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 plasty 5. 2.
 papír a náppojové kkartony 220. 2.
 sklo 6. 2.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU V ÚNORU

Sokolovna
1. 2.  STUDENTSKÝ PLES
9. 2.  MAŠKARNÍ FAŠANKOVÝ PLES 
 16. 2.  SPORTOVNÍ PLES
 23. 2.  PLES ZŠ VLÁRA

Divnice 
8. 2.  METLOVÝ BÁL

PLESY V ÚNORU

Základní šškola Malé Pole ppořádá
v needěli 100. 2. 2013 

ve 14 hodin vv Sokolovvně

Program: hhudba, ppřehlídkaa masek,
tanec, ssoutěže, občerstvvení

VVstupnéé 20 Kč

DĚTSKÝ 
KARNEVAL





V říjnu se naši deváťáci rozhodli, že zkusí
své štěstí v oblíbené telev izní soutěži Bludiště,
vysílané každou středu v podvečer na ČT 2.
16. ledna jsme se proto vydali nasbírat první
zkušenosti před fi lmové kamery do natáčecí-
ho studia České televize v Ostravě.

Od rána jsme měli všichni nervy jak
na drátku, protože všechny disciplíny byly
hodně obtížné. Soutěžící museli prokázat ne-
jen vědomosti z mnoha oborů, ale i odvahu,
sportovního ducha, a co bylo hodně důležité,
museli prokázat, že dokážou dobře spolupra-
covat a fungovat především jako tým.

Výborný moderátor Roman Pastorek byl
od začátku naším miláčkem. Jeho profesio-
nální moderátorský um i jeho lidský přístup
nám poskytl spoustu zážitků na celý život.
Srandičky k divákům, střípky ze zákulisí na-
táčení, focení, to vše bude pro nás cennou pa-
mátkou z této akce.

Ale náš největší zážitek? Našemu „mod-
rému týmu“ se totiž podařilo dvakrát vyhrát 
a vyřadit tak opravdu rovnocenné partnery
z Bělé u Ostravy a z Uherského Hradiště. Ne-
rozhodné to opravdu bylo až do posledních
okamžiků, ale nikdo neztratil bojovného du-
cha, a rozhodovaly poslední vteřiny. Stála při
nás štěstěna, a tak Magda Suchánková, Mi-
chal Švach, Danek Fojtík a Martin Mikulec
pojedou do Ostravy ještě potřetí, aby se poku-
sili o hattrick. Velmi důležitý podíl na jejich
úspěchu má také výborná atmosféra mezi fan-
dícími diváky – spolužáci a kamarádi fandi-

li, co jim hlasivky dovolily, a to byla pro sou-
těžící nemalá opora. 

Tento superzážitek bych chtěla za nás, pe-
dagogický doprovod, uzavřít jedním hodně
důležitým postřehem. Nejenže máme žáky,
kteří jsou šikovní a odvážní, ale také se umí
slušně chovat. Byli doslova reprezentací na-
šeho města. Natáčecí štáb nám nejednou dě-
koval za přístup našich žáků, protože to, co se
jiným muselo říkat desetkrát, naši žáci plnili
okamžitě. A už toto samo stojí za velké podě-
kování nejen samotným žákům, ale i jejich ro-
dičům a našim pedagogickým pracovníkům.

Mgr. Ludmila Jandíková

Superúspěch v Bludišti
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Město Slavičín vyhlašuje v souladu se zá-
konem č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků, ve znění poz-
dějších předpisů, výběrové řízení na obsa-
zení pracovního místa projektový manažer.
druh práce
jednosměnný provoz, plný pracovní
úvazek
náplň práce
zajišťování fi nančních zdrojů mimo roz-
počet města (fondy EU, státní rozpočet, stát-
ní fondy, strukturální fondy, program přes-
hraniční spolupráce, EHP, krajské fondy
apod.) pro fi nancování vhodných projektů
reprodukce majetku města;
koordinace zpracování projektů, žádostí
a souvisejících příloh k žádostem o fi nanco-
vání z externích zdrojů;
 spolupráce při přípravě rozvojových pro-
jektů s předpokládanou spoluúčastí města;
provádění řízení projektů města fi nanco-
vaných z externích zdrojů;
plnění dalších úkolů v souladu s náplní 
činnosti odboru investic.

pracovní poměr
na dobu určitou (zástup za mateřskou
a rodičovskou dovolenou) se zkušební do-
bou 3 měsíce; nástup od 01. 03. 2013

platová třída:
 10. platová třída (Katalog prací 1. 01. 12 – 
koordinační, projektový a programový pra-
covník), 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců, příloha č. 2
místo výkonu práce: město Slavičín
zákonné předpoklady pro vznik pracov-
ního poměru:
fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky nebo cizím státním obča-
nem s trvalým pobytem v ČR
věk minimálně 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
ovládání jednacího jazyka
splnění dalších předpokladů pro výkon
správních činností stanovených zvláštním
předpisem

požadavky pro vznik pracovního poměru:
 vysokoškolské vzdělání (ekonomického
nebo technického zaměření) 
velmi dobrá znalost problematiky čerpání
fi nančních prostředků z EU
znalosti a zkušenosti s problematikou fi -
nancování projektů
orientace v operačních programech
znalost fungování principů ve veřejné
správě
znalosti v oboru: veřejná správa, regionál-
ní rozvoj, ekonomie

 dobré komunikační schopnosti v písem-
ném i mluveném projevu 
 zájem o obor 
zodpovědnost a vysoké pracovní na-
sazení, samostatnost, pečlivost, fl exibili-
ta, loajalita
znalost práce na PC (databázové systé-
my, MS Offi ce)
řidičský průkaz sk. B

Uchazeči předloží písemnou přihlášku 
na předepsaném formuláři doplněnou o:
vyplněný osobní dotazník na předepsa-
ném formuláři
strukturovaný životopis s údaji o dosa-
vadních zaměstnáních a odborných zna-
lostech a dovednostech 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání
originál výpisu z evidence Rejstříku tres-
tů ne starším než 3 měsíce

Příslušné formuláře jsou k dispozici 
na www.mesto-slavicin.cz nebo u tajemní-
ka MěÚ Slavičín.

Přihlášku včetně stanovených příloh 
zasílejte nebo osobně odevzdejte nejpoz-
ději do 13. února 2013 (včetně) na adresu: 

Město Slavičín, k rukám tajemníka 
Osvobození 25, 763 21 Slavičín 
Uzavřenou obálku označte heslem: „Ne-

otvírat, výběrové řízení – manažer“.
Luděk Latinák, 

tajemník Městského úřadu Slavičín 

Výběrové řízení 

Výběrové řízení na 
pronájem bytu 1+1 

Město Slavvičín naabízí doo pronájmu 
byt č. 1 v dommě č. pp. 390 vee Slavičíně, 
vv ulici K Hájenkkám.

Byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 33,84 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 633 Kč,
sklepní kóje je do nájemného započítána jed-
nou polovinou
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné 
vždy od 1. 3. každého roku maximálně o 5 % 
ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ 
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. 390 

Podmínky podání žádosti 
Žádost o nájem bytu může podat zletilý 

občan ČR, který je způsobilý k právním úko-
nům a nemá vůči městu Slavičín, jím zříze-
ným organizacím a obchodním společnostem 
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-

Ptají se lidé…
Je dobře, že se začaly dělat lyžařské sto-

py pro běžkaře. Budou se dál rozšiřovat?
Správně říkáte, že se s lyžařskými stopa-

mi začíná. Skútr se stopařem vlastní a provo-
zují Sportovní kluby, lyžařský oddíl. O poří-
zení této techniky jsme informovali již více-
krát. Konečně nasněžilo a lyžaři (zejména
Karel a Petr Kovaříkovi) se tak mohli pustit 
do práce. První trasy byly v polovině ledna
vytyčeny a stopa byla projeta. Samozřejmě
se ihned objevily dotazy, jak to bude, jestli
bude stopa třeba i přes Šabatec atd. Odpo-
věď na tuto jednoduchou otázku je složitá.
Anebo vlastně úplně jednoduchá – to se za-
tím neví. První zkušenosti s technikou uka-
zují, že problémem jsou zejména cesty – pře-
jezd přes krajskou komunikaci, nebo ka-
mení či větve na polních nebo lesních ces-
tách. Samozřejmě nelze přejíždět přes zo-
rané pole atd. V době, kdy vyjde náš zpra-
vodaj, již bude na našem webu mapa tras
a další potřebné informace, ideálně včet-
ně oznámení o tom, které trasy a kdy byly
udržovány. Věřme, že bude sněžit a počasí
bude příznivé tak, aby práce lidí ani tech-
niky nepřišla nazmar.

Měla by se opravit fasáda na Sokolov-
ně. Vypadá hrozně. 

Máte pravdu, žádná ozdoba města to roz-
hodně není. Mělo by ale svítat na lepší časy 
a Sokolovna by měla být jedním z objektů,

který se v letošním roce dostane na řadu.
Mělo by proběhnout zateplení objektu,
včetně nové fasády, a výměna oken. Soko-
lovna je jedním ze sedmi objektů ve městě,
na které se podařilo získat dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí. Dalšími 
jsou ZŠ Vlára, Dům dětí, hasičárna ve Sla-
vičíně, Obecní dům v Divnicích, kulturní
dům v Nevšové a mateřská škola v Nevšo-
vé. V současné době probíhá výběrové říze-
ní na dodavatele všech akcí, realizaci před-
pokládáme v měsících květen – srpen 2013.
Termín realizace je předpokládaný, proto-
že zákon o zadávání veřejných zakázek je
složitý a paragrafy hodně zakroucené. Věř-
me, že se vše podaří zajistit tak, abychom
na konci roku měli sedm zateplených ob-
jektů s novými fasádami. 

