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… něco končí a něco začíná. Tak je tomu
každoročně a zvláště když stojíme na prahu
předvánočního období, kdy na nás dýchne
ta neopakovatelná atmosféra a kdy si říká-
me, že ten rok zase uběhl jako voda. Ale kaž-
dý rok se skládá z týdnů a dnů a každý ten
den přináší něco nového a pomalu odsunuje
do pozadí události včerejší. V některých pří-
padech je to dobře, protože čas třeba dokáže
utišit bolest ze ztráty blízké osoby. Jindy už
to tak moc dobře není, protože kupříkladu
zapomínáme na historické souvislosti a pak
se divíme, kdože to vyhrává volby a dostává
se do parlamentu nebo krajské vlády. I když 
tady je to také naší národní povahou. Všim-
něte si, že na otázku „Jak se máš?“ našinec
většinou odpoví, že to nestojí za nic, kdežto
takový Američan se má prostě skvěle, i kdy-
by se právě díval na svůj hořící dům (samo-
zřejmě nepojištěný). Náš divák píská a nadá-
vá, když fotbalisti prohrávají, Skot fandí neu-
stále a po zápase ve stoje tleská, i když jejich
fotbalisté prohráli 0:3.

Proto se také nezapomínejme mít skvěle.
A zatleskejme si, když se nám podaří byť jen
maličkost. Zkusme se na lidi, věci a událos-
ti kolem nás dívat pozitivně, anebo alespoň
o něco, o malý kousek pozitivněji. Pokud si
budeme říkat, že se nám to stejně nepodaří,
tak to jistě nepůjde. Pokud budeme věřit, že
21. 12. 2012 bude konec světa (pokolikáté už?),
tak jen aby pro nás nenastal. Je prý také lépe
být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný. To
je jistě vtip. Pravdou ale je, že je lépe jít pěš-
ky, než se nechat vézt, protože pěšky nemů-

Roky přicházejí a odcházejí…
žeme. Nevěřme tomu, že vše špatné se v ješ-
tě horší obrátí. Přejme si, ať nepodlehneme
„blbé náladě“ ani při hodnocení roku 2012,
ani při pohledu do budoucna.

Přeji Vám všem, milí spoluobčané, aby sho-
ra popsané pro Vás neplatilo, aby případné
hodnocení roku uplynulého mělo pro Vás jen
samá pozitiva. Nebo alespoň abychom měli
všichni vůli je hledat. Nastává čas rozsvíce-
ní vánočního stromu, čas kdy zahajujeme pří-
pravu na vánoční svátky. Užijme si tyto svát-
ky v klidu a rodinné pohodě, zasloužíme si
je. A potřebujeme je jak po stránce psychic-
ké, tak po stránce fyzické, protože tyto síly
budeme v roce 2013 potřebovat. 

Hezké Vánoce Vám všem!
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Jako již tradičně, tak i letos poslední 
sobotu před Štědrým dnem, tedy 22. pro-
since 2012 odpoledne, přivezou skau-
ti Betlémské světlo. Neminou svá každo-
roční místa, odkud si lidé mohou světlo 
přenést do svých domovů. Pro naše měs-
to a okolí bude světlo k dispozici v koste-
le sv. Vojtěcha, v kapličkách místních čás-
tí i okolních obcí a také v penzionu ve Sla-
vičíně-Hrádku.

Vybertee si zz pesstrého 
vánočního mmenu
Rozsvícení vánočního stromu
1. 12. v Nevšové 
7. 12. ve Slaviičíně
9. 12. v Divniccích
15. 12. v Hráddku

Vánoční koncerty
9. 12. v Sokoloovně
17. 12. v ZUŠ Slavičínn
27. 12. před RRadnicí
30. 12. v kosteele sv. VVojtěcha 
(náhr. Sokolovvna)

Více informacíí k akcímm naleznete 
uvnitř listu.

Betlémské světlo 

Vánoční dárek 

do našich domovů

od společnosti E.ON

Pozor, změna svvozu 
odpadů o vvánoččních svvátcích
Upozorňujeme občanyy na změěny v termí-
nech svozu oddpadu:
 svoz v Nevššové a v Hrádku (pouze by-
tovky), který připadá nna 24. 12. 2012, bude 
proveden ve ddnech 211. 12. a 222. 12. 2012   

 svoz ve Slavičíně,, který ppřipadá na 
1. 1. 2013, budde proveeden 2. 1.. 2013  
Svoz v Hrádku a Divnnicích, kkterý připa-
dá na 31. 12. 22012, buude proveeden v řád-
ném termínu.

plasty 19. 12. 2012
 papír a náppojové kaartony 122. 12. 2012

SVOZ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU 

SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU 

Přejeme Vám šťastné a veselé 
prožití vánočních svátků!

Autor: Daniela Vítková, ZUŠ Slavičín

Autor: Veronika Štefánková, Eliška Foj-
tíková, ZUŠ Slavičín
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Vánoční dárky se sice většinou dávají 
až na Vánoce, ale společnost E.ON Česká pole osnočnečččollelopsl
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Ing. Jaroslav Končický, starosta
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číně naštěstí nejsme zatím ke zvyšování po-
platků (a ještě tak drastickému) nuceni. In-
formaci o cenách na rok 2013 zveřejňujeme 
na jiném místě zpravodaje.

Když si někdo pořídí kočku do činžáku,
měla by být doma, ne se po celých dnech 
i nocích pohybovat před domy, kde znečiš-
ťuje záhony kytek a chytá ptáky.... prosím 
o pár řádků ve zpravodaji, jak se má cho-
vat majitel koček…

Že kočka není pes – zpívá se v jedné české
písničce – a přeneseně to platí i na legislativu. 
Pokud chováte pejska, pak musí mít známku, 
odvádíte za něj místní poplatek, musíte jej vo-
dit na vodítku, nezapomínat na náhubek, sbí-
rat po pejskovi exkrementy atd. U koček je to 
jiné, žádná legislativa vám nic nepřikazuje. 
Kočka také neštěká (to jsme asi Ameriku ne-
objevili) a nikoho tak svým projevem neob-
těžuje a těžko také někoho pokouše (když ji
zlobíte, tak leda tak poškrábe).

Máte ale pravdu v tom, že pokud jsou
kočky chovány v bytových domech, tak by 
se k nim měli majitelé chovat jako ke psům, 
takže vyvenčit a domů. Jinak se kočky cho-
vají tak, jak uvádíte, a ještě s oblibou kona-
jí potřebu na místech, kde si hrají děti – ze-
jména na pískovištích. A to už nám tedy jis-
tě dost vadí. Nešvarem je také krmení toula-
vých koček u bytových domů, kde je přáte-
lé koček krmí a „nepřátelé“ jim za to nadá-
vají. Slovo „nepřátelé“ je v uvozovkách, pro-
tože v převážné většině nejde o skutečné ne-
přátele, ale o ty, kteří se zcela správně obá-
vají přemnožení toulavých koček přenášejí-
cích choroby, které ohrožují zdraví člověka. 

Město může apelovat a doporučovat a sna-
žit se napomoci regulaci chovu koček, na-
příklad příspěvkem na kastraci, což prová-
díme, a tyto příspěvky vyplácíme. Regula-

Ptají se lidé…
Slyšela jsem, že na příští rok se bude vý-

razně zvyšovat cena za svoz odpadů, údaj-
ně kvůli nějakým problémům na skládce. 
Jsem důchodkyně a těžko bych si mohla do-
volit platit nějak vysokou cenu.

Cena za svoz odpadů se ve Slavičíně ani 
v roce 2013 zvyšovat rozhodně nebude. Po-
slední cenová úprava proběhla ve Slavičíně 
v roce 2009, od té doby zůstává cena stejná. 
Právě provoz skládky odpadů nám umož-
ňuje cenu nezvyšovat, protože příjem z po-
platků za uložení odpadů na skládce nám 
umožňuje fi nancovat záporné saldo mezi 
příjmy a výdaji v odpadovém hospodář-
ství ve městě. Bližší informace jsme k této 
záležitosti uváděli v říjnovém čísle našeho 
zpravodaje. Tyto informace jsou také obsa-
ženy v odpovědi na otevřený dopis občanů, 
kterou jsme zveřejnili na webu města. Dal-
ší odpověď – tentokráte na petici ve věci 
skládky odpadů – připravíme do lednového 
čísla zpravodaje. Tak jako ve zmíněné od-
povědi, se dopředu omlouváme těm, kteří 
nám říkají „tohle už jste psali, proč to zno-
vu opakujete“. Určitě některá fakta opaku-
jeme a bohužel opakovat musíme. Na ob-
dobnou otázku jsme kupříkladu odpovída-
li v říjnovém čísle zpravodaje a přesto se 
znovu a znovu objevuje.

Zákon nově umožňuje zvednout poplat-
ky za svoz a likvidaci odpadů prakticky 
o 100 %. Většina měst a obcí má poplatek 
„na hlavu“, který se může zvýšit ze součas-
ných 500 Kč/osobu/rok na 1 000 Kč/osobu/
rok. Jak již dnes vidíme, začínají se v někte-
rých městech blížit horní hranici. Ve Slavi-

ce volného pohybu koček nějakou obecně 
závaznou vyhláškou ale možná není. Kaž-
dý by se však měl chovat tak, aby svou čin-
ností – a tedy i držením zvířete – neobtěžo-
val druhého. O tom mluví jak občanský zá-
koník, tak také pojmy jako slušnost nebo 
ohleduplnost.

Jak to vypadá s hotelem města Slavi-
čín? Slyšel jsem, že bude od nového roku 
hotel zavřený.

Je pravdou, že současný nájemce uvažo-
val o ukončení pronájmu hotelu. Hlavním 
důvodem k ukončení nájmu byla skutečnost, 
že na budově hotelu se, bez větších investic 
v minulosti, již podepsal „zub času“ a její špat-
ný technický stav má negativní vliv na pro-
vozní náklady, a je také jednou z příčin kaž-
doročního poklesu klientů hotelu. Nakonec 
od svého záměru nájemce odstoupil a zkusí 
provozovat hotel i v následujícím roce, kdy 
by mělo dojít k poklesu nákladů na topení, 
díky kompletní výměně oken na celé budo-
vě, kterou fi nancovalo město Slavičín. Hotel 
si ovšem zaslouží větší rekonstrukci, ať už 
je to fasáda, úprava vnitřních prostor (elek-
trické rozvody, původní umakartová jádra 
na pokojích atd.). V následujícím roce tedy 
budeme stát pět před rozhodnutím, co s ho-
telem dál. Nabízí se varianta, že nabídneme 
hotel k dalšímu pronájmu, potom však musí-
me po částech budovu zrekonstruovat a vy-
tvořit zde komfortnější podmínky pro uby-
tování klientů, což by stálo nemalé investi-
ce. Druhou variantou je prodej hotelu nebo 
jeho části. Hlavním cílem města je však za-
jistit, aby byly ve městě zachovány ubyto-
vací služby, čímž by byl i vlastní prodej bu-
dovy podmíněn. 

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

Rada města Slavičín na své 53. – 56.
schůzi mj.:
rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Oprava chodníku a scho-
diště u č. p. 652-654“ za cenu obvyklou ve výši
195 392,21 Kč vč. DPH uchazeči Služby měs-
ta Slavičína, s. r. o.,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Hrádek – oprava kana-
lizace Za Humny“ za cenu obvyklou ve výši
57 592 Kč vč. DPH uchazeči Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ s. r. o., Veselí nad Moravou,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Nevšová – kanalizač-
ní napojení budov města“ za cenu obvyklou
ve výši 50 244 Kč vč. DPH uchazeči Vodo-
hospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o., Ve-
selí nad Moravou,
schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavi-
čín ve výši 5 000 Kč oddílu FC TVD Slavičín
na uspořádání fotbalového turnaje mládež-
nických družstev,

poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-
vičín ve výši 10 000 Kč sdružení Sportovní
kluby Slavičín na provozní náklady sněžné-
ho skútru VIKING při realizaci projektu „Bí-
lou stopou Zálesím“,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-
vičín ve výši 10 000 Kč sdružení Sportovní
kluby Slavičín na opravu volejbalových kur-
tů v zámeckém parku,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-
vičín ve výši 10 000 Kč sdružení TJ Sokol
Nevšová na opravu a nátěry šaten a venkov-
ních zařízení, 
 poskytnutí fi nančního daru z rozpočtu měs-
ta Slavičín ve výši 6 000 Kč pro Dům sociál-
ních služeb Návojná na provoz,
uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové ne-
investiční dotace z Fondu kultury Zlínského
kraje uzavřené mezi Zlínským krajem a měs-
tem Slavičín na akci „Jak to dělali naši staříč-
ci“ ve výši 5 000 Kč,
ceny za svoz odpadů v roce 2013, 
souhlasila
s přerušením provozu Mateřské školy Sla-
vičín-Vlára a Mateřské školy Slavičín-Malé
Pole v období od 23. 12. 2012 do 2. 1. 2013
a od 22. 7. 2013 do 9. 8. 2013,

vzala na vědomí
uvolnění ředitele Základní školy Slavi-
čín-Vlára PaedDr. Petra Navrátila pro výkon
veřejné funkce uvolněného člena Rady Zlín-
ského kraje s účinností od 9. 11. 2012, a roz-
hodla na základě návrhu ředitele, že organi-
zaci bude po dobu uvolnění ředitele pro vý-
kon veřejné funkce řídit zástupce statutární-
ho orgánu Mgr. Jana Pinďáková.
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva města 
Slavičín a Rady města Slavičín jsou k dispo-
zici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Zprávy z radnice

Starosta města Slavičín 
zve širokou veřejnost 

ke společnému poslechu

VÁNOČNÍCH 
PÍSNÍ A KOLED

dechové hudby 
ROZMARÝNKA z Vlčnova 

dne 27. prosince 2012 v 17 hodin
před Radnicí
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Město Slaviččín v souuladu s uustanovením 
§ 39 odst. 1 zákoona č. 1228/2000 SSb., o obcích, 
vyhlásilo záměr na proodej nemmovitého ma-
jetku města Slaavičín. 

Předmětem prodeje je bytová jednotka
č. 485/11 v katastrálním území Slavičín. Jed-
notku tvoří byt s příslušenstvím o velikos-
ti 2 + 1, o celkové podlahové ploše 53,2 m2, 
ve 4. nadzemním podlaží budovy č. p. 485,
v ulici Obchodní ve čtvrti Malé Pole ve Sla-
vičíně, a podíl na společných částech budo-
vy č. p. 485, 486, 487 a na pozemku parc.
č. st. 607.

