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Novoroční
Pořád někam utíkáme,
honíme se, nestíháme.
Ať v Paříži nebo v Rize,
zas se na nás žene krize.

Pokles HDP nebo růst infl ace,


to prý nás čeká, žádná legrace.
Rozpočet v krizi, peníze došly –
Evropská unie, něco nám pošli!

Od zítřka se bude šetřiti všude,
zatočíme s korupcí, pořádek bude!
Nebudou úplatky, prý zhynou lobisté –
no tady pomalu, prý je to nejisté.

Co si přát s Novým rokem,
když asi nepůjde zbohatnout skokem?
Přejme si raději, co nestojí nic,
co sami uděláme, je mnohem víc.

Přejme zdraví – to nám někdy chybí,
držme slovo, plňme sliby.
V novém roce jednejme jen čestně,
spory vždy řešme rozumem, nikdy 
pěstně.

Když jen tohoto se budeme držet,tak ani to DPH nebude tak mrzet.A úsměv jistě také více
najde cestu na naše líce.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V SOBOTU 28. LEDNA 2012 
V SÁLE SOKOLOVNY.
ZAČÁTEK: 20 HODIN

Hudba:

FOCUS-ROCK
Předtančení: 

ZŠ Vlára – roztleskávačky

 Vynikající myslivecké speciality
 Tombola

Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek

s místenkou:
Městské infocentrum,

tel.: 577 342 251

Rok 2011 byl, protože do jeho konce zbývá
ještě několik dní. Alespoň tedy předpokládám,
že lednové číslo našeho zpravodaje vyjde ještě
před Silvestrem. Ale konstatování uvedené
v nadpisu neříká jistě nic nového, to přece
ví každý, že rok 2011 byl. Stejně tak jako že
rok 2012 bude. Každoročně se pokouším su-
marizovat to, co se ve Slavičíně za uplynulý
rok událo, jaký byl rok z hlediska výstavby
a rozvoje města. Pokusím se o to i tentokrát.

K dokončovaným projektům patřily
projekty regenerace zámeckého parku a re-
konstrukce sběrného dvora odpadů v areálu
Služeb města Slavičína. V zámeckém parku se
jednalo o kompletní regeneraci, každý strom
byl projektem popsán a v případě potřeby byl
stanoven a proveden zásah. Desítky stromů
byly pokáceny, desítky nových vysázeny,
u mnoha stromů byl proveden zdravotní řez,
odstraněny suché větve atd. Právě nebezpečí
pádu větví nebo celých stromů bylo prvotním
impulsem k realizaci projektu. Nemáme zprá-
vu o tom, že by práce v takovém rozsahu byly
kdy v parku provedeny. Ale ani to neznamená,
že máme na desetiletí vystaráno. Například se
pouze podařilo oddálit problém aleje kaštanů,
vedoucí k zámku. Podle odborníků je životnost 
této aleje 5 až 10 let. Pak budou stromy ve sta-
vu, kdy je bude nutno pokácet. V parku bylo
také rozšířeno a opraveno veřejné osvětlení,
takže teď už je možno parkem procházet bez
obav. Celkové náklady projektu „Osvětlení
rizikových míst v zámeckém parku Slavičín“
činily 395 tis. Kč, z toho dotace z programu
Prevence kriminality pak 291 tis. Kč.

Sběrný dvůr odpadu máme tedy již také
nový, byla postavena hala, opraveny asfal-
tové plochy, pořízeny kontejnery, nádoby
na odpad, nakoupena svozová a manipulačnívvo
technika. 

V provozu v roce 2011 ještě zůstalo také
sběrné místo odpadů na kotelně ve čtvrti Malé
Pole. Zda bude v provozu i nadále nebo zda
budeme provozovat jen nový sběrný dvůr,
o tom ještě rozhodnutí nepadlo.

Dokončena byla také rekonstrukce Horá-
kovy vily včetně prostoru přilehlé zahrady.
V budově vily získala krásné prostory městská
knihovna, ve které jsou čtenáři jistě spokoje-
nější než v bývalých prostorách na hasičárně.
Uvolněné prostory na hasičárně budou předá-
ny Hasičskému záchrannému sboru, který by
je měl po rekonstrukci využívat pro potřeby
hasičské stanice. Stávající hasičská stanice
bude sloužit pro potřeby našich dobrovolných
hasičů. I tato budova potřebuje opravu. V roce

Rok 2011 byl... 2011 jsme provedli opravu kotelny, nicméně 
na opravu čeká střecha, je nutno vyměnit okna 
atd. Horákova vila však není jen knihovna. 
Budova je multifunkční (ostatně tak to bylo 
uvedeno i v názvu projektu) a místo pro svou 
činnost v ní našly různé spolky a sdružení, je 
zde také prostor pro pořádání výstav. Zahrada 
vily pak byla upravena jako součást jiného 
projektu – regenerace prostoru v centru města 
a zejména prostoru před radnicí. Myslím, že 
ti, co pochybovali o správnosti rozhodnutí
zbourat starý dům před radnicí a prostor
otevřít, se již přiklonili k těm, kteří tvrdili, 
že rozhodnutí je správné. I nově pořízená 
vánoční výzdoba snad nedělá městu ostudu.
Alespoň ohlasy na provedené práce máme
příznivé. A to jak od našich občanů, tak ze-
jména od návštěvníků města. 

 Pokračování na str. 2
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Mnoho štěstí v novém roce 2012 
přeje redakce 

Slavičínského zpravodaje.
p jj

Město Slavičín ve spolupráci
s GJP a SOŠ Slavičín 

a Mysliveckým 
sdružením Jamné Slavičín

Vás srdečně zve na tradiční
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Dokončení ze str. 1
Moc pomohlo i velké parkoviště, takže

v současné době není vůbec žádný problém
před radnicí parkovat.

Ale pojďme také k jiným akcím. Vůbec
největší investiční akcí byla realizace projektu
„Teplofi kace sídliště Vlára z OZE K3, Slavičín“.
Projekt v celkové hodnotě 36,572 mil. Kč
realizovalo BTH Slavičín, spol. s r. o. Jeho
základní myšlenkou bylo zrušení zastaralé
kotelny ve čtvrti Vlára a napojení Vláry
na kotelnu v Malém Poli, kde byl také posta-
ven další kotel na dřevní štěpku o výkonu
1 MW. Projekt byl dokončen a měl by přinést 
obyvatelům Vláry, kteří jsou na nový systém
napojení, větší komfort v obsluze topení,
nižší ztráty ve vedení a tím úsporu nákladů
na teplo. Vlára byla také několik měsíců roz-
kopaná a mnoho občanů mě upozorňovalo,
že si pohlídá, jak budou pozemky uvedeny
do původního stavu. V současné době se zdá,
že prostranství jsou uklizena a srovnána téměř
vzorně. Samozřejmě zemina bude sedat, a tak
v příštím roce bude nutno provádět v rámci
záruky ještě další úpravy.

Nákladem zhruba 3 mil. Kč byla rekonstru-
ována Ševcovská ulice. O této rekonstrukci
jsme toho během roku napovídali hodně,
proto o ní více asi psát nebudu. Asi jen tolik,
že v roce 2012 by na tuto rekonstrukci měla
navázat úprava křižovatky ulic Komenského
a Ševcovská včetně dokončení rekonstrukce
chodníku. Na Ševcovské sice několik par-
kovacích míst přibylo, ale pořád je to málo.
Připraven proto bude projekt parkoviště pod
bytovkami, ale vzhledem k nutnosti směřovat 
fi nanční zdroje města prioritně na jiné akce
(viz závěr tohoto článku) se obávám, že rok
2012 nebude rokem realizace.

Více než 1 mil. Kč byl věnován na dokon-
čení opravy komunikace na Horním náměstí
včetně přilehlého parkoviště. Jednalo se
o poslední část náměstí, která nebyla opra-

vena při velké rekonstrukci Horního náměstí
v 90. letech minulého století (že to ale zní divně
– „minulého století“?). Oprava byla fi nančně
podpořena z grantu MAS Luhačovské Zálesí
částkou necelých 500 tis. Kč.

Z dalších prací ve Slavičíně vzpomenu
ještě rekonstrukci střechy budovy Základní
umělecké školy, výstavbu dětského hřiště
Mladotická, výměnu oken a dveří v domě
čp. 564-566, rekonstrukci rozvodů vody
v městském koupališti, rekonstrukci kotelny
na radnici nebo dokončení výměny oken
a dveří v Mateřské škole Malé Pole.

V Divnicích se pustili do oprav budovy
bývalé školy. V I. etapě bylo opraveno WC
v přízemí budovy (náklad 541 tis. Kč), v další
etapě budovu čeká výměna oken a pokud
budeme úspěšní se žádostí o dotaci do Ope-
račního programu životní prostředí, tak i za-
teplení a celková rekonstrukce fasády. Také
byly upraveny omítky a strop v místnosti pro
dobrovolné hasiče.

Hrádečtí se zaměřili na opravu chodníků
a položili umělou trávu na asfaltové hřiště
u výletiště. No a všichni jsme si všimli, že
1.  2. 2011 byl v Hrádku otevřen tolik očeká-
vaný market TESCO.

V Nevšové byl realizován projekt „Protipo-
vodňová opatření Říka-Vlára-Váh, II. etapa“,
jehož hlavním obsahem byla rekonstrukce
mostu u obchodu. Celkové náklady projektu
činily cca 6 mil. Kč, z toho byla dotace z Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce
SR-ČR ve výši 90 %. Nevšovští se dále zamě-
řili na rekonstrukci místních komunikací.
Je opravena část komunikace u obchodu
a nákladem cca 900 tis. Kč byla opravena
Cikánka. V Nevšové se dále podařilo získat 
téměř půlmilionovou dotaci z MAS Luhačov-
ské Zálesí na stavbu areálu pro místní hasiče.

Pokud bych měl stručně nastínit, co nás
čeká v roce 2012, pak musím zůstat zejména
v Nevšové, kde se bude budovat kanalizace
a ČOV. V současné době jsou čistírnou odpad-
ních vod zakončeny kanalizace ve Slavičíně
a Hrádku, zbývala Nevšová a Divnice. Ve vyš-

Rok 2011 byl... 

Zastupitelstvo města Slavičín na svém
IX. zasedání mj.
schválilo
Jednací řád Zastupitelstva města Slavičín
 navýšení dotace z rozpočtu města Slavičín
o částku 130 000 Kč Sboru dobrovolných
hasičů Nevšová za účelem financování
výdajů na projekt „Slavičín – rozšíření
sportovní plochy Nevšová“, který je realizo-
ván s podporou ze Státního zemědělského
intervenčního fondu
poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-
vičín ve výši 60 000 Kč sdružení Sportovní
kluby Slavičín za účelem dofi nancování
vlastního podílu nákladů na projekt Re-
konstrukce sportovní haly – výměna oken
a radiátorů, který je realizován s podporou
ze státního rozpočtu 
 udělení grantů města Slavičín na rok 2012
poskytnutí daru Římskokatolické farnosti
Slavičín, a to 50 m3 dřeva – smrkové kulatiny

na opravu střechy kostela sv. Vojtěcha a farní
budovy ve Slavičíně
 obecně závaznou vyhlášku města Slavičín
č. 4/2011, o stanovení míst a času, ve kterém
mohou být provozovány výherní hrací pří-
stroje
 darování movitého majetku z vlastnictví
města Slavičín, a to dvou mobilních buněk – 
sociální zařízení u Sokolovny včetně vnitřního
vybavení Sboru dobrovolných hasičů Nevšová
 poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů
Nevšová, a to 12 m3 dřeva – smrkové kulatiny
na zastřešení buněk
 poskytnutí fi nančního daru z rozpočtu
města Slavičín ve výši 38 000 Kč Sboru dobro-
volných hasičů Nevšová na celoroční činnost 
Rada města Slavičín na své 31. a 32. schůzi 
mj.
schválila
 nový ceník poplatků a náhrad v Městské
knihovně Slavičín s účinností od 1. 1. 2012
 provozní řád a návštěvní řád dětských hřišť
ve městě Slavičín
 povodňový plán města Slavičín 

Zprávy z radnice

ším stupni přípravy jsme byli v Divnicích, ale 
dotaci jsme nakonec získali na Nevšovou, 
proto jsme zahájili stavbu tam. Očekáváme, 
že z vlastních zdrojů bude nutno investovat 
cca 10 mil. Kč, což je pro město obrovský 
objem, který si zřejmě budeme muset půjčit 
u banky. To samozřejmě způsobí nutnost 
pozastavení mnoha dalších plánovaných 
akcí. Navíc nám má „pomoct“ ještě fi nanční 
krize, kterou nás v televizi a v novinách dnes 
a denně někdo straší.

Určitě jsou ale záležitosti, které realizovat 
budeme. Získali jsme dotaci na kompostéry, 
takže všechny žadatele, kteří se v rámci 
dotazníkového šetření přihlásili, budeme 
moci v I. pololetí 2012 uspokojit. Ve spolu-
práci s Nadací Jana Pivečky se podařilo uspět 
s projektem „Slavičín – obnova příměstského 
lesoparku“ (dotace od Státního zemědělského 
intervenčního fondu ve výši cca 803 tis. Kč). 
Znamená to, že bude možno provést nutné 
opravy v Pivečkově lesoparku, obnovit některé 
prvky, vystavět třeba vstupní bránu nebo nový 
dřevěný altán. Snad se podaří získat dotaci 
na cyklostezku z Divnic směrem k průmys-
lovému areálu. Určitě budeme znovu žádat 
o dotaci na zateplení Základní školy Vlára, 
Sokolovny, Domu dětí – pokud tedy program 
Zelená úsporám pro obce bude defi nitivně 
uzavřen. Nově podáme žádost na zateplení
hasičárny, MŠ Nevšová a zřejmě i dalších 
objektů.

Je řada dalších potřeb města, na které 
hledáme fi nanční zdroje. Velmi těžko se ale 
pracuje s reálnými čísly, když naše daňové pří-
jmy můžeme tak leda věštit z křišťálové koule. 
Politické strany neustále slibují, že městům 
o velikosti 5–10 tis. obyvatel je nutno přidat, 
protože jsou podfi nancována, ale stále zůstává 
jen u populistických slibů. Naopak se na nás
hrne hrozba dalších výdajů a poklesu již tak 
chabých příjmů z důvodu avizované fi nanční
krize. Přesto věřím, že se nám podaří i v roce 
2012 zajistit další rozvoj města ke spokojenosti 
našich občanů. To je přece náš hlavní úkol.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Parkovací pás v ul. Šev-
covská“ za cenu obvyklou ve výši 298 512 Kč 
vč. DPH uchazeči EUROVIA CS, a. s., Zlín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na do-
datečné stavební práce na akci: „Slavičín 
– Rekonstrukce ul. Ševcovská“ za cenu 
obvyklou do výše 190 601,53 Kč vč. DPH 
uchazeči EUROVIA CS, a. s., Zlín
 zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Půdní vestavba ZUŠ“ 
za cenu obvyklou ve výši 1 011 111 Kč vč. 
DPH uchazeči AG STAVING, s. r. o., Slavičín 
zadání zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci: „Rekonstrukce sociálního 
zařízení v Městské nemocnici Slavičín – WC 
přízemí pacienti“ za cenu obvyklou ve výši 
119 528,17 Kč vč. DPH uchazeči INSTOP, 
spol. s r. o., Slavičín
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva města 
Slavičín a Rady města Slavičín jsou k dispo-
zici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, k tajemník MěÚ Slavičín
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na skládce Slavičín-Radašovy, který město
dostává od provozovatele skládky, společnosti
Skládka odpadů Slavičín, s. r. o. Získané fi -
nanční prostředky věnujeme právě na pokrytí
navýšení cen. Věříme, že se nám tak podaří
postupovat i v příštích letech. Kolik let to bude,
těžko soudit, protože nápady zákonodárců
jsou různé a vždy vedou ke zdražení – jistě
půjdou nahoru náklady na uložení odpadů
na skládkách, v nichž jsou skryty třeba fond 
rekultivace skládky a další povinné poplatky,
které se samozřejmě následně musí projevit 
v cenách popelnic. A tyto náklady se zřejmě
nebudou zvedat o jednotky, ale o několik
desítek procent či rovnou násobně. Ale
s tvrdou ekonomickou realitou se potýkáme
dnes a denně všude.