Rok 2013 pro nás zřejmě bude rokem
energetických úspor, protože nás zřejmě
čeká výměna oken ještě v dalších objektech,
rekonstrukce některých kotelen nebo insta-
lace solárních panelů pro ohřev teplé vody
pro městskou nemocnici. Jistě toho bude
více, ale rozpočet města na rok 2013 ještě
není sestaven a schválen, takže o něm až
někdy jindy, až vše bude „černé na bílém“.

Vraťme se ještě k fasádám objektů – v mi-
nulosti byly připomínky k barevnosti někte-
rých fasád, proto určitě dáme možnost všem,
aby předložili své návrhy. A už teď se těší-
me na vítězné řešení. I když i to bude mít 
jak své příznivce, tak své odpůrce. Ale tak
nějak to na světě chodí.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta
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Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Upozorňujeme majitele psů, že pod-
le platné obecně závazné vyhlášky měs-
ta je místní poplatek ze psů splatný do
15. února 2013.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na Měst-
ském úřadě ve Slavičíně – ekonomický od-
bor, dveře č. 209.

Upozorňujeme plátce na změnu čís-
la účtu pro platbu místního poplatku:
2924661/0100.

V případě bezhotovostní platby pře-
vodem z účtu je nutno předem požádat 
o sdělení identifi kačních údajů k platbě
pro konkrétního poplatníka místního po-
platku ze psa. Tyto údaje poskytne refe-
rentka ekonomického odboru p. Čížová,

Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2013
telefon 577 004 822.

Roční sazba místního poplatku ze
psů je stanovena zákonem o místních
poplatcích a obecně závaznou vyhláškou
města podle místa trvalého pobytu držite-
le psa.

Poplatek za 1 psa; za druhého a každé-
ho dalšího psa
Slavičín
bytový dům: 1 000 Kč; 1 500 Kč
rodinný dům: 200 Kč; 300 Kč
osoba pobírající důchod: 200 Kč; 300 Kč
Hrádek, Divnice, Nevšová
bytový dům: 500 Kč; 750 Kč
rodinný dům: 100 Kč; 150 Kč
osoba pobírající důchod: 100 Kč; 150 Kč

dlení s úhradou za nájemné a služby spoje-
né 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 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 20. 2. 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 žadate-
le, který má trvalé bydliště na území měs-
ta Slavičín.

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

Město Slavičín nabbízí do prronájmu byt 
č. 2 v domě č. p. 390 vve Slaviččíně, v ulici
KK Hájenkám.

Byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje
celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje je 33,60 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 624 Kč,
sklepní kóje je do nájemného započítána
jednou polovinou
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-
né vždy od 1. 3. každého roku maximálně
o 5 % ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojených s bydlením (topení, voda, od-
pad... )

způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé
Pole, prostřednictvím domovní předávací sta-
nice umístěné v domě č. p. 390 
Podmínky podání žádosti 

Žádost o nájem bytu může podat zletilý
občan ČR, který je způsobilý k právním úko-
nům a nemá vůči městu Slavičín, jím zříze-
ným organizacím a obchodním společnostem
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 spoje-
né 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 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 20. 2. 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 žadate-
le, který má trvalé bydliště na území měs-
ta Slavičín.

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

Výběrové řízení na 
pronájem bytu 1+1 

Za námi je první dvanáctina tohoto roku.
Odnesla sebou vůni jehličí vánočních strom-
ků, oslavy Nového roku i s jeho novoročními
předsevzetími, ale i radost dětí z prodlouže-
ných vánočních prázdnin. Šťastná sedmička
sice otevřela první školní týden nového roku
ve Slavičíně, ale štěstí u nás, v DDM, vydr-
želo pouze dva dny, protože „domeček“ za-
čal být „nemocný“, a tak jsme dva provozní
dny věnovali tomu, abychom ho opět vrátili
do normy (havárie vody). Tímto se omlou-
váme našim klientům za to, že jsme museli,
z výše uvedeného důvodu přerušit ve dnech
9. – 10. 1. 2013 provoz.

I přes pozdější nástup do škol a školských

zařízení máme za sebou v lednu víkendový
šachový turnaj a program na pololetní prázd-
niny včetně zájezdu do Galaxie Zlín.

Jak jste se dočetli z minulého čísla zpra-
vodaje, ukončila organizace Sokol Slavičín
k 31. 12. 2012 svoji činnost, takže k 1. 1. 2013
se stal šachový klub součástí DDM.

Nově jsme pro Vás zřídili na internetu foto-
galerii, a to na adrese: slavicinddm.rajce.net.
Zde najdete alba s fotografi emi z činnosti za-
řízení – kroužky, akce. Tato sekce bude pra-
videlně a postupně doplňována.

Nově pro Vás máme i nabídku – využít 
možnosti „náskoku“ do zájmových kroužků,
které mají ještě volnější kapacitu, i v průbě-

hu školního roku. Tato nabídka se týká pou-
ze dále uvedených kroužků: papírový mo-
delář, modelář II, zumba, hasiči (Slavičín). 

K této nabídce se váže i lukrativnější 
platba. Dítě neuhradí pět měsíců docházky: 
únor – červen, ale pouze tři měsíce.
A teď několik pozvánek:
8. 2. 16.00 DDM Slavičín
MALUJEME MANDALY
(děti, dospělí)
15. 2. 17.00 DDM Slavičín
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
(mládež, dospělí)
22. 2. 16.00 DDM Slavičín
KURZ PLETENÍ PEDIGU 
(mládež, dospělí)
Bližší informace v DDM Slavičín. 

Zdena Odehnalová, DDM Slavičín

Pokud nebude místní poplatek uhrazen 
ve stanoveném termínu, bude poplatek po-
platníkovi vyměřen a jeho úhrada vymáhá-
na v souladu s daňovým řádem. V takovém 
případě může být sazba poplatku navýšena 
až na trojnásobek základní sazby. 

Majitelům psů, kteří držení psa dosud ne-
ohlásili, připomínáme zákonnou povinnost 
ohlášení držení psa do 15 dnů od jeho po-
řízení. Taktéž osoby, které jsou od placení 
místního poplatku ze psů ze zákona osvobo-
zeny, mají povinnost držení psa ohlásit a ná-
rok na osvobození správci poplatku prokázat. 

Bližší informace a příslušné formulá-
ře jsou k dispozici na webových stránkách 
města Slavičín (Městský úřad Slavičín – Tis-
kopisy a formuláře – Ekonomický odbor) 
nebo přímo na ekonomickém odboru MěÚ. 

Ekonomický odbor MěÚ Slavičín
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e-TTwinningg aaneb „„Sppoluupráce 
p ýevvroppskýchh škol“ 

Součástí výuky cizích jazyků v naší škole
je e-Twinning již několik let, a přesto ji neu-
stále obohacuje o nové poznatky a zkušenosti,
které jsou pro efektivní studium nepostrada-
telné. I v letošním školním roce spolupracu-
jeme s partnerskými školami na několika pro-
jektech a rozvíjíme tak jazykové dovednosti
nejen v angličtině, ale i v němčině a ruštině.
Žáci 6. ročníků již od září spolupracují s Fin-
skem, Španělskem, Itálií, Polskem a Rumun-
skem na projektu nazvaném „Postcard Pro-
ject“, jehož cílem je poznat nejen kulturu dané
země, ale také běžné životy vrstevníků. De-
váťáci, kteří začali komunikovat se studenty
z Francie v rámci projektu „My common life“,
se už těší na odpovědi na své dopisy. V před-
vánočním období se pak uskutečnil krátko-
dobý projekt „Christmas Cards Exchange“,
do kterého se zapojili žáci 4. – 9. tříd a zasla-
li do 12 zemí (Velká Británie, Itálie, Bulhar-
sko, Francie, Polsko atd.) vlastnoručně vyro-
bené vánoční pozdravy, které se podle ohla-
sů velmi líbily, a samozřejmě nezůstaly bez
odezvy, což nás velmi potěšilo a dodalo nám
to chuť a energii do práce na dalších projek-
tech, které nás ještě do konce roku čekají.

Mgr. Jarmila Maňasová

Haaló Sloveennnsko, jaak sse ddaří?
Projekt přeshraniční spolupráce mezi

ZŠ Vlára a ZŠ Janka Kráľa v Dubnici stále
pokračuje.

Dne 11. prosince 2012 se třída 5. A za-
pojila do projektu „Hodina češtiny – ho-
dina slovenčiny“ a připravila si program

jaké školní akce zažili, nebo je teprve čeka-
jí v tomto školním roce. Naši žáci se napří-
klad zmínili o ozdravném pobytu, návště-
vě hvězdárny nebo o akci pro rodiče Buď-
te s námi poškole. U slovenských spolužá-
ků nás zaujaly tyto akce: Človeče, nehne-
vaj sa – živé utkání ve známé hře, Den vody
– kdy se všichni žáci oblékli do modré barvy,
Valentýn – tentokrát se zase oblékli do čer-
vené či růžové barvy a Den Země – ten
uctili v zelené barvě. V druhé části si obě
strany připravily krátké aktivity – křížov-
ky, tajenky, které pověřovaly pozornost při
prezentacích. V závěru si žáci zahráli zná-
mou hru AZ – kvíz, kterou připravily paní
učitelky. 

