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Svoz tříděného odpadu

elektrospotřebiče přiznání k dani z příjmů

a kocourů ve Slavičíně

Kontejnery na drobné Informace k podání 

Kastrace koček 

Správní radda fonduu vyhlašujje výběrové 
řízení na poskyytnutí půůjček z Fonndu rozvoje 
bydlení městaa Slavičíín na oprravy a mo-
dernizaci bytůů, bytovvých dommů a rodin-
ných domů.

Půjčky z fonndu lze pposkytnouut fyzickým 
nebo právnickkým osobbám na ttyto účely:
na vznik nnového bytu ve stávajícím 
bytovém nebo rodinnéém doměě
na rozšířeníí bytu ve stávajícímm bytovém
nebo rodinnémm domě
 na výměnu oken u ddomu staršího 15 let
 na obnovu střechy starší 15 let
na dodatečnou izzolaci prroti zemní
vlhkosti domuu staršího 10 let
 na zateplenní obvoddového plláště domu 
staršího 5 let
 na obnovu fasády ddomu včeetně 
klempířských prací
na zřízení pllynovéhho nebo ellektrického 
topení ve stávaajícím ddomě
 na opravu aa rekonnstrukci hhavarijního 
stavu balkonů a lodžiíí
na vybudoování nnebo rekkonstrukci
koupelny neboo sprchoového kouutu
 na vybudovvání WCC
na rekonsttrukci bbytovéhoo jádra vč. 
vyzdění, na výýměnu sanitárníí keramiky 
a vodovodníchh bateriíí
 na instalacii solárnícch panelůů pro ohřev
teplé vody a vyytápění

Půjčky jsouu poskytoovány s dobou splat-
nosti 3 – 5 let aa při úrookové sazbě 4 % p. a.

Podmínky výběroového říízení jsou 
zveřejněny nna úřední dessce města 
Slavičín. Inforrmace a tiskopisyy k podání 
žádosti poskytuuje ekonnomický oodbor MěÚ 
Slavičín, Ivanaa Čížováá.

Žádosti sse přijíímají v termínu 
od 3. března 2014 ddo 4. duubna 2014 
poštou nebo vv podateelně MěÚÚ Slavičín.

Ingg. Oldřichh Kozáček,
přředseda  správní rrady fondu

Poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Slavičín

Pro usnadnění třídění odpadu občanům
místních částí byly v únoru v Divnicích,
Hrádku a Nevšové rozmístěny nové 
kontejnery červené barvy. Tyto kon-
tejnery jsou určeny pro sběr drobných 
elektrospotřebičů z domácností, jako
jsou např. rychlovarné konvice, mixéry,
žehličky, kávovary, fritézy, holicí strojky, 
kulmy, fény, vysavače, mikrovlnky apod. 

Menší  spotřebiče často končí
v popelnici, přitom součástí každého 
elektrospotřebiče jsou i nebezpečné látky, 
které v žádném případě není možné zlikvi-
dovat odhozením do směsného odpadu, 
ale které je nutné profesionálně zre-
cyklovat. Červené kontejnery usnadní 
odevzdávání vysloužilých spotřebičů 
k recyklaci – občané nemusí dojíždět 
s drobnými elektrospotřebiči až na sběrný 
dvůr, ale mohou je kdykoliv odevzdat 
do kontejneru v blízkosti jejich bydliště.

Kontejnery jsou umístěny v Divnicích
na Závodí, v Hrádku u parkoviště u MŠ
a v Nevšové za obchodem.

Kontejnery nejsou určeny na televizo-
ry, počítačové monitory, zářivky a úsporné 
žárovky, které mohou občané stejně jako
velké spotřebiče odevzdávat na sběrném 
dvoře nebo při koupi nového spotřebiče 
v prodejně, tzv. kus za kus. 

