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Slavičín – dříve a nyní

Ulice Ševcovská v Zahradní čtvrti je dal-
ší ulicí, která by měla projít rekonstrukcí.
Špatný povrch komunikace, problematika
parkování vozidel, dopravní značení – to
vše a jistě i další problémy budou disku-
továny na veřejném projednávání této

Jednání uu kulaatého sstoluu – rekkoonstrukce uulice ŠŠevcoovvská
problematiky u kulatého stolu, které se
uskuteční v pondělí 14. února 2011 v 15 ho-
din v zasedací místnosti Radnice v I. patře
vpravo (číslo dveří 318).

Na jednání jsou zváni všichni, kteří
chtějí svým názorem přispět k řešení da-

ného problému. Výstupy z jednání budou 
podkladem pro jednání dopravní komise 
a Rady města Slavičín.

Na jednání zve a na přínosnou diskuzi 
se těší 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Tříkrálová sbírka 2011

My tři králové jdeme k Vám – touto písnič-krárárárárálolololovévévévé jjjjdedededememememe kkkk VVVVámámámám – ttttououuououtotttt
kou zahajovaly v sobotu 8. ledna 2011 svojijooooovalyyyyy vvvvv ssss sobobooo otu 8888. lllllededededednannnn  201000
návštěvu u lidí skupinky koledníků, kteří seuuuu lidddddíííí í skskskskskupupupupupininininnky kkkkkolololololedededededníníníníníkůkůkůkk , k
zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, která jeo lllletoooošnšnšnšnšníííí í TřTřTřTřT ííííkí rálololooovévévévévé ssss sbíbíbíbíbírky,yyy  k
pořádána pod záštitou Charity České repub-a pppppooood záštitou Charity ČČČesskkkké
liky. Koledovalo se nejen ve městě Slavičín,dodd vvvavavalololooo ssssse ee ee nenenenenejen veveveveve mmmm měsěsěstětětě S S S Sl
ale také v okolních obcích Nevšová, Lipová,ooookolnlnlnlnlnícícícících h h h h obobobobobcíchhhhh N N N N Nevevevevevšošošošošovávvvv , ,,, L
Bohuslavice, Petrůvka, Rudimov, Štítná nadiccccce, PPPPPeteeee růrůrůrůrůvkvkvkvkvka, Rudududududimimimimimovovovovov, Štttít
Vláří- Popov, Jestřabí, Rokytnice, Újezd, Vy-povoooo , Jestřřřařař bí,,,,, RoRoRokkkkyk tnice, Újejjj
soké Pole, Drnovice, Loučka, Slopné a nově, DDDDDrnrnrnrnrnovovovovovicicicicice,e,e,e,e, LLLLLouoooo čkčkčkčkčka,a,a,a,a, S SS SSlolololoopnpnpnpp é
se také připojily obce Vlachovice, Vlachovaipppppojojojojojilii y y y y y obobobobbcecececee V V V V Vlalallalachcchchchovovovvicicicicce,e,eee  VVVVl
Lhota, Haalluzuzuzuzzicicicicice e e e e a aaa a KřKřKřKřKřekekekekekovovovovov.....

Celkem vyšlo do ulic 66 skupinek, tedymm vvvv vyšyšyšyšyšlololololo d d dddooo o ulululululicicicicic 6 6 66 6666 6 skskskskskupupupuppininininine
66 dospělých a 198 dětí. Chci jim touto cestou

Vybráno v obci nebo její části  Částka
Slavičín 108 654 Kč
Hrádek  20 628 Kč
Divnice  7 482 Kč
Nevšová  15 446 Kč
Bohuslavice  9 490 Kč
Lipová  12 042 Kč
Petrůvka  11 330 Kč
Rudimov  9 500 Kč
Štítná nad Vláří - Popov  62 193 Kč
Rokytnice  16 664 Kč
Jestřabí  9 281 Kč
Újezd  24 333 Kč
Slopné  20 489 Kč
Vysoké Pole  21 912 Kč
Drnovice  11 147 Kč
Loučka  13 408 Kč
Vlachovice  30 195 Kč
Haluzice  1 579 Kč
Vlachova Lhota  6 453 Kč
Křekov  3 625 Kč
Celková částka 415 851 Kč

poděkovat za jejich ochotu a nadšení udělat 
něco pro dobrou věc.

Další poděkování patří všem, kteří se 
jakkoliv podíleli na organizaci a přípravě 
Tříkrálové sbírky a usnadnili tak její hladký 
průběh.

Poslední a největší poděkování pak patří 
Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv 
částkou do kasiček.

Celkem se vybralo 415 851 Kč. Částka
bude využita pro pomoc rodinám, matkám 
v tísni, starým a nemocným, lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.

Magda Zůbková, koordinátorka Tříkrá-
lové sbírky, Charita sv. Vojtěcha Slavičín

plasty – 8. 2.
sklo – 9. 2.
papír + náppojové kkartony –– 16. 2.

Odbor žživotníhoo prostřředí 
a sprrávy majajetku MěěÚ Slavvičín

Svoz tříděného odpadu

Koryto Říky a Mladotické nábřeží 
v padesátých létech 20. století... ...a v roce 2009
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zvítězil nad ostatními zájemci, pak i nadále.
Uzavření stánku je tedy dnes způsobeno
výhradně vlastním rozhodnutím nájemce. 

Ve stejné lokalitě, prakticky jen přes
cestu, stojí na městském pozemku i stánek
ovoce a zelenina. Otázka jeho budoucí exis-
tence je také v současné době projednávána,
výsledek ovšem ještě neznáme. 

Proč není dosud vrácena online kamera
na budovu městského úřadu?

Kamera byla demontována z důvodu
rekonstrukce budovy. Zpětná instalace
kamery proběhne jistě co nejdříve – pevně
věřím, že ke dni zveřejnění této zprávy bude
kamera již opět na svém místě.

Je určitě více míst, kde bychom kameru
potřebovali umístit, a to zejména z preven-
tivně-bezpečnostních důvodů. Vše je ale
samozřejmě odvislé od dotací. Pokud se
objeví možnost získání dotačních prostřed-
ků, pak se o ně jistě pokusíme. Z vlastních
fi nančních prostředků zvažujeme přidat 
pouze jednu kameru, a to do lokality kolem
Základní školy Malé Pole. V této lokalitě
se začíná kamera jevit jako velmi potřebná

Ptají se lidé…
Proč je zavřený novinový stánek 

na sídlišti Malé Pole?
Proč je zavřený v současné době, to 

nevíme, to by byl spíše dotaz na nájemce 
pozemku. Novinový stánek stojí na po-
zemku města a rada města rozhodla v pro-
sinci 2010 o vypovězení stávající smlouvy 
na pronájem pozemku. Výpovědní lhůta 
je tříměsíční a končí 31. 3. 2011. Současně 
rada města zveřejnila záměr na pronájem 
pozemku za stejným účelem. Žadatelé měli 
předložit své nabídky do konce ledna. Jako 
povinnou součást nabídky jsme vyžadovali 
vizualizaci stánku a zejména nabídku výš-
ky nájemného. Přihlásit se mohl kdokoliv, 
samozřejmě včetně stávajícího nájemce. 
Výsledky této soutěže budou známy 
v únoru t. r. s tím, že nájemní smlouva 
bude účinná od 1. 4. 2011. Nájemce tedy 
v souladu s nájemní smlouvou mohl stánek 
provozovat do 31. 3. 2011 a v případě, že by 

a měla by nám pomoci eliminovat některé 
nežádoucí jevy. Věc rozhodne zastupitel-
stvo města v rámci projednávání rozpočtu 
města na rok 2011. 

Slyšel jsem, že město změnilo názor 
a zastavilo přípravu stavby supermarketu 
v Hrádku. Je to pravda?

Pravda může být jedině to, že jste to 
slyšel. Jinak to v žádném případě pravda 
není. Stavbu jsme vždy podporovali a pod-
porovat budeme. V současné době probíhá 
„papírová válka“ – investor si musí vyřídit 
potřebná povolení ke stavbě. Cesta k získá-
ní stavebního povolení není ani krátká, ani 
jednoduchá. Účastníků řízení a požadavků 
na stavbu je mnoho, a ne všichni účastníci 
řízení mají zájem na tom, aby supermarket 
v dané lokalitě stál. 

Věřme, že záležitost se podaří vyřešit 
tak, aby byl záměr výstavby realizován pod-
le původního předpokladu – tedy do konce 
roku 2011. Za město jen opakujeme – my 
jsme rozhodně pro. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Upozorňujeme majitele psů, že podle
platné obecně závazné vyhlášky města je
místní poplatek ze psů splatný do 15. úno-
ra 2011.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na Měst-
ském úřadě ve Slavičíně – ekonomický
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 re-
ferentka ekonomického odboru p. Čížová,
tel. č. 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.

Město Slaviičín v ssouladu s ustannove-
ním § 39 odst. 1 zákoona č. 128/20000 Sb., 
o obcích, vyhláásilo zámměr na prrodej nnemo-
vvitého majetkuu městaa Slavičínn.

Předmětem prodeje je bytová jednotka
č. 583/36, zapsaná v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
katastrální pracoviště Valašské Klobouky,
na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec
a katastrální území Slavičín, včetně pří-
slušenství a podílu na společných částech
domu č. p. 581-583 a podílu na pozemku
parc. č. st. 631/1.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím
o velikosti 2 + 1 o celkové podlahové ploše
60,8 m2, ve 4. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé
Pole ve Slavičíně a podíl na společných

PPoplatek za 1 ppsa, pooplatek zza druhhého 
a každého dalššího psaa:

Slavičín
Bytový dům 1 000 Kč, 1500 Kč
Rodinný dům 200 Kč, 300 Kč
Osoba pobírající důchod 200 Kč, 300 Kč

Hrádek, Divnice, Nevšová
Bytový dům 500 Kč, 750 Kč
Rodinný dům 100 Kč, 150 Kč
Osoba pobírající důchod 100 Kč, 150 Kč

Pokud nebude místní poplatek uhrazen 
ve stanoveném termínu, bude poplatek 
poplatníkovi vyměřen, a jeho úhrada vymá-
hána v souladu se zákonem o správě daní 
a poplatků. V takovém případě může být 

částech budovy č. p. 581-583 a na pozemku 
parc. č. st. 631/1.