I přes počáteční obavy, že si žáci nebu-
dou rozumět, se hodiny vydařily, a už teď
se těšíme na další spolupráci. 

Ing. Hana Vyoralová

MMalá energggetická akaadeemie
Malá energetická akademie je celostátní 

ekologická soutěž vyhlašovaná společnos-
tí E-ON. Tím je dáno i její zaměření – zdro-
je energie, její využívání, hledání úspor… 

Během školního roku probíhá vždy cel-
kem pět kol, z nichž každé je hodnoceno sa-
mostatně. V loňském roce jsme se mezi vy-
hodnocené školy dostali dokonce třikrát. 
Letos jsme opět bodovali, a to již s prvním 
úkolem. Družstvo 17 žáků zjišťovalo, co to 
jsou alternativní zdroje energie, jaké mají 
výhody a nevýhody a kde se s nimi v nej-
bližším okolí můžeme setkat. Odborná po-
rota jejich práci ohodnotila třetím místem. 
Pro vítězná družstva bylo připraveno zábav-
né odpoledne s předáváním cen v Bystřici 
pod Hostýnem. Úspěch v soutěži nejen po-
těšil, ale i motivuje. A tak nám držte palce 
do dalších kol.

Mgr. Radoslav Filipovič 

Traadičční Pááťťťákiádaa
V úterý 7. ledna patřila sportovní hala 

ve Slavičíně žákům pátých tříd ze základ-
ních škol Vlára, Malé Pole a Rokytnice. Se-
tkali se, aby společně strávili příjemné dopo-
ledne a ve smíšených družstvech si zasoutě-
žili ve sportovních disciplinách, řešili růz-
né vědomostní a dovednostní úkoly. Na zá-
věr se všichni utkali ve vybíjené. Taneční 
vystoupení páťáků z Malého Pole a roztles-
kávaček ze ZŠ Vlára i sladké odměny zpří-
jemnily dětem již 5. ročník Páťákiády. Tato 
akce, stejně jako listopadové Zábavné tvo-
řivé dílny, přispívá k tomu, aby žáci z okol-
ních škol poznali prostředí a nové kamará-
dy, se kterými v září usednou do lavic v šes-
tých třídách.

Mgr. Naděžda Zemánková

Základní škola Slavičín-Vlára

Informace Vzdělávacího střediska
Provozní doba:
Po, St  8.00 – 18.00
Út, Čt, Pá  8.00 – 15.30

Ve vzdělávacím středisku je možné využí-
vat 12 stanic PC a Internet ZDARMA. Za po-
platek možnost tisku, kopírování a ukládá-
ní dokumentů na média, vazba dokumen-
tů do plastových kroužků, laminování do-
kumentů.

Nabízíme pro rok 2013
Vzdělávací kurzy 
Obchodní angličtina pro pokročilé – 40
hodin/90 min., 2 000 Kč
Anglická konverzace s minimálním
počtem účastníků – 40 hodin/90 min.,
3 000 Kč
Španělština pro začátečníky – Stále vol-
ná místa!!!
Vzdělávací kurz Administrativa – 20 ho-
din, 500 Kč
Základy práce s notebookem – 20 ho-
din, 500 Kč

 Základy práce na počítači – 20 hodin,
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin,
700 Kč
Internet a komunikace přes internet – za-
čínáme 4. 2. 2013 – 12 hodin, 400 Kč
Tvorba webových stránek – 20 hodin,
850 Kč
Photoshop – 20 hodin, 750 Kč
Power Point – 12 hodin, 500 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin,
1 000 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky – 30
hodin, 1 000 Kč
Nutný počet pro otevření kurzu je minimál-
ně 8 účastníků. 

DESIGNmánie moderní ženy
Neváhejte a vyzkoušejte 
každé pondělí od 18.00 do 19.30 hodin nové
způsoby nového designového tvoření společ-
ně se slečnou Evou Šatkou, provozovatelkou
zahradnictví Levandule.

Harmonogram na únor:
4. 2. Náhrdelník z korálků různých ve-
likostí – 70 Kč
11. 2. Valentýnské levandulové srdíč-
ko – 60 Kč 
18. 2. Šitá brož – sova – 35 Kč 
25. 2. Velikonoční věneček – 100 Kč

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky...
Tvoříme různé kreativní techniky a záro-

veň společně strávíme vždy pěkné středeč-
ní odpoledne. Bližší informace Vám ráda 
sdělí paní lektorka Eva Bartošová na tel. 
čísle 777 913 782. Scházíme se každou 
středu od 16 hodin v domě č. p. 96 na Hor-
ním náměstí. 
Plán aktivit:
6. 2. – 20. 2. Šitý patchwork (polštá-
řek, taška)
27. 2. Nešitý patchwork (velikonoční 
vajíčka)

Na veškeré aktivity se můžete hlásit na te-
lefonním čísle 739 095 315, 603 271 904 
nebo přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.

na téma Akce naší třídy. Cílem bylo poznání
a porovnání školních aktivit. V první čás-
ti se žáci obou škol pochlubili prezentací,



5

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

únor/2013

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Gratulujeme studentkám
Gabriele Sommerové a Kami-
le Bačové k získání zlatých me-
dailí a studentu Lukáši Kubíč-
kovi k bronzové medaili na re-
gionálním turnaji škol ve skoku
vysokém – Vánoční laťce, po-
řádané již 18 let na SOŠ Slavi-
čín. Finančně se na akci podíle-
lo město Slavičín prostřednic-
tvím schváleného grantu. Letos
soutěžilo 40 žáků z pěti škol. 
 Ve dnech 7. – 12. ledna
proběhl lyžařský výcvikový
kurz pro třídy G-1 a kvintu, dále v termínu
od 12. do 17. ledna pro třídu sekundu a žáky
SOŠ. Kurzy proběhly již tradičně v areálu
Kasárna – Javorníky.
Martina Maděryčová ze septimy se zú-
častnila 25. 1. 2013 celonárodního fi nálové-
ho kola soutěže City & Guilds English Lan-
guage Contest 2012/2013 v Praze.
Velké poděkování patří studentům Mar-
tinu Křižkovi, Tereze Hlavicové, Kristýně
Bartozelové, Petře Fojtíkové, Alžbětě Šurá-
ňové, Markétě Petrů a Patriku Gabrhelovi
za vzornou reprezentaci školy při kultur-
ním předvánočním vystoupení pro klienty
Domovinky a seniory ze Slavičína.  
Dne 3. prosince se děvčata z třídy SP – 3
ujala charitativní sbírkové aktivity „Červe-
ná stužka“ zaměřené na pomoc HIV pozi-
tivním a nemocným AIDS. Pro žáky oboru
Sociální péče – sociálně-správní činnost byl
prodej předmětů pro sbírku cenným zdro-

jem zkušeností a přípravou na práci v sociál-
ních službách. Akce, která proběhla v rámci
aktivit Domu světla, přinesla částku 5 424 Kč
a všem občanům, kteří se na této sumě podí-
leli, patří velké poděkování.
V prosinci proběhl tradiční, v pořadí již
18. ročník turnaje pedagogických pracovní-
ků v odbíjené, kterého se zúčastnily násle-
dující školy: ZŠ Štítná n. Vláří, ZŠ Val. Klo-
bouky, GJP a SOŠ Slavičín, ZŠ Brumov, ZŠ
Újezd a tým města Slavičín. Hostem turna-
je byla i naše partnerská škola SOŠ Dubnica
n. Váhom. První místo obsadilo družstvo pe-
dagogů ze Štítné n. Vláří, naši učitelé skon-
čili na místě čtvrtém. 
Poslední prosincovou sportovní aktivitou
byl 1. ročník vánočního turnaje v kopané a od-
bíjené na škole. Soutěžila mezi sebou čtyři
družstva chlapců a dívek z GJP a SOŠ Slavičín.

Mgr. Jana Kubíčková,
Bc. Marie Stejskalová

čtvrtek 7. února
obory mechanik seřizovač 
a sociální činnost
pátek 8. února
obory obráběč kovů, kuchař-číšník, auto-
mechanik, instalatér a elektrikář
 program
seznámení s organizací školy,
účast v hodinách odborných předmětů 
a odborného výcviku

ZŠ praktická 
ZŠ

PRAKTICKÁ     S
P

E
C

IÁLNÍ     H
RÁD

E
K

HRÁDEK

Přijímací zkoušky nanečisto
 pro žáky 5. a 9. tříd, 
 pro obory gymnázia i SOŠ
 pouze v budově gymnázia. 

Ve čtvrtek 7. 3. 2013 proběhnou
na gymnáziu centrálně řízené zkoušky 
nanečisto fi rmou SCIO – OSP, JČ, M. Nut-
no přijít do budovy gymnázia nejdříve
od 8.00 hodin, nejpozději do 13.00 hodin.

20. 2. 2013 od 8.00 do 17.30 hodin
pouze pro gymnaziální obory v budo-
vě gymnázia, po telefonické domluvě
návštěva a konzultace možná kdykoliv.
www.gjpsosslavicin.cz, 
tel.: 604 453 954,
e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz

Den otevřených dveří na gymnáziu

Netradičně prožitý den na SOŠ, 
možnost návštěvy 
žáků a rodičů 9. tříd ZŠ

y

a ZŠ speciální
Jarní prázddniny vv R-Egu
Středa 27. 22. 8.00 –– 16.00
DEN PLNÝ HHER – ccelodenní program 
plný her a souutěží o cceny
Cena 40 Kč (piitný režiim, oběd)) 

Čtvrtek 28.. 2. 17.000 – 18.00
HVĚZDNÝ VEEČER – nnoc v R-EEgu 
Cena 25 Kč (piitný režiim, snídaaně)

Pátek 1. 3. 8.00 – 16.00
VÝLET DO ZLLÍNA – LLaser Gamme, Mrako-
drap, T-Klub
Cena 280 Kč (jjízdné, vvstupné, ooběd)

Více informací a přihllášky jsouu k dispozi-
ci u pracovníkků. 

