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Dětský pěvecký sbor Tučňáci ZUŠ Slavičín byl v letošním 
školním roce poctěn zajímavou hudební nabídkou – účinkovat 
na koncertě známého populárního zpěváka Petra Bendeho. Or-
ganizátor akce, pan Jiří Gračka, dodal dětem a jejich paní učitelce 
hudební materiál k nastudování a sbor tak začal připravovat 
od října kromě programu na adventní koncerty ZUŠ i sedm písní 
ke společnému zpívání s kapelou a Petrem Bendem. 

Vánoční koncert, který se konal 22. prosince 2011 v Kultur-
ním domě v Uherském Brodě a byl završením vánočního turné 
P. Bendeho, se zapsal do srdcí nejen návštěvníkům, ale také 
našim mladým zpěvačkám. Pro všechny to bylo vzácné setkání 
s příjemným člověkem, muzikantem a zpěvákem v jedné osobě 
a zároveň hudební zážitek na celý život. Spokojenost a pochvala 
zpěváka i organizátorů vyústila v další nabídku ke spolupráci 
a my se již teď těšíme na účast v podobném projektu v tomto 
školním roce.

Dětskému pěveckému sboru Tučňáci, sbormistryni Anně 
Frajtové a klavíristce Haně Durďákové děkuji za reprezentaci 
školy i našeho města a gratuluji k zaslouženému úspěchu.

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka ZUŠ Slavičín

Tučňáci se líbili

Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti občanů s prací městského úřadu
Na konci loňského roku proběhlo do-

tazníkové šetření spokojenosti občanů 
s prací Městského úřadu ve Slavičíně. 
Prostřednictvím dotazníku zveřejněného 
ve Slavičínském zpravodaji, na webových 
stránkách města Slavičín nebo přímo 
na radnici měli občané možnost vyjádřit 
svůj názor na práci městského úřadu 
a vznést podněty k jejímu zlepšení. 

Bylo odevzdáno celkem 44 vyplněných 
dotazníků, což jistě není mnoho, přesto 

jsme i za ně rádi a děkujeme Vám všem, kdoo
jste se do šetření aktivně zapojili. 

Podnětné pro nás byly zejména Vašee 
konkrétní návrhy a připomínky k naší práci.. 
Jejich hlavním předmětem, když pominuu 
hodnocení práce úředníků, byla oblast ko--
munikace a informovanosti ze strany úřadu,,
a to zejména připomínky na kvalitu infor--
mačních zdrojů (zpravodaj, webové stránky,,
rozhlas). Těmi realizovatelnými se již zabý--
váme. Byly však i takové, které i při nejlepšíí

vůli buď z technických, nebo leegislativních 
důvodů, proveditelné nejsouu, jako např. 
zveřejňování kompletních ussnesení rady 
města a zastupitelstva města vee zpravodaji.

Své podněty ke zlepšení práce měst-
ského úřadu můžete vznáššet i nadále 
mimo dotazníkové šetření, aa to běžnými 
komunikačními prostředky. Určitě jsou 
a budou vítány.

Luuděk Latinák, 
tajemník MMěÚ Slavičín

Nevšová v roce 2011
První rok působení nově zvoleného

osadního výboru v Nevšové pro období 2011-
2014 lze považovat vcelku za úspěšný, neboť
v místní části se podařilo nejen dokončit 
akce naplánované již v předchozím období,
ale realizovat i další investiční i neinves-
tiční záměry a opravy v rámci přidělených
fi nančních prostředků města a schválených
dotačních titulů.

Bezesporu nejvýznamnější investiční
akcí v Nevšové v roce 2011 byla celková
rekonstrukce mostu ve středu obce, po které
volalo, dá se říci, již několik generací. V rámci
tohoto projektu byla opravena navazující
hlavní komunikace od pomníku po obchod,
vybudován chodník a vyměněno poškozené
a již nevyhovující zábradlí. Za novým mos-

tem byla navíc zrekonstruována i zbývající
část navazující vedlejší komunikace. Součas-
ně byla vhodným způsobem upravena plocha
přilehlé návsi, která ještě více zvýrazňuje
v ní se nacházející dominanty – kamenný
kříž a především stoletou zvonici se zvonem
odlitým v roce 1797, která byla v září 2011
zapsána do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR. Obě památky tak ještě více
upoutají projíždějící cyklisty či procházející
turisty, neboť stojí v blízkosti cyklostezky.
O tom, jak a kdy bude zvonice opravena,
rozhodnou až památkáři.

Bohužel požadavek na přidělení dotace
na restaurování dalšího historického objek-
tu, kterým je pomník padlých vojáků v 1.
světové válce, nám nebyl krajským úřadem
schválen. Je pravdou, že objekt není vedený
jako kulturní památka, ale již více než osm-
desát let zdobí střed obce a připomíná nám

tak početné oběti na lidských životech, které 
si tehdejší válka v tak malé obci vyžádala. 
Navíc stojí u autobusové zastávky a pohled 
cestujících na chátrající pomník a nehezké 
oplocení nevytváří dobrou vizitku obce. 
O přidělení dotace se proto pokusíme znovu. 
Restaurátorský záměr je již zpracován, a rádi 
bychom, aby se v tomto roce realizoval.

Letní nenadálá povodeň v obci napáchala 
nejen škody občanům na jejich majetku, ale 
způsobila také zhoršení již tak katastrofální-
ho stavu vozovky pod tratí Úlehle, zvané Ci-
gánka. Tato živelní událost urychlila řešení 
rekonstrukce cesty ještě na podzim, věřme, 
že ke spokojenosti obyvatel v této lokalitě. 
Oprava zbývajících metrů vozovky směrem 
na státní komunikaci může být provedena až 
po položení potrubí ve spojitosti s výstavbou  
nové veřejné kanalizace. 

Pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 2 
K dokončení všech oprav místních

komunikací v intravilánu obce by zůstalo
již jenom zrekonstruovat točnu autobusů
za prodejnou smíšeného zboží a střed obce.

V druhé polovině roku se nám podařilo
provést úpravy obou břehů koryta potoka
Nevšovky a jeho vyčištění mezi domy
č. p. 115 a č. p. 116, práce na sesutém sva-
hu před domem č. p. 118, vybudovat nové
oplocení u Domu s chráněnými byty našimi
hasiči, restaurovat pískovcový kříž u cyklo-
stezky v lese směrem ke Slavičínu, odstranit 
některé, již nepotřebné telefonní sloupy, 
nefunkční rozhlasové vedení a ampliony,
opravit lavičky v parčíku uprostřed obce aj.

Další fi nanční prostředky byly vynalo-
ženy do rekonstrukce sociálního zařízení
v kulturním domě. Rádi bychom zde ještě
vyměnili starou elektroinstalaci, a také

zrekonstruovali kuchyni. Usilujeme také
o získání dotace na zateplení kulturního
domu a přilehlé budovy mateřské školy a její
zastřešení. 

Na začátku prosince loňského roku byly
zahájeny práce na vybudování příjezdové
cesty k samotám č. p. 109 a č. p. 98. Zpož-
dění dosud vázlo na nedořešených majet-
koprávních vztazích s některými vlastníky
pozemků, kudy bude vozovka procházet.
Pokračování její výstavby a v podstatě i rea-
lizace dalších akcí v místní části bude záležet 
na tom, s jakým objemem finančních
prostředků bude osadní výbor v tomto roce
disponovat. 

Zatím neúspěšná jednání probíhají se Sprá-
vou silnic Zlínského kraje na řešení špatného
stavu příjezdové komunikace do Nevšové,
která se stává, obzvláště v zimních měsících
po napadlém sněhu, pro řidiče nebezpečná.

Realizované akce v místní části byly fi nan-
covány jak z rozpočtu města, tak z dotačních
zdrojů, zejména na rekonstrukci mostu.

Město Slavičín vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa účetní Měst-
ského úřadu Slavičín
druh práce
jednosměnný provoz, plný pracovní
úvazek
náplň práce
 samostatné vedení účetnictví organizace
zpracování účetních dokladů
platební operace
statistika
související ekonomické agendy
pracovní poměr
podle výsledku výběrového řízení:
na dobu neurčitou se zkušební dobou
3 měsíce;
na dobu určitou 1 roku s možností pro-
dloužení se zkušební dobou 3 měsíce;
 nástup možný ihned
platová třída
9. platová třída (Katalog prací 1. 02. 03
– účetní), nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců, pří-
loha č. 2
místo výkonu práce
město Slavičín
zákonné předpoklady pro vznik pracov-
ního poměru
fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky nebo cizím státním obča-
nem s trvalým pobytem v ČR
věk minimálně 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
ovládání jednacího jazyka
splnění dalších předpokladů pro výkon
správních činností stanovených zvláštním
předpisem
požadavky pro vznik pracovního po-
měru
 min. středoškolské vzdělání (ekono-
mického zaměření) ukončené maturitní
zkouškou
minimálně 3 roky praxe v oboru, zkuše-
nosti s účetnictvím obcí a příspěvkových

organizací výhodou
praktická znalost účetních postupů
znalost legislativy v oblasti hospodaření 
obcí a příspěvkových organizací (zejmé-
na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů; vyhl.
č.  23/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; vyhl. 
č. 410/2009, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákon č. 563/1991 Sb. pro některé 
účetní jednotky; České účetní standardy;
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů)
dobré komunikační schopnosti v písem-
ném i mluveném projevu 
psychická odolnost
zájem o obor 
zodpovědnost a vysoké pracovní nasaze-
ní, samostatnost, pečlivost
znalost práce na PC (aplikace Gordic 
výhodou) 
řidičský průkaz sk. B

Uchazeči předloží písemnou přihlášku 
na předepsaném formuláři doplněnou o:
vyplněný osobní dotazník na předepsa-
ném formuláři
 strukturovaný životopis s údaji o dosavad-
ních zaměstnáních a odborných znalostech 
a dovednostech
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů 
ne starším než 3 měsíce 

Příslušné formuláře jsou k dispozici 
na www.mesto-slavicin.cz nebo u tajemníka
MěÚ Slavičín.
Přihlášku včetně stanovených příloh 
zasílejte nebo osobně odevzdejte nejpozději
do 29. února 2012 na adresu: 
Město Slavičín, k rukám tajemníka, 
Osvobození 25, 763 21 Slavičín.
Uzavřenou obálku označte heslem: „NE-
OTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚČETNÍ“.

Luděk Latinák,
tajemník Městského úřadu Slavičín

Výběrové řízení 

Další dotace se podařilo získat tělovýchovné 
jednotě Sokol a Sboru dobrovolných hasičů 
na rozšíření sportovního a kulturního areálu. 
Práce již probíhají v plném proudu. Nelze 
opomenout církevní grant, který Nevšová 
získala na výrobu a montáž nového zvonu 
do kaple. Velký dík však patří všem občanům, 
kteří darovali své peníze na jeho pořízení 
v rámci sbírek. 

