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SLAVIČÍNSKÝ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Město Slavičín zve na tradiční slavnost v pátek 3. prosince 2010 ve Slavičíně
po celý den
CHUTĚ, VŮNĚ,
ZÁBAVA...

hry pro děti
a vánoční kapr
p

ovečky v Betlémě

projížďky
ďky na koních

mikulášské
šské halal
halali

tradiční
ní vánoční trhy
trhy

živá indiánská
ká hu
hudba

ukázky kovářského
a řezbářského řemesla

trenažér nepředvídaných
zážitků

teplé nápoje, občerstvení,
zabijačka aj.
Horní náměstí
9.30
PŘIŠLI JSME S KOLEDOU
děti a žáci MŠ Malé Pole, MŠ Vlára, ZŠ Malé
Pole, ZŠ Vlára, SOŠ Divnice, Gymnázium JP,
DDM Slavičín
15.00
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
účinkují děti z dětských domovů
CM SLAVIČAN se svým stanem Slavičanem

Nastává vánoční čas…
...ale skoro nic tomu ještě nenasvědčuje.
V době, kdy píši tyto řádky (19. 11.), není
ještě po vánočním čase ani vidu, ani slechu.
Počasí láme historická teplotní maxima,
ve městě se staví a opravuje, život běží plným tempem. A přeci pomalu nastává předvánoční čas, kdy rozsvítíme vánoční strom,
zhlédneme ohňostroj a nasajeme něco z té
vánoční atmosféry, na kterou se všichni
těšíme. A určitě si každý alespoň v duchu
řekneme, jaký že ten letošní rok vlastně byl.
Špatný, průměrný, dobrý, super?
Asi se dá říci, že byl supervolební. Alespoň politici to tak s oblibou říkají.
Letos proběhly volby parlamentní
a obecní, ve třetině volebních obvodů také
senátní. S výsledky je někdo spokojen, jiný

16.00
ZAPĚJME SPOLEČNĚ
hudební překvapení
17.00
ZA ROKEM 2010
promluva starosty města Ing. Jaroslava Končického
17.05
VELKÝ OHŇOSTROJ

ne. Jeden volil někoho jiného, druhý by jinak
sestavil koalici, třetí by to nejlépe dělal sám.
Tak to ale vždycky bylo a vždycky bude.
Tento rok byl pro město také určitě superstavební. Rekonstrukce radnice trvala skoro
půl roku a právě se dokončuje. Začaly práce
na rekonstrukci Horákovy vily, probíhaly
další větší projekty i menší opravy. Zdá se být
pravděpodobné, že v příštím roce stavební
ruch neutichne a budeme řešit třeba prostor
před radnicí, stavět most v Nevšové, sběrný
dvůr v areálu Služeb města Slavičína nebo
další projekty, které nás určitě čekají.
Milí spoluobčané. Doufám, že až si každý
z Vás bude na Vánoce svou vlastní soukromou bilanci dělat, tak si bude moci říct: Ten
letošní rok byl pro mě SUPER! Měl jsem to
štěstí, že jsem byl zdravý, měl kolem sebe
rodinu a lidi, které mám rád, mohl jsem
pracovat a zajistit své rodině klidný život,

DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Nadace Jana Pivečky
Městské muzeum
13.00 – 17.00
DŘEVO, HLÍNA, PROUTÍ...
v nových expozicích muzea předvádění
řemesel:

paličkování

řezbář

zdobení perníčků

pletení z pedigu

ruční vánoční dekorace

sušené a nakládané dobroty
výběr obrázků výtvarné soutěže
na téma: „Vánoce, Vánoce přicházejí...“
za přinesené obrázky děti obdrží dukáty, za které
si mohou koupit např.
- jízdu na koníkovi
- pečené kaštany
- perníček apod.
živý Betlém s troubením a zpěvy
Dům č. p. 96 KamPak
nízkoprahové zařízení pro mládež
14.00 – 21.00
X-MAS PÁRTY
volný vstup pro mládež od 15 do 26 let

podařilo se mi dosáhnout vytyčených cílů.
Dovolím si Vám všem popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků. Nenechte si
kouzlo Vánoc utéct a pěkně si je užijte, protože další šanci budete mít přeci až za rok!
ŠŤASTNÉ VÁNOCE VÁM VŠEM!
Ing. Jaroslav Končický, starosta

www.mesto-slavicin.cz
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Ptají se lidé…
Proč není hřbitov večer osvětlený? Svítí
jen cesta ke kostelu.
Kdysi bylo rozhodnuto o tom, že
osvětlována bude pouze přístupová cesta
ke kostelu, a to z úsporných důvodů. Takže
máte pravdu, samotný hřbitov osvětlený
není. Myslím, že druhým extrémem by
bylo svítit na hřbitově po celou dobu provozu veřejného osvětlení, tedy celou noc.
Proto bylo rozhodnuto instalovat spínací
hodiny a svítit na hřbitově do 22. hodiny.
Předpokládáme, že po této noční hodině
se už na hřbitově nikdo nepohybuje (samozřejmě kromě případných strašidel či

Zprávy z radnice
Rada města Slavičín na své 106. schůzi mj.:
 rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Stavební úpravy nezateplené fasády radnice“ za cenu
obvyklou ve výši 1 028 352,58 Kč vč. DPH
uchazeči AG STAVING, s. r. o., Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Opravy budovy radnice“ za cenu obvyklou ve výši
737 241,87 Kč vč. DPH uchazeči AG STAVING, s. r. o., Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Oprava elektrické instalace na radnici“ za cenu obvyklou
ve výši 100 765,08 Kč vč. DPH uchazeči
František Chmela, Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Oprava komína na radnici“ za cenu obvyklou ve výši 43 842 Kč
vč. DPH uchazeči Ivo Šuránek – IM Hluk,

o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: „Oprava elektrické

duchů). V nové části hřbitova je ještě třeba
dobudovat několik svítidel. Tato investice
bude v rozpočtu města na rok 2011 soutěžit
s dalšími akcemi o přidělení ﬁ nančních
prostředků. Takže uvidíme, jestli i v této
části hřbitova navečer uvidíme.
Chci se zeptat, proč byla demontována
kamera na radnici a jestli plánujete další
kamery.
Kamera na radnici byla demontována
z důvodu probíhajících (či snad už spíše
končících) stavebních prací. Tyto stavební
práce by kamera jistě nepřežila bez úhony.
Pokud se týká dalšího rozšiřování kamer,
máme záměr zpracován a čekáme na vhodný
dotační zdroj. Pokud se objeví takový, který
zajistí 90procentní dotaci tak, jak tomu bylo
v případě kamer stávajících, tak se do rozšíření určitě pustíme.

Proč není opraven sesuv u křižovatky
na Nevšovou?
Na opravu sesuvu zpracovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje potřebnou
dokumentaci a má vydáno povolení. Ani
přes naše opakované urgence však bohužel
sesuv nebyl letos opraven. Co považuji
ale za horší, je skutečnost, že nebylo ani
zprůchodněno zatrubnění příkopy pod
křižovatkou a autobusovou zastávkou. Povrchové vody z příkopy pak tečou na cestu
a jejich namrzání může způsobit zhoršení
sjízdnosti komunikace a případně i dopravní nehodu. I na tuto skutečnost jsme opakovaně a důrazně upozornili jak Ředitelství
silnic Zlínského kraje, tak Správu a údržbu
silnic Zlínska. Zatím bohužel bez odezvy
vedoucí k realizaci opravy.
Ing. Jaroslav Končický

instalace v nemocnici“ za cenu obvyklou
ve výši 48 127,20 Kč vč. DPH uchazeči František Chmela, Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Zateplení nemocnice Slavičín – související práce“ za cenu
obvyklou ve výši 159 944,88 Kč vč. DPH
uchazeči CHMELA-STAV, s. r. o., Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Zateplení nemocnice Slavičín – související stavební práce“
(klempířské práce) za cenu obvyklou ve výši
29 788 Kč uchazeči Jaroslav Luka, Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Oprava schodů
lávky pro pěší Slavičín – střed“ za cenu obvyklou ve výši 23 108 Kč vč. DPH uchazeči
EUROVIA CS, a. s., Zlín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Zpevněná plocha
pod stojany na kola u gymnázia“ za cenu
obvyklou ve výši 30 377 Kč vč. DPH uchazeči
EUROVIA CS, a. s., Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce na akci: „Cyklostezka
Slavičín-Hrádek – dodatečné práce, odvod-

nění“ za cenu obvyklou ve výši 361 200 Kč
vč. DPH, uchazeči EUROVIA CS, a. s., Zlín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci: „RPS
– Slavičín, Regenerace panelového sídliště“
za cenu obvyklou ve výši 108 791 Kč vč.
DPH uchazeči EUROVIA CS, a. s., Zlín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na služby: Technický dozor investora
na akci: TDI - „Slavičín – regenerace zámeckého parku“ za cenu obvyklou ve výši
32 160 Kč uchazeči Karel Mikulec, Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Rekonstrukce
střechy budovy č. 19“ za cenu obvyklou
ve výši 127 022,59 Kč vč. DPH uchazeči
CHMELA-STAV, Slavičín,

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2011
Rada města Slavičín na svém zasedání
dne 23. 11. 2010 stanovila ceny za svoz a likvidaci odpadů ve Slavičíně pro rok 2011:
nádoba/četnost svozu
110 l, svoz 1x 14 dní
110 l, svoz 1x týdně
240 l, svoz 1x 14 dní
240 l, svoz 1x týdně
1 100 l, svoz 1x 14 dní
1 100 l, svoz 1x týdně
černý pytel

cena
1 420 Kč
2 910 Kč
3 160 Kč
6 300 Kč
13 660 Kč
24 410 Kč
115 Kč

U bytových domů (ve správě BTH, s. r. o.,
Slavičín, SBD Obzor i v soukromé správě),
u kterých město zajišťuje třídění odpadů
do 1 100litrových kontejnerů, se ceny zvyšují
o obvyklých 5 % (oprava a údržba kontejnerů
pro tříděný odpad a kontejnerových hnízd).

Pytle a známky na popelnice na směsný
odpad pro rok 2011 si občané mohou zakoupit
na Městském úřadě Slavičín, odbor životního prostředí a správy majetku v prvním
poschodí, dveře č. 306, a to od 13. prosince
2010. Termín splatnosti je 31. 3. 2011.
U domácností, které využívají místo popelnice černé pytle, je stanoven minimální
odběr 7 kusů černých pytlů na zbytkový
odpad za rok, s výjimkou domácností důchodců.
Domácnosti, ve kterých žijí sami manželé – důchodci, u kterých je starobní nebo
invalidní důchod jediným zdrojem příjmu,
odebírají min. 4 kusy černých pytlů, osaměle
žijící důchodce – jednotlivec může odebrat
min. 2 ks černých pytlů za rok.

 schválila
nařízení města Slavičín č. 1/2010 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací.
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva
města Slavičín a Rady města Slavičín jsou
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.
Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín
Upozorňujeme občany, že pokud neuhradí cenu za svoz a likvidaci odpadů nejpozději do 31. 3. 2010, dopouští se podle platné
vyhlášky města přestupku, který bude řešen
v přestupkovém řízení.
Magdalena Saňáková, Odbor životního
prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín

Svoz tříděného odpadu
papír 10. 12.  plastyy 22. 12.
Odbor ŽPSM MěěÚ Slaviičín

Najděte si na městském webu
* Otázky a odpovědi – Ptejte se starosty
* Úřední deska MěÚ
* Smuteční oznámení
* Výpisy ze zasedání RM a ZM
* Venkovní teplota on line
* Web-kamera on line
* Databáze služeb, obchodů a ﬁ rem
* Aktuality * Akce * Ankety
www.mesto-slavicin.cz
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Nové vedení města bylo zvoleno
Dne 11. listopadu 2010 proběhlo ve velkém sále restaurace Záložna ve Slavičíně
první ustavující zasedání Zastupitelstva
města Slav ičí n ve volebn í m období
2010 – 2014.
Na úvod složili všichni zastupitelé slib
ve znění „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
města Slavičín a jeho občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky”.