Kontakt:
Poradenské ceentrum RR-Ego
nám. Mezi Šennky 19
763 21 Slavičínn
tel.: 577 341 4446
mob.: 732 713 014
web: www.r-eggo.cz

Poradenské
centrum R-Egog Program MC Slavičín na únor 

 Pá 1. 2. ZAVŘENO – pololetní prázdniny 
 Po 4. 2. 10.00 Kreslíme na tabule
 Út 5. 2. 10.00 Čtenářem od batolete –
zábavná četba, hádanky, hry a úkoly pro nejmenší 
13.00 Volná herna
 St 6. 2. 10.00 Vyrábíme masky na karneval
 Čt 7. 2. 10.00 Skládáme puzzle
13.00 Volná herna
 Pá 8. 2. 10.00 Básničky s pohybem
 Po 11. 2. 10.00 Hry pro všestranný rozvoj
 Út 12. 2. 10.00 Cvičení s padákem (celo-
denní aktivita)
13.00 Volná herna
 St 13. 2. 10.00 Kuchtíkovy hrátky
 Čt 14. 2. 10.00 Tvořílek – valentýnská srdíčka
13.00 Volná herna
 Pá 15. 2. 10.00 Tanečky (pro děti 2 – 5 let)
 Po 18. 2. 10.00 Pohybové hrátky
 Út 19. 2. 10.00 Hudební miniškolička
13.00  Volná herna
 St 20. 2. 10.00 Karneval pro děti
 Čt 21. 2. 10.00 Zvídálek – příroda v zimě
13.00  Hraní s modelínou
 Pá 22. 2. 10.00 Skáčeme na trampolíně
 Po 25. 2. – Čt 28. 2. ZAVŘENO –
jarní prázdniny 
http://mc.slavicin.org

MC Slavičín
Program MC S

M

Ředitelství ZŠ praktické a ZŠ speciální Sla-
vičín oznamuje, že zápis žáků do 1. roč-
níku naší školy pro školní rok 2013/2014 
se uskuteční dne 4. února 2013 
v hlavní budově školy 
od 9.00 do 15.30 hodin.
(Výjimečně je možné dohodnout náhrad-
ní termín – do 15. 2. 2013.)

Mgr. Jaroslav Kunc, zást. stat. orgánu
Základní škola praktická 

a Základní škola speciální Slavičín
Hrádek na Vlárské dráze

Družstevní I č. 76
lavičín 763 21 Sl
41 205tel.: 577 34
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 13. úúnora 2013 vzpomeneme
1. smuutné výročí úmrtí paní 

Vincencie KOCVELDOVÉ
ý

 z Lipové.
Vzpommínají děti s rodinami.

Dnne 18. února 2013 
si přiipomeneme 5. výrrrročíočíočí 

úmrtí panna Miroslava ADÁMKMKMKMKAAAA
ý

z Petrůvky. 
S lááskou a úctou stále 

vzpomínaají maminka, sourozenci 
s rodinaami a všichni ti, kterým mm 

zůstal v živé paměti.

Dne 25. úúnora 2013 vzpomeneme
7. smuutné výročí úmrtí naší 

milovanné maminky a babičky, 
paní BBoženy ZÁDRAPOVÉ.

y yy

S láskou a úctou vzpomíná 
dcera s rodinou.

Dne 5. února 2013 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 

Josefa KOVAŘÍKA
ý pp

z Bohuslavic nad Vláří. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, syn a dcery s rodinami.

Dnee 1... února 2013 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí 

pannna AAloise RRAŠKY
ý

 ze Slavičína.Y
Letoos 12. července by oslavil 

90. narozeniny.
Za ttict hhou vzppomínku děkují syn 

Jiří, snasnacha Jarooslava, vnučka Petra 
s rodiodinnou a vvnuk Jiří s rodinou.

DneDneDneneeD  1.1.1.1  ún ún únúnúnoraoraoraorora 20 20 20202 13 13131313 vzpzpzpzpzpomeomeomemmenemnemnemnemnemee e
prvprvprvprvvníhníhníhníhho vo vo vo vo výroýroýroýroýročí čí čí číčí úmrúmrúmrúmrúmrú tí tí tí tí í méhméhméhmémého manžanžanžanžnželaelelele ,

panpanpanpanpana aa aa JosJosJososJoseefaefaefaefaefa HA HA HA HAHASPASSSS LY.LYLYLY
S lS lS lS lláskáskáskáskáskououou ouou vzpvzpvzpvzpvzpomomomomomíná nánánn manmanmamanmanželželželžellže ka kakakka

a da da da ddcercercercece yy sy sy sy sy s rororo rorodindindini amiamiamiamam .

Dnnee 277. únorra 2013 tomu bude 
10 let, co zemřela 

ppaní JJenovééfa ZBOŘILOVÁ.
S úctou vzpommínají manžel a děti.

Děkujjeme všem, 
kteří vzpoomínají s námi.

Dne 8. února 20013 by se dožila 80 let 
paní Ludmila JANČEKOVÁ

y

ze SSlavičína.
S láskou a úctoou vzpomínají dcery 

Dana, Alena a syn Milan s rodinami.

DDne 10. února 2013 by se dožilaa 
35 let paní Marcela FOJTŮ

y
, 

provdaná CARBOLOVÁ.
SS láskou vzpomínajnajnají rodiče a celáá 

rodina. Děkuěkuěkujeme všemšemšem, 
kteří vzpvzpvzpomíomíomínajnajnají sí sí s ná ná námi.mi.mi.

DneDneDne 6. 6. 6. ún ú ú ora 2013 33 uplupluplyneynee 
11. 1.1 smusmusmutnétnétné vý vý výročí, co nás opustilaa 

nanašnašnaše me me miloiloilovanvanvaná máá anželka, maminkka, 
babbabbabičkičkička aa aa a prababička, 

papanpa ííí EmíEmEm lie ZEMÁNKOVÁ
p

ze Slavičína. 
Za ZaZa tictictichouhoho  vzpomínku děkují manžžel 

a děti s rodinami.

Rodina Žáčkova děkuje všem, 
kteří se zúčastnili posledního 

rozloučení se zesnulým panem 
Antonínem ŽÁČKEM

ý pý
. 

Dne 19. února tohoto roku 
by se dožil 77 let. 

Dne 3. února 2013
vzzpomínáme 10. výročí úmrtí panní 
BBoženy MALANÍKOVÉ

p ý
 z Divnic. 

S láskou vzpomínají 
dcera a vnuci s rodinami.

Děkujeme všem za účast 
při posledním rozloučení 

se zesnulým 
ppanem Stanislavem BUDÍNEM

ý
..

Zarmoucená rodina Budínova
a Ponížilova

února 2013 vzpomínáme Dne 17. ú
ýročí, kdy nás navždy 10. vý
naše milovaná maminka opustila n
paní a babička, Božena ZAJACOVÁ
ze Slavičína.

ou, úctou a vděčností S lásko
zpomínají dcery vz
a Božena s rodinami.Ivana 

února 2013 uplyne 5 let Dne 13. ú
pana od úmrtí p Stanislava ĎULÍKA

p y

ičína. V květnu tohoto ze Slav
u by se dožil 70 let.roku
Děkujeme všem, D
vzpomenou s námi.kteří 
anželka a synovéM

ne 16. února 2013 Dn
vzpomeneme 8. výročí úmrtí vzpome

a 35. nedožitých narozenin paní 
Marcely CARBOLOVÉ

ý
 ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 
dcera Marcelka, rodina Carbolova 

a Tomšejova.

Společenská kronika

NAROZENÍ – LISTOPAD
Michal Výskala a Markéta Šašinková –
dcera Viktorie

NAROZENÍ – PROSINEC
Jan a Blanka Schafferovi – syn Lukáš

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičín-
ského zpravodaje narození Vašeho dítěte 
a uzavření manželství, dostavte se, prosím, 
na matriku Městského úřadu Slavičín k po-
depsání souhlasu se zpracováním a zveřej-
něním osobních údajů, na základě zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

ÚMRTÍÚ Í
 5. 12. 2012 Františka Šuráňová, 82 let, Šanov
 5. 12. 2012 Josef Koncer, 58 let, Slavičín
 13. 12. 2012 Vladimír Soukup, 72 let, Slavičín
 13. 12. 2012 Stanislav Budín, 76 let, Slavičín
 14. 12. 2012 Vladimír Stejskal, 55 let, Šanov
 21. 12. 2012 Jaroslav Vrána, 62 let, Hrádek
 29. 12. 2012 Antonín Žáček, 76 let, Slavičín

Dovolená v ordinacích
MUDr. Marie Častulíková 
25. 2. – 1. 3. 2013
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil

MUDr. Jolana Malotová
27., 28. 2. a 1. 3. 2013
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík

MUDr. Roman Űberall
25. 2. – 1. 3. 2013
Zastupuje MUDr. Pinďáková 
na poliklinice.
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sdružeení prooo handiccapoované dětti 
a mmláddež zee Slavičínna aa přřilehléhhoo okolí

Radost z dobrého skutku – tak lze jinak
nazvat či pojmenovat charitativní akci ko-
nanou vždy na počátku nového roku, tedy
Tříkrálovou sbírku.