Výběrové řízení na kupujícího, které 
bude provedeno formou aukce, proběhne 
dne 7. února 2011 v 15.30 hodin v zasedací 
místnosti budovy radnice ve Slavičíně (su-
terén, dveře č. 115)

Prohlídku bytové jednotky lze dohodnout 
na telefonním čísle 604 715 537 – pan Sláma. 
Podmínky výběrového řízení
účastníci: bez omezení s podmínkou 
úhrady kauce
nejnižší podání: 650 000 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. 60152924661/0100, variabilní symbol 
IČ nebo RČ 

Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2011
sazba poplatku navýšena až na trojnásobek
základní sazby. 

Majitelům psů, kteří držení psa dosud
neohlásili, připomínáme zákonnou po-
vinnost ohlášení držení psa do 15 dnů
od jeho pořízení. Taktéž osoby, které jsou
od placení místního poplatku ze psů ze
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 – Tis-
kopisy a formuláře – Ekonomický odbor)
nebo přímo na ekonomickém odboru MěÚ.

Ivana Čížová,
Ekonomický odbor MěÚ Slavičín

lhůta pro složení kauce: začíná běžet 
dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí
zahájením výběrového řízení, tj. 7. 2. 2011
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. Marti-
na Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM,
tel.:  577 004 830. 
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Pracovnice sociálního odboru Měst-
ského úřadu Luhačovice budou na Měst-
ském úřadě ve Slavičíně (místnost č. 208
v přízemí) přebírat žádosti o příspěvek
na provoz motorového vozidla na kalen-
dářní rok 2011.

Příspěvek na provoz
motorového vozidla

Termín:
pátek 11. 2. 2010 od 8 do 14 hodin
K ověření předložte následující doklady:
velký technický průkaz
občanský průkaz držitele vozidla a zdra-
votně postiženého občana
průkazku mimořádných výhod (ZTP,
ZTP/P)
listinu o ustanovení opatrovníka (pokud
je opatrovník stanoven soudem)

Formuláře žádostí o příspěvek na pro-
voz motorového vozidla jsou k dispozici 
na Sociálním odboru MěÚ Luhačovice 
(tel.: 577 197 277) a na Odboru sociálních 
věcí MěÚ Slavičín (tel.: 577 004 840).

Na MěÚ Luhačovice se budou žádosti 
přebírat v průběhu celého roku 2011. 

Jarmila Lišková, vedoucí Odboru 
sociálních věcí MěÚ Slavičín

Krrádeež tteleevvizorů 
p yv pprůmmyyslovvvém areállu
Dne 12. 12. 2010 se vloupal zatím neznámý

pachatel do skladovací haly v průmyslovém
areálu ve Slavičíně a odcizil dva LCD tele-
vizory zn. LG v celkové hodnotě 28 000 Kč.
Do současné doby nebyl pachatel krádeže
policií zjištěn a ve věci je prováděno šetření.

Fyyzickké nappadení vve VVallentověěě
Dne 20. 12. 2010 napadl fyzicky 35letý

muž nejprve svoji matku a následně i otce,
který se poškozené zastal. Při fyzickém
napadení utrpěla poškozená zlomeninu
nosních kůstek a podlitiny v obličeji. Policie
v současné době provádí ve věci šetření pro
podezření ze spáchání přečinu týrání oso-
by žijící ve společném obydlí, za což hrozí
podezřelému trest odnětí svobody na šest 
měsíců až čtyři roky.

Krrádeež osoobního mootorrového vozidlla 
vee Slaaviičíněěě 

Dne 31. 12. 2010 došlo ve Slavičíně ke krá-
deži osobního auta zn. Ford Escort. Šetřením
policie bylo zjištěno, že vozidlo odcizil pří-
buzný poškozeného, který nevlastní žádné
řidičské oprávnění a s vozidlem si udělal
okružní jízdu kolem Slavičína. Podezřelému
bylo policií sděleno podezření ze spáchání
přečinu neoprávněného užívání cizí věci,
za což může být potrestán odnětím svobo-
dy až na dvě léta, nebo zákazem činnosti.

Za řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění hrozí podezřelému pokuta ve výši
25 – 50 tis. Kč a zákaz činnosti až na dva roky.

Krrádeež fifi naanční hootovvosssti z kannncelářee 
Dne 20. 12. 2010 odcizil neznámý pachatel

z kanceláře fi rmy v průmyslovém areálu
ve Slavičíně fi nanční hotovost v celkové
výši cca 130 tis. Kč. Do současné doby nebyl
pachatel krádeže policií zjištěn a ve věci je
prováděno šetření.

Policie radí
Náásilíí naa seeeniorech ppáchhhané v rrodině

Senioři jsou lidé často osamocení, nemoc-
ní, zesláblí, bezradní, vystrašení, lítostiví,
nedůvěřiví, nebo naopak velmi důvěřiví,
a proto mohou být a jsou lehce ovladatelní.mohou být a jsjj ou lehce ovlad
Někteří staří lidé jsou bohužel vystavenií staří lilililililidédédédédédé j j j j j jsosooooouuuu uu bobobobobobohuhuhuhuhuhužel vy
násilnému chování ze strany členů vlastnímu chchchchchchovvvvvvánánánánánáníííí zezezezezeze strtrtrtrtrtrany y y y y y člčlčlčlčlčlenů 
rodiny. Takové jednání začíná většinouTaTaTaTaTaTakoooooovévévévévévév  j j j j j jeddddddnánánánánánání zzzzzzačačačačačačíníníníníníná á á á á á vě
mírnějšími projevy jako je okřikování,šíííííímimimimimimi p roooooojejejejejejevyvyvyvyvyvy j j j j j jakakakakakakooooo o je ooookřkřkřkřkřkřik
ponižování, omezování a přikazování. Bo-vávávááváváníníníníníní, , , ,,, omomomomomomezezezezezezooovovovovovovvovvvo ánánánánánánánánání í í í í í íííí aa a aa a přpřpřpřpřpřikikikikikikazazazazazazovovovvvová
hužel takovéto chování se pomalu ale jistěakokokkokok vvévvvv to chohohohohohováváváváááááváváááánnínínínínínnín  ssss s seeeeee pomamamamamamalulululululu a
může proměnit ve větší násilí, které pakprooooooměměměměměměnit t t t t t veveveveveve v v vvvětětttttšíšíšíšíšíší nn nn nnnnnásáááá ililililililí,í,í,í,í,í, k k k k k kte
již nebude ve Vašich silách zastavit. Totoudedeeeee v v v v v veee e VVVVVVašichhhhhh s  ilách hhhhh zazazazazazaststsstststav
jednání je třeba zastavit v samém počátkuí je ttřeřeřeřeřeřebabababababa zzzzzzasssssstaaaaaavivivivvv t ttttt v vvvvv saaaaaamémmmmm m p
i za cenu, že své blízké nebudete vídat. Měj-u, že své ééééé blblblblblblízízízízízízkékékékékéké nnnnnnebebebebebebudete víd
te na paměti: pokud se Vám zdá, že danouě i k d Vá dá ž
situaci nezvládáte, hledejte rychle pomoc
u odborníků. Například u lékaře, nebo

Policie České republiky informuje
na linkách důvěry, které fungují obvykle 
v nepřetržitém provozu. 

Náásilíí naa seeeniorech mmimmmo rodinnnu
Násilí páchané na seniorech někdy 

bohužel probíhá i mimo rodinu jako forma 
nedostatečné přiměřené aktivity vyskytující 
se tam, kde je očekávána s důvěrou, což způ-
sobuje bezpráví, poškození, zranění, bolest 
či strach starších lidí. Jedná se o domovy 
důchodců, seniorské domy nebo penziony 
či lůžková zařízení se zdravotní péčí. Perso-
nál, který necitlivým přístupem zanedbává 
úmyslně či z nedbalosti péči o seniory, se tak 
dostává do roviny pachatele.
Formy násilí mimo rodinu:
 nedostatek poskytovaných pečovatel-
ských služeb,
neinformovanost o právech,
nesrozumitelná nabídka práce,
nepřiznání práva na kvalitu života a spo-
lečenské kontakty.

Důůležžitáá telleefonní číssla
Policie České republiky 158
Městská policie 156
Záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150
Jednotné evropské číslo tísňového volání112í
Život 90 Senior 800 157 157 
Elpida – Linka seniorů 800 200 007
Bílý kruh bezpečí 257 371 110

Nprap. Milan Tyleček,
vrchní inspektor

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana
Pivečky nabízí zdarmapro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhod-
něné osoby a mládež vzdělávací aktivity
na Horním náměstí č. 111:
 Volný přístup na počítače s připojením
na internet: Po, St do 18 hodin, Út do 14 ho-
din, Čt, Pá do 16 hodin. 

Můžete využít asistenci pracovníka
nadace, který Vám poradí při práci s PC
nebo pomůže s vyhledáváním informací
a pracovních míst na webových serverech.
V případě konání kurzů v době provozních
hodin je provoz pro veřejnost omezen.

 Aktuálně plánované kurzy s předpokla-
dem otevření v únoru nebo březnu 2011

podle počtu zájemců:
Základy práce na PC
Práce na PC pro pokročilé
Domácí ošetřovatelská péče (DOP), vhod-
ný pro osoby, které se starají o nemocnou či
handicapovanou osobu v domácím prostředí
a potřebují získat potřebné informace a do-
vednosti. 
Jednoduché a podvojné účetnictví

 Průběžně se můžete hlásit i do kurzů
Práce s programem PowerPoint
Tvorba webových stránek včetně grafi c-
kého designu (i pro mládež od 10 let). 
Práce s internetem
Práce s multimédii na PC
Domácí ošetřovatelská péče 2, který je
navazujícím kurzem na kurz DOP

Základy keramické tvorby, řemeslný 
kurz

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 STŘEDUod 16 hodinmůžete 
v domě č. p. 96 na Horním náměstí navště-
vovat DÍLNU INSPIRACE. 
 Plán aktivit v dílně na únor 2011:
2. 2. a 9. 2. Šitý patchwork
16. 2. a 23. 2. Šitá přáníčka

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

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

Informace Vzdělávacího střediska
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Základní škola Slavičín-Vlára
Škkolnní aaktivvvity 

Žáci 9. ročníku se utkali v pátém kole
gramatické soutěže O krále pravopisu.
Proběhla školní kola konverzační soutěže
v anglickém jazyce a Olympiády z českého
jazyka.
 Národopisný soubor Slavičánek vystoupil
se svým folklorním pásmem na Valašském
bále.
 Lyžařského výcvikového kurzu na Soláni
se zúčastnili žáci 7. ročníku.
Naše škola uspořádala pro žáky 5. tříd ZŠ
Vlára, Malé Pole a Rokytnice další ročník
tradiční Páťákiády.
Předškoláky a jejich rodiče jsme uvítali
u zápisu do 1. třídy, při kterém je po celou
dobu návštěvy doprovázely pohádkové po-
stavy. Dárky pro budoucí prvňáčky vyrobily
děti ze školní družiny.
 Pohádkový muzikál Sněhurka zhlédly
v Městském divadle ve Zlíně děti 2. tříd. 
Děti ze školní družiny a klubu
závodily ve sjezdu na bobech.
 Zimní módní přehlídku si připra-
vily děti ve školní družině a klubu.
Pracovnice Školního informač-
ního centra vyhlásily žákovskou
anketu s názvem „ŠIC a já“, ve které
zjišťovaly spokojenost žáků s čin-
ností centra. Výsledky ankety budou
zveřejněny příští měsíc.
Členové žákovského parlamentu
se sešli na své další schůzce se školní meto-
dičkou prevence.
Proběhly třídní schůzky našich učitelů
s rodiči.

Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele

Beezvaa „„PÁŤŤŤÁKIÁDDA““

Začátkem ledna se sportovní hala ve Sla-
vičíně opět stala dějištěm přátelského setkání

žáků 5. tříd ze základních škol Vlára, Malé 
Pole a Rokytnice. Téměř stovka páťáků se 
mohla zúčastnit dopoledne plného her, 
zajímavých kvízů, sportování i zábavy. 
Rozlosováním byly utvořeny z jednotli-
vých škol smíšené skupiny, které mohly 
na 10 stanovištích zasoutěžit v zajímavých 
sportovních disciplínách, řešit různé vě-
domostní a dovednostní úkoly. Na závěr se 
všichni utkali ve vybíjené. Program doplnilo 
vystoupení roztleskávaček ze ZŠ Vlára. Za to, 
že všichni plnili své úkoly na jedničku, do-
stali sladkou odměnu. Chtěli bychom, aby se 
při společných akcích, jako je „Páťákiáda“, 
„Zábavné tvořivé dílny“ a další, setkávaly 
děti z různých škol, aby poznaly prostředí 
a nové kamarády, se kterými v září v šesté 
třídě usednou společně v lavicích.

Mgr. Naděžda Zemánková

Jménemm škooly a jmméneem žákůů naší 
školy bych chtěl podděkovvat Osadddnímu 
výboru v Hrádkku za fifi nannční darr z vý-
těžku akcee Rozssvícení í vánoočního ssstromu 
2010 v Hráádku. 

Poskytnutý ddar budde pouužit výhhhradně 
pro potřebby žákků školly. 

Mgrr. Josef FFusek, 
Základdní škkola praaktickká a Záákkladní 

škoola speeciální í Slaviičín v HHHrádku

Hrádecká škola děkuje

SOŠ Slavičín pořádá ve středu 9. úno-
ra v době od 8 do 17 hod. den otevřených 
dveří.

Zájemci si mohou prohlédnout školu 
včetně pracovišť odborného výcviku 
a získat informace o uplatnění absolventů 
po ukončení studia spolu s informacemi 
o spolupracujících regionálních fi rmách.

Dále budou mít možnost konzultovat 
s výchovnými poradci i učiteli vhodnost 
oborů vzdělávání a seznámí se s projek-
tem „Rovná šance“ pro sociálně a zdra-
votně znevýhodněné žáky.

Mgr. Jana Kubíčková

SOŠ SlavičínS
Deen ooteevřeeených ddveeří

Hned na začátku ledna jsme dětem 
nabídli 6 nových zájmových kroužků 
pro období druhého pololetí školního 
roku 2010/2011.
Ve druhém poschodí zařízení jsme pro
celý měsíc leden připravili v souvislosti 
s novou nabídkou zájmového kroužku 
prezentaci papírových modelů pana 
Zdeňka Pazdery. (Modely určitě zvládnou 
i případní zájemci z řad žáků 1. stupně 
základní školy.)
Ve spolupráci s prodejnou zdravé vý-
živy Jitřenka připravujeme další kurzy 
zdravého vaření v DDM.
Dokončujeme nabídku letní činnosti 
2011. 
Připravujeme program na období jar-
ních prázdnin; najdete v něm například 
možnost návštěvy fi lmového představení 
Kuky se vrací v Golden apple Zlín, kou-
pání v nově otevřeném krytém bazénu 
v Luhačovicích a další nabídky aktivit.
Děkujeme fi rmě AUTODÍLY PROFI 
Slavičín za sponzorováni některých 
aktivit zájmového kroužku Atletika pod 
vedením paní Marie Vaculíkové.

Pedagogické pracovnice 
DDM Slavičín

Zprávy z Domu dětí 
a mládeže ve Slavičíně

Projekt přeshraniční spolupráce mezi 
ZŠ Vlára a ZŠ Janka Kráľa v Nové Dubnici 
je v plném proudu. Zatímco odborná fi rma
pracuje na rozvodech nové multimediální 
učebny, pracovní týmy ze škol připravují 
společné hodiny a videokonference. 

Snímek je z lednové společné pracovní 
schůzky, na které byl domluven harmono-
gram i obsah společných hodin.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel
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Milí žáci 9. tříd základních škol. 
Gymnázium pořádá e-learningové

semináře zdarma pro Vás, kteří budete
absolvovat přijímací zkoušky z Obecných
studijních předpokladů na naší škole. Žák
bude přes internet moci řešit úlohy z OSP,
které mu budou učiteli gymnázia opravová-
ny a zasílány zpět s komentářem k řešení.
Žák 9. třídy se písemně přihlásí na adresu:
gyslav@gjpslavicin.cz do 14. 2. 2011, poté
mu bude zpět odesláno na jeho e-mail zadá-
ní do e-learningového kurzu. Vypracované
úlohy odešle žák nejpozději do 23. 2. 2011
na gyslav@gjpslavicin.cz. V Den otevře-
ných dveří 23. 2. 2011 ve 14 hodin v učebně
221 na gymnáziu proběhne komplexní
vyhodnocení, srovnání, analýza všech
zúčastněných žáků.

Přřijímmaccí zkkkouškyy naaneeečisto 
p yprro žákky 9... tříd

V pondělí 28. 2. 2011 proběhnou na gym-
náziu centrálně řízené zkoušky nanečisto
fi rmou SCIO. 

Poojeďďtee s nnámi naa záájezzzd 
Ve druhé polovině května 2011 se téměř

30 studentů našeho gymnázia zúčastní
9denního výletu do Anglie a Walesu. Bude
to poznávací zájezd, při kterém budeme
mít možnost vidět spoustu zajímavých míst 
a vyzkoušet si nové věci. 

Tentokrát totiž, kromě už poměrně známé
Anglie, navštívíme i Wales. Tato stará a le-
gendami opředená země není nám Čechům
až tolik známá a určitě stojí zato ji alespoň
trochu poznat. Wales je plný starodávných
hradů a jiných historických staveb, ale má
především krásnou a sytě zelenou přírodu.
V této zemi se chystáme navštívit nejvyšší
horu Snowdon a dále např. hrad Caernarfon
– místo korunovace prince Charlese princem
waleským.

V Anglii navštívíme další velké množství
atraktivních míst, např. prehistorickou pa-
mátku Stonehenge, římské lázně ve městě
Bath, Oxford a některé jeho slavné koleje,
Liverpool – město fotbalu a slavných Beatles,
Stratford nad Avonou – rodiště W. Shake-
speara, Windsdor – víkendovou residenci
královny Alžběty II. a samozřejmě Londýn
se všemi jeho nejzajímavějšími místy.

Cestovat budeme plně vybaveným zájez-
dovým autobusem a přes kanál La Manche
pojedeme dvěma způsoby – jednou trajektem
a poté vyzkoušíme i Eurotunnel. Spát bude-
me v anglických rodinách, kde pro nás bude
zajištěna celodenní strava, takže studenti
budou mít nespočet příležitostí vyzkoušet 
si angličtinu a navázat nové kontakty. Tato
zkušenost se jim může někdy v budoucnu
hodit! 

Pro studenty a žáky všech okolních škol, 
a taktéž širokou veřejnost máme zajímavou 
nabídku:

Zůstává stále ještě asi pět volných míst, 
tak pokud byste se s námi chtěli zúčastnit 
tohoto zajímavého zájezdu, máte jedineč-
nou příležitost! 

Cena zájezdu je 10 390 Kč a zahrnuje 
dopravu, ubytování v hostitelských rodi-
nách s celodenní stravou (večeře a snídaně 
v rodině, oběd formou balíčku), průvodce 
a pojištění. Zájezd se uskuteční ve dnech 
14. 5. – 22. 5. 2011.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat 
těmito způsoby: 

Mgr. Markéta Bačová – tel. 737 176 989, 
777 091 435, e-mail: marketa.bacova@
centrum.cz, nebo tel. školy 577 342 724.

Mgr. Markéta Bačová, organizátorka 
zájezdu

Ruubikkonn naaa Gymnnázziu
yJaana Pivvečkkky Slavvičíín 

Cílem soutěže je upozornit na vybrané 
právní normy, formou osvěty prohlubovat 
znalosti zákonů a vytvářet společenský tlak 
na jejich dodržování, upozornit vybrané 
cílové skupiny na problematiku zákazu 
přístupu nezletilých k sázení, zvýšit právní 
povědomí o zákazu kursového sázení ne-
zletilým do 18 let, zabránit dětem a nezle-
tilým v přístupu k sázení a rozvíjet jejich 
kompetenci k zodpovědnému rozhodování. 

Formou vědomostní, zábavné a prožit-
kové soutěže se žáci poměřují ve znalostech 
zákonů a práva, vyzkouší si své možnosti 
a modelově i sázení. Žáci si prožijí rizika 
spojená se sázením, budou vedeni k uvě-
domění si vlastních hodnot a postojů a tím 
k zodpovědnému rozhodování.

Soutěží školní pětičlenné týmy. Vítězové 
postupují do okresního kola. Závěr soutěže 
proběhne v Senátu Parlamentu ČR, kde se 
setkají nejlepší žákovské týmy ze všech 
třech krajů. 

