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Radost z dobrého skutku – tak lze jinak
nazvat či pojmenovat charitativní akci ko-
nanou vždy na počátku nového roku, tedy
Tříkrálovou sbírku. Jejím smyslem je neje-
nom shromáždění fi nančního obnosu, který
je pak využit všude tam, kde je potřeba, ale

Obec nebo její část
Částka
(v Kč)

rok 2014

Částka
(v Kč)

rok 2015

Slavičín 105 299 103 678

Divnice 8 157 7 879

Hrádek na Vlárské 
dráze 21 567 19 149

Nevšová 15 495 16 492

Bohuslavice 10 288 10 475

Lipová 15 193 14 333

Petrůvka 11 682 12 393

Rudimov 14 500 14 700

Štítná nad Vláří-
Popov 70 528 67 784

Rokytnice 20 397 20 271

Jestřabí 8 741 9 600

Újezd 26 484 27 110

Slopné 23 140 25 707

Vysoké Pole 19 888 23 020

Drnovice 11 456 13 005

Loučka 13 068 13 763

Vlachovice 33 231 36 266

Haluzice 2 150 2 345

Vlachova Lhota 7 160 6 170

Křekov 3 725 4 480

Celkem 442 149 448 620

také snahou přinést radostnou zvěst o naro-
zení Krista. V našem městě a okolních ves-
nicích zazněly hlasy malých králů tentokrát 
v sobotu 3. ledna 2015. V tento den koledo-
valo ve farnostech Slavičín, Újezd, Vlacho-
vice a Štítná nad Vláří-Popov celkem 69 sku-
pinek, to je 69 vedoucích a 213 koledníčků.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 činí celkem
448 620 Kč. Tato částka bude využita v uve-
dených farnostech pro pomoc rodinám,
matkám v tísni, starým a nemocným, lidem
v nouzi, na humanitární pomoc a na podpo-
ru charitního díla.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce touto
cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na Tříkrálové sbírce 2015. Poděková-
ní patří především malým koledníkům a je-
jich vedoucím, kteří prosili o fi nanční dar
na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemo-
hou. Zvláštní poděkování patří P. Mgr. Mi-
roslavovi Strnadovi za farnost Slavičín, kte-
rý dal koledníkům na jejich cestu požeh-
nání, P. Janu Moučkovi za farnost Újezd,
P. Andreji Bystrzyckemu za farnost Štítná
nad Vláří-Popov a P. Janu Vavřincovi Černé-
mu za farnost Vlachovice, za jejich pomoc
při organizaci sbírky. Děkujeme katechet-
ce Janě Adámkové za pomoc při sestavová-
ní jednotlivých skupinek koledníků. Podě-
kování zasíláme Městskému úřadu Slavičín
a všem pracovníkům obecních úřadů, kteří
nám pečetí pokladničky a počítají celkový
výtěžek, také děkujeme členům Policie ČR
za dohled nad bezpečným průběhem sbír-
ky. Velké díky pak patří všem dárcům, kte-
ří svým fi nančním obnosem přispěli do po-
kladniček a svým darem umožní pomáhat 
lidem, kteří pomoc potřebují.

Mgr. Milena Tománková,
ředitelka Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Revitalizace čtvrti Vlára
V loňském roce realizovalo město Sla-

vičín projekt „Slavičín – revitalizace čtvr-
ti Vlára“, který byl dotován z Regionální-
ho operačního programu NUTS II – Střed-
ní Morava. Občané z Vláry dlouhá léta po-
ukazovali na fakt, že opravy veřejných pro-
stranství a chodníků se dějí pouze na Ma-
lém Poli a na Vláře nic. Vysvětlovali jsme,
že je to tím, že město může čerpat dotace
na regeneraci panelového sídliště – tedy
dotace mohly mířit jen na Malé Pole. Slíbi-
li jsme, že jakmile bude na Malém Poli ho-
tovo, přesuneme se na Vláru. Slib jsme spl-

Tříkrálová sbírka

nili a v roce 2014 proběhla revitalizace ve-
řejných prostranství na Vláře.

Stavba trvala řadu měsíců a samozřejmě 
s sebou přinesla komplikace z titulu doprav-
ních omezení, nepořádku a všudypřítomné-
ho bláta. Loňský rok – zejména letní měsí-
ce – byl co do srážek poměrně úrodný, tak-
že toho bláta bylo opravdu hodně. Ale trpě-
livost určitě stála za to. Proběhla revitaliza-
ce území – nové chodníky, nová či oprave-
ná parkoviště, veřejná zeleň, mobiliář, ve-
řejné osvětlení... To vše přispělo ke zlepšení 
podmínek života na Vláře. Pokud EU dává 
dotace na takovéto projekty, pak to má jistě 
smysl. Na výsledky projektu si každý může 
sáhnout a přesvědčit se, že jde o dobře in-
vestované peníze. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Svoz tříděného odpadu
 plasty (žlutéé pytle) ++ nápojovvé kartony 

(oranžové pyytle): 18. 2.
papír (modrré pytle)): 25. 2.
Připomínáme, že splaatnost ceeny za svoz 
odpadu je do 228. 2. 20015. 

Ptají se lidé…
Ve Slavičíně už nebude kino? Ve zpra-

vodaji chybí jeho program.
Chybí, máte pravdu. V závěru roku 2014
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spěvku na provoz městského kina – stálé-spěvku na provoz městského kina stálé
ho na Sokolovně a letního na letní scéně.
Z podkladů k projednání vyplynulo, že pro-
mítání kina by se vnějšími vlivy pro město
zdražilo zhruba o 100 %. Vyjádřeno v čís-
lech – jeden měsíc stálého kina by město mu-
selo v roce 2015 dotovat částkou 16 700 Kč
(2014 – 10 000 Kč) a letního kina 41 900 Kč
(2014 – 16 000 Kč). Celková dotace na kino
by pak v roce 2015 činila 250 800 Kč (2014
– 132 000 Kč). Proto se rada města rozhod-
la dále ve stávajícím schématu kina nepo-
kračovat.

Co dál – to ještě v tuto chvíli neví-
me. Městské infocentrum dostalo za úkol
hledat možnosti a způsoby, jak promítání
kina ve Slavičíně zachovat. Rádi bychom
se zaměřili zejména na letní kino, proto-
že máme krásný areál letního kina, který
nám mohou okolní města a obce jen
závidět. Takže v tuto chvíli jsme ve fázi hle-
dání a neumíme říct, kudy se bude kino ubí-
rat. Jestli už defi nitivně nebude (již jsme
jednou měli provoz kina za uzavřený a pak
se jej znovu podařilo obnovit), anebo se po-
daří najít ekonomicky realizovatelnou vari-
antu, která by provoz kina zachovala.

V usnesení zastupitelstva města jsem
viděl, že fotbalisté (FC TVD) dostali grant 
na rok 2015 pouze 200 tis. Kč (oproti 700
tis. Kč v roce 2014). Není to pro fotbalis-
ty likvidační?

Určitě to likvidační není, protože uvá-
díte jen část pravdy či postupu, který byl
městem zvolen. O grantu (dotaci na spor-
tovní činnost) jednala rada města v rámci
přípravy rozpočtového provizoria měs-
ta na rok 2015. Rada města si vyžádala od
fotbalistů podrobnější údaje, než tomu
bylo v minulých letech, a také v jiném
členění, zejména s důrazem na mládežnic-
ké oddíly. Tyto podklady se od fotbalistů
nepodařilo získat do doby, kdy bylo nutno
rozpočtové provizorium doporučit zastu-
pitelstvu města k projednání. Bez těchto
podkladů nebylo možno o dotaci jednat 
a hrozilo, že smlouva nebude v prosinci
2014 schválena, což by znamenalo, že fotba-
listé by museli s jakoukoliv dotací od měs-
ta čekat až na zasedání zastupitelstva měs-
ta v únoru 2015.

Aby se tak nestalo, a fotbalisté se nedosta-
li do ekonomických komplikací, rada měs-
ta doporučila postup, který byl následně
zastupitelstvem města schválen. Fotbalis-
tům byla schválena dotace na činnost ve výši
200 tis. Kč s tím, že po obdržení, projedná-
ní a odsouhlasení požadovaných podkladů
bude dotace na rok 2015 zvýšena. Její výše
se bude samozřejmě odvíjet od předmět-
ných podkladů. Jednání o navýšení dotace
předpokládáme na příštím zasedání zastu-
pitelstva města, které se bude konat 25. úno-
ra 2015 na Sokolovně, začátek v 16.30 ho-
din. Koho tato problematika zajímá, může
si přijít poslechnout debatu, případně říci
k věci svůj názor.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

Rada města Slavičín v návaznosti na uza-
vřenou koaliční dohodu stran ANO 2011, 
KDU-ČSL, ODS a Nezávislých kandidátů 
s podporou TOP 09 vyjadřuje tímto prohlá-
šením společnou vůli dosáhnout při správě 
města co nejlepší podmínky pro rozvoj měs-
ta a vytváření podmínek pro spokojený ži-
vot občanů v našem městě.
Rada města programovým prohlášením 
vytyčuje své zásadní priority v řízení měs-
ta a jeho rozvoji. Rada města vyslovuje po-
děkování všem zastupitelům města, kteří 
se ve volebním období 2014 – 2018 budou 
věnovat práci ve prospěch města a jeho ob-
čanů a ne politikaření a hledání osobního 
prospěchu na úkor druhých. Poděkování 
patří také všem našim občanům, kteří v na-
stávajícím období budou nezištně pracovat 
ve prospěch jak orgánů a organizací města, 
tak všech společenských, kulturních, spor-
tovních a dalších zájmových organizací s cí-
lem zvýšit kvalitu života obyvatel města.
Rada města stanovuje své zásadní priority 
na volební období 2014 – 2018 v následují-
cích oblastech a aktivitách:
Bezpečnost obyvatelstva, boj s kriminalitou
Zasadíme se o stabilizaci obvodního oddě-
lení Policie ČR a o navýšení počtu policistů. 
Obecně závaznou vyhláškou zřídíme
plošný zákaz provozování výherních hra-
cích přístrojů a videoloterijních terminálů
na území města.
Podpoříme projekty zaměřené na preven-
ci kriminality. 
Provedeme modernizaci a rozšíření měst-
ského kamerového systému.
Kultura a sport
Navýšíme grantové fi nanční prostředky 
na podporu kultury a sportu.
Zvýšíme kulturní a sportovní nabídku 
ve městě.
Nabídneme akce zaměřené na všechny 
skupiny obyvatel, zvláště pak seniory.
Rozšíříme provozní dobu městského mu-
zea v turistické sezoně.
Provedeme rekonstrukci městského kou-
paliště.
 Budeme usilovat o využívání stávají-
cích sportovišť dětmi, mládeží a širokou 
veřejností.
Hospodaření a rozvoj města
Rozpočet města budeme sestavovat jako 
vyrovnaný.
Připravíme nový strategický plán roz-
voje města.
Pro rozvoj města v maximálně možné 
míře využijeme dotačních titulů ať již z ná-
rodních, krajských či evropských zdrojů.
Školství
 Zřídíme školskou komisi, jako poradní or-
gán rady města pro rozvoj školství ve městě.
Vytvoříme prostředí pro spolupráci zá-
kladního a středního školství ve městě.
Kromě škol a školských zařízení, zřizo-
vaných městem, podpoříme činnost všech 
ostatních škol, které ve městě působí a jsou 
zřizovány Zlínským krajem.

