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Další z řady projektů, které realizuje 
město Slavičín v rámci Operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce SR-ČR se blíží 
do fi niše. Jedná se o projekt s názvem „Čo
robíš sused – na návšteve s Internetom“, 
který jsme připravili s našimi přáteli z obce 
Horné Srnie. Hlavním cílem projektu bylo 
zvýšení využívání informačních techno-
logií v přeshraničním regionu a právě 
jakési nahlédnutí do života přeshranič-
ního partnera. Obsahem projektu bylo 
zejména pořízení kamerového systému, 
jehož výstup je dnes veřejně přístupný na 
adrese www.codelassousede.eu. Jedná se 
o beta verzi, která neustále probíhá úpra-
vami, nicméně v předfi nální podobě jsou 
výstupy ze systému již k dispozici. Projekt 
přinesl také dva nové infoboxy – jeden 
v hotelu Slavičan a druhý v autobusové 
zastávce u obecního domu v Hrádku. Ke 
zefektivnění spolupráce se slovenským 
partnerem přispěje také videokonferenční 
systém a větší informovanost obyvatelstva 
přinese jistě také plazmová obrazovka ve 
vestibulu Radnice.

Náklady projektu přesáhly částku 
2 mil. Kč, z čehož činila 90 % dotace a město 
přispělo 10 % z vlastních zdrojů.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Tento projekt je spolufi nancován Ev-
ropským fondem pro regionální rozvoj 
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Další projekt je ve fi nišiParkoviště u městské nemocnice

Kroužky mladých hasičů i do dalších obcí

V závěru roku 2009 byla dána motoristům
do užívání další etapa parkoviště u Městské
nemocnice Slavičín. Nákladem přesahujícím
1 mil. Kč bylo vybudováno 20 nových parko-
vacích stání, která výrazně rozšiřují kapacitu
parkoviště. Ta byla nedostačující a před
nemocnicí tak nebylo prakticky možno za-
parkovat, pokud jste tedy nepřijeli brzy ráno.

Obdrželi jsme několik dotazů ke značení
parkoviště. Příslušné dopravní značení je
umístěno při vjezdu na parkoviště a zůstane
beze změny. Platí samozřejmě i pro novou
část parkoviště, která nebude nijak zvlášť
značena. Označení slepé ulice zde také zů-
stává beze změny.

Počet parkujících automobilů roste a po-
kud to lze, snažíme se další parkovací místa

Plasty (žluté pytle) 8. 2.
Papír (modré pytle) a nápojové kartony 
(oranžové pytle) 22. 2.
Sklo (zelené a bílé pytle) 10. 2.
Sklo je třeba třídit! 

Problematika ochrany životů, zdraví 
a majetkových hodnot je poměrně složitou 
záležitostí. Základní právo na ochranu těch-
to hodnot je zakotveno v ústavním pořádku 
České republiky. Garantem tohoto práva je 
stát, který nastavuje a koordinuje systém této 
ochrany. Jednou ze složek tohoto systému je 
požární ochrana na místní úrovni. Je zabez-
pečována hasičským záchranným sborem, 
obcí, jednotlivými sbory dobrovolných hasičů 
a jednotkami požární ochrany. Nejinak je 

tomu i v našem městě. Naší společnou snahou 
je, aby tento systém dobře fungoval. K tomu 
jsou potřebné nejenom fi nance, ale zejména 
hodně obětavých lidí. 

Tato problematika byla projednávána 
i na nedávných valných hromadách sborů 
dobrovolných hasičů (SDH) působících na 
území města a místních částí. Mimo jiné byla 
velmi pozitivně hodnocena nově započatá 
práce s mládeží. Při Domu dětí a mládeže 
Slavičín vznikl v roce 2008 kroužek mladých
hasičů, který vedou členové Jednotky SDH 
Slavičín. Tento kroužek navštěvuje 21 dětí. 
Děti ve věku od 6 do 15 let se učí základním 
znalostem ochrany a obrany obyvatel, topo-
grafi i, zdravovědě, uzlování, střelbě a dalším 
činnostem. Zajímavou oblastí jsou sportovní 
aktivity směřující k pohárovým soutěžím, 
kde se zúročí vědomostní znalosti, zručnost 
a hlavně fyzická připravenost mládeže. Děti se 
mohou zapojit do výtvarné a literární soutěže
„Požární ochrana očima dětí“ a mimosoutěžní 
aktivity v oblasti kultury, společenských akcí 
a zájmového vyžití. Zajímavou nabídkou jsou 
i letní tábory.  Pokračování na str. 2

vytvářet. Možná ale není daleko doba, kdy 
bude nutné parkování v centru města regu-
lovat zavedením placení parkovného. Myslím
ale, že v roce 2010 to ještě nebude.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Svoz tříděného odpadu 

Úhrada místního poplatku 
ze psů na rok 2010

Upozorňujeme majitele psů, že podle 
platné obecně závazné vyhlášky města 
je místní poplatek ze psů splatný do 
15. února 2010. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na 
Městském úřadě ve Slavičíně – ekonomic-
ký odbor, dveře č. 310.

V případě bezhotovostní platby pře-
vodem z účtu je nutno předem požádat 
o sdělení identifi kačních údajů k platbě pro 
konkrétního poplatníka místního poplatku 
ze psa. Tyto údaje poskytne referentka 
ekonomického odboru p. Čížová, telefon 
577 004 821.

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

Pokračování na str. 3
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Dokončení ze str. 1
Pokud o tento kroužek projeví zájem

další děti, jsou srdečně zvány. Jsem rád, že
ve Slavičíně tato aktivita vznikla, a že o ni
mají děti zájem. Mohou tak smysluplně
využít svůj volný čas a se znalostí proble-
matiky mohou napomáhat při vytváření
a rozvíjení podmínek pro účinnou ochranu
života a zdraví občanů a majetku před požá-
ry a pro poskytování pomoci při živelních
pohromách a jiných mimořádných událos-
tech. Velké poděkování za tuto záslužnou
aktivitu náleží vedoucím kroužku Martinovi

Lutonskému, Zuzaně Klumpnerové, Vladisla-
vu a Ondřeji Dufkovým, také ředitelce DDM
Zdeně Odehnalové a všem, kteří jim jsou v této
práci nápomocni. Podobné kroužky bychom
rádi zřídili i v místních částech Nevšová, Div-
nice a Hrádek, aby děti nemusely dojíždět do
Slavičína. Kroužky by zde fungovaly externí
formou při Domu dětí a mládeže Slavičín.

Proto si dovoluji touto cestou oslovit Vás,
děti, a Vaše rodiče s nabídkou o zapojení do
kroužku mladých hasičů. Vítáni jsou i ti, kteří
by se dětem chtěli věnovat jako vedoucí krouž-
ků. Zájemcům rád poskytnu bližší informace,

případně se mohou přijít podívat, jak vedou-
cí kroužků s dětmi pracují, a to v průběhu
měsíce března, vždy v úterý od 16 do 18 hodin
v Domě dětí a mládeže ve Slavičíně, nejlépe
po předchozí domluvě. Můžete se obrátit i na
sbor dobrovolných hasičů ve Vašem místě
bydliště nebo na ředitelku DDM, případně
na Mgr. Ivu Florešovou, vedoucí správního
odboru Městského úřadu Slavičín. Informa-
ce o činnosti SDH Slavičín, stejně tak jako
kontakty na vedoucího kroužku Martina
Lutonského, naleznete na internetových
stránkách www.sdhslavicin.wbs.cz. 

Budeme rádi, když se Vaše děti do těchto
zajímavých aktivit zapojí. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Kroužky mladých hasičů i do dalších obcí

Nabídka na prodej bytu 
Provoz sběrných dvorů

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
Ve dnech 22. a 24. února 2010

a 1. a 3. března 2010, vždy od 8 do 16 ho-
din bude v zasedací místnosti v suterénu
Městského úřadu ve Slavičíně vyložen
k veřejnému nahlédnutí katastrální operát 
obnovený přepracováním na digitalizova-
nou katastrální mapu v katastrálním území
Slavičín – extravilánu obce. Vlastníci
pozemků v nezastavěné části Slavičína
(u zastavěné části proběhla obnova kata-
strálního operátu již v předchozích letech)
mají v uvedených termínech možnost 
seznámit se za přítomnosti pracovníků
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
s digitalizovaným katastrálním operátem.
Ing. Martina Slámečková, vedoucí ŽPSM

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín na opravy a moderni-
zaci bytů, bytových domů a rodinných domů.

Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým
nebo právnickým osobám na tyto účely:
na vznik nového bytu ve stávajícím byto-
vém nebo rodinném domě
na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém
nebo rodinném domě
na výměnu oken u domu staršího 15 let
na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti
domu staršího 10 let
na zateplení obvodového pláště domu
staršího 5 let
na obnovu fasády domu včetně klempíř-
ských prací
na zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě

BŘEZEN – SRPEN 2010
Sběrnéé dvory slouuží pro bbeezpplatné

ukládání oodpaadu občaany městaa Sllavičín
– fyzickýmmi oosobamii nepodnnikkaajícími
(s výjimkoou stavebního odpaduu, u něhož
je v souladdu s uusneseníím Rady mměssta Sla-
vičín č. 311/06667/08 poo dosaženní uurrčitého
množství oodevvzdání vee sběrnýcch dvvorech
zpoplatněnno). 

Provozovatel: 
Služby měěsta SSlavičínaa, s. r. o.

Provozní doba:
Sběrný dvvůr PPod Kaštany (areáál SMMS)
Pondělí:   88 – 117
Úterý:   88 – 114.30
Středa:   88 – 117
Čtvrtek:   88 – 114.30
Pátek:   88 – 117
1. sobota vv měěsíci: 8 – 12

Sběrný dvvůr UU Zahráddek (Maléé PPoole)
Pondělí: zaavřeno
Úterý:   112 – 16
Středa:   zzavřeeno
Čtvrtek:   112 – 16
Pátek:   zzavřeeno
Sobota:     8 – 12

Ingg. Pavel Studeeník, mísstoosttarosta

Město Slavičín v souladu s ustanovením
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
vyhlásilo záměr na prodej nemovitého ma-
jetku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka
č. 597/9, zapsaná v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, kata-
strální pracoviště Valašské Klobouky, na listu
vlastnictví číslo 3171 pro obec a katastrální
území Slavičín, včetně příslušenství a podílu
na pozemku parc. č. st. 1029.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím
o velikosti 3 + 1 o celkové podlahové ploše
60,93 m2, v 3. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 597 v ulici Okružní ve čtvrti Malé
Pole ve Slavičíně a podíl na společných
částech budovy č. p. 597 a na pozemku
parc. č. st. 1029.

Výběrové řízení na kupujícího, které
bude provedeno formou aukce, proběhne
dne 3. března 2010 v 15.30 hodin v zase-
dací místnosti budovy radnice ve Slavičíně
(suterén, dveře č. 115). 

Prohlídka bytové jednotky proběhne
dne 17. února 2010 od 10 do 11 hodin a od
14.30 do 16 hodin.

na obnovu střechy starší 15 let
 na opravu a rekonstrukci havarijního stavu 
balkonů a lodžií
 na vybudování nebo rekonstrukci koupelny 
nebo sprchového koutu
na vybudování WC
na rekonstrukci bytového jádra vč. vyzdění, 
na výměnu sanitární keramiky a vodovodních 
baterií

Půjčky jsou poskytovány s dobou splatnosti
3 – 5 let a při úrokové sazbě 5 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou zveřejně-
ny na úřední desce města Slavičín. Informace 
a tiskopisy k podání žádosti poskytuje eko-
nomický odbor MěÚ Slavičín, Ivana Čížová.

Žádosti se přijímají v termínu od15. 2. 2010
do 17. 3. 2010 poštou nebo v podatelně MěÚ 
Slavičín. Ing. Oldřich Kozáček,

předseda správní rady fondu

Podmínky výběrového řízení
účastníci: bez omezení s podmínkou
úhrady kauce
 nejnižší podání: 800 000 Kč
     minimální příhoz: 20 000 Kč
 kauce: 20 000 Kč
 způsob úhrady kauce: pouze bankovním
převodem nebo vkladem hotovosti v bance
na účet města Slavičín vedený u KB a. s.,
č. ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol
IČ nebo RČ
lhůta pro složení kauce: začíná běžet 
dnem uveřejnění tohoto oznámení 
a končí zahájením výběrového řízení, tj.
3. 3. 2010 v 15.30 hodin. Kauce složená
bankovním převodem musí být do 
skončení lhůty pro zahájení výběrového
řízení připsána na účet města Slavičín.
Účastníkům výběrového řízení, kteří
neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací
kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději
do pěti pracovních dnů ode dne konání
výběrového řízení.
 splatnost kupní ceny: do 60 dnů od
schválení prodeje Zastupitelstvem města
Slavičín. Bližší informace poskytne

Ing. Martina Slámečková,
vedoucí odboru ŽPSM, tel.: 577 004 830.

Oznámení o dokončení obnovy 
katastrálního operátu v k. ú. Slavičín
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Dokončení ze str. 1

PPoplaatky
za 1 psa; 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

Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2010
Rodinný dům: 100 Kč; 150 Kč
Osoba pobírající důchod: 100 Kč; 150 Kč

Pokud nebude místní poplatek uhrazen ve
stanoveném termínu, bude poplatek poplatní-
kovi vyměřen a jeho úhrada vymáhána v sou-
ladu se zákonem o správě daní a poplatků.
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 místní-
ho poplatku ze psů ze zákona osvobozeny, 
mají povinnost držení psa ohlásit a nárok 
na osvobození 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

Ve zpravodaji byl schválen seznam 
přidělených grantů na kulturu a sport pro
rok 2010. V seznamu jsem nenašel grant,
který by podpořil slavičínské fotbalisty.
Znamená to, že pro příští rok na svoji čin-
nost od města nedostanou žádné peníze?

Ne, neznamená. Podpora fotbalového 
oddílu FC TVD Slavičín byla vyřazena
z grantového systému města a bude řešena
individuálně.

O výši fi nanční podpory rozhodne zastu-
pitelstvo města. A to, jakou částku fotbalisté
získají, by mělo být odvislé i od fi nančních 
možností města. Jen připomínám, že cel-
kový fi nanční objem grantů pro rok 2010
byl z důvodů hospodářské krize snížen
cca o 20 %. Znamená to, že pro rok 2010
se předpokládá vyčlenit částku cca 900 tis.
Kč. Jedná se o podporu aktivit na kulturní,
sportovní a ekologické činnosti. 

V závěru roku jsem se dozvěděla, že 
v měsíci lednu a únoru 2010 nebude v pro-
vozu Sběrný dvůr na sídlišti Malé Pole.
Jak to bude s tímto sběrným dvorem dál?