Bc. Marie Stejskalová
http://www.gjpslavicin.cz/cz/

aktuality/ - a367

Gymnázium Jana PivečkyGG
Na gymnáziiu proběěhne 23. února 2011

Den otevřených dveří pro zájemmce o sstudi-
um do prvních ročníkůů. Přihláššky je nnutno 
odevzdat nejpoozději ddo 15. břřezna 22011. 
Prosíme, aby uchazeeči na ppřihláškách 
ke studiu vyplnili kóddy podle vybraného 
studijního obooru: 
pro žáky z 55. tříd gyymnáziuum osmmileté 
– 7941K81 gymmnáziumm,
pro žáky z 99. tříd ggymnáziuum čtyyřleté 
– 7941K41 gymmnáziumm,
pro žáky 9. ttříd ZŠ e-learninngové ssemi-
náře zdarma.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na gymnáziuu: 23. únnora 20111
po celý den ood 8.00 ddo 17.30 hodinn
pro žáky 5. třříd a 9. ttříd ZŠ

Srdečně Vás zveme na 

STUDENTSKÝ PLES
4. 2. 2011 od 20.00 hodin

Hudba: DJ Řepa
Předprodej na gymnáziu

Prrogrramm MMMC Slavvičín nna únorr

 Út 1. 2. 10 hod. Básničky s pohybem (pro
děti 2 – 6 let)
 St 2. 2. 15 hod. Tvořílek – Karnevalová
maska (pro děti 1 – 6 let)
 Čt 3. 2. 10 hod. Hudební miniškolička
(pro děti 1 – 6 let) 
 Po 7. 2. 10 hod. Tanečky (pro děti 1 – 6 let)
 Út 8. 2. 10 hod. Čtenářem od batolete –
Půlhodinka zábavné četby pro nejmenší,
součástí jsou jednoduché hry, hádanky
a úkoly v podání pracovnic Městské
knihovny Slavičín 
 St 9. 2. 15.30 hod. Angličtina hravou
formou (pro děti 3 – 7 let)
 Čt 10. 2. 10 hod. Hry pro všestranný
rozvoj dítěte (pro děti 2 – 6 let),
15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA
s Janou Melichaříkovou

Út 15. 2. 10 hod. Zvídálek – poznáváme
přírodu (pro děti 2 – 6 let)
St 16. 2. 10.00 hod. Hry pro všestranný
rozvoj, 
15.30 hod. Angličtina hravou formou (pro
děti 3 – 7 let)
Čt 17. 2. 10 hod. Pohybové hrátky (pro
děti 1 – 6 let)
Po 21. 2. 10 hod. Cvičení na míčích pro
maminky
Út 22. 2. 10 hod. Básničky s pohybem (pro
děti 2 – 6 let) 
St 23. 2. 10 hod Hudební miniškolička
15.30 hod. Přednáška s MUDr. Hanou Tka-
dlecovou – epidemiologem KHS ve Zlíně,
o možnostech očkování a nejčastějších
infekčních nemocech dětského věku
Čt 24. 2.10 hod. Tvořílek – Šaty pro pa-
nenku (pro děti 1 – 6 let), 
15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA
s Janou Melichaříkovou

Volná herna:
po 9 – 12, út 9 – 12, 13 – 16, st 9 – 12, 
13 – 17, čt 9 – 12 
Cvičení pro těhotné:
každou st od 16 hod. 

MC Slavičín ve spolupráci s Nadací Jana
Pivečky nabízí od března osobám na ma-
teřské a rodičovské dovolené vzdělávací
kurzy v prostorách MC
Základy práce s PC
Práce s PC pro pokročilé
Práce s internetem
Základy keramické tvorby
Paličkování
Patchwork
Pletení z novinového papíru. 
Hlídání dětí je zajištěno. 

Více na tel.: 732 343 379, nebo osobně
v sídle MC Slavičín (v budově 1. stupně
ZŠ Vlára).

Kontaktní údaje – tel.: 731 870 221
Web: http://mc.slavicin.org/
e-mail:info@mc.slavicin.org

Mateřské centrum Slavičín
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NAROZENÍ
Bohumil a Petra Uhrovi – dcera Petra
Alois a Dita Studeníkovi – dcera Petra
Michal a Marie Ťulpovi – dcera Ivana
Lukáš a Olga Peškovi – dcera Sára
Petr a Markéta Křížkovi – syn Vojtěch
David Zachar a Jana Pavlíková – syn Filip

j j pPokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA PROSINEC

ÚMRTÍ
 5. 12. 2010 Vlasta Pazderoová, 88 let, Slavičín
 8. 12. 2010 Bohuslav Kozuubík, 51 let, Slavičín
 15. 12. 2010 Anna Machů, 667 let, Slavičín
 17. 12. 2010 Anna Bělínová, 75 let, Lipováá 75 l t Li á

Radomil Polách a Šárka Kostková – syn
Radek

SŇATKY
Karel Malaník a Věra Vymazalová

Dne 25. února 2011 vzpomeneme 
5. smutné výročí naší milované 

maminky a babičkymaminky a babičky, 
panní Boženy ZÁDRAPOVÉ.

y y

S lááskou a úctou vzpomíná
dcera s rodinou.

Dne 55. února 2011 si připomene-
me 1010.10  sm tutnutnéé vé ýýroý číčíčí úúúmrtítítí 
pannna Fa FFFranrantištiškaka a TOMTOMÁNKÁNKAA 

ý

z Rokytnice.
S láskoou a úctou vzpomínají man-

žeelka a dcery s rodinami.

Dnee 16. 2. 2011 vzpomenenenenemmme mm
5. smutné výročí úmrtí paníníníníní 
MaMarrieie HRDHRDKOVKOVÉ zÉ z Hr Hrádkkkkkádku.u. 

ý p

S lááskou a úctou vzpomíná áááá
manžel a děti s rodinamiiimii.

Dne 21. února 2011 vzpomeneme
15. výročí úmrtí pana 

Luubomíra KLUMPNERA.
Letos by také oslavil 

55. narozeniny.
Vzpommínají dcery Zuzana a Dita 

s rodinami.

Děkujji touto cestou všem za pro-
jevení soustrasti a květinové dary
při poosledním rozloučení s paní 
Annnou BĚLÍNOVOU z Lipové.

p p p

Syn OldřichSyn Oldřich

Dne 12. února 2011 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana 

Stanislava RAKA ze SlavičínaStanislava RAKA ze Slavičína.
SS lS lássskou a úctou vzpomínají 

maaanžeeelka, dcera Jana a syn Petr
s rodinami. 

Dnnne 9. února 2011 vzpomeneme 
2. ývýrý číočí dd od úú úm tíírtí pana 
Josssefaefaefa ČAČA ČADYDYDY z Pz Pz Petretretrůvkůvkůvkyyy. 

ý p

S llláskooou vzpomínají a za tichou
vzpooomínnnku děkují manželka a děti 

s rodinami.

Dnnne 15. 2. 2011 uplynnnne eee
110 let od úmúmúmúmmrtírtírtírtí pa papapp na a

Jaroooslo ava RAKA KA KA KA K z Dz Dz Dz Dz Divnivnivnii ic.ic.ic.icic. 
Stááálou vzpomínku mu mu mu u vu u ěnuěnuěnunuují jí jí íí ro-ro-ro-ro-o

dičeee, sestra Aninainainainaina s s sss rodrodrododdinoinoinoinonou a sy sysyyyn n n nn
Lukáš ášáššš s rs rs rs rrodiodidididiinounounounounou..
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ve svéééé papa pappamětmětmětmětmětii.ii

Dnnne 3. února 2011 uplyne 10 let 
od úúmrttí pana Jiřího RAKA a dne 

11.. únoora 2011 by oslavila paní 
Hedvikvikvikaa Ra AKOVÁ 75. narozeniny.

y p

Za tichou vzpomínku děkuje dcera 
Eva a syn Jiří s rodinami.Eva a syn Jiří s rodinami

Dne 16. února 2011 vzpomeneme 
6. výročí, kdy nás opustila 
naše milovaná maminkanaše milovaná maminka, 

manželka, dcera, paní 
Marcela CARBOLOVÁ ze Slavičína.

p

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

CarCarbolbolovaova..

DneDnenene 24 24 24 24. února 20110110111 vvzvv ppomp ennneme mememe
2. 22. výrvv očíí úmmmrtírtírtírt  mm mam minmm ky yy

a bbbabababičkykyky, p, p, paníanan  
ŠtěŠtěŠtěpánky MÜMÜNMÜ STTET RRROVÉ.

y ppp

S lS lS lS láskáskáskáskou vzpomíííínajnajnajna í dí ddí dcererrra Marie, 
sysysyny ové Jaaaarosrosrosr lavlavlavv a a a a JosJosJosefef efef s rs rs rooodinamaamami. 

Vzpomeňte ss s s námnámnámmi.i.i.i

DnDnDnDne 18181888. ú. ú. ú. . únornornornorno a 2a 2a 2011011011011011 vzvv vv pompompompompomeneenenenen me 
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nnné manmanmannmanželželželllky,ky,ky,ky,ky, ma ma mimiminm ky, 
babbbbbičkičkičkičkičky ay ay a p pr p abaabaababaababičbičbičičičkykyky,ky  paní

Antonninie Ve Ve VVRBORBORBORBOBOVÉ VÉVÉ VÉVÉ zeze zz Slavičína.
yyyyy pp y p

S láskkkkououou oou vzpvzpvzpvzppomíomímío ínnnajn í manžel, 
a syn EmiEmiEmiEmiEmil, l, l, ddcdceddc ry Antonie

a Danaanaanaa ss s rodinami.

Dne 5. února 2011 by se dožil 
70 let pan Štěpán JURÁČEK

yy

ze Slavičína 
a dne 8. února si připomeneme 
10. smutné výročí jeho úmrtí.

Vzpomínají manželka 
a dcera s rodinou.a dcera s rodinou

Dne 6. února 2011 
si připomeneme 1. smutné 

výročí úmrtí pana výročí úmrtí pana
tnice.Antonína GONI z Rokyt
tichouS láskou vzpomínají a za 
ka a děti vzpomínku děkují manželk

s rodinami.

menemeDnDneDneDn  1.1.11  ún ún únúnoraoraora 2020202011 11 1111 vzpvzpvzpzpomooo
a 3. 3. 33 výrvýrvýrvýročíočíočíočí úmúmúmúmrtírtírtírt  pa pa pap n
čína.AloAloAloAloiseiseiseise RARARARAŠKYŠKYŠKYK  zezez  SlSlSllaviaviiavič

ýýý ppp

kuje syn ZaZa Za tictictichouhouhou vzvz vzpompompomínkínkínku du du děk
JiřJiřJiří sí sí s ro ro rodindindinou.

meneme Dne 6. února 2011 vzpom
nky, paní 5. výročí úmrtí naší mamin
rárádkudku..AndAndělkělky Ry RUČKUČKOVÉOVÉ z z HrHr

y pý

nají dětiS láskou a úctou vzpomín
s rodinami.