Výběrové řízení na kupujícího, které
bude provedeno formou aukce, proběhne
dne 9. ledna 2013 v 15.30 hodin v zaseda-
cí místnosti budovy radnice ve Slavičíně
(3. NP, dveře č. 301)

Prohlídku bytové jednotky lze dohod-
nout v pracovní dny na telefonním čísle
604 715 537 – pan Sláma. 

podmínky výběrového řízení
 Účastníci: bez omezení, podmínkou je
úhrada kauce
 Nejnižší podání: 500 000 Kč
 Minimální příhoz: 20 000 Kč
 Kauce: 20 000 Kč
 Způsob úhrady kauce:
pouze bankovním převodem nebo vkladem
hotovosti v bance na účet města Slavičín ve-
dený u KB, a. s., č. ú. 2924661/0100, variabil-
ní symbol IČ nebo RČ
 Lhůta pro složení kauce:
začíná běžet dnem uveřejnění tohoto ozná-
mení a končí zahájením výběrového říze-
ní, tj. 9. 1. 2013 v 15.30 hodin. Kauce slože-
ná bankovním převodem musí být do skon-
čení lhůty pro zahájení výběrového řízení
připsána na účet města Slavičín. 

Účastníkům výběrového řízení, kteří ne-
uspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce
bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne konání výběrové-
ho řízení.

Nabídka na prodej bytu

BTH Slavičín informuje

Policie ČR informuje

Rada města Slavičín na svém zasedání
dne 13. 11. 2012 stanovila ceny za svoz a li-
kvidaci odpadů ve Slavičíně pro rok 2013.
nádoba  četnost svozu    Kč

110 l  1x za 14 dnů    1 420,-
110 l 1x za   7 dnů    2 910,- 
240 l 1x za 14 dnů    2 620,-
240 l  1x za   7 dnů    5 240,-

1 100 l  1x za 14 dnů  13 660,-
1 100 l  1x za   7 dnů  24 410,-

Uvedené ceny jsou už od roku 2009
na stejné výši.

U bytových domů (ve správě BTH, s. r. o.,
Slavičín, SBD Obzor i v soukromé správě),
u kterých město zajišťuje třídění odpadů
do 1 100litrových kontejnerů, se ceny zvyšují

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2013
o obvyklých 5 % (oprava a údržba kontejnerů
pro tříděný odpad a kontejnerových hnízd).

Pytle a známky na popelnice na směsný
odpad pro rok 2013 si občané mohou zakou-
pit na Městském úřadě Slavičín, odbor život-
ního prostředí a správy majetku v prvním po-
schodí, dveře č. 206, a to od 17. prosince 2012.
Termín splatnosti je 2. 4. 2013. 

U domácností, které využívají místo po-
pelnice černé pytle, je stanoven minimální
odběr 7 kusů černých pytlů na zbytkový od-
pad za rok, s výjimkou domácností důchodců.

Domácnosti, ve kterých žijí sami manže-
lé – důchodci, u kterých je starobní nebo in-
validní důchod jediným zdrojem příjmu, ode-
bírají min. 4 kusy černých pytlů, osaměle ži-

jící důchodce – jednotlivec – může odebrat 
min. 2 ks černých pytlů za rok.

V případě bezhotovostní platby převo-
dem z účtu je nutno předem požádat o sdě-
lení identifi kačních údajů k platbě. 

Tyto údaje poskytne odbor ŽPSM 
na tel. č. 577 004 832 
nebo na e-mailové adrese: 
podatelna@mesto-slavicin.cz
Po takovém způsobu úhrady je však nut-
né si evidenční známku na popelnici nebo 
sadu pytlů vyzvednout osobně.

Upozorňujeme občany, že pokud neu-
hradí cenu za svoz a likvidaci odpadů nej-
později do 2. 4. 2013, dopouští se podle plat-
né vyhlášky města přestupku, který bude 
řešen v přestupkovém řízení. 

Odbor životního prostředí 
a správy majetku

 Splatnost kupní ceny: 
do 60 dnů od schválení prodeje Zastupitel-
stvem města Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Marti-
na Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM,
tel. č. 577 004 830. 

Město Slavičín zveřejňuje záměr na pro-
nájem nemovitého majetku města na zákla-
dě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.

Jedná se o nebytový prostor o celkové pod-
lahové ploše 193,8 m2, s možným rozděle-
ním na části, umístěný v II. nadzemním pod-
laží domu č. p. 751 (obchodní dům – prodej-
na textilu, galanterie, oděvů), v katastrálním
území Slavičín.
Výše nájemného (v Kč/m2/rok):
prodejní plochy – patro 570,-
ostatní plochy – patro 470,-
Od 1. 1. 2014 je pronajímatel oprávněn kaž-
doročně jednostranně zvýšit nájemné maxi-
málně o 10 % ročně a míru infl ace stanove-
nou ČSÚ.
Doba uzavření nájemní smlouvy:
od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2022
Zájemci o pronájem mohou podávat své žá-
dosti na BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotic-
ké nábřeží 849, Slavičín, tel. č. 577 341 041.

měře 19 m2 a sociální zařízení. Budova je na-
pojena na rozvod elektřiny, plynu i vody. Pro-
story jsou vhodné pro drobné podnikání, příp. 
jako skladovací prostory.

Bližší informace podá Ing. Martina Slámeč-
ková, vedoucí odboru ŽPSM, tel. 577 004 830, 
e-mail: majetek@mesto-slavicin.cz. 

Prohlídku prostor je možné dohodnout 
na uvedených kontaktech. Záměr na pronájem 

nemovitého majetku

Pronájem budovy 
č. p. 16 v Nevšové

Město Slavičín vyhlásilo záměr na proná-
jem nebytových prostor – domu č. p. 16 v Nev-
šové, na pozemku parc. č. st. 88 – budova bý-
valé moštárny.

Ve zděné budově o 2 nadzemních pat-
rech se nacházejí v přízemí 2 místnosti o vý-
měře 35 m2 a 19 m2, sociální zařízení a míst-
nost pro moštování o výměře 37 m2, v 1. pat-
ře místnost o výměře 35 m2, kuchyňka o vý-

V době vánočních svátků je provozní 
doba upravena následovně:
Čt   27. 12. 2012   7.00 – 11.00 hod.
Pá  28. 12. 2012   7.00 – 11.00 hod.
Po  31. 12. 2012   zavřeno 

V případě poruchy je možno volat 
na mobilní čísla:
 provozní technik bytů 604 715 537
 provozní technik kotelen 603 210 404

BTH Slavičín, spol. s r. o., přeje všem 
vlastníkům a nájemníkům spravova-
ných objektů, jakož i obchodním partne-
rům, příjemné prožití svátků vánočních 
a v nadcházejícím roce 2013 hodně zdra-
ví, štěstí, spokojenosti, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

Ing. Oldřich Kozáček, 
ředitel BTH Slavičín, spol. s r. o.

Kvapem se blíží konec roku a s tím přichá-
zí hodnocení jeho celého průběhu. Obvodní 
oddělení PČR Slavičín mělo být v rámci nové 
systemizace restrukturalizováno od roku 2013 
na policejní stanici s minimálním počtem poli-
cistů, což by přineslo značné omezení provoz-
ní doby. S touto plánovanou změnou nesou-
hlasili představitelé města Slavičín a rovněž 
všichni starostové obcí spadajících pod územ-
ní příslušnost obvodního oddělení. Byla vyvo-
lána řada jednání a intervencí, a to i ve spo-
lupráci s nyní již bývalou senátorkou paní
Ing. Janou Juřenčákovou. Tyto na více úrov-
ních vyvolané snahy o zachování statusu ob-



44

Návštěva na Městském úřadě Slavičín

vajícího stavu s optimálním počtem policis-vajícího stavu s optimálním počtem policis
tů. Věřím, že veškeré vynaložené úsilí bude
mít příznivý dopad především pro občany, je-
jich bezpečnost a bezpečnost jejich majetku.

Rok 2012 vybočoval ze statistického prů-
měru nápadu trestných činů a přestupků roků
uplynulých pouze v pozitivním hledisku, kdy
došlo ke snížení nápadu trestných činů. V cel-
kové objasněnosti se Obvodní oddělení poli-
cie ČR Slavičín řadí na přední pozice v rám-
ci celého kraje. Celková statistika bude zpra-
cována během měsíce ledna 2013, nynější
ukazatele, kdy jsou zpracována tři čtvrtletí,
nás těší. Skladba trestných činů je podobná
rokům minulým: krádeže, vloupání, ohrože-
ní pod vlivem návykové látky, zanedbání po-
vinné výživy, ale i fyzické napadení nebo ne-
oprávněný zásah do práva k domu. Mezi za-
jímavé případy patří krádež 189 vzrostlých
stromů se škodou bez mála 500 000 Kč. Dal-
ším případem, na který bych chtěl upozor-
nit, je skutek, kdy pachatel nastříkal černou
barvou na kamenné sloupy, dva stromy, in-
formační panel a místní komunikaci symboly
hákových křížů, čímž propagoval hnutí, které
prokazatelně směřuje k potlačení práv a svo-
bod člověka. U tohoto chci upozornit na pro-
jevy vandalismu. Jako vandalismus se ozna-
čuje neúčelné, nekulturní a primitivní ničení
určitých hodnot, v užším smyslu poškozování
hodnotných předmětů v soukromém či spo-
lečném vlastnictví. Pachateli nepřináší žádné
materiální obohacení a pachatel pro ně zpra-
vidla nemá žádný motiv – většinou tak koná
jen pro vlastní potěšení, či pro potřebu odre-
agovat se. Často k němu dochází pod vlivem
alkoholu nebo drog. Nebuďme k tomuto lhos-
tejní a nevšímaví.

Mezi prověřované věci se stále častěji řadí
podvodná jednání různých společností na-
bízejících nebankovní půjčky, kdy požadu-
jí objednávku po telefonu. Občan žádá pro-
střednictvím inzerované nabídky o fi nanč-
ní půjčku a následně provolá větší obnos pe-
něz. V tisku jsou běžně inzerované nabídky
půjčky, kdy zájemce o půjčku volá nejdříve
na běžné telefonní číslo a následně je odká-
zán volat na číslo začínající 900… … . Volají-
cí, aniž by si to uvědomil, většinou přeslech-
ne cenu hovoru za 1 minutu a výsledná část-
ka za takový hovor může dosáhnout výše
i několika set Kč. Volání na telefonní čísla
začínající trojčíslím 900 je vždy za zvýše-
ný tarif. Cenu za 1 minutu volání pak vyja-
dřuje čtvrtá a pátá číslice tohoto telefonní-
ho čísla. Například volání na telefonní čís-
lo 900 082 239 stojí 8 Kč za 1 minutu, volá-
ní na telefonní číslo 900 952 357 stojí 95 Kč
za 1 minutu atd. Proto věnujte dostatečnou
pozornost číslu, na které voláte, a tím se vy-
varujete nepříjemným platbám.

Za Obvodní oddělení policie ČR Slavi-
čín přeji všem občanům šťastné a veselé
svátky vánoční a v novém roce pevné zdra-
ví, pohodu a mnoho šťastných, klidných
chvil a rovněž mnoho pracovních a profes-
ních úspěchů.

Npor. Bc. Libor Rožník,
v. r., vedoucí oddělení

Z kalendáře na nás koukají první čís-
la posledního měsíce tohoto roku. Když 
se řekne prosinec, tak se obvykle rozbuší 
dětská srdíčka, a to především díky spo-
jení s představou, že brzy přijde Mikuláš 
a pak Vánoce, s neopakovatelně kouzelnou 
atmosférou klidu, pohody, hojnosti, se stro-
mečkem, cukrovím a dárky. Rodina je spo-
lu a alespoň na pár dnů vychutnává, jaké 
to je, když ráno neprovokuje budík, nefr-
číme do školy či do práce a vychutnáváme 
pocit vzácného lenošení.

Prosinec je i časem, kdy, obzvláště v jeho 
konci, rekapitulujeme. Rekapitulujeme růz-
né oblasti svého života, zejména však osob-
ní a pracovní.

Ohlédnutí směrem k DDM v roce 2012 je 
docela radostné. Sice se ne vše podařilo, ale 
většina snad. Doufáme, že se naplnila oče-
kávání těch, jimž je naše zařízení určeno.

Mám velmi dobrý pocit z nesmírně pra-
covitého, malého kolektivu interních pra-
covníků, stejně tak jako z většiny kolekti-
vu externích pracovníků, vedoucích zá-
jmových kroužků. Ti z 80 procent děla-
jí pro své svěřence víc, než co jim „káže“ 
dohoda o spolupráci. Někteří jezdí s dětmi 
o víkendech na různé přehlídky, závody, 
soutěže, porovnávají své síly s jinými. Ne 
vždy je ale nutno přivézt první místo, být 
na špici. V našem zařízení jde především 

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
o to rozvíjet koníček, zájem, a tak je pří-
padný úspěch již jen takovou třešničkou 
na pomyslném dortu. Nesmírně si většiny 
z nich vážím a s úctou se skláním nad je-
jich přístupem k dětem a tím, co se snaží 
jim předávat a předávají. Všem interním 
a externím pracovníkům našeho zaříze-
ní, všem těm, kteří nám pomáhají a pod-
porují nás, patří obrovský dík za tu fůru 
práce, kterou jsme společně v tomto kalen-
dářním roce zvládli. 

S koncem roku končí ve Slavičíně i or-
ganizace Sokol, s níž jsme spolupracovali 
téměř 15 let. V jeho čele stáli lidé, kteří vy-
naložili značné úsilí, aby se dařilo, rozrůs-
taly se jejich řady o ty mladší, kteří, jak se 
říká, přeberou štafetu. Nyní je vhodný čas 
k tomu poděkovat především starostovi této 
organizace, panu Stanislavu Mertovi, Iva-
nu Holkovi, paní Jiřině Lajmarové a Dani-
ele Borové. Především děkujeme panu Iva-
nu Holkovi. Ten sám se ctí dovedl aktivity 
této organizace až do samého konce, a to 
bez ohledu na věk, své zdravotní problé-
my a koneckonců i problémy osobní. Pro-
stě, se ctí udělal a naplnil to, co se v rámci 
spolupráce od této organizace očekávalo.

Co říci na závěr? Ať všem všechno v ná-
sledujícím roce 2013 vyjde tím nejlepším, 
nejkrásnějším způsobem. 