Poté zastupitelstvo stanovilo, že počet
členů Rady města Slavičín bude sedm
a dlouhodobě uvolnění členové Zastupitelstva města Slavičín budou dva – starosta
a místostarosta.
Následoval nejočekávanější bod zasedání, a to volba starosty, místostarosty
a zbývajících členů Rady města Slavičín.
Tato volba proběhla veřejným hlasováním
s tím, že na volební období 2010 – 2014 byl
starostou města Slavičín zvolen Ing. Jaroslav

Informace pro poplatníky daně z nemovitostí
Vzhledem k tomu, že v roce 2010 byla
dokončena obnova katastrálního operátu –
digitalizace v katastrálním území č. 750085
Slavičín, dochází dle ustanovení § 3 odst. 2
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, k zásadní
změně v určení osoby poplatníka daně
z pozemků. Vlastníkům pozemků vzniká
na zdaňovací období roku 2011 povinnost
přiznat daň za pozemky, které byly dříve evidovány zjednodušeným způsobem (na listu
vlastnictví nebyl u parcely uveden druh pozemku např. orná půda, trvalý travní porost).
Nově budou přiznávat digitalizované pozemky všichni vlastníci pozemků, bez ohledu na jejich případný pronájem. Vlastník,
respektive společný zástupce spoluvlastníků
těchto pozemků, je povinen podat do 31.
ledna roku 2011 na Finanční úřad v Luhačovicích řádné daňové nebo dílčí daňové
přiznání k dani z nemovitostí. Nedodržení
termínu podání přiznání bude sankciováno
částkou 500 Kč, dle nového Daňového řádu.

BTH Slavičín
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Jedná se o minimální zákonnou částku,
kterou bude muset správce daně udělit. Při
vyplňování údajů v daňovém přiznání je
třeba postupovat podle tiskopisu „Pokyny
k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí“
a pro správný výpočet daně z nemovitostí
použít údaje z aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí.
Tiskopisy jsou k dispozici na internetu
MF ČR, na MěÚ ve Slavičíně, nebo na kterémkoliv FÚ.

Končický (ODS). Ruku pro něj zvedlo všech
21 zastupitelů. Místostarostou byl 20 hlasy
zvolen Ing. Pavel Pinďák (ČSSD).
Dalšími členy Rady města Slavičín byli
zvoleni Mgr. Zdeněk Rumplík (ČSSD),
Karel Došla (ČSSD), Ing. Oldřich Kozáček
(ODS), Mgr. Božena Filáková (TOP 09)
a Mgr. Jana Adámková (KDU-ČSL).
Posledním usnesením pak zastupitelstvo zřídilo jako své iniciativní a kontrolní
orgány výbor kontrolní, výbor ﬁ nanční
a osadní výbory Divnice, Hrádek na Vl.
dráze a Nevšová.
Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí
částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky
splatná najednou, a to do 31. května zdaňovacího období, tj. 31. května 2011.
Vzhledem k předpokládanému velkému
množství daňových přiznání budou pracovníci FÚ v Luhačovicích na dani z nemovitostí
tyto přebírat od 13. 12. 2010 do 31. 1. 2011:
denně od 7.00 do 14.00 hodin,
v úřední dny (po a st) do 17.00 hod.
Případné dotazy zodpoví pracovníci FÚ
v Luhačovicích na tel. č. 577 197 360, 362, 364.
Ing. František Špaček,
ředitel FÚ v Luhačovicích

Policie České republiky informuje
Krrádeež mottorovýcch pil
vee Slaaviičíněě Hráddku
Dne 1. 10. 2010 odcizil neznámý pachatel v průmyslovém areálu ve SlavičíněHrádku 2 ks volně odložených motorových
pil Husqvarna. Poškozeným vznikla škoda
ve výši cca 20 000 Kč.

Vllouppánní doo kanccelááře
Dne 4. 10. 2010 se vloupal neznámý
pachatel po vypáčení okna do kanceláře
skladovací haly v průmyslové zóně v k. ú.
Slavičín-Divnice a odcizil ﬁ nanční hotovost ve výši cca 180 000 Kč.

Krrádeež kabbelky na diskkotéce
Dne 18. 9. 2010 odcizil neznámý
pachatel na diskotéce v A-clubu volně
odloženou dámskou kabelku s osobními
věcmi a dvěma mobilními telefony, čímž
způsobil poškozeným škodu ve výši cca
4 000 Kč. Policie zjistila v průběhu měsíce
října pachatele, kterému bylo sděleno podezření z přečinu krádeže a případ byl předán
ve zkráceném řízení na státní zastupitelství
s návrhem na potrestání.

Krrádeež osoobních auttom
mobilů
V době od 6. do 7. 10. 2010 odcizil dosud
neznámý pachatel ve Slavičíně motorové

vozidlo Škoda Fabia RS a VW Touran, čímž
způsobil poškozeným škodu ve výši cca
500 000 Kč. Ve věci je prováděno šetření
policisty kriminální policie Zlín.

Zaajišttěnní poodezřelých osob v Rokytnici
Dne 20. 10. 2010 byly v obci Rokytnice
policií zajištěny tři podezřelé osoby ve vozidle Škoda Octavia. Řidič nerespektoval
výzvu policie k zastavení a snažil se hlídce
ujet. Dalším šetřením bylo zjištěno, že řidič
má vysloven zákaz řízení motorových
vozidel a v době řízení byl pod vlivem
omamných a psychotropních látek. V současné době je ve věci prováděno šetření
pro podezření z několika trestných činů.

Jízzda pood vlivem alkkohholu
Dne 31. 10. 2010 proběhlo ve Slavičíně bezpečnostní opatření v souvislosti
s fotbalovým utkáním mezi mužstvy FC
TVD Slavičín a SFC Opava, které bylo
vyhodnoceno jako rizikové. V souvislosti
s fotbalovým utkáním nebylo zjištěno
žádné porušení zákona.
Policie při dopravní uzávěře zjistila
tři případy řízení motorového vozidla
pod vlivem alkoholu. V jednom případě
je věc šetřena jako přestupek a v dalších
dvou případech byly policií zahájeny
úkony pro přečin ohrožení pod vlivem
návykové látky.


www.mesto-slavicin.cz

4


dokončení článku Policie ČR

UPPOZZORN
NĚNÍ PRRO OBBČANYY
Váánoočníí naakupovááníí jee přede dveřm
mi,
poozorr na kaapesní zlooděěje
Jak se v rodinách pomalu připravujeme
na nejkrásnější svátky roku, připravují
se i v obchodech a své síly mobilizují
také kapsáři. Je to každým rokem stejné,
vždy koncem roku a hlavně před Vánoci
zaznamenáváme více kapesních krádeží
než v jiném období.
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Informace Kuželkářského klubu Slavičín

D ne 27. 9. 2010 b yl a z a h ájen a
a 30. 10. 2010 byla ukončena rekonstrukce
fasády budovy kuželny. V rámci letošního
roku proběhla oprava přední a boční strany
pláště budovy. Bylo provedeno venkovní
zateplení stěn s novou fasádní omítkou.
Celou akci ﬁ nancovalo město Slavičín.
D ěk ujeme př ede v š í m s t a r os t ov i
Ing. Jaroslavu Končickému, který zajistil
potřebné ﬁ nanční prostředky.

Členové kuželkářského klubu Slavičín
pod vedením Ing. Milana Chovančíka
a Zdeňka Gajdy pokračovali na rekonstrukci
levé části kuželny. V této části byly vybourány příčky stávajících místností, postavena
příčka nová se vstupem a vyměněny elektrické rozvody. V novém prostoru vznikla
klubovna klubu. Dále byla v celé budově
vyměněna všechna zbývající stará okna
za plastová. Tato akce byla ﬁ nancována částečně městem Slavičín a částečně z vlastních
ﬁnančních prostředků kuželkářského klubu.
Zvláštní poděkování a uznání si zaslouží
Ing. Milan Chovančík za obětavost a časové
vytížení, které této akci obětoval.

Prronáájeem zrekonsstruuovvané kuuželny::
1 hod./150 Kč/1 d rá ha – vhod né
pro skupiny i jednot livce, informace
na tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma

 Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může
proběhnout bez povšimnutí.

Noové teelefoonní čísslo OO
O PČR
Chtěli bychom upozornit občany, že došlo ke zrušení telefonního čísla 577 343 158
na Obvodní oddělení PČR, Slavičín – toto
číslo bylo nahrazeno novým telefonním
číslem – 974 662 606.
Nprap. Milan Tyleček
vrchní inspektor
Nabízíme ﬁ rmám možnost své prezentace v prostorách kuželny, informace na tel.:
603 919 154.
Mgr. Aleš Ptáček

Kuželkářský klub Slavičín
Domá
ácí zápasy v prosinci 2 010
0
Jih
hom
morravská divize
KK CA
AMO
O Slavičín B – KK Rostexx Vyyškovv B,,
sob
bota
a 4.. 12. 2010, 14.00 hod.
KK CA
AMO
O Slavičín B – TJ Jiskra Otrokovice,,
sob
bota
a 11
1. 12. 2010, 14.00 hod.
Dorost 2. liga
Podzim
mní část soutěže ukončili dorosteencii
v měsííci liistopadu.
Zlíínsk
ká krajská soutěž
V prossincii hraje družstvo KK CAM
MO Slavičínn
C všecchnyy zápasy „venku“.
Mužii 2. liga
KK CA
AMO
O Slavičín A – SK Baník Ratíškovice,,
sob
bota
a 4.. 12. 2010, 10.00 hod.
(čtyřdrráho
ová kuželna Zlín)
www.kkkslavvicin.czz

Internacionálové dostali pozvánku na XI. ročník Memoriálu Zdeňka Jánoše
Slavičínští internacionálové FC TVD
budou v sobotu 4. prosince startovat
v Uh. Hradišti na Memoriálu Zdeňka
Jánoše, bývalého vynikajícího brankáře.
Tento hradišťský odchovanec, člen širšího
reprezentačního kádru a hráč Slavie Praha
a Jablonce tragicky zahynul při dopravní
nehodě. Jeho spoluhráči si připomínají jeho

památku tímto halovým turnajem. V hradišťské sportovní hale nastoupí Slavičané proti
slovenskému Spartaku Trnava, dále proti
mistru České republiky z roku 1986 – FC
Vítkovice a posledním soupeřem Valachů
bude domácí Slovácká Slavia Uh. Hradiště.
V loňském X. ročník Memoriálu Zdeňka
Jánoše zvítězili internacionálové Slovácké

Slavie Uh.Hradiště před Vítkovicemi,
Trnavou a Kyjovem.
Nejlepším hráčem byl vyhodnocen
Libor Soldán, nejlepším střelcem Miroslav
Hlahůlek (oba Slovácká Slavia) a nejlepším
brankářem Petr Sedláček z Trnavy.
Petr Koseček

Omlazený Jerevan v úvodu nezklamal

SK Slavičín – BASKETBAL

V sobotu 6. listopadu 2010 začala krajská
Zlínská liga futsalistů ve sportovní hale
na Štěrkovišti v Otrokovicích.
V úvodním kole se slavičínský Jerevan
utkal s mužstvy Nerazzurri Zlín, FC Vizovice a Internazionale Otrokovice. Sestava
mužstva byla hodně poznamenána skutečností, že se ještě hrálo předehrávané kolo
velké kopané. Proto také trenérům Majcovi
a Divilovi chybělo několik klíčovývých
hráčů jako Hnaníček, Švach, Ocelík, Tyl
či Both, navíc mladíci ze slavičínského
dorostu FC TVD hráli dopoledne ještě své
soutěžní utkání v Hulíně.
Pro nově se tvořící mužstvo to byl jistě
dobrý začátek, mladí hráči zaslouží obdiv
za to, že fyzicky zvládli zápasy v hale
po svém těžkém mistrovském zápase,

Zveme všecchny přříznivce baskeetbalu na
a utkání,
která se hra
ají ve sportovnní halee SK.

a starší hráči za perfektní výkon. V brance
se dobře ukázal Luboš Gregušiak.
Další turnaj Jerevan odehrál v sobotu
20. listopadu opět v Otrokovicích proti
Rovers Otrokovice, Voknu Kroměříž
a Kojetínu.
Fanoušci Jerevanu mohou vidět svůj
klub v neděli 5. prosince ve SH v Luhačovicích, kde nastoupí v dalším turnaji
od 14 hod. proti Ekosolaris Kroměříž
a od 16.40 proti BURE Hulín.
Výsledky:
Jerevan – Nerazzurri Zlín 3 : 1
Jerevan – FC Vizovice 5 : 5
Jerevan – Internazionale Otrokovice
1 : 1 (1:0)
Branky Jerevanu: Macek 3, Šála 3, Neuman
2 a Goldbach 1.