Zasadíme se o zachování gymnaziální-
ho vzdělávání ve městě a to jak čtyřletého, 
tak osmiletého studijního oboru.
Zdravotnictví a sociální péče
Vytvoříme provozní a ekonomický mo-
del, který přispěje k zefektivnění provozu 
městské nemocnice. 
Prověříme možnosti a podpoříme rozšíře-
ní zdravotní ambulantní péče o další obory.
Ke zvýšení kvality sociálních služeb 
ve střednědobém horizontu vytvoříme ko-
munitní plán sociálních služeb.
V případě věcné možnosti realizace služ-
by senior taxi tuto službu organizačně a eko-
nomicky podpoříme.
Budeme pokračovat v budování bezba-
riérových tras po městě.
 Zkvalitníme informovanost o nabídce
dostupných sociálních služeb pro všechny 
cílové skupiny ve městě a podmínkách je-
jich poskytování.
Informovanost obyvatelstva
Zvýšíme propagaci města ve sdělovacích 
prostředcích a na sociálních sítích.
Provedeme rekonstrukci městských we-
bových stránek.
Zvýšíme transparentnost při zadávání
veřejných zakázek jejich zveřejňováním 
na webu města vč. veřejného otevírání obá-
lek u zakázek malého rozsahu od stanove-
ného limitu pro stavební zakázky a na do-
dávky a služby.
 Zvýšíme informovanost obyvatel ohledně
rozpočtu města využitím elektronické apli-
kace, přístupné na webu města (tzv. rozkli-
kávací rozpočet).
Rozšíříme informovanost občanů o roz-
hodování rady města.
Doprava
Budeme realizovat měření rychlosti pro-
jíždějících vozidel.
Vytvoříme podmínky pro realizaci cyk-
lostezky Hrádek – Divnice za dotační pod-
pory EU.
Zasadíme se o obnovu povrchu okružní 
křižovatky ve Slavičíně. 
V případě získání dotace EU podpoříme 
vznik okružní křižovatky v Hrádku.
Budeme pokračovat v budování bezba-
riérových tras po městě.
Zajistíme zvýšení bezpečnosti přechodu 
pro chodce u VTÚVM Slavičín.
Budeme pokračovat v rozšiřování parko-
vacích ploch na území města.
Životní prostředí
 Aktivně budeme řešit problematiku sklád-
ky odpadů Slavičín-Radašovy. 
Budeme usilovat o zajištění dotací EU 
na odkanalizování místní části Divnice.
Budeme pokračovat v obnově zeleně na ve-
řejných prostranstvích.
Zasadíme se o snížení prašnosti komu-
nikací. 
Bydlení
Počet městských bytů považujeme za opti-
mální a nepodpoříme jejich další privatizaci.
Příjmy z nájemného budeme zpětně rein-

Programové prohlášení Rady města Slavičín pro volební období 2014 – 2018
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vestovat do oprav bytových domů.
 Zaměříme se na další snižování energe-
tické náročnosti budov.
Podpoříme udržení mladých rodin
ve městě – rozšíříme nabídku stavebních po-
zemků pro stavbu rodinných domů.

Programové prohlášení schváleno usnese-
ním Rady města Slavičín dne 27. ledna 2015.

ze psů na rok 2015
Úhrada místního poplatku 

Upozorňujeme majitele psů, že podle plat-
né obecně závazné vyhlášky města je místní
poplatek ze psů splatný do 15. února 2015. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na Měst-
ském úřadě ve Slavičíně – odbor ekonomic-
ký, dveře č. 209.

V případě bezhotovostní platby převo-
dem z účtu je nutno předem požádat o sdě-
lení identifi kačních údajů k platbě pro kon-
krétního poplatníka místního poplatku ze
psa. Tyto údaje poskytne Bc. Jana Latináko-
vá, 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 / 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

p jOsoba pobírající důchod 100 Kč / 150 Kč
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
neohlásili, připomínáme zákonnou po-
vinnost ohlášení držení psa do 15 dnů
od jeho pořízení. Taktéž osoby, které jsou od
placení místního poplatku ze psů ze záko-
na osvobozeny, mají povinnost držení psa
ohlásit a nárok na osvobození správci po-
platku prokázat.

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

Odbor ekonomický MěÚ Slavičín

pronájmy bytůp j y y
Výběrová řízení na

 ý p j yVVýběěrovéé řřřízení nna ppronnájemm bbbytu 1 ++ 0
Město Slavičín nabízí do pronájmu bez-

bariérový byt č. 11 v domě č. p. 835 ve Sla-
vičíně, na ulici Středová.

byt sestává z jednoho pokoje, předsíně,
koupelny, WC, sklepní kóje a balkonu
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 36,95 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 104 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. 7. každého roku
maximálně o 20 % ročně a míru infl ace sta-
novenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad...)
způsob vytápění – z domovní kotelny
 ý p j yVVýběěrové řřřízení nna ppronnájemm bbbytu 1 ++ 1
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 1
v domě č. p. 390 ve Slavičíně, na ulici K Há-
jenkám. 
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
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-
né vždy od 1. 4. 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
stanice umístěné v domě č. p. 390
VVýběěrové řřřízení nna ppronnájemm bbbytu 1 ++ 1
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 9
v domě č. p. 390 ve Slavičíně, na ulici K Há-
jenkám. 
byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC a sklepu
celková podlahová plocha bytu včetně
sklepu je 33,37 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 721 Kč
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-
né vždy od 1. 4. 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
stanice umístěné v domě č. p. 390
Podmínky podání žádostí: 
žádost o pronájem bytu může podat oso-
ba starší 18 let způsobilá k právním úko-
nům, která nemá vůči městu Slavičín, jím
zřízeným organizacím a obchodním spo-
lečnostem založených městem Slavičín,
žádné závazky
Podmínky uzavření nájemní smlouvy:
nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku, poté může být 
prodloužena, pokud nebude nájemce v pro-
dlení s úhradou za nájemné a služby spojené
s bydlením a nebude porušovat podmínky
smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona
Povinný obsah nabídky (přihlášky):
jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, adresa pro doručování, te-
lefon, popř. e-mail žadatele, žadatel(ka) že-
natý (vdaná) uvede do přihlášky rovněž úda-
je druhého manžela a počet dětí
typ dosud užívaného bytu (podnájem,
u rodičů atd.)
uvedení počtu osob, které se nastěhují
do nového bytu

zdůvodnění žádosti 
Nabídky budou přijímány do 19. února 2015 
osobně nebo poštou na adresu: BTH Slavi-
čín, 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 telefonu: 577 341 041.

sdružení Jamné Slavičín
Oznámení Mysliveckého 

Kromě mnoha různorodých činností 
spojených s péčí o zvěř, ochranou příro-
dy a regulací nekontrolovatelně rostou-
cím početním stavem některých živočichů, 
má slavičínské myslivecké sdružení na 
starost i povinnosti související s místní 
střelnicí. 

Majitelem a provozovatelem střelnice a je-
jího zařízení je výhradně MS Jamné Slavi-
čín. Výbor tohoto sdružení si ve vztahu k od-
povědnosti za celkový a bezpečný provoz 
střelnice volí tzv. správce střelnice. Ten má 
kupříkladu právo vyloučit ze střelnice kaž-
dou osobu, která nedodržuje ustanovení 
provozního řádu. Jedná se hlavně o ty, kte-
ří svým jednáním ohrožují bezpečnost pro-
vozu na střelnici. 

Jedním z mnoha ustanovení provozní-
ho řádu je i povinnost seznámit vhodným 
způsobem obyvatele města Slavičína a okol-
ních obcí o významu červeného signalizač-
ního praporu.

Tento prapor je minimálně jednu hodi-
nu před zahájením střeleb vyvěšen na sto-
žár, který je umístěný na dostatečně viditel-
ném místě areálu střelnice (vjezd do prosto-
ru střelnice). Vstup do prostor střelnice je 
po celou dobu vyvěšeného červeného sig-
nalizačního praporu přísně zakázaný, což 
připomínají i rozmístěné informativní ce-
dule kolem prostoru střelnice.

Tímto oznámením apelujeme na občany, 
aby tento zákaz v zájmu vlastní bezpečnos-
ti respektovali.

Za Myslivecké sdružení Jamné Slavičín 
Martin Jaroš – správce střelnice

ZÁPIS
Řeediteelství ZZZŠ prakkticcké a ZŠ sspppeciálníí 
ozznammuje, žeee zápis žákůů doo 1. ročnníííku našíí 
škkoly pro škkkoolní rokk 20155/2016 sse usku--
tečční dne 1222. únoraa 20015 vv hlavvnnní budo--
vě škooly v ddooobě od 99.000 doo 15.300 hhodin.
(Výjimmečně jje možnné dohoodnoutt nnnáhrad--
ní termmín – dddo 15. úúnora 22015.)
Hrrádeek na VVVlárské drrázee, Družžssstevní II 
766, 763 21, tteeelefon: 5777 3441 205

Mgrr.. Jaroslaav KKunnc, řediittel školyy

Zš praktická a ZŠ speciální
ZŠ
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a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

NAABÍZENNNÉÉ STUUDIIJNNÍ OBBOOORY:
GYMNÁZIUM: osmmilletý studijjnnní oborr 
prro žááky 5. tříd, ččtyřlletýý studiijnnní oborr 
prro žááky 9. ttřříd (proofi laace na přírrooodověd--
néé přeedmětyyy a informatikuu, profi filaaace v ja--
zyycíchh s možžžnností přříprravyy na stáátttní jazy--
koové zzkouškkyyy JA, JNN, JFF, JŠŠ, JR, L)

SOŠ: maturrriitní oboryy – mmechaannnik seři--y
zoovač pro žžáááky 9. ttřídd, poodnikáánnní – ná--
staavboové stuuuddium ppro vvyuučené 
uččebnní oborrryy –obrááběč koovů, innssstalatérr, 
eleektrrikář, kkkuuchař-ččíšnník, autommeeechanikk

Škkola má scchhhválen nnovvý mmaturitnní obor 
g188-200-M/011 Informmačnní teechnoloogie

MŠMT schválilo podání návrhu školy
na zápis nového oboru v rejstříku škol a škol-
ských zařízení s účinností od 1. září 2015.

