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

ÚNOR/2014
periodický tisk územního samosprávného celku

Ročník XXXVII I z p r a v o d a j
osprávného celku

S L A V I Č Í NS L A V I Č Í N SS K ÝK Ý

Svoz tříděného odpadu

Tříkrálová sbírka

nebytových prostor
Záměr na pronájem 

Tříkrálová sbírka je dobročinnou akcí
pořádanou pravidelně každý rok začátkem
ledna. Jejím smyslem je nejenom shromáždění
fi nančního obnosu, který je pak využit všude
tam, kde je potřeba, ale také snahou přinést 
radostnou zvěst o narození Krista. V našem
městě a okolních vesnicích zazněly hlasy
malých králů tentokrát v sobotu 4. ledna 2014.
V tento den koledovalo ve farnostech Slavičín,
Újezd, Vlachovice a Štítná nad Vláří-Popov
celkem 69 skupinek, to je 69 vedoucích a 213
koledníčků. 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce touto
cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv
podíleli na Tříkrálové sbírce 2014. Poděkování
patří především malým koledníkům a jejich
vedoucím, kteří prosili o fi nanční dar na po-
moc těm, kteří si sami pomoci nemohou
nebo neumějí. Zvláštní poděkování patří
P. Mgr. Miroslavovi Strnadovi za farnost 
Slavičín, který dal koledníkům na jejich cestu
požehnání, P. Janu Moučkovi za farnost Újezd,
P. Andreji Bystrzyckemu za farnost Štítná nad
Vláří-Popov a P. Janu Vavřincovi Černému
za farnost Vlachovice za jejich pomoc při
organizaci sbírky. Velké díky patří katechetce
Janě Adámkové za pomoc při sestavování
jednotlivých skupinek koledníků. Poděkování

zasíláme Městskému úřadu Slavičín a všem
pracovníkům obecních úřadů, kteří nám
pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek,
a také členům Policie ČR za dohled nad
bezpečným průběhem sbírky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 činí
celkem 442 149 Kč. Tato částka bude využita
v uvedených farnostech pro pomoc rodinám,
matkám v tísni, starým a nemocným, lidem
v nouzi, na humanitární pomoc a na podporu
charitního díla.

Magda Zůbková, koordinátorka TKS,
Mgr. Milena Tománková, ředitelka

Tříkrálová sbírka 2014
Vybráno  v obci
nebo její části

Částka rok 
2013

Částka rok 
2014

Slavičín 108 976 Kč 105 299 Kč

Divnice 8 155 Kč 8 157 Kč

Hrádek 20 084 Kč 21 567 Kč

Nevšová 14 540 Kč 15 495 Kč

Bohuslavice 9 498 Kč 10 288 Kč

Lipová 13 425 Kč 15 193 Kč

Petrůvka 10 795 Kč 11 682 Kč

Rudimov 10 643 Kč 14 500 Kč

Štítná nad Vláří-Popov 62 983 Kč 70 528 Kč

Rokytnice 22 065 Kč 20 397 Kč

Jestřabí 10 068 Kč  8 741 Kč

Újezd 26 834 Kč 26 484 Kč

Slopné 22 846 Kč 23 140 Kč

Vysoké Pole 19 536Kč 19 888 Kč

Drnovice 11 170 Kč 11 456 Kč

Loučka 13 997 Kč 13 068 Kč

Vlachovice 36 689 Kč 33 231 Kč

Haluzice 1 900 Kč 2 150 Kč

Vlachova Lhota 5 961 Kč 7 160 Kč

Křekov 3 991 Kč 3 725 Kč

Celková částka 434 156 Kč 442 149 Kč

Město Slavičín zveřejňuje záměr 
na pronájem nemovitého majetku města 
na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění.
Předmět

Pronájem nebytových pros tor 
v I. nadzemním podlaží domu č. p. 841, 
ul. K Nábřeží, v k. ú. Slavičín o celkové 
výměře 103,98 m2.
Podmínky pronájmu 
- účel využití nebytových prostor 
- doba pronájmu do 31. 12. 2017
Výše nájemného
(od 1. 3. 2014 v Kč/m2/rok)
– prodejní plochy 660 Kč
– ostatní plochy 540 Kč

Od 1. 1. 2015 je pronajímatel oprávněn
každoročně jednostranně zvýšit nájemné
maximálně o 10 % ročně a míru infl ace
zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

Nájemné bude hrazeno ve čtvrtletních
splátkách splatných vždy k 15. dni prvního
měsíce čtvrtletí.
Zálohy na služby

Čtvrtletní úhrada záloh na služby (otop,
voda…) činí cca 13 000 Kč a bude hrazena
spolu s nájemným.

Elektrická energie spotřebovaná přímo
v provozovně bude hrazena nájemcem
přímo dodavateli energie podle samostat-
ného elektroměru.

Zájemci o pronájem mohou podávat 
své žádosti na BTH Slavičín, spol. s. r. o.,
Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel.:
577 341 041. Žádost musí obsahovat jméno,
příjmení, dat. narození, bydliště, telefon,
účel využití nebytových prostor. 

plasty – 4. 2.
papír a náppojové kaartony – 119. 2.
sklo – 5. 2.
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Proč se u stavebních akcí objevují
vícepráce? Nedochází tak neoprávněně
k navyšování cen zakázek? 

Veškeré stavební zakázky se samozřejmě
soutěží v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. K navýšení ceny zakázky
může dojít v případě, že se prokáže, že je
potřeba udělat další práce, které nebyly
v položkovém rozpočtu. Např. v rozpočtu
máte uvedeno, že při opravě fasády bude
obnoveno 10 % zvětralé fasády. Až dodavatel
postaví lešení a fasáda se kompletně prověří,
pak teprve zjistíte, že opravit je třeba 50 %
fasády anebo nejlépe fasádu udělat zcela
novou. Pak je logické, že je třeba dodavateli
tyto dodatečné práce zaplatit. Práce jsou
pak oceněny jednotkovou cenou, kterou
dodavatel nabídl ve výběrovém řízení. Tím
je zajištěno, že na tyto dodatečné práce
dostáváme nejlepší možnou cenu, která je
určena výběrovým řízením.

Může se také jednat o práce, které
v rozpočtu vůbec nebyly, protože inves-
tor neuvažoval o tom, že práce provede.
To je ponejvíce u rekonstrukcí – např.

Ptají se lidé…

Výsledky hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve Slavičíně

se rozhodnete částečně rekonstruovat Váš
dům a řeknete si, že schodiště je ještě dobré
(nebo na něj nemáte peníze) a z plánů jej
vynecháte. Před dokončením rekonstrukce se
ale rozhodnete jinak – výběrové řízení Vám
třeba uspořilo fi nance – a tak se rozhodnete
ještě práci zadat. V takovýchto případech
oslovíme dodavatele, aby práci nacenil, cenu
ověříme na trhu u ostatních dodavatelů a práci
zadáme tomu nejlevnějšímu. Takže opět forma
výběrového řízení.

Ceny zakázek tak hlídá právě veřejné
výběrové řízení, dále technický dozor inves-
tora, kterým je většinou externista, pracovníci
odboru investic a v neposlední řadě rada
města, která schvaluje veškeré smlouvy. 

Proč ještě není opravené městské
koupaliště? Mluví se o tom už tolik let a pořád
se nic neděje.

Problém s městským koupalištěm tkví
v pozemcích, na kterých se koupaliště nachází.
Tyto pozemky dříve patřily rodině Wichterlů,
stejně jako přilehlý zámecký park, zámek
a mnoho dalších nemovitostí a pozemků.
Jelikož pozemky byly ve vlastnictví státu,
požádali potomci původních majitelů v 90.
letech minulého století v rámci restitucí
o jejich vydání. Některé majetky byly vy-
dány záhy (např. zámek a park), u jiných

Hlasování v jednotlivých okrscích v 1. kole

*Postoupili do druhého kola v rámci celého obvodu č. 80Hlasování v jednotlivých okrscích v 2. kole

Zdroj: ČSÚ, zpracovala I. Florešová, podrobné informace naleznete na www.volby.cz 

Celkové
pořa dí ve
Slavičíně

Příjmení a jméno kandidáta
Volební okrsky

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5   č. 6 č. 7 č. 8 celkem
za Slavičín

1. Juřenčáková Jana, Ing. 123 90 45 70 67 75 31 19 520
2. Kovaříková Milena, Mgr. 28 43 36 32 43 21 6 5 214
3. Lukáš Libor* 34 32 38 28 26 35 4 7 204
4. Kunčar Patrik, Bc.* 32 38 9 14 8 23 4 31 159
5. Talaš Pavel, MUDr. 17 15 18 20 24 9 2 11 116
6. Rafaja Radomír 9 10 20 12 28 6 2 2 89
7. Zdráhalová Lapčíková Zuzana, Mgr. 6 5 3 7 11 5 1 0 38

8. 
Maděra Luděk, Ing. 5 2 1 2 6 2 0 0 18
Remeš Jiří 2 2 4 0 1 8 0 1 18

Voliči v seznamu 908 1 057 705 681 881 708 265 421 5 626
Vydané obálky 258 240 175 187 221 184 51 77 1 393
Odevzdané obálky 258 240 175 186 219 184 51 77 1 390
Platné hlasy 256 237 174 185 214 184 50 76 1 376
Volební účast v % 28,41 22,71 24,82 27,46 25,09 25,99 19,25 18,29 24,76

Celkové
pořadí ve
Slavičíně

Příjmení a jméno kandidáta
Volební okrsky

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5   č. 6 č. 7 č. 8 celkem
za Slavičín