Martina Slámečková,
Odbor životního prostředí 

a správy majetku

Finanční úřad v Luhačovicích bude v době 
výběru daňových přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za zdaňovací období roku 
2013 poskytovat veřejnosti informace a ne-
zbytnou součinnost potřebnou k řádnému 
splnění podání daňového přiznání. Tato 
služba bude poskytována i na Městském 
úřadě ve Slavičíně (kancelář č. 107 
v I. patře budovy radnice), a to dne 20. března
2014, tj. ve čtvrtek, v době od 8.00 do 16.00 
hodin. Bude zahrnovat zejména distribuci 
daňových přiznání, poskytnutí základních 
informací k vyplnění daňových přiznání 
a převzetí daňových přiznání a případnou 
kontrolu jejich formální správnosti. 

FÚ Luhačovice

Blíží se jaro a s ním i množství nechtěných 
koťat. Proto bych ráda připomněla, že
město Slavičín již od roku 2008 umožňuje 
majitelům koček a kocourů finanční
spoluúčast při kastraci. Na kastraci kočky
je to 200 Kč, na kocoura 100 Kč v jednom
kalendářním roce, na 4. a další zvíře jednoho
žadatele je výše krácena na 100 Kč u kočky
a 50 Kč u kocoura.

Co potřebujete, aby Vám byla žádost 
o příspěvek vyřízena? Žadatel musí mít trvalé
bydliště na území města Slavičín, povinnou
přílohou žádosti je originál dokladu za pro-
vedený veterinární úkon, tzn. kastraci kočky
nebo kocoura. Jednotlivé žádosti budou
uplatněny na odboru ŽP a správy majetku 
MěÚ Slavičín. Za minulý rok bylo takto
vyřízeno 25 žádostí (15 koček a 10 kocourů).

Kastrace zvířeti neublíží, prospěje mu 
zdravotně i psychicky. Je to nejhumánnější 
možnost, jak zabránit množení nechtěných
mláďat. Argument, že kastrace je proti
přírodě, je mylný. Není snad proti přírodě
opuštění, ne-li zabití, nechtěných koťat?
Navíc je to i v rozporu se zákonem.

Nechte proto vykastrovat své kočky 
a kocoury, ale taky kočky, o kterých víte, že
nikomu nepatří. Zabráníte tak zbytečnému 
množení a utrpení nechtěných koťat.

Vhodná doba pro kastraci kočky je 5 – 5,5 
měsíce, u kocoura kolem 7. měsíce.

Buďme zodpovědní ke svým domácím
mazlíčkům a všímaví ke zvířatům ve svém 
okolí. Lenka Loucká

plasty 12. 33.
papír a nápojové kaartony 188. 3.

Upozorňujemme, že ppovinnosst zaplatit 
cenu za svoz a likvidacci odpaduu na letošní
rok je do 31. 3. 2014.
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Na podzim jste informovali, že na jaře
proběhne uzavírka ulice Osvobození kvůli
vodovodu. Bude se vodovod opravovat 
nebo nebude?

V listopadovém čísle zpravodaje jsme
vysvětlovali důvod, proč je rekonstrukce
vodovodu na ulici Osvobození přesunuta
do jarních měsíců. V současné době stále
platí, že by rekonstrukce vodovodu měla
probíhat. Termín je naplánován na měsíce
duben – květen 2014. Doufejme, že kli-
matické podmínky stavbu v tomto termínu
umožní. Prozatím probíhá ze strany doda-
vatele příprava návrhu dopravního značení
uzavírky a její povolování. Jak bude objížďka
vypadat? Vozidla do 3,5 t budou moci
projíždět po ulici Dlouhá a Luční, autobusy
po ulici Dlouhá a Polní. Vozidla nad 3,5 t 
budou mít objížďku stanovenu na trase
Vlachovice – Val. Klobouky – Štítná.

Je zřejmé, že uzavírka Osvobození bude
znamenat velkou dopravní zátěž na ulice

Ptají se lidé…
Dlouhá, Luční a Polní. Žádáme proto řidiče
o zvýšenou kázeň, a to zejména na ulici
Dlouhá, kde bude dopravní zátěž největší.
Městská policie začne v měsíci březnu
důsledně upozorňovat řidiče, kteří špatně
parkují. Problematická jsou především
místa před mateřskou školkou a dále na ulici
Dlouhá směr Hrádek. Jakékoliv stojící vozi-
dlo bude způsobovat dopravní komplikace
– stačí se dnes podívat na hustotu pro-
vozu na ulici Osvobození. Proto prosíme
v předstihu – dodržujte důsledně předpisy,
dbejte pokynů policie a neomezujte ostatní
účastníky provozu. Provinilce bude městská
policie i PČR pokutovat a příslušný dopravní
úřad pak „bodově hodnotit“, což jistě není
v zájmu nikoho z nás. Děkujeme za pocho-
pení. 