Taktéž děkujeme občanům za trpěli-
vost a pochopení, s jakým snášeli některá 
omezení, která vznikla v průběhu roku při 
provádění stavebních prací v obci. Rádi 
bychom vyslovili přesvědčení, že stejně tak 
k tomu přistoupí i letos, zejména při výstavbě 
veřejné kanalizace.

Za spolupráci a vstřícný přístup děkuje-
me městu Slavičín, které nám bylo nápomoc-
no jak fi nančně, tak i organizačně, technicky 
a personálně.       Mgr. Naděžda Zemánková 

a Ing. Pavel Hrbáček, 
předsedkyně a místopředseda 

Osadního výboru Nevšová

Město Slaviččín přijme členaa Jednotky sbooru 
dobrovolných hasičů města Slaavičín kategoorie 
JPO II s pohotoovostí pro funkcci strojník.

Požadavky:
řidičský průkaz skupiny C + E
zdravotní způsobilost
zájem o práci v oblasti požární ochrany
zodpovědnost
Výkon služby v jednotce zahrnuje:
absolvování základní odborné přípravy
pracovní pohotovost v místě bydliště nebo ji-
ném místě tak, aby nebyl ohrožen výjezd jednotky
údržbu požární techniky a věcných prostředků 
požární ochrany podle potřeby zajištění akce-
schopnosti jednotky
pravidelnou odbornou přípravu

Výkon služby bude prováděn formou práce 
konané mimo pracovní poměr.

Zájemci se mohou hlásit na MěÚ Slavičín 
u Mgr. Ivy Florešové, vedoucí odboru správního, 
dveře č. 209, tel.: 604 341 480.

Nevšová v roce 2011

Město Slavičín vyhlásilo záměr na pro-
nájem nebytových prostor – domu č. p. 16 
v Nevšové na pozemku parc. č. st. 88 – bu-
dova bývalé moštárny. Ve zděné budově 
o dvou nadzemních patrech se nacházejí 
v přízemí 2 místnosti o výměře 35 m2

a 19 m2, sociální zařízení a místnost pro 
moštování o výměře 37 m2, v 1. patře po-
tom místnost o výměře 35 m2, kuchyňka 
o výměře 19 m2 a sociální zařízení. 

Budova je napojena na rozvod elektřiny, 
plynu i vody. Prostory jsou vhodné pro 
drobné podnikání, příp. jako skladovací 
prostory.

Bližší informace podá Ing. Martina 
Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM, 
tel.: 577 004 830, e-mail: majetek@mesto-
slavicin.cz. Prohlídku prostor je možné 
dohodnout na uvedených kontaktech. 

Pronájem bbudovy č. p. 16 v Nevšoové
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Mluvilo se o výstavbě cyklostezky v Div-
nicích, poté v Hrádku. Na vše jistě nebudou
peníze. Co se tedy bude stavět?

Dobrá otázka. V současné době však
na ni neznáme odpověď. Prioritou je pro
nás z Divnic léta požadovaná cyklostezka
Divnice – Průmyslový areál. Tu jsme při-
pravovali, vykupovali pozemky, probíhala
projektová příprava. Na tuto cyklostezku již
máme zajištěny dotační prostředky ve výši
65 % rozpočtových nákladů. Narazili jsme
ovšem u železničního přejezdu u zastávky
Divnice, kde se potýkáme s názory drážního
úřadu. Je možné, že se nám podaří docílit 
stanoviska, které umožní cyklostezku posta-
vit. Je možné, že opak bude pravdou. Pro ten
horší případ probíhá v současné době vari-
antně územní řízení na cyklostezku Hrádek
– Divnice. Zde je ale problém v zamítavém
stanovisku Osadního výboru Hrádek. V pří-
padě, že budeme nuceni řešit tuto variantu,
pak svoláme v Hrádku setkání s občany
s cílem promluvit s místními o vhodnosti
a potřebnosti stavby. V případě, že místní
silným hlasem řeknou, že o cyklostezku

Ptají se lidé…

Jak to bude v Armyparku? 
Údajně se má rušit.
Situace v bývalých kasárnách je už 

delší dobu stejná. Město vlastní budovy 
a stavby, soukromý investor pozemky. Ten 
v současné době hodlá pozemky prodat 
pouze v celku a nabízí je městu za kupní 
cenu 3,4 mil. Kč. Město požadovanou 
kupní cenu není schopno akceptovat, proto 
vypsalo záměr na prodej budov a staveb. 
O jejich převod požádalo také občanské 
sdružení Armypark, které v areálu působí, 
a se kterým naše záměry a kroky podrob-
ně konzultujeme. Takže v současné době 
rozhodnuto není. Rádi bychom celou věc 
dořešili na zasedání Zastupitelstva města 
dne 29. 2. 2012. Jestli je tento termín reálný, 
to v tuto chvíli není jisté. Stejně tak jako 
výsledek, který lze v současné době jen 
velmi těžko předjímat.

zájem nemají, pak ji samozřejmě stavět 
nebudeme. Slyšíme názor, že cyklostezka 
je vedena extravilánem obce (což je pravda) 
a tudíž místním nic nepřinese, že po ní 
jezdit nebudou. Podle našeho názoru ale 
něco jistě přinese všem ostatním, protože 
přímo navazuje na cyklostezku Slavičín-
Hrádek, stačí jen přejet most přes krajskou 
komunikaci a po cyklostezce se dostanete 
do Divnic. Jak celá věc dopadne, nám ukáží 
nejbližší dny. 

Při výjezdu od TESCA mi brání ve vý-
hledu směrem na Slavičín thuje. Nejde 
s tím něco udělat?

Máte pravdu. Na tuto skutečnost jsme 
TESCO upozornili a navrhovali jsme také 
nahradit všechny thuje přízemní keřovou 
výsadbou. TESCO některé thuje odstrani-
lo, takže výhled se zlepšil. K navrhované 
náhradě výsadeb nepřistoupilo s tím, že 
bude dřeviny udržovat v takové výši, aby 
nebránily výhledu. Takže uvidíme, jestli 
uvidíme (na Slavičín).

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

 plasty – 7. 2.
 sklo – 8. 2.
 papír aa nápojové kartony – 115. 2.

Odborr ŽPSM MMěÚÚ Slavičín

Svoz tříděného odpadu

nebytoový pproostor vve II. nnadzzemmním ppodlaží
domu č. p. 7551 ul. MMladottickké nnábřežíí, v k. ú. 
Slavičíín, o cceelkové vvýměřře 955,8 mm2(obcchodní
dům –– stávvaající proodejnaa obbuvvi) 

Podmínky pronájmu
účel nájmu – zachování prodejny obuvi
doba pronájmu do 31. 12. 2017
Minimální požadovaná výše nájemného
(v Kč/m2/rok):
prodejní plochy 520 Kč
ostatní plochy 425 Kč

od 1. 1. 2013 
prodejní plochy 700 Kč
ostatní plochy 570 Kč

od 1. 1. 2014
prodejní plochy 790 Kč

ostatní plochy 650 Kč
od 1. 1. 2015 navýšení o 5 % + míra infl ace

nebytoový pprrostor vv I. nnadzemmním ppodlaží 
domu č. p. 8441 ul. KK Nábřřeží, v kk. ú. Slavičín, 
o celkoové vvýýměře 1104 m2 (stáávaající proodejna
sportoovníhho zboží, bývallý Arrtemmis)

Podmínky pronájmu
účel využití nebytových prostor
doba pronájmu do 31. 12. 2017
Minimální požadovaná výše nájemného
(v Kč/m2/rok):
prodejní plochy 600 Kč
ostatní plochy 490 Kč

od 1. 1. 2013
prodejní plochy 800 Kč

ostatní plochy 660 Kč
od 1. 1. 2014 

prodejní plochy 900 Kč
 ostatní plochy 750 Kč

od 1. 1. 2015 navýšení o 5 % + míra 
infl ace

Další informace podá BTH Slavičín, 
spol. s r. o., tel.: 577 341 041, e-mail: ma-
chovska@bth-slavicin.cz. 

Zájemci o pronájem mohou podávat své 
žádosti do 29. února 2012 na adresu BTH 
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 
849, Slavičín. 

Žádost musí obsahovat jméno a pří-
jmení (obchodní název), datum narození 
(IČO), bydliště (sídlo), telefon, e-mail a účel 
využití nebytových prostor.

Město Slavičín nabízí k pronájmu

V polovině prosince uplynulého roku 2011
byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci
sociálního zařízení v Městské nemocnici
Slavičín na oddělení lůžkové péče ONP II.

Rekonstrukce obsahovala zbourání stáva-
jících příček a vybudování nových prostor,
ke kterým patří sprchy a toalety pro ženy

a muže na lůžkovém oddělení a bezbariérové
WC pro pacienty lůžkového oddělení.

V přízemí vedle ambulancí byly zřízeny
dvě nové toalety pro ambulantní pacienty
a jedna pro personál. Současně byly zbudo-
vány nové odpady, rozvody vody a topení
v těchto prostorách.

Celá stavební akce trvala 1 měsíc a byla
ukončena ke dni 15. ledna 2012.

Chtěl bych touto cestou poděkovat doda-
vateli celé rekonstrukce, fi rmě INSTOP, spol.
s r. o., Slavičín a jeho stavebnímu dozoru
za provedení prací a dodržení smluveného
termínu dokončení stavby. V neposlední řadě
bych chtěl rovněž poděkovat našim pacientům
v ambulancích, kteří trpělivě snášeli po dobu
rekonstrukce ztížené podmínky, hlavně v če-
kárnách u ambulancí a odběru krve, hlučnost 

Rekonstrukce koupelen v Městské nemocnici Slavičín
a prašnost při bourání apod. Totéž platí o zdra-
votním a ostatním personálu nemocnice, který 
musel pracovat za takto ztížených podmínek
v době vánočních svátků a v závěru roku.

Odměnou jsou nám všem nové, moderní 
prostory, odpovídající požadavkům dnešní 
doby.

Na závěr patří můj dík také Nadaci Děti-kul-
tura-sport společnosti Synot z Uh. Hradiště, 
která věnovala na tuto rekonstrukci fi nanční 
částku ve výši 50 tisíc korun na zakoupení 
sanitárního vybavení koupelen.

Věřím, že nové zařízení bude sloužit 
ke spokojenosti všech, na které jsme mysleli 
při jeho realizaci.     MUDr. Libor Palkovský,

ředitel Městské nemocnice Slavičín
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Upozorňujeme majitele psů, že podle
platné obecně závazné vyhlášky města je
místní poplatek ze psů splatný do 15. úno-
ra 2012. 

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 referentka
ekonomického odboru p. Čížová, telefon
577 004 821.

Roční sazba místního poplatku ze psů je
stanovena zákonem o místních poplatcích

Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2012
a obecně závaznou vyhláškou města podle
místa trvalého pobytu držitele psa. 