1. Lukáš Libor 73 71 74 77 81 65 23 11 475

2. Kunčar Patrik, Bc.* 108 91 35 39 52 48 17 54 444

Voliči v seznamu 910 1056 705 681 881 707 264 421 5 625

Vydané obálky 181 165 109 116 137 116 41 65 930

Odevzdané obálky 181 164 109 116 137 116 41 65 929

Platné hlasy 181 162 109 116 133 113 40 65 919

Volební účast v % 19,89 15,63 15,46 17,03 15,55 16,41 15,53 15,44 16,53

*Zvolený senátor v rámci celého obvodu č. 80

se vydání táhlo dlouhé roky. Protože jsme 
měli o pozemky pod koupalištěm zájem, 
tak jsme psali, urgovali, sháněli doklady, 
žádali, až byla konečně restituce vyřízena. 
Pozemky zůstaly státu. Žádali jsme, aby nám 
pozemky byly státem převedeny bezúplatně, 
protože provoz koupaliště město každoročně 
nemalou částkou dotuje a tím vytváří 
veřejnou službu. Naší žádosti vyhověno 
nebylo a teprve v závěru roku 2013 nám 
byly nabídnuty pozemky k odkoupení 
za cenu 660 tis. Kč. Tato nabídka bude 
předložena ke schválení na nejbližším 
zasedání zastupitelstva města, které se 
koná 26. 2. 2014. Věříme, že nabídku zastu-
pitelstvo přijme a pozemky odkoupíme. To 
nám konečně po dlouhých letech umožní 
zahájit přípravu rekonstrukce a to studií 
a následně projektovou dokumentací, 
stavebním povolením a realizací. Určitě 
je třeba opravit vanu koupaliště, moderni-
zovat technologii, postavit nové obslužné 
objekty, rozšířit využití např. o plážový 
volejbal atd. To vše zřejmě v několika 
etapách, protože náklady budou opravdu 
velké. Ale dobrá zpráva je, že teď už to 
konečně bude jen na nás a budeme moci 
zahájit přípravu rekonstrukce. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta
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Výsledky lednové e-aukce na dodávku plynu a elektřiny 
E-aukce energií konané 15. 1. 2014 se 

zúčastnilo ze Slavičína celkem 68 domác-
ností. Jednalo se o první e-aukci domácností
společnosti B4F, s. r. o., po intervenci ČNB.
Z vysoutěžených cen je patrné, že regulace
koruny se promítla i do vysoutěžených cen
energií.

U plynu došlo oproti letní aukci
k mírnému nárůstu. Přesto je však cena
812 Kč/MwH pro mnohé účastníky e-aukce
nižší než mají nasmlouváno dosud. Navíc
se podařilo vysoutěžit nulové poplatky

za tzv. stálé měsíční platby, což samo o sobě
představuje úsporu cca 1 500 – 2 000 Kč
ročně, v závislosti na stávajícím dodavateli.
Průměrná úspora na plynu se díky aukci
vyšplhala na 27,6 %.

Podobná je situace i u elektrické ener-
g ie. Opět došlo k mírnému nárůstu
vysoutěžených cen oproti aukci z léta 2013.
I přesto občané díky aukci ušetřili průměrně
23,4 % na silové elektřině. Poplatky za stálé
měsíční platby jsou také nulové. Tato
kombinace pro mnohé domácnosti může

znamenat významnou úsporu.
Vlastní soutěž je tedy za námi a nyní 

společnost B4F, s. r. o., bude informovat 
jednotlivé občany s individuálním výpočtem 
úspory každé domácnosti, která zváží a roz-
hodne se, zda je pro ně nabídka nových 
cen komodit zajímavá a případně uzavře 
smlouvu. Navrhované smlouvy včetně ob-
chodních podmínek budeme mít možnost 
předem zkontrolovat tak, aby odpovídaly 
standardním podmínkám.

Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Upozorňujeme majitele psů, že podle plat-
né obecně závazné vyhlášky města je místní
poplatek ze psů splatný do 15. února 2014. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti
na Městském úřadě ve Slavičíně – ekonomický
odbor, dveře č. 209.

V případě bezhotovostní platby převodem
z účtu je nutno předem požádat o sdělení
identifi kačních údajů k platbě pro konkrét-
ního poplatníka místního poplatku ze psa. Tyto
údaje poskytne referentka ekonomického
odboru p. Čížová, 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 držitele psa.

poplatek
za 1 psa

poplatek za druhého
a každého 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

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

Majitelům psů, kteří držení psa dosud
neohlásili, připomínáme zákonnou povinnost 
ohlášení držení psa do 15 dnů od jeho pořízení.
Taktéž osoby, které jsou od placení místního
poplatku ze psů ze zákona osvobozeny, mají
povinnost držení psa ohlásit a nárok na os-
vobození správci poplatku prokázat.

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

Ekonomický odbor MěÚ Slavičín

Živnostenský úřad upozorňuje pod-
nikatele provozující prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo lihovin 
na novelu živnostenského zákona, prove-
denou zákonem č. 309/2013 Sb., účinným 
od 17. 10. 2013. Novela mimo jiné rozšiřuje 
dosavadní předmět podnikání koncesované 
živnosti „Výroba a úprava kvasného lihu, 
konzumního lihu, lihovin a ostatních alko-
holických nápojů (s výjimkou piva, ovocných 
vín, ostatních vín a medoviny a ovocných 
destilátů získaných pěstitelským pálením)“
o prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin.

Podnikatelé, kteří jsou ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona oprávněni prodá-
vat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, 
mohou v této činnosti pokračovat po dobu 
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Pokud podnikatelé hodlají i po této 
lhůtě prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo 
lihoviny, musí nejpozději do 17. 4. 2014 požá-
dat živnostenský úřad o koncesi na prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu nebo 
lihovin. Povinnost se vztahuje na všechny 
podnikatele, kteří se zabývají distribucí 
a prodejem kvasného lihu, konzumního 
lihu nebo lihovin jak podnikatelům, tak 
i konečným spotřebitelům.

Kromě prodejců lihovin v obchodech 
se povinnost vztahuje také na podnikatele, 
kteří lihoviny prodávají v restauračních 
zařízeních, stáncích, v dopravních 
prostředcích, případně i jiným způsobem. 
Přijetí žádosti o koncesi pro stávající 
prodejce lihovin nepodléhá správnímu 
poplatku a současně není třeba splnit žádné 
kvalifi kační předpoklady.

Pokud podnikatelé nepodají žádost 
o koncesi na prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu nebo lihovin ve stanovené lhůtě 
tj. do 17.4.2014, právo prodávat kvasný líh, 
konzumní líh nebo lihoviny jim zaniká.

Bližší informace podají pracovníci Obec-
ního živnostenského úřadu Luhačovice, 
pracoviště: Masarykova 137, 3. patro, 
tel.: 577 197 261 – 263, 577 197 270.

Úřední hodiny: pondělí, středa 7.30 – 
12.00, 13.00 – 17.00 hodin. Neúřední hodiny 
(po dohodě): úterý, čtvrtek, pátek 7.30 – 12.00, 
13.00 – 14.30 hodin.

Doporučujeme podnikatelům neod-
kládat podání žádosti o koncesi z důvodu 
očekávaného zvýšeného množství žádostí 
a možného tvoření front na úřadě.

Upozornění
Městský úřad Luhačovice upozorňuje, že 

od 3. února 2014 bude sociální odbor přemístěn 
na adresu: Masarykova 137, 763 26 Luhačovice 
(naproti prodejny Albert), 3. poschodí.

Po vánočních prázdninách jsme se znovu 
pustili s chutí do práce. Klasickou výuku 
nám zpestřilo pozvání členek místního DIA-
KLUBU. Ve dnech 6. – 9. ledna si pro nás 
v Horákově vile připravily „přástky“. Jedná 
se o starý zvyk, kdy se domlouvaly ženy 
na vesnici na společném draní peří.  Děti si
vyzkoušely, jakou dá práci  nadrhnout  třeba
jenom malou hromádku.  Kdo byl šikovný,
mohl si vyrobit i mašlovačku. Paní Filáková
nám poutavě vyprávěla, jak to bylo dřív, 
navíc si děti rozšířily slovní zásobu o  spoustu 
valašských slov.  Naše tety pro nás nachys-
taly spoustu dobrot z Valašska a také jsme si 
společně zazpívali. Za pěkné dopoledne patří  
DIAKLUBU velký dík. 

Mgr. Šárka Končická

Základdní školaa praktická 
a Základní škola sppeciální Slaviččínnn

Hrádek naa Vlárskké drázee, Družstevní I, čč. 76, 
763 21, teelefon: 5577 341 2055 

ZZÁPPIS
Ředitelsství ZŠ prakticcké a ZŠ speeciiáální 

oznamuje,, že záápis žákků do 1. ročnníkkku naší 
školy pro šškolní rrok 2014/2015 se uuskkuteční 

dne  13. únoora  2014 

v hhlavní bbudově šškoly v době 
od 9.00 do 155.30 hodin. 

(Výjimečně je možnné dohoodnout náhraddnní termín 
– doo 15. 2. 2013.)

Mggr. Jarosslav Kunc, ředitel školly

ze psů na rok 2014
Úhrada místního poplatku Upozornění pro podnikatele 

Přřástkky na HHHHorákovvě vvile

ZŠ Malé Pole
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Akktiviity

 Příprava k přijímacím zkouškám SCIO
zdarma

Škola nabízí  možnosti k přípravě
na přijímací zkoušky: 1. testy přes internet,
2. přípravné kurzy přímo na gymnáziu, 3. PZ
nanečisto v budově gymnázia pro žáky, kteří
budou absolvovat přijímací zkoušky na naší
škole v oborech gymnázium, sociální péče,
mechatronik. Žák se písemně přihlásí na ad-
resu: gyslav@gjpslavicin.cz, uvede o jakou
možnost má zájem a svůj telefonní kontakt.
Poté mu bude podle vybrané možnosti
odesláno na jeho e-mail  zadání úloh, ter-
mín kurzů (5 týdnů po 2 hodinách). Termín
PZ nanečisto bude druhý březnový týden
a bude upřesněn na www dle termínů SCIO.
Den otevřených dveří pro žáky a jejich
rodiče 12. 2. 2014 od 8.00 do 17.00 hodin
v budovách gymnázia a SOŠ.