V minulých letech byl provoz tohoto 
ekologického dvora provozován fi rmou
JOGA Luhačovice. Ta v závěru minulého 
roku požádala o ukončení jeho provozu
a proto jsme byli nuceni v průběhu ledna
a února dvůr uzavřít. 

V návaznosti na tyto skutečnosti rada 
města v průběhu měsíce ledna rozhodla, 
že tento dvůr budou v období od března do
srpna roku 2010 provozovat Služby města
Slavičín. V jarních měsících bychom se
měli dozvědět, zda získáme dotaci na rea-
lizaci moderního sběrného dvora odpadů, 
který má být v letních měsících vybudován 
v areálu SMS (Slavičín, ul. Pod Kaštany 50).

Po realizaci tohoto projektu rozhodne 
rada města o konečném řešení a provozu
ekologických dvorů ve městě. Bude rozhod-
nuto, zda se sběrný dvůr ve čtvrti Malé Pole
zruší a ve Slavičíně bude v provozu dvůr
jenom jeden, nebo  zda budou ekologické
dvory dva.

Pro lepší přehlednost uvádíme novou 
provozní dobu obou sběrných dvorů, a to
pro období březen – srpen 2010. Naší snahou
bylo zajistit i sobotní provoz.

Ing. Pavel Studeník místostarosta

nečnou platností hřiště stavět. Že se spíše
než o hřiště jedná ve skutečnosti o srovnání
travnatého plácku mezi domy, nemusím snad
již ani připomínat.

Už je jisté, že v bývalých kasárnách bude
stát ta fotovoltaická elektrárna?

Jisté to není. Proběhlo několik jednání
s majitelem pozemků. Ten avizoval jednání
s investorem, který má zájem tuto stavbu
realizovat. Snažíme se najít kompromis, kdy
některé stavby plánujeme vyměnit za pozem-
ky tak, aby majitel pozemků i město vlastnili
ucelené části areálu. To by nám umožnilo
sladit vlastnictví stavby a pozemků, což je
prvním předpokladem pro získávání jakých-
koliv dotací na opravy a regeneraci areálu.

Zda ke stavbě fotovoltaické elektrárny
skutečně dojde, je odvislé od mnoha faktorů
– jedná se o záplavové území, není jisté, zda
bude možno připojit stavbu do rozvodné
sítě atd. Nicméně ke konečnému dořešení
vlastnictví pozemků a majetkovému rozdělení
areálu by v letošním roce dojít mělo. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V závěru minulého roku jsme se dozvědě-
li, že pan Zdeněk Fiala ukončil ve Slavičíně
promítání kina. Znamená to, že se u nás
nebude již vůbec kino promítat?

O důvodech ukončení provozu kina jsme
se mohli dozvědět od pana Zdeňka Fialy
v minulém čísle našeho zpravodaje. Zřejmě
víte, že město Slavičín dlouhá léta provoz kina
fi nančně podporovalo a zajišťovalo podmín-
ky jeho provozu, a to nejenom v prostorách
stálého kina v Sokolovně, ale i na letní scéně.
Byl jsem rád, že jsme ve Slavičíně kino měli.
Velkou zásluhu na tom bezesporu měl pan
Zdeněk Fiala. A právem mu zastupitelstvo
města za jeho obětavou práci vyslovilo podě-
kování. K tomuto veřejnému poděkování se
touto cestou připojuji i já. Přiznám se však,
že mě rozhodnutí pana Fialy o ukončení
provozu kina hodně překvapilo. Bylo to ale
jeho rozhodnutí, včetně zdůvodnění, které
ho k tomu vedlo. Nemusí to však znamenat 
konec kina v našem městě. Pokud se najde
někdo, kdo by chtěl ve Slavičíně kino provo-
zovat a byl odhodlán čelit všem nástrahám,
které provoz kina přináší, přijďte a společné
řešení hledejme.

Ptají se lidé…
Ptám se, kdy bude v Divnicích uděláno 

něco pro malé děti. Nemají hřiště ani
pískoviště, ne tak houpačky.

Máte pravdu, v Divnicích takovéto prvky
pro menší děti chybí. Je zde asfaltové hřiště,
od loňska s novým zázemím, ale pro malé
děti tu není nic. Pouze staré a dnes již nepou-
žitelné prvky v zahradě nad budovou bývalé
školy. Doufám, že se to od letošku změní.
Připravili jsme žádost o dotaci na projekt na
úpravy kolem zmíněné budovy a v rámci něj
by zde měly přibýt dvě houpačky. S osadním
výborem jsme se dohodli, že místo pro hraní
menších dětí by mělo být u asfaltového
hřiště. Připravujeme návrh na umístění
laviček, houpaček a dalších herních prvků
a hledáme možnost fi nancování. Rozpočet 
města na rok 2010 bude velmi omezený, ale
věřím, že fi nanční prostředky na realizaci
návrhu v něm někde nalezneme.

Podobná situace je v Hrádku, kde se také
diskutuje o umístění herních prvků. A také
v Nevšové, kde je místo asi jasné – v zahradě
u mateřské školy. Ve Slavičíně si rekonstruk-
ci zaslouží určitě hřiště u mateřské školy na
sídlišti Vlára. Bude asi málo nových investic,
které budeme fi nancovat v rámci rozpočtu
města na rok 2010 z vlastních zdrojů. Byl
bych rád, kdyby právě rozvoj dětských hřišť
byl mezi ně zařazen. Pokud ne v začátku,
tak alespoň v průběhu roku 2010.

Jak to dopadlo s uvažovaným hřištěm
na sídlišti Malé Pole, v ulici Okružní?

Jen stručně připomenu historii – hřiště
bylo naplánováno k výstavbě v roce 2009,
po obdržení petice občanů proti výstavbě
jsme realizaci pozastavili a svolali veřejné
projednávání této věci. To proběhlo a dále
jsme svolali ještě veřejné projednávání
5. etapy projektu Regenerace panelového
sídliště Malé Pole, ve které bylo hřiště také
zařazeno. Rada města v této věci rozhodla
dne 12. 1. 2010, kdy schválila podání žádosti
o dotaci na uvedený projekt s tím, že hřiště
je v 5. etapě zahrnuto.

Pokud se nám tedy podaří na dotaci
v letošním roce dosáhnout, budeme s ko-
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Dnem 1. 1. 2010 vznikla nováá organizační 
složka Policie České republikky – Krajské 
ředitelství policie Zlínského kraje. Dlouho 
očekávaná nová policejní struuktura buddde e e 
konečně odpovídat současnémmu územnnnímímímuu u 
rozložení krajů. U republikové ppoliciee d d doopo o-
sud platilo původní uspořádánní a ÚÚÚzzzemní
odbor Zlín byl spolu s dalšími paatnácctctii i okresy 
součástí rozsáhlé správy Jihoomorororavavavskskskéhéhého oo
kraje. Namísto stávajících osmmi kkrkrajajajskskskýcýcýchhh 
ředitelství jich bude od nového rroookukuku čtrnáct. 
Tato významná změna je jednníím mm zz z dededeseseseti 
pilířů právě probíhající refoormymym  PPoloolicicicie 
ČR. V současnosti je ve Zlínskkémémém kraji ve 
služebním poměru celkem 1 2000 přpřpřísíí luluušnšnšníkíkíků ůů
a pracuje zde 240 občanskýchh zamamaměsěě tntntnananan--
ců. Od nového roku tady je poodle aaaktk uální
systemizace služebních a praccovnícícíchh h mímííststst 
zaměstnáno 1 250 příslušníků policieee a a a 2 2 2707070 
občanských zaměstnanců, tedy více nenenež 
1 500 lidí. Přibližně stovku míst, o která ssse e e 
počet pracovníků navýší, obsadí ve většině 
případů současní zaměstnanci policie. 
Mnozí z nich přejdou do Zlínaa z brněnské 
správy, protože tam jejich míssta z důvodu 
reformy a rozdělení krajů zaniikají. Krajské 
ředitelství policie Jihomoravského kraje pro
nás bude i nadále zajišťovat činnosti, jejichž
vyčlenění na nově zřízená krajská ředitelství

by nebylo účelné. Takové funkce vykonává
například odbor kriminalistické technikyp y
a expertíz, speciální pořádková jednotka,
odbor operrratatativivivníníní d d dokokokumumumenenentatatacecec  nebo školní 
policececejnjnjnííí stststřeřeředididisksksko. SSídídídlololo KK Krajskékékéhohoho ř ř řededediti elství 
popopolililiciciee e ZlZZ ínskskskéhéhého ookrajajajeee jejeje vv čerrrstststvěvěvě zzzrekokokonsnsnstrtrtru-
ovananané éé 121212. budododověvěvě v arereálálálu býýývavavalýlýlýcchc  Baťovýcýcých h h 
závodůdůdů. KKKrajské ředididitelství jijiji zakoupilo oood dd
spspspolečnosti Obchodddníníní c entrum Zlín, a.  sss.

NNové rozmmmísstění zzllínskéé policiiee 
Ve 1112.22  bbbuduu ově ě ě jejj  uumííístststěěěno o o hhhlavvvnní ředitel-

ství novéhéhého krkrkraja e.e.e. P P rararacococovavaat t t ttatady bbbude asi 150
zaměstttnananancncncůů ů PoPoPolllicicic e e e e ČRRČ . SvSvSvououou k k kananancecc lář zde
mámámák krajský řededediiitittelell, , , řeřeřeedidididitetetetell llkaaak ncncnceláře,, námámáměsěsěstctctci i i 
prprprooo popopořádkovovvououu ppololloliccciciiiiiiii i i i ppproroo s s slululužbu krimmminininálálál ííní 
policie aa vyvyvyšešešetřtřtřovovovánáníí íí aa a a jejj jijijichchch tt týmýmýmy, analyticko
právní ooodddděllenenení,í,, ooodbdbdbororor vvvnnin třtřřnínn  kononontroly, ředi-
telství pprp o o o řřřízeeníníní lidssskýcýcýchh h zdroroojůjůjů, lol gistické 
článkykyky iii p pprererevventttivněěě infnn ormamamačnčnčnííí odododo dělení.. . 
V soooučučučasasasné budovvvě nnna nnnám. T. GG. MaMaMasass ryyyka 
buuudododou všechna odddděěělelelení služby kriminininálálálníníní 
popopolililicicc e a vyšetřovánnní,í, d ddopravní policie a pooohohoho-
tototovovovostststní aaa e skortní odododdíl. Na jařeee b b y se odtuddd 
měměmělalala přeeestststěhovvvatatat všeechchchnanana odvdvdvětětětvvví, která jsjsjsououou 
nenenejvjvjvíc vvvyhyhyhlell dáávavavaná sammmooto nými ooobbbčannny.y.y. T TTěěěm 
budedede s s slololoužužužiti  zejejejmménaaa vv velelelmmmi dobobobřeřeře p p přířířístupná 
budova v cennntrtrtruu u ZlZlZlínínínaaa nanana tt třřř. TT T. Bati č. 44 (na 
křižovatce tř. T. Bati a ulice Hluboká), do
které se přestěhuje obvodní oddělení Zlín,
oddělení pro zbraně, střelivo a bezpečnostní
materiál a dopravní přestupky. Na tř. T. Bati

Policie České republiky informuje bude i odbor azylové a migrační politiky
ministerstva vnitra. 

VVedení noovvého krrajského řředditelsttvíí
. října 2009 jmenoval policejníDne 21
genmjr. Mgr. Oldřich Martinůprezident 
prvním ředitelem Krajského ředi-historicky p
cie Zlínského kraje plk. Ing. Bed-telství polic
tného. Statutárním náměstkemřicha Kou
kem krajského ředitelství proa náměstk
žbu bude plk. JUDr. Jaroslav Va-vnvnvnější služ
asný náměstek pro zřízení krajeněněněk.kk  Souča
UDr. František Dočekal se staneZZZlínínín p p lk. JU
m ředitele pro službu kriminálnínnnáměměměstkem
yšetřování. Místo ředitele lidskýchpolicicicieee a vy
de zastávat plk. Mgr. Jaroslav Čo-zdzdzdrororojůůů bbbud
lkou kanceláře ředitele bude do-žíž k. Ředededite

ditelka kanceláře jihomoravskéhosavadnnnííí řed
o ředitelství plk. Mgr. Kateřinapopolililiccejnjnjního
ová.NaN ssvev tttt er

PPersoonálnníí změnyyy na OOOPP Sllaavičínn
1. 1. 2010 byl na základě výběro-DDnD em 1
ní ustanoven na služební místovévévéhhho řízen
edoucího oddělení npor.  Bc. Ros-zzzástupce ve

deník. tislav Stud
ně s touto personální změnouSoučasn

změně policistů s územní odpo-došlo ke z
a svěřený úsek: vědností za
vičín:město Slav prap. Rostislav Urbánek
Divnice: Hrádek – D prap. Bc. Eva Skočovská

Nevšová: prap. Josef Prchlík
Vedoucí OOP Slavičín,

komisař npor. Bc. Vratislav Hruška

OOd NNovééhho rokkku zaačalo naplnno 
fuungoovat KKrajskééé řediitelsstvvíí poliiciie 

jZZlínskéhoo kkraje

Gymnázium Jana PivečkyG
DDalší úspěššnně podanný inveestičční pprojekkt 

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín s úspě-
chem podalo do XI. výzvy v Operačním progra-
mu životní prostředí investiční projekt „Zelené
gymnázium ve Slavičíně“. Tímto projektem
dojde v tomto roce k výměně všech proskle-
ných částí na budově (okna, kopility, vstupní
dveře) a především k celkové rekonstrukci
obvodového pláště budovy jeho zateplením.
Touto investicí získá škola nejenom zcela
zrekonstruovaný plášť, ale především znovu
tímto zřizovatel školy Zlínský kraj zřetelně de-
klaroval podporu perspektivy všeobecnému
vzdělávání ve slavičínském regionu.

ÚÚspěcchy v ssooutěžíchhh a aktiivityy gyyymnázziaa

Ve sportovní soutěži Vánoční laťka konané
na Střední odborné škole Slavičín dne 10. pro-
since obsadil 2. místo ve skoku vysokém – ka-
tegorie dorostenci Jaroslav Kříž z třídy sexty.

V okresním kole Přírodovědného klokana
2009/10, které proběhlo 11. listopadu, obsadil
Zdeněk Machů z třídy kvarty 2. místo.

V celorepublikové soutěži středních škol ve
volejbalu v Olomouci získalo družstvo dívek
gymnázia krásné 2. místo.

Třídy G-1 a kvinta se zúčastnily lyžařského
výcvikového kurzu v areálu Javorníky – Ka-
sárna ve dnech 11. – 16. ledna a třída sekunda
ve dnech 16. – 21. ledna 2010.