Pořadatelé Farního plesu 
srdečně děkují všem sponzorůmí
za jejich štědré dary do plesové tombo-
ly. Výtěžek v částce 25 760 Kč byl
věnován Charitě sv. Vojtěcha
ve Slavičíně.

MUDr. Jolana Malotová 
16., 17. a 18. února neordinuje.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

MUDr. Marie Častulíková 
v průběhu jarních prázdnin
14. 2. 2011 – 18. 2. 2011
DOVOLENÁ. 
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková.

MUDr. Roman Űberall oznamuje, 
že ve dnech 14. – 18. 2. 2011 ne-
ordinuje.Zastupuje MUDr. Radmila
Pinďáková na poliklinice.
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Další ročník charitativní akce Strom přá-
ní Leja salonu pro dětské domovy Bojkovice
a Smolina se díky Vám opět vydařil! Dosáhlo
se nevídaného úspěchu, každému dítěti se
povedlo splnit hned dvě přáníčka – přání
snů i skromnější přáníčko. Pro oba dětské
domovy se tak i letos slavičínský Strom
přání stal jedním z hlavních zdrojů dárků
pro děti k Vánocům.

Děti z obou dětských domovů si původně
namalovaly 2 dárečky (přání snů a skromněj-
ší přáníčko), přičemž už splněním jednoho
z nich by jim Ježíšek udělal velikou radost.
V Leja Salonu (K Hájenkám 312, Slavičín)
pak bylo umístěno album s těmito obrázky.
Bylo na lidech, aby si vybrali, který z dárku
si mohou dovolit pořídit a přinést pod Strom
přání. 

„Dárky předčily naše očekávání,“ říká
dojatá ředitelka Dětského domova Smolina
Ludmila Chalánková, „chtěli bychom velmi
poděkovat všem hodným lidem nejen z okolí
Slavičína, protože víme, že dárky pro naše
děti lidé posílali organizátorům do Leja
salonu z celé republiky.“ 

Děti se tak na Štědrý den radovaly z dárků,
které by jim jejich rodiče pořídit nemohli.
Menší holčičky si přály bárbínky s domečky,
větší kosmetiku a MP4 přehrávače, u men-
ších chlapců vedla autíčka a u těch větších
sportovní potřeby a přehrávače hudby. Mezi
nejtajnější a současně nejnákladnější sny
patřily dotykové mobilní telefony, žehličky
na vlasy nebo lega. 

Základním rysem akce je její průhlednost 
– dárky jsou důsledně evidovány a díky video
a fotodokumentaci lidé přesně vědí, co se
s jejich dárečkem stalo. Vše je umístěno v ga-
lerii na webu salonu http://lejasalon.weebly.
com/ a také na jeho profi lu na facebooku.
Od přinesení dárečku pod Strom přání až
po převezení a předání dárku v domovech.

Za organizátory akce můžeme říct, že
máme na Ježíška jediné přání, a to aby

těchto akcí nebylo zapotřebí. Záleží to ale
jen na našich zákonodárcích, protože Česko
kvůli současné legislativě upřednostňuje
ústavní péči nad profesionální pěstounskou
péčí v náhradní rodině. Všem lidem, všem
sponzorům a mediálním partnerům moc
děkujeme za jejich velkorysost!

Velké díky za pomoc dětem patří nejen
všem jednotlivcům, ale také ostatním sub-
jektům, které akci podpořily a bez nichž
by se zdaleka nepodařilo akci tak úspěšně
zrealizovat: Makro, Alza.cz, Rudolf Jelínek,
JUMPee, www.10211.cz, Zlínský deník, Zlin.
cz, Dance rádio, Rádio Zlín, Rádio Rock Max,
Rádio Valaška, Naše Valašsko.

Velmi děkujeme také městu Slavičín
v čele se starostou Jaroslavem Končickým.
Na základě úspěšně proběhnutého třetího
ročníku byl této charitativní akci probí-
hající pod záštitou města udělen grant 
města Slavičín na následující ročník 2011.
Děkujeme také Infocentru Slavičín a všem
obchodníkům a institucím, kteří vyvěsili
plakáty o akci!

Dále za dárky děkujeme všem „Ježíškům“:
Zuzana a Martin Lutonští, Hrabinovi, Křen-
kovi, Gubišovi, kolektiv jídelny ZŠ Slavičín,
Lucie Urbaníková, Nela Orsáková, Alena
Ondrušová, p. Macková, Libuše Pavelková,

Monika Hubíko-
vá, p. Julínková,
Bronislava Janků,
Lenka Dulíková,
Pavla Greschne-
rová, klienti a pra-
covnice Chari -
ty Sv. Vojtěcha,
Petra Orsáková,
Jana Vičanová,
Iva Pinďáková,
Borovi, Martina
Fagulcová, Radek
Bartoš, Romana
Součková, kolek-

Poděkování „Ježíškům“ slavičínského Stromu přání Leja salonu 

Vánoční ohlédnutí
Koloběh života neúprosně odsunul vá-

noční čas do říše našich vzpomínek, přesto 
bychom rádi na tomto místě poděkovali všem 
obětavým a laskavým lidem, kteří mají podíl 
na tom, že i děti v našem dětském domově 
mohly prožít uplynulé Vánoce v klidu a poho-
dě se spoustou dárků – byl to pro ně opravdu 
čas splněných přání. Vážíme si toho, že dárky 
pro ně připravily nejen fi rmy a organizace, 
ale i mnoho jednotlivců. 

Naše poděkování tedy patří rádiu KISS 
PUBLIKUM Zlín, LEJA salonu Slavičín, měs-
tu Valašské Klobouky, fi rmě ORIFLAME, 
fi rmě TVD Rokytnice-Slavičín, ZŠ Lačnov 
– 5. třídě paní Pinďákové, paní Hrabinové ze 
Slavičína, panu Kozubíkovi ze Zlína, paní Li-
buši Matyášové z Valašských Klobouk, paní 
Nýderle z fi rmy MAKRO, panu Janu Samkovi 
a Františku Slovákovi z fi rmy Alza.cz, a. s. 
a mnoha dalším, nejmenovaným dárcům.

Sáblíková Eva, vychovatelka, 
DD Val. Klobouky-Smolina

tiv ZŠ Dolní Lhota, p. Trllová, Alena Foj-
tíková, Dita Bližňáková, Katka a Zdeněk 
Pinďákovi, zaměstnanci VTÚVM, Iveta 
Hubíková, Marie Šmotková, Lucie Hubíková, 
Ludmila Bližňáková, Marie Obadalová, Eva 
Havrlantová s rodinou, Tereza Matušincová, 
Radka Münsterová, Dagmar Humpolová, 
Zdeněk Babulík, Václav Obadal, Monika 
Vašíčková, Eliška Urbanová, pedagogický 
sbor ZŠ Lačnov se 4. a 5. třídou, senátorka 
Jana Juřenčáková, kolektiv policie Slavičín, 
Prchlíkovi, Jana Fojtíková, kolektiv zaměst-
nanců RI Okna, Eva Greschnerová, Tereza 
Koudelová, Dagmar Mňačková, Marcela 
Jánošová, p. Jahnová, Jana Slováková, Marie 
Vincourová, Martina Ševčíková, Ludmi-
la Palová, Eva Hubíková, p. Dvořáková, 
Hana Sláčíková, Lucie Řeháková, Monika 
Svitáková, p. Vrbová, Ondřej a Kateřina 
Skládalovi, Klára Kovářová, Lea Křížková, 
Miroslava Vaculčíková, Simona Salvetová, 
sexta Gymnázia J. Pivečky Slavičín, Marie 
Vulgánová, Monika Findoráková s rodinou, 
Monika Greschnerová, p. Zemánková, 
Horákovi, Jaroslava Dorničáková, Magda 
Hanková s rodinou, Alena Fojtíková, Šárka 
a Pavel Valčíkovi, Marcela Savarová, Danuše 
Ševčíková, Michal Číž, Liba Matyášová, 
Jiří Vrána, paní Humlíčková, Romana Sou-
čková, kolektiv z VALENTA–KOVO, s. r. o., 
Stanislava Střihavková, paní Heklová, Jakub 
Němec z fi rmy Orange Controls, moderátor 
Jiří Panajotis z Dance rádia, moderátor 
Jakub Železný z České televize. Děkujeme 
i všem dalším, kteří z jakýchkoli důvodů 
nechtěli být jmenováni, přesto jsme vděční, 
když máme možnost jmenovitě poděkovat, 
protože je to jediná možnost, jak se za Vaši 
velkorysost alespoň minimálně revanšovat. 

Krásný nový rok za Leja salon přejí 
Markéta Smílková, 

Lenka Málková a Jana Diatlová
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Rekonstrukce sportovní haly SK Slavičín pokračuje 

Rádi bychom veřejnost seznámili s čin-
ností našeho sdružení.

V loňském roce jsme uskutečnili třídenní
rehabilitační pobyt v rekreačním středisku
Jelenovská a poznávací výlet do Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Vystoupili jsme na akci Benefi ce bez bariér,
kterou pro naše a brumovské sdružení Háčko
zorganizovalo o. s. UnArt, a jejíž fi nanční
výtěžek nám byl věnován.

Několikrát jsme se sešli na bowlingu
a prověřili tak fyzické síly dětí, které si to
opravdu užily. Příjemná odpoledne jsme
strávili i při programu, který připravily

pracovnice slavičínské knihovny, za což jim
patří naše velké díky. Dětem udělal radost 
i táborák s pouštěním draků a vánoční be-
sídka, na které jsme se rozloučili se starým
rokem.

Rádi bychom poděkovali našim sponzo-
rům a všem popřáli zdraví a štěstí v novém
roce.

Komu děkujeme: o. s. UnArt, město Sla-
vičín, DHL Solutions, s. r. o., Nicoma, s. r. o.,
HOPA CZ, pan Zvonek, TVD-Technická
výroba, Vinotéka Robert Janota, organizátoři
Plesu po našem a „fašankáři“.

