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Tak Silvestra čas
je tu po roce zas.
Na nový rok se těšíme,
zda bude lepší, nevíme.

Oslavme rok příchozí.
Bude lepší než předchozí?
Budeme si dobře žít,
dostanem co chceme mít?

Asi nic nebude levnější,
voda, plyn ba ani elektřina…
Ani hloupý nebude chytřejší…
a vydělat peníze bude zase dřina!

Zas zlobit budou děti,
zas policie bude honit delikventa,
třeba to nepůjde od desíti k pěti
a čeká nás přímá volba prezidenta!

Bude to Avatar nebo ten pán z Vysočiny?
Jen ať se za něj nemusíme stydět!
Ať jej nezdobí jen slova, ale také činy,
no chvíli počkáme, pak budeme vidět.

Co přinese příští den?
Zvládneme co život nám přichystá?
Kdy splní se nám nějaký sen?
Šťastní jak blechy či nešťastní dočista?

Hlavně ať jsme zdraví.
A když rum, tak jen pravý!
Hlavně tedy že už více,
nečeká nás prohibice!

Rozlučme se tedy se starým rokem
a vykročme do nového pevným krokem.
Lépe nám to půjde snad –
než krok vpřed, dva kroky vzad!

Ať vykročíte s do nového roku s veselou
myslí a ve zdraví a štěstí si jej užijete
Vám všem ze srdce přeje

Jaroslav Končický, starosta

NOVOROČNÍ

Investiční a kulturní akce roku 2012 na barevných
fotografi ích si prohlédnete uvnitř listu

Nová cyklostezka v Divnicích Upravená komunikace v Nevšové

V době, kdy vzniká tento článek, není ješ-
tě ani polovina prosince 2012. Zpravodaj se
dostane do poštovních schránek velmi prav-
děpodobně na Silvestra, takže pro čtenáře
už následující den bude platit, že rok 2012 je
skutečně již minulostí. Chviličku si budeme
zvykat, že na konci letopočtu musíme psát 
trojku na místo dvojky, a rok 2013 se neú-
prosně rozběhne. Na jeho startu se ale struč-
ně ohlédněme do roku 2012. Připomeňme si,
co se ve městě z hlediska výstavby a rozvo-
je města událo. Takové shrnutí je dobré i pro
vedení města, radní a zastupitele, protože ži-
vot běží tak rychle, že na konci roku jeden
mnohdy marně vzpomíná, jestli byla tahle
akce realizována na jaře, tedy letos, či už to
bylo vloni… Je to zřejmě dáno i tím, že pro-
jekty trvají od doby jejich přípravy až po re-
alizaci v drtivé většině déle než rok. Proto
probádejme archivy a zavzpomínejme, jak to
bylo v těch uplynulých 365 dnech. Vždy hod-
nocení začínáme ve Slavičíně, ale tentokrát 
tomu tak nebude. Projektem, na který nemu-
síme dlouho vzpomínat, protože trval prak-
ticky po celý rok, a byl také fi nančně nejná-
ročnější, byl projekt „Nevšová – odkanalizo-
vání a čištění odpadních vod“. Na tento pro-
jekt jsme získali dotaci od Ministerstva země-
dělství ČR ve výši 25,166 mil. Kč a od Zlínské-
ho kraje ve výši 3,871mil. Kč, celkové nákla-
dy se pak pohybovaly na úrovni 40 mil. Kč.
Dotace nám tedy pomohla tedy více než 72 %,
což je jistě pomoc obrovská. Bez této dotace
by byla jakákoliv stavba kanalizace a čistír-
ny odpadních vod nemyslitelná. Vlastní po-
díl města se tedy pohybuje na úrovni 11 mil.
Kč, které jsme kryli úvěrem s 15letou splat-

ností. Stavba kanalizace rozhodně není ani
lehkým, ani populárním úkolem. Nicméně 
díky přístupu dodavatele akce (Vodohospo-
dářské stavby Javorník-CZ s. r. o), osadnímu 
výboru (zejména pak Ing. Pavlovi Hrbáčkovi)
a občanům Nevšové bylo dílo úspěšně dokon-
čeno a od 1. 11. 2012 uvedeno do zkušební-
ho provozu. Osadní výbor přispěl fi nančním
příspěvkem občanům, kteří se na kanalizaci 
napojují a musí napojit, po celý rok zkušeb-
ního provozu pak nebude od občanů vybírá-
no stočné. Asi by se tak dalo říci, že rok 2012 
ve Slavičíně byl rokem kanalizace v Nevšo-
vé. Pro léta příští pak ještě bude zbývat od-
kanalizování Divnic. Ale než se tato akce za-
čne realizovat, to ještě nějaký ten kubík vody 
v Říce proteče. V roce 2012 došlo také k re-
alizaci očekávaného projektu „Slavičín – bi-
ologicky rozložitelný odpad“, který přinesl 
pro občany města celkem 440 ks kompostérů, 
z toho 100 ks o objemu 600 l a 340 ks o objemu 
900 l. Biologicky rozložitelný materiál tak už 
nemusí končit v popelnici, ale občané jej mo-
hou zkompostovat a zpětně využít na svých
zahrádkách. Celkové náklady na projekt či-
nily cca 933 tis. Kč, z toho dotace 819 tis. Kč
a vlastní zdroje pouze 114 tis. Kč.

Dalšími projekty, které byly dotovány z EU, 
konkrétně Operačního programu životní pro-
středí, byly projekty revitalizace zeleně u ško-
ly ve čtvrti Vlára a u Sokolovny, které byly re-
alizovány v závěru roku. Na Vláře se jedna-
lo o úpravu zeleně u školy a vykácení stro-
mořadí smrků, čímž se vytvořil prostor pro 
budoucí výstavbu šikmých parkovacích stá-
ní na ulici Úzká. 

Pokračování na str 2

Malé ohlédnutí za rokem 2012 
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Dokončení ze str 1
Věřím, že ta budoucnost přijde na řadu jižVěřím že ta budoucnost přijde na řadu již

v příštím rozpočtovém roce. Aby nebylo spo-
ru, o kterém roce je řeč – mám na mysli rok
2013. Je pravděpodobné, že na tento projekt 
se opět pokusíme sehnat fi nanční prostředky
(zřejmě dotace ze SZIF – ale to asi není zas
až tak zajímavé). U Sokolovny byly zásahy
rozsáhlejší. K zemi musely jít kaštany, které
už byly na hranici své životnosti a při sebe-
menším větru byly nebezpečné svému okolí.
Vykáceny byly také některé javory a katalpy
a na místo nich jsou dnes vysazeny nové stro-
my a keře, které mají mnohaletou perspekti-
vu. Jakmile povyrostou, budou vyměněny také
javory, které zůstaly projektem nedotčeny
a rostou podél chodníku u ulice Osvobození.

Ani v roce 2012 jsme nezapomněli na cyk-
lostezky. Menším projektem pod názvem
„Pěšky nebo na kole, zvládne to i batole“, kte-
rý byl kofi nancován z Fondu mikroprojek-
tů Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce SR-ČR, byly rekonstrukcí propust-
ku vytvořeny základní podmínky pro na-
pojení cyklostezky Slavičín-Hrádek do ulič-
ky „Za Jordány“ a dále do Hrádku, na dru-
hé straně pak na propojení této cyklostezky
s cyklotrasou Slavičín – Nevšová – Luhačo-
vice tak, aby trasa nevedla po krajské komu-
nikaci. Kromě laviček a odpadkových košů
přibylo potřebné dopravní značení – znače-
ní pro cyklisty, orientační tabule směřující
na turistické cíle nebo upozorňující na cyklis-
ty na mostech na ul. Příčná a Spojovací. Cel-
kové náklady činily 956 tis. Kč, z toho vlast-
ní zdroje 206 tis. Kč, zbytek pokryla dotace.
Realizací tohoto projektu byly vytvořeny pod-
mínky pro další projekt, který přijde na řadu
v roce 2013. Pod názvem projektu „Do měs-
ta i z města pro cyklistu cesta“ bude prove-
deno fyzické prodloužení cyklostezky Slavi-
čín–Hrádek do uličky „Za Jordány“, kam po-
vede asfaltová cyklostezka. Z programu pre-
vence kriminality na rok 2012 se podařilo zís-
kat dotaci ve výši 269 tis. Kč na výstavbu la-
nového prvku na dětském hřišti v zámeckém
parku. Tento nový lezecký prvek podle ohla-
sů děti velmi zaujal, což je samozřejmě dob-
ře. Při jeho zdolávání musí děti vyvinout ne-
malé fyzické úsilí, a navíc prvek rozvíjí mo-
torické schopnosti malých horolezců. Nebo
lépe „raketolezců“, protože výrobce tento pr-
vek označuje obchodním názvem „raketa“.
Vlastní podíl města činil pouhých 35 tis. Kč. 

Město Slavičín se dále fi nančně podíle-
lo na projektech, které realizovaly jiné sub-
jekty, protože to bylo výhodnější. Novou sta-
nici měřící kvalitu ovzduší získali napří-
klad v Základní škole Slavičín-Vlára (pro-
jekt „Dýcháme stejný vzduch“). Prostřed-
nictvím Nadace Jana Pivečky byla získána
dotace ve výši 803 tis. Kč na obnovu Piveč-
kova lesoparku (projekt „Slavičín – obno-
va příměstského lesoparku“). Nové dětské
hřiště, cesty, lavičky, altán – to vše přispě-
lo ke zlepšení pohody návštěvníků lesopar-
ku a ke zvýšení atraktivity prostředí. V roce
2013 bychom rádi získali fi nanční prostřed-
ky na další úpravy v lesoparku, ale o tom až
někdy jindy. 

Samozřejmě se podíváme i do místních
částí města. V Divnicích jsou snad spokoje-
ni s novou cyklostezkou, která vede z Div-
nic směrem k bývalým Vlárským strojír-
nám. Tato záležitost byla v uplynulých le-
tech častokrát vzpomínána a bylo upozor-
ňováno, že je třeba opravit povrch starého
chodníku. Bylo nutno vykoupit pozemky
a sehnat peníze na realizaci, což se nakonec
na Státním fondu dopravní infrastruktury
podařilo. Celkové náklady činily 5,668 mil.
Kč, z čeho dotace činila 3,683 mil. Kč, zby-
tek doplatilo město. Věříme, že tato cyklos-
tezka přispěje ke zvýšení pohybové aktivi-
ty nejen místních obyvatel, ale také všech,
kteří budou chtít tuto cyklostezku využít.

V Hrádku nás čekaly oslavy 110. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů. Nákla-
dem přesahujícím 230 tis. Kč byl proto opra-
ven obecní dům a hasičská zbrojnice. Hasi-
či také ke svému výročí dostali repasované
požární dopravní vozidlo – VW Transporter
s pohonem 4x4, takže doprava hasičů a ha-
sičské techniky, třeba i těžším terénem, by
už neměla činit problémy. Náklady na repa-
si vozidla se pohybovaly na úrovni 110 tis.
Kč. Hrádek se také dočkal pokračování re-
konstrukce chodníků podél krajské komu-
nikace, letos nákladem 680 tis. Kč. 

V Nevšové se mj. podařilo získat dotaci pro
Sbor dobrovolných hasičů Nevšová na pro-
jekt „Slavičín – rozšíření sportovní plochy
Nevšová“. Nákladem přesahujícím 1 mil. Kč
bylo pořízeno zázemí pro výcvik jednotky
a nakoupeno potřebné vybavení, z dotace
se dostalo i na TJ Sokol Nevšová na zakou-
pení branek a nové sekačky. Vlastní zdro-
je přesáhly částku 500 tis. Kč a opět je hra-
dilo město. V Nevšové se také podařilo do-
končit úpravu křižovatky cesty na Cikánku
a krajské komunikace, nebo provést vyrov-
nání povrchu tréninkového hřiště.

Tolik snad stručně „letem – světem“
o roce 2012. 

A jaký bude rok 2013? Ani v tomto roce
by rozvoj města neměl utichnout. Určitě se
pokusíme opět vstoupit do programu preven-

ce kriminality, z něhož jsme v minulosti vy-
budovali např. skatepartk, lezeckou stěnu, 
osvětlení v zámeckém parku nebo výše uve-
denou „raketu“. Zajímáme se i o přeshranič-
ní spolupráci, kde by se snad pro nás mohl 
otevřít ještě nějaký prostor ve Fondu mik-
roprojektů, zaměříme se také na dotaci ze 
Státního zemědělského intervenčního fon-
du prostřednictvím MAS Luhačovice. Těšit 
se také budeme, že uspěje náš projekt na so-
lární ohřev vody pro městskou nemocnici. 
Co už ale připravujeme v těchto dnech, je 
realizace sedmi projektů na zateplení veřej-
ných budov z Operačního programu život-
ní prostředí. Pokud vše půjde podle předpo-
kladů, tak nová okna a fasádu dostanou ZŠ 
Vlára, Sokolovna, Dům dětí (tady i se stře-
chou), hasičárna ve Slavičíně (také včetně 
střechy), Obecní dům v Divnicích, kulturní 
dům v Nevšové, mateřská škola v Nevšové 
(ta také se střechou). Vlastní podíl na těch-
to akcích bude velký (hrubý odhad je na 18 
mil. Kč), ovšem dotace také nebudou zane-
dbatelné a roční provozní úspora na tep-
le v těchto objektech by se měla pohybovat 
na úrovni 1 mil. Kč. A to už jistě stojí za to. 