Zdenka Odehnalová

Návštěva městského úřadu je pro větši-
nu lidí běžnou záležitostí, ovšem pro děti ze 
speciální třídy ze Základní školy v Hrádku 
se jedná o naprosto novou zkušenost.

Před vstupem do veliké, neznámé budo-
vy je doprovázela nervozita a očekávání, 
co je za prosklenými dveřmi velké budovy 
čeká. Všechny obavy rázem rozptýlila milá 
průvodkyně. O bezpečnost se nám po celou 
dobu prohlídky postaral strážník městské po-
licie. Nakouknout do své pracovny nám do-
volil i pan starosta, přes spoustu práce, kte-
rou měl, si na nás našel chvilku, za což mu 
tímto děkujeme. Zajímavé a praktické infor-
mace jsme získali na podatelně, ale ze všeho 
nejvíce se nám líbilo na oddělení městské 

policie. Vyzkoušeli jsme, 
co se dalo. Byli jsme za-
svěceni do tajů kamero-
vého systému, vyzkou-
šeli si součásti výstroje 
a výzbroje, „provětrali 
vysílačky“. 

Sladkou tečkou za po-
znáním a turistickým 
minivýšlapem nádher-
nou podzimní krajinou 
byla kratičká návštěva 
v cukrárně.

ZŠ praktická 
a ZŠ speciální Slavičín

Mgr. Eva Tkadlecová
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Jednota Orel ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže ve Slavičíně uspořádá
zábavné odpoledne 

PŘIJDE K NÁM 
MIKULÁŠ 
v neděli 2. prosince 
v 15 hodin
v Orlovně ve Slavičíně
Děti, přijďte si hrát, sou-
těžit a zatančit. Nakonec
za Vámi přijde nadělovat 
i Mikuláš. 
Srdečně zvou pořadatelé. 
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Milí čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych
ke konci roku 2012 Vám všem, kteří jste jak-
koliv spolupracovali s naší střední školou,
poděkoval za přízeň a podporu. Jen s pomo-
cí Vás, regionálních podnikatelů, rodičů na-
šich žáků, vedení města, můžeme udržet vy-
soký standard výuky jak všeobecných tak od-
borných oborů na škole a tím také podporovat 
další zájem uchazečů o naše studium. Je ne-
oddiskutovatelné, že především žáci základ-
ních škol regionu musí být našimi potenci-
álními studenty. Podmínky k výuce a peda-
gogický sbor jim umožňují dosahovat vyni-
kajících výsledků nejenom v krajském mě-
řítku. Věřím, že sloučený subjekt o více jak
610 žácích se postupně personálně stabilizu-
je a zkvalitňuje i díky vhodné možnosti do-
plňování úvazků učitelům mezi gymnaziál-
ními a odbornými obory. Úkolem vedení je
hledat v různorodosti oborů společné a styč-
né body a vzájemnou inspiraci. Jsme na po-
čátku cesty, přesto jsem přesvědčen, že na-
stavený směr bude prospěšný původně sa-
mostatným školám a že se tyto různé obory
mohou pozitivně ovlivňovat. V následujícím
roce chceme především znovu otevřít všechny
nabízené obory a zahájit diskuzi se zřizovate-
lem o rekonstrukci obvodového pláště a vý-
měně všech prosklených částí budov v areá-
lu odborných oborů. Právě zájem ze strany
uchazečů bude jistě také důležitým aspektem
v jednání o dotacích. Snaha a aktivity vedení
musí vést k pevnému zakotvení střední školy
ve Slavičíně, abychom i nadále budovali cen-
trum středoškolského a celoživotního vzdělá-
vání. Škola si musí klást za prvořadý cíl při-
pravovat žáky tak, abychom pomáhali zvyšo-
vat prosperitu a zaměstnanost našeho regio-
nu. Děkuji Vám tedy všem za pomoc a pře-
ji pokojné a šťastně prožité vánoční svátky.

Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy

Víítězsství v cccelostáátníí souutěži 
znnovuu na SSOOOŠ Slavvičíín!

Již tradičně se žáci oboru Mechanik se-
řizovač-mechatronik zúčastnili na Meziná-
rodním strojírenském veletrhu v Brně sou-
těže v programování CNC obráběcích stro-
jů. Tuto soutěž organizoval Svaz strojírenské
technologie – SST (www.sst.cz). Soutěž pro-
bíhala po dobu pěti dnů, v dopoledních a od-
poledních cyklech a ve třech samostatných
částech, podle řídicích systémů Heidenhain,
Siemens, Fanuc. 

Naši žáci soutěžili v programování řídi-
cího systému Fanuc, kterým jsou vybaveny
CNC stroje v dílně školy . 

Po loňském obrovském úspěchu Vládi Duf-
ka se tentokrát postaral o jisté „deja vu“ Ros-
tislav Mikel, žák třídy MS-4.

Stejně jako Vláďa, i on v této celostátní
soutěži zvítězil. 

Na jeho počest se dne 30. 10. 2012 v tělo-

cvičně SOŠ uskutečnilo za přítomnosti všech
žáků a pedagogů slavnostní předání cen. 

Tohoto aktu se zúčastnilo také mnoho vý-
znamných hostů. Zlínský kraj zastupoval
PaedDr. Petr Navrátil, člen Rady Zlínského
kraje pro oblast školství, mládeže a sportu.
Dále byli přítomni zástupci Svazu strojírenské
technologie, Ing. Leoš Mačák, náměstek ředi-
tele SST a Ing. Pavel Čáp. Ministerstvo prů-
myslu a obchodu ČR zastupoval Ing. Jaromír
Culek, za společnost FANUC Robotics Czech,
s. r. o., byl přítomen Ing. Jan Loos. Mezi čest-
nými hosty byl i oblastní manažer Zlín, Čes-
ká spořitelna, a. s. 

Po předání cen následovalo pracovně-spo-
lečenské setkání všech výše zmíněných hos-
tů a zástupců města Slavičín. 

Mgr. Jana Kubíčková

Koonfeerencee regionnálnníchh fi remm nna škole
Naše škola v rámci prezentace a propa-

gace učebních oborů a technických matu-
ritních oborů organizovala dne 21. listopa-
du v budově SOŠ regionální konferenci zá-
stupců strojírenských fi rem, ředitelů základ-
ních škol, výchovných poradců, hospodář-
ské komory, úřadu práce, české školní in-
spekce a zřizovatele. Tématem konference
byla motivace žáků základních škol pro vý-
běr technických povolání a podpora žáků
střední školy v učebních oborech a oborech
strojírenství. Na konferenci zazněly důleži-
té náměty vedoucí k možnosti prohlubování
další spolupráce a pomoci mezi podnikatel-
skou sférou a školami.

Sppoluuprácee se zahhranničnními škkooolami
Od září se žáci nižšího stupně gymnázia

zapojili do mezinárodního programu eTwin-
ning. Partnerské školy pro spolupráci jsou
školy z Francie a Chorvatska. Projekt spočívá
ve vzájemné komunikaci mezi žáky pomocí
e-mailů a ručně psaných dopisů. Díky tomuto
projektu si žáci mohou najít nové kamarády
v zahraničí a rovněž si procvičují a upevňu-
jí komunikační znalosti v anglickém jazyce.

Mgr. Petra Vaculíková

Akktiviity škkoooly

Dne 22. října proběhla celorepubliková 
soutěž v JA s názvem City-Gilds, které se zú-
častnili vybraní žáci vyšších ročníků. Mezi 
nejúspěšnější řešitele patří Zdeněk Machů, 
Martina Maděryčová a Natálie Kollegová 
z třídy septimy.
Dne 24. října se uskutečnilo na slavičín-
ském zámku společné setkání všech zaměst-
nanců školy k 20. výročí založení gymnázia.
Dne 29. října uspořádala škola již tradiční 
fl orbalový turnaj. Vítězství si odvezlo druž-
stvo z Gymnázia Valašské Klobouky. Tento 
turnaj se konal ve sportovní hale a byl pod-
porován z grantu města Slavičín.
V matematické soutěži Logická olympi-
áda nás úspěšně reprezentoval student Ma-
rek Coufalík z tercie, který se v krajském 
kole umístil na 14. místě z celkového po-
čtu 50 žáků.
Dne 16. listopadu proběhl v sále Sokolov-
ny za účasti rodičů, pedagogů a přátel již tře-
tí ročník slavnostního „stužkování“ matu-
ritních tříd – oktáva a G-4, na zámku v ten-
to den byli ostužkováni maturanti v oboru 
Podnikání. 23. listopadu proběhl na zám-
ku stužkovací večírek třídy Mechatroniků 
a 30. listopadu třídy Sociální činnosti.
Ve dnech 16. a 17. listopadu proběhl 
na naší škole Den otevřených dveří pro 
zájemce do prvních ročníků maturitních 
a učebních oborů.
Dne 16. listopadu uspořádala škola tur-
naj v košíkové žáků okolních základních 
škol a partnerských středních škol. Tento 
turnaj se konal v hale SOŠ a byl podporo-
ván z grantu města Slavičín.
30. listopadu se v 18.00 hodin na Radni-
ci konal slavnostní koncert studentů gym-
názia k 20. výročí vzniku oboru gymnázia.

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Studenti sekundy prezentují meziná-
rodní projekt eTwinning

Maturitní:
Gymnázium osmiletý studijní obor 
pro žáky 5. tříd, čtyřletý studijní obor 
pro 9. třídy (profi lace na přírodovědné 
předměty a informatiku, profi lace v ja-
zycích s možností přípravy na státní ja-
zykové zkoušky)

Mechatronik pro žáky 9. tříd

Sociální činnost pro žáky 9. tříd

Podnikání, nástavbové studium pro 
vyučené absolventy

Učební obory:
obráběč kovů, instalatér, elektrikář, 
kuchař-číšník, automechanik

Po telefonické domluvě návštěva a kon-
zultace možná kdykoliv.

www.gjpsosslavicin.cz 
tel. č.: 604 453 954 
e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz

Nabízené studijní obory
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Ekkoloogické HHnutí DDUHHA v naší škole
Jak se daří medvědům, rysům a vlkům

v České republice? Jak se chovat při náhod-
ném setkání s nimi? Co nám prozradí jejich
stopy v blátě a sněhu?

To vše a spousty dalších zajímavostí se do-
zvěděli žáci 4., 5. a 8. ročníku na besedě, kte-
rou vedli vyškolení lektoři ekologického Hnu-
tí DUHA Olomouc. V programu bylo využívá-
no prvků multimediální prezentace – promí-
tání unikátních fotografi í šelem Karpat a Bes-
kyd, zvukových nahrávek jejich hlasů, to vše
doplněno o ukázky odlitých stop. Získané in-
formace o významu šelem pro lesní ekosys-
tém nejenže prohloubily znalosti žáků z eko-
logie, ale byly také podnětem k řadě otázek
kladených v závěru besedy. 

Mgr. Radoslav Filipovič, 
školní koordinátor EVVO

Naavšttivte nnnaaši škoolu
Pro všechny rodiče a prarodiče předško-

láků, ale hlavně pro naše budoucí prvňáč-
ky, budou dveře budovy I. stupně ZŠ Slavi-
čín-Vlára otevřeny dokořán. Rádi Vás uvítá-
me na Dnu otevřených dveří ve středu dne
12. 12. 2012 v čase od 12.00 do 17.00 hodin.

Můžete si prohlédnout prostory školy, tří-
dy, odborné učebny, školní informační cent-
rum, multimediální učebny, školní družinu…
Všichni jste srdečně zvá ni. Přijďte tedy na-
vštívit naši školu a neváhejte nás kontakto-
vat. Individuální prohlídka školy je možná
i mimo tento termín. Bližší informace získá-
te na www.zsslavicin.cz.

Vážení rodiče, ve středu 12. 12. 2012 Vás
srdečně zveme na Den otevřených dveří
II. stupně Základní školy Slavičín-Vlára. Na-
bízíme individuální prohlídku školy v dopo-
ledním i odpoledním čase od 8.30 do 17.00
hodin, ale také možnost společného setkání
v 15.00 ve Školním informačním centru (pří-
zemí dveře č. 108) s  výkladem a následnou
prohlídkou. Rádi bychom Vás také seznámili
se vzdělávací nabídkou a aktivitami naší ško-
ly, ukázali Vám odborné učebny vybavené mo-
derní didaktickou technikou. 

V dopoledních hodinách od 8.30 do 12.30
připravila naše škola pro páťáky základních
škol Vlára, Malé Pole, Šanov a Rokytnice „Zá-
bavné tvořivé dílny“. Také Vy můžete přijít 
v tuto dobu a sledovat děti při zajímavých ak-
tivitách. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Záklaadddní školla VVláraa pořáddáá
ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 

v páátteek 14. pprossincce 20122
vv 16.000 hhodin vv sáále SSokoloovvvny 

Vssttupné: ddobbrovvolné

Naaše Školnníí novinny oopětt bodoovvvaly!
Jaký tomu dám nadpis? Pochopí to lidi?

Není text příliš dlouhý? Snad v něm nemám
chybu!... Tak právě tyto starosti si dělají obvyk-

le všichni učitelé a žáci, když vymýšlí článek
do Školních novin. Že si je dělají úplně zbyteč-
ně, o tom nás přesvědčila odborná porota slo-
žená z novinářů, která i letos naše Školní novi-
ny velmi hezky ocenila – a to 2. místem v ka-
tegorii 1. a 2. stupně ZŠ krajského kola celore-
publikové soutěže školních novin a časopisů.

Prvního listopadu jsme s deváťačkami – pi-
satelkami jely do Starého Města na slavnost-
ní vyhlášení a ocenění těch nejlepších. Zde
jsme se mohly pokochat nádherným moder-
ním prostředím nově zrekonstruované budo-
vy bývalého cukrovaru a po malém pohoště-
ní jsme s radostí přijaly diplom, spoustu dár-
ků, ale především pochvalná slova doprová-
zená potleskem. Samozřejmě nesmělo chybět 
ani fotografování.

Ocenění naší šestnáctileté práce nás velmi
potěšilo a určitě bude dál motivovat. Poděková-
ní proto patří všem žákům a pedagogům, kteří
do novin přispívají. Ať se nám i nadále daří!