Pavlína Kamenčáková

Ve dnech 28. 12. – 1. 1. a letech 2010 –
2011 se uskutečnil vědecký experiment 
mající za cíl držet skupinu zhruba dvou
desítek jedinců v nezvyklých podmínkách
a pozorovat jejich reakce. Tento pokus do-
stal krycí podnázev „Silvestr jinak“ alias
„Do dna“. V nepříliš sterilním prostředí
skautské základny v Červeném Hrádku
u Sedlčan vznikla navzdory nepříznivým

Přátelé z lásky - sdružení pro handicapované 
děti a mládež ze Slavičína a přilehlého okolí Sbíráme staré autolékárničky (resp. 

chirurgické rukavice a neotevřený 
obvazový materiál – obinadla, fáče, gá-
zové čtverce, náplasti a trojcípé šátky) 
na podporu zdravotnického zařízení 
v keňském Itibo. 

Do konce února můžete staré autolé-
kárničky odevzdávat také v obou slavi-
čínských lékárnách. 

Ve slavičínském infocentru anebo 
v knihkupectví Help (pod Komerční 
bankou) můžete zakoupit charitativní 
kalendář ADRA BangBaby. Podpoříte tak 
školní vzdělávání chudých dětí ze slamů 
v Bangladéši.

Vratislava Bilová 

ADRA – INFO

Experiment „Do dna!“

Vážení rodiče, milé děli a všichni 
ostatní, Skautské středisko Slavičín roz-
šiřuje své řady.

Na sobotu 12. 2. jsme pro Vás připra-
vili zábavné soutěžní odpoledne spojené 
s prohlídkou klubovny a bližším sezná-
mením s naším střediskem v areálu vedle 
Charity sv. Vojtěcha (pod kostelem).

Drobné občerstvení bude zajištěno. 
Zváni jsou všichni, kteří se chtějí pobavit 
a něco se o nás dozvědět. Zvláště oceníme 
týmy rodičů s dětmi ve věku 7 až 15 let, 
což ovšem není podmínkou.

V týdnu před touto akcí též uskuteč-
níme nábor ve školních družinách na ZŠ 
Slavičín a ZŠ Malé Pole.

Těší se na Vás Roman Štěpánek, 
Skautské středisko Slavičín

V roce 2008 proběhla nákladem téměř
6 milionů Kč první část rekonstrukce
sportovní haly SK Slavičín. 

Byla opravena celá vodorovná střecha,
do odtokových žlabů bylo instalováno vy-
hřívání proti zamrznutí, byla provedena
výměna nového, úspornějšího osvětlení
a výměna sedmi obrovských oken od fot-
balového stadionu. Chodby a šatny dostaly
novou podlahu, povrch podlahy v hale byl
vybroušen a dostal protiskluzový nátěr.
Zásadní bylo provedení rekonstrukce
sprch pro sportovce se stále tekoucí teplou
vodou. Ne vždy jsme však s odvedenou
prací spokojeni. Zejména izolace ve spr-
chách byla provedena neodborně a bude
zřejmě předmětem reklamace.

Koncem roku 2010 se podařilo získat 
další malou dotaci z Ministerstva fi nancí
ČR, a to 200 tisíc korun. Rada Sportovních
klubů rozhodla o využití dotace na vybu-

podmínkám laboratoř, v níž se po několik
dní mísily různé lidské povahy a osobnosti.
Výsledná směs vykazovala harmonickou
vůni a barvu. Objevovaly se různé reakce
jednotlivých prvků na různé podněty
– někdo si přišel na své při venkovních
pohybových aktivitách, jiný při vyrábění
svíček, diskuzích či zpěvu. Pokud je mi
známo, žádná z reakcí nebyla tak mocná, že
by daný jedinec vypěnil. Jak by také mohl,
když nad všemi od začátku až do konce bděl
velký Kekel... Nový rok byl nakonec přiví-
tán laboratorně připraveným koktejlem
podávaným ve velkých zkumavkách z toho,
co si každý vypreparoval. Vstup do roku
2011 měl tedy různé příchutě, doufejme, že
některé zůstanou pouze symbolické (jako
třeba kyselost octa). Věřím, že mluvím
i za ostatní členy výzkumného týmu – už
se těšíme na další experiment!

O integračně-zážitkovém kurzu občan-
ského sdružení ŽIVOT TROCHU JINAK
sdělila

Eva Svobodová, účastnice

dování nové kotelny v prostorách sportovní 
haly. Firmou TOP TRIO bylo v rekordním 
čase provedeno přepojení přívodek plynu 
a instalace dvou kondenzačních kotlů 
o výkonu 30 Kw, takže turnaj fotbalových 
přípravek 11. prosince se hrál v příjemně 
vytopeném prostředí. Instalováním nových 
kotlů dojde navíc k úspoře plynu, k daleko 
menšímu znečištění životního prostředí 
a zejména ke zkvalitnění podmínek pro 
její využití. Vždyť zájemců o sportování je 
stále mnoho, ať jsou to děti dvou místních 
základních škol a Gymnázia Jana Pivečky, 
sportovci sdružení ve Sportovních klubech 
Slavičín, nebo četní zájemci o pronájem spor-
tovní haly z řad obyvatel Slavičína a okolí. 

V původní kotelně bude historické zaří-
zení odstraněno a budova bude nabídnuta 
k pronájmu nebo k odprodeji.

Velký dík sportovců patří paní senátorce
Ing. Janě Juřenčáková, která má největší 

zásluhu na přidělení dotace Sportovním
klubům Slavičín.

Děkujeme také městu Slavičín za pomoc 
při vyřizování neskutečného množství
dokladů spojeného s příjmem a vyúčtová-
ním dotace.

V roce 2011 bychom chtěli pokračovat 
v dalším vylepšení sportovní haly, ale
skutečnost je taková, že vše záleží na fi -
nančních prostředcích. Sportovci věří,
že město Slavičín i další sponzoři v rámci
svých možností budou dále rekonstrukci
sportovní haly podporovat.

Rada Sportovních klubů Slavičín

Pozvání na skautské
odpoledne

PŘÍZNIVCI POHYBU, POZOR!
Pokud si chcete dát do těla, zažít fajn hodinku

2x týdně a k tomu ještě zformovat postavu, 
tak neváhejte a přijďte si ZACVIČIT do haly

v pondělí a ve čtvrtek
vždy od 18.30 do 19.30. hod.

Již teď se na Vás těší Pavla a Denisa
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Kuželkářský klub 
Slavičín

Jiihommorravská divize
KKK CAMMO Slavičín B – TJ Sokool Brrno IV, 
soobotta 5. 2. 2011, 14.00 hod.
KKK CAAMO Slavičín B – KK Jiskra Čejkkovicce,
soobotta 266. 2. 2011, 14.00 hod.

Dooroost 22. liga
KKK CAAMO Slavičín – TJ Jiskra Otrrokovvice B, 
needěle 133. 2. 2011, 10.00 hod.
KKK CAMMO Slavičín – TJ Sokol Macchovvá, 
needěle 27. 2. 2011, 10.00 hod.

Zllínsská krajská soutěž
KKK CAAMO Slavičín C-TJ Chropyně B, 
needěle 6. 2. 2011, 9.00 hod.
KKK CAAMO Slavičín C – KC Zlín DD, 
needěle 200. 2. 2011, 9.00 hod.

MMužii 2. liga
KKK CAAMOO Slavičín A – TJ Start Ryychnoov naad 
Knněžnnou,, sobota 12. 2. 2011, 10.000 hood.
(čttyřddráhová kuželna Zlín)

Kuželkářský kluub Slaviččín
www.kkkslavvicin.cz

Pátý turnaj Krajské ligy v Otrokovicích
nelze hodnotit z pohledu slavičínských fut-
salistů jinak, než velmi pozitivně. Ukázalo
se, že mít širší kádr v soutěži je správnou
volbou. Do mistrovských utkání poprvé
zasáhla nová posila Tomáš Liška ze Štítné
nad Vláří, který se uvedl velmi dobrou
hrou a také třemi brankami. Svůj standard
odvedl i Tomáš Zoubek z Luhačovic, který
letos nastoupil taktéž poprvé. Celý tým
odehrál turnaj na výbornou a i bez svých
největších opor Petra Švacha, Filipa Macka,
Jožky Hnaníčka a Michala Ocelíka si při-
psal devět bodů s úctyhodným skóre 15 : 1.
Další turnaj odehráli Slavičané 15. ledna
opět v otrokovické hale na Štěrkovišti,
když remizovali s VOKNO Kroměříž
a porazili Kojetín a ROVERS Otrokovice.
Závěrečný turnaj Krajské ligy čeká na Je-
revan 12. února v Bystřici pod Hostýnem

Jerevan vede Krajskou ligu 

Spisovatel Antonín Bajaja opět ve Slavičíně

– více najdete na www.jerevanslavicin.cz.
V tabulce Krajské ligy si upevnil Jerevan 
1. místo a tu vede bez prohry se slušným 
náskokem před otrokovickým INTERNA-
ZOINALE a Kojetínem. Na čtvrtém místě 
je VOKNO Kroměříž a páté DRUKO Zlín. 

Petr Koseček

Domácí zápasy v únoru 2011

V neděli 2. 1. 2011 se ve Valašském 
Meziříčí konal 4. ročník dorosteneckého 
turnaje  „O valašský pohár“ na 120 hodů.
Oddíl KK Slavičín reprezentoval Roman
Vašička, Jakub Pekárek a Rosťa Gorecký.
Všichni dorostenci podali pěkné výkony,
Rosťa ten nejlepší. V silné konkurenci
36 dorostenců z celé Moravy srazil 540
kuželek a suverénním způsobem vyhrál.
Blahopřejeme! 

Kuželkářský klub Slavičín byl vybrán 
Krajským kuželkářským svazem jako
pořadatel přeborů Zlínského kraje v ka-
tegoriích žáků a žákyň 13 – 14 let. Tato 
žákovská soutěž se odehraje na naší
kuželně v sobotu 19. 2. 2011 od 9.00
do 15.00 hod. Přeborů se zúčastní žáci
a žačky z Kroměříže, Otrokovic, Valaš-
ského Meziříčí, Vsetína, Zlína a domá-
cího Slavičína. Po ukončení proběhne
slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen. Vítěz kategorie chlapců a dvě děvčata 
s nejlepšími výkony postupují na Mi-
strovství České republiky v Náchodě
a Teplicích.