Nezapomeňme ani na další projekty, 
na které již mám přislíbeny dotace. Z jed-
noho projektu se pořídí umělý travnatý po-
vrch na asfaltové hřiště u ZŠ Malé Pole, 
kde přibude také venkovní učebna pro děti. 
Druhý bude znamenat opravu letního kina, 
na kterém se již podepsal zub času. Podrob-
něji o těchto projektech v některém z dalších 
čísel zpravodaje. 

V roce 2012 jsme slyšeli mnoho zpráv 
o tom, jak stát městům a obcím přidá fi nanč-
ní prostředky. Samozřejmě nevíme, jestli 
se tak stane a jaké proti tomu na město bu-
dou přeneseny další náklady. K takovým 
slibům se stavíme rezervovaně a rozpočet 
města na rok 2013 chceme postavit tak, aby 
byl založen na reálných číslech roku 2012, 
a ne na politických proklamacích a planých 
slibech. S těmi se ostatně nikdy nikdo da-
leko nedostane.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Zastupitelstvo města Slavičína na svém 
XIV. zasedání mj.:
schválilo
udělení grantů města Slavičín na rok 
2013, 
obecně závaznou vyhlášku města Slavi-
čín č. 2/2012, o regulaci provozní doby hos-
tinských a zábavních provozoven,
vzalo na vědomí
petici a otevřený dopis občanů ve věci 
provozování skládky odpadů Slavičín – Ra-
dašovy.

Rada města Slavičína na své 57. a 58. 
schůzi mj.:
schválila
 uzavření smlouvy o provozování kina
na rok 2013 mezi městem Slavičín a Zdeň-

kem Fialou, Slavičín, 
poskytnutí fi nančního daru z rozpočtu 
města Slavičín ve výši 5 000 Kč příspěvko-
vé organizaci Krajská pedagogicko-psycho-
logická poradna a Zařízení pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků Zlín 
na provoz pracoviště Slavičín,
poskytnutí provozní dotace Městské 
nemocnici Slavičín, v souladu se schvále-
ným rozpočtem města na rok 2012, ve výši 
447 000 Kč,
ceny za nájem hrobních míst a služeb 
s nájmem spojených na pohřebištích ve Sla-
vičíně provozovaných Službami města Sla-
vičína, s. r. o. 

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

Luděk Latinák, 
tajemník MěÚ Slavičín

Zprávy z radnice
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Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal - žačky. 8 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal - juniorky. 10 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal - ženy. 15 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal - muži. 6 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl turistiky. 5 000

Sportovní kluby Slavičín SK Jerevan. 60 000

Sportovní kluby Slavičín Florbal. 70 000

Sportovní kluby Slavičín Florbal ženy - 5. ročník turnaje. 5 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl basketbalu. 15 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl atletiky - Běh vítězství. 8 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl ASPV ženy. 5 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl ASPV muži. 1 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis veteráni. 12 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis muži. 14 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl lyžování. 5 000

Kuželkářský klub Slavičín Zajištění činnosti oddílů Kuželkářského klubu
Slavičín. 51 000

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

TJ Divnice Činnost fotbalového oddílu. 18 000

Orel jednota Slavičín Turnaj v kuželkách. 1 500

Orel jednota Slavičín Kondiční cvičení žen. 2 000

Orel jednota Slavičín Badminton. 10 000

Tenisový klub Slavičín Tenisové turnaje neregistrovaných dvojic - dospělí. 5 000

Tenisový klub Slavičín Údržba tenisových kurtů. 0

Josef Zvoníček, mladší Badmintonový turnaj v Divnicích. 1 500

Josef Zvoníček, mladší Nohejbalový turnaj v Divnicích. 1 500

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

Ing. Milan Ptáček Podpora tělovýchovné činnosti. 8 000

Filip Unzeitig Tenisová závodní příprava – zimní sezona. 0

Filip Unzeitig Tenisová závodní příprava – letní sezona. 0

Filip Unzeitig Fyzioterapie a sportovní lékaři. 0

Tomáš Hrnčiřík 10. ročník memoriálu Josefa Hrnčiříka. 2 000

Jiří Havlín Sportovní den. 1 500

Jiří Havlín Turnaj v nohejbale. 1 500

Jiří Havlín Závody kol a mopedů. 1 500

UnArt Slavičín Evropský svátek hudby 2013. 5 000

SDH Divnice Kácení máje + Dětský den. 4 000

SDH Divnice Fašankový průvod obcí. 0

SDH Nevšová Podpora oddílů soutěžících v požárním sportu. 8 000

SDH Slavičín Slavičínský plamínek. 5 000

SemTamFór Valašské křoví. 25 000

SemTamFór Celoroční činnost a Slavičínské padající listí. 25 000

Přátelé z lásky Rehabilitační pobyt pro handicapované děti a jejich
rodinné příslušníky. 7 000

Přátelé z lásky Poznávací a vzdělávací den. 5 000

Přátelé z lásky Vánoční besídka. 1 500

Armypark Slavičín Copak je to za vojáka 2013. 3 000

Armypark Slavičín Renovace PPK Sněžka. 2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Léčebná jízda na koni. 2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Canisterapie – pes terapeutem. 3 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Den Charity. 2 000

Mateřské centrum Slavičín Podzimní drakiáda s Mateřským centrem. 1 000

Mateřské centrum Slavičín Miniškolička. 2 000

Mateřské centrum Slavičín Dětské Olympijské hry. 4 000

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

Mateřské centrum Slavičín Přednášky, besedy, vzdělání pro rodiče. 1 500

Divadlo Pařez Činnost Divadla Pařez v roce 2013. 5000

Kynologický klub Slavičín Valašské divočení, výstava psů, provoz klubu. 8000

Nadace Jana Pivečky Pohádkový les 5 000

Bc. Simona Goňová Velikonoční jarmark s výstavou rukodělných prací. 2 000

Josef Zvoníček, starší Dětské odpoledne v Divnicích. 2 000

Zdenka Drozdová Celoroční činnost Diaklubu Slavičín. 5 000

Jiřina Brlicová Činnost Klubu důchodců Slavičín. 3 000

Miroslava Ševčíková Dětský karneval. 2 500

Luboš Silbrník Divnická heligonka. 3 000

Martin Kovář Dětský tábor Vojtěch 2013. 0

Mgr. Vlastislava Kubrychtová Celoroční činnost Senior klubu Divnice. 2 000

Ing. Antonín Gbelec Rozsvěcení vánočního stromu v Divnicích. 2 000

Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové. 2 000

Jiří Havlín Rozsvícení vánočního stromu v Hrádku. 2 000

Ludmila Hromádková Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová. 2 000

Základní škola praktická 
a Základní škola speciální
Slavičín

Výtvarná soutěž na téma Slavičín a jeho okolí. 2 000

Základní umělecká škola
Slavičín Vánoční koncerty ZUŠ Slavičín. 12 000

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

Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín

Astronomická pozorování a přednášky pro 
slavičínskou veřejnost. 1 500

Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín Výstavy na GJP Slavičín v roce 2013. 3 000

Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín 19. ročník – Vánoční laťka. 1 500

Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín

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

Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín

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

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

Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín Majáles 2013. 3 000

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

Dům dětí a mládeže Slavičín
XII. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula,
IX. ročník Slavičínského zoubku a IX. ročník
Slavičínského wyhazováku

15 000

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

Dům dětí a mládeže Slavičín Závodí celá rodina. 2 500

Dům dětí a mládeže Slavičín Gala show Orient, podpora zájmových kroužků
Orientální tance. 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín 10. ročník Pohádkiády. 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Baví se celá rodina. 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín. 4. ročník Běhu naděje. 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín 4. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev. 1 500

Dům dětí a mládeže Slavičín Hasičský kroužek Nevšová. 5 000

Základní škola – Malé Pole Country kroužek. 8 000

Základní škola – Malé Pole Hallowenská párty. 1 000

Základní škola – Malé Pole Školní show. 3 000

Základní škola – Malé Pole Hledání ztracené hvězdičky. 1 000

Základní škola – Malé Pole Karneval. 3 000

Základní škola Slavičín –
Vlára Zlínský vorvaň. 3 000

Základní škola Slavičín –
Vlára Pohádková tělocvična. 1 000

Základní škola Slavičín –
Vlára Maškarní odpoledne. 1 500

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

Základní škola Slavičín –
Vlára Polonéza. 3 000

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

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

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

Základní škola Slavičín –
Vlára Mezinárodní sportovní den. 1 500

Základní škola Slavičín –
Vlára Dětský národopisný soubor Slavičánek. 30 000

Základní škola Slavičín –
Vlára Cimbálová muzika  Slavičan 32 000

Základní škola Slavičín –
Vlára Mikulášská laťka. 1 500

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

Základní škola Slavičín –
Vlára

Podpora spolupráce s neziskovými ekologickými 
organizacemi 4 000

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

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín
– Vlára Létající dravci kolem nás. 4 000

Pěvecký soubor Cantare při
ZUŠ Slavičín Festival pěveckých sborů v Kutné Hoře. 16 000

SRPDŠ Základní umělecké
školy Slavičín Dumping drums a ZUŠ Slavičín v parku. 0

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

Pavla Sudková Helfíkův kotár 2013. 15 000

ZO Českého svazu včelařů
Slavičín

Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu 
životního prostředí. 3 000

Myslivecké sdružení Nevšová Zvýšení úživnosti honitby. 4 000

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

Myslivecké sdružení Hrádek 
na Vl. dráze Oprava vodní nádrže. 3 000

MS Jamné Slavičín Zkvalitnění životního prostředí. 3 000

Celková částka grantů je 797.000,- Kč.

Zastupitelstvo města schválilo přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2013
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a místním rodákům, kteří v rámci sbírek da-
rovali své peníze, se mohl v nevšovském kos-
telíku rozeznít hlas nového zvonu. Velký dík
tedy patří všem, kteří se fi nančně, prací či ji-
nak podíleli na jeho pořízení, zabudování
a průběhu slavnostního žehnání.

Z dalších realizovaných akcí stojí za zmín-
ku dokončení komunikace vyúsťující na státní
silnici v trati zvané Cikánka, provizorní oprava
příjezdové státní silnice do obce, nebo rekon-
strukce kuchyně a zázemí v kulturním domě.

Na tento kalendářní rok jsou již schvále-
ny investiční akce, které budou realizovány
z dotačních zdrojů a dofi nancovány z roz-
počtu městského úřadu, a to zateplení a vý-
měna oken budovy kulturního domu v květ-
nu a červnu, a následně zateplení mateřské
školy v průběhu letních prázdnin.

Dále chceme dokončit modernizaci ku-
chyně a úpravy interiérů kulturního domu.

V budoucnu bychom chtěli, vedle mno-
hých drobnějších, ale nutných změn a úprav,
získat fi nanční prostředky na opravu vozov-
ky v točně autobusů za prodejnou smíšené-
ho zboží a ve středu obce, na vybudování au-
tobusové zastávky na začátku obce, na opra-
vu komunikace k samotám, na rekonstrukci
památníku padlých občanů v 1. světové vál-

ce, či na zkrášlení veřejných prostranství. 
Na první polovinu roku Povodí Moravy

přislíbilo částečnou úpravu a vyčištění ko-
ryta potoku Nevšůvka.

Zaměřením skutečného stavu byly vlo-
ni zahájeny přípravné práce na pozemkové 
úpravy v obci. V prvním pololetí 2013 bu-
dou vlastníci dotyčných pozemků seznámeni 
s problematikou úprav a obesláni dopisem. 

V průběhu tohoto roku se ještě uskuteč-
ní vytyčení obvodu pozemkových úprav 
v terénu, na které budou přizváni i vlastní-
ci parcel. Následně, v letech 2014 až 2015,
pak bude zpracován plán společných zaří-
zení (síť cest, protipovodňová a protierozní 
opatření apod.) a návrh pozemkových úprav.

Na závěr bychom chtěli vyslovit poděko-
vání vedení města Slavičína za velmi dob-
rou spolupráci a vstřícný přístup při řešení 
problémů v místní části, za fi nanční, tech-
nickou a organizační pomoc. 

Zároveň i touto cestou přejeme všem na-
šim spoluobčanům do nového roku 2013 
všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hod-
ně štěstí a spokojenosti.

Mgr. Naděžda Zemánková
a Ing. Pavel Hrbáček, předsedkyně 

a místopředseda Osadního výboru Nevšová

pod skládkou odpadů atd. Podkladů pro roz-
hodování je dostatek a státní orgány (KÚZK, 
ČIŽP) je využívají ke své činnosti a kontro-
lám tak, jak je výše uvedeno. A že jsou tyto 
orgány velmi činné a jejich činnost důkladná, 
je zřejmé z velmi častých kontrol, které jsou 
na skládce prováděny. Tyto orgány samy za-
jišťují zjistitelná fakta, prokazují skutečnosti 
a oddělují je od fám či pomluv. Město Slavi-
čín těmto orgánům poskytuje plnou součin-
nost s cílem zajistit, aby skládka odpadů, po-
kud bude ve Slavičíně nadále provozována, 
byla provozována v souladu s platnou legis-
lativou a vydanými povoleními. 