Poplatek za jednoho psa, za druhého
a každého dalšího psa:
Slavičín
Bytový dům 1 000 Kč, 1 500 Kč
Rodinný dům 200 Kč, 300 Kč
Osoba pobírající důchod 200 Kč, 300 Kč
Hrádek, Divnice, Nevšová
Bytový dům 500 Kč, 750 Kč
Rodinný dům 100 Kč, 150 Kč
Osoba pobírající důchod 100 Kč, 150 Kč

Pokud nebude místní poplatek uhrazen
ve stanoveném termínu, bude poplatek po-
platníkovi vyměřen a jeho úhrada vymáhána
v souladu s daňovým řádem. V takovém pří-

padě může být sazba poplatku navýšena až 
na trojnásobek základní sazby.

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

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

Ekonomický odbor MěÚ Slavičín

V měsíci prosinci 2011 proběhla na spor-
tovní hale SK Slavičín druhá etapa rekon-
strukce. Bylo vyměněno 66 původních oken 
a 35 původních radiátorů včetně nového 
rozvodného systému. Děti slavičínských zá-
kladních škol, gymnázia a další sportovci SK 
tak mají na šatnách podstatně více tepla 
za menší provozní náklady. Rekonstrukci 
provedli za plného provozu sportovní haly 
a v rekordním čase fi rmy TOP TRIO a A + BX 
Okna a patří jim právem poděkování.

Náklady na rekonstrukci převýšily 1 mili-
on Kč, které z 90 % uhradila dotace z Minister-
stva fi nancí a 10 % uhradily za pomocí města 
Slavičín Sportovní kluby Slavičín.

Poděkování dětí základních škol, gymnázia 
a sportovců sdružených v devíti oddílech SK 
patří senátorce paní Ing. Janě Juřenčákové
za vydatnou pomoc při získání dotace z MF.
Rada SK Slavičín věří, že rodiče dětí, které 
navštěvují sportovní halu v rámci výuky 
ve škole nebo jako sportovci SK, a také všichni 
dospělí sportovci sdružení v SK podpoří v se-
nátních volbách, pokud se bude na podzim 
2012 o senátorský mandát ucházet, paní 
senátorku Juřenčákovou. Sportovní hala 
potřebuje ještě třetí etapu rekonstrukce, a to 
bezbariérový přístup, nutnou rekonstrukci
původního sociálního zařízení, zateplení 
vstupu do sportovní haly a opravu venkovních 
nátěrů a řady drobných úprav. A jak jsme 
poznali, bez přímluvy na správných místech 
se dotace jen velmi těžce zajišťuje.

Rada Sportovních klubů Slavičín

Jerevanu se v 1. lize nedaří

Štěpánský turnaj 

Rekonstrukce sportovní 

Nováčkovi nejvyšší soutěže 
sálových fotbalistů – slavičín-
skému Jerevanu – se v letošní 
sezoně příliš nedaří a stále 
balancuje na hraně sestupu 
z Celostátní ligy, kdy 11. celek 
odehraje barážové utkání o setr-
vání v lize s vítězi krajských lig. 

Vedení Jerevanu se stále 
potýká s nedostatkem hráčů, 
kteří mají jiné zájmy nebo mají 
povinnosti v týmech velkého 
fotbalu. V lednu čekali na sla-
vičínské futsalisty dlouhé zá-
jezdy na turnaje do jihočeských 

Vodňan a také do krkonošské Jilemnice,
když v závěru měsíce se představili ještě
ve sportovní hale Euronics ve Zlíně.

Se svými fanoušky by se chtěli hráči
důstojně rozloučit na posledním turnaji,
který se uskuteční v sobotu 4. února 2012
ve slavičínské sportovní hale. 

Více o dění v sálovce najdete na webu
České federace sálového fotbalu - futsalu
zde www.futsal-salovyfotbal.com

XI. turnaj SH Slavičín
sobota 4. 2. 2012
17.00 Jerevan Slavičín vs Premium Stonava
18.05 SMR plus Zlín vs Premium Stonava
19.00 Jerevan Slavičín vs FS Sádek
20.05 SMR plus Zlín vs FS Sádek

Petr Koseček

Ve slavičínské sportovní hale se v tra-
dičním čase na Štěpána odehrál před 
skvělou návštěvou velmi kvalitní turnaj 
v sálovém fotbalu opět za účasti osmi celků. 
Na palubovce se znovu představila plejáda 
fotbalistů z celého regionu, počínaje zno-
jemským Hnaníčkem či zlínským Petrem 
Švachem. V sestavě Kovaříků nechyběl ani 
bývalý hráč Olomouce, Spartaku Moskva, 
Sparty, Slavie a Petržalky – Aleš Urbánek 
nebo v dresu hrádecké Závady brumovský 
Ondra Školník. Na hřišti se potkali i bývalí 
i současní futsalisté Jerevanu jako Ivoš 
Světlík, Tomáš Hnilo nebo Milan Both či 
mladíci Dan Sochora, Broněk Fojtík, Lukáš
Šála a Honza Pekárek.

Právě druholigový fotbalista Znojma 
Jožka Hnaníček se stal největší hvězdou 
turnaje a svůj tým Hugonů dovedl k celko-
vému prvenství. Na druhém místě skončilo 
místní TVD a bronz urval v penaltovém 
rozstřelu tým Kovaříků. Na loňského ob-
hájce – hrádeckou Závadu zůstalo nakonec 
čtvrté místo.

vyhráli Hugoni

haly SK Slavičín – 2. etapa

Nejlepším hráčem turnaje byl po zásluze
vyhlášen Josef Hnaníček, nejlepším branká-
řem Petr Kolařík a nejstarším hráčem turnaje 
byl 51letý Jarda Smolek. Turnaj velmi dobře 
uspořádala hrádecká Závada, která tímto 
děkuje všem sponzorům za přízeň.

Příští, už 30. ročník oblíbeného turnaje
pořádá mužstvo Hadrářů.

Petr Koseček

Fotbaloový oddíl FC TVD Slavičín
VVás srddeččně zve nna

SPORTOVNÍ 
DICO PLES

DJ Aleeš Ptáček huudbba pro všeechny generacce

v sobotu 11. února 2012
začátek ve 20.00 hod. 

v sále Sokolovny Slavičín

Vstupné  100 KKč,, bohatá tombolaa
Přeedproddejj vstupenek: 

Městsský kluub a infocenntrum,
ttel.: 5777 342 2511
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j j pPokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA PROSINEC
 6. 12. 2011 Anna Miškaříková, 81 let, Hrádek
 9. 12. 2011 Mgr. Jana Pollášková, 66 let, Lipová
 12. 12. 2011 Pavel Gottfrieed, 47 let, Slavičín
 14. 12. 2011 Ludmila Kalíkková, 66 let, Šanov
 15. 12. 2011 Ing. Václav Tlluka, 88 let, Slavičín
 17. 12. 2011 Františka Kolomazníková, 83 let, Slavičínomazníková, 83 let, Slavičín
 20. 12. 2011 Marie Rakováá, 82 let, Rokytnice
 25. 12. 2011 Alois Ryza, 71 let, Divnice
 29. 12. 2011 Josef Starý, 82 let, Rokytnice
 29. 12. 2011 Hedvika Stará, 87 let, Nevšová
 31. 12. 2011 Miroslav Žáček, 77 let, Divnice

SŇATKY
Štěpán Lukšík a Dana Čmmudovádmudováud
Kamil Talach a Lenka Krčováčováová

ÚMRTÍ
 1. 12. 2011 Rostislav Ocelík, 88 let, Hrádek
 4. 12. 2011 Anna Frolová, 70 let, Slavičín
 4. 12. 2011 Marie Kobierski, 90 let, Lipová
 6. 12. 2011 Marie Pilná, 87 let, Slavičín

V ponddělí 6. února 2012 uplynou dva 
smutnné roky, co nás navždy opustil 
můj mmanžel, náš tatínek a dědeček, 
pan Antonín GOŇA z Rokytnice.

Za tichoou vzpomínku děkuje manželka 
a děti s rodinami.

Dne 16. února 2012 vzpomeneeneenenememe me
77. výročí, kdy nás opustilalaal  

naše milovaná
mamminka, manželka, dcdcdcdceraeraeraera, p, p, ppaníaníaníaní 

Marceela CARBOLOVÁ ze SlaSlaSlaSl vičvičvičvičínaínaínana... 
Dne 100. února 2012 by se dožilllla 3a 3a 3a 34 l4 l4 l4 eteet.
S láskoou vzpomínají dcera Marcelkelkelklka, aaa,

mannžel, rodiče, rodina Carboloolooloova va va va
a Tomšejova.

Už je tomu 20 let, 
kdy nás navždy opustil 

pann Alois MIKLAS ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkují manželka 

a děti s rodinami.

Dne 12. února 2012 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí pana 

Stanislava RAKA ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkují manželka 

a děti s rodinami.

 

Dne 9. únnora 2012 vzpomeneme 
3. smuutné výročí od úmrtí

pana Jossefa ČADY
ý

 z Petrůvky. Y
S láskou vzpomínají a za tichou 

vvzpomínkuu děkují manželka a děti
s rodinami.

DDneD  2. únúnúnúnoraoraora 20 20 2012 12 12 vzpvzpvzpomeomeomennneme 
jižžžž 20 20 20 20. vv. výroýroýročí čí čí úmrúmrúmrtí títí našnašnašeehoe  

manžeelellaaa, tattattatínkínkínka aa aa a dě dědědečdečdečka,ka,ka, 
pana Jarararosloslos avaavaava KUKU KUČERČERČERYYY.

S lS lS lS áskááá ou vvzpomíomíomínajnajnají aí aí a vš všvšem,em,em, kd kd kdo oo
vzpvzpvzppomeomeomeo nouu s námnámnámi, i, i, děkděkděkujíujíují ma ma manženženželkalkalka 

LudLudLudLudmilmilmilmi a aa aa aa a sy sy synn Jn Jaroaroaroslaslaslav sv sv s ro ro rodindidi ouuu.

DDne 6. únnora 2012 vzpomeomeomenemnene e
jižžžž první smmutné výročí úmrmrmrtí tí tí pppaní
BBožB eny ŠUSTKOVÉ 

p ý
z Rokytnitntn ce.

Za tichou vvzpomínku děkují manžel 
aa děti s rodinou.

Dne 25. únnora 2012 vzpomeneme
6. smutné výýročí úmrtí naší milované 

maaminky a babičky, 
paní Boženy ZÁDRAPOVÉ.

y y

S láskou aa úctou vzpomíná dcera 
s rodinou.

Před třemi lety, 15. únoora 2009,
nás opustila 

paní Ludmila MÜNSTTEROVÁ
p

a 24. února 2009 jeejí zeť,
pan Oldřich KOZÁÁČEK

j jj
. 

S láskou vzpvzpppomíná manžželka a děti 
s rs rs odididiodinamnamnamnami.