So 4. 12.. 17.0
0 0 Slav
vičín – Krom
měříž B
Ne 5. 12.. 10.0
0 0 Slav
vičín – Vyšk
kov

Domácí hrá
áči se po nelehhkém losu začá
átku sezony začínají probíjet na vyšší pozice ta
abulky.
V prvním utkání přivítám
me stab
bilně kva
alitního
soupeře z Kroměěříže, který už třetí sezonu
útočí na po
ostupové příčkk y. V neděli Slavičín
hostí družstvo Vyškova.
Více inform
mací o basketb
balovéé soutěži naleznete na ww
w w.cbffjm.cz v sekci MUŽI – OP II.
Za oddíl ba
asketb
balu Jan Jordán
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Základní škola Slavičín-Vlára
Vá
á žení rodiče,, miléé děti,
srdečněě Vás z veme na přředváno
oční
návštěv
v u do naší školy
I. stu
upeň ZŠ Slav
v ičín-V
Vlára na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy? ve střeedu 15. prossince 20
010
v dob
bě od 12.00 – 17.0
00 hodii n
Těšíme se na Vá
ás.

Deen otevvřenných dvveříí prro II. stuupeň
Ve středu 8. 12. 2010 od 8.30 – 17.00
hodin připravuje ZŠ Vlára pro rodiče
žáků II. stupně Den otevřených dveří.
Srdečně zveme na prohlídku školy i rodiče
žáků 5. tříd ZŠ Malé Pole a ZŠ Rokytnice.
Pro všechny páťáky připravila naše škola
v dopoledních hodinách „Zábavné tvořivé
dílny“. Také rodiče mohou přijít v tuto dobu,
sledovat činnost dětí a tak se seznámit se
zajímavými metodami výuky na II. stupni,
dále se seznámit se vzdělávací nabídkou,
aktivitami školy, ale i s vybavením učeben
moderní didaktickou technikou.
Nabízíme tedy všem zájemcům možnost
společného setkání a prohlídku školy v dopoledním i odpoledním čase od 8.30 do 17.00
hodin. Kontaktní osoba: Mgr. Naďa Zemánková, výchovný poradce, telefon 577 341 304,
e-mail vych.poradce@zsslavicin.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Hrra na zeleenou
Hra na zelenou je název televizní soutěže,
zaměřené na ekologii a ochranu životního
prostředí, pro žáky základních škol. Natáčení posledního dílu probíhalo koncem měsíce
října v nedalekém Hostětíně. Soutěžila proti
sobě dvě dvoučlenná družstva. Tentokrát to
byli žáci ze Štítné, kteří měli za soupeře naši
Kláru Valáškovou a Jakuba Durďáka z 9.A.
Klání to bylo urputné a nakonec to byla
poslední disciplína, která rozhodla, že rozdílem dvou bodů zvítězilo družstvo... které,
to se dozvíte v měsíci lednu, kdy bude pořad
zařazen do vysílání. (Bližší termín televize
upřesní.) Pro ty, kteří tak dlouho čekat nevydrží a chtějí znát odpověď hned, uvádím, že
to bylo družstvo ZŠ Vlára Slavičín.
Mgr. Radoslav Filipovič

Paaralym
mpijsský škoolníí deen
V úterý 9. 11. 2010 se nám narodil náš
paralympijský maskot BOBO. Bylo to
na vzdělávacím projektu Školního paralympijského dne, který byl určen žákům třetích
a čtvrtých ročníků. Jeho cílem bylo informovat děti o problematice paralympijských
sportů a zlepšovat tak postoj k osobám se
zdravotním postižením. Samotnému sportovnímu klání předcházela příprava (DVD,
pohádka...), a tak děti nebyly udiveny návštěvou Petra Čechmánka na ortopedickém
vozíku. Po zvládnutí všech šesti disciplín si

na něm rády vyzkoušely slalom. Atmosféra
byla přátelská a otevřená, i když ne vždy se
dětem jednoduše s klapkami na očích překonávaly přichystané nástrahy. Jejich postřehy
a pocity byly zachyceny v písemné podobě
na arších balicího papíru a jsou k nahlédnutí
ostatním žákům v prostorách školy. Vzkazy
z balicího papíru našim sportovcům na PARALYMPIÁDU 2012 V LONDÝNĚ hovoří
o pozitivních emocích a snad i klíčové změně
k osobám se zdravotním postižením.
Mgr. Darja Konečná

Paarlameent nezaháálí
Žákovský parlament ZŠ Slavičín-Vlára
zahájil devátý rok své činnosti již tradičním dvoudenním výjezdem. Ten letošní se
uskutečnil v Luhačovicích. V jeho průběhu
se členové lépe poznali, zvolili radu parlamentu a především naplánovali mnoho
zajímavých akcí pro své spolužáky na celý
rok. Ti se mohou těšit na různorodé aktivity,
z kterých si určitě vybere každý podle svých
zájmů i schopností. V současné době probíhá
celoroční soutěž TOP třída, již třetím rokem
bude pokračovat Adopce na dálku a díky
tomu může „náš“ Ibrahim z Guiney chodit
do školy. Vrcholí přípravy na Slavičínského
vorvaně, soutěž družstev v netradičních
sportovních disciplínách, a následovat bude
mnoho dalších aktivit, které zpestří pobyt
ve škole a přispějí ke kamarádským vztahům
mezi dětmi.
Mgr. Gabriela Šuráňová

Přříběhy bezzpráví - Zttrátta tradicce
Počtvrté se ZŠ Slavičín – Vlára zapojila do
zajímavého projektu Příběhy bezpráví. Ten si
klade za cíl ukázat mladým lidem dobu ne tak
dávnou - osudy obyčejných lidí v době socialismu. Tentokrát jsme si připomněli kolektivizaci
zemědělství dokumentárním ﬁlmem Olgy
Sommerové Ztráta tradice. O vlastní životní
zkušenosti z tohoto období se s žáky 9. tříd
podělil Ing. Jan Jahoda. Děkujeme mnohokrát
za zajímavé povídání, které dá žákům více
než učebnice.
Mgr. Gabriela Šuráňová

Pooháddkoové nocováání škkolní
drružinnkyy a klubu
V pátek 5. listopadu jsme se sešli ve škole,
abychom tu strávili noc bez rodičů. Po seznámení s programem jsme se vydali prozkoumat večerní školu. Při společných aktivitách
jsme využili odborných učeben k potiskání
triček, výrobě tužkovníku, promítání pohádky… Po večeři přišlo překvapení v podobě
vypuštění „balónku štěstí“, který dětem splní

jejich tajná přání. Velké dobrodružství jsme
zažili v „pohádkové stezce“ noční školou,
při které soutěžící zahlédli „prý“ bílou paní
i čerta. Potom jsme si zařádili při pyžamové
módní přehlídce a pak už hajdy do spacáků.
Večer utekl jako voda a po sladkém spánku
už na nás čekala snídaně, za kterou děkujeme
maminkám a paní Julínkové.
Děti hodnotily první spaní velkým potleskem a nadšením. Každý účastník obdržel
certiﬁ kát od bílé paní Perchty ze Slavičína.
Na takové nocování a dobrodružství ve škole
budou děti jistě dlouho vzpomínat.
Vychovatelky ŠD a ŠK

Přřipraavuujem
me
soustředění Slavičánku a mažoretek
na Jelenovské,
zábavné tvořivé dílny žáků 5. tříd ZŠ
Slavičín-Vlára a okolních škol,
 Dny otevřených dveří na obou stupních
školy,

adventní program pro bývalé zaměstnance školy s vystoupením Slavičánku,
divadelní pohádku Čert a Káča na Sokolovně pro nejmladší děti,

zábavné Čertoviny na Sokolovně pro žáky
I. stupně a děti z DD ze Smoliny,
 dárcovskou sbírku knih pro děti z Dětského domova ve Smolině,
meziškolní sportovní soutěž ve skoku
vysokém Mikulášská laťka,
pěveckou soutěž Valašská trnečka
družstvo sportovců do soutěže Zlínský
Vorvaň,
vyhodnocení soutěže Čtú Valaši čtú,
s deváťáky závěr kurzů tanečních – slavnostní Závěrečnou na Sokolovně,
 divadelní představení Cestovní kancelář
Bejvávalo pro žáky 5. – 9. tříd,
vánoční koledování školního hudebního
souboru Rubiko.
Mgr. Jana Pinďáková,
zástupce ředitele

Roodičče po škole
„Zůstat někdy po škole se vlastně vyplatí,“
pochvalovali si rodiče, kteří přijali pozvání
ve čtvrtek 11. listopadu na nově koncipovaný
návštěvní a konzultační den 5. tříd.
Se svými dětmi zasedli do lavic a sledovali, jak pracují a řeší úkoly na počítačích
v učebně PC a ve školním informačním
centru, se sluchátky v jazykové učebně
a na interaktivní tabuli.
Dokonce se někteří do výuky zapojili,
mohli si také vyřešit zadanou úlohu. Ale
hlavně porovnali současný moderní způsob
výuky s jejich školními léty. Uznali, že vybavení učeben je opravdu na vysoké úrovni,
zkvalitňuje výuku, a že naše škola patří
vybavením k těm nejmodernějším.
Všem rodičům, kteří nám nahlédli „pod
pokličku“ (a že jich bylo!), děkujeme za přízeň
a za slova uznání, přejeme jim poklidný zbytek roku 2010 a hodně trpělivosti a radosti
se svými ratolestmi v novém roce.
Vyučující 5. ročníku
Zákklad
dní škkola Vlára Vá
ás srrdečně zvve na

ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ
ŽÁKŮ 9. TŘÍD
v pá
á tek
k 10
0. prosin
nce 201
10 v 16 hodin
v sále
e Sokollovn
ny Slavičín
n
Vstupné: dobrovo
olné
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SStřední odborná škola Slavičín
Vzzácnná návvštěva škooly
Ve středu 3. listopadu, při příležitosti
představení Centra informačních technologií a aplikované informatiky (CITAI)
v Průmyslovém areálu Slavičín, navštívili
SOŠ Slavičín statutární náměstek hejtmana
Zlínského kraje Libor Lukáš a starosta města
Slavičína Ing. Jaroslav Končický. Po prohlídce školy a dílen odborného výcviku se živě
zajímali o výsledky maturitní generálky
MAG10 u chlapců třídy MS-4 oboru Mechanik seřizovač-mechatronik.

22. října se uskutečnila exkurze ve Vile
Tomáše Bati ve Zlíně, které se účastnili vybraní žáci ze studijních oborů. Po prohlídce
vily následovala přednáška.
26. října navštívili žáci tříd SP-2, SP-3,
PO-1A a PO-2A divadelní představení „Obchodník s deštěm“ ve Slováckém divadle
v Uherském Hradišti.