V dalším jsou v petici uvedeny 3 body:
1. novodurové potrubí od skládky TKO 

k vodnímu toku Lukšínka
2. monitorovací stanice s nepřetržitým 

provozem a záznamem činnosti kolem jím-
ky skládkových vod

3. výstavba kořenové čistírny k čištění deš-
ťových vod a eventuálního průsaku ze skládky

K těmto bodům uvádíme:
Ad 1 – novodurové potrubí v žádném pří-

padě nezačíná u skládky odpadů, ale níže 
pod skládkou a spolu s dalšími drenážními 
trubkami typu „husí krk“ tvoří drenážní sys-
tém. Tento prokazatelně odvádí pouze vody, 
které v dané oblasti shromaždují v důsledku 
morfologie terénu a výšky podzemních vod. 
v žádném případě tento systém není jakko-
liv spojen se stávající skládkou, a ani není je-
jím provozem ovlivňován. Důkazem je šet-
ření ČIŽP, které při kontrole provedené dne 
3. 10. 2012 prokázalo, že se skutečně jedná 
o drenážní systém, a kamerové zkoušky pro-
kázaly, že není jakkoliv spojen se stávající 
skládkou. Zaslepení drenáže by způsobilo 
zvodnění okolních pozemků a výrazné pod-
máčení terénu. O této záležitosti vedeme dále 
jednání s ČIŽP. 

Ptají se lidé…
Nemám internet, abych se dozvěděl, jak 

město reagovalo na petici občanů ve věci 
provozu skládky odpadů Slavičín-Radašo-
vy, kterou jsem podepsal. Můžete mi sta-
novisko města přiblížit?

Určitě můžeme, asi nejlépe bude podstat-
nou část stanoviska města ocitovat. Tedy cit.:

„Chceme zdůraznit, že společnost Sklád-
ka odpadů Slavičín, s. r. o., má veškerá po-
třebná povolení k provozování skládky od-
padů a splňuje veškeré legislativní požadav-
ky, které jsou na skládky kladeny. Pokud 
by tomu tak nebylo, Krajský úřad Zlínské-
ho kraje (KÚZK), jako věcně a místně pří-
slušný orgán státní správy, by okamžitě za-
kázal ukládání odpadů na skládce, resp. by 
je vůbec nepovolil. Součástí povolení k pro-
vozu skládky je samozřejmě také povinný 
monitoring životního prostředí, který spo-
čívá mj. i v odběru povrchových vod v toku 
Lukšínky a podzemních vod ze 3 vrtů pod 
skládkou. Rozbory těchto vod za uplynulé 
období jsou zveřejněny na webu města. Kva-
lita vod je tedy státním orgánům dostateč-
ně známa a z ní pak tyto orgány vychází při 
svém rozhodování, provádění dalších roz-
borů (samozřejmě mimo rozbory provádě-
né povinně provozovatelem skládky a do-
hledově státními orgány) by bylo jen suplo-
váním již známým faktů. V současné době 
má být např. prověřována těsnost jímky 
skládkových vod, orgány České inspekce 
životního prostředí (ČIŽP) kontrolují povo-
lenou činnou plochu skládky odpadů, nebo 
zda se na tuto skládku naváží pouze odpa-
dy, jejichž ukládání je povoleno provozním 
řádem, kontrolovaly také drenážní systém 

Ad 2 – již dříve instalovaná webová ka-
mera, která nepřetržitě snímá jímku sklád-
kových vod a monitoruje pohyb kolem 
jímky. Výstup z kamery je zveřejněn mezi 
ostatními městskými kamerami na webu 
a záznam z kamery je archivován pro další 
zpracování a kontrolu. Tím se jednoznač-
ně eliminuje případné nepovolené naklá-
dání se skládkovými vodami.

Ad 3 – město Slavičín zadá studii, která 
prokáže, zda je technicky možná a s ohle-
dem na čištění průsakových vod vhod-
ná stavba kořenové čistírny odpadních 
vod. Požadavek na čištění dešťových vod 
není relevantní, protože dešťové vody žád-
né čištění nepotřebují. V opačném přípa-
dě bychom totiž stáli před neřešitelným 
problémem čištění veškerých dešťových 
vod, spadlých kdekoliv v urbanizované 
i neurbanizované krajině. O výsled-
cích a závěrech studie budeme veřejnost 
informovat po jejím obdržení a projednání 
v orgánech města.“ Konec citace.

V minulém čísle našeho zpravodaje 
jsme psali ještě o otevřeném dopise ve věci 
skládky odpadů, který je s ostatními do-
klady zveřejněn na webu města. Pro ob-
sah těchto dokladů se nám vše samo-
zřejmě do zpravodaje nevejde. Pokud in-
ternet nemáte, klidně se zastavte, rádi 
Vaše dotazy vysvětlíme a doklady uká-
žeme. Vždy se pokoušíme fakta sdělovat 
stručně a srozumitelně, bohužel to někdy 
nejde. Plný rozsah se proto nejlépe 
zveřejňuje právě na internetu. Současně 
se omlouváme všem čtenářům, pro které 
je rozsah problematiky skládky odpadů 
příliš velký nebo nezajímavý.

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

Je za námi první polovina volebního obdo-
bí činnosti Osadního výboru Nevšová, uply-
nul další rok a nastává čas k jeho bilancová-
ní. Jak se nám ve spolupráci s vedením měs-
ta Slavičín podařilo realizovat plánované zá-
měry a co nás čeká v následujícím období?

Nejvýznamnější investicí v Nevšové
v roce 2012 byla stavba „Nevšová – odkana-
lizování a čištění odpadních vod“. Stavba
včetně čistírny odpadních vod byla zkolau-
dována, a do konce roku se již na kanalizač-
ní síť nově napojilo téměř šedesát procent 
domácností. Děkujeme občanům za vstříc-
ný přístup a pochopení při budování přípo-
jek, zejména v těch případech, kde to pro
ně bylo pracně a fi nančně náročné a dotač-
ní příspěvek z obce jejich vynaložené nákla-
dy ani zdaleka nepokryl.

V průběhu minulého roku byly dokonče-
ny další dotační projekty: terasa a chodník
na hřišti TJ Sokol, dětské hřiště a zázemí
pro hasiče a rekonstrukce cvičného hřiště. 

Byla renovována zvonice, zapsaná
do Ústředního seznamu kulturních pamá-
tek ČR. Díky církevnímu grantu, občanům

Nevšová v roce 2012
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Podle § 34 odst. 11 zákonna č. 275/2200012 Sb., 
o volbě preezidentta repuubliky a o zmmměěně ně-
kterých zákkonů, oznammuji, že I. kkolo volby 
prezidenta repubbliky see uskutečníí: vv pátek 
11. ledna 22013 od 14::00 hodin ddooo 22:00 
hodin a v ssobotuu 12. leedna 20133 oood 8:00
hodin do 144:00 hhodin.

Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní umělec-
ké školy, nám. Mezi Šenky 121, Slavičín pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu: v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komenského,
K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská, Misár-
kova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce, Na Výsluní,
Pod Lesem, Pod Střelnicí, Pod Vrškem, Sedlář-
ská, Staroměstská, Ševcovská, Tržní, U Mlýna,
Žižkovská, Horní náměstí, náměstí Mezi Šenky

 ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v přízemí budovy radnice,
Osvobození 25, Slavičín pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici Hasič-
ská, Hrnčířská, Jar. Šály, L. Výducha, Mladotic-
ká, Mladotické nábřeží, Nad Výpustou, Příčná,
Spojovací, Úvoz, Zámečnická, K Nábřeží, Stře-
dová, K Hájenkám - v domech č. p. 311 - 318,
322 - 334, 573, 575, 788, 811 - 816, K. Vystr-
čila - v domech č. p. 320, 321, 352, 391 - 393,
Osvobození - v domech č. p. 25, 26, 33, 230,
254, Školní - v domech č. p. 116, 262, 276,
290, 305, 403, 569 - 571, 574

 ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy Základní 

školy Vlára, K Hájenkám 354, Slavičín pro voli-
če, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici
Javorová I, Javorová II, Nad Ovčírnou, Na Zastáv-
ce, Pod Kaštany, U Rybníka, K Hájenkám - v do-
mech č. p. 341 - 346, 355 - 358, 390, 567,
K. Vystrčila - v domech č. p. 282, 377 - 389, 885,
886, Školní - v domech č. p. 564 - 566

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí a mlá-
deže, Osvobození 296, Slavičín pro voliče, kte-
ří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici Ob-
chodní, U Zahrádek, Luční, Osvobození - v do-
mech č. p. 41 - 43, 224, 226, 236 - 238, 251,
252, 255 - 257, 259 - 261, 265 - 269, 277, 278,
283, 285, 288, 289, 295, 303, 335, 353, 367,
369, 400, 402, 471, 531, 532, 534, 535, 591,
624, 903, Dlouhá - v domech č. p. 300, 587,
588, 590, 592, 688, 689, 824

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí Základ-
ní školy Malé Pole, Osvobození 8, Slavičín pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Družstevní, Okružní, Dlouhá - v domech
č. p. 625 - 651, 673 - 676, 783 - 786, 888 

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí Prak-
tické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrádku, Družstevní 
I č.p. 76, Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: místní část Slavičín - Hrádek

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy v Divni-
cích č. p. 79 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu: místní část Slavičín - Divnice
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v  kulturním domě v Nevšo-
vé č. p. 153 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: místní část Slavičín - Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průka-
zem nebo cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovený-
mi doklady, nebude mu hlasování umožněno.

2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

3. Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru pro úpravu hlasovacích líst-
ků, jinak mu okrsková volební komise hlaso-
vání neumožní.

4. K zachování pořádku a důstojného průběhu 
hlasování v místnosti pro hlasování je každý po-
vinen uposlechnout pokynů předsedy okrsko-
vé volební komise.

5. S ohledem na současnou situaci nelze vy-
loučit změnu termínu konání volby preziden-
ta republiky. V případě změny bude informace 
zveřejněna na úřední desce a vyhlášena měst-
ským rozhlasem.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V roce 2012 se zejména pokračovalo
na projektu vybudování sportovně kultur-
ního zázemí, které našim členům dlouho-
době chybělo. Finanční náklad na realizaci
výstavby tohoto zařízení v roce 2012 přesá-
hl 1 mil. Kč a byl fi nancován částečně z fon-
du Rozvoje regionu Luhačovické zálesí, do-
tací z Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy, a vlastní zdroje, které přesáhly
částku 500 tis. Kč, hradilo město Slavičín.
Z těchto prostředků byly zakoupeny čty-
ři kontejnerové buňky, které byly zastřeše-
ny. V blízkosti areálu vzniklo dětské hřiště
s několika herními prvky. Dále byla srovná-
na a zatravněna cvičná plocha, sloužící pro
přípravu hasičů na soutěže v požárním spor-
tu a také k samotným soutěžím. Získané fi -
nanční prostředky ovšem nestačily pokrýt 
dokončení a realizaci celého projektu. Pro-
to jsme se  rozhodli požádat o pomoc Zlín-
ský  kraj a zažádali o dotaci. Na základě naší
žádosti nám byla poskytnuta investiční do-
tace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 100
tis. Kč, čímž jsme mohli pokračovat na do-
končení projektu. Byly  provedeny topenář-

ské a instalační práce v buňkách a tím mo-
hou být vzniklé prostory využívány celoroč-
ně. Z vlastních prostředků byly provedeny
venkovní terénní úpravy.

Otevření areálu se plánuje na červen roku
2013. Všem zmiňovaným děkujeme za po-
skytnutí fi nančních  dotací.

Josef Münster, starosta SDH Nevšová

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nevšová

Nové garáže 

K podstatnému vylepšení prostor pro čin-
nost Zdravotnické záchranné služby Zlín-
ského kraje (ZZS) ve městě došlo v závěru
roku 2012. Město Slavičín reagovalo na po-
třebu  ZZS vybudovat v areálu městské ne-
mocnice, v objektu určeném pro činnost ZZS,
dvě garáže – pro sanitní vůz a pro vozidlo lé-
kaře. Dosud obě vozidla stávala na venkov-
ním parkovišti, což působilo zejména v zim-
ním období osádkám vozidel problémy spo-
jené s odstraněním sněhu a ledu z vozidel.

Tato práce samozřejmě znamenala časovou 
ztrátu, která zbytečně snižovala akceschop-
nost zásahu. Kromě toho se pro přepravované 
osoby nepochybně zvýší komfort přepravy.

Celkové náklady na stavební úpravy, kdy 
kromě dvou garáží vznikl prostor pro mytí 
a desinfekci, činily 445 049 Kč. Zlínský kraj, 
jako zřizovatel ZZS, realizaci akce podpo-
řil dotací ve výši 350 000 Kč – což činí cca 
79 % celkových nákladů. Zbývající fi nanční 
prostředky poskytlo město Slavičín z vlast-
ního rozpočtu.  Ing. Jaroslav Končický

 starostapro záchrannou službu
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Město Slavvičín naabízí doo pronájmu 
bbyt č. 42 ve 4. nnadzemmním poddlaží domu 
čč. p. 834, na ulici Střeedová, Sllavičín.