Prohlídka školy, seznámení s učebními
plány, vyučovanými předměty, podmínkami
ke studiu a přijetí ke studiu, atmosférou
školy. Seznámení s přijímacím řízením,
zkouškami nanečisto, přípravnými kurzy.
Sbírka – Fond Sidus

V pondělí 16. prosince 2013 se uskutečnila
na škole sbírka určená na léčbu nemocným

dětem. Zakoupením publikace„Jen na vlastní
nebezpečí“ za příspěvek 39 Kč jste udělali ra-
dost mnohým dětským pacientům. Děkujeme
za vaši podporu.
 Poděkování Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Jménem Charity sv. Vojtěcha Slavičín
děkujeme studentkám Barboře Krhovské
a Kamile Novákové z kvinty za příkladnou
reprezentaci školy na veřejnosti – aktivní
účast na Tříkrálové sbírce.
Děkujeme fi rmě Groz Beckert Czech 
za fi nanční dar 10 000 Kč na materiální
vybavení školy.
Dne 18. 12. 2013 se  uskutečnilo setkání
všech současných i bývalých zaměstnanců
školy na Záložně Slavičín.
Dne 20. 12. 2013 se uskutečnil závěrečný
taneční kurz  třídy G-1 a kvinty za účasti rodičů
a žáků. Akce se zúčastnilo na 250 návštěvníků.
 Dne 7. 2. proběhne pravidelný Ples
studentů v sále Sokolovny. Vstupné 100 Kč,
účast povolena jen u věku návštěvníka nad
18 let.
 Studentům gymnázia se změnil způsob
odkládání oblečení v šatnách. Staré drátěné
šatny byly nahrazeny šatními skříňkami
fi rmy TVD Technická výroba, a. s.
V měsíci únoru proběhne v galerii gymná-
zia výtvarná výstava Zdeňka Pivečky tisků
a fotografi í.

Mimoořádnýý úspěchh prrimáánů

Ocenění žáků primy v testování SCIO, 
nejplepší výsledek ve Zlínském kraji mezi 
žáky víceletých gymnázií získala: Vendula 
Martincová a Amálie Maryášová, které byly 
oceněny společností SCIO za nejlepší 
výsledek v testování OSP, Kateřina Váňová 
v matematice a Vendula Machalová 
v českém jazyce.

Ossobnní vzppooomínka na Janna Pivveeečku

Milí čtenáři,
dne 5.  ledna uplynulo 10 let od úmrtí 

Jana Pivečky. Člověka, jehož jméno nese 
naše škola v čestném názvu. Dovolte mi 
vzpomínku na tohoto pro mě nezapome-
nutelného „učitele“, neboť jeho životní 
příběh mě i dnes stále inspiruje, a to 
nejenom pro jeho práci a aktivity v naší 
škole. Několikrát mně při našich setkáních 
připomínal svou životní zkušenost: „Pane 
Maryáši, musíte si klást v práci i v životě 
mírně nepřiměřené úkoly.“ Pane Pivečko, 
velmi se o to snažím a doufám, že naše 
škola si Vaše jméno zaslouží, neboť vím, jak 
moc jste usiloval, aby slavičínské děti měly 
doma přístup ke kvalitnímu všeobecnému 
i odbornému vzdělávání. I po 10 letech Vám 
znovu děkuji. 

Josef Maryáš, ředitel školy

První měsíc nového roku je za námi, ale
dovolujeme si ještě připomenout poslední
třetinu kalendářního roku 2013, v níž
vrcholily práce v souvislosti s rekonstrukcí.
I v těchto nelehkých podmínkách se praco-
valo. Jednou z akcí, které se konaly v posled-
ním měsíci tohoto roku byla akce “Baví se 
celá rodina“, jejímž cílem bylo nejen pobavit 
rodinné týmy, ale i spolupodílet se na několika
tematických tvořivých dílničkách.

Máme za sebou v tomto měsíci smršť
šachových turnajů, kterých se naši malí
šachisté zúčastnili. V sobotu 11. 1. 2014, 
byli v Osvětimanech, kde se konal krajský
přebor starších žáků družstev. O den později,
v neděli 12. 1. 2014 se zúčastnili okresního
přeboru družstev ve Zlíně. Stejné přebory se
konaly i ve Slavičíně, a to v sobotu 25. 1. 2014
a v neděli 26. 1. 2014. V sobotu, 18. 1. 2014
se konalo mistrovství Valašska v Bystřičce.

Na stejný den připadla
i žákovská liga v Kroměříži.

Počínaje lednem probíhá
u nás v DDM každý týden
v pondělí v čase 15.00
– 16.00 hodin tematická
soutěž v KINECTU, jak
jinak než vždy s oceněním
– drobnou odměnou tomu
nejlepšímu.

Závěr ledna patřil „po-
loletkám“. A tak se zájemci
mohli zúčastnit poslední
lednový den buď výletu
do Galaxie Zlín nebo do Zla-
tého jablka. 

Letos opět pro vás
máme i nabídku – využít 
možnosti  „náskoku“ do záj-
mových kroužků, které
mají ještě volnější kapacitu,
i v průběhu školního roku.

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
Tato nabídka se týká pouze dále uvedených 
kroužků: papírový modelář, modeláři, aero-
bik, hasiči Slavičín, počítače. K této nabídce
se váže i lukrativnější platba. Dítě neuhradí 
pět měsíců docházky: únor – červen, ale 
pouze tři měsíce.

Tento měsíc jsme pracovali i na projek-
tech, jejichž cílem je rozšířit nabídku aktivit 
našeho zařízení, a to včetně jejich fi nancování. 
V tomto měsíci se budeme věnovat zejména 
přípravám na jarní prázdniny. To, že budou 
„šťavnaté“, o tom vás možná přesvědčí 
následující nabídka na týden od 3. 3. 
do 9. 3. 2014, v níž se můžete těšit na tyto, 
námi nabízené aktivity: LASER GAME Zlín, 
bowling, výlet do Zlatého jablka Zlín, ale 
i do Galaxie Zlín, bruslení Brumov, zábavné 
dopoledne v DDM, samozřejmě i se soutěží 
v kinectu. Děti DDM vystoupí v tomto měsíci 
na oslavě MDŽ v našem městě. Konec 
měsíce bude patřit tradičně modelářskému 
svátku, Slavičínskému šikulovi 2014. Tento se 
uskuteční  poslední březnový víkend.

Tvořivá dílnička
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Základní škola Slavičín-Vlára
Záávěrrečná ttaaanečníchh

Třináct let už ZŠ Slavičín-Vlára pořádá
bezplatný taneční kurz pro žáky devátého
ročníku. Vyvrcholením kurzu byla Závěrečná,
která 13. prosince zaplnila sál Sokolovny
do posledního místa. Rodiče, porota a všichni
hosté tleskali 22 párům, které předvedly devět 
tanců, jejichž základy se během deseti lekcí
naučily. Závěrečná měla tradiční průběh.
Po roztančení proběhla soutěž ve vybraných
tancích, poté následovalo hlasování diváků
o nejsympatičtější pár. Po ofi ciální části se
k našim tanečníkům přidali i hosté, rodinní
příslušníci a kamarádi. Všichni se výborně
bavili, takže doufáme, že jim na tento večer
zůstaly krásné vzpomínky. 

„Zopakujme si taneční ještě jednou, bylo
to super!“  Tato prosba žáků všechny potěšila
a byla největší odměnou.  

Ing. Milena Novotná

Neetradiční hhuudební zážžitek

Stalo se již tradicí, že každý ročník druhého
stupně Základní školy Vlára navštíví v rámci
doplnění učiva hudební výchovy Kongresové
centrum, sídlo zlínské Filharmonie Bohuslava
Martinů. Žáci osmého ročníku se v úterý
14. 1. 2014 zúčastnili koncertu s názvem
„ROCKSYMPHONY“. V programu byly
představeny nejznámější hity a balady od ka-
pel Metallica, Nazareth, Led Zeppelin, Europe,
Guns´n´ Roses, Black Sabbath, Malmsteen,
AC/DC a Scorpions v podání rockové kapely,
sólové zpěvačky Kristýny Daňhelové a sym-
fonického orchestru.

Na spokojených tvářích osmáků bylo vidět,
že se jednalo skutečně o netradiční hudební
zážitek! Mgr. Aleš Ptáček

MMámme ddííívčí footbbalový ttýýým

Po úspěšném školním roce 
2013, kdy kluci z naší školy 
získali v turnaji Coca-Cola 
Školský pohár bronzové me-
daile na Mistrovství republiky 
v Praze, se i dívky rozhodly, že 
chtějí také reprezentovat naši 
školu v této soutěži. Aby byly 
úspěšné, musí absolvovat fotba-
lovou přípravu na okresní kolo, 
které se bude hrát v polovině 

dubna. Protože se termín prvního kola blíží,
děvčata poctivě trénují a neztrácí nadšení.
Je vidět, že loňský úspěch školního týmu je
pro ně velkou motivací.  

Ing. David Ptáček

Přřipraavujemmmee se na Soči 22014

U příležitosti konání zimní olympiády
v Soči vyhlásil Český olympijský výbor
celostátní soutěž Moje olympiáda. A jak už
název napovídá, byla zaměřena na sport 
a olympismus. Měla 4 dílčí soutěže, některé
byly zvlášť rozdělené pro 1. a 2. stupeň.
Záleželo na každé škole, jestli se přihlásí
do všech nebo si vybere jen některou. Protože
naši žáci mají sportovního ducha, rozhodli se
zapojit do všech, a tak museli napsat kvíz se
sportovní tématikou, odběhat štafetu na sym-
bolických 2014 m, vytvořit fandítka a natočit 
video s pohybovou aktivitou. Na fandítka
a video se můžete podívat na Internetu, od-
kazy najdete na stránkách www.zsslavicin.cz
v rubrice Aktuality. Tím, že jsme se zapojili
do všech soutěží, máme větší šanci vyhrát 
účast na sportovně zábavném programu,
který bude probíhat během zimní olympiády
ve speciálně vybudovaném Olympijském
parku Soči – Letná 2014 v Praze. Jestli jsme
uspěli, se dozvíme na začátku února.

Ing. Petr Čechmánek,
Ing. David Ptáček

kVI. ročník PPáááťákiáddy 

14 .  l e d n a  2 014
dopoledne sportovní
hala ve Slavičíně ožila.
Stala se opět dějištěm
přátelského setkání
žáků 5. tříd ze základ-

ních škol Vlára a Malé Pole. Děti se roz-
losovaly do smíšených skupin a ty pak
na 10 stanovištích soutěžily v zajímavých
sportovních disciplínách, řešily různé
vědomostní a dovednostní úkoly. Na závěr
se všichni utkali ve vybíjené. 

Chtěli bychom, aby se při společných
akcích jako je Páťákiáda či Tvořivé dílny
setkávaly děti z různých škol, aby poznaly
prostředí a nové kamarády, se kterými v září
usednou do lavic v šestých třídách.