Mgr. Adriana Maňasová

Třetímm rokeeem „pošškoole““
Před dvěma lety jsme poprvé pozvali ro-

diče žáků pátých tříd, aby se přišli podívat 
na ukázky vyučovacích hodin, ve kterých vi-
děli nejen své ratolesti „přímo v akci“, ale také
mohli zavzpomínat na svá školní léta, poznali
naši každodenní práci a srovnali výuku a vy-
bavení učeben tehdy a nyní. Program si děti
nazvaly „Buďte s námi poškole“. Akce se se-
tkala s příznivým ohlasem, proto škola již po-
třetí tuto možnost rodičům nabídla.

Tentokrát si 8. listopadu odpoledne paní
učitelky s dětmi připravily ukázky z vyučování
matematiky, vlastivědy, českého a anglického
jazyka. Využily to nejlepší, co ve škole máme.
Pochlubily se prací u interaktivní tabule, u po-
čítačů v multimediální učebně a ve školním
informačním centru a se sluchátky v nově vy-
bavené jazykové učebně. Někteří odvážní ro-
diče dokonce zasedli se svými dětmi do lavic,
aby si vyzkoušeli, jaké je to být žákem v mo-
derně vybavené škole.  Mgr. Jitka Pavlůsková

Slaaviččánekk vv novém kkabbátě
Dětský národopisný soubor Slavičánek

při ZŠ Slavičín-Vlára není třeba dlouze před-
stavovat. Vznikl v roce 1985 zásluhou paních
učitelek Bělohlávkové a Pančíkové a řadu let 
reprezentuje školu i město. V letošním  škol-
ním roce, kdy se Slavičánek rozloučil s jeho
zakladatelkami, převzaly vedení kroužku paní
učitelky Miroslava Zálešáková (hra na akor-
deon), Jana Nogheová a Hana Strnadová (ta-
neční choreografi e). Programová náplň sou-
boru je pestrá – od dětských her, zvyků, ta-
nečků a písní až po pásmo vycházející z lido-
vých tradic Valašska. K dnešnímu dni pracu-
je v souboru 31 dětí mladšího školního věku,
a to v takovém složení, kdy po odchodu dětí
čtvrtých a pátých tříd byl soubor doplněn o 15
prvňáčků. V novém kabátě odstartoval Slavi-
čánek svoji činnost naplno, a to dvoudenním
soustředěním v hotelu Adamantino v Luha-
čovicích. S vedoucími kroužku nacvičily děti

nové pásmo, které představí již v prosinci bý-
valým zaměstnancům školy. Slavičánek letos 
plánuje rovněž další vystoupení pro veřejnost 
a zajímá se o účast na přehlídkách dětských 
folklórních souborů.  Miroslava Zálešáková

Paaralympijjssský denn pootřeetí
Letošní třetí ročník Paralympijského 

školního dne si žáci 3. a 4. tříd náležitě uži-
li. 13. listopadu se totiž prostory slavičínské 
sportovní haly staly jeho dějištěm. V tento 
den měli žáci jedinečnou příležitost naučit 
se zdolávat překážky ve vzájemné spoluprá-
ci a porozumět specifi ckým potřebám osob 
se zdravotním postižením. Zároveň se se-
známili s některými paralympijskými spor-
ty. Všichni zúčastnění se s důležitostí a bez 
otálení pustili do soutěžení. Je jasné, že chtě-
li vyhrát, ale ne všichni byli stejně šikovní. 
Přece jenom o berlích nechodíme každý den 
a na ortopedickém vozíku to perfektně uměl 
jen málokdo. Malí sportovci se přesvědčili 
o tom, že život s handicapem není vůbec jed-
noduchý. Vše dobře skončilo, diplomy i ceny 
byly rozdány a zvídavé otázky dětí zodpově-
zeny. Patronem Paralympijského školního 
dne je od samého počátku jeho vzniku pan 
Ing. Petr Čechmánek. Touto cestou mu vy-
slovujeme za pomoc a zapůjčení vozíku vel-
ké poděkování.  Mgr. Darja Konečná

Pěkné počasí v posledních měsících nám
umožnilo uskutečnit se žáky školní družiny 
několik zábavných akcí. K podzimu neroz-
lučně patří vlaštovky. Nebe křižovaly nejen
ty opravdové, ale i ty, které si děti samy vy-
robily z papíru. Zopakovali jsme si pravidla, 
jak se správně jezdí na koloběžce, a vyzkou-
šeli jsme si je při jízdě zručnosti mezi pře-
kážkami. Zážitkem pro děti bylo i divadelní
představení Princ Bajaja. Všichni jsme se tě-
šili na Mezidružinovou pouť, kterou pro nás 
již tradičně připravují vychovatelky ze školní
družiny Slavičín-Vlára. I letos jim patří velký 
dík za perfektní organizaci pouti, za přípravu 
soutěží a stánku s cenami. Také pan učitel Ptá-
ček si zaslouží poděkování za skvělou hudbu. 

Další úspěšnou akcí byla Drakiáda. 
Na obloze bylo vidět draky různých tvarů 
a velikostí. Obdiv si zejména zasloužili dra-
ci, které si děti samy vyrobily. Tato akce se
nám vydařila taky díky pomoci rodičů. Pěk-
né počasí nám vydrželo i při největší akci, 
kterou bylo Putování s broučky a světluškami 
a lampiónový průvod. Ten byl zahájen krát-
kou divadelní scénkou O ztracené hvězdičce. 
Za úspěšný průběh a ukončení průvodu pa-
tří poděkování všem pracovníkům domu 
dětí, kteří připravili pro děti na zahradě sou-
těže a občerstvení. Jsme vděčni také panu
Svobodovi, který celou akci ozvučil. 

S atmosférou nejen na akcích školní druži-
ny, ale i na dalších aktivitách školy, se může-
te seznámit na www stránkách školy: zsma-
lepole.cz. 

Marta Satinová, ZŠ Malé Pole

ZŠ Malé Pole
Podzim ve školní družině
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Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné využí-
vat 12 PC a Internet zdarma. Za poplatek je
možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazba dokumentů do plasto-
vých kroužků, laminování dokumentů.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2013
 Obchodní angličtina pro pokročilé – za-
čínáme 15. ledna 2013

Chcete úspěšně vést prezentace, porady
a jednání v cizím jazyce?

Ucházíte se o práci v zahraničí, chystáte
se na důležitou pracovní cestu, důležité jed-
nání či konferenci do ciziny?

Nebo si jen chcete zdokonalit své jazyko-
vé dovednosti obchodní angličtiny? 
 Anglická konverzace – s minimálním po-
čtem účastníků – začínáme 15. ledna 2013

Chcete se zdokonalit v cizím jazyce a bez 
problému konverzovat? O životě, rodině,
vztazích, studiu, zaměstnaní, cestování, ko-
níčcích... Kurz je určen všem, kteří potřebu-
jí či chtějí přirozeně komunikovat v anglic-
kém jazyce.
 Španělština pro začátečníky – začínámey
16. ledna 2013

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Nau-
číte se základy španělštiny, které budete moci
využít v každodenním životě či na Vaši plá-
nované dovolené ve Španělsku.
 Základy práce s notebookem – 20 ho-
din – 500 Kč

Pořídili jste si notebook a chcete se s ním
naučit pracovat? Nemáte čas prozkoumá-
vat jeho funkce nebo máte obavu, že to sami
rychle nezvládnete? Pak je toto školení urče-
no přímo pro Vás. 

Cena kurzu pro seniory se slevou 20 %!!!
 Základy práce na počítači – 20 hodin –
500 Kč

Kurz je velmi vhodný pro začátečníky
na PC, úplné nováčky, důchodce, ale prospě-
je i většině aktivních uživatelů PC z řad sa-
mouků, kterým osvětlí nejasné věci a ukáže 
postupy, které jim zefektivní používání počí-
tače. Cena kurzu pro seniory se slevou 20 %!!!
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin
– 700 Kč

Word – styly a formátování, odrážky, čís-
lování, změna odsazení a odstavce, tabuláto-
ry, hledání a nahrazování slov, práce se zá-
hlavím a zápatím, vkládání obrázků a ob-
jektů, vkládání konce stránky

Excel – práce s buňkami, absolutní adre-
sování buněk, vytváření a úprava tabulek
a grafů, vytváření vzorců, základní mate-
matické operace, komprimace, extrahování
 Internet a komunikace přes internet– 12 
hodin – 400 Kč

Internet znáte, máte ho doma, občas ho
využíváte? Ale přeci jen chcete objevit více?
Chcete ovládnout internet tak, abyste vždy
našli to, co potřebujete? Objevte s námi

sílu Internetu. (vyhledávání na Internetu,
stahování obrázků, programů, textů, sdíle-
ní souborů, komunikace – skype, icq, face-
book, e-mail)
Tvorba webových stránek – 20 hodin –
850 Kč

Absolvent kurzu je připraven pro výkon
tvorby webových stránek na základní úrov-
ni. Je schopen samostatně vytvořit webové
stránky s použitím vhodných programů,
umístit a spravovat web na Internetu, vy-
užívat počítačovou grafi ku, především pro
práci s obrázky. Získané praktické doved-
nosti je schopen dále samostatně rozvíjet.
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč

Velmi oblíbený kurz je zaměřen ryze prak-
ticky, naučíte se kombinovat nástroje Pho-
toshopu k dosažení profesionálních výsled-
ků – úpravy fotografi í, retuše, práce s vrst-
vami a maskami, vyhlazení pleti, ladění ba-
rev, fotomontáž.
Power Point – 12 hodin – 500 Kč

Základní tvorba prezentací, šablony pre-
zentací, snímky, efekty, hudba, grafi cké roz-
vržení, automatické prezentování, grafy 
v prezentaci, obrázky.
Základy daňové evidence – 30 hodin – 
1 000 Kč

Naučíte se účtovat účetní jednotku od za-
ložení až po uzávěrku. Začnete jednoduchý-
mi účetními operacemi a budete postupo-
vat ke složitějším. Pochopíte rozdíl mezi fi -
nančním účetnictvím a daňovou evidencí. 
Provedeme Vás základy daňového systému 
a seznámíme s nejpoužívanějšími účetní-
mi programy.
Podvojné účetnictví pro začátečníky– 30 y
hodin – 1 000 Kč

Kurz rozšiřuje a prohlubuje vědomos-
ti z oblasti účetnictví. Procvičujeme těžší 
účetní operace, používáme příklady z pra-
xe a usilujeme o to, abyste odcházeli s vě-
domím, že účetnictví je smysluplné, a znát 
ho má výhody.

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

KKažždouu středuuu od 16 hoddin 
vv doomě  č. p. 99666 na Hoorníím nnáměsttííí 
DDÍLNA INSPIIRRRACE.
55. 122. – výrrooba vánnočnníhho přánnííí
  112. 112. – vvvýroba vánnočnního ssttrromečkku 
vvv kvvětinnáči
BBližžší innformaaacce na teel. čč. 7777 913 77782.

AKCE NA VÁNOCE:
Darujte vzdělávací kurz, vybírat můžete z na-
bídky, kterou naleznete na www.pivecka.cz.
Vytvoříme Vám poukaz dle Vašeho přání.

Veškeré aktivity, které realizujeme,
jsou uvedeny na internetové stránce
www.pivecka.cz.

DESIGNmánie moderní ženy
Rozhodnete-li se pro pravidelné návštěvy 

DESIGNmánie, objevíte nekonečné možnos-
ti tvorby, mnoho inspirujících podnětů a zís-
káte nové přátele. Vámi vytvořenou věc si sa-
mozřejmě odnesete domů. 

Cena zahrnuje materiál, lektorku, cestov-
ní výlohy, malé občerstvení.

Neváhejte a vyzkoušejte si každé pondělí 
od 18.00 do 19.30 hodin nové způsoby nové-
ho designového tvoření společně se slečnou
Evou Šatkovou, provozovatelkou zahradnic-
tví Levandule.

Harmonogram na prosinec:
3. 12. netradiční vánoční dárek – vánoč-
ní ovocné mýdlo – 120 Kč
10. 12. výroba domácího pečeného ča-
je – 130 Kč
Hlaste se na tel. č. 577 342 822, 739 095 315 
nebo přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.
Těšíme se na Vás v DESIGNmánii!!!

Program MC Slavičín na prosinec
 Po 3. 12. 10.00 hod.
Říkadla s pohybem
 Út 4. 12. 10.00 – 16.00 hod. 
Líčení a poradenství s kosmetikou Orifl ame
Volná herna
 St 5. 12. 9.30 hod.
Přijde za námi Mikuláš s nadílkou
 Čt 6. 12. 10.00 hod. 
Tvořílek – vyrábíme Mikuláše, čerta, an-
děla
 Pá 7. 12. 10.00 hod. 
Skáčeme na trampolíně
 Po 10. 12. 10.00 hod.
Kuchtíkovy hrátky
 Út 11. 12. 10.00 hod. 
Čtenářem od batolete – půlhodinka zábav-
né četby pro nejmenší, součástí jsou jed-
noduché hry, hádanky a úkoly – v podá-
ní pracovnic Městské knihovny Slavičín
14.00 hod. Otisky do hlíny – v KamPaku 
na Horním náměstí (objednejte se, buď 
na Facebooku nebo telefonicky)
 St 12. 12. 10.00 hod.
Zpíváme, tancujeme
14.00 hod. Otisky do hlíny – v KamPaku 
na Horním náměstí (objednejte se, buď 
na Facebooku nebo telefonicky)
 Čt 13. 12. 10.00 hod. 
Zvídálek
 Pá 14. 12. 10.00 hod. 
Vyrábíme vánoční hvězdu z papíru
 Po 17. 12 10.00 hod.
Hry pro všestranný rozvoj dítěte (pro děti 
2 – 6 let)
 Út 18. 12. 10.00 hod. 
Skládáme puzzle (celodenní aktivita)
 St 19. 12. 10.00 hod.
Hudební miniškolička 
 Čt 20. 12. 10.00 hod. 
Angličtina hravou formou
 Pá 21. 12. 10.00 hod.
Posezení před Vánocemi u kávy či punče
Volná herna
Od pondělí 24. 12. 2012 do středy 
2. 1. 2013 bude MC ZAVŘENO! 
http://mc.slavicin.org

Informace Vzdělávacího střediska

MC Slavičín
Program MC S

M
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Poodziim přiinnnesl zajímmavéé 
knnihoovnickkééé akce 

Proměnlivost počasí, spadané listí hýří-
cí všemi barvami – to vše činí podzim podzi-
mem. Letošní knihovnické aktivity městské
knihovny převzaly ze všech charakteristic-
kých rysů tohoto období právě onu pestro-
barevnost a od září až do listopadu překva-
povaly své návštěvníky rozmanitými pořady
pro všechny věkové kategorie.