Také letos, dne 5. ledna 2013, se v našem
městě a okolních vesnicích opět rozezněly hla-
sy malých králů. Koledníčci koledou popřáli
Vám všem jen to dobré a poprosili o dar pro
potřebné. Ve farnostech Slavičín, Štítná nad
Vláří, Vlachovice, Újezd koledovalo celkem
69 skupinek, to je 69 dospělých a 207 dětí.

Přestože počasí jejich koledě příliš nepřá-
lo, čekalo je ve všech domech vlídné přijetí
a u nás na charitě malá odměna v podobě ob-
čerstvení – smaženého řízku.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce touto
cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na Tříkrálové sbírce 2013. Poděková-
ní patří především malým koledníčkům a je-
jich vedoucím za jejich ochotu a snahu udě-
lat něco pro druhé.

Děkuji také P. Mgr. Miroslavovi Strnadovi
za farnost Slavičín, P. Janu Moučkovi za far-
nost Újezd, P. Andreji Bystrzyckemu za far-
nost Štítná nad Vláří a P. Janu Vavřincovi Čer-
nému za farnost Vlachovice, kteří jsou pro
sbírku v daných oblastech místními asistenty.
Velké díky patří Policii ČR za dohled nad ko-
ledníky a hlavně všem dárcům, kteří svým fi -
nančním obnosem přispěli do pokladniček.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 za farnos-
ti Slavičín, Štítná nad Vláří, Újezd a Vlacho-
vice činí celkem 434 156 Kč. Částka bude vy-
užita v uvedených farnostech pro pomoc ro-
dinám, matkám v tísni, starým a nemocným,
lidem v nouzi, na humanitární pomoc a pod-
poru charitního díla.

Za Charitu sv.Vojtěcha Slavičín
Magda Zůbková,

koordinátorka Tříkrálové sbírky 2013

Tříkrálová sbírka 2013 Poděkování Přátelé z lásky 

Obce nebo místní
části

rok 2012
Kč

rok 2013
Kč

Slavičín  102 912  108 976 
Divnice  7 310  8 155
Hrádek  21 023  20 084 
Nevšová  14 517  14 540 
Bohuslavice  9 879  9 498 
Lipová  14 178  13 425
Petrůvka  11 797  10 795 
Rudimov  13 572  10 643
Štítná nad Vláří
-Popov  68 098  62 983 

Rokytnice  18 733  22 065 
Jestřabí  9 050  10 068 
Újezd  27 697  26 834
Slopné  21 789  22 846 
Vysoké Pole  20 346  19 536
Drnovice  11 113  11 170
Loučka  12 299  13 997
Vlachovice  36 439  36 689 
Haluzice  1 842  1 900 
Vlachova Lhota  7 210  5 961
Křekov  4 420  3 991

 440 902  434 156 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín
děkuje všem, kteří svým darem
podpořili naši činnost v minulém
roce. Díky Vám, dárcům a dobro-

volným spolupracovníkům, jsme mohli po-
skytnout pomoc mnoha potřebným jednot-
livcům, rodinám, kteří pečují o své blízké.

Každý Váš dar, materiální i fi nanč-
ní, znamená pomoc a naději pro ty, kte-
ří se bez pomoci druhých neobejdou. Dě-
kujeme nejen níže uvedeným, ale i všem 
ostatním za každý čin podpory naší čin-
nosti, který spočívá v hlasování či podpo-
ře naší činnosti. 

Děkujeme i těm, kteří pro nás zůstávají
z jakýchkoli důvodů bezejmenní.

Komu děkujeme:
Město Slavičín, Zlínský kraj, MPSV,

Farní úřad Slavičín, Farní úřad Štítná nad 
Vláří, Farní úřad Vlachovice, Farní úřad
Újezd u Valašských Klobouk, Mareček Vác-
lav, daňový poradce, ST LOGISTIC s. r. o. 
Vsetín, Nábytek Šuráň, NTS Prometal, 
Ing. Luka Jaroslav, KOWAG s. r. o.

Český svaz žen, Obec Rudimov, Rokyt-
nice, Štítná nad Vláří, p. Kúdela – Pitín,
Ing. Kotík, daňový poradce, Sbor církve 
adventistů a ostatní. 

Mgr. Milena Tománková, ředitelka

Dovolujeme si touto cestou poděkovat 
pořadatelům Farního plesu ve Slavičíně,
kteří věnovali výtěžek v hodnotě 34 650 Kč 
Charitě sv. Vojtěcha Slavičín.

Pořadatelé Farního plesu ve Slavičíně 
srdečně děkují všem sponzorům a dárcům 
za jejich dary do plesové tomboly. Výtěžek
v hodnotě 34 650 Kč byl věnován Charitě 
sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Poděkování pa-
tří také všem těm, kteří se plesu zúčast-
nili a vytvořili tak příjemnou atmosféru
a skvělou zábavu.

Ráda bych tímto poděkovala všem ma-
minkám, které se podílely na přípravě a rea-
lizaci akce prodej adventních věnců a vá-
noční dekorace při rozsvěcování vánoč-
ního stromu v Nevšové. Děkuji také všem 
občanům, kteří tuto akci fi nančně, materi-
álně nebo organizačně podpořili. Výtěžek 
bude věnován na zakoupení hracího prv-
ku do zahrady mateřské školy v Nevšové.

Monika Bartíková

Jménem školy a jménem žáků bych
chtěl poděkovat Osadnímu výboru v Hrád-
ku za fi nanční dar z výtěžku akce Rozsví-
cení vánočního stromu 2012.

Je již tradicí, že představitelé Hrádku 
vždy v této roční době pamatují na děti
naší školy, a tento dar poslouží výhradně
jejich potřebám. Jaroslav Kunc, 

ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín

Poděkování za vánoční koledu
Děti z mateřské školy v Hrádku děkují
tímto všem hrádeckým fi rmám a jednot-
livcům, kteří je obdarovali při vánočním
koledování. 

Píšeme již rok 2013, ale my bychom se 
chtěli ještě ohlédnout za tím rokem přede-
šlým, a proto vzpomeneme akce, které se 
nám v loňském roce podařilo uskutečnit.

Jedenkrát měsíčně se scházíme na Ho-
rákově vile, kde vždy plánujeme aktuální 
akce, první z nich byl třídenní rehabili-
tační pobyt v Rekreačním středisku Jele-
novská. Zde byl připraven program, který 
byl přizpůsoben možnostem a schopnos-
tem dětí s ohledem na zdravotní postižení.

Další akcí byl poznávací výlet do ZOO 
v Hodoníně a návštěva zámku v Miloti-
cích, prohlídku absolvovali i „vozíčkáři“, 
a to díky ochotě zaměstnanců, kteří je vy-
nesli po schodech.

Během roku jsme nezaháleli a několi-
krát jsme soutěživost probudili i v dětech 
při bowlingu.

Podzim jsme přivítali pouštěním dra-
ků spojeným s táborákem u rybníka v Ro-
kytnici.

Na závěr roku jsme připravili vánoční 
besídku, která se uskutečnila na Záložně 
ve Slavičíně. U stromečku jsme si zazpí-
vali koledy a děti odměnili balíčky, které 
našly pod stromečkem. Poděkování pat-
ří pracovnicím knihovny, které připravu-
jí pro naše sdružení několikrát za rok se-
tkání, kde děti luští kviz nebo zhlédnou po-
hádku, u které se zapojují do děje.

Všechny tyto akce jsme mohli uskuteč-
nit díky sponzorům, městu Slavičín, ČSŽ, 
ČSSD Slavičín, fa Floreš s. r. o., p. Zvon-
kovi, všem jmenovaným od nás patří vel-
ké poděkování.

Tak jsme se ohlédli za našimi akcemi, 
ale to byla minulost, již teď se těšíme na to, 
co jsme si naplánovali v roce novém.

Ivana Sukaná

V Hrádku se rozsvítil vánoční strom už 
pošesté. Mnohdy při mrazech, velké sněho-
vé nadílce, náledí, avšak ten poslední byl 
v duchu dušiček. Teplota nad nulou a déšť.

Návštěvnost byla o to menší, ale i tak 
hodnotíme akci kladně. Poděkování patří 
všem sponzorům a účinkujícím, bez kte-
rých by to ani nešlo. Obzvlášť dětem ze škol-
ky v Hrádku za vystoupení a žákům speci-
ální školy za každoročně výborné perníky 
pro návštěvníky. K poslechu nás vánočně 
naladily sestry Jordánovy s doprovodem.

Poděkování patří všem aktérům a hlav-
ně Vám, kteří jste se i přes nepřízeň poča-
sí zúčastnili. 

Eva Röderová, OV Hrádek

Vánoční strom
v Hrádku
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Dne 5. ledna se za rekordní účasti 86 dětí 
uskutečnil ve Sportovní hale SK Slavičín 
krajský turnaj mládeže. Zápasy ve čty-
řech chlapeckých a dívčích kategoriích 
se odehrávaly na 11 stolech. Přední mís-
ta obsadili hostující hoši a děvčata z klu-
bů z Bystřice pod Hostýnem, Vsetína, Zlí-
na, Uherského Hradiště, Újezdce, Vlčnova 
a Dolního Němčí, zatímco domácí Michal 
Bureš, Daniel Bureš, Michal Černý a Petr 
Zabloudil se umístili v druhé nebo třetí 
desítce svých kategorií. K bezchybnému 
průběhu a organizaci turnaje přispěl vý-
kon hlavního rozhodčího Mgr. Karla Za-
hradníčka ze Vsetína. Všichni přítomní, 
obzvláště rodiče dětí a hosté, si pochvalo-
vali vylepšené prostředí slavičínské spor-
tovní haly. 