Charakteristika přípravy v oboru: žáci se 
naučí navrhovat a sestavovat počítače a udr-
žovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfi -
gurovat a spravovat operační systémy a další
programy, zabezpečovat data před jejich zne-
užitím a chránit je před zničením, podporo-
vat uživatele při práci s výpočetní technikou,
navrhovat, sestavovat a konfi gurovat počíta-
čové sítě a administrovat je, spravovat data-
báze, vytvářet počítačové programy a webo-
vé stránky. Více na www.gjpsosslavicin.cz. 

Přřípraavné kkuuurzy k PPZ

Škola nabízí zdarma přípravné kurzy
v budově gymnázia pro žáky, kteří budou
absolvovat přijímací zkoušky na naší ško-
le v oborech gymnázium, mechatronik, in-
formační technologie. Žák 9. třídy se písem-
ně přihlásí na adresu: gyslav@gjpslavicin.
cz a uvede telefonní kontakt. Poté mu bu-
dou odeslány na jeho e-mail další pokyny.

Uddáloo se... 

Žáci třídy G-3 uspořádali dne 5. prosince
2014 mikulášskou nadílku pro děti okolních
MŠ i žáky Gymnázia Jana Pivečky.
V rámci minimálního preventivního pro-
gramu se žáci nižšího stupně víceletého gym-
názia zapojili dne 8. prosince 2014 do inter-
aktivního programu organizovaného na ško-

Den otevřených dveří
v budovách gymnázia a SOŠ

ý
11. února 2015 od 8.00 do 17.00 hodin

Po telefonické domluvě návštěva
možná kdykoliv.

www.gjpsosslavicin.cz 
telefon: 604 453 954

e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz

le pracovnicemi R-Ega.
 Ve zlínském okresním přeboru škol v ša-
chu, který se konal dne 11. prosince 2014
v Malenovicích, v kategorii 6. – 9. třída a od-
povídající ročníky víceletých gymnázií, se
umístil tým gymnázia ve složení Hubert Plá-
šek, Tobiáš Drápala, Vladimír Hubík a Jonáš
Plášek na 3. místě.
Žáci dramatického kroužku připravili bě-
hem prosince pro žáky okolních MŠ diva-
delní pásmo pod vedením Mgr. Černíčkové.
V měsíci prosinci pokračovalo vzdělává-
ní žáků 8. a 9. ročníků okolních ZŠ v rám-
ci projektu Centrum vzdělávání ZŠ – SŠ.

Peečujeeme o vvvzdělávváníí 

Naše škola pravidelně pečuje o výsled-
ky žáků ve vzdělávání. Několikrát se zapo-
jila do různých projektů společnosti SCIO
a za tuto péči věnovanou hodnocení vlast-
ní výchovně vzdělávací činnosti obdržela
značku „Pečujeme o vzdělávání“. Pro školu
to neznamená jen obdržení certifi kátu, ale
také přehled souhrnných zpráv s výsledky
testování i individuální zprávy pro jednot-
livé žáky a jejich zákonné zástupce. V le-
tošním školním roce jsme obdrželi závěreč-
nou zprávu s meziročním porovnáním vý-
sledků žáků kvarty, kteří prošli testováním
každoročně od primy 2011/2012 až do kvar-
ty 2014/2015. Jedná se o projekt KEA (Kom-
plexní evaluační analýza), který umožňuje
průběžně sledovat výsledky výuky po dobu
tří let, kdy projdou stejní žáci jednou za rok
vybraným testováním z JČ, M, OSP. Je potě-
šitelné, že v hodnocení od primy zůstáva-
jí výsledky školy špičkové a naše škola pa-
třila mezi 10 % nejúspěšnějších škol v tes-
tování, kterého se zúčastnili žáci stejných
ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků více-
letých gymnázií v celé ČR. Z  jednotlivých
analytických částí zprávy vyplývá, že vět-
šina žáků se v průběhu studia výrazně zlep-
šila nebo zlepšila. V jejich přidané hodnotě
v rámci zúčastněných tříd bylo v testování
OSP horších 91 % tříd, v M 90 % a v JČ 83 %
horších tříd. Studijní potenciál žáků je tedy
velmi dobře využíván a učitelé s ním dob-
ře zacházejí.

Slaavnoostní aakkce na sslavvičínnské škkkole

Za účasti hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka, radního pro škol-
ství PaedDr. Petra Navrátila, majitelů fi rem
z regionu Slavičínska a Valašsko-kloboucka,
ředitelů regionálních základních škol pro-
běhla 17. prosince 2014 na Gymnáziu Jana
Pivečky a SOŠ Slavičín prohlídka nově zre-

konstruovaného areálu budov školy. Sym-
bolicky těmito investicemi připomínáme 
50 let středoškolského vzdělávání ve Sla-
vičíně, neboť 1. září 1964 vznikla střední 
škola u Vlárských strojíren. Rekonstrukcí 
jsme získali moderní technologie, vybavení 
a učebny pro výuku přírodovědných před-
mětů na gymnáziu, technických a odbor-
ných předmětů odborné školy. Při této pří-
ležitosti hejtman Zlínského kraje poblaho-
přál vítězi celostátní soutěže v programová-
ní strojů CNC FANUC Adamu Fojtů a Jaku-
bu Šebákovi, kteří tento rok zvítězili na sou-
těži pořádané na Brněnském veletrhu Sva-
zem strojírenské technologie. Moderně vy-
bavený a zrekonstruovaný areál školy bude 
mít všechny předpoklady k tomu, aby nabí-
dl uchazečům devátých tříd nový atraktiv-
ní maturitní obor pro rok 2015 – 2016 Infor-
mační technologie.

Ollymppiáda

Děkujeme našim studentům za reprezen-
taci školy v Internetové matematické olym-
piádě, kde bojovali v celostátním kole pro-
ti 150 školám. Na vítězství sice náš tým ne-
dosáhl, ale snaha a získané zkušenosti stály 
za to. Jedná se o tyto studenty: Štěpán Trčka 
(G4), Jakub Juračka (G4), Zuzana Mudráko-
vá (G4), Gabriela Presová (Ok), Daniel Jur-
ča (G3) a David Trčka (G2).

Tanečnní

Prodlouženým kurzem zakončili studenti 
prvních ročníků 19. prosince 2014 v sále So-
kolovny podzimní kurzy tanečních. 

Projekktová čččiinnost OOP VKK

V rámci realizace projektu ICT nás baví, 
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015, se uskutečnil 
seminář zaměřený na práci s interaktivní ta-
bulí a proběhla první setkání s mentorem, 
která jsou náplní klíčové aktivity Podpo-
ra pedagogů při integraci ICT prostřednic-
tvím mentoringu. Pedagogům zapojeným 
do projektu byly zakoupeny dotykové note-
booky, které budou využívat ve výuce. Ten-
to projekt je spolufi nancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky. 

Přředvvánočníí Vídeň

Dne 18. prosince 2014 se třídy septi-
ma a G-3 společně s dobrovolníky z mlad-
ších ročníků zúčastnili vánočního zájezdu 
do Vídně. Zde jsme kromě kouzelných vá-
nočních trhů měli možnost navštívit i pří-
rodovědecké nebo uměleckohistorické mu-
zeum a řadu dalších celosvětově známých 
památek. Oproti minulému roku nám letos 
přálo i počasí. Mohli jsme tedy nerušeně vy-
chutnávat vánoční atmosféru, řada z nás i se 
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špičkovým punčem v ruce. Celý den probě-
hl bez sebemenší komplikace a nám zůsta-
ly vzpomínky na překrásné město.

Veronika Janštová, septima

Naabíddka praaaccí pro vveřeejnoost útvaarru SOŠ 

 Strojírenství – výroba strojírenských vý-
robků z kovů a jiných technických materiá-
lů, CNC obrábění.
 Instalatérství – rozvody vody a topení a je-
jich opravy.
 Elektrikářství – zhotovení elektro rozvo-
dů a jejich opravy.
Automechanici – běžné opravy osob-
ních vozů, malých dodávkových automobi-
lů, příprava na technické prohlídky, přezou-
vání pneu.
 Kuchař-číšník – realizace rautů, obsluhy
při společenských akcích.

Je nutné předem domluvit osobně nebo te-
lefonicky (tel. číslo – 731 636 995) druh prá-
ce a rozsah u Bc. Františka Many, vedoucí-
ho učitele OV.

Škola nabízí k pronájmu pro veřej-
nost, fi rmy či sportovní kluby sportov-
ní halu v nově zrekonstruovaném are-
álu SOŠ. Kontakt: Ing. Michal Horalík 
(603 148 250).

Spportoovní haaala k pronáájmu –
3000 KKč/hodddiina

Spport nás baaavví

Pohyb je velmi důležitý. Někdo běhá, zve-
dá činky, jiní hrají fotbal či volejbal. Prostě
není sport, jako sport.

I my jsme si chtěli zasportovat, ale tak
trochu jinak – v multimediální učebně a čes-
koslovensky. V rámci projektu přeshraniční
spolupráce mezi ZŠ Slavičín Vlára a ZŠ Jan-
ka Kráľa v Nové Dubnici proběhla 11. prosin-
ce 2014 společná hodina o sportu.

Žáci 5.A si připravili krátkou prezentaci
o sportovních aktivitách na naší škole, po-
mocí fotografi í provedli slovenské spolužá-

ky našimi sportovišti, pochlubili se sportov-
ními úspěchy a poté si ověřili, jaké znalosti
mají o českých sportovcích.

Po krátké přestávce se role vyměnily. My
jsme byli pozornými posluchači a s nadšením
jsme sledovali slovenskou prezentaci. U při-
pravených aktivit jsme se dokonce zapotili
jako v hodinách tělocviku.

I přes počáteční obavy, zda nás nezradí
technika a zda si budou žáci rozumět, to do-
padlo opět na výbornou. Těšíme se na další
spolupráci. Ing. Hana Vyoralová

Vyydařřené taanneční

Čtrnáct let už naše základní škola pořá-
dá bezplatný taneční kurz pro žáky deváté-
ho ročníku. Za tu dobu se naučilo tančit více
než sedm set deváťáků a určitě časem přiby-
dou další. Tradičním vyvrcholením kurzu je
slavnostní Závěrečná. 

Dne 12. prosince 2014 v sále Sokolovny
předvedlo 50 žáků 9. tříd svým rodičům, že
jednotlivé tance zvládli na jedničku. A že jim
to navíc ve společenském obleku a šatech moc
slušelo, získali si obdiv všech přítomných hos-
tů. Porota měla nesnadný úkol při vyhlašová-
ní čtyř nejlepších párů. Nejvíce sympatií v di-
váckém hlasování získal taneční pár – Karo-
lína Kováčová a Josef Bařinka.

Děkuji touto cestou všem rodičům, spon-
zorům i učitelům za účast, podporu a pomoc 
s organizací programu.