Den otevřených dveří 
17. 2. 2010 od 8.00 – 17.00 hodin

Na gymnáziu proběhne 17. 2. 2010 Den
otevřených dveří pro zájemce o studium
do prvních ročníků. Prosíme, aby uchazeči
na přihlášky ke studiu vyplnili kódy podle
vybraného studijního oboru: 
 Pro žáky z 9. tříd gymnázium čtyřleté
– 7941K41 gymnázium
 Pro žáky z 5. tříd gymnázium osmileté
– 7941K81 gymnázium

Nabídka volného pracovního místa
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

přijme od druhého pololetí 2010 asistenta
pedagoga. Nástup dle do hody. Bližší infor-
mace na telefonu 604 453 954.

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
zve nejširší veřejnost na přednášku

KRÁSY ZIMNÍ OBLOHY 
STUDENTSKÝMA OČIMA

Přednáška se koná 
17. 2. 2010 ve 14.30 hodin 

v prostorách gymnázia.
Za jasného počasí bude přednáška spojena

s pozorováním Slunce, případně zvečera
s pozorováním aktuálně nejjasnějších objektů 
oblohy, např. Měsíce, Plejád či planety Mars.

www.astrodenik.gjpslavicin.cz

Tento projekt „Zavedení nových metod 
a forem do výuky přírodovědných předmětů

na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín“,
reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0098, 
je spolufi nancován ESF a SR ČR.

Srdečně Vás zveme na 

STUDENTSKÝ PLES, 
který se uskuteční

19. února 2010 v Sokolovně, a na

REPREZENTAČNÍ PLES 
GYMNÁZIA JANA PIVEČKY 

SLAVIČÍN, 
který proběhne 26. února 2010.

Předprodej vstupenek od 27. ledna 2010
na gymnáziu.
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Projekt Gymnázia Jana Pivečky – poděkování

O lidech žijících v ústavech sociální
péče se ví všeobecně málo. Budovaly se
převážně na vesnicích a byly na okraji zá-
jmu společnosti. Představy o životě v nich,
stejně jako o nelehké práci zaměstnanců,
bývají zkreslené. 

Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně
vytvořilo projekt, jehož cílem je pomoc v roz-
šíření volnočasových aktivit klientům Domu
sociálních služeb v Návojné a společné práce
na tvorbě výtvarných artefaktů. Ve spolupráci
studentů, klientů a zaměstnanců DSS jsou
voleny takové výtvarné techniky, které jsou
pro klienty nejen atraktivní, ale také technicky
zvládatelné. Jedná se o různé technologie ke-
ramiky, malby na sklo, voskovou batiku apod.

Společná setkání probíhají pod vedením
Ing. Zdeňka Kutry v DSS Návojná, ale podle
potřeby i v prostorách gymnázia ve Slavičíně.

Tato činnost a její výsledky pomáhají
v uspokojování biopsychosociálních potřeb
lidí v DSS a pro mladé studenty je taková
spolupráce velmi cennou zkušeností, která

může v budoucnu pozitivně ovlivnit 
jejich životní postoje. Spolupráce mezi 
Gymnáziem Jana Pivečky Slavičín a DSS 
Návojná již probíhá  několik let. Výsledky 
bylo možno zhlédnout na výstavách v DSS. 

Široká veřejnost  měla možnost si je 
prohlédnout v říjnu 2009 v Den otevře-
ných dveří. Trvalá keramická výzdoba 
je v jídelně DSS. Informace o této čin-
nosti najdete na webových stránkách 
www.uspnavojna.cz. 

Všem účastníkům a iniciátorům tohoto 
projektu, především Ing. Zdeňku Kutrovi 
a jeho kolektivu, klientům a zaměstnacům 
DSS Návojná, patří upřímné poděkování.

Mgr. Miloslav Mareček, 
pedagog DSS Návojná

KKrásnné tanneeční

V pátek 18. prosince se žáci 9. tříd rozloučili
na Sokolovně s tanečním kurzem, a to slav-
nostní Závěrečnou. Chtěla bych poděkovat 
za rodiče deváťáků paní učitelce Novotné
a jejímu manželovi za to, jak naše tanečníky
skvěle připravili. Byly to těžké začátky, ale díky
snaze, trpělivosti a vytrvalosti jak manželů
Novotných, tak žáků, dosáhli výborného vý-
sledku. Všichni jsme prožili bezvadný páteční
večer v dobré náladě.

Za rodiče deváťáků Helena Orsáková

BBásnííci zee ččttvrté třřřídy
Někdo rád zpívá, někdo maluje a v jiném

třeba dřímá básník. A jak tak přemýšlí, je tu
rým, verš, sloka – zkrátka je na světě básnič-
ka. O tom, že to není vůbec jednoduché, ví
své děti ze čtvrté třídy ZŠ Vlára. V hodinách
literární výchovy přednesly všem spolužákům
vlastní básničky. Žákovská porota pak měla
při výběru a hodnocení těch nejlepších prací
obtížný úkol. 

Nejvíce porota ocenila básničky Alenky
Hubíkové, Kamilky Bačové, Míši Černého
a Danielky Černé.

VÁNOČNÍ ČAS
Míša Černý
Přišla zima, velký mráz,
Vánoce se blíží.
Těšíme se každý z nás,
oči se nám klíží.

Stromeček si nazdobíme,
celý dvůr nám provoní.
Se zvonečkem zazvoníme,
ať koledy pěkně zní.

U večeře kapříka,
pak dárečky rozdáme.
A tatínek naříká,
že peníze nemáme.

Mgr. Jana Pinďáková

PPáťákkiádaa oočima mmmalé zzvěddavvvé muškky 
Bzzzz! Venku je zima, až praští, ale tady

ve Sportovní hale ve Slavičíně to nějak ožívá!
Všude samí páťáci! Někteří ze ZŠ Vlára, další
ze ZŠ Malé Pole. Společně si hlasitě povídají,
usmívají se, skotačí. V úterý 12. ledna chtějí
strávit školní dopoledne neobvyklým způ-
sobem – soutěžním kláním družstev jak ve
vědomostní oblasti, tak ve sportovním umu,
tzv. Páťákiádou.

Ostrý hvizd píšťalky odstartoval první
disciplínu, ve které žáčci plnili zajímavé
úkoly z oblasti přírodovědy, vlastivědy, češ-
tiny či matematiky. Za společné přemýšlení
si zasloužili nejenom čokoládové odměny,
ale i vystoupení pěveckého souboru Rubiko
ZŠ Vlára. Ti ale zpívali! A pak se to tu začalo
hemžit jako v úle! Více jak 50 páťáků se za
hlasité hudby učilo super taneček, a že jim
to nakonec krásně šlo! Pěkně rozpohybovaní
se poté mohli vrhnout na soutěžení v netra-
dičních sportovních disciplínách, na které
navázal napínavý turnaj ve vybíjené. Ještě že
mě žádná rána nesrazila k zemi! 

Škoda jen, že vše tak rychle uteklo. Vzorně
vyrovnaná družstva páťáků se loučí s dneš-
ním dopolednem a mě moc těší, že můžu
pozorovat nejenom radost v jejich očích, ale
i nově vzniklá kamarádství. Určitě se za nimi

Základní škola Slavičín-Vlára

přiletím podívat i v září, až společně usednou 
do šesťáckých lavic. Bzzzz! 

Mgr. Leona Turčinková

Dražební společnost Morava s.r.o.
Dlouhá 4433, Zlín, PSČ 763 01, 

p

IČO 26275953

Veřejná dražba dobrovolná
VOP-026 Šternberk, s.p 

ATRAKTIVNÍ NEMOVITOST 
VE SLAVIČÍNĚ

Ubytovna ve Slavičíně a soubor věcí 
movitých
A) nemovitosti 
 pozemek na parcele č. St. 329/4 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 579 m², způsob 
ochrany – rozsáhlé chráněné území
 budova bez čp/če na parcele č. St. 329/4 
– způsob využití – obč. vyb., způsob ochrany – 
rozsáhlé chráněné území
 nově oddělený pozemek na parc.č.St.4592/9 
– ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
992 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné 
území
B) movitosti
 předmětem dražby je soubor věcí movitých. 
Jedná se například o nábytek, zařízení ubytovny, 
elektrospotřebiče a další.
 DATUM KONÁNÍ DRAŽBY:

p

19. 2. 2010 ve 12.00 hod.
 Místo konání dražby: aukční síň v sídle 
dražebníka
 Nejnižší podání 4.000.000,- Kč
tel.:603 509 979, 577 011 416, M. Koutná
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Vzdělávací středisko při Nadaci Jana
Pivečky nabízí zdarmapro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené
a handicapované vzdělávací aktivity:
 Počítačové kurzy
 Základy práce s PC
 Práce s PC pro pokročilé 
 Práce s programy Word a Excel
 Práce s programem PowerPoint
Grafi cká práce s programem Photoshop
 Tvorba webových stránek včetně gra-
fi ckého designu (i pro mládež od 10 let).
Délka kurzu: 20 hodin – 30 hodin
 Řemeslné kurzy
 Základy keramické tvorby
 Paličkování
 Patchwork
 Pletení z novinového papíru
 Drátkování

DÁLE nabízíme cílovým skupinám
ZDARMA použití PC a internetu v prosto-
rách Vzdělávacího střediska a pomoc při
vyhledávání pracovních míst na webových
serverech. 
V rámci projektu nabízíme zdarma účast
na seminářích
 Práce v zahraničí – možnosti a úskalí
– pro ty, co se chystají vyjet za prací –
program EURES
 Dávky státní sociální podpory (charak-
teristika a praktická aplikace konkrétních
sociálních dávek)
 Sociální zabezpečení pro tělesně a men-
tálně postižené občany
Sociální zabezpečení pro nezaměstnané
občany
 Sociální zabezpečení pro seniory
(důchodová politika státu, odchod do
důchodu)

Informovat a hlásit se můžete osobně
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese
Horní nám. 111 nebo na telefonních číslech
577 342 822, 739 095 315.

KAŽDOU STŘEDU od 16 hodin mů-
žete v domě č. p. 96 na Horním náměstí
navštěvovat DÍLNU INSPIRACE. 
Plán aktivit v dílně na únor 2010
 3. 2. Malování vajíček voskem
 10. a 17. 2. Niťovaná vajíčka
 24. 2. Šitá přáníčka

Bližší informace k aktivitám dílny
získáte na telefonním čísle 777 913 782.

Jedna dvanáctina roku je již za námi.
V co míníme u nás v DDM proměnit „pra-

covně“ ty další? Poslední lednový den patřil
pololetním prázdninám. Na ty jsme připravili
pro zájemce akcí koupání v Uherském Brodě.

Tentokrát zahájil jarní prázdniny i Zlínský
kraj, tedy i my. Co jsme připravili na toto
období? Na každý den něco. Stačí si vybrat 
z nabídky, v níž zájemci najdou kuželky,
dvoudenní akci v DDM včetně přespání, laser
game Zlín, zábavné a soutěžní dopoledne, 
soutěž v piškvorkách, Harry Potterovi, med-
vídkovi Pú, fi lmy...

Přestože jsou letní prázdniny ještě poměr-
ně daleko, už nyní známe v jasných konturách
jejich podobu. V nabídce najdete:
desetidenní tábor v horském hotelu
Martiňák 

týdenní příměstský tábor s tématickým
zaměřením 
týdenní příměstský tábor se všeobecným
zaměřením 
týdenní příměstský tábor se sportovním
zaměřením 
týdenní příměstský tábor se zaměřením
na výuku na PC
třídenní miniškoličku Hip-Hopu
třídenní akci Tenisový míček 
třídenní akci Kuželkování 
zájezd do lanového centra 
celodenní zájezd pro cílovou skupinu
Rodiče a děti
a možná ještě něco víc !

Bližší informace: 
DDM Slavičín, 577 341 921, 604 155 312. 

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Ples Základní umělecké školy Slavičín

Letošní ples Základní umělecké školy
Slavičín se konal v režii Pěveckého sboru
CANTARE a kapely BREAK Zdeňka Ko-
zubíka – tak to alespoň stálo na pozvánce.
Jako součást oslav 10letého výročí vzniku
sboru CANTARE, jako poděkování všem,
kteří mají či měli ze sborem co dočinění.
Sbormistryně Anna Frajtová v úvodním
slově poděkovala minulým i současným
členům sboru a všem, kteří jeho činnost 
jakýmkoliv způsobem podporují. 

Činnost sboru a zejména sbormistryně
Anny Frajtové pak ocenila také ředitelka
ZUŠ Slavičín Jana Jakúbková.

Nicméně vystoupením sboru jsme pře-
kvapeni nebyli. Alespoň tedy my, kteří jsme
překvapení očekávali. Originální, nápadité,

předvedené s obrovským nasazením, humo-
rem, spontánním nadšením a až dětskou
hravostí.

Možná by se Michal David trošičku
podivil nad tím, jak by také mohlo vypadat 
spartakiádní vystoupení na jeho písničku
„Poupata“ a také s písničkou „Céčka“ to
myslel asi trochu jinak. Měli jsme se možnost 
také přesvědčit, že legendární Elvis Presley
žije a jeho podání písně „Love me tender“ je
po letech snad ještě lepší než kdysi před lety.

Co popřát sboru k završení první desítky
let činnosti? No přece aby měl, v souladu se
svým největším hitem, v dalších letech jen
samé Happy Days!

Ing. Jaroslav Končický,
starosta

Smmíššenýý pěveckcký sborr Canntaare 
při ZUŠ SSlaavičín, o. ss., 

přijme ccoo nejdříve 

novvé zpěěváky do o mužskýkých hhlaasů.
Záájeemci see mohou ppřřihlásit osoobně vv ZUUŠ

Slavičínn, nebo naa tel. 737 3375 0990.
Připrravvujemee další zajímmavý hudeební proggram.

Těšíme see na Vás!
Kdo mmá záájem o CDD z Vánočníího konceertu 

2009, je moožné ho zaakkoupit za ččástku 1000 Kč 
v ZUŠŠ SSlavičín.