Přřipraavuujem
me
V prosinci se v tělocvičně SOŠ Slavičín
uskuteční 16. ročník volejbalového turnaje
pedagogických pracovníků a 16. ročník
Vánoční laťkyy pro žáky základních a středních škol.
Mgr. Jana Kubíčková

Vyyužiití prakktickýcch infoormací ze světta
podniikoové praxe přím
po
mo ve škollství

Celkové výsledky uvedeného oboru byly
lepší než celostátní průměr. Důležitým
bodem jednání byl i vliv demograﬁckého
vývoje na počet žáků školy v dalším období
a uplatnitelnost žáků v regionálních ﬁ rmách
po absolvování školy.

GAAUDDEAAMUUS 2010
Ve čtvrtek 4. listopadu se žáci posledních
ročníků studijních oborů zúčastnili v Brně
Veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2010.
Tento evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání nabízí studentům
možnost získat přehled o studijních příležitostech na českých i zahraničních školách,
informace o přijímacím řízení, o způsobu
studia a o vzdělávacích programech.

Exxkurrzee proo žáky obooruu Elektriikář
Koncem října se elektrikáři zúčastnili
exkurze ve ﬁ rmě Malpro, spol. s r. o., Lípa,
která se zabývá výrobou vkládacích lišt
a doplňkových plastových výrobků pro
instalaci elektrických obvodů. Žáci se tak
přímo seznámili s technologickými postupy,
organizací a bezpečností práce i s celkovým
pracovním prostředím. Po prohlídce následovala beseda o podmínkách ve výrobě, o zaměstnání i o povinnostech zaměstnanců.

Spporttovní a kulturrní akcce
8. listopadu jsme se účastnili 4. ročníku
mezinárodního ﬂorbalového turnaje, který
se konal ve sportovní hale ve Slavičíně (pořadatel GJP Slavičín)
22. listopadu proběhl 13. ročník turnaje
základních a středních škol v košíkové
(pořadatel SOŠ Slavičín)

Projekt: Propojení odborného školství
s praxí
V rámci potřeby inovace a zkvalitnění
odborného vzdělání na středních školách
se zaměřením na rozvoj profesních znalostí
odborných pedagogů se Střední odborná
škola Slavičín zapojila do projektu „Propojení odborného školství s praxí“. Nositelem
projektu je Střední průmyslová škola Uherský Brod a je realizován ve spolupráci se
zřizovatelem škol, Zlínským krajem. V projektu je zapojeno 18 středních odborných
škol. Hlavním cílem je vytvoření metodiky
pro realizování odborných stáží pedagogů
středních odborných škol v podnicích a její
následné ověření v praxi ve vybraných ﬁ rmách Zlínského kraje.
Tímto bude nastavena pravidelná spolupráce mezi školami a podniky a budou
využity praktické informace ze světa podnikové praxe přímo ve školství. K žákům se
tak mohou dostat prostřednictvím pedagogů
absolvujících stáže nejnovější poznatky
o nových technologiích a aktuální praktické
informace ze „světa podnikové praxe.“
Praktické stáže pedagogů jsou významným prvkem ve zkvalitnění a modernizaci
odborného vzdělání.
Osobní zkušenost pedagoga s praktickou stránkou a podnikovou realitou jím
vyučovaného odborného předmětu posílí
jeho profesní prestiž, odbornost a možnost
zavedení inovačních prvků přímo do výuky
– může implementovat aktuální poznatky
a trendy z praxe, stejně jako požadavky zaměstnavatelů na absolventy do stávajících
i připravovaných vzdělávacích programů.

Uččitellé odboorných přeedm
mětů
naa oddboornýých stážžíchh
Odborní učitelé naší školy zahájili odborné stáže ve vybraných podnicích Zlínského
kraje, které proběhnou v rámci grantového
projektu „Propojení odborného školství
s praxí“.
Cílem realizace odborných stáží pedagogů středních odborných škol je rozvoj

pravidelné spolupráce mezi školami a podniky v zájmu zvýšení kvaliﬁ kace pedagogů
absolvujících stáže a přenosu nejnovějších
poznatků a informací z podnikové praxe
do vyučování.
Odborní učitelé tak budou moci lépe
seznámit žáky s konkrétními firmami
z jejich okolí, což jim může pomoci nejen
při výběru potenciálního zaměstnavatele,
ale i v orientaci, na co klást větší důraz při
samotném studiu.
Stáže proběhnou ve 3 hlavních plánovaných etapách, respektujících rozložení
školního roku:
1. etapa podzim 2010,
2. etapa jaro 2011,
3. etapa podzim 2011.
Budou realizovány ve třech podnicích
(ﬁ rmách):
TVD – Technická výroba, a. s. a PGI
MORAVA, s. r. o.,
SKD Bojkovice,
TRYON, s. r. o., formou týdenní stáže.
První stáž odborných učitelů proběhla
ve ﬁ rmě TVD – Technická výroba, a. s.
a PGI MORAVA, s. r. o., ve dnech 26. – 29.
10. a 4. 11. 2010.
Získané poznatky a zkušenosti z oblasti
výroby, technické přípravy výroby i samotného vedení ﬁ rmy a managementu budou
podnětem pro přiblížení potřeb zaměstnavatelů žákům SOŠ.
K prohloubení vzájemné spolupráce
přispívají i další kroky jako zařazení technických a technologických novinek bezprostředně do výuky, spoluúčast na tvorbě
učebních plánů odborných předmětů, zapojení školy do výroby, sponzorování školy
po stránce materiální, technické, zajištění
odborného dohledu a individuálního přístupu k žákům vykonávajícím odbornou praxi
ze strany kmenových zaměstnanců ﬁ rmy,
exkurze, náborové akce...
Odborné stáže učitelů ve ﬁ rmách a společný cíl – kvaliﬁ kovaný absolvent pro využití
ve svém oboru – jsou základní příležitostí
pro budování vzájemné spolupráce a dlouhodobého vztahu mezi školou a ﬁ rmou,
založeného na dobrých vzájemných vztazích
a vzájemné prospěšnosti.

Pooděkkovváníí
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
pracovníkům ﬁ rmy TVD- Technická výroba,
a. s. za vstřícnost, cenné zkušenosti z praxe
i čas, který nám po celou dobu odborné stáže
věnovali.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Ing. Lidmila Zezulková
Stanislav Zezulka
TJ Sokol Nevšová Vás zve na

PR AVIDELNÉ DISKOTÉK Y
v Nevšové, v restauraci na hřišti
každý pátek od 20.00 hodin.
Hrají DJ Polášek, DJ Anders a další. Vstup volný.
V prostorách s kapacitou 30 osob je možné
pořádat i soukromé akce, oslavy, karaoke, výročí,
setkání apod. Volejte na tel. č. 604 297 101 –
Tomáš Juriga, jednatel TJ Sokol Nevšová.
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Gymnázium Jana Pivečky
G
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
nabízí ke studiu pro školní rok 2011-2012
2
- osmiletý studijní obor pro žáky 5. tříd ZŠ
- čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd ZŠ
Proﬁ lace:
a) v cizích jazycích s možností přípravy
y
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Akktiviityy
 Dne 19. října zavítala třída kvinta a sexta
do Domu umění ve Zlíně na výchovný koncert s názvem „Po zarostlém chodníčku“.
 Unikátního výukového programu s ojedinělou výstavou s názvem „Klášťov – Hora
čarodějů“ se zúčastnila třída G-1 dn e 21. října
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Tento program se konal v rámci ŠVP a díky
němu získali žáci mnoho nových studijních
materiálů.
 Ve dnech 2. – 5. listopadu proběhla v Brně
burza vysokých škol Gaudeamus, na které si
studenti tříd oktáva a G-4 zjišťovali možnosti
a nabídky pro jejich další studium.
 Dne 5. listopadu se vydala třída tercie
do ZOO Lešná na přírodovědnou exkurzi
na téma „Afrika“. Exkurze byla uspořádána rámci plnění průřezových témat dle ŠVP.
 V pátek 5. listopadu proběhla v galerii
gymnázia vernisáž k výstavě „Plenér 2010
Vysoké Pole“. Ke zhlédnutí jsou díla několika
slavičínských autorů, kteří toto téma zpracovali ve formě kresby, malby a fotograﬁ í.
Akce byla podpořena grantem z rozpočtu
města Slavičín a bude přístupná veřejnosti
do začátku prosince 2010.
 Dne 8. listopadu probíhal ﬂorbalový turnaj 4 škol – Gymnázia Jana Pivečky Slavičín,
Gymnázia Dubnica nad Váhom, Gymnázia
Valašské Klobouky a Střední odborné školy
Slavičín. Florbalový turnaj se uskutečnil
v rámci pokračování projektu Intereg III A.
Prvenství získalo domácí družstvo studentů
z GJP Slavičín.
 Dne 10. listopadu byly připraveny přednášky R-EGA v rámci ŠVP a preventivního
programu, a to pro třídu primu na téma „Já
a lidé kolem mě“ a pro třídu sekundu téma
„Vztahy mezi námi“.
Dne 15. listopadu navštívili studenti
třídy oktávy a G-3 divadelní představení
s názvem „Kdo je tady ředitel?“ v Městském
divadle Zlín.
 Letos poprvé proběhl slavnostní Stužkovací ples studentů maturitních ročníků
za přítomnosti jejich rodičů a přátel dne
19. listopadu na Sokolovně.
 Dne 24. listopadu se konal na gymnáziu
Den otevřených dveří.
 Do matematické soutěže „Víc hlav – víc
rozumu“ pořádané naší školou se přihlásilo
80 studentů středních škol Zlínského kraje.
Týmová matematická soutěž proběhne
na gymnáziu 16. prosince.
Bc. Marie Stejskalová

Ve dnech 8. – 9. 11. 2010 se na naší škole
uskutečnily „Projektové dny“ v rámci realizace projektu Společné poznávání Bílých –
Bielych Karpat z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika
– Česká republika 2007 – 2013. Přijeli k nám
studenti z partnerského Gymnázia Dubnica
nad Váhom, aby společně s našimi studenty
prezentovali ostatním spolužákům výsledky
svých týmových prací, které vznikly zejména na studijním pobytu v Hostětíně. Smyslem
projektových dnů byla nejen prezentace
společných výstupů, ale také vzájemná
spolupráce v česko-slovenských skupinkách,
seznámení se s prostředím partnerské školy
a s jejím vyučovacím procesem.
Mgr. Lucie Šuráňová

Má ceestaa doo Franccie
Comenius je projekt, díky kterému se
můžeme netradičně zlepšit jak ve francouzském, německém, tak i v anglickém jazyce.
Úspěšně existuje od roku 2008, je založený
i na výměnném pobytu studentů realizovaném již od roku 2005. Projekt probíhá mezi
školami Graf-Friedrich Schule Německo,
Liceo Scientiﬁco Statale „F. SEVERI“ Itálie,
Bexhill High School Velká Británie a Lycée
Polyvalent Régional Cité Scolaire Jean
Moulin ve Francii.
I já jsem si chtěla vyzkoušet strávit několik
dní v běžné francouzské rodině, dorozumívat se cizím jazykem a navíc si domů přivézt
spoustu zážitků, a tak jsem se zúčastnila
letos účastnila výměnné stáže ve Francii.
Předem jsme si ve škole rozdělili korespondenty, dopisovali si a vzájemně se poznávali. V mém případě se jednalo o chlapce,
který se jmenuje Mourad a má 17 let. Bez
problémů jsme si rozuměli.
Když jsme 1. října odpoledne plnili
autobus zavazadly, netušili jsme, co nás
do 9. října všechno potká. Cesta byla dlouhá,
až úplně na západ Francie. Náš očekávaný cíl
byl ve městě Tours, kde si nás vyzvedli páni
učitelé a odvezli nás do městečka Thouars,
což trvalo asi hodinu. Tam už na nás čekali
naši francouzští kamarádi. Ze začátku bylo
setkání dost rozpačité a všichni se tvářili
nesměle, jednoduše jsme byli vyplašení
a nevěděli jsme, co si na uvítanou říct. Když
jsem ale s Mouradem dorazila k němu domů,
všechno ze mě spadlo, protože rodina byla
nezvykle milá a vstřícná.
Program pobytu byl opravdu pestrý, celý
týden jsme se nezastavili a na nudu nebyl
čas. Hned první den nás studenti přivítali
na párty, kterou pro nás připravili. Druhý
den ve škole nás uvítal pan ředitel spolu
s profesory. Byli jsme rozděleni do skupinek a čekala nás obhlídka města Thouars,
kde jsme společně dělali projekty o jeho
historickém centru. A bylo o čem! Město je
krásné a nachází se zde nespočet památek
a možností sportovního vyžití. Právě práce