Mgr. Naděžda Zemánková

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné 
využívat 12 PC a Internet zdarma. Za poplatek 
je možnost tisku, kopírování a ukládání 
dokumentů na média, vazba dokumentů 
do plastových kroužků, laminování 
dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2014!
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Finanční svoboda aneb jak umíte
hospodařit se svými penězi?
Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 
700 Kč
Internet a komunikace přes internet – 
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 
minimálně 8 účastníků. Hlaste se na telefon-
ním čísle 577 342 822, 739 095 315 nebo přímo 
v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Používáme 
různé kreativní techniky a zároveň společně 
strávíme vždy pěkné středeční odpoledne. 
Bližší informace: paní lektorka Eva Bartošová 
na tel. čísle 777 913 782. Scházíme se každou 
středu od 16 hodin v domě č. p. 96 na Horním 
náměstí ve Slavičíně.
Plán aktivit na únor: šitý patchwork.

Hledáme účastníky do II. běhu projektu 
„Zkuste to s námi“

Jste zdravotně znevýhodnění a nemůžete 
najít práci? Nabízíme účast v projektu pro
zdravotně znevýhodněné do 45 let.

Co pro vás zdarma zabezpečíme? Poraden-
ský servis Bilanční diagnostika, motivační pro-
gram, Kurz informačních a komunikačních 
technologií, vhodný rekvalifikační kurz, 
proplacení cestovné a stravného v rámci 
realizace aktivit  projektu, vyhledávání 
vhodného zaměstnavatele se mzdovým 
příspěvkem ve 100% výši (včetně odvodů). 

V případě zájmu můžete získat bližší in-
formace v Nadaci Jana Pivečky nebo na tel. 
čísle 739 095 315.

Vzdělávacího střediska

Poděkkováání 
Nadace Janna Pivečky děkuje všem, kte-

ří podpořili nadaci zakoupením vstupenky 
na divadelní představení „Heslo morálka“.

Výtěžek bude použit na podporu programů
a aktivit Nadace Jana Pivečky.

Informace
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 12. února 2014
 vvzpoomeneme  5. smutné výročí 
úmrúúmrtí pana Stanislava RAKA

ze Sllavičína. 
SS láskkkouu u a úctou vvzpomíná manželka,

dceeera Jana a syyn Petr s rodinami. 
Zaa a tichou vzpoomínku děkujeme.

Dne 5.55  únorra 2014 14 14 uplupluplyneyneney  
10.10.10. vývývýročočo í úmrtmrrtí pppaníaníaní 

LibLibLibušeušeuše KAKA KAŠPAŠPAŠPARROVROVÉÉ zezeze Sl Sl Slaviaviviav čínčínč aa. 
Za Za Za tictictichouhouhou vzvz vzpompompomínkínku ddu děkuěkuěkuje j manmanželžell 

ZdeZdeZdeněkněkněk a  a a sysynsynovéovéé Z Zd Z eněk,  
MarMarMartintintin a  a RomR an.n.n. 

Dne 9... února 22014 vzpomeneme 
55. výročíí úmrtí pana

Jossefa ČADDY z Petrůvky. Y
S láskou vzpommínají a za tichou 

vzpomínku děkuují manželka a děti
s roddinami. ddi i

Dne 27. února 22014 vzpomeneme 
10. výročíí úmrtí pana 

ZZdeňka LUTONSSKÉHO ze Slavičína.
SS láskou a úctou vvzpomínají manželka

Olga, dcera Jaana a syn Martin 
s rodinami. Děkkujeme všem, kteří 

vzpomennou s námi.

ČČas běží a zastavit se nedá, 
zzatímmm co nám se zdá, že to bylo včera, 

ccoo zemřela maminka, babička, 
prababička,

ppaní Blažena JANOŠÍKOVÁ 
z BBohuslavic. Ale dál se točí svět 
a 9.. února 2014 už to bude 15 let. 

Za ttichou vzpomínku děkuje dcera 
Luuudmila s manželem a vnoučata 

s rodinami.

DneDnne 12. února 2014 uplyne 10 let 
od odd úmrtí naší maminky, babičky 

a paa prabraababičky, paní Marie REMEŠOVÉÉ
z Petrůvky. 

SS láskou a úctou vzpomíná 
a za tichou vzpomínku

dděěkuje dcera a syn s rodinami. 

Dnnee 10. února 2014 vzpomenemeD ú
99. smutné výročí úmrtí paní 

Maarccely CARBOLOVÉ ze Slavičína.
SS lááskkou a úctou vzpomínají manžel, 

dcerra Marcelka, rodina Carbolova 
a Tomšejova.

DDěěkujeme touto cestou za účast 
aa kkvětinové dary při posledním 

rozloučení s panem 
IIng. Josefem POLAŠTÍKEM

ze Slavičína. 
Záárooveň vyjadřujeme poděkování 

ppaní Bartošové za dojímavý
a profesionální proslov
při tomto rozloučení.

Zarrmmoucená manželka a dcera Jana
s manželem.

února 2014 bby se dožila Dne 111. 
aní90 lett pa Marie KOOSEČKOVÁ
března 2014 vvzpomeneme a dne 55. b
ých 100. narozenin pana nedožžitý
KOSEČKAKarla K  ze Slavičína.
u vzpomínku dděkují dcera Za tichhou
na, syn Lubommír a Jaroslav Marie a Jan

s rodinamii. 

února 2014 vzzpomenemeDne 288. ú
. výročí úmrtíí paní 20.

AJEROVÉBoženy PA  a dnne 19. června 
pomeneme 20. výročí mrtí2014 si ppřip
a paana Antonína PAAJERA, 
oba ze Slavičíína.o
a úctou vzpommínají dcery S láskoou a

s rodinamii. 

ne 18. února 2014 Dn
eneme 4. smuutné výročí vzpome

úmrtí naší miloované ú
paní Anntonie VRBOVÉ ze Slavičína.
S láskouu a úctou vzpommínají manžel,

syyn a dcery s roddinami. 

Děkkujeme touto cesstou všem
zúčastněěným za projeveenou soustrast 

a kvěětinové dary při posledním 
rozloučení s paanem 
Martinem HUŇŇOU.
Zarmoucená roodina. 

Děkujemme touto cestou vvšem za účast 
a kvěětinové dary při posledním 

rozloučení s paanem 
Emilemm URBANÍKEM ze Slavičína. 

Zarmoucená roodina. 

DDne 21. února 20144 
vzpomeeneme 10. smutné výročí 

úmrtí pana Ing. Lubomíra ŠŠTĚTINY
ze Slavičína. 

S láskouu a úctou vzpomínáá dcera 
Svvětlana s rodinou.. 

Dne 3. únorra 2014 uplyne 30 smsmsmutnutnutnutnutnýchýchýchýchých 
let, kdy nnás navždy opustiila paníaníaníananí 

Anna JUŘÍKOVÁ z Hrádku. 
S láskouu a úctou vzpomínná syn

s rodinou. 

Dne 220. února 2014 upllyne 
20 smutnných let, kdy nás nnavždy
opustil ppan Stanislav STEEJSKAL

ze Slavičína. 
S láskouu vzpomínají a za tichou 

vzpommínku děkují manžželka,
děti s rodinnami a ostatní příbbuzenstvo. 

Dne 1. února 2014 
vzpomeneme 6. výročí úúmrtí

pana Aloise RAŠKY ze Slaavičína. Y
Za tichou vzpomínku děěkují 

syn Jiří, snacha Jaroslaava, 
vnučka Petra 

s rodinou a vnuk Jiří s roddinou.

Společenská kronika
NAROZENÍ – prosinec
Jiří a Veronika Králíkovi – dcera Tereza
Pavel a Kateřina Borovi – dcera Vendula
Tomáš Liška a Nikola Pinďáková – syn Tomáš
Václav Haloda a Karolína Pilařová – syn Jakub
Lukáš Čajka a Štěpánka Šmotková – syn Jan

y

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
3. 12. 2013 František Dalecký, 76 let, Slavičín

 7. 12. 2013 Ing. Josef Polaštík, 91 let, Slavičín
 11. 12. 2013 Martin Huňa, 33 let, Slavičín
 23. 12. 2013 Viktorie Domorádová, 85 let, Hrádek
 23. 12. 2013 Václav Hnaníček, 75 let, Rokytnice
 30. 12. 2013 Emil Urbaník, 86 let, Slavičín
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Poradenské centrum R-EGO
Realizujeme:
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
pro cílovou skupinu 7 – 15 let (NZDM)
specifi cké programy primární prevence
pro základní školy a víceletá gymnázia
Jsme:
držitelem „Pověření pro výkon sociálně-
právní ochrany“
 držitelem „Certif ikátu odborné
způsobilosti na programy specifické
primární prevence poskytované v  rámci
školní docházky“
registrovanou sociální službou
.... co bylo .... co je .... co bude ....
Navázali jsme spolupráci se Střední
odbornou školou Luhačovice. Studentky
3. ročníku oboru Management umění
a reklamy v rámci  Studentské společnosti
3xM nám pomáhaly realizovat specifi cké
programy primární prevence na Základní
škole ve Vlachovicích a Základní škole
Malé Pole. Aktivně se zapojily do programu
a určitě je to přínos jak pro třídní kolektivy,
tak pro ně samotné v rámci praktických
dovedností  a  potažmo pro nás. Další
společné programy  nás  čekají nejen v měsíci
únoru, ale i v dalších měsících.
Příjemné  bylo dopolední setkání
v našem zařízení s pěstounskými rodi-
nami. Konkrétně se jednalo o vzdělávání

pěstounů z ORP Luhačovice, kteří mají
uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské
péče s OSPOD (oddělení sociálně právní
ochrany) Luhačovice. Toto je poměrně nová
věc podle novely 359/1999. Máme u nás
v ORP 14 pěstounských rodin, z toho jednu
rodinu, která vykonává pěstounskou péči
na přechodnou dobu. Dohodu s OSPOD má
uzavřeno 9 pěstounských rodin. Mnozí z nich
již absolvovali vzdělávání i u jiných orga-
nizací. Nadále se budeme snažit pokračovat 
v této spolupráci i v letošním roce.
 Zlínský kraj podpořil službu NZDM v roce
2013 částkou 17 000 Kč. Děkujeme.
Dále děkujeme za podporu zařízení panu
Vlastimilu Pastorčákovi – Elektro Pastorčák
a paní Jindřišce Vaclové. 
 Začátkem nového roku 2014 odstar-
toval další běh preventivních programů
na školských zařízeních v našem regionu.
Během druhého pololetí školního roku
proběhnou dle harmonogramu specifi cké
programy primární prevence na  15
školských zařízeních v našem regionu.
Spolupráce byla zahájena i s novými
školami ve Zlínském kraji. Cílem tematicky
zaměřených programů je dlouhodobá práce
s kolektivem s cílem prevence rizikových
projevů chování.
 Činnost v klubu je pro uživatele k dis-