Letos byl na rozsvícení vánočního stromu
moc pěkný ohňostroj. Kolik to stálo?

Předpokládám, že myslíte ohňostroj
ve Slavičíně. V minulosti jsme dělali na webu
města anketu s otázkou, kolik ohňostroj stál. 
Tam byly nejčastější tipy 100 až 200 tis. Kč.
Obdobné odhady jsme slyšeli i letos. Ani tehdy
ani letos se cena za ohňostroj těmto astro-
nomickým sumám ani zdaleka nepřiblížila.
Ohňostroj jsme i letos pořídili za obvyklou
cenu, tj. cca 25 tis. Kč.

Ale pěkné ohňostroje měli i ve všech
místních částech. Kdo je viděl, jistě to potvr-
dí. Nevšová, Hrádek i Divnice každý rok své 
ohňostroje také vylepšují, žádný z nich ale
nebyl dražší než 4 tis. Kč.

Ptají se lidé…
Proč se ceny popelnic meziročně ne-

zvyšují? Ne že bych chtěl platit víc, jen je 
mi to divné.

Doufáme, že je to alespoň příjemně 
divné. Je pravdou, že náklady v odpadovém 
hospodářství se neustále zvyšují – ostatně 
tak jako všude. Obvykle je to jen o meziroční 
infl aci, která je v řádu jednotek procent, 
pro rok 2011 však přibývá také růst DPH 
z 10 % na 14 %. Jistě jste zaznamenali v tis-
ku, že většina měst má poplatkový systém 
tzv. „na hlavu“ a jejich náklady již dávno 
převyšují maximální možnou částku, kte-
rou mohou získat od obyvatel, tj. 500 Kč 
na občana. V legislativním procesu je 
projednání novely, která takto stanovený 
strop podstatně zvýší a města a obce budou 
moci od občanů vybírat za svoz a likvidaci 
odpadů více peněz.

U nás ve městě platíme za popelnici, 
což je podle našeho názoru systém, který 
více motivuje lidi ke třídění odpadů. V tom 
ale kouzlo není, protože i cena za svoz 
popelnice, kterou městu fakturuje svozo-
vá společnost, se zvedá. Pro rok 2011 je 
to o infl ační 2 % a zaplatit musíme také 
navýšení DPH o 4 %, tedy celkem 6 %. Na-
výšení nákladů v odpadovém hospodářství 
město kryje z poplatku za uložení odpadů 

Na webových stránkách jsem se dozvě-
děla, že se bude rekonstruovat sociální 
zařízení v Městské nemocnici? Nemocnice 
bude po dobu rekonstrukce uzavřena?

Rekonstrukce sociálního zařízení 
v Městské nemocnici Slavičín v Oddělení 
následné péče II probíhá od 15. 12. 2011 
a měla by být dokončena do 15. 1. 2012. Díky 
rekonstrukci a novému dispozičnímu řešení 
sociálního zařízení v prvním patře (lůžková 
část) vznikne prostor pro vybudování sprchy 
a WC pro imobilní pacienty, dále zde budou 
sprchy a WC pro ženy a WC pro muže. 
Rekonstrukce byla naplánována na období 
vánočních svátků, protože v tomto období 
je každoročně obsazenost lůžek pacienty 
v nemocnici mnohem menší. Pacienti tak 
mohli být přestěhováni na druhé oddělení, 
kde nebude rekonstrukce probíhat.

V přízemi budovy, kde se nachází ambu-
lantní část, probíhá rekonstrukce WC pro
muže a ženy a přibude zde sociální zařízení
pro personál. Provozní doba ambulancí ale 
nebude během rekonstrukce omezena. Ztí-
žená situace je na chodbě budovy, kde nelze 
zcela zabránit zvýšené prašnosti a hlučnosti, 
a to zejména nyní na začátku stavebních 
prací, kdy se provádějí hrubé prašné práce. 
Prosíme tedy klienty ambulancí, aby využí-
vali během rekonstrukce i čekáren v chodbě 
protější budovy. Děkujeme za pochopení.

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

v I. pololetí roku 2012
 plasty – 10. 1., 7. 2., 77. 3., 4. 4., 16. 5., 27. 6.
papír a náppojové kaartony – 2. 1., 15. 2., 

14. 3., 25. 44., 9. 5., 66. 6.
sklo – 8. 2.,  18. 4.

Odbor ŽŽPSM MěěÚ Slavičín

Svoz tříděného odpadu

V měsíci září 2011 byla dokončena pře-
stavba mostu u zvonice v Nevšové, včetně
úprav okolí, zejména návsi a kulturních
památek (kříže a zvonice), které tuto náves
lemují. Poprvé jsme se dočkali toho, že také
Nevšová má důstojnou náves. Navíc touto
úpravou kulturní památky krásně vynikly
a po zásluze se nacházejí v důstojném pro-
středí, odpovídajícím jejich kulturní hodnotě.
Mohl jsem po celou dobu pozorovat postup 
prací. A s čistým svědomím mohu prohlásit,
že s tak důslednou a odbornou prací jsem
se dosud nesetkal. Každý detail práce byl
proveden s největší poctivostí, důsledností
a odborností. Budiž to ke cti provádějící fi rmě.

Když jsem více než před padesáti lety přišel
do obce, byly místní komunikace ve stavu
odpovídajícím polním cestám – naprosto
dezolátním. Po zanedbaných příkopech
i po cestách tekla močůvka a domovní splaš-
ky. Teprve okolo roku 1964 byla provedena
kompletní rekonstrukce vozovek v celé obci,
včetně všech uliček a příjezdů, od křižovatky
u kaple až po nejzazší dům čp. 128 na horním
konci. Bylo rozoráno podloží, položeno nové
zpevnění a asfaltový povrch dle tehdejší
technologie. V tu dobu byla stejným způso-
bem provedena úprava návsi. Později byla
opravena stará silnice do Slavičína, která
byla společnou investicí okresní správy silnic,
města Slavičína a obce Nevšové a následně
důkladná rekonstrukce křižovatky pod kaplí.

Podle fi nančních a dostupných možností
se pokračovalo dále ve zlepšování technické
vybavenosti obce. Vybudovala se obecní kana-
lizace, později obecní vodovod a nakonec byl
zaveden plynovod. Každá tato akce zanechala
stopy ve stavu komunikací, takže po všech
těchto zásazích bylo už nutné upravit celý
povrch všech vozovek. Přitom byla provedena
také úprava prostranství u pomníku padlých
a parková úprava pod kaplí a za hostincem.

Náves, přes kterou vede hlavní rozvod
a přípojky veřejné kanalizace, plynovodu
a vodovodu ke čtyřem rodinným domům,
zůstala neupravovaná. Po jejich položení byly
provedeny jen provizorní úpravy vlastními
silami okolních občanů. Důkladnou opravu
však nebyli schopni občané sami provést –
neměli k tomu prostředky. Na připomínky
bylo vždy odpovězeno, že se uskuteční až při
přestavbě mostu.

Most byl v dezolátním stavu a potřeba
jeho opravy a rozšíření o chodník pro pěší,
byla nutná. Dříve, kdy obcí projíždělo několik
vozidel, to nutné nebylo. Při současné frek-
venci však hrozila havárie. Při stavbě mostu
sloužila náves u zvonice také jako manipulační
plocha pro těžké mechanismy a jako skládka
materiálu. Jak asi po ukončení stavby mostu
toto prostranství vypadalo, není snad třeba
říkat. Jeho obnova byla naprosto nezbytná.
Původní úvaha dát na jeho povrch asfaltovou
vrstvu byla zamítnuta ze dvou důvodů. Jednak

proto, že pod ním vedou výše zmiňované inže-
nýrské sítě a po dobu jejich existence bylo již 
nutné provést řadu zásahů, které by při volbě 
asfaltového povrchu byly pro náves nenapra-
vitelné. A pak proto, že s asfaltovým pokrytím 
nesouhlasili ani památkáři, protože sousedící 
zvonice se stala kulturní památkou. Proto bylo 
rozhodnuto, že povrch bude upraven vydláž-
děním. Dlažba zde není proto jako luxus, ale 
jako nutnost. Tímto se také podstatně zlepšil 
vzhled obce a krásně a vhodně vynikly obě 
historické památky.

Byla vykonána obrovská práce, která stála 
mnoho úsilí. A jak to bývá téměř u všech 
podobných akcí, celou tíži neslo vždy jen
několik osob. Nebudu je uvádět, abych na ně-
koho nezapomněl. Ale vzdávám upřímný dík 
a uznání všem, kteří se o to zasloužili. Zejména 
a prvořadě je to Městský úřad Slavičín – a to 
předchozí i nynější a Osadní výbor v Nevšo-
vé – opět bývalý i současný. Je radostné, že 
v dřívějších i dnešních těchto orgánech máme 
tak obětavé lidi, ochotné k práci pro celou 
společnost. Ing. Antonín Novák 

Pohled občana (z Nevšové)
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Sportovní kluby Slavičín Oddíl basketbalu 15 000

Sportovní kluby Slavičín ASPV muži 0

Sportovní kluby Slavičín Florbal 70 000

Sportovní kluby Slavičín Florbal ženy – 4. ročník turnaje žen a juniorek 5 000

Sportovní kluby Slavičín ASPV ženy 4 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl atletiky – 31. ročník Běhu vítězství 8 000

Sportovní kluby Slavičín Rekonstrukce antukových kurtů 0

Sportovní kluby Slavičín Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti 0

Sportovní kluby Slavičín SK Jerevan - oddíl futsalu 45 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis muži 12 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis veteráni 10 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl turistiky 5 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal juniorky 10 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal žačky 8 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal muži 6 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal ženy 12 000

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

TJ Sokol Slavičín Celoroční činnost 7 000

TJ Sokol Nevšová Zajištění činnosti sportovních družstev, údržba areálu 30 000

Nohejbalový klub, K Hájenkám 314, Slavičín Celoroční činnost nohejbalového klubu NK Slavičín 3 000

Nohejbalový klub, K Hájenkám 314, Slavičín 7. ročník nohejbalového turnaje „NK CUP“ ve Slavičíně 2 000

TJ Divnice Činnost fotbalového oddílu TJ Divnice 18 000

Kuželkářský klub Slavičín Zajištění činnosti oddílů Kuželkářského klubu Slavičín 45 000

Jiří Havlín, Hrádek na Vl. dráze Sportovní den 1 500

Jiří Havlín, Hrádek na Vl. dráze II. ročník turnaje v nohejbalu 1 000

Tomáš Hrnčiřík, Slavičín Memoriál Josefa Hrnčiříka 1 000

Ing. Josef Zvoníček, Divnice V. ročník turnaje v nohejbale 1 000

Ing. Štěpán Satin, Divnice Tenisový turnaj „Divnice open“ 1 000

Ing. Milan Ptáček, Slavičín Podpora tělovýchovné činnosti 4 000

Tenisový klub Slavičín Tenisový turnaj neregistrovaných dvojic - dospělí 1 500

Tenisový klub Slavičín Celostátní tenisový turnaj starších žáků 5 000

Tenisový klub Slavičín Tenisová školička 0

SDH Divnice Kácení máje a Mezinárodní den dětí 3 000

SDH Hrádek Oslavy 110 let založení SDH Hrádek 20 000

SDH Nevšová Podpora oddílů soutěžících v požárním sportu 8 000

SDH Slavičín Soutěž v požárním sportu XV. okrsku 5 000

SDH Slavičín Slavičínský plamínek 5 000

Ing. Josef Zvoníček, Divnice Dětské odpoledne 2 500

Ludmila Hromádková, Nevšová Činnost klubu důchodců v roce 2012 2 000

Jiřina Brlicová, Slavičín Činnost klubu důchodců Slavičín 3 000

Zdenka Drozdová, Hrádek na Vl. dráze Celoroční činnost Diaklubu Slavičín 3 000

Mgr. Vlastislava Kubrychtová, Divnice Celoroční kulturní a společenská činnost Senior klubu Divnice 2 000

Luboš Silbrník, Divnice Divnická heligonka - setkání heligonkářů 2 000

Ing. Antonín Gbelec, Divnice Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích 2 000

Jiří Havlín, Hrádek Rozsvícení vánočního stromu 2 000

Lenka Kovářová, Nevšová Rozsvícení vánočního stromu 2 000

Miroslava Ševčíková, Nevšová Dětský karneval 2 000

Pěvecký sbor Cantare Reprezentace města na festivalu Musica Sacra v Benátkách 20 000

Přátelé z lásky Rehabilitační pobyt pro handicapované děti a jejich rodinné příslušníky 5 000

Přátelé z lásky Poznávací a vzdělávací den 5 000

Přátelé z lásky Vánoční besídka 1 000

Nadace Jana Pivečky Pohádkový les 5 000

Zastupitelstvo města schválilo přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2012
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Josef Floreš, Slavičín Časopis Kruhový objezd 8 000

Mateřské centrum Slavičín Podzimní drakiáda s MC 1 000

Mateřské centrum Slavičín Dětské Olympijské hry 4 000

Mateřské centrum Slavičín Přednášky, besedy a vzdělání pro rodiče 3 000

Mateřské centrum Slavičín Mami, tati, pojď si hrát 3 000

Charita sv. Vojtěcha Pokračování v tradici 2 000

Charita sv. Vojtěcha Canisterapie 3 000

UnArt Slavičín Evropský svátek hudby 2012 5 000

SemTamFór, Slavičín Slavičínské padající listí 2012 10 000

SemTamFór, Slavičín Celoroční činnost 20 000

SemTamFór, Slavičín Valašské Křoví 2012 25 000

Divadlo Pařez, Slavičín Činnost divadla Pařez v roce 2012 5 000

Občanské sdružení R-EGO Činnost poradenského centra 8 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Florbalový turnaj 1 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Výstavy na Gymnáziu J. Pivečky v roce 2012 3 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Astronomická pozorování a přednášky pro slavičínskou veřejnost 1 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Dramatický kroužek 4 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Majáles 2012 3 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Beseda pro veřejnost s výstavou prací studentů „Náš region očima zahraničních
studentů“ 1 000

SOŠ Slavičín 15. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí 1 000

SOŠ Slavičín 10. ročník turnaje v nohejbale základních a středních škol 1 000

SOŠ Slavičín 18. ročník - Vánoční laťka 1 500

Dům dětí a mládeže Slavičín Hasičský kroužek Slavičín 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Hasičský kroužek Nevšová 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín XII. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, VIII. ročník Slavičínského zoubku 15 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Podpora zájmových kroužků Orientální tance 4 000

Dům dětí a mládeže Slavičín 5. ročník Běhu naděje 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín 9. ročník Pohádkiády 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Baví se celá rodina 1 000

Základní škola Slavičín - Vlára Čertoviny pro 1. stupeň ZŠ Slavičín a DD Smolina 3 000

Základní škola Slavičín - Vlára Pohádková tělocvična 1 000

Základní škola Slavičín - Vlára Podpora spolupráce s neziskovými ekologickými organizacemi ČSOP Kosenka,
Centrum Veronica 4 000

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

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

Základní škola Slavičín - Vlára Mezinárodní sportovní den 1 500

Základní škola Slavičín - Vlára Mikulášská laťka 1 500

Základní škola Slavičín - Vlára Sportovní den pro žáky 1. stupně 0

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

Základní škola Slavičín - Vlára Polonéza 3 000

Základní škola Slavičín - Vlára Čarodějnický rej 1 500

Základní škola Slavičín - Vlára Zlínský vorvaň 3 000

Základní škola Slavičín - Vlára Cimbálová muzika Slavičan 25 000

Základní škola Slavičín - Vlára Dětský národopisný soubor Slavičánek 20 000

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

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára Karneval na ledě pro širokou veřejnost 2 500

Základní umělecká škola Slavičín Vánoční koncerty ZUŠ Slavičín s orchestrem 10 000

Pavla Sudková, Nevšová 157 XI. ročník krajského kola soutěže s branně zdravotnickou tematikou 12 000

Základní škola Slavičín - Malé Pole Putování s broučky 1 000

Základní škola Slavičín - Malé Pole Karneval 1 000

Základní škola Slavičín - Malé Pole Hallowenská párty 1 000

Myslivecké sdružení Nevšová Zvýšení úživnosti honitby 3 000

MS Jamné Slavičín Zkvalitnění životního prostředí 3 000

MS Hrádek na Vlárské dráze Zkvalitnění životního prostředí 3 000

Celková částka grantů je                                                                                                                                                                                      689 500 Kč
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Ve středu 16. listopadu 2011 byla ve Sla-
vičíně slavnostně otevřena nejmodernější
kompostárna v ČR, kterou vybudovala fi rma
JOGA LUHAČOVICE. 