Ing. Milena Novotná, 
vedoucí kurzu tanečních

Pááťákkiáda 2220015 

Opožděný, ale o to krásnější dárek dosta-
li slavičínští páťáci hned po Vánocích. V úte-
rý 6. ledna 2015 mohli strávit školní dopoled-
ne neobvyklým způsobem – soutěžním klá-
ním družstev ve vědomostním a sportovním 
umu. Na toto setkání se těšilo téměř 70 žáků
5. tříd ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole.

Hvizd píšťalky odstartoval 3 soutěže 
8 družstev v netradičních disciplínách – ská-
kání na fi tbollu, válení pneumatiky a co tepr-
ve, když musela družstva opravdu „táhnout 
za jeden provaz“ při malém turnaji v přetaho-
vané lanem. Po taneční rozcvičce se všechna 
družstva pustila do plnění zajímavých úko-
lů z oblasti přírodovědy, matematiky, vlasti-
vědy či češtiny. Vrcholem sportovního dopo-
ledne byl napínavý turnaj družstev ve fl or-
balu. A kdo vlastně vyhrál? Všichni! Protože
s novými kamarády to bylo nejlepší vykroče-
ní do nového roku.

Škoda jen, že vše tak rychle uteklo. Spo-
lečné zážitky a navázaná kamarádství z Tvo-
řivých dílen a z Páťákiády mnohým žákům 
zpříjemní první dny, až za čas usednou do šes-
ťáckých lavic. 

PaedDr. Bronislava Králíková

Vzdělávacího střediska
Informace

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné využí-
vat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek 
je možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazba dokumentů do plasto-
vých kroužků, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy
Internet a komunikace přes internet – 
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky – 
30 hodin – 1 000 Kč 
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 
700 Kč

ZŠ Slavičín-Vlára

Zájezd do Vídně
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Kuželkářský klub Slavičín 
 Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hodina/150 Kč, vhodné pro skupi-
ny i jednotlivce, informace na telefonu:
604 715 537 – Pavel Sláma.
 Nabízíme fi rmám možnost své prezen-
tace v prostorách kuželny, informace na te-
lefonu: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.

www.kkslavicin.cz

DOMÁCÍ ZÁPASY V ÚNORU 2015:
krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Zbrojovka Vsetín
B, sobota 21. února 2015, 16.30 hodin
krajská soutěž
KK CAMO Slavičín B – TJ Bojkovice Krons
C, neděle 1. února 2015, 9.00 hodin
KK CAMO Slavičín B – TJ Spartak Hluk, 
neděle 8. února 2015, 9.00 hodin


12 hodin – 400 Kč12 hodin 400Kč
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 

Nutný počet pro otevření kurzu je minimál-
ně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním čísle
571 110 425, 739 095 315 nebo přímo v sídle
Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Používá-
me různé kreativní techniky. Bližší infor-
mace: paní lektorka Eva Bartošová, telefon:
777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově vile,
v prvním podlaží. 
Plán aktivit na únor: Patchwork

Poděkování
Nadace Jana Pivečky děkuje všem, kteří 

podpořili nadaci zakoupením vstupenky
na divadelní představení „Miláček Anna“. 
Díky Vám všem bude výtěžek použit 
na podporu programů a aktivit Nadace 
Jana Pivečky.

DDM Slavičín
Máme za sebou oslavy Nového roku i s jeho

novoročními předsevzetími. Děti mají za se-
bou pololetní vysvědčení, s nímž úzce souvi-
sí i pololetní prázdniny. V domečku jsme pro
děti připravili nabitý program, který zahrno-
val hraní sportovních a společenských Xbox
Kinnect her a také návštěvu kina ve Valaš-
ských Kloboukách, kde jsme zhlédli komedi-
ální fi lm Paddington. Taktéž pro děti byla za-
jímavá prohlídka místního muzea a Kosenky.

V předvánočním období se děti ze zájmo-
vých kroužků Keramika prezentovaly svými
výrobky na Orlovně, kde si vydělaly nějakou
korunku. Byly hodně šikovné, a tak si zašly
na bowling a daly si dobrou pizzu.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat Ing. Ji-
římu Otépkovi, který se nás ujal a připravil
pro nás téměř sváteční tabuli a vytvořil pří-
jemnou atmosféru.

Nově pro Vás od 9. února 2015 otvíráme
tyto zájmové kroužky:
Jóga – pro děti od 4 do 7 let
Dračí doupě – zde se ponoříte do fantazij-
ního světa, pro děti od 9 let

K této nabídce se váže i lukrativní platba.
Dítě neuhradí pět měsíců docházky: únor –
červen, ale pouze tři měsíce.

A teď několik pozvánek pro rodiče a děti:
Kurz pletení z pedigu – 20. února 2015,
DDM Slavičín 
Jaro, léto 2015 – Máme v plánu zopako-
vat dvoudenní víkendový kurz Kreslení pra-
vou hemisférou. Kurzovné – 1 800/1 600 Kč.
Ukázky prací, další informace a webové od-
kazy rádi zašleme všem zájemcům o tuto pro-
blematiku, tj. i těm, kteří o účasti v kurzu ne-
uvažují. Kontakt: vera.fojtikova@centrum.cz,
577 341 489, 722 670 774.

Bližší informace o všech aktivitách získá-
te přímo v DDM Slavičín.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

Stolní tenis informuje... 
Koncem roku 2014 se zúčastnili stolní te-

nisté SK Slavičín několika celostátních akcí.
V Hluku proběhl závěrečný turnaj Velké ceny
ČR veteránů, kde soutěžilo osm nejúspěšněj-
ších hráčů, kteří v sedmi turnajích získali
nejvíce bodů. Náš reprezentant Jaroslav Ku-
čera dokázal porazit všech svých sedm sou-
peřů a zaslouženě vyhrál celý turnaj. Zejmé-
na závěrečné utkání s ligovým hráčem Mi-
lošem Matějíčkem z Jeseníků bylo vyvrcho-
lením turnaje a výhra 16 – 14 v rozhodují-
cím pátém setu byla zasloužená, protože to
byl proměněný až pátý mečbol. Náš hráč tak
získal právo reprezentovat Českou republi-
ku na Mistrovství Evropy v roce 2015, které
se uskuteční ve fi nském Tampere. A protože
je náš hráč i členem slovenského klubu ve-
teránů, zúčastnil se rovněž závěrečného tur-
naje slovenské Velké ceny, která se uskuteč-

Dračí doupě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceš zažít něco neobyčejného? 

Už tě nebaví jen číst heroické ságy a pasivně sledovat napínavé filmy, ale chtěl by jsi sám 
takový příběh prožít, stát se hrdinou a rozhodovat o tom, co se stane? 

Potom je hra Dračí doupě přesně to, co potřebuješ. 

nila v Martině. V konkurenci osmi hráčů do-
kázal vyhrát všechny zápasy a obhájil tak ti-
tul mistra Slovenské republiky před Antonem 
Mihály z Prievidze a Janem Jančo z Vráblů. 

Začátkem roku 2015 uspořádal náš oddíl 
ve slavičínské sportovní hale z pověření RSST 
ve Zlíně okresní přebory jednotlivců pro hrá-
če hrající nejvýše regionální soutěže. Přeborů 
se zúčastnil rekordní počet 62 hráčů. 
Výsledky:
soutěž jednotlivců:
1. Luděk Kovařík (SK Slavičín)
2. Filip Vychodil (KST Slušovice)
3. Jakub Honc (Jiskra Otrokovice)
3. Vlastimil Svoboda (Orel Zlín)
soutěž čtyřher:
1. Pavel Pekař, David Konečný (TJ Fryšták)
2. Jaroslav Orság, Filip Vychodil (KST Slu-
šovice) 
3. Miroslav Jančařík, Zbyněk Jančařík (SK 
Slavičín)
3. Luděk Kovařík, Luděk Kovařík Luděk ml.
(SK Slavičín, SC Bylnice)

Dne 3. ledna 2015 se uskutečnil první tur-
naj Velké ceny Slovenska veteránů v Pováž-
ské Bystrici. Turnaje se zúčastnilo 110 hráčů 
ze Slovenska a 8 hráčů z Moravy. Ve své ka-
tegorii vyhrál Jaroslav Kučera ve fi nále nad 
Jánem Semanem z Popradu 3 – 0.

V Nivnici se uskutečnil 3. ledna 2015 prv-
ní bodovací turnaj mládeže. Turnaje se zú-
častnili i mladí hráči SK Slavičín Michal Bu-
reš, Daniel Bureš, Michal Černý a Josef Ka-
menčák. V konkurenci 86 mladých hráčů 
kraje Zlín se umístili v druhé desítce, což 
odpovídá výkonnosti a tréninkovým mož-
nostem. Ve spolupráci s domem dětí a mlá-
deže provozuje oddíl kroužek stolního teni-
su, do kterého dochází pravidelně 16 dětí. 
Pod vedením Ing. Zbyňka Jančaříka se mla-
dí hráči připravují na mládežnické soutěže 
v rámci regionu Zlín.

Dík patří městu Slavičín, které svou dota-
cí umožnilo zakoupit pro mladé hráče odpo-
vídající tréninkové vybavení. V letošním roce
připravuje oddíl několik akcí. Pro mládež tři 
krajské bodovací turnaje, dne 7. února 2015 
se uskuteční ve sportovní hale 28. ročník TOP 
12 hráčů Valašska a koncem měsíci srpna 
44. ročník tradičního turnaje mužů.

SK Slavičín
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Skvělého úspěchu dosáhli v polovině pro-
since fotbaloví internacionálové FC TVD Sla-
vičín, kteří v XV. ročníku mezinárodního tur-
naje v sálovém fotbalu hráčů nad 45 let v hra-
dišťské sportovní hale zaskočili favorizované
bývalé ligisty z Vítkovic, slovenské Trnavy
a domácího Uh. Hradiště a mnoho nechybělo,
aby Valaši celý turnaj nakonec i vyhráli. V ko-
nečném účtování chyběly Slavičanům sice
jen dvě branky, ale i tak zanechali na turnaji
svými bojovnými výkony velký dojem a skli-
dili uznání místních fotbalových odborníků. 

Na úvod nastoupili hráči FC TVD proti do-
mácí Slovácké Slavii Uherské Hradiště, kte-
ré sice chyběl zraněný Hlahůlek, ale mohla
se opřít o výkony Soldána, Kromsiána, Ježka
nebo Soviše a v její brance stál nevšovský ro-
dák Barcuch. Právě ten byl hlavním hrdinou
utkání, když dokázal zlikvidovat množství šan-
cí Slavičína a tak z utkání odcházeli Interna-
cionálové FC trochu smutní, neboť si připsa-
li prohru 2:3, i když zápasu by spíše slušela
remíza. Ve druhém duelu nastoupili Slaviča-
né proti slovenskému Spartaku Trnava, kte-
rý v sedmdesátých letech kraloval českoslo-
venské kopané. Valaši se nezalekli slavných
jmen jako Ekhard nebo Gašparík a připsali
si cennou výhru v poměru 4:3, když v závě-
ru odolali velkému náporu Slováků.