Už devátý ročník tradiční zářijové Pohád-
kiády, pořádané ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže, připomněl dětem, že spolu s ná-
vratem do školních lavic jsou vítány i v krá-
lovství dětských knížek. Po celé dva dny to-
hoto veselého happeningu se díky jeho bo-
hatému programu setkávaly s pohádkovými
hrdiny a v mnoha soutěžích mohly poměřit 
své literární vědomosti. Knihovna však neza-
pomínala oslovovat ani své teprve potencio-
nální čtenáře ve věku zhruba od 3 let. Jed-
nak pravidelnou seznamkou s knížkami pro
nejmenší, s názvem Čtenářem od batolete, ur-
čenou rodičům a jejich ratolestem, navštěvu-
jících mateřské centrum. Předškoláčky v do-
provodu rodičů pak každý měsíc provázela
knižním světem oblíbená postavička skřítka
Nezbedníčka.

Následoval říjnový Týden knihoven, kte-
rý v rámci svého motta: „Čti, žij zdravě!“ pří-
mo roztočil kolotoč akcí a tím otevřel dveře
knihovny dokořán všem zájemcům. Pozor-
nosti ve formě besed a knihovnických lek-
cí se dostalo všem místním školám. Školní
družiny se vystřídaly na zábavném odpoled-
ni „Jak Honza vyléčil šíleně smutnou princez-
nu“. Žáci z 1. stupně objevili zajímavý fakt, že
„kdo si čte, nezlobí”, účastí na stejnojmenném
pořadu. Děti z mateřských škol si poté, za vy-

datné pomoci dětských encyklopedií, ověřily
své základní znalosti přírody při besedě „Kdo
žije na statku, v lese a v zoo“. Kluby seniorů,
působící v Horákově vile, také nepřišly zkrát-
ka co do spolupráce s knihovnou. Členy Klu-
bu důchodců zaujala přednáška o zdravé vý-
živě, spojená s prezentací produktů prodej-
ny Zdravý krámek, při které byly představe-
ny zajímavé tituly z fondu knihovny se zdra-
vovědnou tematikou. Diaklub uvítal ze strany
knihovny přednášku na téma zdravého stravo-
vání, pojatou vzpomínáním na to, „co sa dřív
jedlo na Valašsku“. Členové se tak například
dozvěděli, jakou obdivuhodnou úctu chova-
li naši předkové ke chlebu, coby vzácnému
Božímu daru, jaký byl běžný jídelníček Va-
lachů, či které z krajových specialit byly pro
náš region typické. Beseda příjemně nabudila
chuťové buňky všech zúčastněných, jež byly
uspokojeny pochutnáním si na vynikající va-
lašské kyselici, připravené členkami klubu.

I přátelství se sdružením handicapova-
ných dětí Přátelé z lásky bylo opět utuženo
zábavně soutěžním programem „Knihovna
jede, ranec smíchu vám veze!“. První skupině
Přátel knihovna přivezla sérii vtipných vědo-
mostních kvizů a výstavu výpravných ency-
klopedií. Druhá skupina dětí se stala svědky
a zároveň aktéry humorně laděné pohádky
O Koblížkovi, v níž se hereckých rolí zhosti-
ly pracovnice knihovny. Malí i velcí návštěv-
níci Týdne knihoven byli zlákáni k zapojení
se do tvořivých činností ve dvou výtvarných
dílnách, kdy sobě i druhým pro radost moh-
li vytvořit pěkný dárek či dekoraci do bytu.
Celé veřejnosti se dostalo v tomto období také
příležitosti setkat se v knihovně se známými
osobnostmi nejen literárního světa. Z nich lze
jmenovat například spisovatele židovského
původu Martina Vopěnku, cestovatele a au-
tora cestopisných publikací Romana Vehov-
ského či terapeutku a léčitelku Ivu Radulayo-
vou, která si zde, svou už druhou přednáškou
o duchovních příčinách chorob, získala stálý
okruh posluchačů. Díky spolupráci s Nadací
Jana Pivečky se podařilo Slavičanům předsta-
vit i známého písničkáře a básníka Jiřího Dě-
dečka, jehož hudebně recitační večer byl pro
posluchače příjemným kulturním zážitkem.

Výstavní galerie Horákovy vily taktéž
vzbuzovala soustavný zájem návštěvníků
takřka nepřetržitým děním. Těm bylo do-
přáno od září do října obdivovat dokonale
sladěné barevné kompozice obrazů slavičín-
ského výtvarníka MgA. Zdeňka Kutry. Ty
byly vystřídány nápaditými pracemi členů
Diaklubu, při jejichž zhlédnutí mnohé z nás
zasáhl pocit příjemného pohlazení po duši.

Letos poslední výstava, která představi-
la Knihu knih – Bibli svatou v mnoha jejích
podobách, svou jedinečností vzbudila u ve-
řejnosti velký zájem a ohlas. Možnosti se-
známení se s jejím poselstvím a historií vy-
užily na přednáškách organizovaných Čes-
kou biblickou společností pro své žáky a stu-
denty všechny místní školy. Školní mláde-
ži všech věkových skupin se tak formou ex-
kurzí a přednášek dostalo výjimečné příle-
žitosti Bibli pochopit nejen jako unikátní
literární dílo, ale také jako knihu, jejíž po-

selství přetrvalo věky věků, až do součas-
nosti. Téměř 300 instalovaných exemplářů 
této vzácné historické památky tak navodi-
lo v nadcházejícím období Vánoc atmosfé-
ru tichého rozjímání a hlubšího zamyšlení 
se nad děním kolem nás.

Pomalu a jistě se blíží doba vánoční, kdy 
se všichni začínáme loučit se starým rokem, 
a zároveň očekáváme, že se nám v novém 
roce splní alespoň něco málo z našich přá-
ní a předsevzetí. Kdybychom si tedy moh-
li také něco hezkého přát, bylo by to do bu-
doucna nerozlučné přátelství Vás čtenářů 
s knihovnou. Vaše spokojenost a pravidelné 
výpravy za jejím bohatým knižním fondem 
budou totiž vždy tím nejhodnotnějším da-
rem, jakým kdy byla knihovna obdarována.

Mgr. Gabriela Klabačková

Zvvemme veřeeeejnost kk náávštěvě 
yakkcí mměstskkkké knihoovnny

čtvrtek 6. prosince 15.00 hodin
Mikulášské čertoviny – V. ročník

Mikulášská nadílka, šprýmy skřítka Ne-
zbedníčka, předvánočně laděné soutěže 
a výtvarné činnosti – to vše čeká předško-
láčky v doprovodu rodičů nebo prarodičů 
na posledním letošním setkání s knihov-
nou v jejích prostorách.

Je zajištěno i malé občerstvení, účast je 
nutné hlásit předem na e-mail: knihovna@
mesto-slavicin.cz nebo na tel. č. 577 341 481. 
pondělí 10. prosince 19.00 hodin
Tajuplná Afrika 

Známý spisovatel a světoběžn í k 
Jiří Mára seznámí na cestopisné přednáš-
ce širokou veřejnost se zážitky z dosud nej-
dobrodružnější expedice rodiny Márových, 
kterou se stala v roce 2011 výprava do čtyř 
států v jižní části Afriky: JAR, Namibie, Bot-
swany a Zimbabwe. Při úžasně barevné pro-
jekci fotografi í i fi lmových záběrů se dozví-
te, jak se dá neznámými končinami černé-
ho kontinentu cestovat na vlastní pěst – te-
rénním autem divočinou i pouští, a při tom 
spát ve stanech. Seznámíte se s Kap-
ským Městem i hliněnou vesnicí tradičně 
žijících Himbů. Zjistíte, jaké to je stát tvá-
ří v tvář divokým zvířatům, zatají se Vám 
dech ve sloním obklíčení a snad přežijete 
pohled na napadení člověka šestimetrovým 
hadem. Můžete obdivovat největší píseč-
né duny světa i hřmící masy Viktoriiných 
vodopádů. 

Využijte tedy možnosti alespoň touto for-
mou poznat neznámé exotické kraje, který-
mi Vás Jiří Mára svým zajímavým vyprávě-
ním velmi rád provede.

Akce se koná na Sokolovně. Vstup volný.

Ve čtvrtek 20. prosince bude knihovna 
od 11.00 do 14.00 hodin z technických dů-
vodů uzavřena. 

Rovněž oznamujeme, že v době mezi 
svátky (od 27. do 31. prosince) bude Měst-
ská knihovna Slavičín uzavřena. 

Děkujeme za pochopení.

Ať Vaše svátky vánoční prozářené jsou 
radostí!

Městská knihovna
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Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Nabízíme stručné ohlédnutí za aktivita-
mi v posledním čtvrtletí letošního roku. Mě-
sícem září jsme vstoupili do 12. roku svého
působení. Standardní činností je provoz níz-
koprahového zařízení a programy specifi c-
ké primární prevence pro školská zařízení.
To vše pro cílovou skupinu dětí a dospíva-
jících od 7 do 15 let.

V měsíci září jsme se zapojili a úspěšně
zrealizovali aktivity v rámci Týdne nízkopra-
hových klubů, který pošesté pořádala Čes-
ká asociace streetwork. Proběhl „Den ote-
vřených dveří“, „Turnaj ve stolním tenise“
a „Soutěž o nejlepšího farmáře“.

O podzimních prázdninách jsme nabíd-
li zájemcům „Noc s programem“, která po-
kračovala druhý den výletem do stáje Lipi-
na. Naše nabídka byla využita v rámci mož-
né kapacity a programy se líbily.

Celoroční hra „Chytrá mládež v nízkopra-
hu“ byla odstartována v září a má za sebou tři
měsíce trvání a tři siluety postav se splněný-
mi úkoly jsou vystaveny v zařízení. Akce má
preventivní charakter a než proběhne závě-
rečné vyhodnocení nás čeká dalších 10 mě-
síců s tématy jako je šikana, kyberšikana, fa-
cebook, vrstevnické vztahy, sociální komu-
nikace, drogová závislost, kriminalita, záško-
láctví, nebezpečí úrazů, zdravý životní styl. 

Poradenské centrum R-Ego
Pokud se týká programů specifi cké pri-

mární prevence, za tuto krátkou dobu jich
proběhlo víc jak 25. Počet zúčastněných při
programech přesáhl 500.

Jedná se o komplexní dlouhodobé pro-
gramy, zaměřené na primární prevenci rizi-
kového chování u dětí a dospívající mláde-
že na základních školách a dvou víceletých
gymnáziích.

S danou třídou se pracuje soustavně v roz-
sahu 2-3x dvě vyučovací hodiny během škol-
ního roku, tj. 1. až 5. třída a 6. až 9. třída. For-
ma je závislá na ročníku – interaktivní be-
seda, zážitkové techniky, modelové situace,
diskuse, příběhy, práce ve skupinách, hra…

Naše zařízení dlouhodobě podporují:
ÚV ČR – Rada vlády pro koordinaci pro-

tidrogové politiky, Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí, Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy, Zlínský kraj, město Slavi-
čín, SMS, s. r. o., Slavičín, Nadace Děti-kul-
tura-sport Uherské Hradiště.

Naši další podporovatelé:
Nadace Jana Pivečky Slavičín, Drogerie

Teta Slavičín, Nářadí Vítek, s. r. o., Slavičín,
Jindřiška Vaclová Slavičín, Elektro – Pastorčák
Vlastimil Slavičín, BK TOP Slavičín, Barum
Continental, s. r. o., Otrokovice, Terno Zlín-
Louky, Stáj Lipina – Ing. Lenka Šomanová.

Velmi si vážíme této podpory, která po-
může při realizaci našich projektů v rámci
poskytovaných služeb. 

Přejeme všem čtenářům pěkný poslední 
měsíc v roce, pohodu a spokojenost.

Mgr. Dana Kozubíková

Poradennské ccentrumm R-Ego poořřřádá

PŘEDVÁNOČNÍ 
BAZÁREK

7. 122. 20122 od 9 do 17 hoddinnn 
v prosstorách zařízzení na adrreese

Mezzi Šennky 19 vve Slavičínněěě
JJEN 300 KČ ZA KUS!!!

Můžeete si vvybrat zze sortimeennttu
dámskéhoo, dětsského ooblečení i hrraček.

Výtěžek z  prodaaného zboží budee ppoužit 
na vybaveení herrny nízzkoprahovééhhho klu-
bu R-Ego ppro děěti a mmládež.
Díky dobrrým liddem jsmme pro Vás nnaashro-
máždili věěci, které moohou udělaat rradost 
Vám i Vaššim děětem.

Kontakt: 
Občanskéé sdružžení R--Ego
Tel.: 577 3341 4446, 732 713 014
E-mail: pcc.r-egoo@tiscali.cz
www.r-egoo.cz

Čas Vánoc a Štědrého dne se
neúprosně blíží a většina z nás
už přemýšlí, jakými dárky udě-

lat svým blízkým radost. Někteří nezapomí-
nají také na ty, kteří nemají tolik štěstí a ne-
mohou žít se svými rodinami a zakusit at-
mosféru vánočních svátků.

Na základě této myšlenky vznikl projekt 
Vánoční balíček (pod záštitou Arcidiecézní
Charity Olomouc), do kterého se již po ně-
kolikáté Charita sv. Vojtěcha Slavičín zapo-
juje. Jeho cílem je vytvořit radost a překva-
pení pro konkrétní děti z dětských domovů
na Ukrajině, které žili i několik let na ulici,
a také pro děti z chudých rodin, které na-
vštěvují domovy jednou denně za účelem
získání teplého jídla.

I tyto děti mají svá přání a sny. Jsou zce-
la jiná než dětí v České republice.

Letos získala Charita Slavičín možnost 
splnit přání 5 dětem (ve věku 3, 5, 6, 7, 13 let).
Ty budou obdarovány formou balíčku – dár-
ku zabaleného do vánočního papíru (kaž-
dý balíček bude obsahovat dárky v hodno-
tě 1 000 Kč), který převezmou osobně od za-
městnanců Arcidiecézní charity Olomouc.
V minulém roce se například stal dárcem
balíčku pro jedno ukrajinské dítě kolektiv
studentů třídy tercie Gymnázia Jana Piveč-
ky ve Slavičíně, kteří navíc zakoupili pro
všechny děti z dětského domova v Lopaty-
nu školní pomůcky. Pokud se také Vy roz-
hodnete obdarovat ukrajinské děti, může-
te přispět fi nančním obnosem nebo hmot-
ným dárkem (jen věci nové), můžete je při-
nést na Charitu Slavičín (Komenského 115,
pod kostelem) do 10. 12. 2012.