DneDneDnene 181818 18. ú. úú. únornornorno a 2a 2a 2a 20121212 vzppompompomeneeneme me
22. 2 smusmusmusmutnétnétnén  vý vý vý výročočročo í úí úí úí úmrtmrtmrtííí 
paní AntAntAntAntonononin e VRBBOVÉ

ý

ze SlaSlaSlaSlavičvičvičvičínaínaínína.
S lSS áskou vzpomínají mmanžel, 

syn a dcery s rodinnami.

Dne 1. února 2012 vzpoomeneme 
4. výročí úmrtí pana

Aloise RAŠKY
ý

 ze Slaavičína.Y
Za tichou vzpomínku děkkují syn Jiří, 
snacha Jaroslava, vnučka Petra s rodi-

nou a vnuk Jiří s roddinou.

Dne 25. února 2012 vzppomeneme
15. výročí, kdy nás navžždy opustil 

pan Ing. Roman JEMMELKA
ze Slavičína. 

Za tichou vzpomínku děkuuje manželka, 
dcery a celá rodiina.

Dne 12. února 2012 vvzpomeneme
10. smutné výročí úúmrtí pana 

Bohumila TROCHTY ze Slavičína.Y
S láskou a úctou vzpommínají manželka 

a děti s rodinami.

Dne 12. února 2012 vvzpomeneme
10. smutné výročíí, kdy nás 

opustila naše draháá maminka, 
babička a prababička, paní 

Marie ŠČUGLÍKOVÁÁ
pp

 ze Šanova.
pp

S láskou a úctou vzzpomínají 
děti Marie, Eva, Ota s rodinami.

Rodina paníR Hedviky STTARÉ z Nevšové 
děkuje touto cestou všem, kdo ji přišli 

doprovodit na její poslední cestě. 

NAROZENÍ
Radek a Věra Štulířovi – dcera Věra
Petr a Regína Vítkovi – dcera Sophie
Roman a Pavlína Mičíkovi – syn Miroslav
Petr Jaroš a Magda Papežová – syn Metoděj
Ivan a Lenka Valentovi – syn Ondřej
Jiří Skácil a Gabriela Šarlinová – dcera Linda

y j

Dne 13. ledna 2012 oslaavili manželé 
Vladislava a Jaroslav 

MÜNSTEROVI z NNevšové 
krásné 50. výročí maanželství –

zlatou svatbbu.
Do dalších společně proožitých let jim 
přejí hlavně zdraví, pohhodu a Boží 
požehnání vnoučata EEliška, Petr, 

Tomáš, syn Bronislavv a Jana.

Blahopřejeme

MUDr. Rooman Űberall
oznamuje, žže ve dnech 
20. – 24. 22. 2012 NEOORDINUJEE. 
Zastupuje MMUDr. Pinďákoová na poo-
liklinice.

MUDr. Jollana Malotovvá 
ve dnech 115. 2., 23. a 224. 2. 20122
NEORDINNUJE.
Zastupuje MMUDr. Petr Zemmčík.
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Zapoojili jssme see do ceelonnárodníhoo 
p jprojeektuu KKlíčeníí

Všechno začalo loni v červnu, kdy se naše
třída vydala do Moravského krasu na neob-
vyklý výlet. Jednalo se o zážitkový pobyt, 
který pro nás připravili lektoři Prázdninové
školy Lipnice v rámci projektu Klíčový rok.
Pět dnů plných zábavy, plnění úkolů, hledání
pozitivních vzorů, natáčení sociálních klipů či
přípravy poučných i zábavných aktivit rychle
uplynulo a žáci se vraceli domů s jasným úko-
lem – teď je řada na nich, aby sami připravili
nějakou smysluplnou akci.

Na podzim tento celonárodní projekt do-
stal nové jméno Klíčení, které vystihuje jeho
podstatu. A tak i u nás se objevovaly první
nápady. O tom, že nakonec „vyklíčily“ v ži-
vota schopné akce svědčí současná realizace
projektů. O co se konkrétně jedná?

Den proti pomluvám, který byl určený pro
žáky 2. ročníku. Děti zažily spoustu zábavy
při pohybových aktivitách, kreslení i povídání
na dané téma. Dobře se pobavily, ale přede-
vším si uvědomily, že ublížit se dá i slovy.

Nezávislost náctiletých bylo tématem 
projektu pro žáky 4. tříd, v jeho průběhu se
zábavnou formou dozvěděli nové informace
o nebezpečí zneužívání alkoholu a cigaret,
zasoutěžili si ve vědomostních i zábavných
disciplínách.

Víš, jak jednat s neznámými lidmi? Na tuto
otázku odpovídali páťáci a přitom se dozvěděli
mnoho nového o nebezpečích, které na ně
číhají v reálném i virtuálním světě, pokud
jsou příliš důvěřiví. 

Každý projekt jiné téma, jiný způsob
realizace, ale jednu podstatnou věc mají spo-
lečnou – připravili je osmáci pro své mladší
spolužáky. Mladší získali zábavnou formou
nové poznatky, starší se naučili, že něco
vymyslet a realizovat není tak jednoduché.
Všichni dohromady se pobavili a získali nové
zkušenosti.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Aktivvity škkoly v lednuu
 Členové žákovského parlamentu se sešli

na pravidelné schůzce, kde zhodnotili akce
uskutečněné v prosinci (adopce na dálku,
soutěže Let vlaštovek a Top třída). Zároveň
diskutovali o připravovaných aktivitách
na třetí čtvrtletí.
 Projekt třídy 8. A Klíčení pokračoval reali-
zací praktické části určené pro žáky I. stupně.
 Žáci 6. – 9. ročníku si ověřili své znalosti
z anglického jazyka ve školním kole Kon-
verzační olympiády. 1. místo získaly Denisa
Hefková v kategorie 6. – 7. tříd a Iveta Ma-
cháčková v kategorii 8. – 9. tříd. 
 Na dalším ročníku Páťákiády se ve spor-
tovní hale sešli žáci 5. tříd základních škol
Slavičín – Vlára, Malé Pole a Rokytnice. 
 Budoucí prvňáčky a jejich rodiče přivítaly
paní učitelky u zápisu do 1. tříd. Děti školního
klubu coby pohádkové bytosti doprovázely

malé předškoláky putováním školou.
 Národopisný soubor Slavičánek zahájil
svým lidovým pásmem Valašský bál.
40 žáků 7. – 9. tříd se zúčastnilo týdenního
lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích.
Děvčata z kroužku mladších roztleskáva-
ček vystoupila na Plesu města. 
Poslední týden školního vyučování v 1. po-
loletí žáci posuzovali své dovednosti a znalosti
získané za uplynulé období v rámci tzv. Týdne
sebehodnocení. Konzultovali své výsledky
s vyučujícími a závěrečné hodnocení bylo
rovněž předmětem třídnických hodin. 
Rodiče našich žáků se setkali s vyučujícími
na třídních schůzkách a konzultačním dnu.
Konala se informační schůzka rodičů žáků
9. tříd s výchovným poradcem a zástupci
okolních škol. 

Mgr. Jana Pinďáková

Páťáákiáddaa se stává ppříjeemnnou traadicí

Dne 17. ledna 2012 dopoledne se spor-
tovní hala ve Slavičíně stala opět dějištěm
přátelského setkání žáků 5. tříd ze základních
škol Vlára, Malé Pole a Rokytnice. Děti se
rozlosovaly do smíšených skupin, které si pak
mohly na deseti stanovištích zasoutěžit v zají-
mavých sportovních disciplínách, řešit různé
vědomostní a dovednostní úkoly. Na závěr se
všichni utkali ve vybíjené. Program doplnilo
vystoupení roztleskávaček ze ZŠ Vlára.

Za to, že všichni plnili své úkoly výborně,
dostali sladkou odměnu.

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

Mgr. Naděžda Zemánková

Projeektyy a soutěžže ve vvýuce ccizích jjazyků
V letošním školním roce mají žáci opět 

možnost zapojit se v rámci studia cizího jazy-
ka do mnoha zajímavých projektů a soutěží.
Od listopadu probíhá internetová soutěž
Cambridge University Press pro 2. stupeň
ZŠ a víceletá gymnázia, které se účastní žáci
8. a 9. ročníků. Každých 14 dnů řeší žáci
zadaný úkol a prohlubují si tak své znalosti
anglického jazyka. Někteří ze žáků 8. ročníku
jsou zapojeni také do projektu e-Twinning:

spolupráce s Německem. Prostřednictvím 
anglického jazyka se navzájem seznamují 
s reáliemi a kulturami zúčastněných zemí. 
Vánoční tradice různých evropských států 
(např. Velké Británie, Francie, Španělska, 
Belgie, Itálie, Portugalska) mohli žáci 5. – 9.
tříd poznat díky výměně vánočních pozdra-
vů a powerpointových prezentací, která se 
uskutečnila v prosinci. Někteří žáci 6. tříd
jsou zapojeni také do soutěže s názvem Video-
pohlednice z našeho města. V rámci tohoto 
projektu natáčí krátké video v anglickém 
jazyce o svém rodném městě. V následujícím 
období nás čekají další zajímavé projekty 
a soutěže, ale o těch zase příště. Mgr. Jarmila  
Maňasová,  Mgr. Pavlína Hořáková

Mámme rááddi zvířaata...
Stalo se pěknou tradicí na naší škole, že 

ke konci kalendářního roku pořádají žáci 
sbírku na sponzorování zvířat v ZOO Lešná. 
Máme jich vybráno pět: žirafu Kamilu, tučňá-
ka Šmoulu, slůně Ulu, gorilu Bosso a lachtana 
Fany. Získaných 7 580 Kč nám i letos umožňuje 
jejich podporu v plné výši. Protože se jedná 
o akci založenou na dobrovolnosti, tak nechci 
uvádět žádné přehledy odevzdaných peněz 
za jednotlivé třídy. Uvedu pouze, že nejštěd-
řejší byly letos děti v 1. A. Jimi vybraná částka 
vychází v přepočtu na žáka na rovných 50 Kč. 
Klobouk dolů! (Jen pro porovnání – na konci
pomyslného žebříčku je třída s necelými 
sedmi korunami na žáka.) 

Děkujeme všem, kteří se sami uskromnili, 
aby pomohli těm, kteří to potřebují.

Mgr. Radoslav Filipovič

Základní škola Slavičín-Vlára

Základní škkola Vlárra a sdruužení roodičůů
Vás srddečně zvvou na ttradičníí

PLES ZŠ VLÁRA
v sobotu 18. února 2012

začátek ve 20.00 hod. 
v sále Sokolovny Slavičín

vvstupnné 100,- Kčč, 
hudba: Showband

Polonéza žáků 9. tříd
Nutná rezzervaacee míst naa telefonnu 
5577 341 304 (hhoospodářkka školyy)

Jménem školy a jménem žáků bych 
chtěl poděkovat Osadnímu výboru 
v Hrádku za fi nanční dar z výtěžku akce 
Rozsvícení vánočního stromu 2011.  Stalo 
se již tradicí, že představitelé Hrádku vždy
v této roční době pamatují na děti naší 
školy a tento dar poslouží výhradně jejich 
potřebám. Děkujeme.