Regionální kompostárna Slavičín se na-
chází v areálu skládky Slavičín Radašovy, asi
1,5 km za intravilánem města Slavičín, což
je dostatečná vzdálenost z hlediska mož-
ných hlukových a pachových emisí z pro-
vozu kompostárny. Cena kompostárny je
celkem 60 300 000 Kč a byla vybudována
i z dotací SFŽP. Regionální kompostárna
Slavičín je vybavena nejmodernější techno-
logií BDB (biologicky dosoušená biomasa),
automatickým systémem měření teplot,
regulace, kontrolního systému, vzdu-
chotechniky a splňuje stávající Na-
řízení ES 1774/2002. Největším pří-
nosem technologie BDB je vyloučení
nebo selhání lidského faktoru, proto-

že celý systém hygienizace a fermenta-
ce při výrobě biomasy nebo kompostu je řízen
řídicí jednotkou v operačním systému v PC,
který pomocí 24hodinového měření teplot 
a vlhkosti automaticky hlídá a kontroluje
proces hygienizace v hygienizačním boxu
a zrání BRO v aerobních krechtech, takže
nemůže dojít například lidskou chybou nebo
omylem k předčasnému ukončení hygieniza-
ce nebo předčasnému ukončení fermentace
v krechtech. Všechny údaje z automatických
sond se ukládají v softwaru v operačním
systému v PC a jsou kdykoliv k dispozici
pro obsluhu kompostárny a samozřejmě pro
kontrolní orgány.

Občané a fi rmy mohou dovézt na kom-
postárnu do Slavičína trávu, listí, pořezané
větve, stromy, staré dřevo, stoly, skříně, starý 
nábytek, kůru a další biologický odpad. Cena
za převzetí je 0,50 Kč/1 kg.

Změna časového úseku doby zákazu stání
u pošty a LEJA Salonu ve Slavičíně.

Informujeme občany a především řidiče,
že s platností od 1. 1. 2012 bude na ulici
K. Vystrčila ve Slavičíně, na parkovacích
místech u pošty a LEJA Salonu změněna doba
zákazu stání. 

Ze současného zákazu
stání v době 5.00 – 7.00 ho-
din, bude doba zákazu upra-
vena na 5.00 – 8.00 hodin.

Nejedná se tedy o nové 
dopravní značení, pouze 
o změnu doby zákazu vy-
plývající z textu na dopravní
značce. Na stávajících dopravních značkách
IP 25a Zóna s dopravním omezením – zákaz
stání, dojde ke změně časového úseku doby
zákazu stání. 

K této změně se přistoupilo po předcházejí-
cích kontrolách a mapování obsazenosti výše
uvedených parkovacích míst. Bylo zjištěno,
že zde dochází i k celodennímu stání vozidel.
Tato parkovací místa mají sloužit především
pro potřeby zákazníků pošty, přilehlých
obchodů a poskytovatelů služeb. Věříme,
že tímto opatřením se zvýší počet volných
parkovacích míst.

Řidiči, kteří zde budou vozidla v uvedenou
dobu parkovat (5.00 – 8.00 hodin) a nebudou
držiteli povolení MěÚ Slavičín, se dopustí
přestupku dle zákona č. 361/2000 Sb., o sil-
ničním provozu.

Upozorňujeme řidiče, aby tuto změnu
v dopravním značení respektovali.

Bohuslav Pjajko,
velitel Městské policie Slavičín

Nejmodernější kompostárna v ČR 

PODĚKOVÁNÍ

pMěstská policie Slavičínp
informuje Tak jako u všech fi rem a také jednotliv-

ců, i u nás s blížícím se koncem roku došlo
k bilancování činnosti našeho oddělení.
Hodnotíme celkovou činnost a chystáme
plány do roku nového. Rok 2011 nevybo-
čoval ze statistického průměru nápadu
trestných činů a přestupků roků uplynulých.
V celkové objasněnosti se Obvodní oddělení 
policie ČR Slavičín řadí na přední pozice
v rámci celého kraje. V souvislosti s reor-

Modernost spočívá těchto parametrech:
1) veškerý BRO je zpracováván v krytých 

halách, takže v prostoru kompostárny není 
volně uložený jakýkoliv biologický odpad

2) celý proces kompostování, celou 
technologii řídí speciální software, takže 
je vyloučeno selhání lidského faktoru. 
To znamená, že hygienizace, fermentace 
i ukončení komponovacího procesu hlídá 
kontrolní software, který až po splnění pa-
rametrů hygienizace (70 °C po dobu 1 hod.) 
a kompostování (teplota klesne pod 40 °C) 
dá pokyn k dalšímu použití. Celý proces je 
ukládán do paměti řídicího softwaru v PC, 
takže lze tento technologický proces a jed-
notlivé úkony kompostování kontrolovat

3) nová technologie BDB dokáže realizo-
vat současně technologii pro kompostování 
i technologii pro výrobu biomasy

Parametry kompostárny:
přes 24 000 tun BRO

Ing. Josef Gabryš, 
JOGA LUHAČOVICE, s. r. o.

Policie České republiky informuje
ganizací celé policie dochází i na zdejším 
oddělení k redukci služebních míst, kdy 
k ustálení stavu dojde během prvních měsíců 
nového roku.

Za Obvodní oddělení policie ČR Sla-
vičín přeji všem občanům v novém roce 
pevné zdraví, pohodu a mnoho šťastných, 
klidných chvil a rovněž mnoho pracovních 
a profesních úspěchů.

por. Bc. Libor Rožník, vedoucí oddělení

Od druhého pololetí tohoto školního roku 
otevřeme tři nové zájmové kroužky:

Veselá flétnička (metoda profesora
Žilky, velmi vhodná pro děti s dýchacími
problémy). Kroužek se bude konat v pátek
v čase 15.30 – 16.30 hod. v DDM; povede jej
Barbora Durďáková – studentka 5. ročníku 
konzervatoře.

Hrajeme a zpíváme při kytaře (oddecho-
vá, rekreační aktivita určená pro ty, kteří
mají rádi kytaru a rádi si při ní zazpívají). 
Není nutné, aby děti měly vlastní kytaru.

Kroužek se bude konat v úterý v čase 
14.30 – 16.00 hod. v DDM; povede jej Hana 
Mojžíšková.

Kinect (zábava: pohybové ovládání her; 
tvé tělo se promění v ovladač…). Kroužek se 
bude konat ve středu v čase 16.00 – 17.00 hod. 
v DDM; povede jej Michaela Štefaníková.

V dalším čísle Slavičínského zpravodaje 
najdete naši nabídku aktivit na období hlav-
ních, letních prázdnin 2012.

Pedagogické pracovnice DDM Slavičín

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Nadace Jana Pivečky srdečně děkuje 
všem svým dárcům, partnerům, přízniv-
cům a dobrovolníkům za podporu, pomoc
a spolupráci v roce 2011.

I díky Vám všem můžeme více než 15 let 
realizovat obecně prospěšné projekty v na-
šem regionu a přispívat k vytváření zdravé
občanské společnosti.

Děkujeme také všem, kteří v roce 2011 
fi nančně, materiálně nebo organizačně
podpořili nízkoprahové zařízení pro děti

Městskká policcie Slavvičín přeje všššem
občanůmm hodnně zdravví, štěstí a ppooohody 

v novvém rocce 2012. 

a mládež KamPak? a jeho aktivity. Všech 
forem spolupráce si velmi ceníme a vážíme. 

Zárroveň sssi dovoolujemme popřáát všemm 
naššim partnnnerům aa sppoluupracoovvvníkůmm 
i vššemm čtenááářům Sllaviičínnskéhoo zpravoo-
dajje hhodně zzdraví,, štěstíí, spokkoojenostti 
a osobbní pohhhody v rrocee 20012. 

MMgr. Boožena FFiFiilákováá, 
ředdditelka NNaddacce Janaa Pivečkyy

Dílna inspirace – akce leden
Japonský proplétaný patchwork
Květiny z korálků
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Záábavvné dooopolednne vv tvvořivýcchhh dílnácch
Ve čtvrtek 8. 12. 2011 připravila naše škola

pro páťáky základních škol Vlára, Malé Pole
a Rokytnice „Zábavné tvořivé dílny“. Ráno se
žáci všech tří škol setkali ve školním kinosále,
seznámili se s programem a rozdělili do čtyř
smíšených skupin. Během čtyř vyučovacích
hodin si postupně vyzkoušeli aktivity a mo-
tivační hry ve školním informačním centru,
vytvořili si v keramické dílně vlastní výrobek,
v učebně hudební výchovy si zazpívali kara-
oke a v nové multimediální učebně pracovali
nejen na počítačích, ale i s interaktivní tabulí.
Nejenže prožili zábavné a současně poučné
dopoledne, ale poznali i nové kamarády, se 
kterými usednou příští rok v 6. třídě ve spo-
lečných lavicích. 

Pro rodiče to byl současně Den otevřených
dveří. Mohli přijít v tuto dobu i v odpoledním
čase a sledovat činnost svých dětí, seznámit se
se vzdělávací nabídkou, aktivitami naší školy
a odbornými učebnami vybavenými moderní
didaktickou technikou. 

Mgr. Naděžda Zemánková

Záápiss budoouucích pprvňňáčkků 
ZŠŠ Slaavičínn –Vláraa

p pp

Zápis dětí do prvního ročníku základní
školy pro školní rok 2012/2013 se uskuteční
ve dnech 18. a 19. ledna 2012 v čase od 12.30
do 17.00 hodin v prvním podlaží budovy 
I. stupně ZŠ, K Hájenkám 354.

Do 1. třídy budou zapsány děti narozené
od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 bez ohledu na to,
v jaké obci či místní části mají trvalé bydliště.
K zápisu se dostaví rovněž děti, které měly
v uplynulém roce odklad školní docházky. 

Podle novely školského zákona mohou
požádat o zápis do školy rovněž rodiče pětile-
tého dítěte, které dosáhne šestého roku věku
v době od září 2012 do konce června 2013.
Podmínkou jeho přijetí je mimo jiné i dopo-
ručující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře.

Prosím rodiče (zákonné zástupce), aby s se-
bou přinesli rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz k ověření adresy trvalého bydliště.
Rodiče by měli během zápisu upozornit 
na důležité zvláštnosti svých dětí (zdravotní, 
logopedické...). Paní učitelky Vám ochotně
poradí, jaký postup zvolit, aby byl začátek
školní docházky pro Vaše dítě radostný a bez
problémů.

Všechny potřebné informace o činnosti
školy získáte na www.zsslavicin.cz. 

Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele

Váánočční naadddílka děteem 
ýz ddětsských dddomovůů

Přicházející vánoční svátky znamenají pro
děti hlavně dobu zimních prázdnin, přeje-li
počasí i sněhových radovánek, ale v první řadě
je to hlavně těšení se na štědrovečerní nadílku
pod rozsvíceným stromečkem. Protože se
loňský nápad žáků uspořádat i v naší škole
vánoční nadílku setkal s velkým úspěchem,
tak se nám již podruhé podařilo zorganizovat 
dárcovskou sbírku dětských knih „Děti dětem
II.“, tentokrát pro děti z Dětského domova
ve Vizovicích. Máme radost, že se opět našla
spousta žáků, kteří s dovolením rodičů věno-
vali knížku ze své knihovničky a chtěli potěšit 
nějakého kluka či holku z dětského domova.
Během měsíce listopadu a prosince se v našem
Školním informačním centru sešlo přes 150
pěkných knih. Velké poděkování patří všem,
kteří se do sbírky aktivně zapojili. 

Další již dlouholetou aktivitou naší školy
bylo i pozvání dětí a jejich učitelů z Dětské-
ho domova Smolina na velmi zdařilou akci
školní družiny „Čertoviny“, kde se spolu
s žáky 1. stupně zapojili do bohatého pro-
gramu spojeného s mikulášskou nadílkou.
Díky fi nančním prostředkům z městského
grantu jsme zajistili bezplatnou autobusovou
dopravu a tím umožnili účast na této akci co
nejvíce dětem.

V těchto či podobných aktivitách chceme
pokračovat i dalších letech, protože každá
pomoc týkající se dětí je vždy potřebná
a smysluplná. Mgr. Hana Majeriková

Přředvvánočnnnní školnní aktivvity:
 Sváteční čas přiblížila všem žákům a učite-
lům cimbálová muzika Réva svým adventním
koncertem na Sokolovně.
 Slavnostní předvánoční posezení připravili
pro své bývalé kolegy pedagogové a žáci školy.
Tradičního zábavného dopoledne
na Sokolovně s názvem Čertoviny
se kromě dětí 1. – 4. tříd naší školy
opět účastnily také děti DD Smolina.
V den rozsvěcování vánočního stro-
mu ve Slavičíně bývají již několik let 
našimi milými hosty.
 Žákovský parlament připravil pro
žáky 5. – 9. tříd Mikuláškou nadílku.
 Pohádková tělocvična plná čertů
a andělů hostila malé předškoláčky
ze slavičínských mateřských škol.
Veselým programem je provázely
děti školního klubu.
Jak se na různých místech slaví Vá-
noce, poznaly během projektového 
dne Vánoční zvyky u nás a ve světě 
děti 3. tříd.
Sportovci základních škol v regio-
nu a partnerské ZŠ Nová Dubnica se
utkali ve skoku vysokém na Mikuláš-

ské laťce, jejímž pořadatelem byla naše škola.
 Na vánočním turnaji ve vybíjené si poměři-
la své síly družstva dětí školní družiny a klubu.
Členové žákovského parlamentu vybrali
pro své spolužáky z 5. – 9. tříd předvánoční 
fi lmové představení na Sokolovně. 
Další prosincové aktivity:
Páťáci základních škol Vlára, Malé Pole
a Rokytnice spolu trávili školní dopoledne 
na Zábavných tvořivých dílnách, které pro 
ně připravili učitelé naší školy.
Slavnostní Závěrečnou ukončili na Soko-
lovně žáci 9. tříd kurz tanečních.
 Interaktivními besedami s pracovníky 
HZS Zlín se žáci 2. a 6. tříd opět zapojili 
do projektu Hasík.
V rámci školního projektu Pravěk v regionu 
získali naši šesťáci spoustu nových poznatků
při exkurzi v Městském muzeu ve Slavičíně.
Konaly se Dny otevřených dveří na obou
stupních školy.
Soutěžilo se: Pythagoriáda, Rubikon, Let 
vlaštovek, Florbalový turnaj, Vánoční laťka.

Mgr. Jana Pinďáková

Záávěrrečná tttanečníích
Dne 9. prosince 2011 jsme se již po je-

denácté sešli s absolventy tanečního kurzu 
na slavnostní Závěrečné. Do posledního místa 
zaplněná Sokolovna tleskala dvaadvaceti 
párům, které předvedly devět tanců, jejichž
základy se během deseti lekcí naučily.

Po roztančení proběhla taneční soutěž. 
Soutěžními tanci byly polka, waltz, jive 
a cha-cha.