V posledním zápase Slavičín nastoupil
proti Vítkovicím, což je mistr Československa
z roku 1986 a měl ve svém dresu v Hradišti
takové hvězdy – jako Vlka, Baránka, Dostála,
Rozhona, Orla či Stařičného. Úvod sice patřil
Ostravanům a ti vedli brzo 2:0, Slavičané však
nesložili zbraně a otočili na 5:2 a v tuto chvíli
sahali po výhře v turnaji. Vítkovice však moc-
ným fi nišem při power play snížili na 4:5, ale
na víc jim čas už nezbyl, a tak se zrodila dal-
ší překvapivá výhra Valachů, i když Vítkovi-
ce nakonec v celém turnaji zvítězily. Nejlep-
šími střelci turnaje se stali hradišťský Soldán
a vítkovický Dostál, nejlepším hráčem trnav-
ský Gašparík a cenu pro nejlepšího branká-
ře převzal slavičínský Konečný. Slavičané tak
budou za rok v Uherském Hradišti obhajovat 
stříbrnou pozici, což je pro ně určitě zavazu-
jící, neboť skvěle reprezentovaly svůj oddíl
a také město Slavičín.

Sestava FC TVD Slavičín: Dušan Koneč-
ný – Jaromír Smolek, Štěpán Heiník, Libor
Argaláš, Jiří Váňa, Josef Hradil, Jiří Jasenský,
Rostislav Fryzelka a Drahoslav Prachař

trenér: Petr Koseček, vedoucí týmu: Sta-
nislav Belžík

Historický úspěch fotbalových internacionálů FC TVD
Konečné pořadí mezinárodního turnaje –
13. prosince 2014:
1. místo – FC Vítkovice – 6 bodů, skóre 15:12
2. místo – FC TVD Slavičín – 6 bodů, skó-
re 11:10
3. místo – FC Slovácká Slávia – 6 bodů, skó-
re 12:13
4. místo – FC Spartak Trnava – 0 bodů, skó-
re 14:17 Petr Koseček

Charita sv. Vojtěcha Slavi-
čín chce touto cestou podě-
kovat studentům a kantorům
Gymnázia Jana Pivečky Slavi-
čín, kteří se již po několikáté
zapojili do charitativní sbírky

s názvem „Vánoční balíček“ a tím se stali dár-
ci pro jedno konkrétní dítě z dětského domo-
va na Ukrajině.

Letos se organizace ujala třída kvarta, kte-
ré se podařilo vybrat více než 4 000 Kč. Z této
částky byl zaslán dárek v hodnotě 1 000 Kč
konkrétnímu dítěti a za zbytek žáci gymná-
zia zakoupili velkou krabici školních pomů-
cek a sladkostí pro ostatní děti dětského do-
mova v Ternopilu.

Pro další dvě děti se stali dárci ženská scho-
la při kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně a ko-
lektiv pracovníků Charity Slavičín. Také jim
patří velké díky. Věříme, že touto akcí jsme
alespoň částečně mohli splnit sny chudých
dětí z Ukrajiny a dali jim poznat naději, že
svět je také o trochu lepší, než jaký ho po-
znali doposud.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme pořadatelům Farního 

plesu ve Slavičíně, kteří věnovali výtěžek z tom-
boly Charitě sv. Vojtěcha Slavičín. 

Ohlédnutí
Vánoční čas je již minulostí, přesto se krát-

ce k němu vrátím.
Chci poděkovat všem sponzorům, kteří

podporují rozsvicování vánočního st romu
v Hrádku. Díky fi nanční podpoře můžeme
letos darovat po 3 000 Kč nemocnici Slavi-
čín, mateřské škole v Hrádku a také speciál-
ní a praktické škole v Hrádku.

Eva Röderová, OV Hrádek

M
Program MC Slavičín na únor 2015Program MC S
Po 2. 2. 10.00 hod. – Tvořílek (Krmítko
pro ptáky)
Út 3. 2. 10.00 hod – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 2 – 3 leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
St 4. 2. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Vol-

ná herna
Čt 5. 2. 10.00 hod. – Hudební miniškolič-
ka pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná her-
na, 15.00 hod. – Hrátky pro všestranný roz-
voj 4 – 6 leté děti
Pá 6. 2. 10.00 hod. – Miniškolička (Malu-
jeme a vymalováváme)
Po 9. 2. 10.00 hod. – Hudební miniškolička
Út 10. 2. 10.00 hod. – Čtenářem od batole-
te, 13.00 hod. – Volná herna, 15.00 hod. – Po-
hybové hrátky pro 2 – 3 leté děti
 St 11. 2. 10.00 hod. – Pohybové hrátky pro 
1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
Čt 12. 2. 10.00 hod. – Karneval pro děti, 
13.00 hod. – Volná herna, 15.00 hod. – Pohy-
bové hrátky pro 4 – 6 leté děti 
 Pá 13. 2. 10.00 hod. – Tvořílek pro 2 – 3 
leté děti (Dárek k Valentýnu) 
Po 16. 2. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti 
(Sněhový mrak) 
Út 17. 2. 9.00 hod. – Den krásy s kosmeti-
kou Mary Kay, 13.00 hod. – Den krásy s kos-
metikou Mary Kay
St 18. 2. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
 Čt 19. 2. 10.00 hod. – Hudební miniškolič-
ka pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná her-
na, 15.00 hod. – Hrátky pro všestranný roz-
voj 4 – 6 leté děti
Pá 20. 2. 10.00 hod. – Miniškolička (Hra-
jeme si s modelínou)
Po 23. 2. 10.00 hod. – Hudební miniškolička
 Út 24. 2. 10.00 hod. – Beseda – Vývoj jem-
né motoriky u dětí, 13.00 hod. – Volná herna, 
15.00 hod. – Pohybové hrátky pro 2 – 3 leté děti
 St 25. 2. 10.00 hod. – Pohybové hrátky pro
1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 Čt 26. 2. 10.00 hod. – Tvořílek pro 1 – 2 
roční děti (Obrázek z vlny), 13.00 hod. – Vol-
ná herna, 15.00 hod. – Pohybové hrátky pro 
4 – 6 leté děti
Pá 27. 2. 10.00 hod. – Tvořílek pro 2 – 3 
leté děti (Skládáme z papíru) 

Každé odpoledne je od 15.00 hod. stejný 
program jako dopoledne (bližší informace 
na FB stránkách).

Více informací: web: http://mc.slavicin.
org/, facebook: Mateřské centrum Slavičín, 
telefon.: 778 468 820. 

Vánoční balíček

Mateřské centrum Slavičín ve 
spolupráci se sítí MC Vás zve na besedu

AKTIVNÍM POHYBEM 
PROTI BOLESTI,
která se uskuteční ve čtvrtek 
5. února 2015 od 16.30 hodin
v Kulturním domě v Nevšové.

Dozvíte se zde:
 jak předcházet a nebo snižovat bolesti 
zad, svalů a kloubů
 jak udržovat kondici
 jak zvýšit pohyblivost svalů a kloubů
 o přiměřenosti a vhodnosti pohybu a re-
kreačního sportu 
 jak předcházet svalovým dysbalancím
 co je to správná aktivace svalů
 význam rehabilitace
Součástí budou i praktické ukázky ško-
ly zad.
Vstup zdarma.
Informace na telefonu: 731 870 221,
Simona Goňová.
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DDne 1222. únnora 2015 uplyne 6 smutných let 
odd úmmrmrtí mmmanžela, ttatínka a dědečka, pana 

SSStannnislava RAAKA ze Slavičína.
ZZZa tichou vzpoomínku děkujeme.

Dnne 1118. února 2a 2 2015015 vz vzvzpompompomeneeeneneme me 
55 s55 muutnýýých let,tt  kd kd kdy ny nás ás navnavnavždyždyždy opopopustustilaila 
naše e me iilovaná paaníaní AntAnttonionionie Ve Ve VVRBORBOR VÁVÁ

yy pp

ze Sllavičvičínaínana. 
S lS lS láskou a úa úa úctoc u vzpoomínmínmínajíajíají mamamam nženžel, l, 

synsynsyn a a a dcedceerry s rrodiodd namnamnami. i. i..

Dnne 1666. února 22015 vzpomenememe
110. sssmutné výýročí úmrtí paní

Marrrcelllyyy CARBOOLOVÉ
ýý

 ze Slavičína. 
S lásskouuu a úctou vzpomínají manžel,

dceeera MMMarcelkaa, rodina Carbolova 
a Tommšejova.

Dne 25. února 22015 vzpomeneme 
9. smutné výročí úmrtí naší milované 

maminky aa babičky, paní
Boženy ZÁDRRAPOVÉ

y y
 z Lipové. 

S láskou a úúctou vzpomíná 
dcera ss rodinou. 

Dne 6. února 2015 
vvzzpomeneme 20. smutné výročí

 úúmmrtí paní Ludmily DUBČÁKOVÉ
ýý

ze Slavičína. 
Dne 5. dubna 2015 by se dožila 70 let. 

S láskou a úctou vzpomínají 
aa za tichou vzpomínku děkují

syyn SStaanislav a dcera Marcela s rodinammii. 

DneD  6. února 2015 by se dožila 
naše maminka a babička, 

panpanní í Zdeňka LATINÁKOVÁ z Hrádku 
880 let a dne 11. prosince 2014 
uuplynulo 7 let od jejího úmrtí. 

S S lláská ou a úctou vzpomínají dcera 
a syn s rodinami. 

DDnne 20. února 2015 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí

paanní Ireny JUŘÍKOVÉ
ýý

 ze Slavičína.
Zaa ttichou vzpomínku děkují rodiny 
Juuřříkova, Gorecká a Procházkova.

Děkujeme touto cestou všem
za účast a květinové dary 
při posledním rozloučení 

s panem Aloisem BLÁHOU, 
kterréé se konalo dne 16. prosince 2014.

Zarmoucená rodina. 

Děkujeme touto
cceestou za účast a květinové dary 

při posledním rozloučení 
ss ppanem Vincencem LUKÁŠEM. 

Zarmoucená rodina. 

Děkuujeme touto cestoou za účast 
a květinovvé dary při posleddním rozloučení 

s pannem Jaroslavem MMALÍKEM
y p p

. 
Zarmoucená roodina. 

ra 2015 uplynee 10 let od úmrtíDne 16. únnor
paní y CARBOLOVVÉMarccely

p y
, rozené Fojtů. 

ji znali, vzpommeňte s námi. Kdo jste j
kou a úctou vzpomínají S lásk
ina a ostatní přříbuzní.roodi

e všem za projeevy soustrastiDěkujeme
dary při posleddním rozloučení aa květinovvé d
ms pannem Jiřím ZABLOOUDILEM.
nželka a syn s rrodinou.MMan

Dne 30. listtopadu 2014 a 31. leedna 2015 
uplynulo 155 let, kdy nás navžddy opustili

Zdeněěk a Ivan KUNDERROVI.
Stálee vzpomíná maminkka,

bratři Jan a Petr.