Josef Fusek, ředitel

ZŠ praktická a ZŠ
speciální Slavičín

Mateřská škola 
ve Slavičíně-Hrádku

děkkujje všem hrádecckýmm fi rrmám,
které oobdaroovaly děěti při vánoččnímm koledoování.
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Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Nabídkaa prací žákků v rámmci oodborného

výcviku prro širokou vveřejnostt pod vedením
zkušenýchh učitelů:
Strojíreenství – výrooba strojjírennských vý-
robků z kovvů a jiných ttechnickkýchh materiálů
Instalattérství – roozvody vvodyy a topení
v domech a jejich oppravy, zhhotoovení a in-
stalace oddpadního ppotrubí s nnapojením
na odpadnní systémy
 Elektrikkářství – zhootovení ellekttro rozvodů
v domech aa jejich opravy
Automeechanici – oopravy osobbních vozů,
malých dodávkových automoobilůů, příprava
na tech. proohlídky sezoonní i přeezouuvání pneu

Je nutnné předem domluviit ddruh práce
a rozsah. 

Kontakttní osoba: BBc. Franttišekk Mana

Škola nnabízí tělocvvičnu k ppronnájmu pro
fyzické osooby, organizzace, sportoovní kluby 
(lze využít nna všechny ssporty) zza ceenu 200 Kč
na hodinu. 

g JKontakttní osoba: MMgr. Jarooslavv Vrba

Beseeda oo UUSA
Koncem prosince se na střední odborné

škole uskutečnila pro žáky třetích a čtvrtých
ročníků studijních oborů beseda o životě
ve Spojených státech amerických, zejména
ve městech New York a San Francisco. 

Beseda byla primárně zaměřena na dopl-
nění a obohacení učiva jazykového praktika
(reálií anglicky mluvících zemí), ale zúčastnili
se jí i žáci studující jazyk německý, protože
informovala o pracovních příležitostech
a možnostech studia. Pozvání k besedě při-
jala Mgr. Ingrid Žálková, která žáky formou
powerpointové prezentace provedla svými
zážitky a zkušenostmi z několikaměsíčního
pobytu v USA i ve Velké Británii. 

Prakktické zkušenosti žákků ooboru
Kuchhař –– ččíšník

Žáci tohoto oboru se každý rok účastní vy-
braných gastronomických a společenských
událostí v různých místech našeho regionu.
Tentokrát oslovila naši školu fi rma TVD
a požádala o uspořádání vánočního večírku.

Na přípravě sálu i samotné obsluze se
podíleli vybraní žáci prvního, druhého
i třetího ročníku. Akce byla pro ně přínosem
k získání zkušeností pro vyučovací předmět 
Stolničení, ve kterém se věnují nácviku po-
dávání pokrmů, nápojů, komunikaci s hosty,
tedy společenským pravidlům, která jsou
nezbytná pro vykonávání jejich budoucího
povolání.

Při obsluze hostů děvčata nezklamala
a svou ochotou a zručností přispěla ke zdár-
nému průběhu celé akce.

Mgr. Jana Kubíčková

Aktivvity naa GJP
V předvánočním prosincovém týdnu se
konalo promítání fi lmů v Sokolovně, a to pro

mladší studenty fi lm „Jana Eyrová“ a pro starší
studenty dokument o osobnosti papeže Jana
Pavla II. Dále proběhlo promítání na gymná-
ziu, a to fi lm „Přelet nad kukaččím hnízdem“
v rámci světové literatury a poté pokračovala
beseda s panem Zdeňkem Fialou o natáčení
fi lmu a o osobnosti Miloše Formana.
Dne 20. prosince se uskutečnila fi nanční
sbírka fondu SIDUS na podporu dětských
nemocničních zařízení. 
Ve dnech 9. – 14. ledna odjely třídy kvinta
a G-1 na lyžařský výcvikový kurz do areálu
Javorníky – Kasárna a ve dnech 14. – 18. ledna
je vystřídala třída sekunda.
Dne 13. ledna měli studenti tříd septima
a G-3 možnost zúčastnit se besedy se zná-
mou osobností – viceprezidentem Asociace
českých cestovních kanceláří a agentur To-
miem Okamurou, která se konala v Městské
knihovně Slavičín.  

Bc. Marie Stejskalová

CO22 zlínnskká ligaa 
Pod výše uvedeným názvem se skrývá

soutěž, do které jsme se zapojili. Je to projekt,
ve kterém plníme různé úkoly s ekologickou
tematikou, například vytváříme nástěnky,
chodíme po škole a zjišťujeme, jak jsou na tom
naše třídy se spotřebou energie, seznamujeme
spolužáky s ekologickými problémy, jako je
třeba globální oteplování. Koordinátorem to-
hoto projektu je ekologické centrum Veronica
v obci Hostětín, ve které jsme byli na exkurzi.

Veronika Janštová, kvarta

Ekologickéé aktivvity 
7. listopadu 2011 začala na naší škole velká

soutěž ve sběru papíru, pomerančové a cit-
ronové kůry pod vedením prof. Prchlíkové.
Zájem studentů je veliký. Zatím jsme získali
přes 2 tuny papíru, 40 kg sušené pomerančové
kůry a 1 kg kůry citronové. Naši studenti bojují

o slíbenou odměnu. Sběr bude ukončen nej-
později koncem tohoto školního roku.Velké 
poděkování patří šikovným děvčatům ze třídy 
sexty, které kůru poctivě třídí. 

Další aktivitou je sběr použitých baterií, je-
jichž odběr nám zajišťuje organizace ECOBAT.

G. Sommerová, J. Tomeček

Pro zzájemmce o studiumm
Pro žáky 9. tříd jsou až do 28. února při-

praveny testy v elektronické podobě z JČ, M, 
OSP (obory gymnázium, mechatronik, soci-
ální péče), které si mohou bezplatně objednat 
na gyslav@gjpslavicin.cz. 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
Gymnázium  Jana Pivečky 
a Střední odbborná škola Slavičín
Vás srdečně zzvou na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA GYMNÁZIU
dne 15. 2. 20012 od 8.00 do 17.30 hodinn
po telefonickké domluvě návvštěva možžná 
kdykoliv
www.gjpslavvicin.cz, tel.: 6044 453 954

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE
dne 15. 2. 20012 od 8.00 do 18.00 hodinn
tel.: 577 342 408, fax: 577 342 408/kl. 333, 
www.sosslavvicin.cz

Srdečně Vás zveme na 

STUDENTSKÝ PLES
který se uskuteční 

3. února 2012 od 20 hodin v Sokolovně
Hraje DJ Řepa 

Předprodej vstupenek: na gymnáziu, 
tel.: 577 342 724

V minulém čísle jsme slíbili čtenářům, 
především však rodičům našich malých
klientů, stručný přehled nabídky našich
aktivit na léto 2012. Tak tady je:
Pobytový letní tábor v horském hotelu
Martiňák v termínu 1. – 10. 7. 2012
Příměstský tábor s tematickým zaměře-
ním v termínu: 9. – 13. 7. 2012
Příměstský tábor se všeobecným zamě-
řením v termínu 16. – 20. 7. 2012
Výlet za koníky do Lipiny: 23. 7. 2012
Příměstský tábor se sportovním zaměře-
ním v termínu 30. 7. – 3. 8. 2012
Příměstský tábor se zaměřením na PC
v termínu 20. – 24. 8. 2012
Miniškolička orientálních tanců v termí-
nu 22. – 24. 8. 2012
Výlet za koníky do Lipiny 27. 8. 2012.
K naší radosti přibývá dětí do kroužku
Veselá fl étnička, který začne od 2. pololetí;
první datum připadá na pátek, 3. 2. 2012.

Děti se poprvé sejdou v 15.30 hodin v DDM 
Slavičín.
Na pátek 3. 2. 2012 připadají pololetní 
prázdniny. Na tento den připravujeme zájezd 
do Golden Apple Zlín, a to buď na Kocoura 
v botách nebo na Happy Feet two (příběh 
o tučňácích). Oba fi lmy jsou ve 3D.
Na termín 20. – 24. 2. 2012 připadají jarní 
prázdniny. Na toto období připravujeme 
rovněž program.

Bližší informace obdrží děti včas pro-
střednictvím hlášení v obou základních 
školách našeho města.

Připomínáme dospělým zájemcům 
o kurz španělštiny v DDM, že tento bude 
započat 2. pololetím 2012.

Na dotaz rodičů, zda děti mohou do zá-
jmového kroužku „naskočit“ v průběhu 
školního roku, odpovídáme ANO.

Pedagogické pracovnice 
DDM Slavičín

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
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Dětsský ddoomov Bojkoovicce

Vážení přátelé, sponzoři, zaměstnanci
Leja salonu a další skvělí lidé!

Dovolte, abych Vám poděkovala jmé-
nem dětí Dětského domova Bojkovice
za krásný Štědrý den. Množství dárků,
které jste dětem věnovali, svědčí o tom, že
osud malých i větších dětí Vám není lhos-
tejný. Některé dárky předčily očekávání.
Vím, dítě si neuvědomí, že každé přání
má také druhou stranu – a to je stránka
fi nanční. Chci Vás ujistit, že se snažíme
vést děti k tomu, aby si dárků vážily, aby
je opatrovaly a pečovaly o ně tak, aby jim
vydržely co nejdéle.

Děkujeme zaměstnancům Leja salonu
za zdařilou realizaci akce Stromu přání
pro dětský domov Bojkovice a dětský do-
mov Smolina, která probíhala pod záštitou
města Slavičína.

V dnešní době není lehké pomáhat 
a nebereme to jako samozřejmou věc, moc
si toho vážíme, co jste pro naše děti udělali.

Vážení přátelé, opakovaně přijměte
naše velmi srdečné a upřímné poděkování.
Přejeme Vám úspěšný a klidný rok 2012.

Bc. Yvetta Mendlová,
ředitelka DD Bojkovice

Vánočníí sstrom v Hráádkku
Již pátý rok probíhá v Hrádku společné

rozsvěcování vánočního stromu. Díky
dobré spolupráci s hasičským sborem
můžeme využít prostory místní zbrojnice.
Velké poděkování patří všem sponzorům,
kteří nás podpořili.

Akce se zdařila a osadní výbor věno-
val část výdělku mateřské škole a škole
v Hrádku a také do nemocnice Slavičín. 