Divákům i porotě se nejvíce líbili Viktor 
Gajda s Terezou Machů, druhé místo si vy-
tančili Štěpán Floreš s Martinou Šimoníkovou 
a třetí místo získali Daniel Jurča a Monika 
Frolešová.

Po ofi ciální části se k našim tanečníkům 
přidali i hosté, rodinní příslušníci a kamarádi. 
Všichni se výborně bavili, takže doufáme, 
že jim na tento večer zůstanou krásné vzpo-
mínky. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat man-
želům Koudelovým, panu Vítkovi a panu 
Prekopovi za sponzorské dary.

Ing. Milena Novotná

Základní škola Slavičín-Vlára
Vážení čtennáři, jmménem svýým i všech

pracovníků ZŠŠ Vlára ppřeji úsppěšný vstup 
do nového rokku 2012, pevné zddraví a spo-
kojenost v osoobním žiivotě.

Ať se na těěchto strránkách setkáváme 
jen s dobrýmii zprávaami ze škkoly, které 
nejsou jen naašimi úúspěchy, ale dílem 
společným. 

PaedDrr. Petr Naavrátil, řeeditel školy
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Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,
dovolte mi, abych na prahu nového roku

2012 a při příležitosti zahájení nové etapy stře-
doškolského vzdělávání ve Slavičíně v novém
subjektu Gymnáziu Jana Pivečky a Střední 
odborné škole Slavičín, popřál nám všem
především pevné zdraví, úspěšný, poklidný
a šťastný osobní i profesní život a především
společnou snahu pomáhat rozvíjet kvalitní
slavičínskou střední školu, která byla, je a na-
dále musí být nejenom vzdělanostním, ale také
společenským, kulturním a podnikatelským
centrem pro naše děti. Věřím a spoléhám
na naši smysluplnou spolupráci založenou
na neúnavném hledání kompromisů ve všech
dílčích oblastech našeho působení.

Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy
www.gjpsosslavicin.cz

Seetkáání na NNovémm Svvětlově

Veřejnosti je jistě známo, že v důsledku
nepříznivého demografi ckého vývoje se 1. led-
na 2012 sloučily dvě slavičínské střední školy
– Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín.

Tomuto aktu předcházela samozřejmě
řada jednání a i přes počáteční nepříznivé
reakce došlo k nevyhnutelnému. (Nicméně
je třeba dodat, že trend ke slučování škol se
odehrává v rámci celé republiky, nikoliv pouze
v našem regionu.) 

Aby se zaměstnanci zmíněných škol lépe
poznali, uspořádalo 25. listopadu vedení
SOŠ Slavičín v prostorách nově zrekonstru-
ovaného zámku Nový Světlov v Bojkovicích
společné posezení. Kromě zaměstnanců obou
škol byli přítomni také hosté z partnerské
školy na Slovensku a pozvání přijali i starosta
města Slavičín Ing. Jaroslav Končický a mís-
tostarosta Ing. Pavel Pinďák.

Tato akce se uskutečnila společně se
slavnostním ukončením dvou projektů SOŠ
Slavičín: „Prohloubení přípravy žáků strojí-
renských oboru na jejich budoucí povolání
spoluprací s partnerskou školou“ a „Moder-

nizace a inovace náplně výuky v oblasti 
programování CNCstrojů pro obormechanik
seřizovač-mechatronik“.

Chharitativnnííí a kultturnní aakce 
Dne 1. prosince se děvčata z třídy SP–3 

ujala charitativní sbírkové aktivity „Červená 
stužka“, zaměřené na pomoc HIV pozitivním 
a nemocným AIDS. Pro žáky oboru Sociální 
péče-sociálněsprávní činnost byl prodej před-
mětů pro sbírku cenným zdrojem zkušeností
a přípravou na práci v sociálních službách.

Akce, která proběhla v rámci aktivit Domu 
světla, přinesla částku 7 400 Kč a všem ob-
čanům, kteří se na této sumě podíleli, patří 
velké poděkování.

Dne 2. prosince vybraná děvčata opět 
z oboru Sociální péče vystoupila v dopoled-
ním kulturním programu všech slavičínských 
škol, který každoročně provází slavnostní 
Rozsvícení vánočního stromu ve Slavičíně. 
Škoda jen, že se tato pěkná vystoupení konají 
v dopoledních hodinách a jen málo občanů 
má možnost zhlédnout, co naše děti umějí.

Ziimníí sporrtttovní akktivvityy
V polovině prosince se na SOŠ Slavičín 

uskutečnil 17. ročník Vánoční laťky pro žáky 
okolních základních a středních škol, na které 
se fi nančně podílelo město Slavičín prostřed-
nictvím schváleného grantu. Letos soutěžili 
žáci ze sedmi škol.Výsledky i fotky ze soutěže 
si zájemci mohou najít na webových stránkách 
naší školy. (www.sosslavicin.cz)

Mgr. Jana Kubíčková

Akktiviity gyymmmnáziaa
 Dne 18. listopadu obsadil tým z GJP Slavičín 
1. a 2. místo v basketbalovém turnaji (kategorie 
ZŠ a SŠ) pořádaném SOŠ Slavičín.
Dne 22. listopadu navštívili studenti gymná-
zia Kongresové centrum ve Zlíně, aby zhlédli 
koncert Barvy orchestru.
 Na začátku prosince proběhla školní kola 
dějepisné olympiády a olympiády v jazyce 
českém. Ti nejúspěšnější řešitelé postupují 
do kol okresních.
Dne 2. prosince přispěli na Rozsvícení 
vánočního stromu studenti svým programem 
v podobě Vánočního pásma plného vánočních 
písní a zábavných scének.
 V pondělí 5. prosince měli studenti třídy 
G-3 připravenou mikulášskou nadílku pro děti 
v ZŠ a MŠ Malé Pole, v Mateřském centru, 
v MŠ Vlára a také pro žáky gymnázia.
 V pátek 9. prosince vyjela třída G-1 na eko-
logickou exkurzi do Hostětína. Přednáška byla 
v rámci výuky na téma využití bakterií při 
používání kořenové čističky odpadních vod.
 Dne 12. prosince se konalo školní kolo 
soutěže v mluveném projevu pro třídy nižší-
ho gymnázia s názvem Mladý Demosthenes, 
jehož vítěz postupuje do kola okresního.
Dne 13. prosince odjeli seminaristé chemie 
a biologie na odbornou exkurzi na Univerzitu 

Tomáše Bati ve Zlíně.
 Dne 16. prosince vyjeli vybraní studenti
gymnázia na zájezd do předvánoční Vídně, 
kde kromě tradičních vánočních trhů prošli
i nejznámější místa tohoto města.
 V pátek 16. prosince navštívili studenti
třídy kvarty a kvinty cestopisnou výstavu 
Šangri-la, která se koná již od března v Muzeu 
jihovýchovní Moravy ve Zlíně.
Slavnostní závěr tanečních kurzů pro
studenty prvních ročníků vyššího gymnázia 
(kvinta a G-1) se konal dne 21. prosince 
za účasti rodičů, učitelů a přátel. 

Bc. Marie Stejskalová

Dáárekk pro BBBatjukaa
Žáci tercie Gymnázia Jana Pivečky 

ve Slavičíně se společně s paní učitelkou 
Procházkovou a Urbanovou zapojili do akce 
Vánoční balíček, pořádané Charitou sv. Voj-
těcha ve Slavičíně. Cílem této akce je udělat 
radost na Vánoce dětem z dětského domova 
na Ukrajině, jejichž život je velmi těžký. 
Naším úkolem bylo postarat se o dárek pro 
Batjuka Nazara, chlapce stejně starého jako 
my, jehož přáním bylo zakoupení teplých 
bot, čepice a rukavic. Uspořádali jsme tedy 
sbírku mezi žáky a učiteli naší školy, při které 
se nám podařilo vybrat neuvěřitelnou částku
3 718 Kč. Díky tomu jsme mohli zakoupit 
plno dárků nejen pro Batjuka, ale také vel-
kou krabici potřebných věcí a sladkostí pro 
všechny děti z dětského domova v Lopatynu. 
I tímhle činem je znát, že je mládež ochotná 
přispět i na takové věci. Někomu může tato 
věc připadat jako zbytečná, ale my můžeme 
mít dobrý pocit z toho, že jsme zpříjemnili 
jednomu klukovi z dětského domova blížící
se Vánoce.  Jan Šůstek, tercie

Záážiteek z kkoooncertuu 
gv KKonngresoovvvém ceentrru

Dne 22. 11. 2011 se naše třída sekunda 
s paní profesorkou Maryášovou vydala 
na koncert Zlínské fi lharmonie. Všichni plni 
očekávání jsme vyjeli před půl desátou směr 
Zlín. Tak snad se vrátíme se stejně dobrou 
náladou. Cesta šla dobře a do Zlína jsme
bez problému dojeli taky. Všechny po pří-
chodu do krásného sálu nacházejícího se 
v Kongresovém centru zaujal jeho krásný 
strop a celé jeho zařízení. Všichni usazeni 
na sedadlech už netrpělivě očekávali jeho 
začátek. A dlouho netrvalo, hudba už zněla 
celým sálem. Koncertem provázel velmi milý
dirigent, pocházející z USA. Koncert nesl 
název „Barvy orchestru“ a byl velmi výstižný
pro toto vystoupení. Poukazovalo se hlavně 
na důležité detaily v hudbě a notách, které 
jinak vnímají hudebníci a jinak posluchači.
Koncert nejen ukazoval na tuhle stránku 
hudby, ale i na to, jak je krásná a pestrá. Hrály 
se samé známé orchestrální skladby, napří-
klad od našeho významného moravského 
skladatele Leoše Janáčka, ruského skladatele 
Igora Stravinského nebo Francouze Clauda
Debussyho. Koncert rychle utekl, až nám to 
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bylo líto, orchestr Filharmonie Bohuslava
Martinů zahrál nádherně a všem se to určitě
líbilo. Po koncertě nás čekalo focení, krátká
návštěva Zlína a pak zpátky směr Slavičín. 

Helena Martinková, studentka sekundy

Pooděkkovánnííí 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní

Mgr. Marii Zemčíkové z lékárny BTC TRADE
za bezplatné poskytnutí většího množství
obvazového materiálu do předmětu výchova
ke zdraví pro tercii Gymnázia Jana Pivečky
ve Slavičíně. Dále bychom chtěli poděkovat 
paní Magdě Zůbkové a paní Monice Hlavi-
cové, Dis. z Charity sv. Vojtěcha ve Slavičíně
za bezplatnou, odbornou pomoc při výuce
první pomoci a nácviku obvazových metod
v tomto předmětu. 

Marie Kuželová, tercie
Před Kongresovým centrem ve Zlíně

MModeerní škkkkola

Kalendářní a školní rok jsou dvě časová
období, která se vzájemně prolínají, ale
v době letních prázdnin se na chvíli jakoby
rozejdou. Právě se nacházíme ve společné
fázi, končí rok 2011, ale školní rok 2011/2012
pokračuje a pomalu se blíží konec jeho
prvního pololetí.

Za toto období se u nás ve škole pod-
statným způsobem zlepšila vybavenost.
Z programu „EU peníze školám“, kterého se
účastníme, máme od 1. září nainstalovány
dvě nové interaktivní tabule, na kterých
využíváme při výuce interaktivní učebnice
a nové výukové programy. Naši pedagogové
se aktivně zúčastnili v době podzimních
prázdnin společného školení, které bylo
zaměřeno právě na práci s touto moderní
technikou. Veškeré jejich úsilí směřuje
ke zkvalitnění výuky novými efektivními
způsoby a má za cíl zlepšit úroveň vzděla-
nosti žáků. Rovněž se snažíme zdokonalovat 
čtenářské dovednosti, které jsou velmi důle-
žité pro úspěšnost v naukových předmětech.

Za období I. pololetí školního roku
2011/2012 se ve škole uskutečnila celá řada
aktivit (exkurze, besedy, projektové dny…)
zaměřených na zpříjemnění výuky. Několik
akcí bylo připraveno pro všechny děti a ve-
řejnost na území města Slavičín. O průběhu
těchto akcí vypovídají příspěvky pedagogů
naší školy v tomto čísle zpravodaje.

Jak jsem se již zmínil v úvodu mého
příspěvku, končí rok 2011. Za pedagogy a za-
městnance naší školy přeji vše dobré v novém
roce 2012. Budoucí prvňáčky i jejich rodiče,
ale nejen ty, srdečně zveme k návštěvě školy
v Den otevřených dveří dne 10. ledna 2012,
aby se seznámili s kvalitními podmínkami
pro vzdělání a výchovu, které poskytuje náš
pedagogický sbor a škola jako celek. 

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

Akkce ZŠ Maaalé Polee

 nově byly v naší škole nainstalovány dvě
interaktivní tabule a vybavena počítačová
učebna
uskutečnil se projektový den „Podzim
v přírodě“
 navštívili jsme kino
účastnili jsme se akcí:
 exkurze 4. ročníku do ekologického centra
Veronika v Hostětíně
 besedy R-Ega pro 2. – 5. ročníky 
 besedy v městské knihovně pro žáky všech
ročníků
 „Rytmické hry s Afričany“ – promítání
dokumentu o afrických zemích, beseda
a následné bubnování a zpívání s „pravým
Afričanem“
„Halloweenská párty“ – již tradiční a úspěš-
ná veřejná akce v sále Sokolovny, kterou
naše škola připravuje spolu s DDM Slavičín
a městským infocentrem
beseda s hokejistou PGS Zlín Petrem
Čajánkem
 vystoupení na Rozsvícení vánočního stro-
mu ve Slavičíně
 mikulášská nadílka – program žáků Gym-
názia J. P.
 Vánoční fl orbalový turnaj – soutěž mezi
školami
 soutěže v jízdě zručnosti na trenažerech
 Den vánočních tradic – projektový den
plný tvořivých dílen
 vánoční koncert na schodech
 Naše škola se zapojila do projektu „Recyk-
lační hlídka“ (ELEKTROWIN), jehož cílem
je dětem srozumitelnou a zábavnou formou
přiblížit nezbytnost recyklace. V rámci tohoto
projektu děti prožily dopoledne naplněné
bohatým programem. Teamové hry a soutěže
ještě více přiblížily problematiku ochrany
přírody.
 Prostřednictvím Nadace J. Pivečky jsme
získali grant na projekt „Jak žili naši staříčci“,
jehož náplní je spolupráce s Domem seniorů
ve Hrádku. Žáci zde vystoupili s kulturním
programem a předali vlastnoručně vyrobené
dárky. Další akcí se stala návštěva ENVICEN-
TRA ve Vysokém Poli zaměřená na poznává-
ní vánočních zvyků a tradic.

Z činnosti školní družiny uvádíme tyto 
akce:
jízda zručnosti na koloběžkách
Vlaštovičko leť – skládání a házení papí-
rových vlaštovek
Drakiáda – pouštění draků
vědomostní soutěž v městské knihovně
Mezidružinová pouť pořádaná ZŠ Vlára
„Šmoulové hledají světýlko“ (tato akce 
je ve spolupráci naší ŠD a DDM Slavičín) 
lampionový průvod spojený s doprovod-
ným programem a ukončen na zahradě 
Domu dětí.
módní přehlídka
pečení a zdobení perníků
divadelní představení 

Připravujeme:
zápis do 1. tříd
Den otevřených dveří
v rámci projektu „Jak žili naši staříčci“ 
navštíví žáci muzeum v Luhačovicích
besedu s Josefem Zimovčákem (účast-
níkem Tour de France) v rámci projektu 
„Na kole dětem“

Pedagogičtí pracovníci školy

ZŠ Malé Pole

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

Dne 10. 11. 2012 od 8.00 do 15.00 
zveme rodičee našichh dětí i bbudoucích 
prvňáčků na DDen oteevřených dveří v ZŠ 
Malé Pole. Teento denn je určeen k volné 
prohlídce buddovy. MMůžete nnahlédnout 
do vyučovacíích hoddin v jeddnotlivých 
třídách, prommluvit s učiteli nnebo vede-
ním školy a poodívat sse, jak děti tráví čas 
ve školní družžině.