Byt sestává z jednoho pokoje, předsíně,
koupelny + WC, sklepní kóje.
Celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje je 32,78 m2

Výše měsíčního nájemného činí 975 Kč.
Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-
né vždy od 1. 7. každého roku, maximál-
ně o 20 % ročně, a míru infl ace stanove-
nou ČSÚ, přičemž plocha sklepní kóje
bude do nájemného započítána jednou
polovinou.
Nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad).

SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU 

Město Slaviččín nabízí do prronájmu byt 
č. 9 v domě č. pp. 389 vve Slavičííně, na ulici 
K. Vystrčila. 

Byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje.
 Celková podlahová plocha bytu včetně
sklepa je 31,26 m2

Výše měsíčního nájemného činí 1 553 Kč.
Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné vždy
od 1. 3. každého roku, maximálně o 5 % roč-
ně a míru infl ace stanovenou ČSÚ, přičemž
plocha sklepní kóje je do nájemného započí-
tána jednou polovinou.
Nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad).
Způsob vytápění: z CZT kotelny K 3 Malé 
Pole, prostřednictvím domovní předávací sta-
nice umístěné v domě č. p. 389 

Podmínky podání žádosti
Žádost o nájem bytu může podat zletilý ob-

čan ČR, který je způsobilý k právním úko-
nům a nemá vůči městu Slavičín, jím zří-
zeným organizacím a obchodním společ-
nostem založených městem žádné závazky.

Podmínky uzavření nájemní smlouvy
Nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku, poté může b
ýt prodloužena, pokud nebude nájemce
v prodlení s úhradou za nájemné a služ-
by spojené s bydlením a nebude porušovat 
podmínky smlouvy a příslušná ustanove-
ní obč. zákona.

Povinný obsah nabídky (přihlášky)
jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, adresa pro doručování, te-
lefon, popř. e-mail žadatele 
žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do při-
hlášky rovněž údaje druhého manžela a po-
čet dětí
 typ dosud užívaného bytu (podnájem,
u rodičů atd.)
počet osob, které se nastěhují do nové-
ho bytu
zdůvodnění žádosti

Nabídky budou přijímány do 24. 1. 2013 
osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o.
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při 
výběru nabídky upřednostnit žadatele, který 
má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat pří-
mo na BTH Slavičín, spol. s r. o., nebo na tel. 
577 341 041.

I. pololetí roku 2013
plasty (žlutéé pytle) 
16. 1., 5. 2., 13. 3., 24. 4., 29. 5.,, 26. 6.

papír a nápooj. kartoony 
23. 1., 20. 2., 19. 3., 177. 4., 13. 55., 12. 6.
(modré a oranžžové pyttle) 

sklo (bílé a zzelené ppytle) 
6. 2., 10. 4., 5. 6.

Výběrové řízení na 
pronájem bytu 1+1

Výběrové řízení na 
pronájem bytu 1+0

Způsob vytápění: z domovní kotelny
Podmínky podání žádosti 
Žádost o nájem bytu může podat zletilý ob-
čan ČR, který je způsobilý k právním úko-
nům a nemá vůči městu Slavičín, jím zří-
zeným organizacím a obchodním společ-
nostem založených městem žádné závazky.

Podmínky uzavření nájemní smlouvy
Nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku, poté může být 
prodloužena, pokud nebude nájemce v pro-
dlení s úhradou za nájemné a služby spojené
s bydlením a nebude porušovat podmínky
smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona.

Povinný obsah nabídky (přihlášky)
jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, adresa pro doručování, te-
lefon, popř. e-mail žadatele
žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do při-

hlášky rovněž údaje druhého manžela 
a počet dětí
 typ dosud užívaného bytu (podnájem, 
u rodičů atd.)
počet osob, které se nastěhují do no-
vého bytu
zdůvodnění žádosti

Nabídky budou přijímány do 24. 1. 2013 
osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o.
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje prá-
vo při výběru nabídky upřednostnit ža-
datele, který má trvalé bydliště na území 
města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o. nebo 
na tel.: 577 341 041.

Když se u nás v DDM řekne – rok 2013,
odstartuje to v hlavách především inter-
ních, ale i externích pracovníků zařízení
nesmírně pozitivní myšlenku: díky úspěš-
nému jednání zřizovatele dojde k rekon-
strukci našeho starého, nemocného do-
mečku. Po mnoha letech dostane nový ka-
bát v podobě fasády, které bude předchá-
zet výměna oken. A dostane i novou čepi-
ci v podobě nové střechy.

Jsme si vědomi toho, jak významnou úlo-
hu sehrává image, a tak se na letní období,
kdy k rekonstrukci dojde, už teď moc těší-
me. V této souvislosti předesíláme, že naše
letní aktivity proběhnou v plném rozsahu.

A s tou zbývající částí, interiérem, si po-
radíme snad tím nejlepším způsobem, ruku
v ruce s fi nančními možnostmi.

A na co se mohou v novém roce těšit 
naši klienti?

Na malé rozšíření nabídky našich akti-
vit, a to v oblasti pravidelné i nepravidel-
né činnosti. Více se budeme věnovat cílo-
vé skupině rodiče a děti, a to prostřednic-
tvím nabídek nových aktivit. Veřejnost se
může těšit na zvýšenou prezentaci našich
zájmových kroužků, například na vystou-
pení našich maličkých mažoretek – před-
skoláčků, na větší propojenost v rámci in-
tegrace (aktivity pro charitu, handicapo-
vané občany našeho města). 

Takže si na počátku nového kalendář-
ního roku přejeme, ať se nám naše plány
a představy naplní tak, aby byla naše kli-
entela, především však děti, co nejvíce spo-
kojena. Zdena Odehnalová

Děkujeme za spolupráci
Vedení školy, pedagogický sbor děku-

je touto cestou všem sponzorům a přáte-
lům školy, kteří se jakýmkoliv způsobem, 
ať už fi nančními či věcnými dary, podíle-
li na zdárném průběhu akcí pořádaných 
v rámci školních aktivit během letošního 
kalendářního roku 2012.

Do nového roku jim přejeme mno-
ho úspěchů v práci, podnikání i v osob-
ním životě. 

Mgr. Jaroslav Kunc, ZŠ praktická a ZŠ 
speciální Slavičín

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně ZŠ speciálníZŠ
PRAKTICKÁ     S
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 288. ledna 2013 uplynou
4 smutné rroky, co nás opustila naše 

miilovaná maminka, 
babbička a prababička, 

paní Jiřina SALVETOVÁ.
S láskou vzzpomínají děti s rodinami.

Dnne 16. ledna 2013 
vzpommeneme 1. výročí úmrtí 

paní Mariee FRAITOVÉ ze Slavičína...
Vzpommínají děti s rodinami.

Dne 21.. ledna 2013 to bude již 
13 let, cco dotlouklo srdce naší 
milovanné maminky, manželky, 
babičkyy, paní Anežky JANKŮ.

Děkujeme všem, kteří kujeme všem kteří
vzpomínají s námi. 

Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Dne 11.1  leeedna 20013 by se dožil 73 let 
panpann Alois RRYZA z Divnic.

S lássskou a úúctou vzpomínají 
manžželž kkka,k  dcerry a syn s rodinami.

Dne 113111 .. ledna 20130130130101  vz vz vzvzvzpompompompompomeneeneneeneneneme meme me me
3333. sssmus tnétnétné vý vývýv roočí, kdykdykdykdydy ná ná ná nnás ns ns ns ns navžavžvžavžavvždy dy dy dydy

opuopuopuopustistististit l nl nl nnáš áš ášáá synsynsynsynsyn,, p,, , an n n n IvaIvaIvavaIvan Jn Jn Jn Jn JANČANČANČNČANČAN EKEKEK.EK.EK.
S lS lS lS áskáskáskskououou u a úa úa úa úa úctoctoctocttou vu u u vu vu zpozzpozpzp mínmínmínmímí ajíajíajíajíají roro rorrodičdičdiččče,,, ,,

sessessesesestrytrtryrytrytr  a  a a a brabrabrabrabratr.trtr

DDneD  20.. ledna 2013 
vzpomeoomoo nemee 1. smutné výročí, 

kdyy nás nnavždy opustil
pannnnn AlAlAloAAl is MUUDRÁK z Lipové.

30. května 2013 by se dožil 80 let.
S láskou a úúctou vzpomíná S láskou a úúctou vzpomíná
manželka, děti s rodinami

a ostatníí  příbuznstvo.

Dnee 31. ledna 2013 tomu bude 25 llet, 
co zemřel pan Zdeněk RAK.

S úúctou vzpomínajíjíjí mamm nželka a děěti.

DneDneDneD  27. lednnnaaa 20133 vz vz vzpompopomenemee 
4. . . výrvýrvýročí úmrtí papapana nana

ZZdeZdeZdeňkaňkaňka FL FL FLOREOO ŠE ze Slavičína.
S lS lS láskáskáskououou a a úa úctou vzpomínají 
manmanmanželželželka ka ka MMMiroslava, synové 

ZdZdZdeněk, Lubomír 
a Josef s rodinami.

DDne 14. ledna 2013 by se dožila 
70 let naše teta, sestra, 

paní Blažena MACHŮ ze Slavičínna.
S láskou vzpomínají l k
sestra s manželem, 

nneteře Jana a Radka s rodinami.

Dne 7. ledna 2013 D
omeneme 4. smutné vzpo

výročí úmrtí,
nás navždy opustil kdy 

el, tatínek a dědeček, manže
pan František ČASTULA F

z Hrádku. 
ne 1. února 2013 D

připomeneme jeho si p
edožitých 80 let.n
tichou vzpomínku Za t

děkují manželkad
dcery s rodinami.a d

ne 23. ledna 2013 Dn
vzpomínáme již v
30. výročí úmrtí 3
a pana Josefa MŇAČKA.
Dne 18. února 

meneme nedožitých 80 let si připom
paní Anežky MŇAČKOVÉ. A

Manželé pochází M
Bohuslavic n/Vl.z 

Za tichou vzpomínku děkují Za tich
dcery Ludmila, Jana a syn Josef 

s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – LISTOPAD
Josef a Bronislava Šiškovi – syn Matyáš
Tomáš a Anna Koláčkovi – dcera Karolína
Radek Zvoníček a Marta Kosečková – dcera Darina
Václav a Irena Běhunčíkovi – syn Václav

SŇATEK – PROSINEC
Radek Bartoš a Lea Križková

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

ÚMRTÍ
 4. 11. 2012 Emil Malík, 90 let, Slavičín
 11. 11. 2012 Margita Tomášková, 83 let, Slavičín
 12. 11. 2012 Vladimír Krajíček, 77 let, Šanov
 22. 11. 2012 Miroslav Šustek, 71 let, Slavičín

ADRA slaví 20. narozzeniny

VÝSTAVAA FOTTOGRRAFIÍ 
připomínající dvaceet let činnossti české poboočky 
humanitární organizzace ADRAA

Radnice Slavičín 2. až 16. 1. 2013
Srdečně Vás zveme na 

vernisáž výstavy 2. 1. 2013 
v 17 hodin
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Kulturní akce:
1 – Červencová Park party v zámeckém parku – zábava pro  
 všechny
2 – Start Slavičínského bajkapu v zámeckém parku
3 – Oslava 100 let založení Sokola 
4 – Folklorní slavnost Jak to dělali naši staříčci a řemeslné dílny 
 před Horákovou vilou
5 – Fašanky v ulicích Slavičína
6 – Zpívání pro maminky v Sokolovně na Den matek
7 – Valašský kumšt pro radosť aj užitek

1

3

5

7

4

2

6
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POHŘEBNÍ SLUŽBA SLAVIČÍN
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

BOWLING SLAVIČÍN
pořádáá již tradiční lednnové

TAATARRSKKÉ
DNNY

118. - 27. 11. 2013
Výjimeččně chuttný tatarááček
za výjimmečně láákavou ccenu

potěší všechnyy milovnííky
hhovězíhoo masa.

Přijďte se ppřesvědččit o jeho kvalitě.
Jstee srdečnně zváni!

Inng. Jiří OOtépka
www.bowlinggslavicin..cz

Zahradnictví
Levandule

Plesové doplňky, bižuterie a doplňky 
do vlasů – možnost vyrobení 

i na zakázku!
www.zahradnictvilevandule.cz

Horní náměstí 99, Slavičín
Tel: 732 748 975

Naplánujte si ples.
Připravili jsme pro Vás!