Už je schválený rozpočet města? Chtěla
jsem se zeptat, jestli opravíte chodník před 
naším domem.

Rozpočet města v době, kdy píšeme tyto
řádky, schválený ještě není, avšak v době,
kdy je budete číst, by tak již mělo být.
I po schválení rozpočtu v něm samozřejmě
budou ještě některé neznámé, týkající se
dotovaných projektů, kde čekáme na výsle-

dek projednávání naší žádosti o dotaci. 
Nicméně pokud se týká chodníků, tak je 
z hlediska dotací celkem jasno. Podařilo 
se získat dotace na 2 projekty, které 
v sobě chodníky zahrnují. Již dříve jsme 
informovali, že se jedná zejména o čtvrť 
Vlára, kde dojde k opravě prakticky všech 
chodníků. Chodníky, které opraveny nebu-
dou, jsou buď málo frekventované, anebo 
je uvažováno o jejich zařazení do dalších 
dotačních žádostí. 

Velkou rekonstrukcí projdou chod-
níky na ulicích Osvobození, Hrádecká, 
Polní a částečně na ulici Dlouhá. Takže 
ve čtvrtích Malé Pole a Vlára by mělo být 
prakticky hotovo a zahájeny tak budou 
rekonstrukce chodníků ve čtvrti Hrubé 
Pole. Pro rok 2014 je na rekonstrukce 
chodníků v Hrubém Poli vyčleněna 
částka 300 tis. Kč. Je možné, že do rekon-
strukcí chodníků se pustí také osadní 
výbory v místních částech města. Finanční 
prostředky pro místní části jsou vyčleněny, 
tudíž je pouze na osadních výborech, 
do čeho se pustí. 

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

ZŠ Malé Pole
V roce 2013 bylo Obvodním oddělením

Policie ČR Slavičín evidováno celkem 1 202
událostí. Z toho bylo 84 trestných činů,
649 přestupků a 469 dalších prověřova-
ných událostí. Z trestných činů nejvíce
převažují krádeže, které rovněž dominují
i v nápadu trestních činů v letošním roce.
Jedním z posledních případů je krádež
fi nanční hotovosti v obci Lipová. Pachatel
tohoto skutku byl policií zjištěn. Dalším
z opakujících se nešvarů je i „zkrášlování“
objektů bar vami. Posledním ev ido -
vaným trestným činem tohoto druhu bylo
popsání několika míst budovy supermar-
ketu Albert ve Slavičíně. Pachatel byl
policií zjištěn a svá díla odstranil, čímž
ovšem nezaniká trestnost uvedeného
skutku. 

Chtěl bych dále upozornit na podvod-
níky, kteří lákají od lidí peníze. Žádají různé
půjčky, někdy i s nabídkou vysokého zhod-
nocení, nebo se vymlouvají na nečekanou
potřebu fi nancí z důvodu nutné platby, či
náhlé nutnosti zakoupení životně důležitých
věcí. Může se jednat o okruh osob, které
znáte, ale i o neznámé jedince. Je dobré
dávat si pozor v situacích, kdy jste žádáni
o finanční půjčku. Tělo žadatele může
prozradit jeho pravé úmysly. Například
pokud se setkáte se situací, že před
Vámi člověk bude vrtět hlavou na zna-
mení nesouhlasu, i když jeho slova mluví
o opaku, je pravděpodobné, že Vám lže.
To samozřejmě platí i v opačném smyslu.
Pokud se lháři podaří Vás přesvědčit,
nevědomky se usměje, i když po ce-
lou dobu hovoru zachovává vážnou
tvář. Podvědomě projeví radost, že Vás

přesvědčil. Rovněž není pravdou, že lhář
nevydrží upřený pohled do očí při lži.
Z dalšího uvedu, že projev skutečného
překvapení ve tváři netrvá ani vteřinu,
pokud se někdo tváří překvapeně déle, dá
se předpokládat, že to předstírá. Uvádím
několik indicií, které můžou napovědět 
o skutečném úmyslu žadatele. Následná
vymahatelnost zapůjčené hotovosti při
nevrácení je velmi zdlouhavá a často nedo-
bytná. 