Dárcem může být kdokoliv: jednotlivec,
rodina, skupina přátel, společenství, míst-
ní Charita či jiná organizace. Jedná se o jed-
norázové obdarování, ze kterého nevyplý-
vá žádný dlouhodobý závazek ani pro jed-
nu ze stran.

Všem, kteří se rozhodnou tyto děti obda-
rovat, předem děkujeme.

Bližší informace získáte:
Magda Zůbková, tel. č. 577 343 843,

734 435 242, a také na www.slavicin.cha-
rita.cz

Ukkončení pprrrovozu cenntraa 
deenníích sluužžžeb

Dne 1. 1. 2013 dochází k ukončení provo-
zu centra denních služeb Domovinka, se síd-

lem Hrádecká 235, 763 21 Slavičín-Hrádek.
Z tohoto důvodu dochází ke stejnému 

datu také k dalším organizačním změnám 
na jednotlivých střediscích Charity Slavi-
čín. Změny se týkají nových adres a telefon-
ních kontaktů služeb.
Charitní pečovatelská služba Slavičín
Nová adresa k 1. 1. 2013:
Komenského 115, 763 21 Slavičín
Tel: 577 012 714, 733 676 710
Charitní ošetřovatelská služba Slavičín
Nová adresa k 1. 1. 2013: 
Komenského 115, 763 21 Slavičín
Tel: 577 012 714, 731 402 091
Denní centrum Maják
Nová adresa k 1. 1. 2013: 
Hrádecká 235, 763 21 Slavičín-Hrádek
Tel: 577 341 444, 739 344 105

Hlledááme ddooobrovollníkky 
pprro Třříkrálooovou sbbírkku 22013

Charita Slavičín si dovoluje oslovit nad-
šené dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit 
do přípravy a realizace lednové Tříkrálové 
sbírky 2013 jako vedoucí skupinek. Sbírka 
bude probíhat v termínu 5. 1. 2013. 
Požadavky na vedoucí skupinek:
musí být starší 15 let
bezúhonnost
platný občanský průkaz

Hlásit se můžete do 10. 12. 2012
Kontakt: 
Charita sv. Vojtěcha Slavičín
Magda Zůbková
Tel . č. 577 343 843, 734 435 242

VVánnočnníí balííčeek
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 8. listopadu 2012 
uplynulo 30 let od úmrtí lynulo 30 let od úmrtí 

pana VVladimíra GOTTFRIEDA
ze Slavičína.

Vzpomínná dcera Jindra s rodinou.

Dne 23. prosince 2012 si připomenmemem eme 
5. smutné výročí úmrtí 

paní Marrty MACKOVÉ ze Slavičínnnnaa.a.a
Za tichouu vzpomínku děkují manžellll,

dceryy Irena a Olga s rodinou. 

Dne 23. pprosince 2012 vzpomeneme 
5. smmutné výročí úmrtí pana 

Milanaa HUMPOLY ze Šanova.Y
Za tichou vvzpomínku děkují manželka 

a děti s rodinami.

Dne 28. prosince 2012 
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní

Ludmila BELŽÍKOVÁ z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkují manžel 
a synové s rodinami.

16. prosinec 2012 je pro nás 
nejsmutnější den našeho života. 

Vzpomeneme 7. výročí, kdy tragicky 
zemřel můj milovaný manžel, tatínek 

a dědeček, pan Josef VAŠÍČEK.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkují manželka
a dcery s rodinami.

Pozůstalí po zemřelém 
panu Emilu MALÍKOVI

děkují MUDr. Pinďákové
a personálu Městské nemocnice 

Slavičín za zdravotní péči, 
kterou mu věnovali na sklonku života.

Dneeee 2666. prosincce 2012 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana 

Emmila MUDDRÁKA z Hrádku.
S láááskou a úúctou vzpomínají 

děti ss rodinami.

Dnee 17.. p. rosincincinccinince 2e 2e 20120120120012 vz vz vzvzvzpompompompompomeneeneeneeneeneme me me mm
nednene ožiiiitýchh 70. narrozeozeozeozezeninninnininn mémé mémémého hoho h manmanmanmamananželželželelže a,,a, ,,

tatatatínka a dědečečečečečka,ka,ka,kaka  pa pa papp na na nanana
Josefaaa TĚ TĚ TĚTĚTĚLUUPILAAA z  z zz z HráHráHráHrárádkudkudkudkd .
DneDneDneDneDne 17 17 177. l. l. leddndnedndd a 201301010101  upupupuuplynlynlynlynlyneeeee
5 s5 s5 s ssmutmutmutmutmutnýcnýcnýccnýcných lh lh lhh et et et ee od úmrúmrúmrúmrúmrtí.tí.tí.í. 

S lS lS lS áskáskáskáskkou ou ououou a úa úa úa úa úctoctoctoctoctou vu vu v vvzpozpozpozpzp mínmínmínmínmínajíajíajíaaj  manžežežežeželkalkalkalkalka, 
synsynsynsynsyn a  a a aa dcedcedceedcedcera ra ra aa s rs rs rs rs rodiodiodiodiodinamnn i.

NNejssmus tnějším dnem v roce
je 23. prrrosiiinec, kdyy nás před 5 lety opustil

nejbllil žšíí a nezappomenutelný člověk,
ppan Josef PUUČOK z Nevšové.

S láskou a vděčnosstí vzpomínají manželka 
Stanislava, synové Josef a Martin s rodina-
mi. Všem přátelůmm a známým děkujeme mi Všem přátelůmm a známým děkujeme

za pietnní vzpomínku.

Dne 4. prosincee 2012 vzpomeneme
30. výýročí úmrtí 

pana Josefa SUURÉHO ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dceryy s rodinami.

Dne 9. prosincce 2012 uplyne rok 
od úmrtí naší mmilované sestry a tety, 

paní Janyy POLÁŠKOVÉ.
Dne 7. pprosince také 

vzpomeneme,, že je to již šest let, 
co nás opustilaa maminka, babička, 

sestra a teta, panní Emilie MALÍKOVÁ.
Na své drahéé s úctou a láskou 
vzpomínají rrodiny Poláškova, 

Jordánovaa a Klabačkova.

Dne 5. prosince 2012 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana

Ondreja VALIGURČÍNA z Hrádku.
S lásskou, úctou a vděčnočnočnostístístí st ststáleá  vzpomínnají 

manželka a dddětětěti s roddiinami.mi.mi.

DneDnDn  26. prosrosrosince 2e 2e 2012012012 up up uplynlynlynee e
2020 0 letlel , kdy dydy nás opustustustil il il navnana ždyyy 

tattata ínek a dědečččekekek, 
panpanpan KarKarKarel ele ŠEVCŮJ z Nevšové.

ZZa Za Za tictictichouhouhou vzvz vzpopompo ínku na skromného
a pa pa pracracracovivivitéhtéhtého ooo tce děkují dcery 
DraDraDrahomhomhomíííra, JJJaarmila a Stanislava

s rodinami.

DDne 14. prosince 2012 to bude již 5 let,
co dotlouklo srdce naší milované 

maminky a babičky, 
paní Marie STRAPINOVÉ.

Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námmi. Děkujeme všem kteří vzpomínají s námmi
Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Dne 11. prosince
2012 vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí naší maminky 

a babičky, paní 
Zdeňky LATINÁKOVÉ z Hrádku.

S láskou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Dne 31. prosince 2012 vzpomeneme 
první smutné výročí úmrtí 

mého manžela, tatínka a dědečka, 
pana Miroslava ŽÁČKA z Divnic.

Stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku 

děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 8. prosince 2012 vzpomeneme 
25. výročí úmrtí 

pana mila ŠURÁNĚEm  ze Slavičína.
úctou vzpomínají manželka S láskou a 
a děti s rodinami.

prosince 2012 vzpomenemeDne 29. p
mutné výročí úmrtí pana první sm
STARÉHOJosefa  z Rokytnice.
úctou vzpomínají manželka S láskou a 

a Helena s rodinou a syn Petr. Anna, dcera

topadu 2012 jsme vzpomněli Dne 25. list
vní výročí úmrtí pana prv

BULÍČKAJosefa  ze Slavičína.
Vzpomíná rodina.V

Dne 30. 11. 2012 uplynulo a 31. 1. 2013 
uplyne 13 let, kdy nás navždy opustili

Zdeněk a Ivan KUNDEROVI.
Stále vzpomíná maminka, 

bratři Jan a Petr.

Dne 11. prosince 2012 uplyne
30 let od úmrtí pana 

Josefa VALENTY z Divnic.Y
Stále vzpomíná rodina Valentova.

Dne 4. prosince 2012 vzpomeneme 
nedožitých 40 let naší dcery a sestry,
Lenky GOTTFRIEDOVÉ z Hrádku. 
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, 

bratr a sestra s rodinami a ostatní příbuzní.
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Štěpánský turnaj v sálovém fotbalu slaví jubileum

MUDr. Jolana Malotová oznamuje, 
že ve dnech

27., 28. a 31. 12. 2012 (čt, pá, po)
NEORDINUJE.

Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

MUDr. Petr Zemčík NEORDINUJE
od úterý 4. 12. 

do pondělí 10. 12. 2012 včetně. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil 

ve své ambulanci na Horním náměstí.

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů upozorňujeme, že pokud máte zájem uvést do Slavičínského
zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavření manželství, do-
stavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín k pode-
psání souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů.

Dále upozorňujeme, že v archivu Slavičínského zpravodaje
se nacházejí fotografi e ze společenské rubriky, které si obča-
né dosud nevyzvedli. Přitom je možné, že fota svých zemřelých
příbuzných doma marně hledají. 

Máme zájem na jejich vrácení, proto uvádíme jmenný se-
znam na stránkách města Městské infocentrum – Slavičínský
zpravodaj. Fotografi e jsou k dispozici v městském infocentru. 

www.mesto-slavicin.cz

dě ák č 101/2000 Sb h ě b í h

Změny ve Společenské kronice
NAROZENÍ – ZÁŘÍÍ ÁŘÍ
Štěpán a Alena Satinovi – dcera Daniela
Jiří a Jitka Neumanovi – dcera Timea
Jiří Svozil a Vendula Pavelková – syn František

NAROZENÍ – ŘÍJEN
Jan Smolík a Lucie Dostálová – dcera Adriana
Tomáš a Eva Havrlantovi – syn Patrik
Petr a Pavlína Kovaříkovi – syn Jan

ÚMRTÍ
9. 10. 2012 Amalie Žáčková, 81 let, Slavičín

V tradičním čase na Štěpána se koná
ve slavičínské sportovní hale turnaj, které-
ho se účastní jako obvykle osm týmů. Ač se
to možná nezdá, ale letos se futsalisté sejdou
již potřicáté, a tento turnaj se řadí k nejstar-
ším kláním v České republice.

Začátek bojů 26. 12. 2012 je naplánován 
na 8 hodin, prvenství z minulého ročníku
obhajují Hugoni.

Všichni fanoušci sálového fotbalu jsou 
srdečně zváni do slavičínské haly!

Petr Koseček

Slavičínské futsalisty čekají
v prosinci v celostátní lize v sálovém
fotbalu celkem tři turnaje.

Nejdříve v sobotu 1. 12. 2012 se
vydají do východočeské Rokytnice v Orlic-
kých horách, kde se utkají s Vamberkem
a Poličkou. 

V neděli 9. 12. 2012 čeká Jerevan dlouhá
cesta do severočeského Varnsdorfu, kde se
střetne s domácím týmem a také se Zlínem.

Další domácí turnaj mohou slavičínští 
fanoušci spatřit v sobotu 15. 12. 2012, kdy
do místní sportovní haly zavítají celky z Kla-
tov a z Větřní.

Futsalisty Jerevanu čeká v prosinci náročný program
Aktuální výsledky naší nejvyšší soutěže 

najdete na webu České federace sálového
fotbalu - futsalu http://www.futsal-salovy-
fotbal.com/index.php?str_id=12

Program turnaje
15. 12. 2012
10.00 SMR Plus Zlín – SF TRIVEL Klatovy A 
11.05 SK Jerevan Slavičín – SF TRIVEL
Klatovy A
12.00 SMR Plus Zlín – BOMBARĎÁCI Větřní 
13.05 SK Jerevan Slavičín – BOMBARĎÁ-
CI Větřní

1. ročník 

AMATÉRSKÉ
FOTBALOVÉ LIGY 

SLAVIČÍN
Zahájení ligy:
leden 2013
Místo konání: Sportovní hala Slavičín
Počet hráčů v týmu: min. 5 a max. 15
Počet hráčů v poli: 4 + 1

Kdo může hrát:
muži, věk min 18 let ze Slavičína a okolí
fotbaloví nadšenci a hráči hrající max. 
4. třídu fotbalové soutěže FAČR

Startovné:
max. 2 000 Kč za tým na celý ročník ligy
(dle počtu týmů)
(peníze budou použity na pronájem haly, 
odměny rozhodčích, ceny pro vítěze)

Uzávěrka přihlášek: 
7. 1. 2013
Bližší informace, pravidla soutěže, při-
hlášky: www.afl s.cz

Kontaktní údaje: afl s@seznam.cz
L. Dvořák – 605 557 153
P. Pinďák – 603 807 945
Věříme, že nám podaří s Vaší pomocí ligu 
rozjet, a těšíme se na první kolo!

KKaalennnndářř 
tturristtiickýýchh akccííí
266. 12. ppooochod ZZe ŠŠtěppána naa Štěpá-
naa, veede p. ŽŽallmaan

31. 12. seeettkání nna hhrannici – PPeeeňažná 
Blližšíí inforrmmmace kk jeednootlivýmm akcím 
buudouu vždyy vv týdnuu přřed aakcí vee ssskříňce
u turiistickéé mmapy nna autobbusovéé zzastáv-
cee U RRadniccce.

AAkce jjsou přřříístupnéé proo širrokou vveeřřejnost 
a všecchny ppřřříznivcee turistiiky.