Vzdělávacího střediska
Informace

foto: Josef Floreš
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 O D J E Z D Y  A U TO B U S  
Odjezdy ze zastávky:  Slavi ín, Radnice (sm r Petr vka) 
 X  6  5 47 X  7 66 5 47 X 31 7 66 
BRNO 5:30 5:30 7:35 10:27 10:27 11:50 14:30 15:30 
        

 + 60 
DRNOVICE 11:55 

 X 14 X 14 X 75 
HALUZICE 6:20 12:37 14:55 

 X  X 14 X  + 60 X  X 75 7 48 
LIPOVÁ 6:10 6:20 8:15 11:55 14:35 14:55 20:00 

 X 35 X, 6  6+ 35 X 14 X 31  5 47 X X31 6 34 
LUHA OVICE 5:25 5:30 5:55 6:05 6:10 7:35 8:15 9:40 10:15
 7 66 X  5 47  X 31 + 24 X 25 X 14 X 18 X 31 
 10:27 10:27 11:50 12:00 13:23 13:30 13:55 14:00 14:30
 X 75 X 64 7 66  30 X 6 27    
 15:05 15:05 15:30 16:00 21:35   

 X  6+ 35 X 31 X 14 X 31 X 14 X 14 X 64  30 
NEVŠOVÁ 5:15 5:55 6:10 7:08 12:00 12:40 13:55 15:05 16:00 

 X 27 X, 6 00 X 75 X 6+ 35 X 14 X 31  X X 
 5:05 5:30 5:35 6:00 5:55 6:05 6:10 7:40 8:15 
PETR VKA X 31 6 34  X  7 66 X  X31  + 24  + 24 X 27 X 14
 9:40 10:15 10:27 11:40 12:00 12:40 13:23 13:30 13:55 
 X 18 X 31   X 75 7 66 X  64  30  X 627  
 14:00 14:30 15:05 15:30 15:05 16:00 21:35 

  X 14 
RUDIMOV 13:40 

 X 14 + 60 X 75 
ÚJEZD 6:20 11:55 14:55 

ZLÍN X  X  + 60   X  7 48 
p es Lou ku 6:10 8:15 11:55(p estup Lou ka)  14:35 20:00 

ZLÍN X 27 X 75 X X X  + 24 
p es Petr vku 5:05 5:35 6:00 7:40 11:40 12:40 

ZLÍN X 31 6+ 35 634 X31  +24 X27  30  
p es Luha ovice 3:00 5:55p 10:15p 12:00   13:23p 13:30p 16:00                                     
                            (p – p estup Luha ovice) 

 X 31  
PRAHA 3:00   

Odjezdy ze zastávky: Slavi ín,Radnice (sm r Hrádek) 
 X 75 X + 60 + 60 X X 75 X 14 X 75 X 75 
BOHUSLAVICE 5:25 6:47   6:47 8:47 10:06 11:27 12:37 13:37 14:32
 X 31 
 16:26 

 X 27 X 27 X31 
BOJKOVICE 6:17 9:27 14:35 

 X X X 14 X 14 X  X 14 X 75 
DIVNICE 7:03 10:07 12:07 12:52 14:02 14:37 16:12 

 X 75  + 60 X31  
DRNOVICE 11:27 11:50 14:22 

 X 14 X 27 X 27 X31  X31  X 79 
HOST TÍN 6:02 6:17 9:27 12:38 14:35 22:17 

 X 14 X 14 X  
KOCHAVEC 6:27 12:52 14:52 

 X 27 X 14 X 27 X 14 X 17 X X 27  + 60 X31 
ROKYTNICE 5:27 6:02 6:17 6:37 6:42 9:02 9:27 10:47 12:38
 X 14 X 14 X31  X 75          X  X 75 X31  X 79 
 12:52 13:47 14:35 14:37 14:52 16:12 19:12 22:17 

 X 14 X 14 X 27 X31  X 14 X 75 X 17 X 14 X 75  
ŠANOV 6:02 6:37 9:27 12:38 13:47 14:37 14:52p 14:57 16:12 
 X 31 X 79 
 19:12 22:17  p-poznámka: jede p es Kochavec 

ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í X + 60 X X 75 X  X X 14 X 14 X 
 6:42 9:07 9:02 10:27 11:52 12:37 12:52 14:07 14:17 
 7 66 X 35 X 75 + 24 7 48 7 48 
 14:47 14:52 16:40 17:05 18:23 22:20 

 X 75 X 31  
ÚJEZD 11:27 14:22 

VAL.KLOBOUKY X + 60 X X 75  X X 7 66 
p es Štítnou 6:42 9:07 9:02 10:27 12:37 14:17 14:47 

 X 75 X X X 14 X 75 X X 75 X X 14 
VAL.KLOBOUKY 5:25 6:22 6:47 7:09 7:36 10:06 11:56 12:37 13:20 
p es Vlachovice X X  X X31  X31  7 66 X  6  7 66 
 13:51 14:06 15:01 16:26 17:02 17:02 18:18 18:18 18:18
 X31  + 24 X 79 7 66     
 21:05 21:35 22:02p 22:20 

 X 75 X X X 14 X 75 X X 75 X 75 1 49 
 5:25 6:22 6:47 7:09 7:36 10:06 11:27 11:56 12:10 
VLACHOVICE X X 14 X X  X31  X X31 X31  7 66 
 12:37 13:20 13:51 14:06 14:22 15:01 16:26 17:02 17:02 
 X  6  7 66  X31 + 24  X 79 7 66 
 18:18 18:18 18:18 21:05 21:35 22:02p 22:20 

 X 27 X 27 X X X 27 X 14 X  + 60  X
 4:57 5:35 5:42 6:00 6:17 6:27 6:42 6:57 7:37 
 X + 60 X X 27 X X 75 + 60 X14 X  
 8:40 9:07 9:02 9:27 10:07 10:27 10:47 11:28 11:52 
ŽELEZNI NÍ X 31  X X 14 7 66 X31 X 14 X 75 X 7 66 
STANICE 12:38 12:37 12:52 13:22 13:22 13:47 14:07 14:17 14:47 
 X31  X 35 X 75 X 75 X X    + 35 6 35 X 75 
 14:35 14:52 14:52 15:22 15:38 16:07 16:07 16:12 16:40
 + 24 7 48, X 75 X31  7 66 X 79 7 48  
 17:05 18:23 18:30 19:12 19:27 22:17 22:20  
         
  

 
INFORMACE O ODJEZDECH AUTOBUS  NA TEL. : 

577 343 462              577 341 003 
 

Odjezdy ze zastávky: Slavi ín, Lukšín 
 X 75 X + 60 + 60 X X 75 X 14 X 75 X 75 
BOHUSLAVICE 5:25 6:45   6:45 8:45 10:05 11:25 12:35 13:35 14:30
 X31         
 16:25 

 X 27 X 27 X31  
BOJKOVICE 6:15 9:25 14:30 

 + 60 X X 17 X 14 X 14 X  X 14 X 75 
DIVNICE 8:45 10:05 11:30 12:04 12:50 14:00 14:35 16:10 

 X 75 X31  
DRNOVICE 11:25 14:20 

 X 14 X 14  
HALUZICE 6:35 12:35  

 X 14 X 27 X 27 X31  X31  X 79 
HOST TÍN 6:00 6:15 9:25 12:35 14:30 22:15 

 X 14 X 14 X    
KOCHAVEC 6:25 12:50 14:50  

 X 14 X 27 X 27 X 14 X 75 7 66 X 13 X 75  
LIPOVÁ 6:35 10:00 11:55 13:55 16:05 16:32 16:45 19:00            

 + 60  
LUHA OVICE   8:50  

 X 14 + 60 X 75 
NEVŠOVÁ 6:40 8:50 14:50 

 + 60   
PETR VKA 8:50   

ROKYTNICE    X27 X 14    X27 X14 X 17 + 60 X X 27 + 60 
      5:25     6:00  6:15 6:35 6:40 8:45 9:00 9:25 10:45
    X31    X 14     X 14 X31  X 75 X 14  X 75 X31  X 79
     12:35 12:50     13:45 14:30 14:35 14:55 16:10 19:10 22:15 

 X 27 + 60 350  X X 14 X    
RUDIMOV 6:30 8:50 9:30 12:00 13:41 14:50  

 X14 X 14 X 27 X31  X 14 X 75 X 17 X 14 X75  
ŠANOV 6:00 6:35 9:25 12:35 13:45 14:35 14:50p 14:55 16:10 
 X 31 X 79 
 19:10 22:15 p-poznámka   jede p es Kochavec 

ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í X + 60 X X 75 X  X X 14     X X 35
 6:40 9:05 9:00 10:25 11:50 12:35 12:50 14:15 14:50
 7 66        
 14:45  

ÚJEZD X 27 X 27 X 13                
p es  Lipovou 10:00 11:55 15:10  

ÚJEZD     X 7575 X31  
p es Vlachovice 11:25 14:20 

VAL.KLOBOUKY X + 60 X X 75 X X 7 66 
p es  Štítnou 6:40 9:05 9:00 10:25 12:35 14:15 14:45 

 X X X 14 X 75 X X 75 X X X  
VAL.KLOBOUKY 6:20 6:45 7:05 7:35 10:05 11:55 12:35 13:50 14:05 
p es Vlachovice X X31  X31          7 66         X 79 
 15:00 16:25 17:00       17:00        22:00 p  p(p estup Slavi ín, Závod) 

 X X X 14 X 75 X X 75 X 75 X X 
VLACHOVICE 6:20 6:45 7:05 7:35 10:05 11:25 11:55 12:35 13:50 
 X  X 31 X X31  X31  7 66 X 79 
 14:05 14:20 15:00 16:25 17:00 17:00 22:00 p (p estup závod)  

 7 66 
ZLÍN 16:32p(p estup Lou ka) 

 X 27 X 27 X X X 14 X 27 X 14 X  + 60 
 4:55 5:32 5:40 5:58 6:00 6:15 6:25 6:40 6:55 
 X X + 60 X X 27 X X 75 + 60 X 14 
 7:35 8:38 9:05 9:00 9:25 10:05 10:25 10:45 11:26 
ŽELEZNI NÍ X  X 31  X X 14 7 66 X 14 X 14 X X31  
STANICE 11:50 12:35 12:35 12:50 13:20 13:45 14:05 14:15 14:30 
 7 66 X 75 X 35 X 75 X X 75 X X   6 35
 14:45 14:35 14:50 14:50 14:55 15:20 15:35 16:05 16:05
 + 35 X 75 X31  7 66 X 79     
 16:10 18:28 19:10 19:25 22:15    

 

577 341 003  577 343 462 

 
P íjemnou cestu Vám p eje SAD Vsetín a.s. 

 

platí od 13. 12. 2009  do 11. 12. 2010 

Vysv tlivky zna ek 
X - jede v pracovní dny 1 - jede v pond lí 2     - jede v úterý 
+ - jede v ned li a ve státem uznané svátky 3 - jede ve st edu 4     - jede ve tvrtek 
24 - nejede 24.12. 5 - jede v pátek 6     - jede v sobotu 
30 - nejede 24.12., 31.12. 7 - jede v ned li   
13 - jede od 28.12. do 31.12.,od 7.7. do 27.8. p - jede s p estupem 
14 - nejede od 23.12. do 31.12.,od 29.1 do 5.2.,od 1.4. do 2.4.,od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10. 
17 - jede od 23.12. do 31.12.,od 29.1 do 5.2.,od 1.4. do 2.4.,od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10 
27 - nejede od 28.12 do 31.12 
31 - nejede 31.12. 
35 - nejede od 24.12.do 1.1. 
48 - jede také 5.4.,28.9.,17.11.,nejede 27.12.,31.1.,4.4., od 4.7. do 29.8.,26.9. 
60 - nejede 24.12.,1.5.,8.5.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11 
66 - jede také 5.4.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11., nejede 4.4.,4.7.4.7. 
75 - nejede od 28.12. do 31.12., od 7.7. do 27.8. 
78 - jede jen v sudé týdny, nejede od 12.7. do 27.8. 
79 – jede jen v liché týdny, nejede od 28.12. do 31.12., od 7.7. do 20.8.  
50 – nejede 17.11 
49 – nejede 21.12., 28.12., 1.3., 5.4., od 28.6. do 30.8., 27.9., jede také 6.4., 29.9. 
47 – nejede 25.12., 1.1., 29.1., 5.3., 2.4., od 2.7. do 27.8., 29.10., jede také 28.1. 
18 – jede 23.12., od 29.1. do 5.2., od 1.4. do 2.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10. 
za chyby v tisku neru íme ! 
jede  
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NAROZENÍ
Bernhard August a Jitka Ganter – dcera Nelly
Miroslav a Alena Šmotkovi – syn Vojtěch
Libor Machů a Leona Sušilová – syn David
Radek Podhajský a Radka Krajčová – dcera
Sabina
Josef a Leona Kalíkovi – dcera Beata
Pavel a Jarmila Fojtíkovi – dcera Zuzana

SPOLEČENSKÁ KRONIKA PROSINEC
 5. 12. 2009 Ludmila Beednarská, 64 let, Slavičín
 13. 12. 2009 Josef Vašičkka, 60 let, Hrádek
 13. 12. 2009 Pavel Jirsa, 44 let, Hrádek
 16. 12. 2009 Julie Prachaařová, 95 let, Slavičín
 16. 12. 2009 Rostislav Ocelík, 87 let,  
    Horka nad Moravou
 17. 12. 2009 František Ovesný, 90 let, ŠanovŠ

ÚMRTÍ
1. 12. 2009 Jan Plášek, 67 let, Rudimov
2. 12. 2009 Marie Soukupová, 83 let, Nevšová
2. 12. 2009 Marie Malaníková, 86 let, Rokytnice

Dne 15. únoraa 2a 2a 2010010010 
vzpomeneme 1. výroočíčíčí úúúmrtítítí panííí 

Ludmily MÜNSTEROVÉ 
ý p

ze Slavičínna.
S úctou a láskou vzppomínají děděděti ti ti 

s rodinammi.

Dne 24. února 2010 ssi připomene-
me 1. smutné výroččí úmrtí pana 

Oldřicha KOZÁČKAA ze Slavičína.
ýý p

Kdo jste ho měli ráddi, vzpomeňte 
s láskou s nnámi.

Manželka a děti ss rodinami.

DDne 6 6. ú února 20 201010 vzpomeneme 
4. výročí úmrtí paní 
Anděly RUČKOVÉ 

ý p

a 20. března 2010 15. výročí 
úmrtí pana Jana RUČKY 

ýý

z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkují syn 

a dcery se svými rodinami. 

Dne 12. února vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana 

Stanislava RAKA ze Slavičína. 
S láskou vzpomínají manželka, 

děti Jana a Petr s rodinami.

DDDne 11 1. ú únú ora 2020 20101010 vzpomeneme 
222. výrv očíočíoč ú úmú tírtí pana

Aloise RARAŠKY ze Slavičína.
ý p

Za tichoou vvzpomínku děkuje je je 
syyn Jiiiří s rodinou.

Dnenene 8. 8. 8. ún ún únoraoraora 20 20 2010 10 10 vzpvzpvzpomememenemnemneme e e 
40. vývývýročročročí úí úí úmrtmrtmrtí pí pí pananana  

Stanislava Ma MMILILILIČKYČKYČKY zeze ze Sl Sl Slaviaviavičínčínčína.aa
ý pp

S láskou a úctoctoctou vu vu vzpopopomínmínmínajíajíají ma ma man-n-n-
želkaaa a dděti s ss rodrodrodinainainamimimi.