Posledním nešvarem, se kterým se
potýkáme a na který chci upozornit, je
velká nedisciplinovanost mladých řidičů.
V rychlých vozech si zejména ve večerních
a nočních hodinách dělají ze silnic závodní
dráhu a ohrožují tak nejen své životy,
ale životy, zdraví a majetek ostatních
spoluobčanů. Proto zaměření činnosti zdejší
policie, společně s policisty dopravního
inspektorátu, bude s cílem nekompromisně
tyto „piráty silnic“ potírat. Je až k nevíře,
jak někdo dokáže hazardovat a potlačovat 
v sobě vlastní svědomí a pocit zodpověd-
nosti. Omlouvat toto jednání mladickou ne-
rozvážností je velmi krátkozraké. Případné
následky mohou hodně a velmi dlouho
bolet.

Pravděpodobně v měsíci dubnu 2014
dojde k uzavírce části ulice Osvobození
ve Slavičíně. Upozorňuji řidiče, aby dbali
dopravního značení a pokynů policistů.
Z počátku uzávěry bude provoz v době
největšího zatížení řízen policisty zdejšího
OOP, dopravního inspektorátu a městské
policie.

npor. Bc. Libor Rožník,
vedoucí oddělení

Ússpěcchy šacchhhistů 
p jZŠŠ Maalé Polee pokraačujjí

p y

Po vítězství v okresním kole a postupu 
do krajského kola slaví šachisté naší školy 
další velký úspěch. Dne 24. ledna 2014 
se zúčastnilo naše čtyřčlenné družstvo 
ve složení: Hubert Plášek, Tobiáš Drá-
pala, Tomáš Hofschneider a Petr Hofsch-
neider krajského kola Přeboru škol v šachu
ve Zlíně. V konkurenci sedmi dalších škol 
skončili na vynikajícím 2. místě. Bylo to 
jen o půl bodu za vítězi. Tento výsledek 
jim zaručuje postup do republikového 
mistrovství ČR čtyřčlenných týmů, které 
se bude konat 7. – 8. dubna 2014 ve Vyškově. 
Žáci zaslouží velkou pochvalu za vzornou 
reprezentaci školy a města Slavičín. Budeme 
držet palce a o výsledku na MČR budeme 
informovat v dubnovém čísle Slavičínského 
zpravodaje.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

Děětskýý karnneeeval

Sobota 8. února 2014 byla výjimečná 
pro spoustu dětí, které měly možnost být 

Policie České republiky informuje 
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poněkud nevhodným…
Tento způsob zimy zdá se nám 

aspoň na jedno odpoledne někým, či něčím
jiným. Na Sokolovně se totiž konal tradiční
dětský karneval pořádaný naší školou. Spa-
nilých princezen, tanečnic, víl, čarodějnic,
pirátů, indiánů, berušek, Ferdů či Šmoulů
se sešlo v krásně vyzdobeném sále opravdu
hodně. 

Úvodní scénka s velkou tajuplnou
krabicí na pódiu odstartovala odpoledne
plné tance, soutěží a her. Malí návštěvníci
všem předvedli své krásné kostýmy při
t radiční promenádě masek, soutěži l i
s míči, obručemi a nafukovacími balonky,
naučili se spoustu nových tanečních prvků,
nechyběla ani bohatá tombola. K programu
přispěli i žáci školy. Děvčata čtvrtých
a třetích tříd zatančila se šátky a své vy-
stoupení předvedl náš country kroužek
Little Beans. K tanci nám hrál DJ J. Macejko.
Věříme, že celé odpoledne bylo vydařené
a dětem i rodičům se líbilo.