Dne 8. únorra 2015 uplyne 45 leet, kdy nánánánnn s ssss
navždy opuustil pan Stanislav MMIMIMILIČČLIČLIČL KAKAKAKKAKA

p y yy

z Luhaččovské ulice ve Slavvičínnnnně. ě. ě. 
Kdo jste hho znali, vzpomeňtee s námi.mi.mi.ii. 

S láskou a úctou vzpomínají mmanželkaaa, 
dcera a synové s rodinaami. 

Dne 26. února 2015 vzpomeneme
1. smuutné výročí úmrtí naašeho

milovanéhoo manžela, tatínka aa dědečka, 
pana Milooše VESELÉHO ze SSlavičína.

S láskou a úctou vzpomínají mmanželka, 
dcerry, vnuci a celá rodina. 

Dne 1. února 2015 vzpomenemme 7. výročí
úmrtí pana Aloise RAŠKY

p
 ze SSlavičína. Y

Za tichou vzpomínku děkují syn Jiří,
snacha Jaroslava, vnučka Petraa s rodinou 

a vnuk Jiří s rodinou.. 

Společenská kronika

NAROZENÍ – LISTOPAD
Radovan Jančařík a Denisa Orsáková – 
syn František

NAROZENÍ – PROSINEC
Petr a Radka Kozáčkovi – syn Tomáš
Rudolf a Alena Kováčovi – syn Matyáš
Radovan a Veronika Žákovi – dcera Kristýna

12. 12. 2014 Jaroslav Malík, 65 let, Slavičín
19. 12. 2014 Antonín Veselý, 80 let, Bohuslavice
22. 12. 2014 Božena Struhařová, 61 let, Slavičín
22. 12. 2014 Ing. Jiří Zabloudil, 90 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravo-
daje narození Vašeho dítěte nebo uzavření manželství,
dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín
k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním
osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Petr a Petra Fojtů – syn Jakub
Michal Kresta a Martina Pazderová – syn Sebastián

ÚMRTÍ
2. 12. 2014 Marie Polášková, 84 let, Petrůvka

 3. 12. 2014 Karel Kovalčík, 78 let, Bohuslavicehuslavice
 6. 12. 2014 Věra Kozubíková, 72 let, ZZlín
 7. 12. 2014 Vincenc Lukáš, 94 let, Slavvičín
 8. 12. 2014 Ludmila Ščuglíková, 101 let, Šanov
 9. 12. 2014 František Bartoš, 66 let, Sllavičín
 11. 12. 2014 Alois Bláha, 70 let, Slavičíín

Blahopřejeme

Dne 10. února 2015 oslaví 88 let naše
maminka, paní Marie ĎULÍKOVÁ.

Mnoho štěstí a zdraví jí do dalších let přejí 
dcery Františka, Dagmar, Marie a syn Josef 
s rodinami. Vnoučata posílají velkou pusu.

Dne 29. prosince 2014 uplynulo 
65 let od svatebního dne 

paní Marie ŠURÁŇOVÉ
a pana Jaroslava ŠURÁNĚ

z Rokytnice, oslavili tedy
kamennou svatbu.

Aby byli naši drazí rodiče ještě dlouho spolu
ve zdraví a pohodě jim z celého srdce přejí 

dcera Jaroslava
a syn Miroslav s rodinami.
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Pozvání do knihovny
1. - 10. února 2015: Staří mistři

Výstava obrazů – ak. mal. Jaroslav Jeřá-
bek, MgA. Zdeněk Kutra, František Slovák.

Galerie knihovny, otevřeno v půjčov-
ní době.
Čtvrtek 5. února 2015: Veselé čtení s Nez-
bedníčkem

Po malé pauze si oblíbený skřítek s před-
školáčky v knihovně opět zahraje zábav-
né hry, namaluje hezké obrázky, zapojí je
do soutěží a představí jim knihu Ivanka lepí
náplasti od autorky Kateřiny Janouchové.

Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny.
Úterý 10. února 2015: Mé objevení Ame-
riky

Cestopisný pořad známého zlínského
spisovatele Antonína Bajaji o jeho putová-
ní Amerikou. Pořadem provází Mgr. David
Valůšek, ředitel Státního okresního archi-
vu Zlín. Součástí přednášky je fotoprojekce.

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

O autorovi....
Antonín Bajaja je známý český spisova-

tel, rodák ze Zlína, kde také žije a věnuje se
své literární tvorbě. V roce 1990 se započa-
la jeho spisovatelská dráha, stal se redak-
torem brněnské redakce Československé-
ho rozhlasu, později působil v deníku Pro-
stor, následně v časopise Týden. Souběžně
pracoval jako redaktor Svobodné Evropy.

Od roku 1996 vedl Antonín Bajaja se-
mináře tvůrčího psaní na Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci a na Univerzitě Tomá-
še Bati ve Zlíně. Je také spoluzakladatelem
časopisu pro kulturu a společenské dění
Zlínského kraje Zvuk. Proslavil se mnoha
svými prozaickými díly, zejména romány
– Mluviti stříbro, Duely, Na krásné modré
Dřevnici, Zvlčení. Za poslední jmenovaný
titul obdržel v roce 2004 cenu Magnesia
Litera.
středa 18. února 2015: Otoč loď předtím,
než narazí do ledovce. Přednáška Olgy 
Pazerini,  karikaturistky a ilustrátorky Bible.

Známá slovenská výtvarnice a lek-
torka organizace Život a zdraví se ve svém
vyprávění dotkne se témat jako např. pozi-
tivní přístup k  životu, prevence nemocí a
také, jak z našich životů vytěsnit negativní
pocity a stres. Součástí přednášky je promí-
tání jejích obrázků inspirovaných Biblí,
které nás nasměrují k předcházení životním
problémům a krizím. Akce probíhá v rámci
putovní výstavy Bible v obrazech.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží kni-
hovny. Vstup volný. Začátek: 18.00 hodin,
sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
Pátek 20. února 2015: Patagonie a Oh-
ňová země

Přednáška a fotoprojekce světoběžníka
Jaromíra Nováka, který navštívil bezpočet 
exotických krajin. Představí Vám krásy Ná-
rodního parku Los Glacieres s největšími le-
dovci mimo Antarktidu či divoké a okouz-

Městská knihovna Poděkování
lující pohoří Torres del Paine. Podmaní si
Vás barvitým popisem a fotografi emi ne-
hostinné a vzrušující krajiny Ohňové země
s koloniemi tučňáků, což jsou místa, při je-
jichž vyslovení se všem cestovatelům tají
dech.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup volný.
Úterý 24. února 2015: Proč je pro mne
Bible hlavním zdrojem inspirace?

Beseda s významným moravským ma-
lířem a ilustrátorem Zdeňkem Valchářem
o jeho tvorbě a vztahu k Bibli i k Bohu. Zde-
něk Valchař se věnuje malbě již několik de-
sítek let a je autorem mnoha nádherných ob-
razů, zejména na biblické motivy. Vybrané
obrazy jsou k vidění i ve slavičínské knihov-
ně v rámci unikátní putovní výstavy Bible
v obrazech.

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

Děti z mateřské školy v Hrádku děkují 
všem sponzorům, kteří je obdarovali při 
vánočním koledování.

Děti z Dětského domova ve Valaš-
ských Kloboukách, Smolině děkují tou-
to cestou všem laskavým lidem, kteří se 
zapojili do projektu Stromu přání v Leja 
salonu ve Slavičíně.

Každé dítě z našeho domova bylo ob-
darováno dvěma dárky, které si přálo 
mít právě od Vás pod stromečkem. Děti 
byly opravdu překvapené a jejich rozzá-
řené oči na Štědrý den vypovídaly o vel-
ké spokojenosti z dárků. Zajímavá byla 
i vánoční přáníčka od anonymních dár-
ců. Věřte, že naše děti si jich hodně cení, 
protože je jen tak neodložily na polici, ale 
mají je hezky vystavené ve svém pokojíč-
ku. Současně vedeme děti k tomu, aby si 
darovaných věcí od Vás vážily a znaly je-
jich fi nanční hodnotu.

Vážení přátelé, dovolte, abychom z ce-
lého srdce poděkovali hlavní organizátor-
ce, paní Markétě Smilkové, všem štědrým 
lidem a sponzorům, kteří udělali dětem 
z Dětského domova ve Smolině na Štěd-
rý den velkou radost z dárků.

Děti a tety vychovatelky 
z DD Val. Klobouky, Smolina

Děkujeme touto cestou všem hasič-
ským sborům, které zasahovaly při požá-
ru rodinného domu ve Slavičíně.

Rodina Blahova 

Dětský bazárek
Členky místní organizace Českého sva-

zu žen Slavičín oznamují, že se ve dnech 
16. – 17. března 2015 uskuteční v Sokolo-
vně Slavičín tradiční bazárek dětských 
věcí. Do prodeje budou přijímány pouze 
věci nepoškozené, čisté, sezonní (tj. věci 
na jaro – léto, věci zimní budou vráceny), 
v počtu 25 ks na osobu. 

Seznamy a pořadová čísla k zap-
sání věcí budou k vyzvednutí od 
2. března 2015 na Městském infocentru 
Slavičín.

Městská knihovna Vás zve na putovní
výstavu Bible v obrazech

Vystaveno bude 200 různých exponá-
tů a dokumentů tematicky zaměřených
k této „Knize knih”, určených dospělým, 
mládeži i dětem. K vidění budou rytiny
a lepty jednoho z nejvýznamnějších svě-
tových umělců, Rembrandta Van Rijna, 
rytiny významného francouzského uměl-
ce a ilustrátora Gustava Dorého nebo ob-
razy současného moravského výtvarníka 
Zdeňka Valchaře. Celou kolekci obrazů, 
zejména na biblické motivy, doplní nád-
herná díla našich nejmenších z celé Čes-
ké a Slovenské republiky.

Součástí expozice budou také zajímavé
starší Bible a křesťanská literatura. Vybra-
né nejnovější exponáty včetně široké na-
bídky Biblí bude možné zakoupit.

Výstava volně navazuje na úspěšný pro-
jekt unikátní putovní výstavy Biblí s ná-
zvem BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA, která 
zavítala do Slavičína již v listopadu 2012. 

Návštěvníci, kteří budou mít zájem
o bližší seznámení s poselstvím či histo-
rií Bible, mohou využít dalších navazují-
cích aktivit. Je připraven doprovodný pro-
gram pro školy a širokou veřejnost. Aktu-
ální nabídku přednášek a besed naleznete
na stránkách městské knihovny.