Dne 9. února 2010 vzpomeneme D 9 ú 20 0
1. smu étné ý vý čročíí od úd úmrtíí pana 

Josefa ČADY z Petrůvky.
ý p

S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a děti 

s rodinami.

Dne 16. února 2010 vzpomeneme 
5. výročí, kdy nás opustila naše 
milovaná maminka, manželka, 

dcera, paní Marcela CARBOLOVÁ 
ze Slavičína. S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Marcelka, 

manžel, rodiče a rodina 
Carbolova. 

DneDD  28. lednednedna 2a 2a 2010010010 jsssme meme si si i připřipřipo-po-po-
mnmněmn li 1. smusmusmutnétntn  výýýročročročí úí úí úmrtmrtmrtí ní ní našíašíaší 
milmilmilmilovaaané nnéné mammammamiiinki y, babbabbabbabičkičkkičky ay ay ay a prprpra-aaa-
babbaba ičky, panpanpaní Jí Jí Jiřřiř ny SALALALVETVETVETOVÉOVÉOVÉ.

y yyy ppp

S láskskskou ou ou a úa úa úctoctoctou vu vu vzpomínmínmínajíajíají dcdcdceryeryery  
a syn n n s rs rs rodiodiodinamnamnami.i.i.

Dnenene 101010. ú. ú. únornon a 2010 tomu bude 
10 lettt, k, k, kdy dydy nás opustil náš tatínek, 

dědědědeček, pradědeček, pan 
Vladimír VAŠIČKA z Nevšové. 

p pp

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Syn a dcera s rodinami.

Rodina Prachařova a Žákova
děkděděděd ují všem za projevení soustrasti 
a účast při posledním rozloučení 

s paní Julií PRACHAŘOVOU.
p p

DěkDěk jujeme panu p irimářiáři 
MUDr. Palkovskému a celému 

personálu za obětavou péči, kterou 
poskytli pani Julii Prachařové. 
Rodina Prachařova a Žákova

p y p

Dne 15. února vzpomeneme 
13. výročí úmrtí naší maminky, 
paní Marie BAČOVÉ z Nevšové

ý y

a 23. března uplyne 20 let, 
co zemřel náš tatínek, 

pan Bohumil BAČA z Nevšové. 
S láskou a úctou vzpomínají děti 

s rodinami.

 února 2010 si připomene-DneDneDne 181818.
e 2. výročí úmrtí pana mememe
ava ADÁMKA z Petrůvky. MirMMirMiroslosloslo a

ý p

kou a úctou vzpomínají SS lS áskás
ka, sourozenci s rodinami mammammamink
hni, kterým zůstal v živéa va va všicšš h

paměti.

února 2010 uplynul 1 rokDne 4. 
úmrtí manžela, tatínkaod ú
čka, pana Václava ZACHA a dědeč

ze Šanova.
p

mínají manželka a synové Vzpom
s rodinami.

če Jančekovi, sourozenci Rodič
elka se synem děkují všema manže
m a kamarádům za účast, známým
soustrasti a květinové daryprojevy 
edním rozloučení s panem při posle
vanem JANČEKEM.Iv

p

Petr a Jana Kmentovi – dcera Adéla
Lukáš a Jana Kozubíkovi – syn Lukáš

MUDr. Jiří Zabloudil oznamuje, 
že 1. 2. až 5. 2. 2010 NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

MUDr. Marie Častulíková 
v průběhu jarních prázdnin
od 1. 2. do 5. 2. 2010 – DOVOLENÁ.
Zastupují: MUDr. Radmila Pinďáková 
a MUDr. Jolana Malotová

Děkujeme všem občanům 
Divnic, kteří pomáhali při auto-
nehodě, zvlášť paní Šimčíkové
a panu Mikeskovi.
Děkujeme též hasičům, zá-
chranné službě i policistům za
vřelý přístup.  Rodina.

Poděkování
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KAMENOSOCHAŘSKÁ FIRMA 
prodá nověě vybudovaanou 

ZZDĚNOUU HROBKKUU PRO DVVĚ OSOOBBY 
na zdejšímm hřbitově.

Takké vybuddujeme noovvou na objjednávvkuu na 
jinnémm hřbitově. Nabízíme též vvelmi levnné 

pomníky a žžulové dessky.
Innformaace na tel. č. 608 4555 338.

Petr Sedlařík, majitel frenčízované 
kanceláře a specialista na zlínský kraj 
Dumrealit.cz

člen asociace AFIRE - www.afi re.cz
Mobil: 606 765 159
Email: sedlarik@dumrealit.cz
IČO: 657 96 594, DIČ: CZ7502034210
Provozovna: Hotel Slavičan,
Osvobození 54, Slavičín 763 21,
www.dumrealit.cz

 CUKRÁRNA – MARIE MÁLKOVÁ 
OZNAMUJE, že výroba zákusků je pře-
stěhovaná z hotelu Slavičan do areálu 
Výzkumného ústavu Slavičín. Objednávky 
na tel.: 723 932 013

V reakci na četnéé dotazzy JUDr. Marrie Macková 
sděluje, že stále poskytuje právnní služby ve 
své advokátní kkancelláři na adreese Slavičín, 
Mladotická 731.

Společnost 
SlavLogistic, s. r. o. Slavičín 

nabízí k pronájmu 

9místné vozidlo
VW Transporter.
Klimatizace, tažné zařízení,

havarijní pojištění.
Krátkodobý i dlouhodobý pronájem.

Informace na tel.: 774 525 267.

Nové STF BISTROSTF BISTRO
denní bbisttroo  kaaavvárrv nna na na

buufet ryycchlhlhléé občerčečeče stvvveníeníe  
Nááměěstěstí Mí MMeezzi Šenkynkynkynkyky 

teplá kkuchhyně, sstudenáá kkuuchyně, ryycchlé občeer-dd áá kk h ě hhhléé bčbč

stvení, oobložeené míssy,, ccateringovvvé služby 

– i naa objeddnávkuu, teel.: 774 72221 110
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O D J E Z D Y A U TO B U S
Odjezdy ze zastávky: Valašské Klobouky, aut.st. 

 X 6 34 X  7 66 xX31 7 66 
BRNO 5:00 5:00 10:00 10:00 14:00 15:00   

 X X X 75 X X 75 X 75 X 14 X 14 X 
 5:10 5:15 5:20 5:45 6:00 6:40 6:50 7:30 8:00 
 X X75 X + 60 X 75  + 24 X75 X X 
 9:30 9:45 10:40 11:00 11:15 12:00 12:05 12:10 13:25 
BRUMOV-BYLNICE x14 X 13 X 75 X 75 X X X 75 X 75 X 7 66
 13:55 14:00 14:10 14:20 14:30 14:35 15:15 15:50 15:35
 X  X31   X31   7 66  X 31 7 66 X 75 
 16:25 17:05 18:05 18:40 19:30 19:40 22:05 

 X 27 X X 27 X31  X  X 27  
DRNOVICE 5:20 5:40 7:00 9:40 14:15 14:35  

 X X X X 27 X 27 X 14 X 30 X 
 4:30 5:15 5:50 6:00 6:05 6:45 8:00 8:05 9:45 
 X 27 X X  X 14 X  X  X  7 66 X31 
HORNÍ LIDE  9:55 10:50 12:05 12:30 13:30 14:35 15:00 15:50 16:30 
 X31   7 66  X31   7 66  7 48  X 79 
 17:10 17:25 18:40 19:35 19:50 22:25 

 X X 14 X X X  X31   7 66 X 31  X 79 
LA NOV 5:50 6:45p 9:45 10:50p 14:32 17:10 17:25 18:40p 22:25 

 X 6 34 X  6 34  X   7 66  + 24 X 31  7 66 
LUHA OVICE 5:00 5:00 7:40p 9:50 10:00 10:00 13:00 14:00 15:00 
p es Slavi ín X30         
   15:30 p ( p - p estup – Slavi ín) 

 X 6   X 31 X31  + 24  6 24 X 14  X 27  
LUHA OVICE 8:05 9:15p 9:40 11:45p 12:05p 12:05p 13:40 14:40   
p es Dolní Lhotu   6+ 24 X 27 
  16:20p 18:25 ( p - p estup – Dolní Lhota) 

 X  X 75 X13 X31  X 78  
NEDAŠOV 9:45 14:10 14:35 18:05p 22:05p  
 ( p - p estup – Brumov-Bylnice,MEZ) 

 X X 75 X X 75 X X 75 X 75 X 75 X 
 5:15p 6:00 9:45 11:15 12:10 13:25p 14:10 14:35 15:40 
NEDAŠOVA LHOTA  X31  X31  7 66 X 78 
 18:05p 19:30 19:40 22:05p 
 ( p - p estup – Brumov-Bylnice,MEZ) 

  
      X 27 
 p es  Rožnov, Frenštát, Frýdek-Místek  6:05 
OSTRAVA      30 + 24 
 p es  N.Ji ín, P íbor, Frýdek-Místek  8:05 13:00 

 X X 75 X X X 14 X X 75 X31  7 66 
 5:45 6:45p 9:30 12:10 13:25p 14:30 15:50 18:05 18:40 
SIDONIE X 75 
 22:05p ( p - p estup – Brumov-Bylnice,MEZ) 

 X X 75 X X 75 X + 60  + 24 X 14 X 13 
SLAVI ÍN 5:15p 6:40 8:00 9:45 10:40 11:00 12:00 13:55 14:00 
p es Štítnou n. Vlá í X 75 X 75 35 7 66 X X 75 
 14:10 15:15p 15:35 16:25 18:05p      (p -  p estup Brumov – Bylnice MEZ) 

 X,6 34  X X 75 X X 14 X  X 6 34 X  
SLAVI ÍN 5:00 5:20 5:25 6:05 7:05 7:40 8:50 9:50 10:00
 7 66 X 14 X 7 66 + 24 X   X31  X  7 66
 10:00 11:20 12:05 12:10 13:00 13:20 14:00 14:20 15:00 
p es Vlachovice X X 75 X31  7 48 X 79 
 15:30 16:30 18:00 19:25 21:55p 

 X 27 X X 14 + 60 X X X 14 X 27 X 
 5:20 6:50 7:35 8:15 9:55 11:45 13:40 14:35 15:45 
SMOLINA X31  X 79 
 19:00 22:25 

 X X 14 X 
SVATÝ ŠT PÁN 5:16 6:50 13:25  a všechny spoje sm r Sidonie 

  X 75 X 75 X X 75 X + 60  + 24 X 75 
ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í  5:20 6:40 8:00 9:45 10:40 11:00 12:00 12:05
 X 14 X 13 X 75 X 75 X 75 35 7 66 X X31  X 75
 13:55 14:00 14:10 14:20 15:15p 15:35 16:25 17:05 18:05p 
 X 75 
 22:05p    (p = p estup Brumov –Bylnice, MEZ ) 

 X 75 X 14 X 14 X  X31   
ŠTUDLOV 6:10 12:30 13:30 14:35 16:30       

 X 27 X X X X 14 X 27 X X31  X 79 
TICHOV 5:20 6:50 9:55 11:45 13:40 14:35 15:45 19:00 22:25 

 X            X 27       X 14  X  X31  X X31  7 66 
VALAŠSKÁ SENICE           5:15         6:05p      6:45p 10:50 14:35 15:00 18:40 19:35 
 ( p - p estup – Horní Lide ) 

 X 27 30  X31  
VSETÍN 6:05 8:05 16:30 

 X 27 X X 27 X + 6  X31  X 27 X
 5:20 5:40 7:00 8:05 9:05 9:15 9:40 10:45 11:45 
ÚJEZD 6+ 24 X 14 X X 27 X31  6+ 24 X 27 6+ 24 X 27 
 12:05 13:40 14:15 14:35 16:15 16:20 18:25 18:25 19:50
 X 27        
 21:35 

 X X 27 X + 6  X31  X 27 X   6+ 240 
ZLÍN 5:40 7:00 8:05p 9:05 9:15 9:40p 10:45 11:45 12:05 
p es Dolní Lhotu X X 27 X31  6+ 24 X 27 X 27 
 14:15 14:40p 16:15 16:20 18:25p 19:50p  ( p - p estup – Dolní Lhota) 

ZLÍN X X 27 X X 27 X X X 27 7 66 7 48 
p es Horní Lide  4:30 6:00 8:00 9:55 12:05 13:30 14:20 15:50 19:50 

     X  +24 
 p es Štítnou, Slavi ín, D.Lhotu  5:15p        12:00    (p – p estup Brumov MEZ)
           
     X  7 66   
ZLÍN p es Vlachovice, Slavi ín, D.Lhotu 7:40 12:10p  
     6  X30  
 p es Slavi ín, Luha ovice, Doubravy 9:50 p 15:30p  ( p - p estup ) 

 

Odjezdy ze zastávky :Brumov-Bylnice,MEZ 
 X X X 14 X 7 66 7 48 X 79 
HORNÍ LIDE  4:20 5:40 7:37p 14:18 15:30 19:35 21:36p p -p estup 

 X X X 79 
LA NOV 5:40 14:18 21:36p 

 X 14 X X 75 X 75 X31  X 78 
NEDAŠOV 6:50 9:56 14:20 14:50 18:15 22:15 

 X X X X 75 X X X 75 X X 75 
 4:30 5:00 5:25 6:08 6:45 9:56 11:25 12:20 13:40 
 X 75 X75 7 66 X X 75 7 66 X31  X31  7 66 
NEDAŠOVA LHOTA 14:21 14:45 15:00 15:50 17:16 17:40 18:15 19:40 19:50 
 X 78 
 22:15 

                 X 27         X 14 
OSTRAVA                    5:40p         7:37 p p- p estup v.Klobouky 

 X X + 60 X X X 14 X X 75 X31  
 5:55 6:50 8:55 9:40 12:20 13:35 14:40 16:00 18:15 
SIDONIE 7 66 X 75 
 18:47 22:15 

 X X 75 X X 75 X + 60 + 24 X 14 X 75 
 5:25 6:50 8:09 9:54 10:49 11:09 12:10 14:05 14:20 
SLAVI ÍN X 35 7 66 X X 75 
 15:25 15:44 16:35 18:15 

 X X X 14 + 60 X X X X 14 X 75 
 5:25 5:55 6:56 8:55 9:40 12:20 13:35 13:35 14:20 
SVATÝ ŠT PÁN X X 75 X31  7 66 X 75 
 14:40 16:00 18:15 18:47 22:15 