NOVĚ OTEVŘENO
STUDIO VIZÁŽ

Kosmetické služby y Přístrojová 
pedikúra VizážistikaStylistika
ManikúraP-Shine

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí 8.00 – 17.00 hod.
Úterý 8.00 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 – 17.00 hod.
Pátek dle objednávek
Po dohodě kdykoliv 
Možnost docházky do domu

Marcela Kramářová
Jana Kováčová
Mladotické nábřeží 752, Slavičín 
Jednota COOP, 1. patro
Tel.: 737 159 554
Tel.: 736 441 146
MarcelaKra@seznam.cz
janakovac@seznam.cz
www.vizazastyl.webnode.cz

KADEŘNICTVÍ PETRA
Již nově – prodluužovánní a zhuštovvááání vla-
sů keratinnovou metoddou.
Zaváděcí ceny ss 10 % sslevou na mmměěsíc
leden a únnor.
Využijte i plesovvé účessy.
Více info vv salonnu nebo na tel: 732 8553 089

NEHTOVÉ STUDIO DAGMAR
Potažení ppříroddních neehtů gelem + zzdobe-
ní na plesyy a jinéé příležitosti – cena 2290 Kč
P-SHINE + peeling, parafín, vvýýýživný 
krém – ceena 1990 Kč
Každou středdu, nebo po teleeefonu: 
725 613 2116

KOSMETIKA PAULÍNA
Prodloužeení řaas + gliitrové řasy y nnna ple-
sy – cena 790 KKč
Glitrové ttřpytivvé tetoování na 14 dní – 
cena od 69 Kč
Permanenntní mmake-upp s 20% sleevvoou
na měsíc lleden a únorr
Více inforrmací na tel: 724 758 188666

Kde nás nnajdetee?
Jednota CCOOP, I. patrro
Mladotickké nábbřeží, SSlavičín 

Cena vodného a stočného pro rok 2013
Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,

vlastník vodárenské infrastruktury na území okresu
Zlín, schválila pro rok 2013 cenu vodného a stoč-
ného, která zůstává na úrovni roku 2012.

Okres ZLÍN 2012
bez DPH

2013 
bez DPH

2013 
vč.DPH (15 %)( )

vodné 36,98 36,98 42,53

stočné 36,07 36,07 41,48

vodné + stočné 73,05 73,05 84,01

Jediná změna pro odběratele, kteří ne-
jsou plátci DPH, vyplývá ze změny zákona 
o dani z přidané hodnoty, kdy se zvyšuje 
sazba pro vodné a stočné ze 14 % na 15 %.

Zatímco letos většina obyvatel Zlínska 
platí za 1 000 l upravené pitné vody a její 
následné odvedení a vyčištění 83,28 Kč
(s DPH), od nového roku to bude v celé 
tarifní oblasti 84,01 Kč (s DPH).

Vyšší sazba DPH pro vodné a stočné 
bude mít dopad na fi nanční situaci prů-
měrné čtyřčlenné rodiny na Zlínsku ve výši 
8 Kč za měsíc.

Mezi Šenky 124, Slavičín

Děkujeme všem svým zákazníkům
za projevenou důvěru

a přejeme hodně zdraví 
a úspěchů v roce 2013.

Od ledna

VÝRAZNÉ SLEVY 
NA ZBOŽÍ!

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Velkoobchod
kancelářské
potřeby
Vaclová Jindřiška
přeje svým
věrným zákazníkům
v novém roce 2013
hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
K Nábřeží 851, Slavičín 
tel.: 603575283
www.profi obaly.cz

Cena vody platná od 1. 1. 2013 (údaje v Kč/m3)

RESTAURACE 
ZÁLOŽNA

Zveme Vás

do nového
interiéru

naší restaurace
otevíráme 2. ledna 2013

Všem našim zákazníkům 
děkujeme za jejich přízeň 

v roce 2012.

RESTAURACE ZÁLOŽNA
Vás zve na

DNY 
ZVĚŘINOVÝCH 

SPECIALIT
15. 1. – 19. 1. 2013
Tel. č. 577 342 315

Textil „VLASTA“

Placená inzerce
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Investiční akce:
        8 – Hasičský vůz
10, 12 – Altán a dětský koutek v Pivečkově 
 lesoparku
  9, 11 – Čistírna vody v Nevšové
      13 – Cyklostezka v Divnicích
      14 – Lanový prvek pro děti v zámeckém  
 parku
      15 – Propustek v Hrádku

8
9

11

13

1514

12

10
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Akktiviity škkoooly
 V rámci testování KEA Stožka SCIO

v matematice, jazyce českém, obecných stu-
dijních předpokladech dosáhla letošní prima
mezi 6 500 žáky vynikající výsledky: 86 % tříd
v ČR bylo horších z OSP, 80 % tříd bylo hor-
ších z jazyka českého, 88 % tříd bylo horších
z matematiky než naše prima.
Dne 30. listopadu proběhl slavnostní kon-
cert s výstavou výtvarných prací studentů
k příležitosti oslav 20. výročí založení  gym-
názia na Radnici ve Slavičíně za účasti sta-
rosty města Slavičín Ing. Jaroslava Končické-
ho, radního pro školství Zlínského kraje Paed-
Dr. Petra Navrátila a dalších pozvaných hostů.
V okresním kole volejbalu dívek skončilo
naše družstvo na krásném 3. místě.
Dne 3. prosince proběhla na naší škole fi -
nanční sbírka „Vánoční balíček“. Sbírka se
konala ve spolupráci s Charitou sv. Vojtěcha
a výtěžek ze sbírky byl použit na zakoupení
potřebných věcí a dárků pro Batjuka Nazara
z dětského domova v Lopatynu na Ukrajině.
Dne 5. prosince připravili studenti třídy G-3
mikulášskou nadílku pro děti MŠ Vlára,  Ma-
teřského centra Slavičín, pro ZŠ a MŠ na Ma-
lém Poli a také pro žáky gymnázia. 
Na tradiční předvánoční akci Rozsvícení
vánočního stromu, který se konal dne 7. pro-
since na Horním náměstí, vystoupili studen-
ti hudebního a divadelního kroužku se svým
krátkým programem.
Dne 10. prosince byla připravena v Měst-
ské knihovně Slavičín beseda pro studenty

vyššího gymnázia s cestovatelem panem Ji-
řím Márou, který hovořil o životě v sever-
ských zemích Islandu a Grónsku a dále o af-
rických zemích.
Dne 12. prosince proběhla na SOŠ tradič-
ní soutěž pro žáky základních škol ve sko-
ku vysokém.
Studenti třetích ročníků gymnázia navští-
vili již tradičně předvánoční Vídeň dne 14.
prosince.
Dne 14. prosince organizovala škola XVII.
ročník tradičního vánočního turnaje na SOŠ
ve volejbalu pedagogických pracovníků regio-
nálních škol za účasti obou partnerských škol
ze SR a MěÚ Slavičín.
Slavnostní ukončení tanečních kurzů stu-
dentů tříd G-1 a kvinty se konalo dne 17. pro-
since za účasti rodičů, učitelů a přátel v So-
kolovně. Bc. Marie Stejskalová

Váánočční baalllíček oppět po roce
Letos se opět třída kvarta zapojila do pro-

jektu „Vánoční balíček“ ve spolupráci s Cha-
ritou sv. Vojtěcha Slavičín. V tomto projek-
tu se jednorázově obdarovávají děti z velmi
chudých poměrů ukrajinských dětských do-
movů, kdy si sami napíší, jaký dárek by chtě-
ly. Vloni nás velmi potěšilo, že chlapec Ba-
jek Nazar, kterého jsme obdarovali, nám po-
slal osobní poděkování a ukrajinskou bonbo-

niéru, na které jsme
si společně moc po-
chutnali.

Dne 3. 12. 2012
jsme uspořádali sbír-
ku, do které se za-
pojili studenti i uči-
telé naší školy. Cel-
kem bylo vybráno 
2 588 Kč. Za tyto pe-
níze jsme opět na-
koupili dárky pro 
Batjuka. Letos si přál 
míč, sešity a růže-
nec. Přibalili jsme 
mu i další nezbytnos-
ti, např. kalkulačku, 
vybavené pouzdro, 
teplé ponožky, naše 

fotografi e, a také pro nás děti nezbytně nut-
né sladkosti a další dobroty. Za zbytek peněz 
jsme nakoupili také drobné dárky všem ostat-
ním dětem z dětského domova v Lopatynu.

Tento rok někteří studenti přinesli kromě 
fi nančních příspěvků také dárky. Za všech-
ny bychom zmínily Danielu Drápalovou, Zitu 
Klimčíkovou a Ondřeje Skládala.

Tímto chceme poděkovat jak výše zmíně-
ným, tak i všem ostatním studentům a profe-
sorům, kteří fi nančně přispěli na dobrou věc.
Michaela Kostková, Barbora Krhovská, Vendu-
la Holková, Tereza Černíková a Aneta Bedna-
říková za všechny studenty kvarty

Prrojekt „Bioologie a cchemmie 
p p gv ppraxxi“ z pppohleduu biiolooga

Od měsíce března 2012 na naší škole 
realizujeme projekt z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost zamě-
řený na zdravý životní styl, díky kterému do-
šlo k výraznému zlepšení podmínek pro vý-
uku biologie a chemie. Do projektu jsou kro-
mě jiných žáků zapojeni také studenti třídy
G-2, kteří nastudovali zadání a cíle projek-
tu a postupně zapojují do jednotlivých akti-
vit i ostatní. V současné době se jedná o ma-
pování vybraného (velmi početného) vzorku 
studentů z pohledu zdravého životního sty-
lu. Každý z probandů vyplní podrobný dotaz-
ník a posléze je „změřen“. Nejedná se pou-
ze o hmotnost, výšku či obvod boků a pasu, 
ale také o množství podkožního tuku, tepo-
vou frekvenci, tlak krve, vitální kapacitu plic 
a výpočet různých indexů, které mají vypo-
vídající hodnotu o celkové zdravotní kondi-
ci. Posléze se provádějí srovnání vybraného 
vzorku studentů. Projekt je dlouhodobějšího 
charakteru, proto se tato měření budou opa-
kovat každé 4 měsíce. K dalším aktivitám pa-
tří tvorba výukových prezentací, pracovních 
listů, testů a racionálních jídelníčků. Do akti-
vit z oblasti chemie jsou zapojeni studenti G-3 
a septimy, kteří prováděli důkazy vitamínů A, 
D a C, a to vždy několika způsoby. Obohatili 
se tak o další vědomosti a dovednosti v této
problematice. Projekt se setkal s velkým ohla-
sem mezi studenty, zadané úkoly plní s vel-
kým nadšením, jelikož téma zdravého život-
ního stylu je všem velmi blízké.

Mgr. Ivana Procházková, 
Odborný řešitel projektu II.

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Dnny ootevřennnýých dvveří v bbudovááccch gym--
náázia a SOŠŠ
166. 1. 2013 ooodd 8.00 ddo 117.330 hodinnn pouzee 
pro obbory SOOOŠ v buudovvě SSOŠ
200. 2. 2013 ooodd 8.00 ddo 117.330 hodinnn pouzee 
pro gyymnaziiááální oboory vv buudově ggyyymnáziaa
poo telefonicckkké dommluvvě nnávštěvvaaa a kon--
zuultacce možžnnná kdykkolivv
wwww.gjpsossssslavicinn.cz,, tell.: 604 44453 954, 
e-mmaill: gyslaavvv@gjpslaviccin..cz

Srdečně Vás zveme na

STUDENTSKÝ 
PLES
1. února 2013

od 20.00 hodin
v Sokolovně

Hudba: DJ Radek Machů

Předprodej na gymnáziu od 14. 1. 2013Vzpomínka na 3. ročník Stužkovacího plesu 
maturitních ročníků 2012-2013

Vystoupení skupiny Isidia na slavnostním
koncertě na Radnici
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Noovoroční pppřání

Vážení čtenáři zpravodaje, milí rodiče
a příznivci školy, jménem všech pracovníků
ZŠ Slavičín-Vlára Vám do nového roku 2013
přeji mnoho zdraví, štěstí a pohody, stejně
tak i hodně trpělivosti a síly k překonávání
životních starostí. Ať jsou Vaše chvíle radosti
a spokojenosti v převaze nad vším ostatním.

Dovolte mi, abych Vám zároveň poděkova-
la za spolupráci a pomoc v uplynulém roce.

Mgr. Jana Pinďáková, ZŠ Slavičín-Vlára

Váážímme si bbbýývalých ppedaagogůů

Stalo se již dlouholetou tradicí, že zve-
me naše bývalé kolegy – důchodce do školy
na předvánoční posezení. Nazdobené stoly
ve školní jídelně, občerstvení, dobrá nálada,
kulturní vystoupení dětského souboru Slavi-
čánek, drobné dárky z keramické dílny star-
ších žáků – to vše umocnilo náladu nadchá-
zejících Vánoc a bylo poděkováním za jejich
dlouholetou pedagogickou práci. Společně
s nimi jsme 6. prosince zavzpomínali a také
se pochlubili činností a novinkami školy. 

A že si našich bývalých spolupracovní-
ků opravdu vážíme a že se oni rádi do školy
vracejí svědčí i to, že se scházejí každý prv-
ní čtvrtek v měsíci u nás ve sborovně na kus
řeči u kávy. Mgr. Jitka Pavlůsková,

zástupce školy

Prrý s čertyy nnejsou žerty……
Říká se: „Vánoce se blíží, oči se nám klíží“.