Průběžné pořadí amatérské kužel-
kářské soutěže CAMOLIGA 2010/2011 
po 9. kole: Ptáček Team, Camo, Dokotex, 
Šéfíci, SKP A, Kulepa, SKP B, ZŠ Vlára,
VTÚVM, TVD, Alternátor, Prometal,
Dorost, Pošťáci, Radnice, Hasiči, Hopa,
Pařížanky, Mona, AGK, Veolia

Pronájem zrekonstruované kuželny
1 hod./150 Kč/1 dráha - vhodné pro
skupiny i jednotlivce, informace na tel.:
604 715 537 – Pavel Sláma

Nabízíme fi rmám možnost prezentace
v prostorách kuželny, informace na tel.: 
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček

V měsíci únoru by si slavičínská veřej-
nost neměla nechat ujít setkání se známým
českým spisovatelem Antonínem Bajajou,
zlínským rodákem, který zde představí
svůj nedávno publikovaný román Na krás-
né modré Dřevnici. Kniha, nesoucí stopy
autorových vzpomínek na dětství v pová-
lečném baťovském Zlíně, zaznamenala
nejen patřičný čtenářský ohlas, ale byla
v roce 2010 nominována na cenu Magnesia
Litera. Téhož roku obdržel autor za tento
významný počin metu nejvyšší – Státní
cenu za literaturu z rukou ministra kultu-
ry Jiřího Bessera. Na otázku – proč si tato
próza vydobyla své místo na „literárním
slunci“, se naskýtá jednoznačná odpověď.
Čtenářsky poutavý je jak autorův osobitý
vypravěčský styl, tak i samotný děj knihy,
popisující zpočátku radost a euforii z osvobo-
zení, kterou však jejím protagonistům záhy
zkalí nedýchatelný prostor uvnitř železné
opony, jenž v pohnutém období padesátých
let neprodyšně uzavřela hranice okolního
světa a na dlouhá léta uvěznila i svobodu
projevu člověka.

Toto dílo, cenné z hlediska regionálního
i uměleckého, nám tedy náš přední prozaik
osobně přiblíží a nebude to poprvé, kdy
zavítá mezi místní příznivce současné
knižní tvorby. Už v roce 2003 měla zdejší
veřejnost možnost setkání s ním i s dalšími
regionálními spisovateli v pořadu Literární
kavárna, organizovaném městskou kni-
hovnou. Pan Bajaja dokazuje svůj pozitivní
vztah k našemu městu také pravidelnou
spoluprací s Nadací J. Pivečky, kde působí
jako odborný porotce v již tradiční literární
soutěži studentů středních škol Zlínského
a Trenčianského kraje.

Slavná spisovatelka Eva Kantůrková vý-
stižně vyjadřuje hodnotu jeho nové knihy
slovy: „Myslím si, že Antonín Bajaja napsal

svůj velký román.“ Všem se nám tak dostane
nebývalé cti, velký román situovaný do pro-
středí nevelkého valašského kraje k nám již
brzy promluví ústy samotného autora.

Mgr. Gabriela Klabačková

Městská knihovvna a Nadace Jaana Piveečky 
ve spolupráci s Josefem Floorešem 

zvou veřejnost na auttorské čteení z knihy 
regionálního spisovatele Antonnína Bajjaji 

NA KRÁSNÉ 
MODRÉ 

DŘEVNICI 
Čtení spojenéé s autoggramiádou se konná 

ve středu 16. únoora v 188 hodinn 
v prostorácch restaaurace ZZáložnna.

Vstup zdarma. Těšíme se na Vašši návštěěvu!

Městská knihovna zve
rodiče s předškoláky

do svých prostor na literární pořad

MALUJEME 
A ČTEME 

S NEZBEDNÍČKEM
ve čtvrtek 3. února v 15 hodin

- oblíbený skřítek vypráví pohádku
 O sněhuláku Mokrofousovi

- veselé odpoledne s hádankami, 
soutěžemi a s malováním
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Footbalovýý oddíl FC TVD  SSlavičín 
VVás srdečně zve na

DJ ALEŠ PTÁČEK
hudbaa pro všechnny generaace

v sobottu 12. úúnoraa 2011 
ve 20 hhodin v sálee Sokolovvny

Vstupnéé: 100 Kč, Boohatá tommbola
Předprodeej: Městskýý klub a infoocentrumm, tel. 577 3422 251

3. 2. 15.00 Knihovna
MALUJEME A ČTEME S NEZBEDNÍČ-
KEM
4. 2. 17.00 Spol. místnost Divnice
METLOVÝ BÁL
4. 2. 20.00 Sokolovna
STUDENTSKÝ PLES
5. 2. 14.00 Sokolovna
DĚTSKÝ KARNEVAL
12. 2. 20.00 Sokolovna
SPORTOVNÍ DISCO PLES
16. 2. 18.00 Záložna
NA KRÁSNÉ MODRÉ DŘEVNICI
– autorské čtenís A. Bajajou
19. 2. 20.00 Sokolovna
PLES ZŠ VLÁRA
25. 2. 20.00 Sokolovna
PLES PO NAŠEM

VÝSTAVY
4. 2. – 26. 5. Jindřich Karský
OBRAZY A GRAFIKA (vernisáž 4. 2.
v 19 hodin)
1. 2. – 25. 2. František Látal
UKRAJINA - fotografi e

PŘIPRAVUJEME
 5. 3. 19.30 Sokolovna
MAŠKARNÍ FAŠANKOVÝ PLES
9. – 13. 3. Sokolovna
VALAŠSKÉ KŘOVÍ
25. – 27. 3. Sokolovna
SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA

KKallennddáře,, ppoozzvánnnky

Sbor dobroovolnýchh hasičů SSlavičínn 
pořádá

MAAŠKAARNNÍ 
FAŠANNKOOVÝ PPLEES

s tradičníím pochovávánímm basy
5. 3. 2011 od 119.30 hoddin

v Sookolovněě Slavičínn
HHudba: TTEMPO

Vstupné: 60 Kč, mmasky zddarma
Předprodej: 

Městské infoocentrumm, tel.: 577 342 251
Více na SDHO Slavičíín 

http://wwww.sdhsllavicin.wbbs.cz/.

Tepelně-izolační a sanační omítky 
SATSYS

Fasádní barvy MEFFERT
Ceny jako u výrobce, doprava zdarma

Více info na stránkách výrobce
www.satsys.cz

Sklad:
Brumovská 917, Valašské Klobouky

Kontakt:
www.dresoviny.eu

Motto: 
I stěna chce dýchat.

Reference: 
fasáda zámku Bojkovice

LEMIPLET, s. r. o.

Pizzeerie – BBowliing
17. – 20. 22. 20111

TATTARRSKKÉÉ DNNNY
1000 g tataráku + 4 toopinky

zza 100 Kč

Prodám
byt 3+1 v Brumově na Družbě i s garáží.
Cena 1 mil. Kč. Tel. 608 730 350.

Restaurace ZÁLOŽNA
31. 11. – 4. 22. 20011

- čepujjeme KONRRÁD 11°, 23 Kč
- toppinky s tatarrákem, 4 Kčč

BRUTAL POP CREW pod záštitou 
Nadace Jana Pivečky pořádá

PLES PO NAŠEM...
25. února 2011

Sokolovna Slavičín
Hrají: Andromeda + překvapení, 

Karaoke hodinka

Tombola, občerstvení

Předprodej: Městské infocentrum Slavičín
Vstupné: 80 Kč, s místenkou 100 Kč

www. brutalpop.cz

ZŠ Malé Pole pořádá 
pro děti ze Slavičína a okolí 

TRADIČNÍ DĚTSKÝ 
KARNEVAL

v sobotu 5. 2. 2011 od 14 hodin.
          V sále Sokolovny Vás čeká zábavné 
            odpoledne plné her, soutěží a tance. 

                                Hraje DJ Jára Macejko.                            

                                                  Srdečně zvou                                             
                                                        pořadatelé.                                                                                                                                 

Poděkování
Mateřské centrum Slavičín
děkuje MUDr. Ditě Studeníkové 
a Tereze Koudelové za sponzorské dary.

v

Základní škola Vlára a Sdružení roddičů
Vás srdečně zve na tradiční

PLES ZŠ – VLÁRA
v sobotu 19. února 220111 

vee 20 hodin v sále Sokkolovvnnyy

upnéé: 100 Kč                 Hudba: SHOWWBBAANNNDDVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVsstu

Polonéza žáků, ukázka společenských taannců
Nuttná rezzervace míst na telefonu 577 341 3004 (hoospspododářářářkkka škokollyly))).
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Vážení zákazníci, dovolte nám, abychom
Vám představili novou podobu faktury
za vodné a stočné, kterou počínaje 1. lednem
2011 zasíláme Vám – našim zákazníkům.

Nová faktura přináší srozumitelnější
a přehlednější uspořádání údajů vztahují-
cích se k danému odběrnému místu. První
strana uvádí Vaše zákaznické identifi kační
údaje, informace o odběrném místě a fi nální
částce za vyúčtování vodného a stočného,
včetně rozpisu daně. Pravidelně zde najdete
informace o nově poskytovaných službách.
V případě, že jste plátcem záloh na vodné
a stočné, budete mít na druhé straně k dis-
pozici detailní a přehledné zúčtování Vašich
záloh, rozúčtování dle období a sazeb a také
údaje o provedených odpočtech stočného při
využití vody na zalévání dle zákona 274/2001
Sb. § 19. Na dalších stranách je uveden rozpis
Vašich plánovaných záloh, včetně informací
o možnostech jejich úhrady, a také všechny
kontaktní informace naší společnosti. 

Pro úhradu můžete využít i Vaše sdru-
žené inkaso SIPO, jehož prostřednictvím
lze po požádání na naší zákaznické lince
zpracovat zálohy yúčtování. Další možností
úhrady je inkaso nebo převod z účtu. Pokud
Vám nevyhovuje ani jeden z výše uvedených
způsobů platby, můžete i nadále zůstat u pla-
cení poštovní poukázkou.

Současně v souladu s naší strategií
ekologicky a společensky odpovědné fi rmy
nabízíme všem našim zákazníkům novou

Moravská vodárenská, a. s., informuje

Pla
cená

 inzerce

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)

www.sos-os.cz
Tel.: +420 571 405 029

BEZPEČNOSTNÍ 
AGENTURA

Mob.: +420 736 486 145

službu, která umožňuje zasílání faktury
v elektronické podobě přímo na jejich
e-mailovou adresu. Faktura v PDF formátu
má veškeré náležitosti daňového dokladu
a může tedy zcela nahradit standardní papíro-
vou verzi. I Vy se můžete připojit k naší aktivitě
na podporu životního prostředí a požádat 
si o zasílání e-mailové faktury telefonicky
na zákaznické lince, osobně v zákaznickém
centru, nebo kdykoliv prostřednictvím svého
zákaznického účtu na internetu. 