pozici od pondělí do pátku v rámci provozní 
doby. Pokračuje celoroční hra „Lexikon 
chytré mládeže“. Každý měsíc jiné téma, 
jiné aktivity. Máme  za sebou 4 měsíce 
trvání a prozatím 4 vystavené „Lexikony“ 
v zařízení, které vytvořili sami návštěvníci. 
Tématem byl „Virtuální svět“, „Jak komu-
nikuji“, „Finanční gramotnost“, „Základy 
slušné etikety“. V měsíci únoru probíhá 
téma „Zdraví máš jen jedno“. Akce má pre-
ventivní charakter a cílem je posunout se 
dál, získat informace a povědomí o různých 
situacích, se kterými se jednotlivec či 
skupina může setkat. Umět se zorientovat 
ve společnosti a umět počítat i s riziky, 
které jsou všude kolem nás, umět správně 
reagovat.
Pomalu chystáme program na jarní 
prázdniny: 4. 3. zábavný den her, 5. 3. 
rukodělné aktivity, 6. 3. nocovka v klubu. 
Výhledově velikonoční bazárek v dubnu 
a i tradiční II. turnusy příměstského tábora 
v červenci a srpnu. Podrobné informace 
k jednotlivým aktivitám  budou vždy na we-
bových stránkách, případně se dostanou 
k uživatelům zařízení v době, kdy budou 
aktuální.

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková
Poradenské centrum R-Ego Slavičín

nám. Mezi Šenky 19
telefon: 577 341 446, 732 713 014 

www.r-ego.cz
e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz

Futsalisté slavičínského Jerevanu 
stále bojují v 1. celostátní lize v sálovém 
fotbalu - futsalu o postup do vyřazovacích 
bojů mezi posledních osm týmů a největší 
konkurenty mají v mužstvech z Větřní, 
Jilemnice, Zlína a Stonavy. Slavičanům 
skvěle vyšly turnaje v období vánočních 
svátků, kdy se v sestavě objevili i fotbalisté 
FC TVD Filip Macek a Petr Švach. Jerevan 
si doma poradil 3:0 s Vysokým Mýtem 
a překvapivě i s úřadujícím vícemistrem 
České republiky z Poličky v poměru 4:3. 
Po novém roce Valaši znovu ve slavičínské 
sportovní hale vyhráli kontumačně 5:0 nad 
Hradcem Králové a ve druhém utkání si 
poradili s krkonošskou Jilemnicí 3:1.

V okleštěné sestavě se vydali Slavičané 
11. ledna na turnaj celostátní ligy do Prahy, 
kde podlehli mistru ČR Chemcomexu Praha 
2:9 a nestačili ani na severočeský Nový Bor, 
se kterým prohráli 1:7. Další utkání odehrál 
Jerevan 25. ledna v Pohořelicích u Brna, 
kde se představil proti jihočeskému Větřní 
a základní část dokončí slavičínští futsalisté 
o týden později 1. února opět v Pohořelicích 
u Brna, kde budou soupeři Jerevanu 
severomoravská Stonava a regionální rival 
ze Zlína. Pro příznivce sálového fotbalu – 
futsalu je dobrou zprávou informace, že 
závěrečný turnaj Final four o mistra České 
republiky proběhne ve dnech 8. a 9. března 
v nedalekých Luhačovicích.

Překvapivého vítěze měl 31. ročník
Štěpánského turnaje v sálovém fotbalu
ve slavičínské sportovní hale v týmu
Kovaříků. Ti nejdříve postoupili ze základ-
ní skupiny na úkor obhájců prvenství
z Paneláků, aby v semifinále dostali
do kolen v penaltovém rozstřelu místní
Hugony, když v rozhodující penaltě selhal
znojemský  ligový fotbalista Jožka Hnaníček.
I ve fi nálovém klání proti hrádecké Závadě
stálo při pořadatelích turnaje štěstí, kdy
nejprve srovnal stav utkání tři sekundy před
koncem na 4:4 hráč ligového Slovácka Mar-
tin Holek a v penaltové loterii byli Kovaříci
opět úspěšnější.

w ww ww ww wwww ww ww wwwww wwww ww wwww www wwwwww wwww wwwwwww w wwwww .w .w .ww ..w .w .w .w .www .www .ww m emm eem em em em em eem em em eeeeem ts ts ts ts ts ts tsssss oo -ooo -o -o --o -o ---o ls ls ls ls ls ls ls ls lss ls lls ls ls lls l a va vaaa va vaaa vaa va vaaaaaa va vaaa va va vvvva vaa iiiii cii ccci ciii cii ciiii ciiiii c iiiii nii ni ni ni nnnnnni nnnnnnii nni nnni ni ni nn cccccccc. c.. zzzzzzzzzzzz

V A skupině dominovali Hugoni a s nimi 
do semifi nálových bojů po zásluze postoupila 
Závada. Ta v semifi nále jasně přehrála vítěze 
B skupiny Hadráře, kteří se ale prezen-
tovali sympatickými výkony a jejich brankář 
Gregušiak byl vyhlášen nejlepším gólmanem 
turnaje. Právě Hadráři v penaltovém rozstřelu 
o 3.  místo porazili Hugony a odnesli si pohár 
za 3. místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal
Bronislav Fojtík z týmu vítěze a nejlepším 
hráčem byl zvolen Michal Ocelík ze Závady. 
Ceny vítězným týmům předával starosta 
města Slavičína Ing. Jaroslav Končický. 
Pořadatelem již 32. ročníku bude HOPA 
a v turnaji bude hrát znovu osm celků.

ve hře o play off
Jerevan je stále Štěpánský turnaj opanovali Kovaříci před Závadou

Foto: Bronislav Fojtík, Vítěz turnaje – Kovaříci
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Pozvánky, kalendáře
1. 2. 20.00 Sokolovna
PLES MĚSTA
2. 2. 15.30 Sokolovna
DIVADLO NEJEN PRO DĚTI
7. 2. 20.00 Sokolovna
STUDENTSKÝ PLES
8. 2. 14.00 Sokolovna
KARNEVAL
14. 2. 20.00 Sokolovna
PLES PO NAŠEM...
22. 2. 20.00 Sokolovna
PLES ZŠ VLÁRA

Výstavy
Městské infocentrum
VÝSTAVA ZUŠ SLAVIČÍN
Městská knihovna
SVĚTLO A CIT
Galerie Jasmín
AKTY, M. PEŠKOVÁ

Připravujeme na březen:
1. 3. FAŠANKOVÝ PLES
13. – 16. 3. VALAŠSKÉ KŘOVÍ
28. – 30. 3. SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA 

Program na únor 2014
Po 3. 2. – 10.00 hod. Hry pro všestranný 
rozvoj
Út 4. 2. – 10.00 hod. Tvořílek pro roční
děti, 13.00 hod. Volná herna
 St 5. 2. – 10.00 hod. Hrajeme si 
s rybičkami 
Čt 6. 2. – 10.00 hod. Přednáška – Potra-
vinové alergie a intolerance + Projezme se
ke zdravému a štíhlému tělu, 13.00 hod. 
Volná herna
Pá 7. 2. – 10.00 hod. Tvořílek – srdíčka 
(přání k Valentýnu, různé techniky) 
 Po 10. 2. – 10.00 hod. Stavíme ze 
stavebnic
Út 11. 2. – 10.00 hod. Čtenářem od ba-
tolete, 13.00 hod. Volná herna     
 St 12. 2. – 10.00 hod. Hudební 
miniškolička pro roční děti
Čt 13. 2. – 10.00 hod. (14.00 hod.) Malý 
šikula – vyrábíme masky na karneval, 13.00
hod. Volná herna
Pá 14. 2. – 10.00 hod. Pohybové hrátky
 Po 17. 2. – 10.00 hod. Malujeme, 
omalováváme
Út 18. 2. – 10.00 hod. Karneval pro děti,
13.00 hod. Volná herna
St 19. 2. – 10.00 hod. Hrajeme si s razítky
 Čt 20. 2. – 10.00 hod. (14.00 hod.)
Tvořílek – krmítko a ptáčci, 13.00 hod. 
Volná herna
Pá 21. 2. – 10.00 hod. Hudební
miniškolička
Po 24. 2. – 10.00 hod. Básničky s po-
hybem
Út 25. 2. – 10.00 hod. Hry pro všestranný
rozvoj a pohybové hrátky pro roční děti, 
13.00 hod. Volná herna
 St 26. 2. – 10.00 hod. Skáčeme 
na trampolíně
 Čt 27. 2. – 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky, 
13.00 hod. Volná herna
Pá 28. 2. – 10.00 hod. Hrajeme si s mode-
línou

Více informací: web: http://mc.slavicin.
org/, facebook: Mateřské centrum 
Slavičín.

MC Slavičín
PPProgram na ú

M

Kuželkářský klub Slavičín
www.kkslaviccin.cz
Domácí zápasy v únoru 2014:
Krajský přeboor
KK CAMO Slavvičín B –– TJ Slaviaa Kroměříž, 
sobota 8. 2. 20014, 16.330 hodin
KK CAMO Slavvičín B –– TJ Zbrojoovka Vsetín 
B, sobota 22. 22. 2014, 16.30 hoddin
Dorostenci 1. liga
KK CAMO Slaavičín – TTJ Jiskra OOtrokovice, 
neděle 16. 2. 22014, 10..00 hodinn

Muži 3. liga
KK CAMO Slaavičín – TJ Krnovv, 
sobota 8. 2. 20014, 10.000 hodin
KK CAMO Slaavičín – SSokol Přeemyslovice, 
sobota 22. 2. 22014, 10..00 hodinn
(čtyřdráhová kkuželna Zlín)

Sbor dobroovolnýchh hasičů SSlavičín 
Vás zve na

MAAŠKKARNNÍ 
FAŠAANNKOOVÝ 

PPLEES
dne 1. 3. 2014 

od 19.30 na Sokolovně ve Slavičíně
HUUDBA: CLERA

Vstupné: 80 Kč, mmasky zddarma
Předpprodej vvstupenek:

od 1. 2. 20114 na haasičské zbbrojnici
(nnová buudova).