Eva Röderová, OV Hrádek

Charita svv. Vojjtěchaa
Dovolujeme si touto cestou poděkovat 

všem sponzorům, kteří věnovali dary
do tomboly na Farní ples ve Slavičíně.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Pořaadattelé Farrního 
pplessu vee SSlaviččíně

Pořadatelé srdečně děkují všem spon-
zorům a dárcům za jejich dary do plesové
tomboly. Výtěžek v hodnotě 34 200 Kč byl
věnován Charitě sv. Vojtěcha ve Slavičíně.

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

Poděkování Dětský domov ve Smolině
Poděěkovváání lideem s laskkavvým srrdcem

„Každý člověk je úžasný, protože každý může
něčím sloužit a pomáhat jiným. K tomu člo-
věk nepotřebuje univerzitu, ale laskavé srdce.
Duši zrozenou z lásky.“ (Martin Luther King)

Dovolte nám, abychom těmito slovy
Martina Luthera Kinga poděkovali všem
úžasným lidem s laskavým srdcem, kteří
nám pomohli připravit pro děti z našeho
dětského domova krásné Vánoce. 

Už po několikáté se totiž také našim
dětem mohla splnit i ta nejtajnější přání
díky akci „Strom přání Leja salonu“, kterou
každoročně připravuje a pořádá slavičínský
salon Leja. Za splněná přání patří velké
poděkování dětí i nás dospělých zejména
paní Markétě Smílkové, Lence Málkové,
Janě Diatlové a samozřejmě i všem lidem
z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří uve-
denou akci podpořili. Do nového roku jim
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a krásné
dny všední i sváteční. Děti a dospělí 

z Dětského domova ve Smolině

Vánočníí ppoděkoováníí
Překvapení z neočekávaných dárků 

připravila našim dětem pod stromeček paní
Petra Gottfriedová ze Slavičína. Naše podě-
kování jí náleží za pěkné oblečení a obuv
různých značek, jež u dětí vzbudilo radost 
a úžas. Děkujeme a přejeme hodně zdraví
a úspěchů v novém roce 2012.

Děti a pracovníci 
Dětského domova ve Smolině

Betléémskkéé světlo

Den před štědrým dnem se slavičínští
skauti postarali o rozvoz Betlémského světla.
Úspěšně jsme je dopravili do Rudimova, Ne-
všové, Horní Lhoty, Lipové, Hrádku, Rokytni-
ce, Divnic a Bohuslavic. Slavičín samozřejmě
nezůstal ochuzen.

Vánooční odddílovvka slaaviččínsských sskautů
V roce 2011 jsme navázali na tradice z mi-

nulých let a uspořádali ve čtvrtek 22. prosince
vánoční oddílovku. V pozdním odpoledni
jsme se sešli v počtu dvanácti dětí a sedmi
vedoucích, načež jsme se pustili do her, soutěží
a v neposlední řadě do cukroví. Nechybělo ani
složení jednoho skautského slibu. Než jsme
se rozprchli do svých domovů, rozdali jsme
si dárky, které na nás čekaly pod stromečkem
a udělali jsme společnou fotku před nově
zrekonstruovanou radnicí.

I Ty sse mmůžeš stáát skaauteem
Chceš-li:
poznat nové kamarády,
naučit se přežívat v přírodě,
jezdit na výpravy, tábory a další akce,
být součástí společenství, které sdružuje
přes 40 milionů lidí z celého světa,

pak neváhej a přijď se za námi podívat.
Scházíme se každý pátek ve čtyři hodiny
v klubovně pod kostelem, poblíž charity.
(3. 2. se oddílovka nekoná, protože budeme
na výletě v Praze).

Roman Štěpánek

Oddíl skautů informuje Městská knihovna Vás zve
Čtvrtek 2. února 
HRÁTKY NA POHÁDKY S NEZBEDNÍČ-
KEM
– série zábavných literárních pořadů pro
předškoláky s oblíbeným skřítkem – hry, 
soutěže a výtvarné dílny, motivující děti už
od raného věku ke čtenářství.
Malé účastníky čeká při první letošní návště-
vě knihovny dramatizace pohádky O víle 
Chumelenici. 
Začátek: 15.00 hodin

Úterý 7. února
AUTORSKÉ ČTENÍ JOSEFA FOUSKA
– beseda a zároveň autogramiáda se spiso-
vatelem Josefem Fouskem. Známý umělec 
seznámí posluchače se svou bohatou životní
dráhou a také představí své literární dílo.

Místo konání: sál v 1. podlaží Horákovy 
vily, začátek: 17.00 hodin

Josef Fousek patří nejen mezi známé české
prozaiky, proslavil se i jako básník, textař, 
humorista, písničkář, cestovatel a fotograf. 
Na přelomu 60. a 70. let absolvoval Lidovou
konzervatoř výtvarné fotografi e u prof. Jána
Šmoka. 

Pozornost české veřejnosti upoutal ze-
jména jako host Miloslava Šimka v pořadech
Divadla Semafor (později Divadlo Jiřího Gro-
ssmanna), kde působil do roku 1998. Od roku
1999 vystupuje v České republice i v zahraničí 
se svými recitály Nemám čas lhát a Bez náhub-
ku. Pravidelně byl slyšet na vlnách Českého 
rozhlasu 2 Praha v pořadu nedělní Dobré jitro.
Do roku 2011 realizoval přes padesát výstav 
svých fotomontáží a portrétů u nás i v zahra-
ničí (Kuba, Jugoslávie, Slovensko, USA atd.).
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Únor/2012

3. 2. 20.00 Sokolovna
STUDENTSKÝ PLES 
8. 2. 18.00 Sokolovna
KANADA – cestopisná beseda s M. Císařem 
11. 2. 20.00 Sokolovna
SPORTOVNÍ DISCO PLES
 17. 2. 17.00 Divnice
METLOVÝ BÁL
 18. 2. 19.00 Nevšová
FAŠANKOVÁ ZÁBAVA
18. 2. 20.00 Sokolovna
PLES ZŠ VLÁRA
22. 2. 18.00 Sokolovna
USA – cestopisná beseda s M. Císařem
25. 2. 20.00 Sokolovna
MAŠKARNÍ FAŠANKOVÝ PLES 

VÝSTAVY
Infocentrum, Horákova vila
SOCHY A RELIÉFY
MgA. Jaroslava Jeřábka 
Horákova vila
CIKÁNI 
obrazy akademického malíře Jaroslava 
Jeřábka
Galerie Jasmin
DOTEKY SVĚTLA
olejomalba – Libuše Matulová
foto-grafi ka – Nelly Billová

PŘIPRAVUJEME:
2. 3. PLES PO NAŠEM… VOL. 3
3. 3. MAŠKARNÍ KARNEVAL
6. – 11. 3. VALAŠSKÉ KŘOVÍ
12. 3. MDŽ
15. 3. MEXIKO – cestopisná beseda 
s M. Císařem
23. – 25. 3. SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA
28. 3. EKVÁDOR, PERU, BOLÍVIE – ces-
topisná beseda s M. Císařem

Kalendáře, pozvánky

Program MC Slavičín na únor
St 1. 2. 10 hod. Obrázky z těstovin (celodenní 
aktivita)
Čt 2. 2. 10 hod. Pohybové hrátky
Pá 3. 2. Zavřeno. Pololetní prázdniny.
Po 6. 2. Vyrábíme masky na karneval (celo-
denní aktivita) 
Út 7. 2. 10 hod. Tvořílek – Valentýnská srdíčka,
různé techniky
St 8. 2. 10 hod. Kreslíme na tabule (celodenní 
aktivita)
Čt 9. 2. 10 hod. Hry pro všestranný rozvoj
Pá 10.  2. 9.30 hod. Kreativní dílna pro ma-
minky – výroba bižuterie
Po 13. 2. 10 hod. Pohybové hrátky
Út 14. 2. Čtenářem od batolete - Půlhodinka
zábavné četby pro nejmenší, součástí jsou jedno-
duché hry, hádanky a úkoly v podání pracovnic
Městské knihovny Slavičín  
St 15. 2. 10 hod. Kuchtíkovy hrátky – pracu-
jeme s ovocem
Čt 16. 2. 10 hod. Zdravý úsměv – preventivní 
program pro rodiče s dětmi
Pá 17. 2. 10 hod. Tvořílek – Ptáčci v zimě
(kombinovaná technika)
Po 20. – Pá 24. 2. Zavřeno. Jarní prázdniny.
Po 27. 2. 10 hod. Hudební miniškolička
Út 28. 2. 10 hod. Básničky s pohybem, 15 hod.
Zvídálek
St 29. 2. 10 hod. Karneval pro děti
Volná herna: po – pá 9 – 12 hod.,
út 13 – 17 hod.

MC Slavičín
P

Marek Císař – cestovatel, fotograf a dob-
rodruh, navštívil celkem 63 zemí v Evropě,
Asii, Africe a Americe. O své neobyčejné
zážitky ze svých cest se dělí na svých před-
náškách se širokou veřejností. Také pro
obyvatele Slavičína jsou na nejbližší dobu
připraveny čtyři přednášky, které se budou
konat v Sokolovně:
8. února 2012 
Poslední neobyčejná cesta napříč západní
polokoulí, kde cestovatel prožil 555 dnů ži-
vota, najezdil bezmála 90 tisíc km a postupně
navštívil 19 států.
Cesta začne v Kanadě, na dálném severu, kde
se kromě nádherné přírody a pozorování
divokých zvířat můžete těšit i na moderní
města plná mrakodrapů a na informace, jak
lze získat pracovní víza do této lákavé země.
22. února 2012 
USA – mnoha cestovateli oblíbená a obdi-
vovaná země, zejména díky velké pestrosti

„Tulákem“ na západní polokouli – po zemi z Dawson City do Ria de Janeira
a rozmanitosti v krajině a neomezeným 
cestovatelským možnostem.
15. března 2012
S návštěvou Mexika a dalších maličkých 
zemí Střední Ameriky stoupne napětí, které 
vyvrcholí plavbou na malé loďce z Panamy 
do Kolumbie přes dech beroucí karibské 
ostrovy San Blas a chůzí podél Darienské 
džungle, jednoho z nejnebezpečnějších míst 
světa. Celá Střední Amerika je nejen krásná 
a působivá díky své přírodě, indiánským 
památkám a jejich kultuře, ale je taky divoká 
a krutě poznamenaná nedávnými občan-
skými válkami, hurikány, zemětřeseními 
a pašováním drog.
28. března 2012

Z Kolumbie se podíváme do Ekvádoru, 
Peru a Bolívie – levných a nádherných 
zemí, kde Vás kromě památek a kultury 
světoznámých Inků čekají silné kontrasty 
ve věčně zelených džunglích, pouštích, 
plážích Tichého oceánu a vysokých, sněhem 
pokrytých skalnatých štítech And. Cestu 
zakončí průjezd přes Chile, Argentinu, Pa-
raguay, Uruguay a jižní Brazílii.

Ukázky fotografií, foto-videa a další 
informace, můžete zhlédnout na www.
marekcisar.cz

Přednášky budou probíhat na Sokolov-
ně vždy od 18 hodin.

