoové
Děkujeme svým stávajícím i budoucím zákaznicím 
a zákazníkům za přízeň v roce 2011 a přejeme všem 
do nového roku 2012 všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
!!!!!UPOZORNĚNÍ!!!!!
Od října jsme v nových prostorách stávající budovy
Slavičanu. Vstup z nového parkoviště z ulice Douhá, 
od sídliště, naproti novinového stánku, na chodbě 
do leva a po schodech do patra – bílé dveře č. 8 – cesta
značena slunečnicemi.
Naše služby:
kadeřnictví, trvalá na řasy, barvení řas a obočí, zhušťování 
a prodlužování řas 
Iva Urbaníková tel.: 739 599 183
nehtová modeláž, manikúra, parafi nové zábaly, kadeř-
nictví, barvení řas a obočí, zhušťování a prodlužování řas, 
pedikúra, voskové depilace, P. Shine, lakování gellaky
na přírodní nehty, které vydrží 3-5 týdnů, a další novinky
Jarmila Kubíčková tel.:775 574 073
 nebo www.salonkubickova.wbs.cz
Blíží se vánoce, přijďte se inspirovat nebo koupit dárkovou 
poukázku, případně dárkový balíček.
Kde nás najdete? Centrum Slavičan (vedle hotelu 
Slavičan) ve Slavičíně.
Těšíme se na Vás!

Placená inzerce

Značkové spodní prádlo
Textil Mirka Slavičín

naproti nemocnice
!!!AKCE!!!

OBRÁZKOVÉ VÁNOČNÍ BOXERKY 
A TRENÝRKY
NOVÉ ZBOŽÍ:

termoprádlo = funkční prádlo
spodní prádlo  pyžama, noční košile 
punčochové zboží dětské zboží

Otevřeno: po-pá 9-16, so 8-10
PF 2012
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 SOBOTA 3. 12. – 20.00 Sokolovna
FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – JAPONSKO 2 
To nejlepší z japonského fi lmu – digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu. Vstup zdarma.
Názvy jednotlivých titulů budou uvedeny na:
http://dokinavsobotu.slavicin.org/, kde se můžete 
zúčastnit hlasování o výběru a 
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/
mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ 
 NEDĚLE 4. 12. – 15.00 Sokolovna bijásek 

LVÍ KRÁL
Animovaný/USA
Zdivočelé stádo hnané na Scarův příkříkaz

potměšilými hyenami by bezbranného So So imbu 
určitě zadupalo do země, kdyby jej nej nezachrhránián l
jeho otec Mufasa. Při zoufalé záé záchraně však
zahyne. Protřelému Scaroviovi pak nedá moc 
práce přesvědčit vyděšenéhnéhoého Simbu, že je zod-
povědný za otcovu smrsmrt a měl bl by ny eodkladně 
uprchnout! A tak se se Scar se svojí suitou ku konečně 
dostane k moci, zatímco Simba si najde novéoci, zatímco Simba si najde novové
zvířecí přátele Pumbu a Timona, s nimiž v duchuátele Pumbu a Timona, s nimiž v duc
bezstarostné filozofie Hakuna Matata vyrostearostné filozofie Hakuna Matata vy
do majestátní lví podoby. Ale země jeho otce majestátní lví podoby. Ale země je
strádá, královská krev se nezapře, a kdesi na
hvězdné obloze si Mufasa hluboce oddychl, když
probuzený Simba razantně vyrazil v jeho královské
stopě.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce
v projektu FILM a ŠKOLA.

 NEDĚLE 4. 12. – 20.00 Sokolovnaa fi lmový klubfi lmový klub
ALOIS NEBEL
Animovaný/Drama/Česko/Německo, 2011, 84koko/Německo, 201

min. Režie: Tomáš Luňák. Hudba: Petr Kružík. Hrají:k. Hudba:P: Petret  Kruž
Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml.,arel Roden, Václav
Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha,vá, Marie Ludvíkov
Alois Švehlík, Ondřej Malý, Ján Sedal, Ivan Trojan,k, Ondřej Malý, Ján Se
Klára Melíšková, Simona Babčáková. elíšková, Simona Babč

Příběh začíná na podzim roku 1989 na železnič-Příběh začíná na podzim
ní stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jakoíní stanici Bílý Potok v Je

el (Miroslav Krobot). Nebel jevýpravvčíčí Alois Nebel 
erého čas od času přepadne po-tichý samotátářř, ktek r

ejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothedivná mlha. Nejč
íšková), oběť násilného odsunu Němců(Tereza Voříšk

tové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílémpo 2. světov
e na sklonku socialismu líně plynou, výhybkářPotoce n

chek (Leoš Noha) společně se svým otcem (AloisWacWachh
Švehlík) kšeftují s důstojníky sovětské armády.Šve
Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý
(Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou
v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace nako-
nec Nebela přivedou do blázince a přijde o místo
výpravčího. Vydá se do Prahy hledat jinou práci
u dráhy a na Hlavním nádraží najde svou životní
lásku, toaletářku Květu (Marie Ludvíková). Nebel
se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu se-
tkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti
dovedl do konce. 

Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč. 
Do 12 let nevhodný.

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo

11111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221111111111111222
 SOBOTA 17. 12. – 20.00 Sálek RCK

FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – JAPONSKO 3
To nejlepší z japonského fi lmu – Digitální 

fi lmová projekce pro účastníky projektu. Vstup 
zdarma. Názvy jednotlivých titulů budou uvedeny 
na: http://dokinavsobotu.slavicin.org/, kde se mů-
žete zúčastnit hlasování o výběru a http://mesto-
slavicin.cz/cs/informacni-centrum/mestske-kino/
sobotni-fi lm-a-skola/
 NEDĚLE 18. 12. – 15.00, 20.00 Sokolovna

DOKUMENT, KTERÝ MUSÍTE VIDĚT
JAN PAVEL II. – HLEDAL JSEM VÁS
Dokumentární - Polsko, 2011, 90 min. 
Režie: Jaroslaw Szmidt. Hudba: Michal Lorenc.
Nový polský dokumentární fi lm vznikal čtyři 

roky. Natáčen byl ve třinácti zemích na čtyřech 
kontinentech. Vedle unikátních archivních záběrů 
je vystavěn na rozhovorech s padesáti osobnostmi
vybranými z nejrůznějších prostředí. O polském 
papeži vyprávějí např. tenorista Placido Domingo,
bývalý italský prezident Francesco Cossiga, módní 
návrhářka Luara Biagiotti, Dalajlama, někdejší vati-
kánský mluvčí Joaquín Navarro Valls nebo bývalý 
polský prezident Lech Wałęsa.

Vypravěčem v dokumentu je významný polský 
televizní moderátor Krzysztof Ziemiec. Film měl 
premiéru v polských kinech 11. března. Tvůrci tohoto 
dokumentárního fi lmu věnovaného polskému pape-
ži připravují také jeho osmidílnou televizní verzi. Jak 
řekl režisér dokumentu, nejde o biografi i, ani další 
kroniku pontifi kátu Jana Pavla II. ve stylu televiz-
ních reportáží, spíše o pokus zaměřit se moderně 
fi lmařsky na univerzální charakter papežovy zprávy.

Vstupné 40 + 1 Kč. 
Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/

Placená inzerce
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Slavičín dříve a nyní

Velmi dobře si vzpomí-
nám na naši prvotní spo-
lupráci panem Viktorem
Švihálkem někdy v roce
1965. Spolu se spolužákem
Karlem Pláškem a Frantou

Slovákem jsme se domluvili, jak to udělat,
abychom i my, třináctiletí kluci, mohli prová-
dět archeologický průzkum, jak to dělal pan
Švihálek. Ze školy jsme šli do jeho domku
pod školou a opatrně jsme se zmínili o naší
snaze pomáhat mu v jeho výzkumech. Pan
Švihálek nebyl nikdy moc řečný, tak jak si ho
pamatuji, tehdy nás pochválil a hned nám na-
bídl spolupráci na archeologickém výzkumu
v jedné z lokalit, kde právě pracoval. To pro
nás byla výzva. Často jsme chodili i do jejich
domu a tam jsme v kůlně skládali ze střepů
různé keramické nádoby a lepili je dohroma-
dy. Nebo jsme společně seděli v jejich domku
v kuchyni a povídali si o historii našeho města
a kraje. Nikdy nám nevyčítal, že jsme nepřišli
na dohodnutou schůzku nebo jsme udělali
něco špatně, tak jak je to u dětí docela běžné.
Byl to dobrý člověk.