Teel.: 775 9987 805
Srdečnně zvouu pořadateelé

Dallší informace na 
http://wwww.sdhsllavicin.wwbs.cz/ 

nebo na Faacebookku Sdh Sllavičín. 

VVýýstavaa
praací žákků 

ZUŠŠ Sllaviččín 
p

– vvýtvarnný obor

Výýstava sse koná 
v Městskéém infoccentru Sllavičín 

a je kk vidění v průběhhu 
měsícee ledna aa února 2014 

vždy v otvvírací doobě infoccentra. 

Záklladní škkola Vlárra 
a SSdruženní rodičů 

Vás srdeečně zvve na traddiční

PPLEES 
ZŠ VLLÁRRA

v sobootu 22. úúnora 20114. 
Začátek ve 20.00 hodin 

v sále Sokolovny Slavičín. 

VVstupné: 100 Kč
Hudbba: SHOOWBANDD, 
polonéza žáků 9. třídd. 

Nutná rezeervace mmíst na teelefonu: 
577 3411 304.  

Senior klub Divnice Vás srdečně zve 
na tradiční

METLOVÝ 
na tradiční

BÁL
ETLOL

v pátek 21. února 2014, 
od 18.00 hodin,

v Obecním domě v Divnicích.
K tanci i poslechu hrají Patkovci, potěší

Vás předtančení a tombola.

ZŠ Maalé Pole pořádá

KAARRNEEVALLLL 
v sobotu 88. únoora 20114, od 14.000 hhhodin, 

sáál Sokkolovnyy Slavičín.

Diskotéka, vysttoupenní LITTLE BBEEEANS 
a žáků škkoly, zzábavnné hry a souutěěěže…

OObčersstvení zzajištěno.
Srdečně zveme všechnny příznivcce tance, 

souttěží a zzábavy!  

Zveme Vás na výstavu obrazů

Martina Pešková
„AKTY“

galerie cukrárny Jasmín

Vernisáž v pátek 7. února 2014 
od 19.00 hodin. 
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Pořadatelé Farního plesu ve Slavičíně
srdečně děkují všem sponzorům a dárcům
za jejich dary do plesové tomboly.

Výtěžek v hodnotě 32 690 Kč byl
věnován Charitě sv. Vojtěcha ve Slavičíně.

Poděkování patří také všem těm, kteří se
plesu zúčastnili a vytvořili tak příjemnou
atmosféru a skvělou zábavu.

Vedení odddílu FC TTVD Slaviičín děkuje 
všem sponzorům zaa dary do tomboly 
na sportovní pples. Výýtěžek z pplesu bude
věnován na činnosst mládeežnických
družstev.

Poděkování
Srdečně děkujeme
pořadatelům Farního
plesu ve Slavičíně, 
kteří věnovali výtěžek
v hodnotě 32 690 Kč
Charitě sv. Vojtěcha
Slavičín. 

...patří minulosti, dovolím si krátké 
zhodnocení. Strom se rozsvítil v sobotu 
14. 12. 2013 v 16.00 hodin. S novým 
osvětlením, na které jsme byli zvědaví, 
jak vypadá ve skutečnosti (vybíralo se 
z katalogu). Počasí nám přálo, sešlo se dost 
návštěvníků, pozvání přijal starosta města 
Ing. Končický, milým překvapením byla 
návštěva předsedy hnutí Úsvit Tomia Oka-
mury, senátora Holíka a kandidáta do senátu 
MUDr. Talaše.

Poděkování patří dětem i paní učitelkám 
ze školky v Hrádku, neboť mají každý rok 
připravené pěkné vystoupení, žákům ze 
školy v Hrádku, kde nám pečou a krásně 
nazdobí perníky, které pak rozdáváme 
návštěvníkům, za hudební vystoupení 
p. Jeřábkovi, celou akci nám vždy ochotně 
ozvučí p. Svoboda a za pěkný ohňostroj 
p. Kubasovi.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nás 
podporují, díky nim můžeme výdělek 
rozdělit do školky, školy a nemocnice.

Eva Röderová, OV Hrádek

Vánoční strom 2013
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mohutné zápasníky sumó i křehké gejši. 
Dozvíte se více o japonské exotické kuchyni 
i o neobyčejných zvycích v typických japon-
ských restauracích. Jiří Mára je autorem 
sedmi cestopisných knih a dokumentárních 
fi lmů, které si můžete na besedě zakoupit 
za zvýhodněné ceny.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.

Středa  19. února 
Muži jsou křehcí aneb antidepresivní 

večírek bez iluzí – autorské čtení  Jana 
Buriana

Zábavný l iterární pořad známého 
pražského písničkáře, spisovatele a tele-
vizního moderátora. 

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.

O autorovi...
Jan Burian, muž mnoha uměleckých 

profesí, je synem českého avantgardního 
divadelníka E. F. Buriana, herečky a spiso-
vatelky Zuzany Kočové a vnukem operního 
pěvce Emila Buriana.  Jeho literární tvorba 
zahrnuje zejména fejetony a cestopisy. 
Od roku 1992 spolupracuje s Českou televizí, 
kde moderoval vlastní pořady – Posezení s Ja-
nem Burianem, Burianův den žen, případně 
skládá hudbu či pracuje na dokumentárních 
pořadech. Škála jeho uměleckých aktivit je 
nepřeberná. Do povědomí diváků se zapsal 
i jako moderátor literární soutěže Magnesia 
Litera a spolupracuje na mnoha pořadech 
Českého rozhlasu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Takovou otázku si klade spousta občanů
z Hrádku, proč přestal svítit vánoční strom
v sobotu 28. 12. 2013? Odpověd‘ zní – nevíme.
Snad se nelíbila světla na stromu, která byla 
vidět až moc, anebo málo nebo…

Šňůry od světel jsou 2 metry nad zemí,
ale ani to neodradilo někoho je odstřihnout. 
Osvětlení stálo 25 700 Kč a zapojení 8 135 Kč, 
nejenže vznikla fi nanční škoda, ale hlavně
narušení vánoční atmosféry už nikdo nevrátí.

Eva Röderová, OV Hrádek

Naše sdružení by rádo veřejnost seznámi-
lo s loňskou činností, v roce 2013 jsme s dětmi
uskutečnili hned několik zajímavých akcí.

V červnu to byl třídenní rehabilitační
pobyt v RS Jelenovská, který absolvujeme
opakovaně již několikátý rok ke spokoje-
nosti všech zúčastněných. V červenci jsme
se sešli v Envicentru ve Vysokém Poli,
prohlédli si farmu a okolí. Na závěr byl pro
nás připraven táborák, kde jsme si při kytaře
opekli špekáčky.

Každoročně podnikáme jednodenní
výlet, kde děti poznávají krásy přírody a his-
torii určité oblasti, tentokrát jsme se v srpnu
projeli lodí po Brněnské přehradě a navštívili
zrekonstruované muzeum Anthropos. Jedná
se o expozici nejstaršího osídlení Moravy.
Vřele všem doporučujeme, budova je doko-
nale bezbariérově přístupná.

Pravidelně si s dětmi jdeme zasportovat 
na bowling. Scházíme se také v přírodě při
opékání špekáčků a pouštění draků.

Se starým rokem jsme se rozloučili
na vánoční besídce, kde jsme si u stromečku
zazpívali koledy a dětem rozdali malé
dárečky.

Pracovnice knihovny ve Slavičíně
pro nás během roku připravily různé kvízy
a pohádkové představení, za což jim patří
náš dík a těšíme se na další spolupráci.

Mnohokrát děkujeme všem sponzorům,
kteří mají největší zásluhu na možné reali-
zaci našich plánů. Za rok 2013 náš velký
dík patří: městu Slavičín, fašankářům
a Mechanizačním službám, s. r. o. Bojkovice.

„Přátelé z lásky”

mailování, tiskové zprávy, registrování, řazení
a samozřejmě otázky: Zvládneme to časově?
Máme vůbec kdy? To bude divočina a Itálie! Ale
víte co? Když jsme si v září položily otázku, zda
do toho jdeme, všechny jsme hned odpověděly
ANO. A jsme krucipísekkurnikšopa
šťastné. Všichni jste psali, rezervovali
dárečky, zjišťovali, jaké přesně pyžámko
a panenka a stavebnice udělají konkrét-
nímu dítěti radost a nám se chtělo brečet 
a zpívat Happy Christmas a tancovat a psát 
sáhodlouhé dojmologie do zpravodaje (místo
obyčejného DÍKY)!

Díky Vám všem, těm, co jste letos objevili
Strom přání poprvé, těm, co si každoročně
rezervujete dárečky pro stejné děti, divadel-
ním spolkům a zaměstnancům fi rem, co se
skládají na dáreček, policistům i maminkám
na mateřské, PROSTĚ VŠEM DĚKUJEME!

Celý nový rok plný úsměvů přejí
Lejasaloňačky Markéta Smílková, Lenka
Málková, Jana Diatlová a Jana Jurigová.

Fotky z předání dárků najdete na našem
facebooku (Leja salon) nebo na našem webu
www.lejasalon.weebly.com.

Pozvání do knihovny

Proč?

„Přátelé z lásky“ 

Děkujeme všem Ježíškům Stromu 

přání Leja salonu pro dětské domovy!

sdružení pro handicapované děti
a mládež ze Slavičína a přilehlého okolí

Ráno už šestým rokem naklusáváme
do salonu, večer zamknout, jít se vyspat,
často tu trávíme i víkendy, takže v práci
už bezmála nocujeme a ... (dramatická hudba)
... do toho měl přijít 6. ročník Stromu přání pro
děti z dětských domovů. To znamená od září
plno papírování, domlouvání sponzorů,
mediálních partnerů, grafika, tiskárna,

1. – 22. února:
Světlo a cit – výstava fotografi í studentů

Střední průmyslové školy polytechnické
Zlín – centrum odborné přípravy. Výstava
je k vidění v galerii knihovny v její  půjčovní
době.