 X X 75 X 75 X X 75 X + 60 + 24 X 75 
 5:25 5:30 6:50 8:09 9:54 10:49 11:09 12:10 12:14 
ŠTÍTNÁ N. VLÁ Í X 14 X 13 X 75 X 75 X 35 7 66 X X31  X 75 
 14:05 14:10 14:20 14:29 15:25 15:44 16:35 17:15 18:15 

 X  
ŠTUDLOV 14:22  

 X X X 75 X 75 X  X X 75 X 75 
 4:20 5:05 5:08 5:27 5:40 6:20 6:28 6:45 
 X 14 X + 60 X X X X 75  + 24 X 
 7:20 7:35 9:48 9:38 10:35 10:45 11:01 11:50 13:05 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY X X 13 X 14 X 75 X 7 66 X 7 66 X 75 
 13:15 13:20 13:50 14:02 14:22 14:38 14:45 15:15 15:20 
 X  X 75 7 66  X31  X31 7 66 7 48 X 75 
 15:20 15:25 15:30 16:55 19:05 19:05 19:35 21:36 

                   X 27         X 14 
VSETÍN                     5:40p        7:37p  p-  p estup V.Klobouky 

ZLÍN X 7 66 7 48 
p es Horní Lide  4:20 15:30p 19:35 

ZLÍN X X 75 X  + 24 X 14 X 35 
p es Slavi ín 5:25 6:50p 10:49p 12:10 14:05 15:25p  ( p - p estup Slavi ín,Radnice) 

 
platí od  13. 12. 2009  do  11. 12. 2010 

Vysv tlivky zna ek 
X - jede v pracovní dny 1 - jede v pond lí 2     - jede v úterý 
+ - jede v ned li a ve státem uznané svátky 3 - jede ve st edu 4     - jede ve tvrtek 
24 - nejede 24.12. 5 - jede v pátek 6     - jede v sobotu 
30 - nejede 24.12., 31.12. 7 - jede v ned li   
13 - jede od 28.12. do 31.12.,od 7.7. do 27.8. p - jede s p estupem 
14 - nejede od 23.12. do 31.12.,od 29.1 do 5.2.,od 1.4. do 2.4.,od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10. 
17 - jede od 23.12. do 31.12.,od 29.1 do 5.2.,od 1.4. do 2.4.,od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10 
27 - nejede od 28.12 do 31.12 
31 - nejede 31.12. 
35 - nejede od 24.12.do 1.1. 
48 - jede také 5.4.,28.9.,17.11.,nejede 27.12.,31.1.,4.4., od 4.7. do 29.8.,26.9. 
60 - nejede 24.12.,1.5.,8.5.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11 
66 - jede také 5.4.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11., nejede 4.4.,4.7.4.7. 
75 - nejede od 28.12. do 31.12., od 7.7. do 27.8. 
78 - jede jen v sudé týdny, nejede od 12.7. do 27.8. 
79 – jede jen v liché týdny, nejede od 28.12. do 31.12., od 7.7. do 20.8.  
50 – nejede 17.11 
49 – nejede 21.12., 28.12., 1.3., 5.4., od 28.6. do 30.8., 27.9., jede také 6.4., 29.9. 
47 – nejede 25.12., 1.1., 29.1., 5.3., 2.4., od 2.7. do 27.8., 29.10., jede také 28.1. 
18 – jede 23.12., od 29.1. do 5.2., od 1.4. do 2.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10. 
34 - nejede 26.12.,1.5.,8.5. 
 
za chyby v tisku neru íme ! 
je 
za chyby v tisku neru íme !  

 
 

 
577 341 003  577 343 462 

 

P íjemnou cestu Vám p eje SAD Vsetín a.s. 
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V sobotu 26. 12. 2009 se v místní hale
konal již 27. ročník vyhlášeného futsalového
turnaje. Ten je provázen obrovskou tradicí
a vystřídalo se v něm několik hráčských
generací. Sedmadvacátý ročník řadí tento
turnaj mezi nejstarší u nás, není-li dokonce
nejstarším dochovaným turnajem v sálové
kopané v České republice.

Odpovídala tomu jak hráčská kvalita,
tak i divácká kulisa, slavičínská hala byla
zaplněná k prasknutí. Zápasy se odehrávaly
ve dvou předem rozlosovaných skupinách
– každý s každým a první dva z každé sku-
piny pak odehráli semifi nále. O třetí místo
se kopaly penalty a fi nále pak sehrála muž-
stva Kovaříků a TVD. Nakonec ve skvělém
dramatu, po prodloužení a až v penaltovém
rozstřelu vyhráli hráči TVD. Ve Slavičíně
bylo znovu možno zhlédnout na palubovce
osobnosti ze současného fotbalu – Aleše
Urbánka (dříve Sigma Olomouc, Spartak

Štěpánský turnaj vyhrálo TVD

Prvenství ze Slawex cupu putuje do Uherského Hradiště

Moskva, Sparta Praha, Slavie Praha, Artmedia
Bratislava a dnes FC Slovácko) nebo místní
třetiligové borce – Petra Švacha, Pavla Kříže
a Ondru Školníka. 

V řadě týmů nastoupili i divizní hráči či
ligoví futsalisté. V roce 2010 je organizátorem
mužstvo Slavi.

Pořadatelé nedávno skončeného  ročníku
ze Zahradní děkují sponzorům – Restauraci
u Talafy, Pivnici na hotelu, obchodům  p. Ma-
lychové a p. Garajové.

Direktoriát turnaje ocenil nejlepší jed-
notlivce:
Nejlepší střelec: Milan Kovařík (Kovaříci)
Nejlepší hráč: Michal Vaculík (TVD)
Nejlepší brankář: Karel Škoda (Slavi)
Nejužitečnější hráč: Petr Šoman (Slavi)
Nejlepší útočník: Lukáš Koseček (Hugoni)
Nejkrásnější gól: Pavel Kříž (Hadráři)
Cena Fair Play: Petr Švach (Hugoni)
Nejstarší hráč: Jarda Málek (Hugoni)

Domácí zápasy v únoru 2010:
Jihomoravská divize
KK CAMO Slavičín B – TJ Sokol Brno IV, 
sobota 13. 2. 2010, 14.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KK Jiskra Čejkovice, 
sobota 27. 2. 2010, 14.00 hod.
Dorost 2. liga
KK CAMO Slavičín - TJ Valašské Meziří-
čí A, neděle 14. 2. 2010, 10.00 hod.
Zlínská krajská soutěž
KK CAMO Slavičín C - KK Kroměříž B, 
neděle 7. 2. 2010, 9.00 hod.
KK CAMO Slavičín C - TJ Chropyně A, 
neděle 28. 2. 2010, 9.00 hod.
Muži 2. liga
KK CAMO Slavičín - KK Šumperk, sobota
13. 2. 2010, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín - TJ ČKD Blansko, 
sobota 27. 2. 2010, 10.00 hod.
(čtyřdráhová kuželna Zlín)

www.kkslavicin.cz.

Kuželkářský klub Slavičín

Slavičínská sportovní hala zažila po delší
době opět futsalovou ódu na radost a před-
stavilo se zde na 1. ročníku turnaje Slawex
cup několik špičkových ligových fotbalistů.
Největší hvězdou turnaje byl určitě prvoligový
hráč Slovácka Lukáš Kubáň, který získal na
MS do 20 let v Kanadě stříbrnou medaili. Na
turnaji se představil v dresu vítězných Hra-
dišťanů společně s bývalým spoluhráčem ze
Slovácka – dnes již Třince – Petrem Stýska-
lou. V mužstvu ze Slovácka řádil i slovenský
legionář Peter Sládek, který nastupuje ve 2.
fotbalové lize ve Vítkovicích, stejně jako jeho
spoluhráč v dresu Hradišťanů Reinberk. Tento
celek vyztužil i třetiligový fotbalista Slavi-
čína Bělaška a v brance se představil další
medailista z MS v Kanadě Tomáš Fryšták.
Velmi dobré výkony podávali v turnaji i hráči
Výběru Valašska dirigovaným bývalým ligo-
vým hráčem Lukášem Matůšem. V sestavě
tohoto týmu se představil i slavičínský Mojmír
Jaroš, nebo mutěnický Milan Válek. Trochu 
za očekáváním zůstal domácí výběr, v jehož
dresu chytal Petr Mendl a na palubovce se
objevili také Pavel Kříž nebo Martin Fábry, ale
skupina B byla přeci jen podstatně kvalitnější
než A skupina. Nakonec bez vítězství odjížděli
z turnaje hráči Výběru Ostravska s několika
hráči z vítkovické líhně v sestavě. Osobností
tohoto týmu byl současný hráč Fulneku Ra-
domír Vlk (syn našeho reprezenta Lubomíra
Vlka - působil např. FC Porto). 

V A skupině si nejdříve ELVA s futsalovým
reprezentantem Filipem Mackem v sestavě
poradila s Klobuckou Lesní, aby ve druhém
zápase nestačila na domácí Legendy, které zá-
zračným způsobem otočily poločasové manko
z 1:4 na konečných 6:5. Za slavičínské Legendy
nastoupil v brance v prvním zápase i kapitán
FC TVD Petr Švach a mužstvo si poměrně
lehce poradilo s DFC Slovan Ostrava. Mladí

VVýsleedky zzáápasů

ELVA : HADRÁŘI 4:1
ZAHRADNÍ : KOVAŘÍCI 2:10
TVD : ZÁVADA 2:0
HUGONI : SLAVI 2:3
ELVA : KOVAŘÍCI 0:3 
ZAHRADNÍ : HADRÁŘI 3:15
TVD : SLAVI 2:1
HUGONI : ZÁVADA 4:1
ELVA : ZAHRADNÍ 7:1
KOVAŘÍCI : HADRÁŘI 3:1
TVD : HUGONI 1:1
SLAVI : ZÁVADA 3:3
Semifi nále
KOVAŘÍCI : SLAVI 3:0
TVD : ELVA 4:1
O 3. místo SLAVI : ELVA 4:5
Finále KOVAŘÍCI : TVD 4: 5
po základní hrací době 3:3
po prodloužení 4:4 a na penalty vyhrálo 
mužstvo TVD Slavičín

Petr Koseček

Klobučané si poradili s ženským týmem, aby
v posledním utkání nestačili na zkušenější
domácí veterány.

První semifi nálový duel mezi Hradišťany
a ELVOU přinesl vyrovnaný souboj pouze
v úvodu, když Michal Ocelík ještě srovnal
skóre a později to už byla hra kočky s myší. Ve
druhém utkání Legendy Slavičína zaskočily
Výběr Valašska aktivní hrou s množstvím
šancí a je otázkou, jak by se utkání vyvíjelo,
kdyby Michal Dorůšek za stavu 0:0 penaltu
proměnil. Později se přeci jen projevila větší
herní kvalita Valachů, ale i tak lze nazvat 
výkon Legend v turnaji jako velké překvapení.

Před velkým fi nále přišly na řadu ještě
penalty o 3. místo, v nichž dominovali hráči
Legend. Pak už bylo na řadě fi nálové utkání,
které přineslo vše, co si tento krásný sport 
zaslouží. Hodně branek, krásné kombinace,
skvělé individuální výkony jednotlivců. Hra-
dišťané nakonec udolali Výběr Valašska 7:5,
ale zápas byl vynikajícím vrcholem celého
1. ročníku Slawex cupu.

VVýsleedky SSlawex cccupu 22009
A skupina
1. Legendy Slavičín
2. ELVA Slavičín
3. Klobucká Lesní
4. DFC Slovan Ostrava ženy

B skupina
1. Hradišťané
2. Výběr Valašska
3. Výběr Slavičína
4. Ostravané

SEMIFINÁLE
Hradišťané vs ELVA 11:2
Výběr Valašska vs Legendy Slavičín 6:2

KOPY O 3. MÍSTO
Legendy Slavičín vs ELVA 3:2

FINÁLE
Hradišťané vs Výběr Valašska 7:5
nejlepší střelec Peter Sládek (Hradišťané)
 nejlepší hráč Mojmír Jaroš (Výběr Va-
lašska) 
nejlepší brankář Lenka Kuglerová (DFC
Slovan Ostrava) 
 nejmladší hráč Jan Pjajko (Výběr Slavičína)

Konečné pořadí 1. ročníku Slawex futsal cup
1. Hradišťané, 2. Výběr Valašska, 3. Legendy
Slavičín, 4. ELVA, 5. – 8. Výběr Slavičína,
Ostraváci, Klobucká Lesní a DFC Slovan
Ostrava ženy   Petr Koseček
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Florbal – 2. liga juniorů
sobota 27. 2. 2010, hala SK Slavičín
 9.00 Slavičín – Holešov
 14.30 Slavičín – Otrokovice

Přijďte se podívat na fl orbal

Vánoční kapr

Slavičínští futsalisté splnili svůj před-
sezónní cíl a již s patřičným předstihem
si zajistili účast v elitní osmičce týmů,
které budou hrát Play off Celostátní ligy.
Navíc Benago skončí do čtvrtého místa po
základní části, což znamená také pořada-
telství čtvrtfi nálového dvojutkání s týmem
na 5. – 8. místě. Tentokrát se čtvrtfi nálové
vyřazovací boje odehrají ve sportovním
centru Radostova v Luhačovicích v sobotu
20. února od 10 hodin. O fi nálový turnaj
posledních 4  týmů, tzv. Final four mají
eminentní zájem o pořadatelství funkcionáři

Benago Slavičín uspořádá čtvrtfi nále Play off v Luhačovicích
Premia Stonava a dvoudenní klání by se mělo
uskutečnit 6. a 7. března v městské sportovní
hale v Havířově. 

První lednový turnaj v roce 2010 odehrálo
Benago v krkonošské Jilemnici a poprvé za
něj nastoupil i brazilský futsalista Edmir Ju-
nior. V prvním utkání Slavičané remizovali
s domácím celkem 2:2 (branky: Edmir Junior
a Filinger) a poté si poradili se severočeským
Novým Borem 6:3 (branky: Filinger 2, Chrobák
2, Fitzel a Pulkert). V polovině ledna Valaši
cestovali do Poličky, kde podlehli domácímu
Sádku 2:3 (branky: Ulman 2) a pak porazili

Goll Náchod 4:3 (branky: Hrančík 2, Chudá-
rek a Zubíček). V sobotu 23. ledna slavičínští
futsalisté odehráli turnaj ve zlínské Novestě
proti pražskému Chemcomexu a Klatovům.
Poslední lednový víkend cestuje Benago
do Hlučína, kde nastoupí proti Stonavě
a Darkovicím. Závěrečný turnaj základní
části čeká na slavičínské hráče v Českém
Krumlově, kde se střetnou s jihočeskými
týmy z Větřní a Prachatic. 