Kuželkářský klub Slavičín

Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – KK Kroměříž, so-
bota 8. 12. 2012, 14.00 hod.
Dorostenecká liga ZL
Hrají jeden zápas „venku“ z KC Zlín B v ne-
děli 2. 12. 2012 od 9.00 hod.
Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Krnov, sobota
1. 12. 2012, 10.00 hod. 
(čtyřdráhová kuželna Zlín)

PPronájem zrekkonstruuované kkuželny 
1 hod./150 Kč, vhodnéé pro skupiny i jed-
nnotlivce, informmace nna tel.: 6604 715 537 
– Pavel Sláma
NNabízíme fi rmmám moožnost svvé prezenta-
ce v prostoráchh kuželnny, informmace na tel.: 
603 919 154 – MMgr. Alleš Ptáčeek
wwww.kkslaviciin.cz

Domácí zápasy v prosinci 2012

Diaklub Slavičín děkuje 
Rádi bychom touto cestou poděko-

vali městu Slavičín, Nadaci Jana Piveč-
ky, pracovnicím infocentra, paní vedou-
cí a pracovnicím knihovny a pracovni-
cím lékárny BTC Dahlia Slavičín za po-
skytnutou pomoc při pořádání společen-
ských akcí a rovněž za fi nanční podporu 
v naší činnosti.

ZZDARRMA 
opálenní v ommlazujjícím 
solárkuu s koolagennem!

Vánoční dárek ood Leja saalonu. 
Přijďtte s tímtoo kupóneem 

a druhé oopálení máte zdaarma. 
Děkujemme za příízeň a přeejeme 

kkrásné svvátky! 

Leja salon, Slavičín 
*Plaatí do 23. 12. 20122

Změny ordinačních hodin





Placená inzerce
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Srdečně Vás zveme na

slavnostní
Rozsvíceníeníníníe

vánočního stromuvá tromuroms romum
v pátek 7. prosincv nce 2012os nce 2012ce 2012

Horní náměstí ve Slavičíněorní e Slavičíněmě e Slavičíněínínl
9.30.303030
JDEME K VÁM S KOLEDOU E K VÁM S KOLEDOUK VÁM S KOLEDOUK VÁM S KOLEDOU
děti a žáci MŠ Malé Pole a MŠ Vlára,
ZŠ Malé Pole a ZŠ Vlára
DDM Slavičín
 Gymnázium J. P. a SOŠ 
14.30 – 17.00
COPAK NÁM LETOS NADĚLÍ...
děti z Dětského domova Bojkovice
hudební skupina Fire Rice
hudební skupina Clera 
SLYŠTE, SLYŠTE PASTUŠKOVÉ
CM Slavičan hraje do ouška ve stánku se
svařákem pod vánočním stromem
VŠEHOCHUŤ PO CELÝ DEN 
hry pro děti   ovečky   kozlíci
Emil a Bertík  projížďky na koni  tra-
diční vánoční trhy   vypuštění balo-
nu přání  teplé nápoje, občerstvení,
speciality... 
17.00
PŘÁNÍ K VÁNOCŮM 2012
promluva starosty města 
Ing. Jaroslava Končického
17.05 OHŇOSTROJ S HUDBOU

 1. 12. 15.00 Nevšová
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V NEVŠOVÉ
 2. 12. 15.00 Orlovna
PŘIJDE K NÁM MIKULÁŠ
 7. 12. 8.00 – 18.00 Horní náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 9. 12. 15.00 Divnice
TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
 9. 12. 16.00 Divnice
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V DIVNICÍCH
 9. 12. 17.00 Sokolovna
JANEK LEDECKÝ A TUČŇÁCI
 15. 12. 16.00 Hrádek
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V HRÁDKU
 17. 12. 18.00 nový sál ZUŠ
PŘEDVÁNOČNÍ POHLAZENÍ
 27. 12. 17.00 u Radnice
VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY
 30. 12. 16.00, 19.00 
kostel sv. Vojtěcha/Sokolovna
VÁNOČNÍ KONCERTY

Pozvánky, kalendáře

Základní umělecká škola Slavičín
Vás zve

PŘEDVÁNOČNÍ
POHLAZENÍ 

17. 12. 2012 v 18 hodin 
žáků hudebního a výtvarného oboru

ZUŠ – koncert s výstavou 
v novém sále školy 

PETR BENDE 
a dětský pěvecký sbor 

TUČŇÁCI 
ý p ýp

21. 12. v 19.00 hodin
zámek Nový Světlov Bojkovice 

Srdečně zveme na vánoční koncert 
Petra Bendeho, se kterým si už podruhé

zazpívá náš DPS Tučňáci. 

VÁNOČNÍ KONCERTY
V neděli 30. prosince 

v 16 a v 19 hodin
v chrámu sv. Vojtěcha ve Slavičíně 
koncertní podání mše Jiřího Pavlici

MISSA BREVIS.
Účinkují: DPS Tučňáci, žákovský 

orchestr, komorní orchestr Collegium 
Classic s hosty a sólisty a SPS Cantare

V případě nedokončení stavebních 
úprav kostela bude koncert

ve slavičínské Sokolovně

Sennior klubb Divnicee 
Vás srddečně zvve na výsttavu 

TENN DĚLÁ TOO 
A TENN ZASS TOHHLE 

v neděli 9. prosince 2012 od 15 hodin 
ve společčenské mmístnostii školy 

v Divniicích

Osadnní výborr v Hrádkku 
Váss srdečnně zve na 

ROOZSVVÍCENNÍ 
VÁNNOČČNÍHOO 

STROMMU VV HRÁÁDKU
dne 15. 12. 2012 od 16.00 hodin

na návsi v Hrádku

Komise prro občannské záleežitosti 
a Osadní výýbor Nevvšová Váss zvou na 

ROOZSVVÍÍCENÍ 
VÁNOČNNÍHOO STRROMU 

V NNEVŠŠOVÉÉ
v sobotu 1. pprosincee 2012 v 15 hodin

Program:
 vystoupení dětí pprodej addventních 
věnců a vánoččních deekorací tradiční 
svařák  ohňostroj  zabijačkkové speci-
ality večernní posezení s harmonikou 
v místní hospůůdce

Osadní výbor Divnice 
Vás srdečně zve na slavnostní 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 

V DIVNICÍCH
v neděli 9. prosince 2012 v 16 hodin

Srdečně zveme všechny spoluobčany!
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MEZI ŠENKY 126

Ve chvílích nejtěžších při ztrátě blízké osoby Vám nabízíme kompletní služby

potřebné k důstojnému rozloučení.

Naše pohřební služba nabízí: 
Uložení zesnulých v chladicím zařízení i ve Slavičíně
Rakve již od 2 590 Kč

Kompletní služby: Vyřízení náležitostí na matrice  Hudbu  Auto-
bus  Květinovou výzdobu  Rozloučení v kostele  Tisk barevného par-
te  Kremace s obřadem i bez obřadu  Převoz zesnulých po celé ČR, i ze
zahraničí

Pracovní doba: 
Pondělí – Pátek 7.30 – 16.00, 24 hodin denně včetně so, ne a svátků
Volejte zdarma, kdykoliv 800 121 211, 603 598 778
www.pohrebnisluzbaveslavicine.cz

Placená inzerce

ADRA v Česku pomáhá už 20 let 
Přijďte se v novém roce podívat na výstavu

Radnice Slavičín 2. – 16. 1. 2013 
Před dvaceti lety začala humanitární organizace ADRA působit v Čes-

ku. Dnes už má tisíce dobrovolníků, kteří pomáhají v domovech pro se-
niory, nemocnicích, ústavech nebo třeba při povodních. ADRA však pů-
sobí i ve světě, má své pobočky ve více než 120 zemích světa a pomáhá 
především při přírodních nebo humanitárních katastrofách.

„Za těch dvacet let se nám podařilo skutečně stabilizovat to základní 
poslání ADRY. To jest pomáhat nejen při těch katastrofách, ale podpořit 
lidi tak, aby si co nejdříve začali pomáhat sami. A tomu my dnes říkáme 
rozvoj a můžeme tak naplňovat poslání, které má ADRA přímo v názvu, 
protože se jmenuje Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj,“ řekl ře-
ditel humanitární organizace ADRA Česká republika Jan Bárta.

Výstava je složená z fotografi í, které zachycují klíčové události dvace-
tiletého působení české pobočky organizace ADRA – od dopravy materi-
ální pomoci do zemí bývalé Jugoslávie v čase občanské války, přes pomoc 
obklíčenému Sarajevu, stavbu domů pro uprchlíky v bosenském Tešanj, 
humanitární pomoc Mongolsku postiženému zimou, dovoz potravin pro 
lidi v obklíčeném Grozném, povodně v ČR v roce 1997 a 2002, otevření 
Azylového domu v Novém Jičíně, zemětřesení v Turecku v roce 1999, roz-
sáhlou pomoc po tsunami v Asii v roce 2004/05, založení prvního dobro-
volnického centra v ČR, počátky zdravotnického zařízení v Itibu v Keni, 
zemětřesení na Haiti a v Japonsku atd.

Srdečně zveme 2. ledna 2013 v 17 hodin do vestibulu obřadní síně 
radnice ve Slavičíně na vernisáž putovní výstavy mapující 20 let činnos-
ti jedné z nejvýznamnějších českých humanitárních organizací ADRA. 
Přijďte se v novém roce podívat!

S přáním pokojně prožitých přicházejících svátků
Mgr. Vratislava Bilová

Koupí kalendáře můžete podpořit děti v Bangladéši
Patnáctiměsíční stolní charitativní kalendář zdarma nafotil světo-

známý umělec Robert Vano. Tvářemi kalendáře jsou známé maminky 
a jejich děti. Robert Vano pro Bangladéš si klade za cíl podpořit dlou-
holetý program o. s. ADRA v Bangladéši, Program BanglaKids, který se 
zaměřuje na podporu vzdělávání a celkové zkvalitnění života chudých 
bangladéšských dětí.

Zakoupením kalendáře podpoříte bangladéšské školáky ve vzdělává-
ní. Částka 199 Kč pomůže k tomu, aby jedno dítě mohlo chodit dva měsí-
ce do slumové školy organizace ADRA.

Kalendář Robert Vano pro Bangladéš si můžete zakoupit ve slavičín-
ském infocentru. Vaše podpora je důkazem, že společně můžeme obohatit 
životy dětí na druhé straně zeměkoule, a tím se i naše životy stávají bohat-
šími a krásnějšími – nejen o Vánocích. Děkujeme. http://kalendar.adra.cz/

Mgr. Vratislava Bilová 

Každý čtvrtek ood 18 hodin

POSELSTVÍ KNIHYY DANIEL ANNEB NEJEN OO BIBLICKÝCH 
PROROCCTVÍCH, Maartin Žůrek, TThB.

Sokolovna 1. patro
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Nově otevřená dětská prodejna

SLLUNÍÍČKOO 
provvozuje i celoročníí 

bazárek s dětským zbožím.

V naabídce zbboží fi rmyy
Wolff, Interimmex a jinéé. 
Koutek pro UUROSTLÉÉ 

Slavičín, K Náábřeží 8441 (bývallý Artemis)
Tell. č. 774 706 762

BOWLING SLAVIČÍN
KUCHYŇ BOOWLINGGU SLAVVIČÍN
pro Vás od 11. 12. 20112 připraavila 
NOVÝ JÍDELLNÍ LÍSTTEK.

Přijďte se přeesvědčitt např. o kkvalitě
hovězích steeaků ze sspeciálníích
argentinskýcch chovůů.

Jste srdečně zváni.
www.bowlinngslaviciin.cz
tel.: 773 999 973

Placená inzerce

Skvělý vánoční dárek! Zaplaatíte, kolik sami cchcete. 
Vánoční poukaz v libovolné hodnotě.  Leja Salon, Slavičín

Restaurace Zámek 
Vás srdečně zve na tradiční

DDOMMÁCÍ 
ZAABIJAAČKUU
dne 7. prosince 2012 

na zámeckém nádvoří.
Proddej od 100.00 hodinn.

Připravujeme:
1. 1. 2013

NOVVORROČNNÍ 
PŘEEKVAAPENNÍ

17. – 20. 1. 2013

ZVĚŘIINOVVÉ HOODY
Všem spokojeným strávníkům přeje-

me příjemné prožití svátků vánočních 
a úspěšné vykročení do nového roku.

L. Výducha 875, Slavičín
Tel.: 737 515 307, 576 776 094
E-mail: rd.klub@centrum.cz

Web: www.rdklub.cz

Nabízíme: 
* squash 
* fi tness 

* Spindoorb 
* masáže 
* sauna

* whirlpool 
* solárium 
* Rolletic

Možnost zakoupení dárkových 
poukazů a permanentek!
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 SOBOTA 1. 12. 20.00 fi lm a škola
FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERIKOU –
MEXIKO 3
To nejlepší z mexického fi lmu. Digitální fi lmo-

vá projekce pro účastníky projektu. Ve výběru jsou
fi lmy: Faunův labyrint/Svatá hora. Vstup zdarma.

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

http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-cent-
rum/mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/
 NEDĚLE 2. 12. 15.00 bijásek

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI – PÁSMO VÁNOČ-
NÍCH POHÁDEK

Tom a Jerry: Předvánoční noc, Maličký, Shrekovy 
Vánoce, Doba ledová: Mamutí Vánoce, Šmoulí Váno-
ce/110 min. Jistě se už těšíte na Vánoce u Vás doma.
A jestli budete chtít, můžete se podívat, jak se tako-
vé Vánoce slaví u Toma a Jerryho, Mamutů, Shreků
a Šmoulů. A k tomu krásná pohádka o oslíkovi, bez
něhož by možná Vánoce vůbec nebyly.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce v pro-
jektu FILM a ŠKOLA
 NEDĚLE 2. 12. 20.00 fi lmový klub

HASTA LA VISTA!
Drama/Komedie/Road movie/Belgie, 2011, 115

min.
Režie: Geoffrey Enthoven
Hrají: Robrecht Vanden Thoren, Gilles De Schrij-

ver, Tom Audenaert, Johan Heldenbergh, Kimke
Desart

Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci po dvacít-
ce, kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále panico-
vé. Pod záminkou ochutnávání vína se vydají na ces-
tu do Španělska s vidinou prvních sexuálních zážit-
ků. Nic je nemůže zastavit, dokonce ani jejich han-
dicap: jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela

nutně potřebují, protože bez tučňáků nemají šanci 
vrátit se domů. Zejvení divokých, i když přátelských 
šelem v epicentru evropské zábavy pochopitelně vy-
volá rozruch, který dostane za úkol zkrotit kapitán-
ka Chantal DuBois. Je to elitní agentka organizace 
na odchyt zvěře, pro kterou je její práce posláním. 
Představa, že svůj životopis vyšperkuje ulovením ži-
rafy, lva, zebry a hrošice ji dovádí až k nadlidskému 
úsilí a k rozhodnutí dostat se jim na kobylku za kaž-
dou cenu. V Africe se schovali celkem snadno, na ci-
vilizovaném světadíle jim poskytne jediné masková-
ní kočovný cirkus, který se po evropské šňůře chys-
tá i do New Yorku. Jenže staňte se cirkusáky, když 
nic zvláštního neumíte… Tenhle zpáteční lístek vy-
jde Martyho, Melamana, Glorii a Alexe hodně draze. 