ZÁPIS DĚTÍ
DO 1. TŘÍD

do Základní školy Malé Pole
proběhne ve dnech 17. a 18. 1. 2012.

K zápisu zveme děti narozené od září
2005 do srpna 2006 a děti po odkladu, 
které by měly zahájit ve školním roce 
2012/2013 povinnou školní docházku.
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Kulturní akce
roku 2011:
Park Párty (1)
Svatovojtěšský jarmark (2)
Fašanky (3)
Den s policií (4) 
Valašský Kumšt (5)
O pohár starosty (6)
Běh vítězství (7)
Den matek (8)
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Investiční akce
roku 2011:
Hřiště v Hrádku (9) 
Cesta Na Cikánku v Nevšové (10)
Dětské hřiště Mladotická (11)
Horákova vila (12)
Prostor před radnicí (13)
Cesta na Horním náměstí (14)
Regenerace zámeckého parku (15)
Chodníky v Hrádku (16)
Komunikace Ševcovská (17)

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

9

13

11

15

10

14

12

16 17



1212

Zařízení rozvíjí svoje aktivity desátým ro-
kem. Nabízíme stručné ohlédnutí za činností
ve 2. polovině roku 2011. 

Jsme realizátorem těchto aktivit:
1. Programy specifi cké primární prevence
pro školy a školská zařízení 

Programy nejsou jednorázové, navazují
na sebe, jsou víceleté a s jedním kolektivem
pracujeme dlouhodobě. Každý třídní kolektiv
absolvuje 2 až 3 setkání ve školním roce, a to
s jednohodinovou nebo dvouhodinovou časo-
vou dotací. Zahajujeme prevenci co nejdříve,
aby děti byly schopny získávat důležité infor-
mace a znalosti, dále možnost vyzkoušet si růz-
né modelové situace, vytvořit si pohled na to,
co je správné a co ne. Témata jednotlivých
programů jsou zaměřena na možné projevy
rizikového chování, motivaci k životnímu sty-
lu bez drog, zvyšování pozitivního sociálního
klimatu ve třídě, na rozvoj pozitivních vztahů
mezi dětmi v třídním kolektivu, zvyšování
schopnosti zvládat konflikty nenásilným
způsobem, rozvíjení sociálních dovedností
dětí, schopnost navazovat přátelské vztahy
s vrstevníky, schopnost být citlivý k pocitům či
potřebám druhých, umět se prosadit, posilovat 
sebevědomí a sebehodnocení dětí, podporovat 
zdravou komunikaci mezi sebou.

Programy probíhaly na jednotlivých kme-
nových školách od září do prosince a celkem
jich proběhlo 123 pro 1 037 žáků a studentů.
Programy proběhly na základních školách Vlá-
ra a Malé Pole ve Slavičíně, ve Vlachovicích,
v Brumově, v Nedašově, v Lačnově, v Dolní
a Horní Lhotě, v Sehradicích, ve Slopném,
na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách
a Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně, dále
na základní a praktické škole ve Smolině,
v Návojné a ve Vizovicích.
2. Provoz nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež (NZDM)

Nízkoprahové zařízení je určeno věkové
kategorii od 7 do 15 let. Posláním je poskytovat 
zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži
ve Slavičíně a okolí, kteří jsou ohroženi sociál-
ně patologickými jevy, a přispívat ke zlepšení
kvality jejich života. Docházka do zařízení
je bezplatná. V odpoledních hodinách zde
jednotliví návštěvníci tráví svůj volný čas
podle svých představ a potřeb s cílem rozvoje
vlastní osoby. 

Novým dlouhodobým preventivním
programem je celoroční aktivita s názvem
„Brána dětem a mládeži otevřená“. Od září
2011 do června 2012 se každý měsíc otevírají
dětem jednotlivé tematické brány. Cílem je,
aby se děti pozastavily a řešily problémy
v jednotlivých oblastech, jako je například
šikana, drogová závislost, multikultura, ro-
dina, svět, přátelství, vztahy, vlastní osoba či
budoucnost naší mládeže. Děti jsou vedeny
k projevům vlastních názorů a ke kritickému
myšlení. Konkrétní situaci pak dovedou vztáh-
nout na svůj vlastní život, což preventivně
působí v jejich přítomnosti i budoucnosti.
V návaznosti na tyto aktivity lze snáze s dětmi
diskutovat o problémech dnešní doby. Dětem
se velmi líbila strávená „Noc v R-Egu“, jež
proběhla v měsíci září. Na programu byla
spousta zážitkových her a aktivit, které v zá-
věru završila stezka odvahy. Pozitivní ohlasy
dětí nás však dále motivovaly i v měsíci říjnu
uspořádat „Halloweenskou noc“ jež probíhala
v duchu strašidel, duchů a tajemných příběhů.
Obě aktivity nebyly „pouhou“ volnočasovou
činností, jak by se na první pohled mohlo
zdát. Obsahy programů byly přizpůsobeny
k prevenci rizikového chování.

Mezi další denní aktivity zařízení patří
doučování v případě potřeby dítěte a nově
také výtvarná dílna. Taktéž realizujeme
nejrůznější soutěže, turnaje, organizované

Poradenské centrum R-Ego informuje
i neorganizované zážitkové akce.
3. Zařízení je držitelem Pověření pro výkon 
sociálně právní ochrany dětí v rozsahu: 
 vyhledávání dětí, na které se sociálně 
právní ochrana vztahuje
poradenská činnost, přednášky související
s péčí o dítě a jeho výchovu
 ochrana dětí před škodlivými vlivy a před-
cházení jejich vzniku
provoz zařízení k sociálně výchovné 
činnosti

Kontakt: Mezi Šenky 19, Slavičín 
E-mail – help: možnost obrátit se s dotazem 

prostřednictvím elektronické pošty. Využívají 
ji někteří žáci a studenti, kteří se zúčastnili 
aktivit ve školách, hledají odpovědi na různé 
otázky, mají různé starosti, dotazy. Může být 
používána i k anonymnímu poradenství.
pc.r-ego@tiscali.cz

Krizový telefon – Save me: cílem pomoci 
je nabízet adekvátní východiska a řešení 
problému, poskytovat činnost poradenskou, 
výchovnou a preventivní, pomoci mladým 
nejen v jejich obtížných životních situacích, ale 
i při každodenních starostech a problémech.
Mobil: 732 713 014

Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporují: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlá-
dy ČR-Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky, Zlínský kraj, město Slavičín, SMS,
s. r. o., Slavičín, Nadace Děti–kultura–sport 
v Uherském Hradišti.

V letošním roce bychom dále chtěli za pod-
poru poděkovat paní Jindřišce Vaclové, panu 
Vladimíru Koudelovi, panu Petru Vítkovi 
a panu Vlastimilu Pastorčákovi.

Dovolte nám popřát Vám nejen úspěšné 
vykročení do nového roku 2012, ale i pevné 
zdraví, spokojenost, optimismus a pohodu.

Mgr.et Mgr. Dana Kozubíková,
vedoucí zařízení

Mgr. Eva Raková, sociální pracovník

Vážení čtenáři, dovolte mi, abycch Vám
jménem Charity sv. Vojtěcha Slaviičín po-
přála do Nového roku hodně štěstí, zdraví, 
lásky, Božího požehnání, vyplnění Vašich 
přání a cílů, mnoho osobních i praccovních 
úspěchů.

U nás na charitě tradičně vstuppujeme 
do nového roku přípravami na Tříkrrálovou 
sbírku. Je tomu tak i letos. 

Již po dvanácté, dne 7. ledna 2012, vyjdou 
do ulic našeho města a okolních obcí sskupin-
ky malých koledníčků se svými vedooucími.

Tříkráloví koledníci putují dům odd domu 
a přinášejí lidem radostnou zvěst vánnočních 
svátků. Přitom prosí o dar na pomocc lidem
v nouzi. Nabízejí Vám tak možnost šíířit tuto 
lásku a pomoc dál. Prostřednictvím CCharity 
můžete prokázat službu bližním, kteříí si sami
pomoci nemohou.

Jedním z cílů této sbírky je sice shhromáž-
dění fi nančních prostředků pro pootřebné, 
ale snažíme se, aby nezůstalo jen uu toho. 

Skupinnky koledníků vyppravujeme také
do nemmocnice, domovů důchodců, kde má
pokladdnička spíše symboliccký význam. Dů-
ležité je popřát, potěšit. 

Koleda bude začínat již vv pátek 6. 1. 2012 
v 18.000 v kostele sv. Vojtěccha ve Slavičíně, 
kde přři mši svaté požehnná koledníkům 
na jejicch cestu otec Miroslaav Strnad. Požeh-
nána bbude také křída, kterouu Tři králové píší
na dveřře iniciály K+M+B, jež nnejsou zkratkami
jejich jjmen Kašpar, Melichaar a Baltazar, ale 
latinskkým Christus Mansioonem Benedicat,
což lzee přeložit jako ,,Ať KKristus žehná to-
muto ddomu“.

V mminulém roce byl výtěžek sbírky
415 851 Kč. Část fi nančníhoo obnosu putova-

la na pomocc do zahraničí. Větší část pak 
byla využita pro ppřímou pomoc rodinám, 
matkám v tísnni, sttaarým a nemocným, lidem 
v nouzi z obllasti SSlavičínska, také na pod-
poru charitníího ddílla, jako záloha pro koupi 
nového sociáálního automobilu.

Výtěžek ze sbíírkky roku 2012 by Charita 
sv. Vojtěcha SSlavičín chtěla využít opět pro 
humanitární pommooc v zahraničí, pro přímou 
pomoc potřeebnýmmm a na koupi sociálního 
automobilu.

Všem, kteeří buuddou chtít přispět do sbír-
ky, děkujemee. Aťť TTři králové naplní Vaše 
srdce láskouu a naaddějí.

Za Charittu sv. VVojtěcha Slavičín Magda 
Zůbková, kooordiinnátorka Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 2012
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Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce touto
cestou poděkovat všem, kteří se zapojili
do charitativní akce s názvem Vánoční
balíček. 

Cílem této sbírky je vytvořit radost a pře-
kvapení pro konkrétní dě ti z chudých rodin
a dětských domovů na Ukrajině.

Protože životní úroveň lidí na Ukrajině
je špatná, nemají často ani na základní po-
traviny, vánoční dárky jsou pro ukrajinské
děti jen vysněným snem. Nutno také napsat,
že představy dárku ukrajinských dětí a dětí

Charita sv. Vojtěchaj

Mládežnický fotbal má svou důležitost

Prožili jsme pěkné sportovní odpoledne

v Čechách, je naprosto odlišná. Nepřejí si
dotykové mobily, notebooky ani lego, ale boty,
čepice, kalhoty – zkrátka věci běžné potřeby.

Letos získala Charita sv. Vojtěcha Slavičín
možnost splnit přání pěti dětem. Každému
z nich byl zaslán balíček v hodnotě 1 000 Kč.
Ty pak byly odvezeny do Luhačovic, odtud
dál putovaly do Olomouce. Na Ukrajinu je
přepravili pracovníci Arcidiecézní charity
Olomouc a předali je dětem osobně.

Zvláštní poděkování pak patří ženské
schole při kostele sv. Vojtěcha ve Slavičí-

ně, jednotlivým dárcům, také kolektivu 
třídy tercie gymnázia Jana Pivečky, všem 
ostatním studentům a kantorům této školy, 
kteří akci pojali jako ,,dárek děti dětem“ 
a vybrali neuvěřitelnou částku téměř 
4 000 Kč. Za tyto peníze byly nakoupeny 
školní potřeby pro všechny děti z dětského 
domova v Lopatynu.

Je opravdu hezké vědět, že i dnešní 
mladá generace není lhostejná vůči pomoci 
druhým, umí se zapojit a nadchnout pro 
dobrou věc.

Za Charitu sv. Vojtěcha Slavičín
Magda Zůbková,

koordinátorka akce Vánoční Balíček

Po uplynulém roce se řada z nás ohlédne
zpět a hodnotí, co se jak povedlo či nikoliv.
Jinak tomu není ani v případě posezonního
pohledu na činnost mladších žáků fotbalového
oddílu FC TVD Slavičín, hrajících krajskou
soutěž. O sportovním výsledku hovoří i druhé
místo v tabulce po odehrání 10 zápasů.

Mohli bychom se pochválit, mohli bychom
tento dosažený výsledek začít porovnávat 
s výsledky minulého soutěžního ročníku. To
však není cílem tohoto zamyšlení. Jistě, došlo
zde ke zlepšení v oblasti výsledku a je třeba
chlapce pochválit. Víme, že pokud se hra daří,
vyhrává se a mužstvo se pohybuje v popředí
tabulky, přináší to celému kolektivu radost 
a dodává to také chuť a motivaci do další
činnosti. Ale hodnocení jen podle sportovních
výsledků, právě v těchto hráčských kategori-
ích, nemůže být tím nejpodstatnějším. 

V mládežnické kopané si musí trenéři
i vedoucí dávat i jiné cíle. Je třeba si uvědomit,
že za nimi na zelený trávník přichází mladí
a nezkušení chlapci, kteří mají fotbal rádi, ale
u kterých zákonitě schází znalost základních
prvků fotbalové abecedy. A pokud z nich
máme vychovat novou generaci slavičínské
kopané, musíme se zaměřit hlavně na vše-
strannost a na zvládnutí základů kopané. Důle-
žitější než vítězství a zisk bodů za každou cenu
je pro nás naučit chlapce řádné přihrávky,
ovládání míče, hru hlavou, pohybu po hřišti
a spoustu dalších fotbalových prvků. Zamě-

řujeme se také na výchovu mladých hráčů,
na jejich chování na hřišti i v kolektivu. Naší
prioritou je také to, že veškeré naše činnosti
se snažíme připravit tak, aby chlapce bavily
a každý trénink i zápas byl pro ně i formou
zábavy, nikoliv pouze nějakého drilu. Prostě
fotbal je hra, je to sport, který vždy byl a také
bude pouze jen jednou z mnoha součástí jejich
i našeho života a i podle toho k tomu musíme
přistupovat. 

Chceme proto znát také výsledky mladých
fotbalistů ve škole, a pokud jsou nějaké pro-
blémy, pak spolupracujeme i s rodiči. Jsme
si vědomi i toho, že mnohdy to může být pro
děti a rodiče náročné. Tréninky 3x týdně
a k tomu víkendové zápasy a odpolední spor-
tovní vyučování, to je jistě velká časová zátěž,
kterou musí chlapci absolvovat a zvládat.
A proto na tomto místě děkujeme rodičům
za spolupráci a podporu.

Poděkování patří také vedení fotbalového
oddílu, který pro nás vytváří kvalitní podmín-
ky a vedení základní školy, které nám rovněž
vychází vstříc. Je nyní na nás, jak tuto pomoc
dokážeme využít a zúročit.

Na závěr bych pak chtěl poděkovat svému
kolegovi Martinovi Fábrymu, který předával
mladým fotbalistům maximum svých zku-
šeností a hodně je naučil. Je proto škoda, že
v jarní sezoně se bez jeho práce již musíme
obejít, protože z pracovních důvodů se ze
Slavičína stěhuje. Ing. David Ptáček, trenér

V neděle 27. listopadu 2011 odpoledne
přivítala sportovní hala TJ Slavičín malé
sportovce a rodiče. TJ Sokol Slavičín
ve spolupráci s DDM uspořádali 16. ročník
sportovní soutěže s tradičním názvem
„Závodí celá rodina“. Deset párů s nadše-
ním závodilo a předvedlo pěkné sportovní
výkony. Soutěžilo se ve čtyřech katego-
riích, děti od tří let, a dokonce závodila
i zdatná babička.

Při vyhlašování výsledků byly dětem
předány krásné bronzové, stříbrné a zlaté
medaile, sladké i věcné dárky, také pěkné
diplomy. Pro všechny závodníky bylo

připraveno občerstvení. 
Nám pořadatelům byly odměnou

rozzářené dětské oči. Dobrá věc se po-
dařila i díky štědrým sponzorům, bez 
jejichž pomoci bychom tuto akci nemohli 
uspořádat. 