Čtvrtek 6. února
Knihovnička skřítka Nezbedníčka
Letos první setkání předškoláčků s kni-

hovnou, které bude světem dětských knížek
tradičně provázet skřítek Nezbedníček. Ten-
tokrát představí  ze své domácí knihovničky
příběh s názvem Krtek a zima. Soutěže,
hádanky, hry a malování jsou obvyklou
součástí pořadu.  Začátek: 15.00 hodin.  

Pátek 7. února
Japonsko – přednáška cestovatele  a spi-

sovatele Jiřího Máry
Beseda a projekce Jirky a Aleny Márových

Vás zavede do Země vycházejícího slunce.
Nahlédnete přímo do života japonské
rodiny a poznáte úžasnou pestrost taju-
plné země. Navštívíte tajemné chrámy,
překrásné zahrady, neklidné sopečné
oblasti i nespoutané vodopády. Projedete se
rychlodráhou šinkanzen, můžete obdivovat 

Dne 1. prosince 2013 uplynulo 20 let 
od doby, kdy Městská nemocnice Slavičín

Až do roku 2007 nemocnice pokračovala 
v akutní lůžkové péči v oboru interna, 
od roku 2008 pak došlo k transformaci 

slaví 20 let
Městská nemocnice 



11

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

únor/2014

voz nemocnice a investuje
do rekonstrukce budov a ob-
novy vnitřního vybavení.

Nemocnice tak v posledních
letech získala novou fasádu
díky zateplení budov, postupně
došlo k výměně všech oken
za plastová, většina pokojů byla
v y b av en a nov ý m i  p olo -
hovacími lůžky a nočními
stolky. Investuje se rovněž
do zdravotnické přístrojové
techniky.

V létě 2013 město investova-
lo pomocí dotačních titulů
do pořízení solárního systému
na ohřev užitkové vody, což by
mělo přinést značné úspory pro
nemocnici ve spotřebě plynu.

Koncem roku 2011 byla
provedena kompletní rekon-
strukce sociálních zařízení
na budově II a v závěru roku

2013 pak i na budově I. Díky tomu může
nemocnice nabídnout svým pacientům
kromě kvalitní léčebné péče i příjemnější
prostředí, ve kterém tráví svůj čas po dobu
mimo domov.

Na provoz nemocnice taktéž přispívají
formou fi nančních darů starostové obcí
ze spádové oblasti Slavičína, Valašských
Klobouk a Brumova-Bylnice. Této jejich
pomoci si vysoce vážíme.

Europe)  
Režie: Paolo Sorrentino
Scénář: Paolo Sorrentino, Umberto 

Contarello
Kamera: Luca Bigazzi
Hudba: Lele Marchitelli
Hrají: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo 

Verdone, Carlo Buccirosso, Isabella Fer-
rari, Giorgio Pasotti, Serena Grandi, Luca 
Marinelli, Vernon Dobtcheff, Fanny Ardant 

Drama /Komedie – Itálie /Francie, 2013, 
141 minut. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, 
ostatní  90 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný. 
 Čtvrtek 20. 2. 9.00 hodin, f ilm 
a škola
 PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK

Představení pro děti mateřských škol 
Slavičín. 
 Sobota 22. 2. 20.00 hodin – Horákova 
vila, fi lm a škola     
 H V Ě Z DY S V Ě T OV É H O F I L M U 
VE SLAVIČÍNĚ – ÚNOR S HUMPHREY 
BOGARTEM 2

Slavné fi lmy slavného hvězdy – digitální 
fi lmová projekce pro účastníky projektu. 
Vybírejte z titulů: Africká královna/Poklad 
na Sierra Madre. Na http://dokinavsobotu.
slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování 
o výběru. 

Vstup zdarma  
 Neděle 23. 2. 15.00 hodin, bijásekk
 CESTA DO FANTAZIE

Desetiletá Chihiro je obyčejná japonská 
holčička. Když se se svými rodiči vydává 

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

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Německo/Španělsko/Velká Británie, 2004, 
91 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 9. 2. 20.00 hodin
 VELKÁ NÁDHERA

Zlatý Globus 2014 za Nejlepší cizojazyčný 
fi lm 

Evropské fi lmové ceny 2014 – Nejlepší fi lm
Po obrazově i hudebně atraktivní road-

movie Tady to musí být (2011) sahá So-
rrentino po osvědčených prostředcích svého
jedinečného fi lmového stylu a opět přináší
vizuálně podmanivé komediální drama
o hledání smyslu vlastní existence a smíření se
s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem.
Příběh stárnoucího spisovatele a novináře
Jepa zasazuje Sorrentino do prostředí
„třpytivé“ vysoké smetánky podmanivého
Říma a po vzoru fi lmových velikánů Fe-
derica Felliniho a Michelangela Antonioniho
podává kritiku současné společnosti, žijící
v povrchnosti, přetvářce a zaslepenosti. Zou-
falý Babylon zbohatlíků, politiků, zločinců,
fi lmových hvězd, umělců, intelektuálů, ale
i komplikovaných i nestálých vztahů ožívá
v starověkých budovách a gigantických vilách
Říma a sledujeme ho očima rozčarovaného
Jepa, věčně se utápějícího v poháru gin tonicu
a ve víru nekonečných party. A nad tím vším
stojí Řím jako krásná, avšak mrtvá diva. (Film

 Sobota 8. 2. 20.00 hodin – Horákova vila,
fi lm a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU
VE SLAVIČÍNĚ – ÚNOR S HUMPHREY 
BOGARTEM 1

Slavné fi lmy slavného hvězdy – digitální
fi lmová projekce pro účastníky projektu.
Vybírejte z titulů: Maltézský sokol / Hluboký
spánek. Na http://dokinavsobotu.slavicin.
org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběru.

Vstup zdarma.
 Neděle 9. 2. 15.00 hodin,  bijásek  k

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Pohádková říše Gaya je v ohrožení. Má

v tom prsty žárlivý profesor Suchar. Svým
transformačním strojem ničí krásu pohád-
kové říše a krystal, který je jejím srdcem,
přemístil do lidské dimenze. Ale Zino a Boo
to tak nenechají. Nalézt ztracený krystal
je pro ně příležitostí ukázat, že jsou praví
hrdinové. Vydají se tedy do našeho světa, aby
krystal přinesli zpět. Bez něj by fantastická
říše Gaya zanikla. Nemají mnoho času. Říše
se pomalu rozpadá a naše hrdiny zbytečně
zdržují nepřátelé. (ofi ciální text distributora)
www.csfd.cz   

Režie: Holger Tappe, Lenard Fritz Kra-
winkel

Fant asy/Animovaný/Rodinný –

Vážení a  mmilí spoluobčanéé,
upřímně VVám děěkuji za výraznou 

podporu v pprvnímm i druhhém kole 
doplňovacích voleb ddo Senáttu ve zlín-
ském volebnímm obvoddě číslo 880.

I když výssledek z 18. leddna nebyl
z mého úhluu pohleddu vítězzný, velice 
si Vašich hlaasů vážíím a ješště jednou 
za ně děkuji. VVolby mi ukázaly, a výrazná 
podpora mnohha částíí volebníhho obvodu 
to potvrdila, žže hodnně lidí naa to dobré, 
co se pro ně udělaloo, nezapomíná. To 
mě samozřejmmě povzzbudilo. Chci také 
věřit tomu, že nnově zvoolený zásstupce lidu
bude zastupoovat zájjmy naššeho kraje 
co nejlépe a ve proospěch nnás všech. 
Ostatně to je jjedním z cílů paarlamentní
demokracie.

Za sebe chhci slíbitt, že i naadále budu 
dle svých moožností ppřispívatt k rozvoji 
našeho regionnu a buduu pro něj ppracovat..., 
protože to za to stojí.

Libor LLukáš, PPAATRIOT REGIONU 

akutní péče na následnou lůžkovou péči
s kapacitou 50 lůžek.

Městská nemocnice hraje významnou
roli v regionu nejen svým zaměřením, ale
podílí se rovněž na zaměstnanosti v re-
gionu. Nemocnice zaměstnává ročně kolem
60 kmenových zaměstnanců a dalších
20 pracovníků na dohody.

Město Slavičín, jakožto zřizovatel
nemocnice, pravidelně přispívá na pro-

Přestože situace ve zdravotnictv í 
neustále trpí nedostatkem finančních 
prostředků, věříme, že se v budoucnu 
podaří systém fi nancování nastavit tak, aby 
naše nemocnice sloužila další dlouhá léta 
našim spoluobčanům.

MUDr. Palkovský Libor,
ředitel nemocnice
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Resstauracee Zámek 
poořádá vee dnech

13. –– 15. únnora 20144 

ZVĚŘINOVÉ 
HODY 
Srrdečně zzveme! 

Objednávky na teleffonu: 7255 215 200. 

TOOTÁÁLNNÍ 
VÝPPROODEEJ

Textil 
Mirka

(napproti nemmocnice))
sleevy 30 %% – 80 %

pouze ddo vyproodání zássob

ZBAVÍME
VÁS 

DLUHŮ 
dle insolvenčního

zákona.
Zaplatíte pouze 30 % závazků.
Stop exekucím a pokutám!!!!!

Odborná konzultace ZDARMA!
Tel. číslo 739 443 274

ARAKAIN
A DYMYTRY 

ARAKAIN DYMYTRY TOUR 2014

8. března 2014, od 20.00 hodin, 
KD Klobučan Valašské Klobouky

Vstupné: 299 Kč, předprodej 
na Městském infocentru Slavičín. 

MICHAL DAVID
25. dubna 2014, zimní stadion 

Na Lapači Vsetín
Host: 5 Angels. Vstupné: 390 Kč.