Že tomu tak vždy není, nás přesvědčili čer-
ti a čertice z prvního stupně naší školy a děti
z Dětského domova ze Smoliny, které přije-
ly za námi díky grantu našeho města už po-
čtvrté na tradiční a oblíbené Čertoviny. A tak
se Sokolovna v pátek 7. prosince proměnila
v rozdováděné peklo. Všichni „pekelníci“ si
pořádně užili soutěží a tanců při čertovské 

hudbě pana učitele Ptáčka. Zábavný program
zpestřilo vystoupení děvčat z kroužku zum-
by a roztleskávaček. Když mezi děti vstoupil
Mikuláš s anděly a čerty, všechny přítomné
děti obdaroval sladkým balíčkem. Kamará-
dům ze Smoliny navíc nadělil dárky v podo-
bě knih a plyšáků. Tuto dárcovskou sbírku
přichystalo školní informační centrum a po-
díleli se na ní naši žáci. Společný zpěv koled
udělal za vydařenými Čertovinami tu pravou
vánoční tečku. Soňa Lysá, vedoucí ŠD

Oppět na stuuupni vítězůů
Vorvaň – symbol více než vhodný pro sou-

těžní klání školních družstev našich i sloven-
ských, ve kterém jde o semknutí a chování
závodníků, schopnost důvěry a pomoci. Jen
si to představte – třiatřicet družstev po šesti
žácích, a ke každému z nich autobus fandí-
cích spolužáků. To je zkrátka plný kotel tře-
petalek, trubek, bubnů, barevných triček,
hesel, povzbuzujícího řevu, jásotu  a návalu
emocí! Soutěž je postavena na kamarádství
a soudržnosti nejen závodníků, ale i vlast-
ních diváků v hledišti, kteří mohou povzbu-
zováním své škole výrazně pomoci. A tak se
také stalo. Na 13. ročníku sportovní soutěže
Zlínský vorvaň 2012 získalo vynikající třetí
místo družstvo ZŠ Slavičín-Vlára. Obrovská
radost, gratulace od Upíra Krejčího, Marti-
na Hrdinky a organizátorů, dárky a buráci-
vý aplaus – stálo to za to!

Tak takové budou vzpomínky našich žáků
na Zlínský Vorvaň. A ještě něco navíc! Pohár
za nejlepší a nejférověji fandící družstvo di-
váků.  Mgr. Darja Konečná

Škkolnní „staarrdance“ 
Předvánoční atmosféru slavnostně naladil

nádherný svátek tance –závěrečná tanečního
kurzu třiceti osmi žáků devátého ročníku naší
školy. V pátek 14. prosince se v sále Sokolov-
ny slavnostně uzavřel v pořadí již dvanáctý
cyklus tance a společenského chování. Na zá-
věrečnou pozvali tanečníci své rodiče, učitele
a kamarády, aby se mimo jiné předvedli i ji-
nak než v džínách a mikinách. Opravdu se
bylo na co dívat. Mladíci v nažehlených tma-
vých oblecích, slečny v šatech poslední módy
a s fantastickými účesy, pyšní a usměvaví ro-
diče. Po slavnostním nástupu dívky obdržely
květiny, mladíci dekorativní stuhu. Nechybě-
la ani soutěž o nejlepší taneční pár. Ten nej-
sympatičtější vybrali přítomní hosté a diváci
sami. Tanečníci si osvojili základy deseti růz-
ných druhů tanců standardních i latinskoa-
merických, ve kterých rytmus a předepsané
kroky většinou nepletli. 

Závěrem vyslovujeme velké poděkování
rodičům za sponzorské dary.

Ing. Milena Novotná, vedoucí tanečních

Záápiss dětí dddo prvnní třřídyy 
V ZŠ Slavičín–Vlára se zápis uskuteční

ve dnech 23. a 24. ledna 2013 v čase od 12.30

do 17.00 hodin ve druhém podlaží budovy I.
stupně ZŠ, K Hájenkám 354.

Zapsány budou děti s datem narození od 1. 
9. 2006 do 31. 8. 2007, bez ohledu na místo
bydliště. K zápisu se opět dostaví i děti, kte-
rým byl v uplynulém roce povolen odklad 
školní docházky. Zákonní zástupci budou-
cích prvňáčků s sebou přinesou rodný list dí-
těte a svůj občanský průkaz k ověření adresy
trvalého bydliště. 

Předškolákům se budou věnovat paní uči-
telky prvního stupně a školou je provedou po-
hádkové postavičky – jejich budoucí kamará-
di z vyšších tříd.

Přejeme všem dětem, aby se jim u nás lí-
bilo a aby měly na zápis do první třídy mi-
lou vzpomínku. 

Těšíme se na Vás!
Více informací a další představu o činnos-

ti naší školy můžete získat prohlídkou www.
zsslavicin.cz.

Z mnoha odkazů na vybavení a nabídku 
školy vybírám na ukázku: 
esteticky vybavené třídy, moderní učeb-
ny s interaktivními tabulemi, odborné učeb-
ny pro výuku výtvarné a hudební výcho-
vy, dílnu s keramickou pecí, multimediál-
ní učebna, kinosál
moderní Školní informační centra (ŠIC)
 školní jídelnu s možností výběru dvou 
jídel a internetového přihlašování stravy
automat na školní mléko a mléčné výrobky
 školní hřiště s umělým povrchem 

Nabízíme:
výuku anglického jazyka už od 2. ročníku
 rozšíření výuky pro sportovně nadané žáky
výuku volitelných předmětů od 4. roční-
ku – základy informatiky, keramická dílna
systém péče o žáky s poruchami učení
 vícedenní adaptační pobyty žáků 4. a 5. tříd 
činnost žákovského parlamentu
plavecký výcvik žáků 1. až 3. ročníku
 zapojení do soutěží a sportovních utká-
ní v regionu
 školní družinu a klub s provozem od 6 
do 16 hodin
zájmové útvary v prostorách školy
celoškolní projekty a akce: Den dětí, Den 
Země, Paralympiáda, Čertoviny, Hrátky, Spor-
tovní dny…

Mgr. Jana Pinďáková

Čttenáářská ssslavnosst 
Naučit se číst není vůbec snadné. My do-

spělí jsme už dávno zapomněli na to, jak bylo 
těžké zapamatovat si všechna písmena, sklá-
dat z nich slabiky a slova. Nakonec to každý 
z nás zvládl, a to především díky své píli a tr-
pělivosti paních učitelek. Také letošní prvňá-
ci již překonali počáteční nesnáze. Umí číst 
slabiky, slova i jednoduché věty, a tak mohli 
být 11. prosince slavnostně pasováni do Řádu 
čtenářů. Každý z nich dostal svůj první Sla-
bikář a upomínkový list, který jim i po letech 
připomene tuto pěknou tradici naší školy. Už 
se všichni moc těší, až si sami přečtou něja-
kou pěknou knihu.

PaedDr. Bronislava Králíková

Základní škola Slavičín-Vlára
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ZŠ Malé Pole

Informace Vzdělávacího střediska

Záápiss žákůůů na ZŠŠ Maléé Pole 
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Slavičín-Ma-

lé Pole pro školní rok 2013/2014 proběhne
v budově školy ve dnech 15. 1. (úterý) a 16.
1. (středa) 2013 v době od 13.00 do 17.00
hod. Do prvních tříd budou zapsány děti
narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007. K zá-
pisu se dostaví i děti po odkladu školní do-
cházky. Rodiče mohou zapsat do 1. tříd své
dítě bez ohledu na trvalé bydliště či místní
části Slavičína. Záleží jen na jejich rozhod-
nutí. K vyplnění žádosti o přijetí k základ-
nímu vzdělávání vezmou s sebou rodný list 
dítěte a průkaz totožnosti k ověření adresy
trvalého bydliště. Další informace nalezne-
te na www.zsmalepole.cz

ZŠŠ MMalé PPooole – Bezppeččná škooola
Když se zeptáte dětí, co pro ně zname-

ná domov, i malý prvňáček Vám odpoví,
že domov je pro něj pocit bezpečí. Proto-
že škola je jejich druhým domovem, snaží-
me se, aby se děti cítily bezpečně i ve škole.
Ve vyučovacích hodinách společně mluví-
me o bezpečné cestě do školy, jak se zacho-
vat při setkání s cizím člověkem, jak odo-
lávat pokušení a nástrahám dnešního ži-
vota, jak rozpoznat šikanu, jak zdravě žít,
jak správně využívat televizi a počítač…

Snažíme se, aby znalosti a dovednosti
nabyté ve škole nevyužívali žáci sobecky
pouze k vlastnímu prospěchu, ale ke spo-
lečnému dobru. Proto každý školní rok po-
řádá naše škola ve spolupráci s R-Ego Sla-
vičín, Centrem pro rodinu ve Valašských
Kloboukách a Centrem Veronica v Hostě-
tíně několik tematicky sestavených besed
s preventivním programem, např.:

1. ročník – Já a moji kamarádi (kdo jsem,
jaký mám být, rozvoj vlastní osobnosti)

2. ročník – Jak spolu mluvíme (jedná-
ní mezi kamarády, v rodině, dobré vztahy) 

3. ročník – Myšlenky a vztahy (jak naše
myšlenky a pocity ovlivňují naše jednání
a vztahy)

4. ročník – Jak se bránit nátlaku (rozvíje-
ní dovednosti umět odmítnout negativním
návykům – kouření, alkohol)

5. ročník – Jak správně využívat televizi
a počítač (rozvíjet správné vnímání zkres-
lených informací z reklam, bulváru, nebez-
pečí PC her…)

Naším cílem je pomoci dětem formovat 
správný pohled na důležité životní hodnoty
a správně je nasměrovat již v tomto raném
období. Samozřejmě, že určující podíl na vý-
chově dítěte má rodinné prostředí.

Smyslem těchto besed bylo přispět 
k tomu, aby se děti lépe dokázaly ubránit 
negativním vlivům ve společnosti, a vzhle-
dem k její složitosti se v ní dokázaly lépe
orientovat.

Deen ootevřeennných dvveříí
Pokud chcete poznat prostředí a atmo-

sféru naší školy, jste srdečně zváni na Den
otevřených dveří, který se koná 10. 1. 2013
od 8.00 do 16.00 v budově ZŠ Malé Pole.

Tento den je určen k volné prohlídce ško-
ly. Můžete nahlédnout do vyučovacích ho-
din v jednotlivých třídách, promluvit s uči-
teli nebo vedením školy a podívat se, jak děti
tráví čas ve školní družině. 

Na tento den navazuje v měsíci dubnu
– květnu Miniškola pro budoucí prvňáčky
tzv. „učení na nečisto“. Uskuteční se v odpo-
ledních hodinách přímo ve třídách pod ve-
dením učitelů. Těšíme se na Vás – na rodi-
če i na budoucí prvňáčky.

Mgr. Roman Goldbach,
ředitel školy

Jaarmaark veee školní drružině

V pátek 14. 12. 2012 proběhl ve školní 
družině ZŠ Malé Pole vánoční jarmark. Žáci 
zde prodávali vánoční ozdoby, svícny, přá-
níčka a jiné předměty, které sami vyrobili 
v družině. Jarmark se líbil nejen dětem, ale 
i rodičům. Věříme, že i v příštích letech se 
uskuteční podobně zdařilé akce.

Vychovatelky ŠD Malé Pole

V neděěli dnee 10. 2.. 2013 ve 14 hodin 
pořádá nnaše šškola vv sále Sokkooolovny 
TRADIČNNÍ DĚĚTSKÝ KARNEVVAAAL. Tě-
šíme se nna všeechny děti ze Sllaavičína 
i okolí, ktteré mmají ráddy zábavu vvyyplně-
nou přehllídkouu masekk, tancem aa rrůzný-
mi soutěžemi.

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 dokumentů na média, vazbu do-
kumentů do plastových kroužků, laminová-
ní dokumentů.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2013
 Obchodní angličtina pro pokročilé 
od 15. ledna 2013 – 40 hodin/90 min –

2 000 Kč
Chcete úspěšně vést prezentace, porady

a jednání v cizím jazyce? Ucházíte se o prá-
ci v zahraničí, chystáte se na důležitou pra-
covní cestu, důležité jednání či konferen-
ci do ciziny?

Nebo si jen chcete zdokonalit své jazyko-

vé dovednosti obchodní angličtiny? 
 Anglická konverzace
s minimálním počtem účastníků 
od 15. ledna 2013 – 40 hodin/90 min –

3 000 Kč
Chcete se zdokonalit v cizím jazyce a bez

problému konverzovat? O životě, rodině,
vztazích, studiu, zaměstnaní, cestování, ko-
níčcích... Kurz je určen všem, kteří potře-
bují či chtějí přirozeně komunikovat v an-
glickém jazyce.
 Španělština pro úplné začátečníky 
od 16. ledna 2013
Naučíte se základy španělštiny, které bu-

dete moci využít v každodenním životě či
na Vaši plánované dovolené ve Španělsku.
 Vzdělávací kurz „Administrativa“ 
Chcete se naučit napsat formální dopis

podle normy ČSN 01 6910, psát správně inter-
punkční znaménka, čísla a značky, používat 
správně zkratky, vytvářet tabulky a správ-

ně do nich vepisovat údaje a umět vhodně 
upravit vzhled textu? To vše a mnoho další-
ho se můžete naučit v našem novém kurzu. 
Základy práce s notebookem – 20 ho-
din – 500 Kč

Pořídili jste si notebook a chcete se s ním 
naučit pracovat? Nemáte čas prozkoumávat 
jeho funkce, nebo máte obavu, že to sami 
rychle nezvládnete? Pak je toto školení ur-
čeno přímo pro Vás. 