Pan Viktor Švihálek se narodil 14. 12. 1911
v Brně – Králově Poli. S rodiči se v sedmi letech

přestěhoval do Slavičína. Vyučil se stolařem
a později pracoval v koželužně fi rmy Japis
Slavičín. V očích slavičínských rodáků vždy
zůstane v pozici listonoše s velkou koženou
kabelou přes rameno. Na poště ve Slavičíně
působil od konce čtyřicátých let minulého
století. Právě to bylo velké štěstí pro rozšíření
sbírkového fondu budoucího muzea. Obča-
né kolem pana Švihálka a Josefa Studenky
shromažďovali exponáty pro výstavu k 700.
výročí první písemné zprávy o Slavičíně. Byly
to materiály z oblasti archeologie, historie,
etnografi e, ale i výrobky z místních továren.
Oba povoláním poštovní doručovatelé jezdili
po vesnicích a při pošťáckých pochůzkách
prohledali nejednu půdu, kůlnu a stodolu.
Zachránili tak mnoho cenných věcí. Občané
dobrovolně darovali pro potřebu výstavy řadu
hezkých exponátů. A právě to byl základní
sbírkový fond, který je základem i současné
expozice muzea ve Slavičíně. Zdejší kraj
přirostl panu Švihálkovi k srdci. V roce
1954 vstoupil, spolu s dalšími nadšenci jako
zakládající člen do Vlastivědného kroužku
ve Slavičíně a posléze byl devatenáct let jeho
předsedou. Opravdu hluboký zájem o arche-
ologii jej přiměl změnit zaměstnání a koncem

šedesátých let dojížděl na hrad Malenovice,
kde pracoval jako restaurátor. Velkým snem
pana Švihálka bylo vybudovat ve městě sta-
bilní muzeum, kde by sbírky byly důstojně
umístěny – včetně depozitáře. Částečně se
mu to vyplnilo otevřením nové expozice 
muzea č. p. 15 (u parku). Nelitoval nikdy času 
a výrazným způsobem prezentoval historii 
kraje pro širokou veřejnost řadou přednášek. 
Přispíval do oblastních novin a Slavičínského 
zpravodaje. Pan Švihálek je spolu s Drahomí-
rem Brzobohatým spoluautorem publikace 
850 let Mladotic, což byl odrazový můstek 
pro další publikační činnost Klubu přátel histo-
rie Slavičínska. Zvláště je třeba zmínit význam 
pečlivě zpracovaných nálezových zpráv z jeho 
archeologických výzkumů. Především je ale 
třeba vyzdvihnout důležitost jím vedených 
inventárních knih archiválií a přírůstků, 
bez nichž by byly sbírky v muzeu pouhou 
hromadou nálezů, o kterých nikdo nic neví. 

Pan Viktor Švihálek měl velké štěstí, že 
jeho manželka měla pochopení pro jeho zá-
jem o vlastivědu. Spíše manžela podporovala, 
než by proti jeho práci brojila, jak to někdy 
bývá. 

Stále si vzpomínám, jak nám „mladým“ 
dával neustále šanci. Doslova nás lákal, 
abychom se zapojili do práce na výzkumech. 
Jeho spolupráce s námi byla na skvělé úrovni.
Byli jsme u toho, když se pan Švihálek přel 
s profesionálními odborníky o výzkumech, 
a mnohdy dokázal svými znalostmi a intuicí 
přesvědčit je o své pravdě. Tak to nás vždy 
moc potěšilo. 

V očích nás – dnes šedesátníků – zůstává 
pan Viktor Švihálek tahounem vlastivědné 
činnosti během jeho života. Zemřel náhle
uprostřed plné práce ve Slavičíně 1. 3. 1987.
Během času se toho hodně změnilo. Vzpomín-
ka na pana Viktora Švihálka, ale i na ostatní 
již nežijící členy našeho klubu, nám vždy 
zůstane v srdcích.

Pan Viktor Švihálek by se v prosinci 2011 
dožil 100 let.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Ing. Miroslav Kadlec

Vzpomínka na pana Viktora Švihálka

Vážení čtenáři, pohledem Mezi Šenky za-
končujeme seriál starých a nových fotografi í
různých míst a objektů našeho Slavičína.
Z Vašich ohlasů je zřejmé, že galerie sním-
ků zveřejněná ve Slavičínském zpravodaji
v průběhu uplynulého roku Vás zaujala

a pomohla dotvořit Váš pozitivní náhled
na vývoj Slavičína v uplynulém století. 

Děkuji tímto Základní škole Vlára za po-
skytnutí fotografi í ze školního projektu
a panu Marku Semelovi, jakož i rodině
Strážnických, za autorizaci materiálů
pocházejících z archivu pana Antonína
Strážnického. 

Marie Rumplíková