Studentky GJP Slavičín ve Francii
na projektech byla jedna ze situací, kdy
jsem si jazyk nejvíce procvičila a nebylo to
zrovna nejsnadnější, neboť jsem byla sama
se šesti Francouzi.
Přestože na začátku týdne nám počasí
zrovna nepřálo, postupně se lepšilo a my
jsme si s větším nadšením mohli prohlédnout
město Turquant a jeho jeskynní obydlí, nebo
město Saumur v povodí řeky Loiry. Měli jsme
možnost vidět pro Francii typický vinný
sklípek Gratien a Meyer, kde se vyrábí známé
šampaňské a všechny druhy vína v Údolí
králů, též u již zmiňované řeky Loiry…
Za nejzajímavější a nejkrásnější část
programu rozhodně považuji Královskou
provazárnu v Rochefortu a návštěvu ostrova
Aix, kde jsme navštívili Napoleonovo muzeum a podnikli i piknik, což bylo ohromné,
protože jsem byla takový kus od domova
a viděla jsem oceán, a to se každému jen
tak nepodaří.
Pobyt ve Francii mi dal minimálně zkušenost, obohatil o nové zážitky a přátele.
Klára Málková, septima

Klášťťov – hora čarroddějůů
Dne 21. 10. 2010 jsme s naší třídou G-1
a za doprovodu paní profesorky Hrabinové
navštívili výstavu Klášťov – hora čarodějů
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Poprvé byly touto cestou široké veřejnosti
prezentovány nálezy objevené při nedávných archeologických výzkumech.
Téměř tisíc železných předmětů zahrnujících nejrůznější typy nástrojů či součásti
výstroje jezdce a koně, především však nález
více než deseti hromadných skladů – tzv.
depotů, obsahujících často unikátní výrobky ze železa, zařadily tuto valašskou horu
mezi nejvýznamnější, ale zároveň i nejvíce
záhadné lokality z období Velké Moravy
na území střední Evropy.
Po příchodu do muzea se nás ujala paní
doktorka Langová, která nás celou dobu
provázela a zajímavě popisovala jak historii,
tak i průběh bádání. Měli jsme také možnost
napsat svoje jméno hlaholicí, nebo si ohmatat
makety nástrojů. Nejvíce nás ale asi zaujala
plastická mapa Zlínského kraje, kde byla
označena města, vesnice a hory.
Paní doktorka Langová nás vtáhla do své
přednášky svými obrovskými vědomostmi
a vědeckým nadšením pro tuto práci.
Hana Lukášová
a Andrea Černíčková, G-1

www.mesto-slavicin.cz
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MŠ Vlára
Děěti ráddy sooutěží
Děti předškolního věku jsou přirozeně
hravé, tvořivé a hlavně úžasné. Rády ve
svých hrách a činnostech využívají přírodní materiály. Svědčí o tom i naše výstava
„dýňáků“ před školičkou. Můžete tam najít
zajíčky, ježky, strašidla a dokonce i piráta.
Dětská fantazie je bez hranic. Předškoláci
milují přírodní materiály – kaštany, šípky,
kamínky, šišky, kůru, ale i staré krabice,
kelímky od jogurtů i vršky z PET lahví.
Malí předškoláci rádi soutěží. Chtějí se
ukázat, předvést, co všechno umí, a také,
v neposlední řadě, získat zaslouženou odměnu. Proto se letos s nadšením zapojily
do několika soutěží.
Třída Sluníček – třída těch nejmenších,
se přihlásila do celostátního projektu
Regiontour 2011, zaměřeného na ekologii
a prezentaci regionu, ve kterém žijeme.

ZŠ Malé Pole

Jednalo se o ztvárnění městského znaku
prostřednictvím odpadového materiálu.
Děti si pro práci vybraly vršky z PET lahví.
Před realizací projektu se děti průběžně
v kostce seznámily s významnými budovami
města a jeho historií, s městským znakem
a jeho významem. Paní učitelky R. Kozubíková a M. Kupčíková ve spolupráci s městem
připravily předlohu městského znaku. Děti
s nadšením vybíraly vršky podle barev,
počítaly, potily se a lepily podle vzoru.

Na obří slavičínský znak použily přibližně
750 vršků. Jejich práce bude registrována
v rekordní galerii /www.znaky měst a obcí.
cz/ a v případě úspěchu bude vystavena
13. – 6. 1. 2011 na brněnském výstavišti
v rámci veletrhu GO a Regiontour 2011.
Předškoláci – „mazáci“ ze třídy Slůňat
nemohli zůstat pozadu a odpověděli s paní
ředitelkou R. Mackovou na výzvu ﬁ rmy
Schauma, která vyhlásila celostátní výtvarnou soutěž pro mateřské školy na téma
„Můj barevný svět“. Výherce soutěže
obdrží 100 000 Kč!
Od organizátorů soutěže děti obdržely
obrovský bílý oblak, na kterém se mohly
podle své fantazie „vyřádit“. Nebylo to
jednoduché: „Já chci princeznu!... nee,
Bořek je lepší!... a co Barbie?... já chci
červený traktůrek…“. Nakonec vyhráli
Šmoulové a na druhé straně oblaku děti
namalovaly charakteristické znaky čtyř
ročních období .
Takže teď už nezbývá než držet palce
a podporovat ze všech sil tu „našu“ drobotinu.
Bc. Věra Tučková

ZUŠ Slavičín – Koncert ke kulatinám

Dne 6. ledna 2011 od 8.00 do 15.00
se bude konat na ZŠ Malé Pole pro rodiče
žáků školy a rodiče budoucích prvňáčků
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Haallooweennská páártyy
Již druhým rokem uspořádala naše
škola ve spolupráci s DDM a Městským
infocentrem v sále Sokolovny tuto netradiční zábavu.
V rámci výuky jazyka anglického se
děti seznamují s Halloweenem a se zvyky,
kterými si lidé v angloamerických zemích
tento den připomínají. Některé z těchto
zvyků jsme zařadili i do našeho programu.
Ve strašidelně vyzdobeném sále vládla veselá nálada. Tajemnou atmosféru
umocňovali i dýňáci se zapálenými
svíčkami a samozřejmě masky dětí. Ty
se ani chvíli nenudily. Plnily záhadné
úkoly. Procházely stezkou odvahy, skládaly strašidelné domino, vyhledávaly
v lahvích ukryté předměty, tancovaly
s koštětem, předávaly si halloweenskou
dýni apod. Nechybělo ani občerstvení
a zábavná taneční hudba.
Na závěr byli odměněni autoři nejlépe
vytvořených dýňových strašidel.
V I. kategorii zvítězili Jakub Bor a Sabina Štefaníková, druhé místo získali
Tomáš a Petr Hofschneiderovi, třetí se
umístil Jakub Strnka, všichni ze ZŠ
Malé Pole. Ve druhé kategorii se umístila
na 1. místě Dominika Štefaníková, druhý skončil Jiří Semela, oba ze ZŠ Vlára.
Všechna dýňová strašidla pak zdobila
trávník u infocentra.
Odpoledne bylo velmi vydařené.
Za to patří dík nejen učitelům ZŠ Malé
Pole, kteří akci připravili, ale i dvěma
moderátorkám Danuši Končické a Elišce
Pinďákové, studentkám gymnázia. Příští
rok si opět zastrašíme. Těšíme se na Vás!!!
Mgr. Dana Sláčiková

V neděli 24. 10. 2010 se v chrámu sv. Vojtěcha konaly dva koncerty k prvním kulatým,
tedy desátým narozeninám Smíšeného
pěveckého sboru CANTARE.
Deset let – na něco krátká, na něco dlouhá
doba. Přesně tak, jak to řekla v úvodním
slově sbormistryně Anna Frajtová. Všichni
víme – a my, co nejsme členy sboru to můžeme říct bez jediné známky sebechvály – že
za krátkou dobu deseti let udělal sbor hodně
práce a ve svém umění se posunul o notný
kus dopředu. Hostem koncertu byli Symfonický orchestr studentů Konzervatoře P. J.
Vejvanovského v Kroměříži a sólisté Moravského divadla Olomouc, kteří obstarali úvod
a společně s CANTARE i závěr koncertu.
Myslím, že právě závěrečné Te Deum op.
103 Antonína Dvořáka ve společném podání
CANTARE a symfonického orchestru potvrdilo, co jsem uvedl na začátku. Jestliže
sbor po jedné jediné (!) zkoušce s orchestrem
dokáže uvedenou skladbu interpretovat
předvedeným způsobem, tak to již ukazuje
na značnou vyspělost sboru a naprostou
profesionalitu sbormistryně Anny Frajtové. Ne, nejsem znalec vážné hudby a ze

stupnic je mi fakt nejmilejší C-dur, ale uši
máme všichni. Také proto byl vystupujícím
odměnou na závěr koncertu pěkně dlouhý
a zcela zasloužený potlesk ve stoje či chcete-li
„standing ovation“. Vyššího ocenění a poděkování za práci se sboru od diváků snad ani
nemohlo dostat.
Do dalších let si dovolím za všechny
popřát hodně úspěchů, dobrých zpěváků
a spokojených posluchačů. A takových
koncertů, jako byly ty dva letošní říjnové,
narozeninové.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Prosincová pozvánka
 6. 12. 17.00 sál ZUŠ
MIKULÁŠSKÝ KONCERT
pro žáky PHV a jejich rodiče
 11. 12. v Hrádku
KOLEDOVÁNÍ DPS TUČŇÁCI
při rozsvícení vánočního stromu
 13. 12. 18.00 Radnice
VÁNOČNÍ DÁREK
klavíristů ZUŠ Slavičín ze tř. Věry Hájkové
 17. 12. 18.00 Radnice
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SLAVIČÍN
 21. 12. 17.00 ZUŠ
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
výtvarné třídy Jany Jakúbkové
www.zus-slavicin.cz
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Poděkování zpěvákům Cantare
Smíšený
ý pěvecký sbor Can
ntare v nedávn
ných d nech osla
avil deset let svého
půso
obení. P roto mi dovolte, ab
bych touto
cesttou poděkovala vššem zpěvák
k ům, kteří
v pěěveckém
m sboru pů
ů sobili třeb
ba jen krátkou chvíli, a pak předeevším všem
m stávajícím
člen
nům sbo
oru, kteří na
aplňují svů
ůj volný čas
zpív
váním pro svou ra
adost i pottěšení Vás,
poslluchačů
ů.
Během deseti let na
aší činnostii bych mohla na
apočítatt desítky ko
oncertů a vystoupení,
kterré jsme absolvovall i jak v naššem městě,
tak t aké v okolí či vzd
dálenějších
h městech.
S na
adšením
m zpěváci úččinkovali při různých
dom
m ácích slavnostn
n ích přílee žitostech,
trad
d ičních adventnícc h či vánočč ních koncertt ech v našem sla
avičínském
m chrámě

a na beneﬁčních koncertech, kterými jsme
podpořili oběti povodní a naši nemocnici.
Nové pěvecké zkušenosti jsme získávali
na sborových přehlídkách a i v našem městě
jsme organizovali podobné festivaly, jejichž
cílem bylo přátelské koncertní setkání s pěveckými sbory z Čech, Moravy i Slovenska.
Zpívali jsme také v krásných chrámech
v Itálii, mnohokrát jsme svými zpěvy obohatili bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha
ve Slavičíně a několikrát podpořili i atmosféru při rozsvěcování vánočních stromů
na vesnicích. Málokdy jsme koncertovali
sami, v posledních letech spolupracujeme
s různými amatérskými i poloprofesionálními tělesy nebo zpěváky. Díky tomu jsme
schopni připravit i tak náročný hudební