Pozn.: 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 uká-
že postupy, které jim zefektivní používá-
ní počítače.

Pozn.: cena kurzu pro seniory se slevou 
20 %!!!
Práce na PC pro pokročilé
20 hodin – 700 Kč
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Word – styly a formátování, odrážky, číslo-
vání, 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, stahování obrázku,
programů, textů, sdílení souborů, komunika-
ce přes skype, icq, facebook, 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

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 hodin – 1 000 Kč

Kurz Podvojné účetnictví pro začáteční-
ky rozšiřuje a prohlubuje vědomosti z oblasti
účetnictví. Procvičujeme těžší účetní opera-
ce, používáme příklady z praxe a usilujeme
o to, abyste odcházeli s vědomím, že účet-
nictví 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 síd-

le Nadace Jana Pivečky.

DESIGNmánie moderní ženy
Rozhodnete-li se pro pravidelné návště-

vy DESIGNmánie, objevíte nekonečné mož-
nosti tvorby, mnoho inspirujících podnětů

a získáte nové přátele. Vámi vytvořenou věc
si samozřejmě odnesete domů. 

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

Neváhejte a vyzkoušejte si každé pondě-
lí od 18.00 do 19.30 hodin nové způsoby no-
vého designového tvoření společně se sleč-
nou Evou Šatkovou, provozovatelkou za-
hradnictví Levandule.

Harmonogram na leden:
 7. 1. Chystáte se na ples? Buďte originál-
ní a vyrobte si u nás nápaditou plesovou če-
lenku./155 Kč
 14. 1. Vyzkoušejte si výrobu originálního
svícnu s působivou mozaikou./150 Kč
 21. 1. V zimním období vsaďte na velký
batikovaný šátek s šitou technikou, který za-
hřeje a budete v něm šik!/110 Kč
28. 1. Vyzkoušejte zaručeně přírodní ple-
ťové a vlasové masky s domácími surovina-
mi./ 100 Kč

Hlaste se na telefonním čísle 577 342 822,
739 095 315 nebo přímo v sídle Nadace Jana
Pivečky.

Těšíme se na Vás v DESIGNmánii !!!

DDílnna insppiirace 
ppro ženny, mammminky, babbičkky... 

TTvořříme růůůzné krreattivnní technnniky a zzá-
rroveeň sspolečnnně strávvímme vvždy pěěkkkné střře-
ddečnní odpoledddne. Proo bliižšíí informmmmace Vám 
rrádaa zoodpovíí paní leektoorkaa Eva BBBartošovvá
nna ttel. ččísle 77777 913 7782. 

SScháázíme ssse každdou střeedu odd 16 hodiin 
vv doomě č. p. 9966 na Hoorníím nnáměsstttí. 
PPlánn akktivit nnaa ledenn:
 ppleteení z ppaaapíru (kkroouceené pleetttení)
jaarníí věneečččky na ddveeře

-VVeškkeréé aktivviiity jsou uvvedeeny na innnternetto-
vvé stránnce wwwwww.pivecckaa.cz..

Program MC Slavičín na leden
 Po 7. 1. 9.30 hod. Masáže kojenců
Volná herna
 Út 8. 1. 10.00 hod. 
Čtenářem od batolete – půlhodinka zábav-
né četby pro nejmenší, jednoduché hry, 
hádanky a úkoly
13.00 hod. Skládáme puzzle
 St 9. 1. 10.00 hod.
Malý šikula – svetr z papíru
 Čt 10. 1. 10.00 hod. Beseda na téma 
Přivýdělek při mateřské dovolené
13.00 hod. Volná herna 
 Pá 11. 1. 10.00 hod. Zpíváme, tančíme
 Po 14. 1. 9.30 hod. Masáže kojenců
Volná herna
 Út 15. 1. 10.00 hod. Tvořílek – za ok-
nem je tma...
13.00 hod. Volná herna 
 St 16. 1. 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky
 Čt 17. 1. 10.00 hod. Protahovánky – pro-
tahovací cvičení
13.00 hod. Malujeme, omalováváme
 Pá 18. 1. 10.00 hod. Hrajeme si s razítky
 Po 21. 1. 9.30 hod. Masáže kojenců
Volná herna
 Út 22. 1. 10.00 hod. Tvořílek 
13.00 hod. Volná herna
 St 23. 1. 10.00 hod. Vyrábíme obrá-
zek z vlny
 Čt 24. 1. 10.00 hod. Hudební mini-
školička
13.00 hod. Volná herna
 Pá 25. 1. 10.00 hod. Hrátky s batolát-
ky – hry pro nejmenší
 Po 28. 1. 9.30 hod. Masáže kojenců
Volná herna
 Út 29. 1. 10.00 hod. Básničky s pohybem
Skáčeme na trampolíně – celodenní ak-
tivita 
 St 30. 1. 10.00 hod. Dětský linoryt – sně-
hulák
 Čt 31. 1. 10.00 hod. Zvídálek 
13.00 hod. Volná herna

MC Slavičín
Program MC S

M

Poděkování
Nadacee Janaa Pivečkky srdečněě dděkuje 

městu Slavvičín a všem ddárcům, parrtnnnerům, 
příznivcůmm a doobrovolníkům za ppooddporu, 
pomoc a spoluppráci v rroce 2012. 

Bez Vaší pommoci byychom nemmooohli re-
alizovat ceelou řaadu proojektů ve pprooospěch 
potřebnýcch a proojektů, které podpporrují vý-
chovu a vzzdělávvání a ppřispívají k vvyytváře-
ní zdravé oobčannské spoolečnosti. 

Děkujeeme takké všemm, kteří v rooccce 2012
fi nančně, materriálně nebo orgaannizačně 
podpořili ččinnosst nízkooprahovéhoo zzaříze-
ní pro dětii a mláádež KaamPak? a jeehhho akti-
vity. Všechh foremm spoluupráce si vveellmi ce-
níme a vážžíme. 

Zároveň si doovolujemme popřát vvššem na-
šim partneerům aa spoluppracovníkůmmmm i všem
čtenářům Slaviččínskéhho zpravoddajjje hod-
ně zdraví, štěstí, spokojjenosti a ossobbní po-
hody v rocce 20113. 

Mgrr. Božena FFillláková,
řediteelka Naadace Jana PPPivečky 


Mateřské centruum Slavvičín přeje 

všem svým přříznivcůům šťastnný a úspěš-
ný nový rok 22013.
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Váánooční baaalíček
Na začátku prosince pro-

bíhala při Charitě sv. Vojtě-
cha Slavičín akce nazvaná
Vánoční balíček. Jejím cílem
je obdarovat vánočním dár-
kem 5 chudých ukrajinských
dětí, žijících v dětských domo-

vech. Díky štědrým dárcům se tento náš zá-
měr podařil. Byly vytvořeny balíčky, každý 
v hodnotě 1 000 Kč, které pak 13. prosince
putovaly na Arcidiecézní charitu Olomouc
a poté byly odvezeny z Olomouce přímo
na Ukrajinu a předány konkrétním dětem.

Naše velké díky patří všem dárcům - žá-
kům a učitelům Gymnázia Jana Pivečky,
kteří opět obdarovali nejen jedno konkrét-
ní dítě, ale zaslali drobné dárky pro všech-
ny děti z dětského domova v Lopatynu. Dal-
šími dárci, kterým patří poděkování, je sku-
pinka seniorek ze Slavičína, ženská schola
při kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně a dva
manželské páry.

Věříme, že touto akcí jsme alespoň čás-
tečně mohli splnit sny chudých dětí z Ukra-
jiny a dát jim naději, že svět je také o trochu
lepší, než jaký ho poznali doposud. 

Magda Zůbková

Zmměnny konnntaktnícch mmísst 
Z důvodu ukončení provozu centra den-

ních služeb Domovinka (se sídlem Hrádecká
235, Slavičín) k 1. 1. 2013 došlo v měsíci pro-

sinci ke stěhování ostatních středisek charity
a ke změnám jejich adres a telefonních čísel.

Z tohoto důvodu proto opět tyto změny
uvádíme.
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
Ředitelství Charity sv. Vojtěcha Slavičín
zůstává na stávající adrese
Komenského 115, Slavičín 
Tel.: 577 343 843

Děkujeme fi rmě Nábytek Šuráň za po-
skytnutí stěhovacího vozu, a také pracovní-
kům veřejně prospěšných prací při infocent-
ru Slavičín za pomoc při stěhování středisek. 

Tříkráálová sssbírka
Rok se sešel s rokem, a abychom v kalen-

dáři spatřili svátek Tří králů, nemusíme už 
dlouho čekat. U nás v Charitě sv. Vojtěcha 
Slavičín je tento svátek tradičně spjat s pří-
pravami na Tříkrálovou sbírku.

Hlavním posláním sbírky je upozornit 
na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. 
Kromě toho chce umožnit všem lidem dobré 
vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

SK Jerevan Slavičín
Fuutsalisté JJeeerevanu 
y j ý pvyyhrááli Kraajjjský poohár
V sobotu 24. listopadu 2012 se ve zlínské

hale Euronics odehrálo fi nálové pohárové 
utkání Zlínského kraje mezi domácím SMR 
Futsal plus Zlín a Jerevanem Slavičín. Slavi-
čané dokázali porazit favorizovaný zlínský ce-
lek, který skončil v létě na třetím místě v evrop-
ské Lize Mistrů. Jerevan tak postoupil do Ná-
rodního fi nále, které se odehraje 10. března
2013 na zatím blíže neurčeném místě v ČR.

Finále Českého poháru Zlínského kraje
ve Zlíně: SMR futsal Zlín vs Jerevan Slavičín
3 : 5 (0 : 3), Branky: Ulman, Julina a Cieslar
– Jaroš 2, Hnaníček J. 2, Cícha D. 

Jeerevvan se ppředstaaví doma i vv lednu
Futsalisté slavičínského Jerevanu mají

za sebou další turnaje celostátní ligy v sálo-
vém fotbalu – futsalu a stejně náročný program
jako v prosinci je čeká i v lednu. Nejdříve na-
stoupí hned 5. ledna v pražském Edenu proti
Novému Boru a pořádajícímu Chemcomexu,
12. ledna je čeká v brněnské hale VUT utkání
s místním týmem Gioia. V sobotu 19. ledna se

představí slavičínským fanouškům v duelech
s úřadujícím mistrem České republiky z Po-
ličky a také s Vamberkem. Základní část ce-
lostátní ligy zakončí Jerevan v sobotu 2. úno-
ra turnajem ve zlínské hale Euronics.

Aktuální výsledky 1. ligy v sálovém fotba-
lu najdete na webu ČFSF – http://www.fut-
sal-salovyfotbal.com/index.php?str_id=12
Program turnaje
SH Slavičín 19. ledna 2013
10.00 SMR Plus Zlín – VPS Novabrik Polička A
11.05 SK Jerevan Slavičín – VPS Novabrik
Polička A
12.00 SMR Plus Zlín – Bomby k tyči Vamberk
13.05 SK Jerevan Slavičín – Bomby k tyči
Vamberk 

Kuželkářský klub Slavičín

Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Valašské Meziříčí C, 
sobota 12. 1. 2013, 14.00 hod.

Dorostenecká liga ZL
KK CAMO Slavičín – TJ Sokol Machová, nedě-
le 13. 1. 2013, 10.00 hod.

Muži 3. liga
Hrají oba lednové zápasy „venku“ s SKK Os-
trava 12. 1. 2013 od 10.00 hod. 
se Sokolem Přemyslovice 19. 1. 2013 od 14.30
hod.

Pronájem zrekonstruuované kuželny 
 1 hod./150 Kč, vvhodné pro skupinyy i jednotlivce,

informace na tel..: 604 715 537 – Pavel Sláma
-Nabízíme fi rmámm možnosst své prezzentace v pro-
 storách kuželny, iinformacce na tel.: 6603 919 154

– Mgr. Aleš Ptáčček zwwww.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v lednu 2013

Kuželkářský klub Slaviičín Vám přeejee příjem-
né prožití svátků váánočníchh, v novém rooceee hodně 
úspěchů jakk v praccovním, tak v osobnímmm životě.

Děkujemme všemm sponzzorským fi rmmámm i jed-
notlivcům, kkteří poodporujíí činnost Kužžeelkářské-
ho klubu a ttěšíme se na daalší spoluprááccii s Vámi 
v roce 20133.

že obdarovali jiného člověka.
Termín letošní TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 

připadl na první lednovou sobotu roku 
2013, tedy na 5. ledna.

V tento den se 69 skupinek koledníčků se 
svými vedoucími vydá do ulic našeho měs-
ta a do okolních vesnic, aby Vám všem při-
nesli radostnou zvěst Vánoc, narození Ježí-
še Krista, a poprosili o dar pro pomoc lidem
v nouzi. Požehnání koledníčků je letos při-
praveno přímo od olomouckého arcibisku-
pa Mons. Jana Graubnera, a to dne 29. 12. 
2012 ve 14 hodin v kostele Povýšení svaté-
ho kříže ve Valašských Kloboukách. 