Futsalisté slavičínského Jerevanu si 
v předstihu zajistili účast ve čtvrtfi nále naší 
nejvyšší soutěže v sálovém fotbalu – futsa-
lu, kam postupuje osm nejlepších týmů. Ty 
se střetnou ve vyřazovacích bojích hraných 
na dvě vítězná utkání. Výhodu v případném 
třetím, rozhodujícím utkání bude mít lépe 
postavený tým po základní části, což velí 
Slavičanům skončit nejhůře do 4. místa. 

O nasazení týmů do play off se rozhod-
ne na posledním turnaji základní části, kte-
rý Jerevan odehraje v sobotu 2. února 2013 
ve zlínské hale Euronics, nejdříve od 10 ho-
din proti severočeskému Varnsdorfu, a ve 12 
hodin je čeká krkonošská Jilemnice.

Stolní tenis SK Slavičín zahájil rok úspěšně

Jerevan si s předstihem zajistil 

Slavičany spojil Strom přání

Ve sportovních aktivitách nezůstali 
pozadu ani veteráni. Těsně před koncem
uplynulého roku se osm nejlepších hráčů,
kteří za celou sezonu 2012 získali na de-
víti slovenských turnajích nejvíce bodů,
zúčastnilo Velké ceny Slovenska veterá-
nů v Martině. Po čtvrtfi nálovém umístění
na MS ve Švédsku a druhém místě na Mi-
strovství ČR vyhrál a mistrem Slovenska
2012 se ve své kategorii stal náš hráč Jaro-
slav Kučera, který dokázal vyhrát všech
sedm svých zápasů. Dobrou formu potvr-
dil i na prvním slovenském turnaji v led-
nu v Povážské Bystrici, kde rovněž bez po-
rážky vyhrál.

V únoru se naši table-tenisté chysta-
jí k účasti na veteránských turnajích ČR
v Holicích u Pardubic.   Redakce SZ

Play se hraje 9., 16. a 23. 2. 2013, a to bu-
dou muset Slavičané odehrát ve sportovní 
hale v Luhačovicích, neboť slavičínská hala 
nesplňuje rozměry pro utkání play off, což 
je 40 x 20 metrů.

I tak se mohou slavičínští fanoušci vy-
dat do největších moravských lázní a po-
vzbudit Jerevan v boji o Final four, kde by 
se Slavičané v případě postupu objevili 
po dlouhých 8 letech. 

Více o dění v sálovém fotbalu – futsalu 
najdete na stránkách ČFSF http://www.fut-
sal-salovyfotbal.com/index.php?str_id=12

Petr Koseček

Víte, letos se splnilo vánoční přání pře-
devším nám, Lejasaloňačkám. Když jsme 
s charitativní akcí před 5 lety začaly, měly 
jsme jedno velké přání. Aby se dokáza-
li lidé a obchodníci z našeho městečka 
spojit a nadchnout pro dobrou věc. A vá-
noční čas se stal opravdu vánočním, když 
se přišli z policie ptát, zda se i letos akce 
koná, když se složili zaměstnanci míst-
ní fi rmy na hodinky pro dítě bez rodičů, 
když místní hračkářství nabídlo hračky 
za velkoobchodní ceny a zlatnictví dalo 
šperky, když textil SUMA dal oblečení 
či maminka s kočárkem přinesla dárek 
… milí Slavičané, jsme na Vás hrdé. Dr-
žíte pospolu za dobrou věc a mezi tako-
vými lidmi je radost žít. 

Děkujeme dárcům: město v čele se sta-
rostou Jaroslavem Končickým, Infocent-
rum, Bělejová, Blahovi, Borovi, kol. CVP 
Galvanika, Bližňáková, Buriánková, Di-
vadelní spolek, Dobiášová, Dobrovská, 
Dorůšková, Dvořáková, Dobiášová, Du-
líkovi, Dzurákovi, Findoráková, Fojtíko-
vi, Goodbody, Greschnerovi, Gubischo-
vi, Habancová, Heklová, Holek, Hubíko-
vi, Hušťáková, Húšťová, Horákovi, Hořá-
ková, Chmelová, Jakúbková, Janáčková, 
Jančaříkovi, Janošová, Jelínková, Jurač-
ka, Juříková, Kelíšková, Kepáková, Koš-
číková, Krajíček, Kvasnicová, Linhorto-
vá, Lutonští, Machů, Málková, Matějko-
vá, Matušincová, Matyášovi, Medvědo-
vá, Minarčíková, Mičíkovi, Mňačkovi, 
Ondrejková, Ondrůšková, Peléšková, 
Pešková, Polách, Prchlíkovi, Procházko-
vá, salon Sedmé nebe, kol. policie Slavi-
čín, Rumanovi, Řeháková, Satinová, Sa-
ňáková, Schichová, Skládalová, Spáči-
lová, kol. SPS-střechy, Sinu, Studénko-
vi, Strnad, r. Suchých, Suchánková, Svi-
táková, Szöke, Šánková, Ščuglíkovi, Ši-
moníková, Ševčíkovi, Štefaníkovi, Šu-
hajdová, Šulák, Tomečkovi, Urbanová, 
Vaclovi, Valášková, Valčíkovi, Vašáko-
vá, Vašíčková, Vintrovi, Vlk, Vozárová, 
kol. VTÚVM, Zemčíkovi, kol. ZŠ Lačnov 
a mnoho dalších! Nenašli-li jste se, dej-
te prosím vědět. Fotky z předání dárků 
na facebooku a webu salonu.

Za Leja salon Markéta Smílková,
 Lenka Málková, Jana Diatlová 

a Jana Jurigová

Kuželkářský klub Slavičín

Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Slavia Kroměříž, 
sobota 2. 2., 14.00
KK CAMO Slavičín B – TJ Gumárny Zubří,
sobota 9. 2. 2013, 14.00

Dorostenecká liga ZL
KK CAMO Slavičín – TJ Spartak Přerov, 
neděle 10. 2., 10.00

Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Spartak Přerov B,
sobota 2. 2., 10.00
KK CAMO Slavičín – TJ Sokol Michálkovice,
sobota 23. 2., 10.00
(čtyřdráhová kuželna Zlín)

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-
sstorách kuželny, iinformacce na tel.: 6603 919 154 
– Mgr. Aleš Ptáčček wwww.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v únoru 2013

Charitativní kalendář – Robert Vano 
pro Bangladéš – je nyní ve slavičínském 
infocentrum se slevou. Zakoupením ka-
lendáře podpoříte bangladéšské školá-
ky ve vzdělávání. Částka 50 Kč pomůže 
k tomu, aby jedno dítě mohlo chodit dva 
týdny do slumové školy
organizace ADRA.

Charitativní ADRA kalendář

účast ve čtvrtfi nále play off

Leja salonu. Děkujeme! Dne 6. 1. 2013 
se konal Karne-
val s Míšou Rů-
žičkovou, které-
ho se zúčastnilo 
přes 200 návštěv-
níků. Uspořádat 
tuto akci by se ne-
podařilo bez pod-
pory sponzorů a dobrovolníků.

Děkujeme zejména fi rmám Slavnet,
Hopa, pila Vágner a Nicoma za fi nanč-
ní podporu. Dále děkujeme Gumerovi, 
Kartáčovi, Peťovi Svobodovi, Marušce 
Tomaníkové, Lence Machalové, Marcel-
ce Kramářové, Radkovi a Leoně Bartošo-
vým, Aničce Zvonkové, Moničce a Laďo-
vi Hubíkovým, Zuzce a Tomášovi Hrnči-
říkovým a SDH Slavičín za pomoc s or-
ganizací. 

Výdělek 6 500 Kč bude použit na pořá-
dání dalších akcí pro děti.

Šárka Valčíková a Majoš Zvonek

Karneval s Míšou 
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Firma EKO-TOP Uherský Brod Vás zve do nově otevřené 
prodejny krbových kamen, krbových vložek, sporáků
a příslušenství.

NOVÁ PRODEJNA 
KRBOVÝCH KAMEN

J

Podnikatelský dům Vlára
(jídelna pí. Malaníková) 
Družstevní I 195
Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze

tel.: +420 602 386 254
ekotop@slavicin-hradek.cz
www.ekotop-krby.cz

Otevírací doba: 
po – pá 8.00 – 16.30 hod.
so          8.00 – 11.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Čtvrtek 7. 2. 15.00 sál v 1. podlaží
KNIHOVNIČKA SKŘÍTKA NEZBED-

NÍČKA
První setkání v roce 2013 se známým

skřítkem a jeho oblíbenou četbou pro
nejmenší v městské knihovně. Ze své kni-
hovničky dětem představí zimním obdo-
bím inspirovanou knížku – Polárka, Vloč-
ka a Kulička.