Městská knihovna

že i v budoucnu je čekají podobné výpravy
za poznáním dalších exotických krajin, aniž
by museli překročit hranice našeho města.
Mgr. Gabriela Klabačková, ved. MěKK

Íráánskké výppravy

Městská knihovna zve veřejnost na akce:

Že se dají cizí, od nás tisíce kilometrů
vzdálené země poznávat bez rizika a s prázdnou kapsou, o tom se mohla slavičínská
veřejnost přesvědčit v pátek 9. listopadu
v podvečerních hodinách na besedě o Íránu
s RNDr. Jiřím Sladkým. Tento autor několika cestopisů s tematikou íránské kultury
a politiky, žijící v Hodoníně, sice toho dne
bojoval s podzimní virózou, přesto však
dokázal posluchače upoutat svými neotřelými, chvílemi až dobrodružnými zážitky
a fotodokumentací ze svých deseti pobytů
v této rozporuplné zemi. Snad nejvíce posluchače zaujala problematika postavení žen
v muslimské společnosti či tradiční rituály
čajových dýchánků, obestřené mnohdy až
mystickou atmosférou. Poutavá byla i autorova sonda do světa pravověrných muslimů,
kteří jsou zcela oddáni myšlenkám islámu
a neváhají za něj ve jménu Alláha obětovat
své životy.
Pan Sladký měl v obecenstvu, které
téměř zaplnilo sál Sokolovny, vděčné a zvídavé posluchače. Ty můžeme ubezpečit,

Mikulášské čertoviny
III. ročník
Děti v doprovodu rodičů a prarodičů
se opět po roce setkají s nefalšovaným
Mikulášem, jeho andělským doprovodem
a letos naposled také se skřítkem Nezbedníčkem. Nemine je štědrá mikulášská
nadílka, kterou si však musí zasloužit
plněním zábavných, předvánočně laděných úkolů a výtvarných aktivit.
Akce se koná ve čtvrtek 2. prosince
od 15.00 hodin v městské knihovně.
Je zajištěno i malé občerstvení. Účast je
nutné hlásit předem na
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz nebo
na tel.: 577 341 481.

Vánoce za dveřmi
Srdečně zveme děti i dospělé návštěvníky knihovny na zábavné odpoledne
plné výtvarných námětů, jak si vykouzlit

Buranteatr ve Slavičíně
V pátek 12. listopadu se popr vé
p
ve Slavičíně představila brněnská profesionální scéna Buranteatr se svou inscenací
Skleněný zvěřinec.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
městu Slavičín za spolupráci na této akci
a hlavně všem divákům za hojnou účast.
Velký zájem o vstupenky už v předprodeji
nám ukázal, že diváci upřednostňují kvalitu inscenací před účinkováním mediálně
známých tváří a reakce po skončení divadelního představení nám tuto domněnku
jenom potvrdily.

Jsme rádi za narůstající zájem o divadelní představení ve Slavičíně a věříme,
že se budeme na dalších akcích potkávat
v neméně hojném počtu, jako tomu bylo
tento druhý listopadový pátek.
Jakékoliv podněty, připomínky, názory
nebo inspirace k tomu, co byste chtěli
ve Slavičíně vidět, nám můžete psát na diskuzi divadelního webu
www.semtamfor.cz.
Přejeme hezký zbytek podzimu a těšíme
se na další setkání s diváky v onom magickém prostoru divadla.
Jan Julínek, SemTamFór

projektt , jako byl letošní výroční konccert,
kde za
a znělo majestátné Dv
vořákovo
o Te
Deum v proveden
n í SPS Canta
a re a Sym
m fonickéh
ho orchestru
u studentů Konzerva
atoře
P. J. Vejvanovskéh
ho v Kroměříži.
Nárročná časov
vá i organiza
ační příprava
progra
a mu výročn
n ího koncerr tu nech
hť je
nám om
m luvenkou, že letos, pop
prvé po deeseti
letech,, nezazpívám
me již zmín
něný trad
d iční
vánočn
n í koncert.
Milí zpěváci, aťť Vás láska a vztah k hudbě i zpěěvu nadále naplňují pocc item rad
dosti
a uspokojení a ať můžeme i do budou
ucna
společn
ně předáva
at svým přízz nivcům
m tak
hlubok
ké hudební zážitky, jak
ké jsme i my
všichn
n i měli při po
osledním ko
oncertě k našim ku
u latinám!
Děk
k uji a těším se na naše da
a lší spoleečná
hudebn
n í „dobrodrr užství !“
Sbormistr An
n na Frajjtová
sváteční pohodu nejen doma, ale i v duši.
Zájemci se seznámí s vánočními
tradicemi našeho kraje četbou ukázek
z regionální literatury, pomohou nazdobit knihovnický stromeček vlastnoručně
vyrobenou dekorací, vyluští vánoční
kviz, nebo jen vloží do obálky přání,
s jakou publikací by se v roce 2011 chtěli
v knihovně setkat. Další inspiraci i nápady mohou načerpat zhlédnutím výstavy
knih s tematikou Vánoc. Občerstvení je
zajištěno.
Akce proběhne v úterý 14. prosince
od 13.00 hodin v městské knihovně.

Ottvíraacíí dobba v prrosiincii
Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům,
že v době mezi svátky ve dnech 27. a 28. prosince mohou využít služeb městské knihovny ve standardních provozních hodinách:
Po 7.30 – 12.00, 12.30 – 15.00
Út 12.30 – 17.00
Ve dnech 30. – 31. prosince (Čt, Pá)
bude knihovna uzavřena.
O Vánocích i na Nový rok
ať štěstí provází každý Váš krok!

Poděkování
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat
Šá Valčík
Šárce
V lčíkovéé a Maj
M jošo
š vii Zvonko
k vii za ﬁnanččníí
dar ve výši 20 000 Kč. Peníze budou použity
na zakoupení stimulačních pomůcek pro mého
syna Lukáška. Srdečné díky.
Lea Križková, Radek Bartoš
Díkyy podp
Dík
p odpoře
oře na
nadac
dacíí Děti
D ěti-ku
kultu
lturara spo
sport
rt
a NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU jsme mohli
zakoupit do našeho střediska elektrický zvedák
a polo
polohov
hovací
ací lůžko
lůžko. Obě
Obě tyt
tyto
o pomů
pomůcky
cky nám
nám jjiž
iž
slouží pro lepší a bezpečnější manipulaci s imobilními uživateli.
Tímto způsobem bychom chtěli veřejně poděkovat za podporu dobré věci.
DC Maják, Charita sv. Vojtěcha Slavičín

www.mesto-slavicin.cz
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Mateřské centrum Slavičín
Drrakiiádda v bezvěětří
Skoro tak by se dal nazvat 1. ročník
Drakiády pořádané Mateřským centrem
Slavičín a Nadací Jana Pivečky, která se
konala 24. října u Pivečkova lesoparku.
Počasí se vydařilo, bylo přívětivě, pršelo
až po skončení akce, ale foukalo velmi
málo. O to víc bojovného ducha a úsilí
museli předvést soutěžící. A že jich nebylo
málo! Na louce pod Pivečkovým lesoparkem vzlétlo přes třicet draků a sešla se tu
skoro stovka účastníků. S pouštěním přišli
dětem pomoci nejen tatínci s maminkami, ale i dědečkové a babičky. Tříčlenná
porota v čele s panem starostou to neměla
s hodnocením draků vůbec jednoduché.
Nakonec se porota rozhodla, že všechny
děti si diplom, sladkou odměnu a dáreček
za své nasazení rozhodně zaslouží. Po sportovním výkonu se účastníci akce mohli
ohřát u táboráku, kde je čekalo občerstvení
v podobě buřtů, čaje a grogu.
Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávené odpoledne.
Nemalé poděkování za pomoc a podporu patří Nadaci Jana Pivečky, panu starostovi Ing. Jaroslavu Končickému a městu
Slavičín a také všem dobrovolníkům, kteří
se na úspěšném průběhu akce podíleli.

Pooděkovvánní
Mateřské centrum Slavičín děkuje
paní Ludmile Janáčkové a panu Radomíru
Svobodovi za sponzorské dary pro naše
nejmenší.
Mateřské centrum Slavičín děkuje
za podporu a přízeň v roce 2010 a přeje všem
co nejpříjemnější prožití svátků vánočních
a všechno dobré v roce 2011.
Tým spolupracovníků MC Slavičín

Noovinnkyy z Mateřsského centra Slavičíín
Milé maminky a tatínkové, každý rodič
si uvědomuje, jak moc rychle děti rostou
a mění se. Proto jsme pro Vás připravili
kreativní dílnu, kde si můžete zvěčnit
otisk ručičky Vašeho děťátka. Srdečně Vás
zveme v úterý 7. 12. 2010 v 16.50 do prostor nízkoprahového zařízení KAMPAK
na Horním náměstí č. 96. Vytvořte si nejen

krásnou vzpomínku pro sebe sama, ale také
netradiční vánoční dárek pro prarodiče nebo
rodinné známé.
Pro všechny maminky, které rády tvoří ze
zajímavých materiálů, jsme zařadili do naší
nabídky výrobu vánočních ozdob z těstovin.
Kurz se bude konat v úterý 14. 12. 2010
v 15.00 v herně Mateřského centra Slavičín.
Jste srdečně zváni.

Prrogrram
m MC Slaviičínn naa prosinnec
Středa 1. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
13 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Tvořílek – Vánoční tvoření (různé
techniky)
16 hod. Cvičení pro těhotné s Ladou Kroupovou
Čtvrtek 2. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Tanečky (pro děti 2 – 6 let)
Pondělí 6. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Cvičení na míčích pro maminky
Úterý 7. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Básničky s pohybem (pro děti 2 – 6 let)
13 – 16 hod. Volná herna
15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA
s Janou Melichaříkovou
17 hod. Tvořílek – Otisky rukou do hlíny
pro děti od 1 roku
(sraz v 16.50 hodin v prostorách nízkoprahového zařízení KamPak na Horním
náměstí č. 96)
Středa 8. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
9 – 12 hod. Líčení a poradenství s kosmetikou
ORIFLAME
13 – 17 hod. Volná herna
13 – 16 hod. Líčení a poradenství s kosmetikou ORIFLAME
15.30 hod. Angličtina hravou formou (pro
děti 3 – 7 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné s Lenkou Petrů
Čtvrtek 9. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Hudební miniškolička (pro děti
2 – 6 let)
Pondělí 13. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Hry pro všestranný rozvoj dítěte
(pro děti 2 – 6 let)

Úterý 14. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Čtenářem od batolete – půlhodinka
zábavné četby pro nejmenší, jednoduché
hry, hádanky a úkoly v podání pracovnic
Městské knihovny Slavičín
13 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA
s Janou Melichaříkovou
15 hod. Výroba vánočních ozdob z těstovin
(pro maminky – materiál zajistí MC)
Středa 15. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Pohybové hrátky (pro děti 2 – 6 let)
13 – 17 hod. Volná herna
16 hod. Cvičení pro těhotné s Ladou
Kroupovou
Čtvrtek 16. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Ekohrátky (pro děti 2 – 6 let)
Pondělí 20. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
Úterý 21. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
13 – 16 hod. Volná herna
Středa 22. 12.
9 – 12 hod. Volná herna
13 – 17 hod. Volná herna
16 hod. Cvičení pro těhotné s Lenkou Petrů
Od 23. 12. 2010 do 2. 1. 2011 bude MC
zavřeno!
kontaktní údajje
tel.: 731 870 221
web: http://mc..slavicin
n.org/
e-mail: info@m
mc.slavicin.org

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŘÍJEN
Pokud nemáte zájem
j o zveřejnění
j
ve společenské
p
kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