V minulém roce byl výtěžek sbírky 
440 902 Kč. Část fi nančního obnosu puto-
vala na pomoc do zahraničí. Větší část pak 
byla využita pro přímou pomoc rodinám, 
matkám v tísni, starým a nemocným, lidem 
v nouzi z oblasti Slavičínska a také na pod-
poru charitního díla.

Výtěžek ze sbírky roku 2013 by Charita 
sv. Vojtěcha Slavičín chtěla využit opět pro 
humanitární pomoc v zahraničí, pro pří-
mou pomoc potřebným a na podporu cha-
ritního díla. Všem, kteří budou chtít přispět 
do sbírky, děkujeme. Ať Tři králové naplní 
Vaše srdce láskou a nadějí.

Za Charitu sv. Vojtěcha Slavičín Magda 
Zůbková, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Vážení čtenááři, 
-dovolte mi, abych VVám jméénem Chari-
-ty sv. Vojtěchaa Slavičíín popřáála do nové-
 ho roku hodně štěstí, zzdraví, láásky, Božího
 požehnáni, vypplnění Vašich ppřání a cílů,

mnoho osobnícch i praacovníchh úspěchů.
áMgrr. Milena Tománková

ředitelka
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 SOBOTA 12. 1. 20.00 fi lm a škola
Městská knihovna 
FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERIKOU

– BRAZILIE 1
To nejlepší z brazilského fi lmu. Digitální fi lmo-

vá projekce pro účastníky projektu. Vstup zdarma. 
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete

zúčastnit hlasování o výběru. Více na
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/

mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ 
 NEDĚLE 13. 1. 15.00 bijásek

TOM A JERRY: LOUSKÁČEK
K tomu dvě honičky navíc
Animovaný/Fantasy/Rodinný
USA, 207, 46 min.
V opuštěné budově opery vysloví Jerry přání

o své touze zde vystoupit, a jeho sen se splní. Objeví
se v kouzelném světě, kde není nic nemožné: uvidí
les lízátek, zpívající sněhové vločky i oživlé hračky.
Potká spoustu nových přátel, a při tanci s balerínou
z hudební krabičky je tím nejšťastnějším myšákem
na světě. Naneštěstí se objeví banda pouličních ko-
ček vedená Tomem, unese balerínu a způsobí v prázd-
ninovém království úplný chaos. Teď všechno závisí
na Jerrym. S pomocí myšího kamaráda Tuffyho a ostat-
ních nových přátel bude muset dát věci do pořádku!

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce v pro-
jektu FILM a ŠKOLA.
 NEDĚLE 13. 1. 20.00 fi lmový klub

OBCHOD PRO SEBEVRAHY
Animovaný/Komedie/Muzikál

ze žlutých cihel. Setkáte se se svými oblíbenými po-
stavami: Dorotkou, Totem, Strašákem, Plecháčem, 
Lvem, Zlou čarodějnicí ze Západu, Čarodějem, Mlas-
kaly a dalšími. Uslyšíte řadu svých oblíbených pís-
niček, včetně Tam za tou duhou. A budete se smát 
všem kouskům vaší oblíbené kočky a myši, kteří se 
ocitnou ve víru tornáda, tlapkou společnou a neroz-
dílnou se postaví létajícím opicím a vezmou útokem 
hrad Zlé čarodějnice v hrdinském pokusu dostat Do-
rotku, Tota (a sebe samotné) bezpečně zpátky do Kans-
asu. Koneckonců, není nad domov!

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce v pro-
jektu FILM a ŠKOLA.
 NEDĚLE 27. 1. 20.00
ATLAS MRAKŮ

Originální název: Cloud Atlas
Drama/Mysteriózní/Sci-Fi
Německo/USA/Hong Kong/Singapur, 2012, 

172 min.
Režie: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy Wa-

chowski
Hrají: Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim Sturgess, 

Hugh Grant, Halle Berry, Susan Sarandon, Ben 
Whishaw, Jim Broadbent, Keith David, James D‘Ar-
cy, Xun Zhou aj.

Filmová adaptace románu Davida Mitchella vy-
práví šest žánrově odlišných příběhů, které se ode-
hrávají v různých časech a na různých místech od za-
čátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost. 
Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti 
našeho bytí a především našich činů napříč časem 
a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, 
smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdi-
nu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvo-
lá revoluci v daleké budoucnosti. Vstupné: 99 + 1 Kč

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

Francie/Kanada/Belgie, 2012, 85 min.
Režie: Patrice Leconte
Hrají: Bernard Alane, Kacey Mottet Klein, Pier-

re-François Martin-Laval, Annick Alane
Představte si město, kde se žije tak smutně, že lidé

ztratili veškerou chuť k životu. Představte si město, kde
prosperuje jediný obchod – ten, který prodává jedy, pro-
vazy a další sebevražedné pomůcky. Majiteli tohoto ob-
chodu se právě narodilo dítě, které je ztělesněním ži-
votního optimismu. Rozklad rodinné živnosti pomalu
začíná... Do 12 let nevhodný.

Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč
 ČTVRTEK 17. 1. 9.00 fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol
SOBOTA 26. 1. 20.00fi lm a škola0 Městská knihovna
FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERIKOU –

BRAZILIE 2
To nejlepší z brazilského fi lmu. Digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu. 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 27. 1. 15.00 bijásek

TOM A JERRY: ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ
Animovaný/Rodinný/Hudební/Komedie
USA, 2011, 57 min.
Vydali se navštívit čaroděje, úžasného čaroděje ze

země Oz! Tom a Jerry v této animované parafrázi kla-
sického příběhu překročili duhu a vydali se po cestě

ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín
Vás zve na 

Výstavu výtvarných 
prací žáků

ýý

v galerii Horákovy vily (2. podlaží)
Vernisáž: 16. 1. 2013 v 17 hodin

Otevřeno vždy v půjčovní
době knihovny, do 26. 1. 2013.

Srdečně zveme
všechny příznivce na

COUNTRY 
VEČER
v sobotu 26. ledna 

od 20 hodin U Talafy

Hrají: 

PŘÁTELÉ
j

Děkujeme za přízeň
a těšíme se na Vaši návštěvu 

v příštím roce 2013.

Restaurace 
Zámek
ppřipravuujeme 

TUURNNAAJJ 
V MMARRIÁÁŠI

JJJ

bližší na pllakátechh a na stránkách 
wwww.huggon.cz

Přijímmáme obbjednávkky
naa svatby,, oslavy, 

smmuteční hhostiny...
Tell. č.  725 215 200

Děkujeme za sponzorské dary mladým
fotbalistům – mladším žákům –
ve formě teplákových souprav a dresů: 
panu ing. Rudolfovi Fojtíkovi (fa
CAMO, spol. s. r. o.) a panu Jaroslavu
Vágnerovi (fa KOWAG, s. r. o.).

Rodiče mladých fotbalistů

Poděkování sponzorům

Cimbálová muzika Slavičan
a město Slavičín

Vás zvou na

VALAŠSKÝ BÁL
v sobotu 9. ledna 2013

v 19 hodin v Sokolovně.
K tanci, zpěvu a dobré 

náladě budou hrát 
dechová hudba Dúbravanka 

z Valašských Klobouk
cimbálová muzika Slavičan

ze Slavičína

PROGRAM:
 Dětský národopisný soubor 

Slavičánek

 CM Ženičky z Hluku a spříznění 
muzikanti a tanečníci CM Slavičan

 valašské speciality, písně, 
tance, hry, zpěv, zvyky, obyčeje, 

skok na klobásu, valašská tombola

Vstupné s místenkou 100 Kč,
krojovaní zdarma

Předprodej v městském infocentru.
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Vánoční nálada v knihovně

V období, kdy hon na dárky trhá rekordy
hodné zapsání do Guinessovy knihy, existu-
jí místa, která své návštěvníky vítají pokoj-
nou předvánoční atmosférou. Ta si podma-
nila všechny příchozí, kteří ve čtvrtek 6. pro-
since navštívili Horákovu vilu za účelem za-
půjčení čtiva na nadcházející poklidné svá-
teční období. Členky Diaklubu zde totiž při-

pravovaly voňavé perníčkové výslužky pro
děti, účinkující na Rozsvícení slavičínského
vánočního stromu. Nás knihovnice napadlo
jim zpříjemnit tuto bohulibou práci a pozva-
li jsme žáky Základní školy Malé Pole s ma-
lou vánoční besídkou. Před zručné pekař-
ky tak předstoupil sbor školáků, který pod
vedením paní učitelky Šárky Borové před-
vedl pestré pásmo vánočně laděných písní,
básniček a také temperamentních tanečků.

Členky Diaklubu na oplátku děti zasvě-
tily do tajů zdobení perníkových dobrot.
V knihovně se pak mohli žáci ještě výtvar-
ně vydovádět tvorbou originálních vánoč-
ních ozdob, které nyní vkusně zdobí interi-
ér Horákovy vily. Přesto, že akce byla více-
méně improvizací, došlo při ní k příjemné-

Pozvánky, kalendáře

Město Slavičínve spolupráci
GJP a SOŠ Slavičín 

a Divadlem SemTamFór Slavičín
Vás srdečně zve na tradiční 

PLES MĚSTA
v sobotu 26. ledna 2013 ve 20 hodin

v sále Sokolovny.

Program:
hudba FOCUS-ROCK

předtančení ZŠ Malé Pole – 
coutry tanečníci

hosté Mistři České republiky
v latinskoamerických tancích 

Natálie Výduchová a Jiří Jalůvka 

Taneční klub Fortuna Zlín

speciality z divadelní kuchyně

Předprodej vstupenek s místenkou: 
Městské infocentrum, tel. 577 342 251

Vstupné: 100 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Slavičín 
Vás zve na

MAŠKARNÍ
FAŠANKOVÝ 

PLES
dne 9. 2. 2013 od 19.30 v Sokolovně

Hudba: CLERA
Vstupné: 80 Kč, masky zdarma

Předprodej vstupenek: 
od 1. 1. 2013 na hasičské zbrojnici.

Tel.: 950 673 111
Srdečně zvou pořadatelé

Další informace na
www. http://www.sdhslavicin.wbs.cz/

mu setkání dvou generací. Seniorky motivo-
valy mládež k úctě k obyčejům, ta je naopak 
potěšila svým spontánním projevem a chutí 
se naučit něčemu novému.

Takto šťastně a vesele letos začaly Vánoce 
v knihovně, která hodlá tuto tradici vzájem-
ného setkávání podporovat i v dalších letech.

Mgr. Gabriela Klabačková

Základní umělecká škola ve Slavičíně 
Vás zve na

PLES ZUŠ 
SLAVIČÍN

12. ledna ve 20 hodin 
v Sokolovně

Účinkují:
žáci ZUŠ a pěvecký sbor CANTARE

Hraje: FOCUS ROCK
Občerstvení, tombola

Vstupné s místenkou 100 Kč
Předprodej v kanceláři ZUŠ

tel.: 577 341 201

Městská knihovna zve veřejnost na au-
torské čtení zlínského spisovatele Jose-
fa Holcmana z jeho nové knihy fejetonů 
- Stroj se (ne)zadrhl. Akce se koná v úterý 
22. ledna v 18.00 hodin. Místo konání: sál 
v 1. podlaží Horákovy vily. Vstup volný!

O autorovi: Josef Holcman, rodák ze 
Skoronic u Kyjova, v současnosti půso-
bí jako soudce Okresního soudu ve Zlí-
ně. Od roku 1993 mu vyšlo 10 publikací. 
Píše fejetony, povídky, ale i pojednání o li-
dových tradicích na Slovácku. Patnáct let 
byl vedoucím zlínské Malé scény a divadlo 
sám hrál, pravidelně spolupracuje s Měst-
ským divadlem Zlín. Je spoluzakladate-
lem časopisu Zvuk, publikuje také v peri-
odikách Malovaný kraj, Literárních novi-
nách, MF Dnes, Národopisné revui, Psím 
vínu či Rozrazilu.

Autorské čtení

 5. 1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
 5. 1. 20.00 Sokolovna FARNÍ PLES
 6. 1. 14.00 Sokolovna
 KARNEVAL S MÍŠOU
 12. 1. 20.00 Sokolovna 
 PLES ZUŠ SLAVIČÍN
 19. 1. 19.00 Sokolovna VALAŠSKÝ BÁL
 22. 1. 18.00 Horákova vila
 AUTORSKÉ ČTENÍ J. HOLCMANA
 26. 1. 20.00 Sokolovna PLES MĚSTA

 VÝSTAVY
 Cukrárna Jasmín
 SVĚT OČIMA KRAJKÁŘKY MONIKY 
 NĚMEČKOVÉ
 Radnice
 20 LET ORGANIZACE ADRA
 Horákova vila VÝTVARNÉ PRÁCE
 ŽÁKŮ ZŠ HRÁDEK
 Městské infocentrum

SLAVIČÍNSKÝ BETLÉM 
 Z KOSTELA SV. VOJTĚCHA
 PŘIPRAVUJEME
 1. 2. STUDENTSKÝ PLES
 9. 2. MAŠKARNÍ FAŠANKOVÝ PLES
 10. 2.TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
 16. 2. SPORTOVNÍ PLES
 23. 2. PLES ZŠ VLÁRA