Na zábavné odpoledne plné her, soutě-
ží a výtvarných hříček jsou opět srdečně
zváni rodiče nebo prarodiče s dětmi před-
školního věku.
Úterý 26. 2. 18.00 sál v 1. podlaží

AUTORSKÉ ČTENÍ SPISOVATELKY 
LILKY PROSSOVÉ 

Během literárního večera spisovatelka
seznámí návštěvníky se svou novou kni-
hou Přivoň k růži, dokud kvete a s básnic-

Městská knihovna
Zvvemme veřřeeejnost k nnávšštěvě 

pnaašich pořaaadů

kou a prozaickou tvorbou z předchozích
let. Podělí se i o vzpomínky na známého
folkloristu Milana Švrčinu z Valašských
Klobouk, který ve Slavičíně zanechal ne-
zapomenutelný národopisný odkaz. Veřej-
nost se může také těšit na ukázku z připra-
vovaného fi lmu Zdeňka Zvonka o Milanu
Švrčinovi. Vstup volný.

Lilka Prossová o sobě: „Až do patnác-
ti let jsem bydlela ve Valašských Klobou-
kách, kde mi krásu rodného jazyka a lite-
ratury pomáhal objevovat pan učitel Milan
Švrčina. Následovalo studium na SPŠ che-
mické ve Zlíně (tehdy Gottwaldov). První
zaměstnání jsem nastoupila v MCHZ v Os-
travě. První povídka z roku 1980 byla na-
bídnuta některým časopisům, ale se sou-
družským pozdravem zamítnuta. Žádný
pokus o příspěvek do novin nebyl nikdy
otištěn. V Ostravě jsem žila téměř osmnáct 
let. Nyní se v malebné vesničce Nové Sed-
lice, na Opavsku, věnuji rodině a vracím
se k literární tvorbě.“ 

(Z knihy Nehlaď duši kamenem,
Lilka Prossová, 2009)

Pozvánky, kalendáře
 1. 2. 20.00 Sokolovna
STUDENTSKÝ PLES
 7. 2. 15.00 Horákova vila
KNIHOVNIČKA SKŘÍTKA NEZBED-
NÍČKA
 8. 2. 18.00 Divnice
METLOVÝ BÁL
 9. 2. 19.30 Sokolovna
MAŠKARNÍ FAŠANKOVÝ PLES
 10. 2. 14.00 Sokolovna
DĚTSKÝ KARNEVAL
 16. 2. 20.00 Sokolovna
SPORTOVNÍ PLES
 23. 2. 16.00 Orlovna
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE SE SVÁŤOU
 23. 2. 20.00 Sokolovna
PLES ZŠ VLÁRA
 26. 2. 18.00 Horákova vila
AUTORSKÉ ČTENÍ LILKY PROSSOVÉ 

VÝSTAVY
 Galerie Jasmín
1. 2. – 30. 5.
František Slovák OBRAZY
 Horákova vila
VÝTVARNÉ PRÁCE 
žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální
 Městské infocentrum
SLAVIČÍNSKÝ BETLÉM

PŘIPRAVUJEME
 7. – 10. 3.
VALAŠSKÉ KŘOVÍ
 22. – 24. 3. 
SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA
 28. 3.
VALAŠSKÝ KUMŠT PRO RADOSŤ AJ
UŽITEK
 VÝSTAVA KRESEB A GRAFIKY 
FRANTIŠKA SLOVÁKA

Fotbalový oddíl FC TVD Slavičín
Vás srdečně zve na tradiční

SPORTOVNÍ
PLES

DJ ALEŠ PTÁČEK
hudba pro všechny generace

v sobotu 16. února 2013
začátek ve 20.00 hodin

v sále Sokolovny Slavičín
Vstupné: 100 Kč

Předprodej vstupenek:
Městský klub a infocentrum

tel.: 577 342 251

Senior klub Divnice 
Vás zve na

METLOVÝ 
BÁL

v pátek 8. února 2013
od 18 hodin 

v bývalé škole v Divnicích
K tanci i poslechu hrají Patkovci,

vystoupí orientální tanečnice.
Občerstvení, tombola.

Sbor dobrovolných hasičů Slavičín
Vás zve na

MAŠKARNÍ
FAŠANKOVÝ 

PLES
s pochováváním basy

dne 9. 2. 2013 od 19.30 v Sokolovně

Hraje CLERA
Vstupné: 80 Kč, masky zdarma

Předprodej na hasičské zbrojnici.
Tel.: 950 673 111

Srdečně zvou pořadatelé.
Další informace na www. http://www.

sdhslavicin.wbs.cz/

Základní škola Vlára
a Sdružení rodičů

Vás srdečně zve na tradiční

PLES
ZŠ VLÁRA

v sobotu 23. února 2013
začátek ve 20.00 hodin

v sále Sokolovny Slavičín

Vstupné: 100 Kč
Hudba: SHOWBAND
Polonéza žáků 9. tříd
Nutná rezervace míst

na telefonu 577 341 304

Výstava 
výtvarných 

ýý

prací 
ýý

žáků ZŠ praktické 
a ZŠ speciální Slavičín

je k vidění v galerii 
Horákovy vily v půjčovní 

době knihovny 
od 1. do 26. února 2013.
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 SOBOTA 2. 2. 20.00 Městská knihovna
fi lm a škola
FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERIKOU –

BRAZILIE 3
To nejlepší z brazilského fi lmu – digitální fi lmová pro-

jekce pro účastníky projektu. Vstup zdarma. 
Na http://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 3. 2. 15.00 bijásek

TOM A JERRY: ROBIN HOOD A VESELÝ MYŠÁK
Animovaný/Pohádka/Rodinný
USA, 2012, 56 min.
Bohatým bral, chudým dával a nyní sám zoufale po-

třebuje pomoc Toma a Jerryho! Slavný psanec Robin 
Hood byl zatčen zlým šerifem z Nottinghamu a jeho pra-
vé lásce, čestné dívce Marianě, hrozí vážné nebezpečí 
od prince Johna. Dokážou věční protivníci Tom a Jerry 
ponechat na chvíli svoje hašteření stranou? Nový, jedi-
nečný, celovečerní fi lm plný napínavé akce, riskantních
kaskadérských kousků a rozpustilých písní. Vaše oblíbe-
né postavičky Tom a Jerry mají v tomto skvělém, středo-
věkém příběhu chlupaté cíle. Všichni za jednoho a zába-
va pro všechny v nejztřeštěnějším sherwoodském dob-
rodružství všech dob.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce v projek-
tu Film a škola.
 NEDĚLE 3. 2. 20.00 fi lmový klub

CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT
Drama/Itálie, 2012, 76 min.
Režie: Paolo Taviani, Vittorio Taviani

 NEDĚLE 17. 2. 15.00 bijásek
TOM A JERRY: SHERLOCK HOLMES
Animovaný/Rodinný
USA, 2010, 50 min.
Režie: Spike Brandt
Krádeže šperků po celém Londýně popletou Scotland

Yard a ze zločinů je falešně obviněna krásná zpěvačka
Zrzka. Jen legendární Sherlock Holmes dokáže najít sku-
tečného zloděje, ovšem s pomocí svého asistenta dr. Wat-
sona – a samozřejmě Toma a Jerryho. Nalezení stop a roz-
lousknutí případu bude ovšem hračka ve srovnání s po-
kusem udržet mír mezi divokými soupeři, kteří ve jmé-
nu spravedlnosti běhají, cupitají, upalují a sviští po uli-
cích, pěšinkách a střechách. Pestrou společnost postav
a možných podezřelých doplňují v tomto skvělém spo-
jení klasického pátrání a dynamické animace staří zná-
mí Tuffy, Butch, Droopy a mnozí další.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce v projek-
tu Film a škola.
 NEDĚLE 17. 2. 20.00 fi lmový klub

LÁSKA V HROBĚ
Dokumentární/Česko, 2012, 79 min.
Režie: David Vondráček
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví

šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v růz-
ných časech a na různých místech od začátku 19. stole-
tí až po postapokalyptickou budoucnost. Film zobrazuje
myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a přede-
vším našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno
má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše
promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý sku-
tek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti. 

Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč.
Do 12 let nevhodný.
 ČTVRTEK 21. 2. 9.00 fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol Slavičín.
Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/

Hrají: Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni
Arcuri, Antonio Frasca, Juan Dario Bonetti

V římské věznici Rebibbia předstupuje před publi-
kum skupina vězňů, aby zde odehrála klasickou tragé-
dii Williama Shakespeara Julius Caesar. Aplaus publi-
ka zní jako otevírání brány, ale tito herci se po stažení
opony musí vrátit do svých cel odpykat své mimořád-
né tresty. Bratři Tavianiové, matadoři světové kinema-
tografi e (Padre padrone, Noc svatého Vavřince), strávili
šest měsíců v jedné z nejtvrdších italských věznic, aby
zaznamenali, jak se několik mužů pokouší proniknout 
do zdánlivě vzdálených rolí a skrze ně alespoň částeč-
ně překročit stín věznice. Film Caesar musí zemřít není
jen fi lmovým záznamem divadelní inscenace. V auten-
tickém prostředí věznice – v tmavých celách, v úzkých
chodbách a mezi dobře střeženými zdmi – se díky uni-
verzálnímu Shakespearovu jazyku prolínají dávné in-
triky, výhodné koalice i opravdová přátelství s životem
místních vězňů, kteří si v mnoha případech zadali se sa-
motnou italskou mafi í. 

Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč. Do 12
let nevhodný.
 SOBOTA 16. 2. 20.00 Městská knihovna

fi lm a škola
FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERIKOU – AR-

GENTINA 1
To nejlepší z argentinského fi lmu – digitální fi lmová 

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

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

tske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/

Projekt Voda pro Afriku 
Veolia Voda Česká republika a Nadační fond Veolia Veolia Voda Česká republika a Nadační fond Ve

také v letošním roce pokračovaly v projektu Voda pro Af-aké vé vvé vé vé vvé vé v lelelelelle lel toštoštoštoštošošššnímnínímnímnímnímnímním roce pokp račovaly yyyyyy v projektu Voda pro
riku spolu se společností Člověk v tísni. Stoprocentní výtě-iku su su su su su su polololololooo u su uuu uu e spolpolpolpolpolpolpolpolp ečnečnečnečnečnečnečnečnostostostostostosostostí Čí Čí Čí Čí Čí Čí Čí Čí Človlovlll ěk ěk ěkěkěkěěkěkěk v ttttttttísnssssnssss i. Stoproprorocencencencencencencenc tnítttttt  v
žek z prodeje karaf bude opět poskytnut na veřejnou sbírku žekkkkkkkk z  propropropropropropropror dejdejdejddededejdedeje keke kekekeke ke kkaraf bf bf bf bf bfbfbf budeudeudeeudeudeudeudeu  op op op opo o o ět ěttět posposposposposospospososkytkytkytkytkytkykytkytnutnutnutnutnutnutnuut na na nann  ve veeeeeřejřejřejřejřejřejřejře nouououounouououo  s sb s  s
Skutečná pomoc, kterou organizuje Člověk v tísni, o. p. s. Skutečečečečečečečnánánáná nánánánán popopopompopopopop oc, ktkktkktkk eroeroeroeroeroeroerou ouu ou ou oou orgargargargargargarganizuje Člověk v tísni, o. 

opra-Vybrané fi nančnnčnčnčnčnčnč í pí pí pí pí ppí pprosrorosrosrosrosrostřetřetřetřetřetřtřetřetředkydkddkddkddkdd  budou použity na o
vu vodního vrtu na etiopském venkově. 

Finanční prostředky z minulých ročníků byly použity 
mj. na opravu vodního vrtu v lokalitě Lower Lenda a ve ves-
nici Gururo Bucho v okrese Alaba. Voda znamená život 
a v Etiopii to platí víc než kdekoli jinde. Až 74 % obyvatel 
na venkově nemá přístup k nezávadné vodě. Na nemoci 
způsobené kontaminovanou vodou zemře v Etiopii 55 ti-
síc malých dětí ročně.

Karafy z křišťálového skla s motivem slonů bylo mož-
né zakoupit v Praze – Brně – Ostravě, nebo objednat v e-
shopu Nadačního fondu Veolia. Krásná karafa může být 
jedinečným dárkem, ale i potěšením z vícenásobné pomo-
ci. Především opět pomůžeme v Etiopii, podpoříme společ-
nost Člověk v tísni, která tam naši společnou pomoc zre-
alizuje. Letos se prodávalo i na netradičních prodejních 
místech – přímo ve skvělých chráněných kavárnách či 
krámcích. Chtěli jsme dát opět příležitost pomáhat i lidem 
s postižením, kteří se podíleli na balení a expedici karaf.

Více na www.vodaproafriku.cz
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668 – 24 hodin denně – havárie i zákaz-

nické záležitosti na www.smv.cz

Přijímáme objednávky
na SADBOVÉ BRAMBORY – 7 druhů
Pestrá nabídka semen značky SEMO Smržice

Zahrádkářské a chovatelské
potřeby, Slavičín 109

VŠE PRO PSY, KOČKY, HLODAVCE, 
PTACTVO

Široký výběr pamlsků a doplňků 
Oblečky, pelíšky obojky, kočkolity, peletky
a krmivo pro hlodavce
Kompletní péče o srst

Tel.: +420 777 341 654

DĚTSKÝ OBCHOD SLUNÍČKO
Slavičín, K Nábřeží

nabízí široký sortiment dětského obleče-
ní značkových fi rem, např.:
DISNEY WOLF KUGO WORD
GAMER  HELLO  KITTY  TO-
MAS & FRIENDS a další,
VŠE ZA SUPER CENY.

Dále nabízíme: SLUŽBY BAZÁRKU
nadměrné velikosti L, XL, XXL, XXXL 
TERMO PRÁDLO

AKCE ÚNOR
BOWLING 
SLAVIČÍN

Bowlinng – 779 Kč/hhod.
SSleva 56 %

Platí:  neděle až čtvrteek
Nábor účastníkůů březnoového 

bowllingovéhho turnajje

AKCE ÚNOR

Hledám vyučujícího
nejlépe anglicky mluvícího pro
mírně pokročilého studenta angličtiny 
na 2x 2 hodiny týdně. Tel.: 608 275 980

PRODÁM
byt ve Slavičíně 3+1 v přízemí,

cena dohodou. Tel.: 731 461 503

KOMINICKÉ PRÁCE
Pooláček Petr

Tel.: 732 584 877

Valaašskéé křooooví 
220113

7. – 10. března
Sokolovna Slavičín

Na proogramu mimo jiné 
2 ppremiérry divadla Semtamfóór

Programm budee uveřejnněn v půlce úúnnnora 
na stránkácch wwww.semtamfor.czzz

Projektt Valašsské křovíí 2013 podpoorruují: 
město SSlavičín,, Zlínskýý kraj, Ministeersstvo 
kulturyy ČR, RCCK, a. s.. a Junák Slavvičččín Placená inzerce
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Novoroční čas bývá obvykle spjat s bi-
lancováním a ohlédnutím se za rokem uply-
nulým. V následujících řádcích zmíním, co
znamenal rok 2012 pro skauty ze Slavičína.

Už začátkem února jsme se v devíti lidech
vypravili za kulturou i zábavou do našeho
hlavního města. V březnu jsme navštívili
laser arénu ve Zlíně, zatímco v dubnu nás
čekal nás čekal tradiční výstup na Ivanče-

šich webových stránek junakslavicin.web-
mium.com. 

Na závěr dodám, že naše středisko stále 
přijímá nové členy, tudíž máte-li zájem stát 
se skautem, neváhejte přijít na některou 
z oddílovek, ty bývají každý pátek od 16.00 
do 17.30 hodin. Roman Štěpánek

V loňském roce došlo v cimbálové muzi-
ce Slavičan, která neodmyslitelně patří k měs-
tu Slavičín, k dílčím změnám. Rozloučily se
s námi Anna a Štěpánka Jordánovy a Ema
Klabenešová. Všem třem děvčatům bych chtěl
jménem Slavičanu poděkovat za dlouholetou
muzikantskou činnost v souboru a popřát jim
hodně úspěchů jak v pracovním, tak rodin-
ném životě.

Na post primášky nastoupila Aneta No-
váková, a novými členkami muziky se staly
houslistky Zuzana Hyblová a Marie Ludíková.

Cimbálovou muziku Slavičan můžete sly-
šet na veřejných prezentačních akcích měs-
ta i na soukromých a fi remních večírcích.
Za zmínku určitě stojí loňský listopadový kon-
cert se skupinou Dareband či Rozsvícení vá-
nočního stromu ve Slavičíně, kde má Slavičan
již tradičně svůj stan, který nelze přehlédnout.

Rok 2013 zahájil soubor účinkováním
na ojedinělé oslavě stých narozenin paní
Františky Fichtové ve Sv. Štěpáně, 19. ledna
uspořádal ve spolupráci s městem Slavičín ju-
bilejní desátý Valašský bál, 1. února vystoupí
na „Podtatranskom vinárskom plese“ ve slo-
venské Veľké Lomnici. 

V letních měsících bude muzika realizovat 

svoje druhé CD, které pokřtí v sobotu 23. lis-
topadu 2013 v Sokolovně na společném kon-
certu se skupinami Fleret, který v letošním
roce slaví třicet let své činnosti, a Dareband. 

Chtěl bych co nejsrdečněji poděkovat fi r-
mám a institucím, které nás podporují. Je to
město Slavičín, CAMO a WTA Group. Podě-
kování patří rovněž Vám, návštěvníkům na-
šich akcí, za přízeň. A za Slavičan můžu slí-
bit, že se budeme i nadále snažit zpříjemňo-
vat Váš život lidovou písničkou. 

Mgr. Aleš Ptáček – manažer CM Slavičan

nu v Beskydech – památník skau-
tům popraveným při protinacis-
tickém odboji. Po šestileté pauze
jsme opět uspořádali tábor v pod-
sadových stanech, tentokrát neda-
leko Vlachovic, u potoka Svibor-
ka, z něhož se na čtrnáct dní sta-
la zlatonosná řeka Criple creek.
Závěrem léta vyrazila čtyřčlenná
expedice tvořená staršími skauty
a činovníky do ukrajinského měs-
ta Oděsy, navázali jsme tak na tra-
dici putování v zakarpatské Ukraji-
ně a Rumunsku. Začátek školního
roku jsme naším členům zpříjem-
nili slaňováním na Čertových ska-

lách, a v době, kdy měl přijíždět Martin na bí-
lém koni, jsme odjeli do Rožnova pod Radhoš-
těm navštívit lanové centrum. Dva dny před
příchodem Ježíška jsme zdárně rozvezli Bet-
lémské světlo a uspořádali vánoční oddílovku.

Za připomenutí stojí fakt, že loni tomu bylo
sto let od založení skautingu na území ČR.

O akcích v roce 2013 budeme průběžně
informovat prostřednictvím zpravodaje a na-

Rok 2012 z pohledu skautů

Slavičan byl, je, a bude