Využít můžete i osobní zákaznický účet,
dostupný na webových stránkách společnosti
na adrese www.smv.cz. Ten Vám umožní
nejen nepřetržitý přístup k informacím,  ale
zejména pak kontrolu Vašich výdajů. Kdo
má informace, lépe si dokáže svou spotřebu
vody, ale i vynaložené náklady na její zajištění
řídit, rozhodovat se, jak uspořit, apod. Osobní
účet je naprosto zabezpečený před zneužitím,
přístupný jen pro osoby, které jeho majitel
určí. Máte tak přehled nejen o své spotřebě
vody, ale o všech svých fakturách, odečtech
vodoměru ve svém odběrném místě, stejně
jako o možnosti nahlásit změnu smluvních
údajů, výši placených záloh, nebo možnosti
doručit samoodečet vodoměru. 

Věříme, že uvedené novinky Vás potěší
a naše nová faktura i její elektronická podoba
přispějí k Vaší větší spokojenosti. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – Váš 
dodavatel vodohospodářských služeb,
800 100 063, www.smv.cz. 

SOU Valašské Klobouky nabízí 
Střední oddborné učiliště VValašskké Kloboukky nabízí 

od příštího škkolního roku 20111 – 20012 žákůům, mimo 
odměnu za produkktivní prááci, prravidelné měsíční 
stipendium. JJedná se o nové preeferovanééé učební 
obory typu HH – Zednník, Malííř a lakýrník, s fi finanční 
motivací, ddle roččníku.
1. ročník: 300 Kč měěsíčně, zaa vyznamenání na konci 
školního rokuu jednorázově 11 500 Kč
2. ročník: 400 Kč měěsíčně, zaa vyznamenání na konci 
školního rokuu jednorázově 22 500 Kč
3. ročník: 500 Kč měěsíčně, zaa vyznamenání na konci 
školního rokuu jednorázově 55 000 Kč

Jedinou ppodmínkou pro vvyplaccení výše uuvedené 
částky je žádná neommluvená aabsencce v danémmm měsíci.

SOU Valašské Klobouky Vám nabízí tyto 
obory:
23-68-H/01 Mechaanik opraavář mootorovýchhh vozidel 
(Automechannik)
41-55-H/01 Opravvář zemědělskýých strojů
65-51-H/01 Kuchařř – číšníkk
36-67-H/01 Zedníkk – prefeerovanný obor s fi nanční 
motivací
39-41-H/01 Malíř a lakýrnník – ppreferovaaný obor 
s fi nanční mootivací
36-57-E/01 Malířskké a natěěračskéé práce
74-41-E/01 Pečovatelské sluužby
65-51-E/01 Stravovvací a ubbytovací služby 
23-51-E/01 Strojíreenské prááce 
36-67-E/01 Zednické prácee 
64-41-L/5244 Podnikkání – maturitní nástavbbaa (formy 
denní – 2 roky, dálkková – 3 roky)

O podroobnostecch studiaa se mohou vycccházející 
žáci i s rodiči informmovat osoobně ppři návštěvvě školy, 
popřípadě telefoniccky na ččíslechh 577 00006 451, 
734 418 309, 739 316 9755. 

Všichni jsste srdeečně zváni!

Gymnázium Valašské Klobouky

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 

úterý 22. února 2011 8. 00 – 17. 00 hodin

studium v oborech
Gymnázium všeobecné 4leté

Obchodní akademie
www.gymvk.info
tel.: 577 320 573

klemppířství
pokrývvačstvví
tesařsttví
montááž střešních kkrytiin
montááž střešních ooken

tel.: 7777 2700 338
Zdeněěk Kovvařík
Školníí 565, 763 211 Slavvičín
e-maill: zdkoovarik@@seznnam.czz
ICQ: 4482 260 503
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Místo narození si nikdo sám neurčí –
rozhodnou o něm rodiče. A tak i já jsem se
narodila v Nevšové.

Nevšová? Kde to je? Ptali se mne, když
jsem toto místo uváděla s jistou dávkou
hrdosti.

Kousek od Luhačovic, v klínu Vizovic-
kých vrchů. V našem Kubinci pramení Nev-
šovka, po které by se doplulo až do Černého
moře přes řeku Vláru, Váh...

Někdo říká, že je zde konec světa. Ale pro
mne to vždy bylo místo, kam jsem se vracela
domů, kde stál rodný dům a v něm mne vítali
moji rodiče. Oáza klidu a pohody, která mne
vždy vstřebala do své náruče, kde jsem se
potkávala se svými spolužáky, vrstevníky,
známými, s mou přízní. A to pak bylo doma
veselo! Vzpomínky na dětství, dospívání,
různé zážitky nebraly konce, byť ne vždy
byly veselé.

Prožila jsem zde období dětství i dospívá-
ní. Vesnička se té dnešní zdaleka nepodobala.
Chaloupky malé, v příkopech močůvka,
na cestách koňská spřežení, kravky ve vo-
zech, upracovaní lidé vracející se z polí...
Ve žních se ani neděle nesvětila, úroda byla
přednější.

I já musela umět kravky zapřáhnout 
do povozu, někdy je napást, podojit, praco-
vat na poli... Vše bylo jiné, dnes už velmi
vzdálené.

Ale zima bývala kouzelná! Sníh ve svitu
měsíce se třpytila pod nohama křupal. Sáňky
byly „pěšáry“, ale jak se na nich jezdilo! Kdo
neměl místo k sezení, stál na sanici a držel
se sedícího. To byla jízda „Dolu stranou“.
A potom nás prohnal bičem pan Hilšer...

Dožínky! To bylo slávy! Děvčata ve vy-
půjčených krojích z Vlčnova či odjinud,
vyšňoření ogaři a muziganti z Nevšové, kteří
hráli pro malé i velké Nevšovjany.

A co takové dračky peří! Se zatajeným de-
chem jsem poslouchala strašidelné příběhy,
které se staly v okolí Nevšové. 

Hody trvaly tři dny. Tři dny se tancovalo
u Pešků, estrády bývaly v sále „U Daníčků“.

Lidé měli k sobě blízko a po těžké práci
se setkávali, radovali se společně.

Kaplička! Ta malá, která se pak přestavo-
vala, se s tou dnešní nedá srovnat.

To vše dnes patří jen vzpomínkám. Dnes
už bychom nenašli ani koně, kravky ve chlé-
vě, úzká políčka kolem vsi. Vše se změnilo,
ale i život v Nevšové.

Občané si postavili mateřskou školu,
kulturní dům, moštárnu, prodejnu potra-
vin, vybudovali kanalizaci. Vybudovali si
moderní domy, v nichž má každý pohodlí
jako ve městě.

Nevšová je místní částí Slavičína, ale stále
se mění, vylepšuje svůj vzhled.

Vyznání

Jedno se však nemění. Její poloha. Ob-
klopená lemem lesů, v chráněné krajinné
oblasti Bílých Karpat žije svůj život dnešní
doby a v jiném pojetí. 

Když se dívám z naší terasy na červené
střechy domů, naslouchám zpěvu rehků,
vlaštovek, sýkor, ozvěnám datla, sleduji zá-
snubní lety káňat, když vidím vísku zapadlou
ve sněhu – vždy si řeknu: „Prožila jsem 30 let 
ve městě, v Moravsko-slezských Beskydech.
Pozorovala jsem jejich vrcholy, mnohé z nich
vystoupila nebo sjela lanovkou, sfárala jsem
do podzemí, kde jsem sledovala těžkou práci
horníků při dobývání uhlí. Mohla jsem na-
kupovat v obchodních domech sousedních
měst, jezdit do ciziny na dovolenou... Všude
bylo nebe plné hvězd a na pobřeží Jadranu
se zdálo, že si na ně sáhneš. Ale Nevšová je
jen jedna!“

Patřím tedy k patriotům, kteří na Nevšo-
vou nedají dopustit. Mám ráda její okolí, její 
ovzduší, její kolorit, lidi, kteří zde žijí. Miluji 
tento kraj. Už jednou jsem jej opustila, ale 
mohla jsem se vrátit. Nelituji. Až ji opustím 
podruhé, pak už to bude navždy...

Važme si všichni svého rodiště, protože 
nikde ve světě nenalezneme tak krásný kout, 
na který nelze zapomenout. Nikde nevoní 
lípy medem tak, jak v rodné dědině. A tou 
pro mne byla, je, a navždy zůstane Nevšová. 
Proto jsem se snažila 11 roků, aby se v ní 
občanům žilo lépe a spokojeněji.

Stanislava Pučoková

Přejeme paní Stanislavě Pučokové, která vy-
konávala 11 let funkci předsedkyně Osadního 
výboru v Nevšové, mnoho zdraví a dlouhá léta 
pohody na zaslouženém odpočinku.

Zatmění Slunce V úterý 4. 1. 2011 bylo v naší oblasti viditel-
né částečné zatmění Slunce. Od 11. 8. 1999 to
bylo druhé zatmění Slunce, které bylo u nás
tak pěkně pozorovatelné. 

Atmosférické podmínky umožnily po-
zorovat stín Měsíce na slunečním kotouči
pouhým okem, bez jakýchkoliv pomůcek. Asi
hodinu od půl desáté do půl jedenácté byla
oblačnost taková, že bylo dokonce snadné
zatmění fotografovat. 

Z pořízených snímků bylo možné vypočítat 
plochu, kterou Měsíc na Slunci zakryl. V 9.40
hodin bylo zakryto 71 % plochy. Snímky za-
tměného Sluce jsem pořídil z návrší u hájenek
Hluboká. Vojtěch Malík

Divadlo SemTTamFórra měěsto Slaavvičín
Vás zvou naa 9. ročník diivadeelní přeehhlídky 

VALAŠSKÉ KŘOVÍ 
vee dnecch 9. – 13. břřezna

vve slavičínské SSokoloovně. 

Prograam a předproddej perrmanenteeek 
v MMěstskéém infoceentru SSlavičín 

od polooviny února. www.seemtamforrr.cz

i kl b i iSenior klub Divnice
Vás srdečně zve na

METLOVÝ BÁL
v pátek 4. února 2011

v bývalé škole v Divnicích.

Začátek v 17 hodin.
Hudba – předtančení – tombola – bufet.dba – předtančení – tombola – 