Vstupné 30 Kč.
Těší se na Vás Marek Císař

BrutAL pOp crew
pod záštitou Nadace Jana Pivečky

pořádá

PLES PO NAŠEM… 
VOL. 3

2. 3. 2012 Sokolovna Slavičín
Hraje:

ANDROMEDA + KARAOKE SHOW
Bohatá tombola a další překvapení

Předprodej (po našem…):
A – club Slavičín: 

od 10. 2. vždy v pátek od 17 do 21 hodin
Vstupenka: s místenkou 120 Kč, 

bez místenky 100 Kč
Další info: www.brutalpop.cz

Klub žen Nevšová
Vás všechny srdečně zve na tradiční 

FAŠANKOVOU
ZÁBAVU

18. 2. 2012 v 19.00 hodin
v kulturním domě Nevšová

 hudba  občerstvení

Seenior klub Divnnice
zve všechhny, co se rádi ppobaví, na 

METLOVÝ 
BÁL

Přijďte 
v pátek 17. února 2012 vv 17 hodin 
do bývallé školy, kde naa Vás čeká
kapela, předtančení a tombola.

Meetlovné dobrovoolné.

Spoleečná vvýstaavaa

Libuše Matulová OLEJOMALBA 
Nelly Billová FOTO-GRAFIKA

VVernisááž: 3. úúnora 220122 v 19 hoddin
KKde: MMMinigaleerie cuukráárnna Jasmmín

Dílnna insppirace –– akcee únnor
1., 8., 155. 2. – sstromečkyy z korálkků
22., 299. 2. – drrátkovvání
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 SOBOTA 4. 2. 20.00
FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – JAPONSKO 5
To nejlepší z japonského fi lmu – digitální

fi lmová projekce pro účastníky projektu.
Vstup zdarma.

Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se
můžete zúčastnit hlasování o výběru. Více
na http://mesto- slavicin.cz/cs/informacni-
centrum/mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ 
 NEDĚLE 5. 2. 15.00 bijásek

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Pohádka – Česko, 2011, 90 min. Režie:žie: 

Václav Vorlíček. Hudba: Radim Hladík stk st. 
Hrají: Petra Černocká, Helena NováNováčková, 

Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Pvá, Petr Nárož-
ný, Josef Somr, Jiří Lábus, Naďa aďaa Konvalinková, 
Jaromír Dulava, Ota Jirák, Mák, Maarkéta Hrubešo-
vá, Jaroslav Kepka, Bronronislav PPoloczek, Uršula 
Kluková, Jaromír Nr Nosek, Jan Kuželka 

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesenýpo škole! Tak zněl ortel vynesený 
před mnoha a mnoha lety nad Saxanou, stu-oha a mnoha lety naad Saxanou, st
dentkou čarodějnické školy v Říši pohádek,ou čarodějnické školy vv Říši pohá
která utekla do světa lidí za svou první láskouerá utekla do světa lidí za svvou první
Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním 
životem v krásné rodinné vile se svým man-
želem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou
tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale
úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství
o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě
toto maminčino tajemství náhodou objeví
dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou
okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné
Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, 
bazilišků, šotků a morkolabů. Na malou
holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství 
neznámého světa, který se právě ocitl na po-
kraji zkázy.

Odvážná Saxánka za pomoci svých nových
pohádkových kamarádů rozplétá zamotaný
svět pohádek, který se zlými silami snaží 
ovládnout komiksový gangster Crashman.
Žákyni 2. B čeká nelehký úkol, jak se vypo-
řádat se všemi nástrahami podzemní říše,
přelstít komiksového gangstera a dostat se
zpátky domů k mamince. Vstupné 30 + 1 Kč.
 NEDĚLE 5. 2. 20.00 fi lmový klub

ANTIKRIST
Drama/Horor/Mysteriózní/Dánsko/

Německo/Francie/Švédsko, 2009, 100 min.
Režie: Lars von Trier.

Hrají: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg
Muž a Žena se vášnivě milují. Černobílé

záběry klouzavé kamery si vychutnávají
jejich zaujetí sexem. Zároveň sledujeme 
krůčky dítěte, které se s nadšením blíží
směrem k padajícím sněhovým vločkám
za otevřeným oknem. Divák již tuší, jak tato
scéna dopadne, a tragédie, která se dala
snadno odvrátit, samozřejmě navždy změní 
životy Muže a Ženy. Žena zcela zkolabuje,
Muž se snaží zachránit jejich manželství
a ulehčit jejich utrpení. Navrhuje společnou
terapii v odlehlém dřevěném srubu uprostřed
lesů, které, k divákovu překvapení, jako by
vystoupily z té nejhorší noční můry. V tu se

mění i pobyt manželů a to, co mělo být jejichmělo být jejich 
rájem, se stává tím nejhorším peklem. Oživlám peklem. Oživ
příroda a zvrácená psychologie hrají velkouhologgie hrají ve
roli v tomto podivném experimentu – vrátí sem experimmentu –
Muž a Žena jako dvojice, nebo každý sám?o dvojice, nebo ka
Vrátí se vůbec? Jeden z nejkontroverznějiec? Jeden z nejjko
přijatých fi lmů MFF v Cannes vynesl Char-fi lmů MFF v Cann
lotte Gainsbourgové cenu za nejlepší ženskýaiinsbourgové cenu z
herecký výkon. Vstupné: členové FK 20 + recký výkon. Vstupn
1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč. Do 15 let nevhodný.1 Kč, osttatní 70 + 1 K
 2. 15.00 NEDĚLE 19. 2. bijásek

BAMBI
aný/Rodinný/USA, 1942, 70 min.Animmovaný

vid HandRežie: Davi
prvními slunečními paprsky, které S prv

bouzí k životu vše kolem, začíná slavnýprobo
ambiho příběh. Díky nejmodernějším tech-Bam

nologiím Vám jej studio Walt Disney nynín
přináší ve vyčištěné a remasterované podobě!
V samém srdci lesa žije malý Bambi, který
dělá první nesmělé krůčky životem a poznává
svět kolem sebe. Společně se svými kamarády,
roztomilým zajíčkem Dupíkem a ostýchavým
skunkem Kvítkem, pak zažívají velká dobro-
družství. Bruslí na „ztuhlé“ vodě, dovádějí
v lese a seznamují se se všemi jeho podivnými
obyvateli. Jejich moudrý průvodce Výr, který
má královský původ, jim předává své zkuše-
nosti o lásce, ztrátách a životě. Bambi je jedno
velké dobrodružství plné humoru, nádherné
animace a hudby nominované na Oscara.
Vstupné zdarma – digitální videoprojekce
v projektu FILM a ŠKOLA.
 NEDĚLE 19. 2. 20.00

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Komedie/Drama/USA, 2011, 98 min. 

Režie: Tom Hanks. Hudba: James Newton
Howard

Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Rami 
Malek, Jon Seda, Taraji P. Henson, Bryan
Cranston, Wilmer Valderrama, Nia Vardalos,
Pam Grier, Maria Canals-Barrera, George
Takei, Cedric the Entertainer, Tom Budge,
Holmes Osborne, Margot Farley, Peter Scola-
ri, Enuka Okuma, Rob Riggle, Gugu Mbatha
Raw, Melissa Christine

Oscarový Tom Hanks hraje v nové ame-
rické komedii chlapíka středního věku,
který díky ekonomické krizi ztratí práci.
Do té doby pracuje jako úspěšný šéf v hy-
permarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělání
dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne
pro návrat do školních lavic. Chce si rozšířit 
své obzory, ale hlavně získat lepší kvalifi kaci
pro své budoucí povolání. Ve škole se zapíše
do hodin komunikace a nečekaně se zamiluje
do své učitelky Mercedes (Julia Roberts),
která ve svém osobním životě řeší spory
s manželem. Obyčejný mužský jako Larry,
který má mnoho důvodů se domnívat, že jeho
život se zastavil, dostane životní lekci: Když
si myslíš, že vše co mělo smysl už Tě minulo,
objevíš důvod, proč žít. Vstupné: 74 + 1 Kč.

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/
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2. - Jak zřřídit noovou příppojku nebo vyyřídit 
změěnu odbběrateele

NNa webových sttránkách wwww.smv.ccz společčnosti 
MORAVSKÁÁ VODÁÁRENSKÁ, aa. s. (dálee jen MOOVO), 
si záákazník mmůže stááhnout veškkeré tiskoopisy. Najdete 
je buuď na hhlavní stránce ve žluté bublině uproostřed 
Formmuláře kee staženní, nebo v kaapitole ZZákaznícii/For-
mulááře. Osoobně náss můžete naavštívit v zákaznicckých 
centrrech ve Zlíně nebo ve Valašských Kloboukkách, 
kde jsou papírové fformuláře k dispozici a kde Vám
naši pracovnníci rádi poradí.

PPřed zappočetím žžádostí o voodovodníí a kanalizzační 
přípoojku je nnutno naa vodárnáchh požádaat o vyjádření 
k dookumenttaci a souhlas s napojenním. Potřřebný 
formulář Žáddost o vyyjádření je nna webuu nebo fyzicky 
na zzákaznicckých ceentrech a je nutno k němu dooložit 
„situaaci umísstění nappojovanéhoo objektu“.

RRealizaace a ppřihlášeníí nové vodovoodní 
příppojky

JJe nutno vvyplnit foormulář Žádost o zřízzení vodovvodní 
přípoojky ve ddvou vyhhotoveních, zzákazníkk vyplňujee pou-
ze siilně orámmovanou část. K žáádosti je nutno dooložit 
kopiee dokladdů vypsaaných v boddě 4. forrmuláře, ttj.:
 ppovolení stavebnního úřadu
 pprojektovvá dokumentace
 snímek z pozemkkové mapy
ddoklad oo vlastnicctví (kopii výýpisu z kkatastru nnemo-
vitostí, starý maximáálně 12 měsíců, nikooli však nááhled 
z inteernetu)

PPokud je vlastníkkem vodovodního neebo kanalizač-
ního řadu jinný subjeekt než VaKK Zlín, a.. s. (napřříklad 
soukkromý vlaastník neebo obec), je nutný ssouhlas toohoto 
vlasttníka nebo obcee (s kulatýmm razítkeem). Vlasstníka 
řadůů zákaznník zjistí í na odděleení vyjaddřování k sítím
na zzákaznicckém cenntru ve Zlíněě (e-maily na tatoo pra-
covišště jsou k dispozzici také naa webovýých stránnkách 
wwww.smv.czz v kapiitole Službyy/Vyjádřření). MOOVO 
vždyy prováddí napojení na voddovodní řad, doddávku 
a moontáž pootrubí dle dohody.