NAROZENÍ

SŇATKY

Robert a Lucia Petríkovi – dcera Magdaléna
Luděk a Jitka Hubáčkovi – dcera Nikola
Pavel a Klára Vincourovi – dcera Eliška
Michal a Věra Dorúškovi – syn Matyáš
Aleš a Barbora Fojtíkovi
j
– dcera Anežka
Lukáš Čajka a Štěpánka Šmotková – syn
Ondřej
John Gerard a Lenka Donnelly – dcera Elle
Sophie

Ondřej Stavinoha a Marie Silbrn
Silbrníková
íkov
kov
o
Pavel Procházka a Martina
a Surá
S
Zdeněk Kašpar a Jana Urbaníková
aníková
níko
ová
á
Radim Borák a Lucie Vladárová

ÚMRTÍ
Jiří Přindiš, 54 let, Hrádek
4. 10. 2010 Jaroslav Hamalčík, 76 let, Slavičín
8. 10. 2010 Josef Štrbák, 44 let, Slavičín

9. 10. 2010 František
k Kozubík, 54 let, Petrůvka
11. 10. 2010 Ivan Bocc zák, 47 let, Slavičín
19. 10. 2010 Ludvík Pešek, 80 let, Třinec
23. 10. 2010 Jiří Pfeiffer, 56 let, Slavičín
24. 10. 2010 Josef Urb
bánek, 82 let, Slavičín
26. 10. 2010 Josef Tallafa, 88 let, Hrádek
27. 10. 2010 Stanislav
v Štefaník, 72 let, Šanov
28. 10. 2010 Ludmila
a Fojtíková, 63 let, Nevšová
30. 10. 2010 Alena Strnková, 71 let, Slavičín
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Dne 17. prosince 2010 vzpomeneme 10 let od úmrtí p
pana
Miroslava ARGALÁŠE z Divnic.
Divnic
Více už Ti nemůžeme dát, jen
kytičku na hrob a vzpomínat.
S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dn 6
Dne
6. pr
prosi
p
osii nce 20
osince
2010
10 sii při
připořipoo
meneme 1. smutné výro
ý čí úmrtí
paní Ludmily BEDNARSKÉ
ze Slavičína.
S láskou vzpomínají dcery Jana
a Martina s rodinami, sestry
Marie a Bože
žeen s rodinami.
žena

Dne 7. prosince 20
010
0
by se dožil 70 let náš d rah
ah
hý
manžel, tatínek dědeček
ek
ek,
k pa
p n
Ladislav KESZELI z Hr
Hrádk
ád u.
S úctou a láskou v zpo
p mí
mín
í ají
j
manželka Radvanka,
dcera Renata a syn Ladislav
s rodinami a dcera Radvana.

Dne 15. prosince 2010 vzpomeneme 15. smutné výročí, kdy
nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a p
prababička, paní Marie VINCOUROVÁ
z Hrádku.
S úctou a láskou vzpomínají
dcera Radvanka, vnoučata
Renata a Ladislav s rodinami
a vnučka Radvana.
Rodina Talafova děkuje
přátelům a známým, kteří se
zúčastnili pohřbu pana Josefa
TALAFY ze Slavičína.

Prosinec /2010

Dne 1. prosince 2010
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Stanislava BARCUCHA
ze Slavičína.
Kd
do jste ho znali, vzpomeňte
s nám
m i. Manželka Marie, synové
a snacha s rodinami.

Dne 18. prosince 2010 vzpomenemee 7. smu
smutné
tné vý
výroč
ý roč
ročíí ú
úmrt
mrtíí
mrt
p a Jaroslava REMEŠE
pan
ze Slavičína
a d ne 10. ledna 2011 si připom
p
meneme 2. smutné výročí
ý
ú mr t í pana Miroslava REM
M EŠE
ŠE
z Nevšové.
S láskou a úcto
tou v zpo
to
omín
míná
á
rod in
na Re
na
Remeš
mešova
eššova a Vic
Vicení
eníkov
kova
kov
a.
a.

Dne
ne 4. pr
prosi
osince
osi
ce 20
2 10
upl
up
plyne
ne 10
1 leet od
od úmrt
ú mrt
mrtíí pana
Old
d řic
icha
ic
ha
a FRA
FRAJTA
J
JTA
z Hrá
H dku
u.
S lásk
láskou
ásk
s ou
o a úcto
úcto
ou v zpo
zpomín
míná
mín
á
rod
d ina
na
a.

Dne 11. prosince 2010 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí naší
drahé maminky
y a babičky
babičky,
y
paní Zdeňky LATINÁKOVÉ
z Hrádku.
S láskou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Dne 16. prosince 2010 uplyne
5 let od tragické
g
smrti p
pana
Josefa VAŠÍČKA z Divnic
Divnic.
Víc už Ti nemůžu dát, jen kytiččku
na hrob a vzpomínat. S láskou
u
vzpomíná manželka a dcery
y
s rodinami.

Dn 6
Dne
6. prosincee 20
2 10
0 uplyne
ne
15 let
15
et, kdy
y náss ná
náhle
hle o
hl
op
pustil
i
il
náš ta
t tíí nek, pa
a n Jose
Jose
oseff DU
DU RĎÁK
K
z Nev
evšovéé.

Dn 27
Dne
7. pros
pro
o inc
incee 201
2010
0 si
př pom
při
pomene
ene
neme
me 5.
5. vý
výr
ý očí úm
úmrt
r í
pana
pan
a Fran
ntiš
tii ka GON
GONII
z Bohu
ohusla
la
avic na
nad
d Vlář
V ř í.
Z ticc ho
Za
hou v z pom
pomínk
ínku
ínk
u děkují
d
í
man
ma
a žell ka
a a dcer
dcer
c y s ro
r d inami
am
m i.

D 3.
Dne
3. pr
prosi
o nce
os
ce 20
2 10 by
y see
dožila
dož
ž ila
l 85
8 leet naše
n še
še ma
a min
mink
ka,
paníí Ludm
pan
Ludmila
udm
dm ila
a DU
U RĎÁ
RĎÁK
KOVÁ
a dnee 21.
21
1. p
prosi
os nce
n 20
2010
10
10
vzp
pome
menem
enem
nemee nedo
nedo
dožit
žitéé
žit
vý
ýročí
č 80 le
čí
lett naší
aš ma
mamin
min
n ky,
ky
y
pan
n í Jiři
iřiny
iř
ny DUR
DU ĎÁK
ĎÁ OVÉ
O .
S lásk
sk
kou, úc
ú tou
ou a vděěčn
č stí
čno
vzp
pomí
omínaj
najíí dětii s rod
naj
od
d ina
in mi.

Dn
ne 28
8. prosince 2010 vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší
man žel ky,
y maminky
y a babičky,
pan
n í Ludmily BELŽÍKOVÉ
z Hrádku.
Za t ichou vzpomínku děkují
man
n žel a synové s rodinami.

Dne 4. prosince 2010
sii při
p pomeneme 5. výročí,
k od nás navždy odešla
kd
kdy
milovaná manželka,
maminka a babička,
paní Jiřina OCELÍKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a dcera s rodinou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
k
l paní MUDr. Manové
a celému zdravotnickému
personálu za péči, kterou
věnovali naší mamince,
paní Františce Švajdové.
Zarmoucená rodina

Děkujeme touto cestou
všem za projevení soustrasti
a květinové dary
při p
p
posledním rozloučení
s paní Františkou ŠVAJDOVOU
z Hrádku.
Zarmoucená rodina.

Dne 7. p
prosince 2010 uplyne
p y 30 let
od úmrtí pana Jindřicha ŠKOD
DY
ze Slavičína.
Za vzpomínku děkuje
manželka Marie, dcera Naďa
a
a syn
y Karel s rodinou.

Dne 2. p
prosince 2010 by
y se
dožil 90 let pan Oldřich PONÍŽ
ŽIL
ze Slavičína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňtee
s námi. Manželka, dcery a syn
n
s rodinami.
MUDr. Petr Zemčík ve
e dnecc h
6. – 10. 12. 2 010 neordinujje.
Zastupujee MUDr. Ma
alotovvá na poliklinice. mud
drzem
mcik.unnas.czz
MUDr. Roma
an Űb
berall ve dnech
16. – 21. 12.. 2010
0 neo
ordinu
uje.
Zastupujee MU
UDr. Piinďákková na
a poliklinice.
MUDr. Jolan
na Ma
aloto
ová
ve dnech
h 27. – 31. 12. neordin
nuje.
Zastupujee MUDr. Zem
mčík..

www.mesto-slavicin.cz
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40%

SLEV
EVO
VOU
OU AŽ
LEVNÉ ZIMNÍ PNEU SE SLEVOU

Palcená inzerce

VÝHO DNÉ CEN Y KO M P L ETNÍCH KO L

PNEU BARUM
U POLARIS 2 + DISK
ISK + VYVÁŽENÍ
NA VYBRANÉ TYPY VOZIDEL ZA AKČNÍ CENY:
KIA CEE´D,
D, HYUNDAI
HYUNDA
DAI 30
OD 2
DISK 5,5J X 15“+ PNEU 195/65 R15 91T

ŠKODA
ŠKO
KODA
DA OCTAVIA
OCTA
TAV
AVIA II

365,-KČ

SLAVIČÍN

1 995,-KČ HRÁDEK, AREÁL ZD
TEL.: 577 341 675
ŠKODA
ŠKO
KODA
DA FABIA
FA
ABIA
IA , VW FOX,
FOX
FO
OX,
X, POLO,
POLO
LO,
O, SEAT
SEA
EAT
AT IBIZA
ZA OD 1 795,-KČ MOBIL: 723 070 808
DISK 5J 14“+ PNEU 165/70 R14 81T
AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.
WWW.PNEUPLUS.CZ
DISK 6J X 15“+ PNEU 195/65 R15 91T

OD

X

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. si dovoluje oznámit svým
zákazníkům, že ve dnech od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010 včetně, budou
uzavřena Zákaznická centra společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
ve Zlíně a Valašských Kloboukách. Výjimku tvoří středa 29. prosince 2010,
kdy budou centra pro zákazníky otevřena od 8 do 17 hodin.
Přes svátky bude i nadále k dispozici bezplatná linka 800 100 063, kde
mohou zákazníci hlásit případné poruchy a havárie 24 hodin denně. Provozy
jako jsou úpravny vody a čistírny odpadních vod fungují v třísměnném provozu
po celý rok. Pracovníci z rozvodu vody i kanalizací drží celé svátky pohotovost,
a tak se občané nemusejí bát, že by v případě havárie zůstali bez pomoci.
V pohotovosti budou lidé, vozidla i těžká technika.
„Vodohospodáři drží pohotovost celé svátky, v případě poruchy naši
pracovníci zastaví unikající vodu i během svátků v průměru do jedné hodiny
po nahlášení havárie. Ve většině případů pak poruchu odstraníme ještě téhož
dne,“ potvrdila tisková mluvčí s tím, že pokud přerušení dodávky vody potrvá
déle, budou cisterny s pitnou vodou i během svátků samozřejmostí.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. přeje všem svým odběratelům
klidné svátky a šťastný nový rok.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – člen skupiny Veolia
Voda – vznikla fúzí společností Středomoravská vodárenská, a. s. a Zlínská
vodárenská, a. s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., dále jen MOVO, působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje celkem 406 tis. obyvatel. MOVO
má 496 zaměstnanců a provozuje celkem 33 úpraven vody, 157 vodojemů
a 25 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 184 km vodovodních
a 1 139,7 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických
center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově a Valašských Kloboukách.
Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 800 100 063.
Webové stránky společnosti MOVO jsou www.smv.cz, e-mail: smv@smv.
cz a pro zákaznické věci zc@smv.cz. MOVO je členem skupiny Veolia Voda
– více informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz.