Vstupné: 30 + 1 Kč
 NEDĚLE 16. 12. 20.00

KUŘE NA ŠVESTKÁCH
Drama/Rodinný/Francie/Německo/Belgie, 2011, 

93 min.
Režie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Hrají: Isabella Rossellini, Golshifteh Faraha-

ni, Maria de Medeiros, Mathieu Amalric, Chiara
Mastroianni, Jamel Debbouze, Edouard Baer, Eric
Caravaca, Rona Hartner, Serge Avedikian 

Teherán, rok 1958. Od chvíle, kdy byly zniče-
ny jeho milované housle, ztratil Nasser Ali Khan,
jeden z nejslavnějších hudebníků své doby, chuť
žít. Jelikož nenachází žádný jiný nástroj, kterým
by mohl housle nahradit, rozhodne se ulehnout 
do postele a očekávat smrt. Zatímco čeká, noří se
do hlubokého snění plného melancholie i radosti,
které ho zavádí zpět do krajin mládí, k rozmluvám
s Azraelem, andělem smrti, i do budoucnosti jeho
vlastních dětí. Jak se postupně skládají jednotlivé
díly skládačky, zjeví se šokující tajemství jeho ži-
vota: úžasný příběh lásky, který byl živnou půdou
jeho talentu a jeho hudby. FFF 2012

Vstupné: členové FK 20 + 1, ostatní 70 + 1 Kč
Více nahttp://www.mesto-slavicin.cz/cs/infor-

macni-centrum/mestske-kino/

ochrnutý. Hasta la vista! vypráví příběh o lásce, síle
přátelství a chtíči. Příběh o humoru jako jediném pro-
středku, který pomáhá vyrovnat se s nelehkou situací,
o silné touze jako největším hybateli lidské snahy bo-
řit hranice. Člověk ovládaný touhou dokáže věci, o kte-
rých netušil, že je může zvládnout. Přitom její naplně-
ní bývá až druhotné.V této road movie je cesta důleži-
tější než její cíl. Film vznikl na motivy skutečného pří-
běhu Asty Philpota a jeho přátel.

Vstupné: členové FK 20 + 1, ostatní 70 + 1 Kč
 ČTVRTEK 13. 12. 9.00 fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol

 SOBOTA 15. 12. 20.00 fi lm a škola
FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERIKOU – 
MEXIKO 4
To nejlepší z mexického fi lmu. Digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu. Ve výběru jsou fi lmy:
Anděl zkázy/Zapomenutí. Vstup zdarma

Nahttp://dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete zú-
častnit hlasování o výběru. Více na

http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/
mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ 
 NEDĚLE 16. 12. 15.00 bijásek

MADAGASKAR 3
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/USA, 2012,

92 min.
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon
Hudba: Hans Zimmer
Rafi novaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpan-

zí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdino-
vé havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afri-
ky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva
Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Mel-
mana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí dopla-
vat za nimi po svých Středozemním mořem. Tučňáky
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Čtyřicet restaurací na Moravě vyslyšelo
výzvu společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a. s. a ve svých provozovnách začalo na-
bízet zákazníkům vodu z kohoutku. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a. s., daruje krásné designové karafy provo-
zovnám na Olomoucku, Prostějovsku a Zlín-
sku, nabízející zákazníkům vodu z kohoutku
zdarma. Všechny přihlášené restaurace navíc
získají bezplatný rozbor kohoutkové vody,
který zaručuje, že zařízení nabízí vodu ne-
závadnou. Podniky s nabídkou kohoutkové
vody zdarma se rozpoznají podle samolep-
ky, která česky i anglicky oznámí, že kohout-
ková je zde k mání. 

Nabídka točené vody z kohoutku v restau-
racích se již stala světovým trendem, který se
zavádí i v naší zemi. Restaurace musí být pod-
le předpisů zásobovány pitnou vodou, takže
podávání pitné vody z kohoutku v líbivých
designových karafách může být pro návštěv-
níky příjemným bonusem, a to nejen v hor-
kých letních dnech, ale i během příjemných
zimních posezení. Zdravá pitná voda pochá-
zí ze zdravého životního prostředí, odpovídá
velmi přísným kritériím kvality a je pravidel-
ně kontrolována akreditovanými laboratoře-
mi. Voda z kohoutku v našem regionu je vel-
mi kvalitní a jistě jde o nejpřirozenější zdroj

tekutin pro zachování pitného režimu pro 
městského člověka. 

Restaurace se mohou do projektu přihlásit 
a zaslat své údaje na e-mail: veolia@veoliavo-
da.cz nebo na bartova@smv.cz . 

Nyní může zákazník získat zdarma i no-
vou – iPhone aplikaci pro vyhledání nejbližší 
kavárny či restaurace, ve které nabízejí vodu 
z kohoutku. U vybrané restaurace Vám apli-
kace ukáže cestu z výchozího bodu na mapě, 
nabídne kontaktní údaje pro případnou re-
zervaci či www adresu pro získání více in-
formací. Umožňuje rovněž praktické vyhle-
dávání restaurací podle názvu nebo adresy. 
Aplikaci je možné si zdarma stáhnout na we-
bových stránkách www.kohoutkova.cz . Jsou 
zde také uveřejněny restaurace, kde se již ko-
houtková voda z karaf podává, a pravidelně 
se doplňují nové z celé ČR, které se do pro-
jektu postupně zapojují.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668 – 24 hod denně havárie i zá-

kaznické záležitosti
www.smv.cz

Kohoutková voda v restauracích 
- nová iPhone aplikaceHRAČKY - SPORT

Vaclová J.
Obchodní dům 
SLAVIČÍN

SOUTĚŽ o 30 cen, 
hlavní výhra chodicí poník
LETÁKOVÁ AKCE do 31. 12. 2012

WWW.PROFIOBALY.CZ

tel.: 725 686 886
Vánoční ozdoby a baňky české výroby.

Zahradnictví
Levandule

Horní náměstí 99 
nabízí: moderní vánoční svícny 

* vánoční dekorace * originální hand
made výrobky – skvělé dárky na Vánoce 
* dárkové poukazy * pokojové rostliny *

orchideje * umělé květiny
www.zahradnictvilevandule.cz

732 748 975
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Historie založení tělovýchovy se datuje
od prvních let 20. století. Půdu k organizova-
nému sportu připravil ochotnický spolek Pa-
lacký, který byl založený v roce 1897. Kromě
zdařilých kulturních akcí, které pomáhaly bu-
dit národní sebevědomí, pořádal spolek let-
ní slavnosti, jejichž součástí byly hry a ukáz-
ky tělocvičných prvků. Taková cvičení měla
úspěch a podpořila založení sportovní organi-
zace, a to Sokol. Začátky tělovýchovy a spor-
tu v našem městě v roce 1912 velmi dobře po-
psal v publikaci vydané v roce 1982 k výročí
70 let organizované tělovýchovy ve Slavičíně
kolektiv hlavního výboru TJ Vlárské strojír-
ny Slavičín pod vedením pana učitele Merty.

Za posledních 30 let se v tělovýchově hod-
ně změnilo. Měnily se nejen názvy sdružení 
a oddílů, úspěšná TJ Vlárské strojírny se roz-
dělila na dvě a později na tři samostatné or-
ganizace. Osamostatnil se fotbal a nyní pod
názvem FC TVD Slavičín hraje divizi, kuželky
dostaly od města do pronájmu kuželnu a spor-
tují rovněž samostatně. Zbývající oddíly vo-
lejbal, basketbal, stolní tenis, sálová kopaná,
atletika ASPV, turistika, lyžování a později
i nový sport fl orbal se sdružily a fungují pod
názvem Sportovní kluby Slavičín.

Činnost více než pětisetčlenné organi-
zace řídí pětičlenný výbor, který má hlav-
ní úkol, a to připravit dobré podmínky pro
účast v družstvech v pravidelných soutěžích
v rámci regionu, kraje i na celostátní úrovni.

Problémem, i když i trochu příjemným
je, že družstev, a to zejména mládežnických,
neustále přibývá, a sestavit rozvrh tréninko-
vých hodin v naší sportovní hale tak, aby kaž-
dé družstvo mělo odpovídající přípravu, je té-
měř nemožné. A to v zimních měsících přibu-
dou fotbalisté FC TVD. Soboty a neděle jsou
vyhrazeny pro mistrovská utkání.

Z celkového pohledu je činnost SK na dob-

ré úrovni a rčení, že Slavičín je město spor-
tu, je asi na místě.

Činnost SK však není jen samý sport a tré-
nink. V dopoledních hodinách využívají spor-
tovní halu dvě základní školy a gymnázi-
um. Spolupráce se školami je bezproblémo-
vá, učitelé i děti mají pro výuku tělesné vý-
chovy dobré podmínky, ve slušném prostře-
dí haly, která v posledním období prošla ně-
kolika úpravami. Také spolupráce s městem
Slavičín je na dobré úrovni. Město se snaží
v rámci svých možností podporovat sportov-
ní kluby fi nančně formou grantů, které zna-
menají pro některé oddíly zabezpečení polo-
viny celoroční činnosti. 

SK věří že v blízkém budoucnu město vý-
razně přispěje i na provoz sportovní haly.
Po rozpadu ČSTV jsme totiž ztratili veškeré
dotace od státu. Provoz a chod sportovní haly
zabezpečujeme z nájmů, členských příspěv-
ků, drobných sponzorských darů a pronájmů
od jiných organizací. V roce 2008 se podaři-
lo sehnat od MŠMT téměř 6 mil. Kč a na hale
byla provedena částečná rekonstrukce. Udě-
lalo se nové osvětlení, polovina nové střechy,
podlaha v sále a na chodbách, obložení sálu,
nové sprchy, klubovna s kuchyňským koutem
a řada drobných úprav. Na konci roku 2010 se
provedla nutná rekonstrukce kotelny a v ná-
sledujícím roce výměna téměř 70 oken, radi-
átorů včetně nových rozvodů. Dík za pomoc
při zajištění dotace patří nyní už bývalé se-
nátorce Ing. Janě Juřenčákové. Škoda, že se
jí nepodařilo obhájit senátorský post, mohli
jsme s její pomocí dokončit celou rekonstruk-
ci, teď budeme muset hledat nové cesty k za-
jištění potřebných dotací.

Krátce k činnosti jednotlivých oddílů – od-
díl volejbalu patří k nejdéle fungujícím. Zejmé-
na družstvo žen patří k chloubě SK, už dlou-
há léta hrají úspěšně nejvyšší krajskou sou-

těž. Stejnou soutěž hrají i juniorky, ze kterých 
je družstvo žen vhodně doplňováno. Žačky 
hrají soutěže turnajovým způsobem a záslu-
hou dobrých trenérek se jim v soutěži daří.
Mužská část oddílu se pravidelně připravuje, 
zúčastňuje se turnajů v rámci regionu a také 
turnaje sama pořádá.

Basketbal hraje sdružený krajský a v po-
slední sezoně se mu daří zapracovat do druž-
stva mladé hráče. Sálová kopaná patří mezi 
nejmladší, ale zároveň mezi nejúspěšnější 
oddíly SK. Oddíl hraje celostátní ligu a získal 
řadu ocenění i na mezinárodní scéně. Stolní 
tenis patří do sportu ve Slavičíně více než 50 
let. Výkonnostně se pohybuje na předních 
místech Zlínského kraje. Hráči, zejména ti 
starší, úspěšně reprezentují v rámci veterán-
ských soutěží v ČR, na mistrovství Evropy 
i světa. Atletický oddíl soustředil svou čin-
nost na pořádání Běhu vítězství a snaží se 
úspěšně přitáhnout mládež k účasti na po-
hybu v krásném prostředí zámeckého par-
ku. Turistika patří k zakládajícím oddílům 
SK, organizuje pravidelné vycházky do oko-
lí města, zájezdy k účasti na dálkové pocho-
dy a organizuje pochod Slavičínská šede-
sátka. Oddíl sportu pro všechny se soustře-
dil na pravidelné cvičení žen, škoda jen, že 
málo žen ze Slavičína využívá možnost vy-
lepšit svou postavu pod odborným vedením. 
Skupina mužů ze stejného oddílu se věnuje 
míčovým sportům. Lyžování dostalo v letoš-
ním roce krásný dárek. Ve spolupráci s měs-
tem byl zakoupen sněžný skútr s možností 
vyznačování stop pro běžkaře. Nejmladším 
oddílem SK je fl orbal, sport, který se uchy-
til zejména mezi mladými a ve Slavičíně má 
velmi dobré podmínky. Družstvo mužů, žen, 
juniorek, dorostenců a žáků hraje pravidel-
né soutěže a dosahuje dobrých výsledků. Ze-
jména družstvo žen nám dělá radost, hraje 
první ligu a dokonce vychovalo dvě hráčky, 
po kterých sáhly extraligové oddíly.

Tento přehled je jen malým připomenu-
tím činnosti, za kterou je skryto mnoho ho-
din práce nejmenovaných dobrovolných pra-
covníků, trenérů, vychovatelů a cvičitelů. 

Sto let by si zasluhovalo určitě důstojněj-
ší oslavu a připomenutí, než jen pár řádků 
ve zpravodaji.

Vyjmenovat všechny úspěchy, ale popsat 
také neúspěchy a problémy, zejména při 
údržbě a provozu sportovní haly, by vyda-
lo na samostatnou kapitolu. Pozornost a po-
děkování si zaslouží i nepřeberné množství 
aktivních sportovců, kteří převážně v ama-
térských podmínkách reprezentovali naše 
město na všech úrovních. 

Do druhé stovky přejeme všem spor-
tovcům nejen sportovní úspěchy, ale 
také dobré podmínky pro jejich činnost, 
podporu od státních orgánů na všech úrov-
ních a především radost z pohybu a stálé 
zdraví.

Za SK Slavičín Jaroslav Kučera

100 let tělovýchovy ve Slavičíně