Srdečně děkujeme všem obětavým
organizátorům i sponzorům: pekárna 
ORA – Ing. Otépka, SMS – p. Garaja, BTH 
Slavičín – Ing. Kozáček, prodejna Mi&La 
– p. Dvorská, cukrárna Jasmín – p. Málek

Všem našim příznivcům přejeme
hodně zdraví a štěstí po celý rok 2012.

Výbor TJ Sokol Slavičín

Doommácí zááápasy v llednu 200012
Jihomoravská divize
KK CAMO Slavičín B – TJ Brno IV, 
sobota 21. 1. 2012, 14.00 hod.
Dorost 1. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Jiskra Otrokovice, 
neděle 22. 1. 2012, 10.00 hod.
Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Krnov,
sobota 21. 1. 2012, 10.00 hod.
(čtyřdráhová kuželna Zlín)

Přejeme Vám příjemné prožití svát-
ků vánočních, v novém roce hodně
úspěchů jak v pracovním tak osobním
životě.

Děkujeme všem institucím, fi rmám
i jednotlivcům, kteří podporují činnost 
Kuželkářského klubu Slavičín a těšíme
se na další spolupráci s Vámi v roce
2012.

Kuželkářský klub Slavičín

1. FINANČNĚ PORADENSKÉ 
CENTRUM VE SLAVIČÍNĚ
Komenskéého 8882 (areáál Prabosu))
Tel.: 739 573 843, 732 381 774
Poradíme Vám, jak hosspodařit s ppeeenězi!
Spolupraccujemee se 40 fi nančnímii pppartne-
ry (Allianzz, Uniiqa, ČPP, ČMSS, WWRRR, NG,
Generali, KKB…)

Poskytujemme pooradensství v oblasti::
 důchoddové reeformyy
 úvěrů, hhypotéék
 pojištěnní
 investicc
 státníchh podppor

NOVÁ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
Přijmeme dva nnové spolupracovnnííkky 
do nově ottevřenných kaanceláří

Žádosti poosílejtee na:
marta.struuharoova@ovbbmail.cz, 
tel.: 739 5773 8433
jana.vacloova@ovvbmaill.cz, tel: 7322 33381 774
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Velké pozornosti při setkání divnických
rodáků, které se uskutečnilo koncem září,

Seetkáání s taaaajemnem
Již několik let po sobě se mohou děti

mladšího školního věku zapojit do oblíbené
akce, kdy se formou her a soutěží setkávají
v knihovně s různými bytostmi ze světa
strašidelných knižních příběhů. Zážitek
z tajuplného podvečera zde popisuje jedna
z jeho malých účastnic, Šarlota Šorfová z 2.
B ZŠ Malé Pole: Ve středu 30. listopadu jsem
byla na setkání s tajemnem v knihovně. Ob-
lékla jsem si kostým čarodějnice a nachystala
knížku se strašidelným příběhem. Akorát 
jsem zapomněla obrázek oblíbeného strašidla.
Trochu jsem se bála, co mě čeká. Šla jsem
stezkou odvahy s kamarádkou a nepodařilo
se mi vylovit mozek z kyblíku, brr, bylo to
slizké! Kamarádka to zvládla místo mě. Ale
poskládala jsem obrázek. Celou dobu jsem se
bála, ale i tak se mi to líbilo. Určitě přijdu zas.

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

se těšil jeden z jeho nejstarších účastníků pan
Ing. Josef Šuráň (narozen r. 1929). V Divni-
cích vychodil obecnou školu a po maturitě 
na gymnáziu vystudoval obor geodetický
a kartografi cký, kterému se posléze v Praze
věnoval. Stal se uznávaným vědeckým pra-
covníkem a získal titul kandidáta věd.

V letech 1968–75 působil jako expert OSN
v Afghánistánu a v dalších dvou letech vedl
československou astronomickou a geodetic-
kou expedici do Nepálu zabývající se měřením
základních bodů pro mapování tohoto území.
V roce 1980-83 vytyčoval pak nové mosty přes
řeku Eufrat a Tigris. Unikátním projektem
světového významu bylo vytyčení mostu Dža-
diria, dlouhého okolo 1,3 km překračujícího
ostrov řeky Tigris a její koryto v Bagdádu.

Josef Šuráň publikoval řadu odborných

Zaslouží uznání

Městská knihovna

článků doma i v zahraničí. Již v roce 1991
vydal soukromě první knihu věnovanou
otázkám okolo hvězdy betlémské a stanove-
ní přesné chronologie života Ježíše Krista, 
která se dostala do největších světových
knihoven. Nedávno vyšla také v češtině.
Nyní připravuje knihu zabývající se vzni-
kem vesmíru a otázkami existence Boží
a duchovního světa. 

Účastníci setkání rodáků v Divnicích 
se velmi zajímali o činorodý život Josefa
Šuráně a nešetřili obdivem k tomu, co
všechno vykonal pro vědu i dobré jméno 
své vlasti. Vyslovili rovněž přesvědčení, že
by si zasloužil veřejné uznání také ve svém
rodném kraji. Třeba uvedením jeho jména
mezi významnými osobnostmi obce nebo 
města. Jiří Šmýd

Lisstoppadovvééé dění vv mměsttské knnihovněě

Listopad je dle všeobecného mínění mě-
sícem nevlídným a veskrze zachmuřeným,
který, jak se lidově říká, na náladě nikomu
nepřidá. Ve známé populární písni se však
také zpívá „jaký si to uděláš, takový to máš“.
Čili, kdo nepodlehne splínu a má oči otevřené,
zjistí, že i toto trudnomyslné roční období
lze strávit plnohodnotně, bez společnosti
všudypřítomného televizního vysílání či in-
ternetového připojení. Takovéto zpestření si
v podobě dvou zajímavých pořadů připravila
pro širokou veřejnost i Městská knihovna
ve spolupráci s Nadací Jana Pivečky ve Sla-
vičíně. Dvě literární akce, konané ve dvou
po sobě jdoucích dnech, přilákaly dosud
nevídané množství návštěvníků. První z nich,
beseda se slavnou cestovatelkou, spisovatel-
kou a novinářkou – paní Pavlou Jazairiovou
naplnila sál Sokolovny takřka do poslední-
ho místa. Tato neuvěřitelně charismatická
osobnost k nám zavítala v úterý 22. listopadu
v podvečerních hodinách, kdy byla ještě plná

emocí a dojmů ze své cesty po Indii. O své 
nepřeberné zážitky se s publikem podělila 
sugestivním, místy až syrovým vyprávěním 
o nelehkém životě obyvatel tohoto kontinentu,
a také promítnutím neméně působivých foto-
grafi í, kterými zdokumentovala dobrodružné
okamžiky své výpravy. V následné diskuzi
s publikem se dotkla problematiky z oblasti
odlišnosti kultur různých národů i témat 
společensky závažných, jimiž jsou válečné
konfl ikty, terorismus a lidská bída ve svých
nejkrutějších podobách. 

Dalším příjemným setkáním, a to nejen 
s literaturou, ale i s vynikajícím hereckým pro-
jevem, bylo autorské čtení pana Miloně Čepel-
ky. Tento známý cimrmanolog a zakládající
člen Žižkovského divadla Járy Cimrmana se 
ve středu 23. listopadu v městské knihovně
představil v roli spisovatele, úspěšného pro-
zaika i básníka. Svým typickým přívětivým
a laskavým projevem dokázal navodit neopa-
kovatelnou atmosféru takřka rodinné pohody,
přestože sál v prvním podlaží Horákovy vily
praskal ve švech. Pan Čepelka pobavil pub-
likum svými příspěvky z knih nově vyšlých,
např. Svědectví inženýra Toufara či úryvky
z jeho originální lyrické poezie, vydané dle
jeho slov sice na sklonku života, ale přece. Při 
besedě mu velmi zdatně sekundoval mladý, 
v současné době velmi úspěšný prozaik Josef 
Pepson Snětivý, který je mužem mnoha zájmů
a profesí, mimo jiné i nakladatel a známý
hudebník. Hlavním tématem jeho děl je láska
k ženě ve všech podobách, kterou prezentoval
poutavými úryvky ze své literární tvorby, např.
z nově vyšlé publikace Samolásky a soulásky.
Svou hudbymilovnost obecenstvu předvedl
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několika skladbami pro saxofon, čímž celá
akce získala punc vysoké profesionality při
zachování komorní a neformálně laděné
atmosféry.

Takový byl tedy letošní literární podzim
strávený s knihovnou, která díky dlouhole-
té výborné spolupráci s Nadací J. Pivečky
ve Slavičíně, a také díky novým prostorám,
mohla veřejnosti nabídnout setkání s vyjímeč-
nými a slavnými osobnostmi.

Starý rok nyní končí a my se ocitáme
na prahu roku nového. Zatím je pro nás
všechny otázkou, co přinese. Jisté je však už
teď, že brána knihovny zůstane i v příštím
otevřená pro Vás všechny, kdo toužíte vyces-
tovat za poznáním i zábavou, ne však dál než
za hranice našeho malebného města.

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Ottec aa syn JJJeřábkoovi  spoolečněě 
y pvyystavili svvéé prácee

Milovníky výtvarného umění potěšil pá-
tek 9. prosince hned dvěma výstavami, při
nichž zároveň proběhly i vernisáže. Jedním
z výstavních míst se historicky poprvé stala
Horákova vila, jejíž galerie se mohla od 17
hodin honosit pracemi místních umělců
– akademického malíře Jaroslava Jeřábka
a jeho syna MgA. Jaroslava Jeřábka, dvorního
sochaře známého herce Bolka Polívky, jinak
také sochaře smíchu, lyriky a symboliky. Dílo
pokračovatele umělecké tradice MgA. Ja-
roslava Jeřábka mladšího poté obohatilo
atmosféru městského infocentra, kde toho
dne v 18.30 hodin proběhla druhá vernisáž,
laděná na téma Divadlo, smích a humor aneb
Pocta valašskému králi. Zde mohla veřejnost 
obdivovat plejádu fotografi í i originálních
děl menších rozměrů, například cyklus hu-
morných plastik ,,vepřovek“, které vyznačují 
autorův sarkastický pohled na současný svět 
neodbytné a podbízivé reklamy.

Jak v infocentru, tak i v Horákově vile se
všem přítomným dostalo přijetí od Ing. Pavla
Pinďáka, místostarosty města Slavičín, který
zároveň představil vzácné hosty, jež přišli
vzdát hold profesionálnímu výtvarnému umu
našich slavičínských mistrů. Úvodního slova
se v galerii Horákovy vily zhostil pan Jan
Rác, badatel romské kultury, který představil
kresby a portréty ak. mal. Jaroslava Jeřábka,
odrážející romskou tematiku. S těmito auto-
rovými studijními kresbami z let 1955–57 se
valná část slavičínské veřejnosti setkává vůbec
prvně, přičemž jejich detailní propracovanost 
svědčí o technické dokonalosti výtvarného

zpracování i o precizním vystižení hluboké
emocionality, která se zračí ve tvářích por-
trétovaných. 

Sochařské dílo Jaroslava Jeřábka mladšího
poté obecenstvu odborně přiblížil PhDr. Edu-
ard Matula, bývalý ředitel Domu umění
ve Zlíně, který v období let osmdesátých velmi
příznivě ovlivnil i kulturu našeho města, coby
vedoucí tehdejšího městského kulturního
zařízení. Sochy a plastiky nadějného mladé-
ho umělce pocházející z období jeho studií
na FAVU VUT v Brně i z doby současné pří-
jemně překvapily návštěvníky svou zvláštně
lyrickou atmosférou, moderním pojetím
a schopností vyvolat v pozorovateli celou škálu
nepopsatelných pocitů – od úsměvu po dojetí.
Za zmínku stojí prostorově výrazné sousoší
s názvem Milovník umění, v němž lze odhalit 
mnohé ze symboliky řecké mytologie. Prolíná
jím snový, takřka neuchopitelný vztah autora
k přírodě i k životu, a především jeho emoční
spjatost s dílem, které sám vytváří. 

Akci svou účastí podpořili také Ing. Jaro-
slav Končický, starosta města Slavičín a dále
pan Luděk Horáček, osobní manažer Bolka
Polívky a ředitel jeho farmy v Olšanech. V jeho
proslovu zazněla zdravice zaslaná valašským
králem a také uznání Jaroslavu Jeřábkovi
mladšímu nejen za práce vystavené, hlavně
však za jeho stěžejní umělecký počin, jímž
byl velkolepý houpací trůn, nesoucí název
Pocta valašskému králi Boleslavu Polívkovi
I. Dobrotivému Nafurt. Tento symbol moci
a majestátu v současnosti zaujímá důstojné
místo na proslulé Bolkově farmě v Olšanech.
Pro zmíněného českého hereckého velikána
zůstane tedy náš mladý umělec zcela jistě
zapsán ,,nafurt“ coby jeho dvorní sochař
a šiřitel jeho královského věhlasu. 

Velmi příjemným zpestřením programu
bylo hudebně taneční vystoupení romského
dětského souboru Barikane Čhavore alias
,,šťastných dětí“ ze ZŠ Turkmenská ve Vsetí-
ně, které si svým bezprostředním projevem
získalo srdce všech zúčastněných. Výstižně
podtrhlo také poslání celé výstavy, jež spočí-
vá ve společném přátelském setkávání nás
Slavičanů i všech dalších národností a roz-
manitých kultur.

Závěrečné poděkování patří všem, kdo
jakýmkoli způsobem přispěli k organizaci této
jedinečné výstavy a zejména oběma umělcům,
jejichž dílo se právem řadí ke kulturnímu
bohatství města Slavičín.

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MĚKK

Výstava J. a J. Jeřábkových v prostorách 
Horákovy vily potrvá až do 24. 2. 2012 
v těchto návštěvních hodinách:
Po:  12.30 – 15.00
Út:  12.30 – 17.00
Čt:  12.30 – 17.00
Pá:  12.30 – 16.00

Šťastný nový rok 2012 plný radosti a ne-
zapomenutelných okamžiků přejí Vám všem 
pracovnice Městské knihovny Slavičín.

Městská knihovvna Slavičíínn 
zve širokoou veřřejnost na zábavnýý ppořad 

se známouu osobbností TTomiem Okkammurou

VŠUDE DOBŘE, 
TAK CO DOMA!
Úspěšnný poddnikateel a viceprreeezident 

Asociace českýých cesstovních kannnceláří
a agenturr Tommio Okaamura Váss vve své 
talkshow ppobavví společně se svýmmmii hosty 
– známýmm kultuurním publicistouu DDDr. Ivo 
Šmoldasemm, ,,zpíívajícímm bubeníkemmmm“ Víťou 
Vávrou a iimitátoorem Jiirkou Bláhoouuu.
Akce se kkoná vv pátekk 13. ledna vvv Soko-
lovně, začátek vv 19 hoodin. Vstup vvvolný!

 Út 3. 1. 10 hod. Hry pro všestranný rozvoj 
dítěte
 St 4. 1. 10 hod. Básničky s pohybem
 Čt 5. 1. 10 hod. Hudební miniškolička
Pá 6. 1. Vyrábíme sněhuláka (celodenní 
aktivita)
Po 9. 1. Skládáme puzzle (celodenní aktivita)
 Út 10. 1. 10 hod. Čtenářem od batolete – 
půlhodinka zábavné četby pro nejmenší, součástí 
jsou jednoduché hry, hádanky a úkoly v podání 
pracovnic Městské knihovny Slavičín
15 hod. Tvořílek – Zimní krajina (inkoustová 
technika)
 St 11. 1. 9.30 hod. Kreativní dílna pro mamin-
ky – výroba růží ze slupek od jablíčka
 Čt 12. 1. 10 hod. Pirátský pětiboj – vyzkoušíme 
si pirátské dovednosti a hledání pokladu
 Pá 13. 1. 10 hod. Pohybové hrátky 
 Po 16. 1. Hrajeme si s modelínou (celodenní 
aktivita)
 Út 17. 1.10 hod. Kuchtíkovy hrátky – chys-
táme si svačinu
 St 18. 1. 10 hod. Hudební miniškolička 
 Čt 19. 1. 10 hod. Šmoulí párty
 Pá 20. 1. 10 hod. Beseda ohledně čínské me-
dicíny na téma: Celostní terapie a jejich možnosti
 Po 23. 1. Výroba prstových maňásků (celo-
denní aktivita)
 Út 24. 1. 10 hod. Básničky s pohybem
15 hod. Zvídálek
 St 25. 1. 10 hod. Tvořílek – kokosový lední 
medvěd
 Čt 26. 1. 9 – 16 hod. Krok k zaměstnání 
(objednejte se)
10 hod. Tanečky
 Pá 27. 1. 10 hod. Hry pro všestranný rozvoj 
dítěte
 Po 30. 1. Hrajeme si s razítky (celodenní 
aktivita)
 Út 31. 1. 10 hod. Kreativní dílna pro maminky 
– tvoříme z fi mo hmoty
Volná herna: po – pá 9 – 12 hod., út 13 – 17 hod.