PPřihláššení novvé kanalizzační ppřípojkyy
PPokud již vodoovodní přípojka eexistuje nnebo 

nemoovitost vvyužívá studnu, tak při naahlášení nové 
kanaalizační ppřípojkyy je nutný forrmulář Žáádost o zřřízení 
kanaalizační přípojkyy v jednom vvyhotoveení. K němmu se 
přikládají koopie stejjných doklaadů jakoo u vodovvodní 
přípoojky a ddále záppis o kontrolle proveddení nappojení 
na vveřejnou kanalizzaci. MOVOO neproovádí fyzickou 
realizaci kannalizačnních přípojek. 

PPokud zzákazníkk žádá o vvodovodní a zárroveň 
kanaalizační přípojkuu najednouu, stačí ddoložit ppouze 
projeektovou dokummentaci ke kanalizaační příppojce 
k dokladům uvedenýým výše v oodrážkácch.

ZZměnaa odběrratele
VVyplněnýý a podeepsaný formulář Změěna odběrratele 

můžee zákazník spolu s kopií výppisu z kaatastru nemovi-
tostí zaslat ppoštou naa zákaznickké centruum. V příppadě, 
že jdde o práávnickouu osobu, záákazník přiloží i výpis 
z obchodníhho rejstříkku nebo koppii živnosstenskéhoo listu.

PPři jakékooli změně majitele neemovitostti (např. prodej 
domu nebo úúmrtí půvvodního maajitele) je nutno nahlásit 
tuto zzměnu naa zákaznickém centtru vodárren, kde záákaz-
ník oobdrží innformacee nutné k uzzavření nnové smloouvy.

PPři jakémmkoli koontaktu se zzákaznicckým cenntrem 
neboo call ceentrem 8840 668 6668 je třřeba znáát evi-
denčční číslo, popříppadě technické čísllo odběrrného 
místaa (OM). Tyto úddaje najdetee vždy v levém hoorním
kvaddrantu faktury (zhhruba v úrovvni zvýraazněnéhoo čísla 
daňoového dokladu).

PPOZOR:: Změny vlastníkůů bytovýých jednnotek 
v paanelovýcch nebo činžovníchh domech prováddí pří-
slušnný správcce bytovvého domu nebo druužstva a nikoli 
zákaaznické ccentrum vodáren!

MMORAVVSKÁ VOODÁRENSKKÁ, a. s.,, www.smmv.cz, 
840  668 6668 - 24 hhodin denněě haváriee i zákaznické 
záležžitosti

Moravská vodárenská, a. s.

Placená inzerce
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OBUV ORA 
SLAVIČÍN

Mladotické nábřeží (obchodní dům)
Vás upozorňuje na možnost 

mimořádně výhodného nákupu

VEŠKERÉ
PÁNSKÉ, DÁMSKÉ 
A DĚTSKÉ OBUVI

před uzavřením jediné
celosortimentní prodejny ve městě

se slevami
30 – 70 % z původních cen.
Prodej s těmito výraznými slevami 

bude zahájen
1. února 2012 (středa ) v 8 hodin.

ŠIROKÝ SORTIMENT 
CHOVATELSKÝCH POTŘEB

pro pssy, kočky, hlodavce a pptactvo.
Pelechyy, kosmetikka, oblečkky, vvodítka, 

vitamínny a jinéé

Zahrádkářské 
a chovatelské potřeby, 

Slavičín č. p. 109
OBJEDNÁVKY 

 sadbovýých brammborr
ovocných strommkůů 

nejširšší výběr semmen SEMMO a SEVA-F

Pekárna ORA Slavičín 
dovrší v únoru tohoto roku
20 let od zahájení výroby.
Cestu za domácím pečivem z řemeslné pe-
kárny si za ta léta našlo tisíce spokojených
zákazníků, kterým děkujeme za trvalou 
přízeň a chceme se jim odměnit v týdnu

od pondělí 13. 2. do soboty
18. 2. 2012 10% SLEVOU

na veškerý pekárenský sortiment naší 
výroby zakoupený v prodejnách pekárny 
ORA ve Slavičíně u pošty a na pekárně, 
Komenského 12.

BOWLING
SLAVIČÍN

zve k pokračování úspěšné série

TATARSKÝCH
DNŮ

16. 2. – 18. 2. 2012

Bowling Slavičín, Obchodní 472
www.bowlingslavicin.cz

Rezervace
na tel.: 773 999 973

KOMINICKÉ SLUŽBY
Čištění + kontroly komínů

Email: vas.kominik@seznam.cz

Telefon 728 191 581

Váš specialista na CHORVATSKO
Víme co nabídnout - Je to náš domov

DOVOOLENÁÁ 20122
Tel.: 722 155 155

Nabízím pečlivé ruční žehlení
osobních věcí a ložního prádla. 

Svoz a rozvoz 
po celém Slavičíně

ZDARMA.

Telefon 604 869 306
Email: zehlirnaslavicin@seznam.cz

Web http://zehlirnaslavicin.webnode.cz

Žehlení prádla

WWW.ALFAHOLIDAY.CZ

E-mail: info@alfaholiday.cz

PEKÁRNA MÁ 20 LET

Placená inzerce
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podíleli na Tříkrálové sbírce 2012.
Poděkování patří především malým ko-

ledníčkům a jejich vedoucím za jejich ochotu
a snahu udělat něco pro druhé.

Děkuji také P. Mgr. Miroslavu Strnadovi
za farnost Slavičín, P. Janu Moučkovi za far-
nost Újezd a P. Janu Vavřincovi Černému
za farnost Vlachovice, kteří jsou pro sbírku
v daných oblastech místními asistenty
a v mnohém nám pomáhají.

Ve svém výčtu poděkování pak nesmím
zapomenout na fi rmu řeznictví Ritter z Va-
lašských Klobouk, která věnovala materiál
na občerstvení pro koledníky.

Velké díky pak patří všem dárcům, kteří
svým fi nančním obnosem přispěli do po-
kladniček.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 za farnosti
Slavičín, Újezd a Vlachovice činí celkem
440 902 Kč. Z toho ve Slavičíně a jeho míst-
ních částech bylo vybráno 153 072 Kč.

Částka bude využita v uvedených farnos-
tech pro pomoc rodinám, matkám v tísni,
starým a nemocným, lidem v nouzi, na hu-
manitární pomoc a podporu charitního díla
(na koupi sociálního automobilu).

Magda Zůbková,
koordinátorka Tříkrálové sbírky 2012

Naše sdružení by rádo veřejnost sezná-
milo s činností. V roce 2011 jsme s dětmi
uskutečnili spoustu akcí.

Na jaře to byl třídenní rehabilitační pobyt 
v rekreačním středisku Jelenovská, který
absolvujeme opakovaně již několikátý rok
za sebou.

Vystoupili jsme s pásmem písní na be-
nefi ční akci, kterou pro naše a brumovské
sdružení zorganizovalo o. s. UnArt, výtěžek
byl pak rozdělen.

Pracovnice knihovny ve Slavičíně pro
nás během roku připravily různé kvizy

Přátelé z lásky – sdružení pro handicapované

děti a mládež ze Slavičína a přilehlého okolí
a pohádková představení, čímž jim tímto 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Každoročně podnikáme jednodenní vý-
let, kde děti poznávají historii určitého kraje, 
tentokrát to byl nádherný zámek Lednice 
a jeho okolí.

Pravidelně si s dětmi zajdeme zasportovat 
na bowling a s podporou dospělých si děti 
tato odpoledne náležitě užívají.

Podzim spojujeme s opékáním buřtů 
v přírodě a pouštěním draků.

Se starým rokem jsme se rozloučili 
na vánoční besídce, kde jsme si u stromečku 
zazpívali koledy a dětem přišel letos předat 
balíčky i Mikuláš s andělem.

V příštím roce bychom si přáli navštívit 
Hodonínsko, plán všech akcí již máme 
připravený.

Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, 
kteří mají největší zásluhu na možné reali-
zaci těchto našich plánů.

Za rok 2011 náš velký dík patří městu 
Slavičín, fašankářům, Nadaci Jana Piveč-
ky, o. s. UnArt, DHL SOLUTION, s. r. o. 
a M. Zvonkovi.

Pavlína Kamenčáková

V sobotu 7. ledna 2012 se v městě Slavičín
a v přilehlých obcích konala Tříkrálová sbírka,
která byla již dvanáctou v pořadí od svého
vzniku. Malí koledníčci se svými vedoucími
vyšli do ulic, aby potěšili písničkou a popřáli
do nového roku. Ve farnostech Slavičín, Újezd
a Vlachovice koledovalo celkem 69 skupinek.
Z jejich vyprávění bylo znát, že letos k nim
bylo vlídné nejenom počasí, ale i všichni, kteří
jste jim u svých domů otevřeli.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce touto
cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2012

Děti z dětských domovů Bojkovice a Smoli-
na psaly dopis Ježíškovi před Štědrým dnem, 
my mu píšeme až po svátcích – a s jakou 
radostí! 

Milí Ježíšci ze Slavičína a okolí, chceme 
Vám všem poděkovat za dárky, které jste již 
čtvrtým rokem přinesli do Leja salonu pro 
děti z dětských domovů. Nenacházíme slov, 
díky Vaší štědrosti se salon zaplnil hromadou
překrásných dárků, které udělaly na Štědrý 
den dětem velikou radost. Hračky, pastelky,
mobily, fotoaparáty, CD přehrávače, hry, lega, 
puzzle, kola, boby… salon praskal ve švech. 

Snad Vás potěší, že se jen díky Vám stal 
Strom přání Leja salonu hlavním zdrojem 
dárků pro oba domovy. Splnili jste každému
dítěti dva dárečky, z čehož jeden byl přáním
snů, a to nemluvíme o mnoha dárcích navíc, 
které jste nosili. Velké díky patří také městu 
Slavičín v čele se starostou Jaroslavem Kon-
čickým za grant a samozřejmě velkorysým 
sponzorům a mediálním partnerům: TVD 
(jmenovitě manželům Durďákovým), Alza.cz, 
Makro, Rudolf Jelínek, Zlínský deník, Rádio 
Zlín, Rádio Rock Max, Party from Angel,
Luhacovice.com, See Jay rádio, Konzept NR.2, 
Moo design, Naše Valašsko a Zlin.cz. 

Ze srdce děkujeme všem, kteří byli tak 
hodní a sdělili nám své jméno, a také všem, 
kteří se rozhodli zůstat v anonymitě. Seznam
Ježíšků a fotky z předání dárků si lidé mohou 
prohlédnout na facebooku Leja salonu nebo 
na webu www.lejasalon.weebly.com. Jme-
novitý seznam „Ježíšků“ najdete v příštím 
vydání zpravodaje.

Pokud jsme někoho v seznamu opomněli, 
předem se omlouváme a prosíme, abyste nám 
příští rok své jméno připomněli.

Krásný nový rok přejeme! 
Markéta Smílková, Lenka Málková 

a Jana Diatlová z Leja salonu

Děkujeme všem 
„Ježíškům“ za dárky pod 
Strom přání Leja salonu