Více o 1. futsalové lize najdete na
www.futsal-salovyfotbal.com. 

Petr Koseček

Vánoční kapr může přijít i na dva tisíce
korun. Nevěříte? Kupovala jsem k Vánocům
kapra ve Slavičíně a ztratila jsem při tom
peněženku i s větším obnosem peněz. 

Pan Pavel Dorůšek ze Slavičína také kupo-
val vánočního kapra. Moji peněženku s penězi
našel a dle výpisu z účtu, který v peněžence
náhodou byl, si dal tu práci, aby mne našel
a poctivě mi vrátil peněženku i s nalezenými
penězi. Nechtěl ani sebemenší odměnu, kte-
rou jsem mu nabízela. Věnoval čas a peníze
za benzín k tomu, aby mě v místě mého
bydliště vyhledal. Zanechal ve mně pocit,
že i v dnešní době žijí poctiví lidé, a to je na
tom to nejkrásnější. Budiž čest a chvála panu
Pavlu Dorůškovi. Přeji mnoho štěstí v novém
roce všem poctivým lidem.

S pozdravem Jitka Rohlenová, Slavičín

V sobotu 9. ledna bylo nevlíd-
né počasí, ale i přesto do ulic na-

šeho děkanátu vyšlo 61 skupinek tříkrálových
koledníků. Měli za poslání nejen vybírat 
peníze, které podpoří dobrou věc, ale hlavně
přinést do domácností pokoj a požehnání.

Z vybrané částky obdrží 65 % Charita
sv. Vojtěcha Slavičín, 15 % jde na projekty
diecézních charit, 10 % je věnováno na hu-
manitární pomoc do zahraničí, 5 % výnosu
sbírky připadá na podporu projektů Charity
Česká republika a 5 % je v souladu se záko-
nem určeno na režie sbírky. Výtěžek z loňské
sbírky byl použit na pomoc lidem a rodinám
v nouzi ve farnostech Štítná, Vlachovice,
Újezd a Slavičín, na humanitární pomoc do
zahraničí a na zkvalitnění služeb Denního
centra Maják Slavičín a Domovinky Slavičín.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem dárcům, kteří přispěli koledníkům
do kasiček. Velký dík patří i těm, kteří nám
jakkoliv pomohli k hladkému průběhu Tříkrá-
lové sbírky. 

 Rádi bychom Vás tedy seznámili s výsledky
letošní Tříkrálové sbírky. I přes ekonomickou
nejistotu se letos vybralo zhruba o 20 000 Kč,

OBEC Rok 2009
Kč

Rok 2010
Kč

Slavičín 97 509 107 622
Hrádek 17 723  18 841
Divnice  6 867  8 012
Rokytnice 14 260 12 750
Bohuslavice nad Vláří 10 265  9 426
Lipová  9 285 10 257
Nevšová 12 667 13 140
Petrůvka  9 915 11 200
Rudimov 11 850 13 463
Štítná nad Vláří 67 624 68 252
Jestřabí  8 750 10 120
Vysoké Pole 16 785 19 227
Slopné 19 327 21 078
Drnovice 10 152 11 301
Loučka 12 488 12 931
Újezd 23 367 22 831
CELKEM 348 834 370 451

Desátá tříkrálová sbírka

Poděkování všem lidem za dárky pod Strom přání Leja salonu

více než loni. Pro lepší porovnání rozdílu je
v tabulce i rok minulý. 

Marcela Šmotková, koordinátorka TKS

Chtěli bychom moc poděkovat všem
lidem dobré vůle, kteří nám i v roce 2009
pomohli realizovat Strom přání pro děti
z dětských domovů Bojkovice a Smolina.
Právě současná nelehká ekonomická situace
dopadla na dětské domovy zvlášť citelně. 
O to víc si vážíme každého, kdo s otevřeným
srdcem přispěl na dárky, protože je nám
jasné, že i v našem regionu se v této době
ne každému daří tak, jak by si přál. Moc
děkujeme za to, že jste pomohli rozzářit 
pod stromečkem dětské oči. Věříme, že se
nám Strom přání – s Vaší pomocí – podaří
zrealizovat i v letošním roce. Dík patří
konkrétně těm, kdo přispěli: z jednotlivců
děkujeme za výrazný příspěvek senátorce
Senátu Parlamentu ČR Janě Juřenčákové,
dále pak rodině Prchlíkově, p. Klumpnerové,
p. Findorákové, p. Obadalové, p. Havrlan-

tové, p. Kudelovi, p. Kudelové, p. Vulgánové, 
p. Danielové, p. Piňďákové, p. Zemčíkové,
p. Lorencové, p. Urbanové, p. Zemánkové, 
p. Markové, p. Dvořákové, p. Strnadové, p. Foj-
tíkové, p. Vrbové, p. Urbánkové, p. Lorencové, 
p. Stulířové, p. Prchlíkové, p. Kupčíkové, dále 
pak i kolektivům, které přispěly, byly to: za-
městnanci VTÚVM Slavičín, kolektiv prodava-
ček COOP Slavičín, ZŠ Vlára Slavičín, kolektiv 
kuchyně ZŠ Vlára Slavičín, Charita Slavičín 
a policisté z Obvodního oddělení Policie ČR 
Slavičín. Stejně jako v roce 2008, i tentokrát 
patří velký dík za výraznou pomoc při shánění 
dárků společnosti Alza.cz, konkrétně partner
manažerovi Františku Slovákovi a řediteli
marketingu Janu Samkovi. Nově nám také 
moc pomohla společnost Makro Cash&Carry, 
jmenovitě děkujeme manažerce komunikace 
Romaně Nýdrle a řediteli velkoobchodního 

centra Zlín Patriku Jakšíkovi. Velké poděko-
vání za podporu patří také samozřejmě měs-
tu Slavičín, jmenovitě starostovi Jaroslavu
Končickému a pracovnicím slavičínského
infocentra.

Děkujeme i všem ostatním, kteří při
předávání dárku neuvedli či nestihli uvést 
své jméno, popřípadě těm, jejichž jméno
se nám někde zatoulalo. Moc Vás prosíme,
příště určitě jméno uveďte – víme, že dárky
pro děti z dětských domovů nedáváte proto,
aby Vaše jméno bylo někde zveřejněno, pře-
sto je tato forma tím jediným, jak můžeme
vyjádřit náš dík. 

Video a fotografie z předávání Va-
šich dárků můžete vidět v Leja salonu
a v brzké době i na webových stránkách
www.lejasalon.tym.cz.  Markéta Smílková,

Lenka Málková a Jana Diatlová
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Jako každý rok bychom Vás rádi seznámili
s činností našeho sdružení.

V loňském roce jsme uskutečnili dvou-
denní rehabilitační pobyt v Pozlovicích
v hotelu VEGA a poznávací výlet do Ostravy,
kde jsme navštívili „svět v malém“ Miniuni
a ZOO.

Společně s o. s. UnArt jsme se podíleli
na akci „Benefi ce bez bariér“, jejíž fi nanční
výtěžek byl věnován sdružením s handi-

capovanými dětmi ze Slavičína a Brumova, 
a kterou bychom společně rádi uskutečnili 
i v letošním roce.

Vyzkoušeli jsme nově otevřený bowling 
ve Slavičíně a zjistili, že je to pro nás vhodná 
sportovní aktivita. Dětem udělal radost i tá-
borák s pouštěním draků a Vánoční besídka, 
na které jsme se rozloučili se starým rokem. 
Pracovnice knihovny uspořádaly pěkné po-
hádkové odpoledne, za což jim patří naše díky.

Poděkování za vánoční koncert

Zimní pouť u Hložecké kaple

Přátelé z lásky – sdružení pro handicapované děti a mládež ze Slavičína a přilehlého okolí
Už teď se těšíme, co všechno letos pod-

nikneme, ale nesmíme zapomenout na naše 
sponzory, bez kterých bychom nemohli naše 
plány uskutečnit.

Děkujeme panu Zvonkovi a paní Val-
číkové, městu Slavičín, UnArt, o. s., ČSŽ, 
TVD-Technická výroba, a. s., Kowag, s. r. o., 
Rokytnice. 

Pavlína Kamenčáková

Jak ten čas letí, je tady únor, povzdych-
neme, když otvíráme čerstvý Slavičínský
zpravodaj. Svatá doba vánoční, kdy v temné
chvíli půlnoční se Betlém náhle v záři skvěl
a narodil se spasitel a zpěv a ples zazníval,
je už minulostí.

Snad byly Vánoce pro většinu z nás
radostné a budeme na ně vzpomínat déle
než do února. Jistě však mnohé z nás bude
blažit vzpomínka na chvíle, které se ode-
hrály v neděli 27. prosince. Tou dobou již
pominul vánoční shon a milovníci koncertů
se v klidu shromáždili v našem kostele
v očekávání prvních tónů známé „Rybovky“.
Slyšeli ji už tolikrát, mají doma CD nebo
DVD, slyšeli ji v rozhlase, televizi nebo
v kostele. Z programu už vyčetli, že bude
75 účinkujících, bývalých žáků a učitelů
ZUŠ a jejich hostů.

Překvapení se konalo. Vánoční mše Jana
Jakuba Ryby byla jiná, hezčí, svátečnější.

Koho chválit dřív? Obdivovat víc? Sólis-
ty, sbor, orchestr nebo sbormistryni?

Zpěvy sboru byly technicky dokonalé
a zněly silněji a radostněji, jakoby nechtě-

ly zaostat za sólisty. Desetiletá práce sboru 
Cantare přinesla své ovoce.

Sólista Ing. Jan Turčínek – tenorista, syn 
slavičínských rodáků Jendy Turčínka a Mar-
cely Bačové, není sice povoláním zpěvák, 
ale zpěv je jeho koníčkem a umí zazpívat 
v chrámu nebo v opeře. Do Slavičína si přijel 
rád zopakovat svůj oblíbený part z Rybovy 
mše a byla radost pozorovat a poslouchat, 
jak si se svým kamarádem basistou Jiřím M. 
Procházkou (účinkoval též jako host) s melo-
diemi lehce pohrávali a o události narození 
Ježíška si opravdu mezi sebou povídali. 
A představte si, i na kazatelně.

Katka Machovská – Oškerová, která již ně-
kolik let okouzluje svým hlasem bratislavské 
publikum, předvedla svůj andělský hlas zase 
doma a Rybovka byla právě o její zvučný alt 
ještě krásnější. 

Sólistka Eliška Münsterová překvapila 
vyzrálým sopránem, čistotou a jasem tónu. 
I když nejmladší ze čtveřice sólistů, dokázala 
jim být rovnocenným partnerem. 

Pro letošní rok přivedl bývalý žák ZUŠ Jan 
Bělohlávek, dnes koncertní mistr, k provede-

Byla 16. 1. 2010. Mnoho roků zpátky je
pouť u Hložecké kaple vždy v polovině hlav-
ních prázdnin – tedy v létě. Během několika
posledních let se konají poutě na tomto místě
i v zimě, a to v lednu. Navštívit toto poutní
místo je ale krásné v každém ročním období.

Pro trochu zdatné turisty to není žádný
problém – mohou vyrazit pěšky třeba i pří-
mo ze Slavičína přes Divnice a Bohuslavice
nad Vláří. My jsme ale auto zaparkovali ve
Vrběticích u hospody. Tam jsme se napojili
pěšky na červenou turistickou trasu vedoucí
do kopce směr Vysoká. U rozcestníku Vaňat-
ka jsme pokračovali dál směrem na Popov.
Asi po 400 metrech zde stojí nově opravená
boží muka zasvěcená svaté trojici. Po dalších
asi 400 metrech se lesní cesta napojuje na
asfaltovou cestu, která vede z Popova přes
lesy – oblast se jmenuje Hložec – do Brumova
kolem rybníků. Tato cesta stoupá nejdříve do
kopce a v nejvyšším jejím bodě je odbočka
vlevo k Hložecké kapli. Po necelém 1 km jsme
u ní. Zajímavá je historie tohoto místa. Zde si

ní Rybovy mše orchestr Ensemble Opera 
Diversa, který je vyhledávaným interpretem 
klasické i moderní hudby. A tento orchestr 
dotvořili další muzikanti, bývalí žáci a učite-
lé ZUŠ a jejich hosté. A my posluchači jsme 
si tak poprvé užili i zvuků trubky, lesních 
rohů a tympánů, a ty se o staré zdi našeho 
svatovojtěšského kostela, panečku, dobře 
odrážely, až uši zaléhaly, a provedení mše 
dodaly ještě slavnostnější ráz. 

Můžeme jenom předpokládat, že i sbor-
mistryně paní Anna Frajtová měla z výko-
nu účinkujících radost a že její úloha za 
dirigentským pultem byla tentokrát lehčí, 
protože to všechno jakoby samo šlo a samo 
ladilo dohromady. 

Však se také divákům a posluchačům 
z kostela nechtělo, ovace ve stoje nebraly 
konce. Neuměli by to lépe ani v Národním. 

Víme však, že zadarmo není nic. Za 
výkonem každého jednotlivce stojí jistě 
nezměrné množství hodin práce, zkoušek 
a obětí. Snad pro ně může být malým za-
dostiučiněním náš obdiv. 

Za úžasný zážitek a vpravdě vánoční 
pohlazení vřele děkujeme.

JUDr. Marie Macková

můžeme odpočinout v altánku, prostudovat 
informace a mapu ve vývěsce. Máme-li čas, 
chuť a sílu, můžeme pokračovat po hřebeni až 
na Jeleňovskou, asi 2,5 km. Pokud je zde ote-
vřený hotel, můžeme využít jeho služeb (nyní 
je uzavřen). Celá cesta vede lesem a výhledy 
jsou jen z několika míst, ale stojí to za to – od 
hotelu a sjezdovky na Jeleňovské, od Hložecké 
kaple a z luk nad Vrběticemi. U kaple v den 
pouti bývá zajištěno i občerstvení. Kousek
pod kaplí je samota, kde si můžete celoročně 
koupit pletené koše z proutí. Cestou zpět do 
Vrbětic je možno si prohlédnout na vrcholu 
Vysoká (642 mnm) zbytky základů rozhledny, 
která zde údajně stála za války. Přímo pod 
Vysokou je lyžařská sjezdovka, která však 
v současné době už není v provozu. Jistě si 
mnoho lyžařů ze Slavičína vzpomene na její 
výhody v minulosti. Kousek od sjezdovky 
směrem do Vrbětic ještě mineme farní samotu, 
kde se schází křesťanská mládež.

Výlet můžeme zakončit v hospodě u Kr-
penských a pokračovat k domovu. 

Okolí Slavičína skýtá mnoho možností,
kam se podívat, poznat zase další část svého 
kraje a udělat něco pro své zdraví.