Výstava probíhá v rámci Česko - Slo-
venského projektu Směřovat výš, který je 
realizován I4U o. s., ve spolupráci s Mara-
natha o. s., a dalšími partnery.

Výstava potrvá od 17. do 26. února
2015, otevřena bude v půjčovní době 
knihovny. Školy a skupiny zájemců si
mohou návštěvu domluvit mimo provoz-
ní dobu telefonicky (577 341 481) případ-
ně e-mailem: knihovna@mesto-slavicin.cz.
Vernisáž: úterý 17. února v 17.00 hodin
v galerii Městské knihovny Slavičín
Úvodní slovo: Petr Hamrozi, koordiná-
tor výstavy
Účinkují: žáci Základní umělecké školy 
Slavičín pod vedením pana učitele Radi-
ma Knoppa

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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aPozvánky, kalendáře
6. 22. Sookoloovna
STUDEENTTSKÝÝ PLES GGGJP
7. 22. Sookoloovna
PLES ZZUŠŠ
14. 2. SSokollovna
FAŠANNKOOVÝ PPLES
15. 2. SSokollovna
DIVADDLOO NEJJEN PRROOO DĚTI...
21. 2. SSokollovna
PLES ZZŠ VVLÁRRA
27. 2. SSokollovna
PLES PPO NNAŠEM...
1. 33. Sookoloovna
DĚTSKKÝ KKARNNEVALL

Naděžda Sofi e Kinská
Vás srdečně zve 

na výstavu obrazů

REZONANCE
a ART KOLÁŽE, 

která se koná v prostorách 
cukrárny Jasmín Slavičín.

Vernisáž výstavy se koná
6. února 2015, v 19.00 hodin. 

PLES 
PO NAŠEM... 

27. února 2015
od 20.00 hodin, 

Sokolovna Slavičín

hraje:
Cindy rock

+ doprovodné kulturní 
vystoupení

Předprodej vstupenek:
Městské infocentrum Slavičín, 

od 9. února 2015. 

Základní škola Vlára a Sdružení rodičů
Vás srdečně zve na tradiční

PLES
ZŠ VLÁRA

v sobotu 21. února 2015, 
od 20.00 hodin 

v sále Sokolovny Slavičín. 

Vstupné: 100 Kč

Hudba: SHOWBAND
Polonéza žáků 9. tříd. 

Nutná rezervace míst na telefonu:
577 341 304.
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SLEVA 
OBUVI

v 1. patře obchodního 
domu ve Slavičíně

www.facebook.com/botickyslavicin

ddne 14. úúúnoraa 200155, od 1199.30 hhodinn 
v SSookoloovnně vve Slaavvičíněě

Huudbaa: CCLERAAA
Vstuppné: 80 Kčč, mmaskyy zdarmmaa

PPPřředprroddej vvstupeenek: v hasiičské zzbbrojniici ve Slavičččííně 
(nnová buuudovaa), teeleffon: 77775 9877 8005.

Srddečněě zvvouu pořaddatelé
DDDaalší innforrmmace naaa http://wwwww.sdhhsslaviciin.wwbs.cz/ nnneebo 

na ffaaceboooku SSdh Sllaavičínn. 

MAŠKARNÍ 
FAŠANKOVÝ PLES

Sboor ddobrovoollnýchh haasiičů Slaaavičínn Váás zzve naaa

v pátek 13. února 2015,
od 18.00 hodin,

Obecní dům Divnice
K tanci a poslechu hraje OPTIMUS. 

Předtančení – tombola – bufet
Metlovné dobrovolné...

METLOVÝ BÁL

Senior klub Divnice 
Vás srdečně zve na

ZŠ Malé Pole pořádá

KARNEVAL 
v neděli 1. března 2015,

od 14.00 hodin, 
sál Sokolovny Slavičín.

Diskotéka,
vystoupení LITTLE BEANS

a žáků školy, zábavné hry a soutěže…

Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme všechny příznivce 

tance, soutěží a zábavy! 

Dne 22. února 2015 
proběhne v restauraci Zámek 

ve Slavičíně

3. ROČNÍK 
TURNAJE

V MARIÁŠI. 
JJ

Začátek turnaje 
je ve 12.00 hodin. 

Více informací 
na tel. čísle 608 473 470 –

pan Tomeček.

Ještě nevíte, co budete dě-
lat na začátku března? Co tak-
hle se opět zúčastnit tradiční-

ho slavičínského festivalu Valašského Křo-
ví! Ano, je tomu tak! Ve dnech 4. – 8. března
2015 se bude konat magický 13. ročník kraj-
ské postupové přehlídky amatérského diva-
dla pořádaného pod záštitou Nezávislé di-
vadelní scény SemTamFór a města Slavičín.

Přiznejme si, že všeobecně je v naší kul-
tuře číslo 13 vnímáno negativně, v našem di-
vadle ho považujeme za číslo šťastné! A ne-
jen my, tak například v Mexiku bylo číslo
13 pozitivním a šťastným číslem – 13 bylo
bohů a také nebeských sfér. Podle kabaly je
číslo 13 šťastným číslem. Aztékové ho po-
važují za jedinečné, jelikož sluneční rok má
o něco více než 12 lunárních měsíců, proto
Aztékové měli ve svém dokonalém kalen-
dáři 13. měsíc.

A v naší evropské tradici? Číslo 13 zna-
mená „svaté završení“ a tahle přehlídka pro
SemTamFór takovým symbolickým završe-
ním bude. Proč? Protože se završí jak vývoj
divadla samotného a jeho směřování, tak vý-
voj přehlídky směrem k publiku. Píšeme-li
na začátku článku o tradici, tak je pravdou,
že na Sokolovně na začátku března je pře-
ce slavičínským obyčejem tzv. žít divadelní
přehlídkou Valašské Křoví! Tak doufáme, že
tenhle ročník se představí v magickém svět-
le této tradice! K tomu připravujeme pro Vás
překvapení, které této tradici dodá moder-
nější rozměr!

Nezávislá divadelní scéna SemTamFór
se opět představí domácímu publiku s dal-
ší novinkou. A to původní autorské ekopo-
hádky z pera a současně v režii členky sou-
boru Jany Žáčkové. Smetišťák Tom pracuje 
v didaktické rovině s principem třídění od-
padu a děti jsou prostřednictvím interak-
tivní práce herců a živé stínohry vtahová-
ny do příběhu zvířecích hrdinů Toma, Ágy,
Huberta a Čendy, kteří čelí nástrahám z lid-
ského světa.

Dále se můžete těšit na divadelní stáli-
ce přehlídky, jakou jsou soubory Mrsťa Prs-
ťa Kouřim, Divadlo Point z Prostějova, Slo-
vanský tyátr z Olomouce, DS Mimochodem
z Ledče nad Sázavou, Červiven z Krnova,

DS Sputnik z Havířova, Divadýlko na dla-
ni z Mladé Boleslavi či DS Václav z Václa-
vova. Nově se Vám například představí Di-
vadlo pracujících ze Zlína. Přesný program 
zveřejníme na webových stránkách www.
semtamfor.cz v dohledné době. 

Touto cestou Vás tedy zveme, abyste 
si do diáře zapsali, že v časovém rozmezí 
3. – 8. března 2015 už něco máte! Co? Co 
třeba tento komentář, který mám v diáři 
já… Sokolovna žije divadelní přehlídkou
Valašské Křoví!

Z tohoto důvodu se těším na Vás, na vždy 
jedinečnou atmosféru přehlídky a na čas, kte-
rý společně strávíme se soubory, které tradič-
ně přijedou na 13. ročník krajské postupo-
vé přehlídky směrem na národní přehlídku 
činoherního a hudebního divadla Divadelní 
Piknik Volyně a směrem naě Mladou scénu, 
národní přehlídku studentského divadla.

Za kolektiv Nezávislé 
divadelní scény SemTamFór

Jana Žáčková

13. ročník divadelní přehlídky Valašské Křoví 2015
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BOWLING 
SLAVIČÍN

Obchodní 472, 763 21 Slavičín 

BOWLING V ÚNORU 
JEN 79 Kč/hodina

Platí celý únor od neděle do čtvrtka.
Přihlašování týmů do březnového

amatérského bowlingového turnaje!
telefon: 773 999 973 

D ě t s k ý  d o m o v , 
Základní škola a Prak-
tická škola Valašské 
Klobouky-Smolina

Informace o možnosti 
středního vzdělání pro 
žáky ve školním roce 

2015 – 2016 na Praktické škole dvouleté 
Valašské Klobouky-Smolina

Skončilo Vaše dítě Základní školu 
praktickou nebo speciální školu a chcete, 
aby nadále studovalo? Máme pro Vás 
řešení – naši praktickou školu dvouletou 
s možností ubytování na internátu.
Co nabízíme? 
Získat střední vzdělání žákům se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, případně 
žákům s více vadami, kteří nemohou být 
vzděláváni na jiném typu střední školy.
Forma vzdělání? 
Denní s možností ubytování na internátu 
a stravování.
Způsob ukončení? 
Závěrečnou zkouškou, dokladem 
o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení 
o závěrečné zkoušce.
Uplatnění žáka? 
Uplatnění při pomocných pracích pro 
oblast služeb a výroby.
Vzdělávací obor? 
78-62-C/02

Případní zájemci mohou i se svými 
rodiči/zákonnými zástupci školu navštívit 
denně v době od 8.00 do 14.00 hodin 
nebo dle telefonické domluvy kdykoliv 
odpoledne.

Informace o studiu na Praktické škole 
dvouleté Vám poskytnou pracovníci školy 
osobně, popř. telefonicky.

Kontakt:
Dětský domov, Základní škola a Prak-

tická škola Valašské Klobouky, Smolina 
16, Valašské Klobouky 766 01

Vyřizuje: Mgr. Lenka Ročáková
Telefon:  577 008 770,  e-mail : 

dd.sborovna@seznam.cz, web: www.
ddsmolina.cz. 

TVD – Technická výroba, a. s.
Rokytnice 203

Do našeho kolektivu přijmeme 
pracovníky na tyto pozice:
PPraacovvník obbbbchodnníhoo odddělennííí – backk 
ooffi cce 
Požadavky:
Vzdělání: min. SŠ – zaměření strojí-
renství výhodou
 Odborné znalosti: uživatelská znalost 
MS Offi ce, zejm. Excel, velmi dobrá
znalost NJ, další jazyk (AJ) výhodou 
 Ostatní znalosti: ŘP sk. B
Osobní požadavky: komunikační
a organizační dovednosti, logický 
úsudek, rozhodnost, samostatnost 
i schopnost týmové práce, schopnost na-
vazovat a udržovat vztahy se zákazníky,
vyjednávací dovednosti, vysoké pracov-
ní nasazení 
Pracovní náplň:
zpracování došlých objednávek, 
jejich zadávání do interního fi remního 
systému a jejich následné zpracování
 příprava podkladů pro fakturaci 
 vyřizování reklamací od zákazníků 
 komunikace a budování dobrých
vztahů se zákazníky
Nástup po dohodě. 
Nabízíme:
zajímavou práci v moderní fi rmě
zaměstnanecké výhody a benefi ty
možnost dalšího vzdělávání a pro-
fesního růstu

Zájem o práci v naší společnosti zašlete
písemně na adresu:
alena.stefanikova@tvd.cz spolu s živo-
topisem a sdělením, zda souhlasíte 
s uložením Vašich dat do interní fi remní 
databáze uchazečů.