Program MC Slavičín
 Út 3 1 10

P
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Odjezdy ze zastávky: Slavi ín,Radnice (sm r Petr vka) 
 … 27 … ± 34  ° 47 … » 24 ° 47 … μ 66 
BRNO 3:00 5:30 5:30 7:35 10:27 10:27 11:50 14:30 15:30 
  

 » 60 
DRNOVICE 12:05 

 … 14 … 61 
HALUZICE 12:37 14:55 

 … … » 60 … … 61 μ 48 
LIPOVÁ 6:10 8:15 12:05 14:35 14:55 20:00 

 … 27 …± 34 ±» 24 … 14 …   ° 47 … ±» 38 …  
 3:00 5:30 5:55 6:05 6:10 7:35 8:15 8:23 9:40 
LUHA OVICE ± 31 » 24 … ° 47 … » 35 … 27 … 14 … 17 
 10:15 10:27 10:27 11:50 12:00 13:23 13:30 13:55 14:00 
 …  … 61 … 53 μ 66  24 ± 31 
 14:30 15:05 15:05 15:30 16:00 21:35 

 …  ±» 24 …  … 14 …  … 14 … 14 … 53 »24 
NEVŠOVÁ 5:15 5:55 6:10 7:08 12:00 12:40 13:55 15:05 16:00 

 … 27 …± 34 … 61 ±» 24 … … 14 …   … … 
 5:05 5:30 5:35 5:55 6:00 6:05 6:10 7:40 8:15 
PETR VKA ±» 38 …  ± 31 …» 24 …  …  » 24 » 35 … 27 
 8:23 9:40 10:15 10:27 11:40 12:00 12:40 13:23 13:30 
 … 14 … 17 … … 61 … 53 μ 66 24 ± 31 
 13:55 14:00 14:30 15:05 15:05 15:30 16:00 21:35 

 … 14 
RUDIMOV 13:40 

 » 60 … 61 
ÚJEZD 12:05 14:55 

ZLÍN …  …  » 60   …  μ 48 
p es Lou ku 6:10 8:15 12:05p (p - p estup Lou ka) 14:35 20:00 

ZLÍN … 27 … 61 … … …  » 24 
p es Petr vku 5:05 5:35 6:00 7:40 11:40 12:40 

ZLÍN … 27 ±» 24 ± 31 …  … 27  24 
p es Luha ovice 3:00 5:55p 10:15 12:00   13:30p 16:00 
 (p – p estup Luha ovice) 

 … 27 … 27 
PRAHA 3:00 13:30p (p – p estup Luha ovice) 

Odjezdy ze zastávky: Slavi ín,Radnice (sm r Hrádek) 
 … 61 … » 60 » 60 … … 61 … 14 … 61 … 61 
BOHUSLAVICE 5:25 6:47   6:47 8:47 10:06 11:27 12:37 13:37 14:32 
 …  
 16:26 

 … 27 … 27 …  
BOJKOVICE 6:17 9:02 14:35 

 … … … 14 … 14 …  … 14 … 61 
DIVNICE 7:03 10:07 12:07 12:52 14:02 14:37 16:12 

 … 61   
DRNOVICE 11:27  

 … 14 … 27 … 27 …   …    
HOST TÍN 6:02 6:17 9:02 12:38 14:35  

 … 14 … 14 …  
KOCHAVEC 6:27 12:52 14:52 

 … 27 … 14 … 27 … 14 … 17 … … 27  » 60 … 
ROKYTNICE 5:27 6:02 6:17 6:37 6:42 9:02 9:02 10:47 12:38 
 … 14 … 14  …  … 61 …  … 14 … 61 …   
 12:52 13:47 14:35 14:37 14:52 15:02 16:12 19:02  

 … 14 … 14 … 27 …  … 14 … 61 … 17 … 14 … 61  
ŠANOV 6:02 6:37 9:02 12:38 13:47 14:37 14:52 15:02 16:12 
 …   
 19:02  

 … » 60 … … 61 …  … … 14 … 14 … 
ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í 6:42 9:07 9:02 10:27 11:52 12:37 12:52 14:07 14:17 
 μ 66 … 27 … 61 » 24 μ 48 μ 48 
 14:47 14:52 17:00 17:05 18:23 22:20 

 … 61  
ÚJEZD 11:27  

VAL.KLOBOUKY … » 60 … … 61  … … μ 66 
p es Štítnou 6:42 9:07 9:02 10:27 12:37 14:17 14:47 

 … 61 … 61 … … … 14 … 61 … … 61 … 
 4:42 5:25 6:22 6:47 7:09 7:36 10:06 11:56 12:37 
VAL.KLOBOUKY … 14 … … … …   μ 66 … … ± 34 
p es Vlachovice 13:20 13:51 14:06 15:01 16:26 17:02 17:12 18:18 18:18 
 » 24 …   » 35 μ 66 
 18:18 21:05 21:35 22:20 

 … 61 … 61 … … … 14 … 61 … … 61 … 61
 4:42 5:25 6:22 6:47 7:09 7:36 10:06 11:27 11:56 
VLACHOVICE … … 14 … …  …  … …  μ 66 … 
 12:37 13:20 13:51 14:05 14:06 15:01 16:26 17:02 17:12 
 … ± 34 » 24 …  » 35 μ 66 
 18:18 18:18 18:18 21:05 21:35 22:20 

 … 27 … 27 … … … 17 … 14 …14  …  … 
 5:02 5:27 5:42 5:57 6:17 6:27 6:37 6:42 7:37 
 … » 60 … … 27 … … 61 » 60 … 14 …  
 8:40 9:07 9:02 9:02 10:07 10:27 10:47 11:28 11:52 
ŽELEZNI NÍ …   … … 14 μ 66 …  … 14 … 14 … μ 66 
STANICE 12:38 12:37 12:52 13:22 13:22 13:47 14:07 14:17 14:47 
 …   …  … 27 … 14 … 61 … …   … 61   … 61 
 14:35 14:52 14:52 15:02 15:22 15:38 16:07 16:12 17:00 
 » 24 μ 48, …   μ 48 
 17:05 18:23 19:02 22:20 

INFORMACE O ODJEZDECH AUTOBUS  NA TEL. : 
577343462 577341003 

http://www.csadvs.cz 

 

Odjezdy ze zastávky: Slavi ín,Lukšín 
 … 27 … » 60 … … 61 … 14 … 61 … 61 …  
BOHUSLAVICE 5:25 6:45   8:45 10:05 11:25 12:35 13:35 14:30 16:25  

 … 27 … 27 …   
BOJKOVICE 6:15 9:00 14:30 

 » 60 … … 17 … 14 … 14 …  … 14 … 61 
DIVNICE 8:45 10:05 11:30 12:04 12:50 14:00 14:35 16:10  

 … 61   
DRNOVICE 11:25  

 … 14 … 14 
HALUZICE 6:35 12:35 

 … 14 … 27 … 27 …  …    
HOST TÍN 6:00 6:15 9:00 12:35 14:30  

 … 14 … 14 …  
KOCHAVEC 6:25 12:50 14:50 

 … 14 … 27 … 14 … 65 … 61 μ 66 … 65 … 61 
LIPOVÁ 6:35 11:55 13:55 15:10 16:05 16:32 16:45 18:35 

 » 60 
LUHA OVICE 8:50 

 … 14 » 60 … 61 
NEVŠOVÁ 6:40 8:50 14:50 

 » 60 
PETR VKA 8:50 

     … 27 … 14  … 27 … 14 … 17 » 60 … … 27 » 60  
ROKYTNICE      5:25  6:00  6:15 6:35 6:40 8:45 9:00 9:00 10:45 
     …   … 14 … 14 …   … 61 … 14  … 61 …    
     12:35 12:50 13:45 14:30 14:35 14:50 16:10 19:00  

 … 27 » 60 -   … … 14 … 
RUDIMOV 6:30 8:50 9:30 12:00 13:41 14:50 

 … 14 … 14 … 27 …   … 14 … 61 … 17 … 14 … 61  
ŠANOV 6:00 6:25 9:00 12:35 13:45 14:35 14:50 15:00 16:10 
 …   
 19:00    

 … » 60 … … 61 …  … … 14   … … 27 
ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í 6:40 9:05 9:00 10:25 11:50 12:35 12:50 14:15 14:45 
 μ 66 
 14:45 

ÚJEZD … 27 … 65 
p es  Lipovou 11:55 15:10 

ÚJEZD     … 6175   
p es Vlachovice 11:25  

VAL.KLOBOUKY … … » 60 … 61 … … μ 66 
p es  Štítnou 6:40 9:00 9:05 10:25 12:35 14:15 14:45 

 … 61 … …  … 14 … 61 …  … 61 … …  
VAL.KLOBOUKY 4:40 6:20 6:45 7:05 7:35 10:05 11:55 12:35 13:50 
p es Vlachovice … … …   μ 66 …  
 14:05 15:00 16:25 17:00 17:10   

 … 61 … … … 14 … 61 … … 61 … 61 … 
VLACHOVICE 4:40 6:20 6:45 7:05 7:35 10:05 11:25 11:55 12:35 
 … … … …   μ 66  …  
 13:50 14:05 15:00 16:25 17:00 17:10  

 μ 66 
ZLÍN 16:32p  (p - p estup Lou ka) 

 … 27 … 27 … … … 14 … 27 … 14 …14  …17 
 5:00 5:25 5:40 5:55 6:00 6:15 6:25 6:40 6:40 
 … … … … 27 » 60 … … 61 » 60 … 14 
 7:35 8:38 9:00 9:00 9:05 10:05 10:25 10:45 11:26 
ŽELEZNI NÍ …  …   … … 14 μ 66 … 14 … 14 … …   
STANICE 11:50 12:35 12:35 12:50 13:20 13:45 14:05 14:15 14:30 
 μ 66 … 61 … 27 … … 14 … 61 … …  … 61 
 14:45 14:35 14:45 14:50 15:00 15:20 15:35 16:05 16:10 
 …    
 19:00  

platí od  11.12.2011  do  08.12.2012 

Vysv tlivky zna ek 
… - jede v pracovní dny 
- -  jede ve st edu 
° -  jede v pátek 
± -  jede v sobotu 
μ -  jede v ned li 
» -  jede v ned li a ve státem uznané svátky 
p -   spoj jede s p estupem 
 
14 - nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2 do 24.2.,od 5.4. do 6.4.,od 2.7. do 31.8., od 25.10. do 26.10. 
17 - jede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2 do 24.2.,od 5.4. do 6.4.,od 2.7. do 31.8., od 25.10. do 26.10. 
24 – nejede 24.12. 
27 - nejede od 27.12 do 30.12 
34 - nejede 24.12., 17.11. 
35 - nejede od 24.12. do 1.1. 
38 - nejede od 24.12 do 26.12., od 31.12. do 1.1. 
47 - nejede 23.12., 30.12., 3.2., 10.2., 6.4., od 6.7. do 31.8., 28.9., 26.10. 
48 - jede také 9.4., 1.5., 8.5., nejede 25.12., 1.1., 19.2., 8.4., 29.4., 6.5., od 1.7. do 1.9. 
53 – jede od 1.7. do 31.8. 
60 - nejede 24.12., 1.5., 8.5., 6.7.,28.9.,17.11 
61 – nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8. 
65 – jede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8. 
66 - jede také 26.12., 9.4., 1.5., 8.5., nejede 25.12., 8.4.4.7. 
78 - jede jen v sudé týdny, nejede od 27.12. do 30.12., od 9.7. do 24.8. 
  

P íjemnou cestu Vám p eje SAD Vsetín a.s. 
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Cena vodného a stočného
pro rok 2012

Od 1. leedna přříštího rooku schválila vlaastnická 
společnost VVodovoody a kkanalizace ZZlínnn, a. s., 
zvýšení cenyy pro voodné a sstočné pro tarrifnnní oblast 
zlínského reggionu. 

Ke zvýšení ceny docházíí v souvislosti ss ppooklesem 
spotřeby voddy, růsteem infl acce a vyššími pprooovozními 
náklady u nově buudovanýcch a rekonstrruooovaných 
celků (čistírnny odpaadních vood a nové kanaaalizace). 
Dalším důvoodem jee nárůst nájemného hhraaazeného 
vlastníkovi innfrastrukturníhoo majetku, tenntooo nájem 
je nezbytnýý k zajiištění obbnovy nové i sstávající 
infrastrukturyy. 

Kromě uuvedených vlivvů je nezaneedddbatelný 
i nárůst novvé sazbby DPH z dosavadnníccch 10 % 
na 14 %. Ceelková ccena vodného a stoččnnéého pro 
domácnosti na Zlínnsku vzrooste oproti loňsské ceně 
s nižší daní oo celkovvých 13,8 %.

Nárůst ccen voddného aa stočného jee oo 9,8 % 
bez DPH, ceelkově je nárůsst za 1 000 litttrů vody 
pro obyvatele o 13,,8 % včeetně DPH. Zattímmmco letos 
většina obyvvatel Zlíínska zaplatí za 1 m33 vvvodného 
a stočného 773,15 KKč (s DPHH), tak od noovééého roku 
to bude v ccelé tarifní oblaasti 83,28 Kčč (s DPH) 
za 1 m3. Schválenéé zvýšenní cen má doopaaad na fi -
nanční situacci průmměrné čtyyřčlenné rodinyyy ve výši 
107 Kč za mměsíc.
Cena vody pplatná ood 1. 1. 2012: (údajee vvv Kč/m3)
Okres ZLÍN

2011 
bez DPH

2012
bez DPH

2012
vč. DPH (14 %)

vodné 34,97 36,98 42,16

stočné 31,53 36,07 41,12

vodné + stočné 66,50 73,05 83,28

Střední průmysslová škola strojnická VVseeetín
nabízí ve škkolním roce 2012/2013

ČTYYŘLETÉÉ STUDIIJNÍ OBORYY 
S MMATURRITOU

Strojírenství - výpočetní technika (2 třídy)
Strojírenství - ekonomika a řízení jakosti 

(1 třída)

DVOULETÝ ZKKRÁCENÝDVOULETÝ ZKKRÁCENÝ 
STUDDIJDIJDDDIJDDDDD NÍ OOBOOBOOOOR SR SR SSSS MATURITOOUUU

Strojírenství - výpočetní technika
pproproproproproproprppppropp  absoolventy tytytytytytty ty tyttyt SŠSŠSŠSŠSŠSŠ SŠŠŠŠŠŠŠ s ms mmmmmmmmmmmmatuaatuatuaatuatuatatutuuturititittititi ouououououou oouoououo
- dddddenní i dádádádádádádádádádádádáálkokokkkkoková vá vá ávává vávává vávává vá fffffffffformamamamamaa mamaaaa stustutstustustudiaddiadiadddddddd

StřSSSSSSSSSSSS ednednednednednednedndnednededndndnní í pí pí pí píííí růmrůmůmmmmmyslslyslyslyslyyslyysly oováooo  šššškškškššššš olaolalolaolaaolaolaolaoolo sttst stssststsss rojrojorojrorojrojrororojrojroro nicnnnnnn kkkákáká kkkkk VseVseVVseVseVsVsV tíntíntíntínín
PodPodPoddddd StSt StSt StSt SttStt St St áááránrání 1í 11í 1í 1111776777777677677677677677677677677677 , VVsettínínínínínínníníníníníí
teleefoefooefoefoefoefoefoefofefooon: n: n: n:n:n:n: n::: : : 575775757157575757575  42424242424244424 8 98 98 98 98 98 98 998 98 98 10111
spspsspspspsspsspsppssp s@ss@spsssspsspsspsspsspsspsspsspspsspsp vs..inext.czzzzzzzzz
wwww.spssvsetiiinn.cz

Den otevřených dveří
27.27.27.7.77.77777.7. 1 1.1.1.1.1.1.1.1.1111.1  20202020202 2020220122 1221212 2122 212 22 100 1010101010101010101001 - 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 11- 116 h6 h6 h6 h6 h6 h6 66 h6 h6 h66 ooodiooooo nnnnnn

Prohlíhlíhlíhlíhlíhlíhllíhlíhlíl dkadkadkadkdkdkdkdkdkdddk kšk ššk lloly jjj je mmož ánážžnáž áážnážnááá kd kdkdkd kd kdkd kdkdkdkdkddykoykyykyyyyy livv 
po ttelt llltelteltelteltelellefoefoefoefoefoefoefoefoefefoefoonicnicnniicicicicicinniickéké kékékékékékékkéééké domdomdomdomdoomdomdomdomdomd luvě

Pohřební služba INVA
Slavičín – Mezi Šenky (vedle potravin Elva)

Pracovní doba:
Po – Pá 7.30 – 14.00 hodin

Zajistíme služby dle Vašich požadavků 
24 hodin denně – kdykoliv na zavolání 
na tel. č. 737 336 452, 723 111 562

Nemůžeme zmírnit Vaši bolest, ale můžeme Vám
usnadnit situaci, do které Vás osud přivedl. 