MALSPED
s. r. o.
Divnice č. e. 0122
(areál bývalých Vlárských strojíren)
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placená inzerce

Zákaznické centrum bude přes svátky
uzavřeno, ale provozy drží pohotovost
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BEZPEČNOSTNÍ

AGENTURA
Fyzické střežení
Patrol kontrola
Připojení na PCO
Ochrana osob a majetku
Střežení sportovních
a kulturních akcí
Zásahová jednotka v areálu
bývalých „Vlárských strojíren“
(poblíž Slavičína)

Mob.: +420 736 486 145

www.sos-os.cz
Rychlé občerstvení
ELIŠKA
Eliška Meislová
přijímá objednávky
na vánoční svátky
- zákusky
- vánoční pečivo
- výrobky studené kuchyně
Tel.: 577 343 278, 739 286 842

Značkové spodní prádlo
TEXTIL MIRKA SLAVIČÍN
naproti nemocnice
vánoční obrázkové trenýrky a boxerky
čepice zmijovky
termo prádlo pro dospělé i pro děti
odvádí pot a pokožka zůstává suchá,
nestudí! Vhodné pro sport, ale i běžné
nošení. (velikosti 104-164, S-XXL)
dámské, pánské a dětské
pyžama, noční košile, nátělníky, košilky, spodky
roláky, trička, tepláky
termo-punčocháče, ponožky, zdravotní ponožky
čepice kojenecké a dětské
zavinovačky, deky, mateřské prádlo
KATOLICKÉ KALENDÁŘE
VÁNOČNÍ POHLEDY
Otevřeno: po – pá 9 – 16, so 8 – 10

Palcená inzerce

Tel.: +420 571 405 029
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Florbalový turnaj mladších žáků

STF
F – denn
ní bisstrro
– Mezi Šen
nky
y

Bowling
Slavičín

V sobotu dne 20. 11. 2010 se ve sportovní
hale ve Slavičíně uskutečnil ﬂorbalový turnaj
Zlínské ligy mladších žáků. V konkurenci
šesti týmů jsme obsadili solidní čtvrté místo.
Do prvního utkání s ﬂorbalisty z Val. Klobouk jsme nevstoupili dobře. Rychle jsme
prohrávali 0 : 3, pak ještě 3 : 5, ale výborným
výkonem ve 3. třetině jsme zápas otočili na 8 : 5.
Ve druhém utkání s pozdějším ﬁnalistou
z Uh. Hradiště jsme předvedli kvalitní, bojovný a takticky vedený zápas, štěstí však
přálo soupeři.
V utkání o třetí místo nás jasně přehrál
bojovnější a ﬂorbalově vyspělejší soupeř ze
Vsetína.
O vstřelené branky našeho týmu se za pomoci ostatních hráčů postarali rovným dílem
David Fojtík, Matěj Šír a Lukáš Zámečník se
třemi góly a po jednom gólu dali Petr Gapčo
a Jan Hyžík.
Chtěl bych tímto poděkovat hlavnímu
sponzorovi ﬁrmě CAMO, spol. s r. o., zastoupené Ing. Rudolfem Fojtíkem a dalším
partnerům ﬁrmě NECY, s. r. o., ﬁrmě Lumír
Zezulka – ZEKA a MUDr. Častulíkové za jejich
materiální a ﬁnanční podporu.
René Žalek, trenér

HRA
AČK
KY - SP
POR
RT - TA
APE
ETY
Y
JIIND
DŘIŠK
ŠKA VACLO
OVÁ
Á

Dárek na Vánoce, narozeniny, svátek
nebo jen pro radost

VÁNOCE
A SILVESTR 2010
nabízíme
obložené mísy (salám, sýr, mix)
chlebíčky
masové rolády
saláty
a veškerý sortiment na objednávku

DÁRKOVÝ POUKAZ
NA BOWLING
5 hodin 799 Kč, 3 hodiny 549 Kč

Objednávky přijímáme v provozovně STF
bistra, na tel.: 774 72 11 10,
nebo na e-mailu: bistro@semtamfor.cz.

PRODEJNÍ MÍSTA POUKAZŮ
 Bowling Slavičín, sídliště Malé Pole,
Obchodní 472
 Traﬁ ka na sídlišti Malé Pole
 Prodejna pečiva u pošty
Prodejna obuvi Ora, Mladotické
nábřeží – obchodní dům, 1. patro

Všem zákazníkům přejeme klidné prožití Vánoc a vše nejlepší
v novém roce 2011.

Další informace na www.bowlingslavicin.cz

do 20. 12. 2010 platí
letáková akce BERUŠKA
www.mojeberuska.cz
stále probíhá vánoční akce sleva
5 % při nákupu nad 300 Kč
10 % při nákupu nad 800 Kč
SPOUSTA HRAČEK ZA PÁR KAČEK
VELK
KOOBC
CHOD PROFIIOB
BAL
LY
www
w.p
proﬁobaly.czz
Vacclovi Sllavičín
Děkujeme za spolupráci
svým obchodním partnerům
a přejeme jim hodně zdraví
a obchodních úspěchů
v roce 2011.
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Nadělte s Leja salonem dárky dětem z dětského domova!
I letos proběhne úspěšná vánoční akce
Strom přání Leja salonu pro dětské domovy Bojkovice a Smolina. Jako každé malé
dítě se i děti v obou těchto domovech těší
na Štědrý den a mají plno tajných nesplněných přání. Jejich Ježíškem se můžete
stát vy! Každé z dětí napsalo a namalovalo dopis pro Ježíška, ale za oknem ho
nechat nemohly. Aby se jejich tajná přání
vyplnila, daly ho pod Strom přání do Leja
Salonu (K Hájenkám 312, hned vedle pošty,
Slavičín). Přijďte dětem splnit přáníčko!
Princip je jednoduchý, prohlédnete si
v Leja salonu přáníčka a pokud si některé
vyberete, hračku v něm uvedenou zakoupíte a přinesete ji zpět pod Strom přání.
Zde je dárek důsledně zaevidován, posléze
zabalen a označen jménem dítěte. Před Vánoci jsou pak dárky
převezeny do dětských domovů.
Aktuální seznam přáníček naleznete také na facebooku v proﬁ lu
Leja salon. Zde jsou z předání
dárků v domovech umístěny fotky
a videa, které jsou důkazem toho,
že každý dáreček zpod Stromu
přání opravdu doputoval k dítěti.
Pro oba dětské domovy se tak
jen díky Vám, dobrým lidem, stal
slavičínský Strom přání jedním
z hlavních zdrojů dárků pro děti
k Vánocům.
Základní snahou je, aby se
splnila konkrétní přáníčka dětí
z domovů – jako například lego,
knížka, plyšový slon, kočárek
s panenkou, kosmetika, brusle,
náušnice, tepláková souprava L,
kabelka Kitty, taneční podložka,
mikina, šála, pyžamko, letadýlko
na ovládání, MP3, kopačák...
ale i za věci navíc jako pastelky,
psací potřeby, barvičky, plastelíny a podobně, které se pod

Komise pro občanské záležitosti a Osadní
výbor Nevšová pořádají

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
4. prosince v 15 hodin v Nevšové

Osad
d ní výbo
or Hrádeek
zv
ve všech
h ny na

ROZ
ZSV
V ÍCE
ENÍ
ST
TRO
OMU
U
v sobotu 11
1. prosin
nce od 16
6 hodin
n
na návsi v Hrádku..

Stromem přání objeví, budou oba dětské
domovy vděčné.
Akce má za cíl nejen motivovat k pomoci
dětem v dětských domovech ve vlastním
regionu, ale i poukázat na to, že děti, o něž
se rodiče z různých důvodů nemohou starat,
žijí v ústavní péči, která nedokáže nahradit
zázemí domova, které by jim mohla dopřát
náhradní rodina profesionálních pěstounů,
jak je tomu běžně v zahraničí.
Velké díky za pomoc dětem patří nejen
Vám, „Ježíškům“, kteří se rozhodnete dětem
Vánoce v domově zpříjemnit, ale také ﬁ rmám
a médiím, které této akci důvěřují a rozhodly
se ji podpořit: Makro, Alza.cz, Rudolf Jelínek,
JUMPee, www.10211.cz, Zlínský deník,
Zlin.cz, Rádio Zlín, Rádio Rock Max, Rádio

Valaška a Naše Valašsko. Děkujeme také
městu Slavičín, které akci poskytlo záštitu.
Děti nemohou za to, že Česko kvůli
současné legislativě upřednostňuje ústavní péči nad profesionální pěstounskou
péčí v náhradní rodině. To nejmenší, co
jim můžeme dopřát, jsou alespoň jejich
rozzářená očka nad vysněným dárečkem,
i když rodinu jim to nenahradí. Podobná
akce je tak velmi vítaným příspěvkem
k tomu, aby tyto děti měly Vánoce o něco
veselejší a příjemnější.
Akce probíhá pod záštitou města
Slavičín.
Šťasné a veselé svátky plné pohody a lásky přejí Markéta Smílková, Jana Diatlová
a Lenka Málková z Leja salonu.

Osadní výbor Divnice pořádá tradiční

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
s programem a netradičním
občerstvením
v neděli 5. prosince od 16 hodin
na návsi u kapličky v Divnicích.

Senior klub Divnice Vás srdečně zve
na výstavu nejen starožitností

I VĚCI MAJÍ DUŠI
4. – 5. 12. 2010 od 15 do 18 hodin
ve společenské místnosti
bývalé školy v Divnicích.

Prrosinnecc, měsíc švvédsskéého ﬁlm
mu
Na konci roku se sobotní kino tematicky přesune na sever Evropy a nabídne to
nejlepší ze švédské kinematograﬁe. Jako
vždy se bude promítat v sobotu od 20.00
hodin ve slavičínském kině a díky projektu Film a škola se vstupným zdarma.
Více informací a hlasování najdete
na webu dokinavsobotu.slavicin.org.
Prosincové termíny promítání:
4. 12. a 18. 12.

www.mesto-slavicin.cz
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SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Kalendááře, pozváánkyy
3. 12. 8.00 – 18.00 Horní nám
městí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
4. 12. 15.00 Nevšová
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
4. – 5. 12. 15.00 – 18.00 Divn
n ice
I VĚCI MAJÍ DUŠI – výstava nejen starožitností
5. 12. 16.00 Divnice
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
10. 12. 16.00 Sokolovna
ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ ŽÁKŮ
Ů 9. TŘÍD
11. 12. 16.00 Hrádek
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
18. 12. 18.00 Nevšová
VÁNOČNÍ KONCERT S CIMB
BÁLOVOU
MUZIKOU VINCÚCH

Zveme Vás na

SILVESTR
2010
Restaurace U Talafy od 19 hodin
DISKO – M. Žák
Závazné objednávky: tel č. 603 503 148

19. 12. 17.00 So
okolovna
VÁNOČNÍ KONCE
ERT S VLČNOV
V JANKOU
26. 12. 19.00 So
okolovna
ŠTĚPÁNSKÝ KOT
TÁRFEST
31. 12. 19.00 U Talafy
SILVESTR 2010

VÝSTAVY
Galerie Infocen
ntrum
V ESELÉ VÁNOCE
E
sochy a objekty Jiřř ího Merčáka
(vernisáž 2. 12. v 18 hodin)
do 7. 1. 2011
Galerie Jasmín
PŘILETĚL K NÁM
M ANDĚL –
obrazy Petry Tománkové-Münstterové
do 27. 1. 2011

VÁNOČNÍ KONCERT
S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU VINCÚCH
18. prosince v 18.00
v Obecním domě v Nevšové
Jste srdečně zváni!

Město Slavičín – městský klub
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ
KONCERT
s dechovou hudbou VLČNOVJANKA
v neděli 19. prosince 2010
v 17 hodin v sále Sokolovny.
Dobrovolné vstupné

Občanské sdruženní UnArt Slavičín
a město Slavičín
Vás zve na
a tradiční

ŠTĚPÁNSKÝ
KOTÁRFEST
26. 12. 2 010 v 19.00 hodin
v Sok
kolovně
ě Slaviččín
Vystouupí:
NOVEMBER
R 2ND, SUBSTA
ANCE OF
CHANGE, V YSOKÉÉ NAPĚTTÍ a další
Vícee na www
w.unart.czz
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