HOPA CZ, s. r. o., Slavičín
hledá: 

NÁKUPČÍ
Požadavky:
 italský nebo polský jazyk slovem 
i písmem
 anglický jazyk výhodou
 praxe v nákupu min. 2 roky
výborná znalost práce na PC
fl exibilita, nasazení a odpovědnost
Náplň práce:
komunikace s dodavateli
tvorba a řízení nákupních objednávek
zodpovědnost za logistiku a nákup
 řešení reklamací, cenových poptávek aj.

VÝROBNÍ DĚLNÍK
Pro nově připravovaný provoz hledáme 
zaměstnance se zkušenostmi s výrobou/
extruzí plastových profi lů. Požadovaná 
praxe min. 2 roky.
Zájemci zasílejte životopis na
bonko@hopa.cz. 

Bezpečnostní agentura přijme pra-
covníky pro dlouhodobou spolupráci 
na ostrahu průmyslového areálu v tomto 
regionu. Vhodné pro osoby ČID, PID, 
OZP, ZTP.

Požadujeme: spolehlivost, slušné a pro-
fesionální vystupování, čistý trestní rejstřík

Nabízíme: práci v klidném a čistém 
prostředí bez enormní fyzické zátěže, 
dvousměnný pracovní režim, služební 
výstroj

Bližší  informace na telefonu: 
731 991 272.

Vážení zákazníci, dovolte, abych Vám ážení zákazníci, dovolte, abych
oznámila, že od 1. března 2015 budu ámila, že od 1. března 2015 
měnit prostory provozovny Kadeřnického it prostory provozovny Kadeřni
Salonnu Beauty. 

Nová provozovna bude v areálu Nová provozovna bude v a
Prabosu, budova RCK, Komenského 882, bosu, budova RCK, Komenskéh
Slaviičín. Těším se na Vás.

rbora,Šimčíková Bar
BeautyKadeřnický Salon B

KKoleektiv „Restauuurace Zámmek“
srdeečněě zvee k poseezzzení a ochhutnnání

ZZVVĚŘŘINOOOOVÝCCHH 
SSPPECIIAAALITT 

vee dnnech 26. – 22888. února 20155. 
Těšíme se na VVaaaši návštěěvu!

Rezervaace nna telefoonnu: 725 2215 200,, 
725 2155 204.

Baby club Plaváček 
srdečně zve děti, jejich rodiny a blízké

na JARNÍ KURZ PLAVÁNÍ v bazénu při
ZŠ Brumov-Bylnice. 

Kurz o 10 lekcích je určen pro děti
od 6 měsíců až do 12 let.

Za podpory rodičů se děti seznamují
s vodou a učí se v ní samy aktivně pohy-
bovat.

Součástí  kurzu je také sauna
a babymasáž vedená instruktorkou.

Plaveme v soboty a pondělky ve vodě
teplé 30 °C. Vítáme oba rodiče!

Začínáme 30. března. 2015!
Bližší info a přihlášky na www.

plavacek-deti.cz, telefon: 604 422 267 nebo 
brumov@plavacek-deti.cz.
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GYMNÁZIUM 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

nabízí studium ve školním roce 2015/16 
v  maturitních oborech

 OBCHODNÍ AKADEMIE – 4 leté studium
 GYMNÁZIUM – 4 leté studium

Realizuje pro své žáky jazykové kurzy
FCE s mezinárodně platným certifi kátem.

Projektový den a Den otevřených dveří –
13. února 2015, 8.00 – 16.00 hodin

Informace: 
www.gymnazium-vk.cz, info@gymnazium-vk.cz

Telefon: 577 006 969, 577 006 950

Všichni jste srdečně zváni!
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Již 32. ročník Štěpánského turnaje v sálo-
vém fotbalu – futsalu ve slavičínské sportov-
ní hale je minulostí a samotný turnaj přinesl
kvalitní podívanou se spoustou výborných
individuálních výkonů a také hezkých bra-
nek. Tradičních osm týmů bylo znovu rozdě-
leno do dvou skupin a především A skupina
přinesla od úvodu líté boje, které se rozho-
dovaly kolikrát až v samotném závěru. Po-
malý rozjezd měli Hugoni s ligistou Jožkou
Hnaníčkem z Příbrami v sestavě, překvape-
ním naopak byly výsledky celku TVD. Hu-
goni nakonec proklouzli do semifi nálových
bojů na úkor hrádecké Závady, která nemě-
la v závěru příliš potřebného štěstí a před
semifi nálovými branami skončili i Hadráři.

Ve druhé skupině dominovali od úvodu
Kovaříci, které vedl za jasným postupem
hráč Slovácka Martin Holek, podporovaný
výtečným brankářem Alešem Ocelíkem.
Druhé postupové místo si nakonec zajis-
tili futsalisté Paneláků, kteří byli ale blíz-
ko vyřazení, od nějž je zachránil patnácti-
letý brankář Číž. Překvapivými výkony se
prezentovali hráči týmu Zahradní, kteří si
po dlouhých letech připsali výhru v turna-
ji. Za očekáváním trošku zůstal celek pořá-
dající HOPY, který sice měl široký kádr, ale
výsledkově ani herně to nepomohlo. Sku-
pinu nakonec vyhráli bez zaváhání Kova-
říci a druhé místo brali hráči TJ Paneláky.

V prvním semifi nálovém duelu chyběl
týmu TVD Ivo Světlík, který odjel s rodi-
nou na hory, ale nakonec se přeci jen poda-
řilo týmu vedeném Oldou Majcem vybojo-
vat přes Paneláky postup do fi nále. Bylo to
však až po penaltovém rozstřelu, TVD ještě
minutu a půl před koncem vedlo brankou
Šándora, za Paneláky srovnal v power play
Filip Macek. V penaltovém rozstřelu se vy-
znamenal brankář Gregušiak jednou lape-
nou penaltou a poslal tým TVD do fi nále.
Tam si muselo TVD počkat na lepšího z dru-
hého semifi nálového duelu mezi Kovaříky
a Hugony. První branku dali Kovaříci, Hugo-

ni dokázali srovnat v poslední vteřině prv-
ní půle. Druhý poločas přinesl dramatickou
podívanou a zápas rozhodla utěšená branka
Martina Holka a při závěrečné power play
se trefi l i brankář Ocelík.

V rozstřelu o třetí místo mezi Paneláky
a Hugony rozhodovala až poslední penal-
tová série, kdy benjamínek Číž vychytal li-
gistu Jožku Hnaníčka a Hugonům tak stej-
ně, jako v loňském roce, zůstaly jen bram-
borové medaile. Finálový duel mezi Kovaří-
ky a TVD ovlivnila již první minuta, kdy se
trefi l Martin Holek a poslal svůj tým do ve-
dení. Kovaříci postupně navyšovali svůj ná-
skok, hráčům TVD už přeci jen chyběly síly
z těžkých duelů ve skupině, také vinou zra-
nění některých hráčů. Konečný výsledek
byl 4:1 pro Kovaříky, kteří tak po roce mohli
znovu zvednout vítěznou trofej věnovanou
městem Slavičín. Nejlepším střelcem tur-
naje byl Petr Švajda z týmu Kovaříků, nej-
lepším brankářem byl vyhlášen Aleš Oce-
lík z téhož týmu a cenu pro nejlepšího hrá-
če bral Milan Both z týmu TVD. Turnaj od-
řídili Jirka a Staňa Belžíkovi společně s Oli-
nem Frajtem, organizace turnaje také klapa-
la na jedničku a po celý den zaplněná slavi-
čínská hala viděla velmi kvalitní futsalové
zápasy. Příští – již 33. ročník – se bude hrát 
ve stejném termínu, tedy na Štěpána a pořa-
datelem budou tentokrát Hugoni.
Konečné pořadí Štěpánského turnaje:
1. místo – Kovaříci
2. místo – TVD 
3. místo – Paneláky
4. místo – Hugoni
5. místo – Závada
6. místo – Zahradní
7. místo – Hadráři
8. místo – HOPA

Petr Koseček

Letos začneme vtipem: Víte,
jaký je rozdíl mezi silničáři a Kar-
lem Gottem před převzetím Zlaté-
ho slavíka? Ani jeden to nečekal.

(Tímto zdravíme místní silničáře a věříme,
že mají smysl pro humor.) Ani my jsme ne-
čekali, že už sedmým rokem budeme děko-
vat všem Ježíškům, kteří přinesli dárky pod
Strom přání pro děti z dětských domovů Boj-
kovice a Smolina. Všichni jsme se tentokrát 
ještě víc Štědrého dne nemohli dočkat – vy-
chovatelé, ředitelé, my a samozřejmě děti
v domovech. Letos to bylo umocněné tím,
že všechny děti z Bojkovic v domově zůstá-
valy, nikdo neodjížděl ani na návštěvu za ro-

dinou. A navíc jsme se šíleně těšili už kvůli 
těm nejmenším... Před Vánoci totiž do Boj-
kovic přibylo několik dětí od dvou let. A pa-
nečku, to bylo radosti! Všem bychom vám to 
přáli vidět. Vlastně vidět to můžete, a to buď 
na našem profi lu na facebooku (https://www.
facebook.com/lejasalon) nebo na www.leja-
salon.cz. Na těchto odkazech najdete fotky 
všech dětí s dárky. Těch nejmenších, které 
rozbalovaly panenky a auta, odrážedla, ko-
loběžky i kola, ale také těch větších, které 
budou pomalu dětský domov opouštět a Vy 
jste je do života vybavili nádobím a obleče-
ním. Říkali jsme si v salonu, že tohle díky 
musíme napsat později, abychom se opros-
tili od euforie a patosu... Ale i dnes, téměř 
po měsíci, to nejde. Nedokážeme ani najít 
slova, jak moc Vám všem chceme poděko-
vat. Dokázali jste sedmým rokem něco ne-
uvěřitelného, semknout se a udělat radost 
těm, kterým nebylo přáno být o svátcích 
s rodinou. Díky Vám vstupujeme už po sed-
mé do nového roku plni optimismu a nadě-
je, víry v lidskou dobrotu a lásku. 

Krásný nový rok Vám všem přejí 
Lejasaloňačky Markéta Smílková, 

Lenka Málková, Jana Diatlová
a Jana Jurigová

Tým Kovaříků obhájil prvenství ve Štěpánském turnaji

Stromu přání Leja salonu 2014

Poděkování všem Ježíškům 