 Miloslav Mareček

Poděkování
Pořadaateelé Faarníhoo pplesu děkkují všeem 
ochotnnýmm sponnzorůmmm zza jejich ššttědré daary 
do pleesovvé tommbolyy. VVýtěžek vv hodnootě 
28 8000 Kčč byl věěnováánn CCharitě svvv. Vojtěccha 
ve Slavvičííně. Pooděkoovváání patří vvvšem, kteří 
přišli „„zaplesatt“ a svvoouu účastí pppřispěli ke 
zdárnéémuu průběhu pleesu. 

Jedna ze studánek – tato je asi 300 m 
za kaplí u značené trasy směr Popov
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 4. 2. 15.00 Městská knihovnaMM
NEZBEDNÍČEK VYPRÁVÍ... 
 5. 2. 17.00 Divnice
METLOVÝ BÁL
 6. 2. 20.00 Sokolovna
PLES PO NAŠEM
 11. 2. 16.30 hodin DDM
PŘEDNÁŠKA O DETOXIKACI A REGE-
NERACI
 13. 2. 20.00 Sokolovna
PLES ZŠ VLÁRA
 19. 2. 20.00 Sokolovna
STUDENTSKÝ PLES
20. 2. 20.00 Nevšová
6. NEVŠOVSKÝ SLIVOVICOVÝ KOŠT
20. 2. 19.30 Sokolovna
MAŠKARNÍ FAŠANKOVÝ PLES
23. 2. 17.00 Záložna
HOSTINŠTÍ Z BAŤOVA, autorské čtení
26. 2. 20.00 Sokolovna
REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA 
JANA PIVEČKY SLAVIČÍN
 27. 2. 13.00 Sokolovna
DĚTSKÝ KARNEVAL
28. 2. 19.00 Sokolovna
1+1=3, derniéra – divadlo SemTamFór

VÝSTAVY
Galerie infocentra
LETCI ZLÍNSKA NA BOJIŠTÍCH 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Fotografi e bojovníků za svobodu – výstava 
k 70. výročí vypuknutí 2. světové války 
v Evropě a k 85. výročí založení zlínského 
letectví připravili členové Klubu vojenské 
historie ve Slavičíně, Klubu přátel historie 
Slavičínska a Klubu modelářů při DDM 
Slavičín. 

Galerie Jasmín 
KRAJINA BÍLÝCH KARPAT 
obrazy Stanislava Knotka
Vernisáž 5. 2. 2010 v 19 hodin 
v cukrárně Jasmín
Výstava potrvá do 27. 5. 2010

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
 KRAJINY, PORTRÉTY, MAKRO, LIDÉ... 
- foto Františka Látala v městském infocen-
tru
 VALAŠSKÉ KŘOVÍ - divadelní festival, 
3. – 7. března v Sokolovně

Divadlo SemTamFór 
ě l ča město Slavičín Vás zvou 

na 8. ročník divadelní přehlídky 

VALAŠSKÉ KŘOVÍVALAŠSKÉ KŘOV
ve dnech 3. – 7. března 

ve slavičínské Sokolovně.
Program a předprodej permanentek v Měst-rogram a předprodej permanentek v Mě
ském infocentru Slavičín od poloviny února. ké f Sl čí d l ú

www.semtamfor.cz

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s., 
nabádá své zákazníky, aby zabezpečili 
svůj vodoměr proti mrazu. Výměna po-
škozeného vodoměru přijde odběratele 
zhruba na jeden tisíc korun. Za škody na 
vodoměru, které vzniknou jeho nedosta-
tečnou ochranou, například mrazem, 
totiž plně zodpovídá odběratel.

V mrazivém období je vhodné zkontro-
lovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné 
místnosti či minimálně izolován, napří-
klad izolační vatou (ne skelnou). Prostor 
je třeba dobře uzavřít proti pronikání 
chladného vzduchu zvenčí, protože i prů-
van může způsobit zamrznutí a poškození 
vodoměru. Jako tepelnou izolaci zásadně 
nepoužívejte materiály, které mohou na-
vlhnout. Pokud se vodoměr nachází ve
vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát 
na to, aby šachta byla pečlivě uzavřena 
a její vstup zabezpečen tak, aby ji nemohla 
zaplavit povrchová voda, v zimně je navíc 
vhodné poklop šachty přikrýt tepelnou izo-
lací, například polystyrenem. V případě, 
kdy jsou odběry minimální nebo vůbec
žádné, např. na letních chatách, je nutné 
rozvody vody úplně vypustit.

Nahlášení stavu vodoměru a platby
Zákazníci společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a. s., mohou během roku, 
v případě že nebudou odčítačem zastiženi, 
nahlásit stav vodoměru i sami. Stav svého 
vodoměru mohou spolu s přesnou adresou 
nahlásit na bezplatné lince 800 100 063
nebo pomocí on-line formuláře na www.
smv.cz. Co se týče plateb, mohou zákazníci
využít kromě běžných způsobů (SIPO nebo 
převodem z účtu) i platbu přes terminály 
Sazky, které mají 4500 terminálů v ČR. 

Kontrolujte svůj vodoměr i během 
roku

Velmi důležité je zapisovat si stav 
vodoměru měsíčně nebo čtvrtletně. Díky 
tomu si odběratel může nejen kontrolovat 
správnost údajů na faktuře, ale hlavně 
tak lze odhalit potencionální únik vody. 
Uzávěry před a za vodoměrem je vhodné 
zhruba 2x ročně několikrát nenásilně pro-
točit, aby byla zachována jejich funkčnost.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 
tel.: 800 100 063, www.smv.cz

KKalenddáře,,, pozvvánnkyy

TJ Sokol Nevevšová pořáádá 

6.. NEVVŠŠOVSKÝ 
SSLLIVVOVICCOOVÝ KKOŠŠTT
vvyhhlášenní a koštovváání nejlepších vzoorkků

ppři taneční zábaavvě s hudboou Focus
20. únorr 2010 veve 20.00 vv sálee KDD.

10 nnejlepších vvzorků oceeněno 
bohatáá tombola 

Výběr vzorkků se uskuteeční pochůůzkou po obci
Neevšoová dne 6. únooraa 2010 v ddopoleednních
hoddinách, oostatní moohhou odevzdat vzzorkky – 
půllitrr kvaliitní slivovicece do 17. února 220110– 

uu VVladimmíra Vašičkkyy ml., Nevšová 11655,
tel.: 6022 529 187

Senior klub Divnice 
Vás srdečně zve na 

METLOVÝ 
BÁL

v pátek 5. února 2010
v divnické škole. Začátek v 17 hodin.

Hudba – předtančení – tombola – bufet.

Galerie Jasmín 
Vás srdečně zve na
vernisáž výstavy 

obrazů Stanislava Knotka

KRAJINA 
BÍLÝCH KARPAT 

J

5. 2. 2010 v 19 hodin 
v cukrárně Jasmín

Výstava potrvá do 27. 5. 2010.

Městská knihovna zve rodiče (prarodiče) 
s předškoláky na letos 1. setkání s dět-

skou literaturou

NEZBEDNÍČEK VYPRÁVÍ 
DĚTEM POHÁDKU 
V MĚSÍCI ÚNORU 

– KRTEK A SNĚHULÁK
Pro děti jsou v knihovně opět připraveny 
hry, scénky, soutěže, výtvarná dílnička 

za asistence oblíbeného knihovního 
skřítka. Součástí je občerstvení, pitný

režim a drobné odměny.
Akce se koná ve čtvrtek 4. února,

začátek v 15 hodin.

 Dětský karneval

ZŠ MMaalé Pole 

srdečně zve mmalé i velké na 

vv sobotu 227. 2. 2010 
ve 13.000 hod.

v sále SSookolovnyy
Vstuppné dospělělí 20,- a děěti 15,--
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ÚÚnorová ssáááňkiádaaa

Občanské sdružení ŽIVOT TROCHU
JINAK uspořádá v únoru turnaj ve sjezdovém
bobování, sáňkování, lopatování apod. Závo-
dy plné akce, napětí a zábavy se uskuteční
na Panské louce. Přesný termín zatím není
specifi kován, neboť nevíme, nakolik nám
bude přát počasí. Očekávejte však pozvánky
ve školách, výlohách obchodů či ve Vašich
schránkách. Pro vítěze máme připraveny
zajímavé ceny.

Neváhejte a přijďte prožít příjemné zá-
vodní odpoledne, těšíme se na Vás. 

Katka Matulíková & Roman Štěpánek

DDetoxxikaccee & regeeneraace
Ve čtvrtek 11. 2. v 16.30 hodin se na DDM 

uskuteční jedinečná přednáška o detoxikaci
a regeneraci. Zjistíte, jak se můžete cítit 
svěže po celý den a jak skoncovat se svými
zdravotními problémy přírodní cestou.

Občanské sdružení ŽIVOT TROCHU JINAK
Každému účastníkovi se dostane kompletní 
analýzy metabolismu (tuk, voda, metabolický
věk...) pomocí japonského přístroje TANITA. 
Výsledky měření s Vámi ochotně zkonzultují 
odbornice Anna Kopecká (14 let praxe!) a Rad-
ka Vysloužilová. 

Kapacita přednášky je kvůli individuál-
nímu přístupu omezena na 10 lidí. Máte-li
zájem, přihlaste se, prosím, pomocí SMS na
čísle 605 007 136 (Roman Štěpánek).

Čím dříve napíšete, tím spíše dostanete 
možnost účasti. Účastnický poplatek bude 
činit pouhých 99 Kč.
Akci pořádají a na Vás se těší Anna Kopecká, 
Radka Vysloužilová a Roman Štěpánek

NNevíšš, co ss vvolnýmmm časemm? 
Ahoj, je Ti mezi 13 a 26 lety? Zkoušíš

rád(a) nové věci? Neposkytuje Ti sledování 
televize či vysedávání v hospodě to, co od 
života očekáváš? Chceš poznat nové kamarády, 
sebe samého a ještě si při tom užít spoustu 
zábavy? 

Pokyvoval(a) jsi při čtení předchozího 
odstavce hlavou s úsměvem na tváři? V tom
případě Ti nabízíme jedinečnou možnost 
seberealizace! Jsme občanské sdružení ŽI-
VOT TROCHU JINAK, skupina mladých lidí
jako jsi Ty, která se snaží poskytovat svým
vrstevníkům nové možnosti využití svého
volného času. Již déle než rok pořádáme pro
lidi z celé republiky zážitkové kurzy, pěší 
výlety, kulturně-historické akce či sportovní 
akce, na nichž si mohou procvičit své komu-
nikační dovednosti, odbourat sociální stereo-
typy, vymanit se z každodenních povinností
a získat nový pohled na svět. Na většině akcí
spolupracujeme s lidmi zrakově či pohybo-
vě znevýhodněnými, a to bez jakýchkoliv 
zábran, naše dveře jsou otevřeny každému. 

Zaujala-li Tě naše iniciativa, neváhej 
a koukni na http://www.zivotjinak.cz, kde se 
dozvíš více o našem sdružení, o uplynulých 
akcích a kde se také můžeš zaregistrovat 
a získat tak výhody při účasti na našich bu-
doucích akcích. Pokud máš jakýkoliv dotaz, 
neváhej a ozvi se nám (kontakt nalezneš na
webových stránkách). Těšíme se na Tebe.

Za o. s. Život trochu jinak 
Roman Štěpánek

DOBROVOLNÍ HASIČI SLAVIČÍN POŘÁDAJÍ 

MAŠKARNÍ FAŠANKOVÝ PLES
20. 2. 2010 od 19.30 hod. v Sokolovně Slavičín 

Hudba: TEMPO Vstupné: 60 Kč, masky 30 Kč
Předprodej: od 1. 2. 2010 v Rychlém občerstvení – Eliška Meislová, 

tel.: 577 343 278. Více na http://www.sdhslavicin.wbs.cz/.

Městská knihovna 
ve spolupráci s Josefem Florešem

zve veřejnost na pořad

HOSTINŠTÍ 
Z BAŤOVA 

Autorské čtení regionálního
spisovatele Radomila Koppa
a beseda nad jeho knihami.

Akce proběhne
v úterý 23. února

v 17 hodin. 
Místo konání:

malý sál restaurace Záložna.
Vstup zdarma.

Těšíme se na Vaši účast! 

O autorovi 
Spisovatel Radomil Kopp se narodil 
v Odrách. Vyučil se číšníkem a svou 
profesní dráhu započal v Beskydech. 
Poté žil ve Zlíně a ve Slušovicích.
Přelom osmdesátých a devadesátých let 
strávil v německém Rothu. Nyní působí 
a podniká v nedalekých Luhačovicích.
Autorova literární tvorba vychází z vlast-
ních vzpomínek, jež odrážejí neblahé 
období totality. 
V jeho prózách se na pozadí politických 
událostí odvíjejí obyčejné příběhy oby-
čejných lidí, kteří sice nebyli v prvních 
liniích protikomunistického odboje, 
přesto však svůj mnohdy nelehký úděl 
nesli hrdě a se vztyčenou hlavou.
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V sobotu 28. 11. 2009 
zažila slavičínská Sokolov-
na ojedinělou oslavu. Na 
jednom pódiu se sešli vizo-
vický Fleret a domácí Sla-
vičan, aby popřáli valašské 
královně Jarmile Šulákové 
I. k jejímu významnému ži-
votnímu jubileu koncertem 
„Fleret a Slavičan valašské 
královně“. Vážnost této 
akce podtrhli jak hejtman 
Zlínského kraje, který pře-
vzal nad koncertem záštitu, 
tak starosta města Slavičín 
a tuto obě instituce fi nančně 
podpořily. Vyprodaný sál 
a neutichající potlesk divá-
ků nás přesvědčil o tom, že 
jsme nepřáli „jenom“ my, 
muzikanti, ale vy všichni, 
občané Slavičína a blíz-
kého okolí. Poděkování 
patří zřizovateli Slavičanu 
– ZŠ Vlára a jejímu řediteli 
PaedDr. Petru Navrátilovi, 
který celý koncert uvedl 
a vzpomněl spolupráci obou 
hudebních těles. V neposlední řadě děkujeme 
za podporu fi rmám Camo, MK Gas, Dokotex 
Plus a mediálním partnerům rádiím Čas a Va-
laška. Výtěžek této akce, který činil 8 000 Kč, 
byl věnován Městské nemocnici Slavičín.

V listopadu 2010 čekají Slavičan oslavy 
desátého výročí jeho vzniku. U příležitosti 
této významné události připravujeme na-
hrávku druhého CD, na kterém se objeví opět 
zajímaví hosté, a samozřejmě galakoncert, 
na který jste už nyní všichni co nejsrdečněji 
zváni!  Mgr. Aleš Ptáček

Slavičín valašské královně