Pronajmu podzemní garáž
v centru města.
Tel.: 732 142 210

Prodejjny VVLASSTA 
Horní nnáměstí aa Mezi ŠŠeeenky 
děkují zákaazníkům za ppřřřízeň 
a přejí hhodnně štěěstí a úsppěěěchů 
v novémm roce.

JJuřenníkováá a Maliišškkková
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V Z P O M Í N Á M E

NAROZENÍ
Radovan a Veronika Teplých – syn Václav
Miroslav a Zuzana Hubíkovi – dcera Alice
Zbyněk a Blanka Hubíkovi – syn Štěpán
Kamil a Markéta Hamalčíkovi – syn Aleš
Martin Hrubý a Michaela Jančaříková – syn
Martin
Vlastimil a Vladana Surých – syn Karel

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA LISTOPAD
ÚMRTÍ
 3. 11. 2011 Jiřina Bližňááková, 86 let, Slavičín
 5. 11. 2011 Stanislav Šaašina, 76 let, Slavičín
 8. 11. 2011 Jindřich Parrýzek, 79 let, Slavičín
 18. 11. 2011 Anna Ptáčkková, 62 let, Slavičín
 21. 11. 2011 Jaroslava Nejezchlebová, 85 let, Slavičínjezchlebová, 85 let, Slavičín
 23. 11. 2011 Lumír Velíkk, 60 let, Slavičín
 25. 11. 2011 Josef Bulíček, 75 let, Slavičínek, 75 let, Slavičín

Pavel Matula a Martina Strnková – syn
Dominik

SŇATKY
Marian Kozubík a Eva Hrnčiříková

Dne 288. ledna 2012 uplynou 3 smutné
roky, co nás opustila naše milovaná 

mamminka, babička a prababička, 
ppaní Jiřina SALVETOVÁ

p
. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dnee 7. ledna 2011 vzpomeomeomeneme 
3. smutné výročí úmrtrtrtí, í, í, 

kdyy nás navždy opustil manžanžanžel,el,el, 
tatínek a dědeček, 

pan FFrantišek ČASTULA z z z HráHráHrádkudkdk . 
Za tichou vzpomínkínkínku u u 

děkují manželka 
a dcery s rodinami.

Dnee 21. ledna 2012 vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí

Ing. Radka POSPÍŠILA
ý

. 
KdKdo j jsste hho znalili, vzpom ňeňte s á ná imi. 

Zárooveň vzpomínáme 15. výročí 
od úmmrtí pana Josefa POSPÍŠILA

ýý
.

Děkuje rodina.

Dne 27. ledna 2012 vzpomeneme
3. výročí úmrtí pana

Zdeňka FLOREŠE
ý

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Miroslava, synové Zdeněk, Lubomír 
a Josef s rodinami.

Děkujeme touto cestou za projevení 
soustrasti a květinové dary při posled-

ním rozloučení s paní 
Annou PTÁČKOVOU ze Slavičína.

Rodina Ptáčkova

DDne 15. ledna 2012 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana 

Františka BAKLÍKA
ý

 z Hrádku. 
S láskou vzpomíná rodina.

221. lledna 2012 by se sese doždoždožilailil  101010000 let panpanpaní íí 
Frararantintintiškaškšk  HUHUHUBÍKBÍKBÍKOVÁOVOV

y
. 

SS lááská ou vzpppomíomíomínajnajnají sí sí syn yn yn AntAntAn oníonon n, dce-
ryy Jarmila, a, a, EvaEvaEva  a a AleAleAlenanana s rs rs rodododinami.

Dnnee 31313113131. l. l. llednednednednedna 2a 2a 2aa 201201201201010  by by bybybyy se se sess  do dodododožilžž a 90 leet tt 
panpanpanpaa í VlaVlaVlVlaVl stastastastasta HRHR HRHRHRDLIDLIDLIDLIDLIČKOČKOČKOČKOČKOVVVÁVV

yyyyy
. 

VVzpomíomíomímom najnajnajnana í sí sí ssestestesteststry ry yyy a ca ca caa eláelelelel  rodina.

Dne 13. ledna 2012 vzpomeneme
ý p2. smutné výročí úmrtí pana 

Ivana JANČEKA
ýý

 ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče,

sestry a bratr s rodinami.

Dne 29. ledna 2012 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana 

Ivana PETRÍKA
ý

ze Slavičína.
S láskou vzpomínají manželka, synové 

a dcera s rodinami.

Dne 31. ledna 2012 uplyne 10 let 
od úmrtí milovaného manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka, 
pana Josefa ZVONKA z Nevšové. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina Zvonkova

DneDneDn  20 20 20. l. l. ledededna 20120101  upupuplynlynlyne 1e 1e 10 let, 
co co co násnásnás opoppustilailaila pa pa paníní ní MarMarMa ie SUKANÁNN

p y

a 8a 8a 8. lllistististopaopaopadu dudu 2012012012 2 u2 plyplyplynenene 40 40 40 letletlet, c, c, co noo ás
opuopop stistitil pl pl pan an an JosJosJosef ef ef SUKSUKSUKANÝANÝANÝ

p ypp
. 

VzpVzVz omínajnajnají dí dí děti s rodinami.

Dne 23. ledna 2012 uplyne 15 let 
od úmrtí naší drahé maminky, 

paní Matyldy REMEŠOVÉ z Nevšové.
S láskou a úctou 

vzpomínají děti s rodinami.

Dne 22. ledna 2012 vzpomeneme již 
5. smutné výročí úmrtí pana 

Ing. Miloše HAUNERA ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku děkují manželka 

a děti s rodinami.

V pátek 9. prosince nás náhle opustila paní učitelka Mgr. Jana Polášková 
z Lipové. Vždy se snažila o udržení a šíření folklorních tradic města 
Slavičína a blízkého okolí. Úzce spolupracovala také s cimbálovou mu-
zikou Slavičan při přípravě a realizaci folklorních akcí, ať to byly večery 
u cimbálu, vánoční koncerty, či valašské bály. 
Jano, nikdy nezapomeneme a děkujeme…

Mgr. Aleš Ptáček, manažer CM Slavičan

Za Janou Poláškovou
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 NEDĚLE 8. 1. – 15.00 bijásek  k
ŠMOULOVÉ
Animovaný/Fantasy/Rodinný. USA, 2011,

103 min. Režie: Raja Gosnell
Rodinná komedie, ve které se pojí animo-

vaný i hraný fi lm, uvádí na plátna kin všem
dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý
čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich
vesničky a během následného pronásledování
všichni společně projdou kouzelným portá-
lem, který je zavede do našeho světa, přímo
doprostřed newyorského Central Parku.ku. 
Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy avy do-
hromady a najít způsob, jak se dostatstat t zpzpátá ky 
domů do vesničky dříve, než jež je Gargamell 
znovu vystopuje. Vstupné 30 +30 + 1 Kč

 NEDĚLE 8. 1. - 20.000.00 fi lmmovový ý klub
LOLLIPOP MOMONSTER
Drama. Německo, 2011, 96 min. Režie:Německo, 2011, 96 min. ReRežižie: 

Ziska Riemaemann. Hudba: Ingo Frenzel
Hrají: Jella Haase, Sarah Horvath, Nicoletteají: Jella Haase, Sarah Horvath, Nico

Krebitz, Sandra Borgmann, Rainer Sellien,rebitz, Sandra Borgmann, Rainer S
Nikeata Thompson

Středoškolačky Ari a Oona jsou odlišné
typy a přesto jsou si podobné. Ari s blonďatými
copy pochází z navenek spokojené trendy
rodiny jako vystřižené z katalogu na panen-
ky Barbie. Tmavovlasá Oona vyrůstající
v uměleckém prostředí se zasekla v temném
berlínském undergroundu osmdesátých let. 
Mezi cukrově růžovou panenkou a černě
oděnou rockerkou však vzniká pevné pouto.
Společné pro obě dívky, řídící se svými pudy
a instinkty je schopnost ničit se. Ari nezávaz-
ným sexem, Oona morbidními kresbami. Nové
přátelství je vyvede z prostředí nefungujících
rodin a pomáhá jim zvládnout pokrytectví
okolí. Až do okamžiku, kdy dojde k události,
která všechno změní. Vstupné: členové FK
20 + 1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.

 SOBOTA 14. 1. – 20.00 
FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – JAPONSKO 4
To nejlepší z japonského fi lmu – digitální

fi lmová projekce pro účastníky projektu.
Vstup zdarma.

Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se
můžete zúčastnit hlasování o výběru.

Více na http://mesto-slavicin.cz/cs/
informacni-centrum/mestske-kino/sobotni-
fi lm-a-skola/.

 NEDĚLE 15. 1. – 15.00 bijásek
LADY A TRAMP
Animovaný/Rodinný/Hudební/Komedie.

USA, 1955, 75 min. Režie: Hamilton Luske,
Wilfred Jackson, Clyde Geronimi

Roztomilá psí slečna Lady žije spokojeně
s mladou manželskou dvojicí. Spí v měk-
ce vystlaném košíku a pyšní se třpytivou
psí známkou, která je v jejích očích krás-
ným šperkem. Hodně času tráví se svými
kamarády, dvorným Fouskem a stárnoucím
Barykem, který už dávno ztratil svůj proslulý

čich. Ve stejném městě, v rozeschlém suduschlém sudu 
na okraji nádraží, žije toulavý pes Tramp.lavý pes Tram
Živí se zbytky jídla na dvorcích místníchdvorcích míst
hostinců a úspěšně uniká nástrahám svéhouniká násástrt ahám
úhlavního nepřítele, pohodného. Náhodné tele, pohodného. 
setkání Lady se světáckým Trampem na fenkue světáckým Tramp
silně zapůsobí. Láká ji volnost jeho života,ůsobí. Láká ji voln
neboť se u svých pánů cítí odstrkovanáse u svých pánů 
kvůli očekávanému přírůstku do jejichůli očekávanému p
rodiny. A když se k manželům nastěhujeroodidiny. A když se k

Sára se svými siamskýmidiktátororskská teta Sá
y uteče a okusí nezávislý život kočkami, Ladadyy u

ampa. po boku Tram
dobrodružství však pro Lady skončí Jejich do

ohodného a před smutným osudem jiv síti poh
hrání jen její známka. Psí tulák se ale ne-zazachc rá

zdává. Ví, že tahle psí slečna je mu souzenavzd
a je ochoten pro ni nasadit i vlastní život.a
Vstupné zdarma – digitální videoprojekce
v projektu FILM a ŠKOLA.

 NEDĚLE 15. 1. – 20.00
PŮLNOC V PAŘÍŽI
Originální název: Midnight in Paris
Komedie/Romantický/Fantasy. USA/

Španělsko, 2011, 94 min. Režie: Woody Al-
len. Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams,
Marion Cotillard, Kurt Fuller, Mimi Kennedy,
Michael Sheen, Alison Pill, Adrien Brody

 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
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Mladý pár, který se má na podzim brát, 

přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevý-
znamným spisovatelem, který miluje Paříž 
a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. 
Ovšem Inez jeho romantickou představu 
nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo 
ve 20. letech minulého století zlatým věkem. 
Jednoho večera jde Inez se svými přáteli 
tancovat a Gil se prochází noční Paříží. 
Jeho půlnoční zážitky mu odhalí Paříž 
v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí 
život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy trpí 
a domnívá se, že život ostatních lidí, by byl 
pro něho daleko lepší. Vstupné: členové FK 
20 + 1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč.

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

Restaurace ZÁLOŽNA Vás zve na

DNY ZVĚŘINOVÝCH 
SPECIALIT
17. 1. – 20. 1. 2012
Rezervace na telefonu: 577 342 315 

Restaurace HUGON Vás zve na

DNY ZVĚŘINOVÝCH
SPECIALIT
12. 1. – 15. 1. 2012. 
Rezervace na telefonu: 725 215 204. 
V měsíci únoru připravujeme kulečníkový turnaj.

Základní škola Vlára a sdružení rodičů
Vás srdečně zvou na tradiční

PLES
ZŠ VLÁRA
v sobotu 18. února 2012

začátek ve 20.00 hod.
v sále Sokolovny Slavičín

vstupné 100,- Kč,
hudba: Showband

Polonéza žáků 9. tříd
Nutná rezervace míst 

na telefonu 577 341 304 
(hospodářka školy)

Footballový oddíl FFCCC TVD Sllaviččín
Váss srdečnněěě zve na

SPORTOVNÍ 
DICO PLES

DDJ Aleš PPPtáček
hhuddba pro všecchhhny generacee

v sobotu 11. února 2012
začátek ve 20.00 hod. 

v sále Sokolovny Slavičín
Vstupnné 1000,- Kč, bbbohatá toomboola

PPředpprodej vvsstupenekk: 
MMěsstskýý klub a iiinfocentrrum, 

tel.: 577 334442 251
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 6. 1. 20.00 Sokolovna
PLES ZUŠ
 7. 1. 20.00 Sokolovna
FARNÍ PLES
 13 1. 19.00 Sokolovna
VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA –zábavný 
pořad s Tomiem Okamurou
 21. 1. 20.00 Sokolovna
VALAŠSKÝ BÁL
 28. 1. 20.00 Sokolovna
PLES MĚSTA

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

PŘIPRAVUJEME:
 11. 2. SPORTOVNÍ DISCO PLES
 18. 2. PLES ZŠ VLÁRA
 25. 2. FAŠANKY

Základní umělecká škola Slavičín
Vás srdečně zve na

PLES ZUŠPLES ZUŠ
v pátek 6. ledna ve 20 hodin 

                         v Sokolovně                  v Sokolovně

Hudba:
BREAK Zdeňka Kozubíka

Účinkuje žákovský orchestr ZUŠ
a SPS CANTARE

Vstupné s místenkou 100 Kč, předprodej 
v ZUŠ Slavičín, tel.: 577 341 201

Kalendáře, pozvánky

Restaurace U TALAFY 
zve všechny příznivce na

COUNTRY 
VEČER

sobota 14. ledna 2012
Začátek: 19.00 hodin

Hrají: PŘÁTELÉ (Luhačovice)