Více info: www.oldharyagency.cz PERGOLY 
KUDELKA

- altány
- garážová stání

- zastřešení terasy
- vchodové přístřešky

Lubomír Kudelka
Tel. 732 871 719

PRODÁM BYT 
1+kk s balkonem, zvýšené přízemí,
v původním stavu.
Sídliště Malé Pole, U Zahrádek.
Telefon: 603 287 336. 

p p y , j j
zabloudí na opuštěnou lesní cestu, vedoucí
k záhadnému tunelu. Chihiro i její rodiče
se vydají dovnitř a objeví cosi, co považují
za opuštěný lunapark. Rodiče podlehnou 
lákavé nabídce občerstvení v opuštěných
stáncích, ale záhy se promění ve vepře.
Chihiro se snaží najít pomoc a narazí
na tajuplného chlapce jménem Haku. Ten
ji seznámí s duchy, kteří v noci lunapark
obývají a najde jí zaměstnání u Yubaby,
staré čarodějnice s malým tělem a velkou
hlavou, která provozuje obrovské lázně, kam
si chodí odpočinout milióny pozemských 
bohů a jiných fantastických bytostí. Zde
se skrývá jediná možnost, jak může Chi-
hiro zrušit zakletí svých rodičů a vrátit se
do lidského světa. (ofi ciální text distributora)
www.csfd.cz  

Režie: Hajao Mijazaki
Animovaný/Dobrodružný/Fantasy/

Pohádka – Japonsko, 2001, 125 minut.

a alkoholu. Když potkává Dwighta (Peter 
Sarsgaard), šarmantního diplomata, který 
je uchvácen její krásou, oduševnělostí a sty-
lem, má dojem, že nachází novou životní 
cestu. Jenže co vlastně Jasmine od svého 
života opravdu čeká? Komediální drama 
Jasmíniny slzy vypráví o důsledcích, které 
mohou nastat, když lidé zavírají oči před 
realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět. 
(ofi ciální text distributora) www.csfd.cz  

Režie: Woody Allen
Scénář: Woody Allen
Kamera: Javier Aguirresarobe
Hrají: Cate Blanchett, Alec Baldwin, 

Sally Hawkins, Bobby Cannavale, Louis C. 
K., Andrew Dice Clay, Tammy Blanchard, 
Alden Ehrenreich, Peter Sarsgaard, Max 
Casella, Michael Stuhlbarg

Drama/Komedie – USA, 2013, 98 minut. 
Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 80 
+ 1 Kč.

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

Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 23. 2. 20.00 hodin, filmový 
klub
JASMÍNINY SLZY

Zlatý Globus 2014 – Nejlepší herečka
v dramatu – Cate Blanchett

Jasmine (Cate Blanchett) je elegantní,
okouzlující a zhýčkaná dáma, která má
vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické
manželství s bohatým podnikatelem Halem
(Alec Baldwin) i bezstarostný život se
v jediný okamžik rozpadnou na kousky.
Jasmine se stěhuje ke své sestře Ginger
(Sally Hawkins), která má skromný byt 
v San Francisku. Jenže útěk z pohádkového
stereotypu není tak jednoduchý. Jasmine
s nechutí přijímá práci recepční v zubní
ordinaci, kde přitahuje nechtěnou pozornost 
svého šéfa (Michael Stuhlbarg). Přes všechno
si hodlá i nadále zachovat aristokratické
způsoby, i když je emocionálně na dně a jejím
nejlepším přítelem je koktejl antidepresiv



13

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

únor/2014

Placená inzerce

Bowlinng v únoru jen 79 Kč/hodd.
Platí celýý únor od needěle do čtvrttka.

Zahajujeme přihlašování týmů
do březnového amatérského

bowlingového turnaje.

20. – 24. 1. Ammerican days
100% HOVĚZÍ 

HAMBURGERY

Second hand
JARMILA 

ve Slavičíně, pánský, dámský, dětský

pondělí – pátek
9.00 – 12.00, 

13.00 – 16.00 hodin. 

Telefon: 604 781 597. 

Akce každý týden!
Pondělí: nové zboží

Úterý: 90 Kč/ks
Středa: 70 Kč/ks
Čtvrtek: 50 Kč/ks
Pátek: 30 Kč/ks

Objednáváme sadbové brambory
Nová řada osiv –

MORAVOSEED 313 odrůd
Hnojiva, obilí, ječmen, šroty a ostatní

Zahrádkářské a chovatelské
potřeby Vincour s. r. o., Slavičín

vše pro psy, kočky, hlodavce, ptactvo

Široký výběr pamlsků a doplňků. 
Oblečky, pelíšky obojky, kočkolity, 

peletky a směs – jezírkové ryby
Krmné směsi pro drůbež, nosnice,

králíky a ryby

Prodejna vedle Baru u Fontány
Tel.: +420 777 341 654

VELKÝ VÝPRODEJ!
Textil „Vlasta“ – Slavičín, 

Mezi Šenky 124. 
Vyprodává se veškeré zboží. 

V nabídce jsou i oděvy nadměrných 
velikostí.

Možnost odkoupení
zařízení prodejny.

Telefon: 605 133 399.

Vážení spolluobčané,
dovolte mnně, abychh Vám toouto cestou  

srdečně poděěkovala za Vašii podporu 
a za Vaše hlassy v dopplňujícíchh senátních 
volbách.  Opětoovně jsemm ve Slaviččíně (kromě
místní části Neevšová)  získala nejvíc  hlasů 
a velmi si toho vážím.  Stejně srrdečně také
děkuji za hlasyy občanůům okolnních obcí.

Ing. Janaa Juřenččáková, Přředsedkyně 
Sdružžení místních sammospráv ČR 

Placená inzerce
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dětských očí při rozbalování dárků, za což
bychom rádi poděkovali všem sponzorům,
fi rmám i jednotlivcům, kteří na naše děti
nezapomněli ve vánočním čase. I letos díky
Stromu přání, který organizuje Leja salon
Slavičín, naše děti obdarovalo mnoho lidí
s dobrým srdcem. Všem srdečně děkujeme
a moc si toho vážíme.

Naše poděkování patří také dobrovolným
hasičům ze Slavičína za krásné plyšové
hračky.

Díky obětavým děvčatům z Leja salonu,
paní Smilkové, sponzorům a lidem, kterým
není osud našich děti lhostejný, měly naše děti
bohaté a šťastné Vánoce. Děkujeme.

Děti a zaměstnanci Dětského domova
Bojkovice

Každoročně se město Slavičín 
zúčastňuje v měsíci lednu Mezinárodního 
veletrhu turistických možností v regionech 
Regiontour v Brně, který je nosným pro-
jektem na podporu domácího cestovního 
ruchu a incomingu v České republice. 
Na brněnském výstavišti se Zlínský kraj 
prezentoval v expozici připravené Cen-
trálou cestovního ruchu Východní Moravy, 
jejichž náklady jsou hrazeny z čerpání 
fondů EU a Zlínského kraje.   

Město Slavičín vystavovalo své ma-
teriály na stánku společně s městy Valašské 
Klobouky a Brumov-Bylnice v jedné 
ze čtyř turistických oblastí Východní 
Moravy – Zlínsko a Luhačovicko. Pra-
covnice městského infocentra pomocí 
propagačních materiálů představovaly 
turistům atraktivity města, prováděly 
upoutávky na zajímavé akce, které bu-
dou ve městě probíhat, nabízely různé 
typy na výlety, ale zároveň informovaly 
o dalších turistických možnostech v našem 
regionu. Marie Studeníková   
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Vánoce v Dětském domově Bojkovice

Skvělé výsledky mladých 

I když Vánoční dny pominuly, rádi s dětmi
vzpomínáme na prožité slavnostní chvíle,
které tyto svátky přinášejí. Většina z nás si
oblíbila typickou atmosféru Vánoc, a ani
naše děti nejsou výjimkou. Štědrý den je
v našem zařízení dlouho očekávaným svát-
kem. Všichni mají radost z rozzářených

šachistů v roce 2013

Dětský domov Valašské Klobouky 
– Smolina děkuje ze srdce sponzorům 
z města Slavičín a okolí za vánoční dárky, 
které věnovali našim dětem. Díky Vaší 
štědrosti měly všechny děti bohaté Vánoce. 
Vámi zaslané dárky děti pod stromečkem 
velmi potěšily. Za to patří lidem ze 
Slavičína, kteří prostřednicvím Leja salonu 
vybírali a sháněli konkrétní dárky pro 
děti z dětského domova ve Smolině, velké 
poděkování.

Poděkování lidem ze Slavičína za dárky k Vánocům  

Regiontouru 2014
Slavičín na

Nejprve naše družstvo ve složení Pro-
cházka Ludvík, Plášek Jonáš, Kunc Ondřej,
Drápala Tobiáš a Petráš Daniel, s přehledem
vyhrálo Krajskou soutěž starších žáků
a postoupilo do Krajského přeboru st. ž.

V prvním pololetí byl nejúspěšnějším
žákem Procházka Ludvík, který k nám
přijíždí z Dolní Lhoty. Skončil celkově
v Krajském přeboru na 3. místě v nejstarší

kategorii žáků a na druhém místě v regio-
nech Kroměříže a Zlína. Bojoval a sbíral
zkušenosti i na přeboru Moravy a Slezska.
Od září se ale začali prosazovat další
naši žáci. Nejlepší umístnění znázorňuje
tabulka:

Hulín Morkovice Francova 
Lhota

Drápala Tobiáš 2. místo 2. místo 2. místo

Hofschneider
Tomáš 1. místo 6. místo 2. místo

Petráš Daniel 1. místo

Procházka
Ludvík 2. místo 4. místo 7. místo

Na konci roku družstvo ZŠ Malé pole
(Drápala Tobiáš, Hofschneider Tomáš, Plášek
Hubert a Ondrašica Lukáš) vyhrálo okresní
kolo přeboru škol v Malenovicích.

Žáci našeho šachového oddílu ŠK DDM
Slavičín odehráli za uplynulý rok až 30
turnajů a zápasů po celém Zlínském kraji.
Hrají taky Regionální přebor , kde se začínají
prosazovat i proti dospělým. Náročné
cestování se nám jen tak tak daří fi nančně
zvládat díky grantu, dále i podpoře z SV
Slavičín-Hrádek, DDM a rodičů dětí.

Uvítáme další zájemce z řad dětí. Nejlépe
nejmladší ročníky (MŠ, 1. a 2. třída ZŠ)

a mohou přijít i dívky. Začátečníci se učí 
vždy ve středu od 15 do 16 hodin na DDM.

Josef Sviták, Šachový klub DDM Slavičín

Nejlepší z Francovy Lhoty ve střední katego-
rii (od leva Drápala Tobiáš, Petráš Daniel). V popředí Ludvík Procházka. 