Na závěr bychom rádi poděkovali těm,
kteří přišli, maminkám za přípravu kos-
týmů a i mnohým tatínkům a prarodičům
za doprovod. Dále všem rodičům a spon-
zorům, kteří přispěli dárky do tomboly
a v neposlední řadě všem dobrovolníkům
za pomoc při organizaci akce. Nezbývá než
se těšit na příští rok. 

Mgr. Jaroslava Skrášková
Po karnevale se našly béžové, semišové

kozačky s bílým kožíškem. Jsou k vyzvednutí 
na infocentru Slavičín.

Coounttry kroouuužek – LLittlle BBeans

Náš country kroužek pracuje už druhým
rokem při ZŠ Slavičín-Malé Pole. Tento
školní rok tancují žáci 1. – 4. ročníku.
Po pi lné práci jsme Vám představi l i
nové pásmo na Plese města a na karne-
vale. Také jsme svým vystoupením potěšili
všechny přítomné na tradičním Metlovém
bále v Divnicích. Pro malé prvňáčky to
byla premiéra, ostatní žáci už věděli, co
je čeká, ale všichni svou „malou“ trému
zvládli na jedničku. Díky grantu města
jsme mohli dětem pořídit nové kostýmy
a děvčatům stejné taneční boty. Děkujeme
za pří zeň a už se těšíme, až se zase s Vámi
uvidíme na některé z dalších akcí v našem
městě. Mgr. Šárka Končická, 

Mgr. Jaroslava Skrášková

Letošní zimní počasí připomíná spíše
podzim, tak nám přišlo nevhodné povídat si
s dětmi o sněhu, který jsme letos ještě pořádně
neviděli, o zimních sportech, které se nedají
na kopcích provozovat, o sněhulácích, které
jsme si nemohli na zahradě postavit. Proto
jsme se hned po vánočních svátcích vydali
s dětmi poznávat město, ve kterém žijeme.
Ve školce jsme si povídali o současnosti i mi-
nulosti Slavičína. Porovnávali místa podle
současných a starých fotografi í, vyprávěli
si pohádky a pověsti ze Slavičínska. Toulali
jsme se městem, pozorovali budovy, cesty,
parky a další různá zákoutí našeho města,
a že jich tady máme! Nakonec jsme navštívili
několik míst a organizací, které k městu
neodmyslitelně patří.

Poznali jsme prostředí nové hasičské
zbrojnice, děti se zatajeným dechem pozo-
rovali hašení požáru a žasli nad vybavením
hasičského auta. Do školky se vracelo dva-
cet nadšených budoucích hasičů. Hasičské
nadšení však vydrželo jen do návštěvy po-
licejní stanice. Potom, co jsme si vyzkoušeli,
jaké je to pobývat v cele předběžného
zadržení, se každé z dětí rozhodlo, že
bude lepší stát se policistou, než zlodějem!
V městské knihovně jsme se na kouzelném
koberci přenesli do světa pohádek a v muzeu
jsme byli na znalosti našich dětí neskutečně
pyšní. Neobešli jsme ani radnici. Prošmejdili
jsme každou kancelář i s pracovnou pana
starosty. Přijala nás i městská policie, která
děti proškolila o bezpečném chování při
vycházkách městem. Při našich procház-
kách jsme často potkávali poštovní auto,
a proto jsme vešli i na poštu. Obcházeli jsme
obchody, pekařství, projeli se autobusem
do Hrádku. Tady děti poznaly prostředí vla-
kového nádraží, stolařskou dílnu NIKO, kde
děti poznaly různé druhy dřeva a materiálů
na výrobu nábytku. Odtud jsme si přinesli

krásné dřevěné sluníčko a obláček, kterými 
jsme si vyzdobili třídu. Na zpáteční cestě jsme 
se ohřáli v pěstitelské pálenici. Poznávání
našeho města jsme zakončili návštěvou kos-
tela, jelikož je vidět skoro ze všech částí města 
a často nám posloužil jako orientační bod. 
Toto krásné místo nám odtajnil pan farář. Ve 
třídě jsme na závěr vyrobili město z papíru.

Z našich cest jsme si odnesli spoustu krás-
ných zážitků, bylo moc zajímavé poznávat 
město očima dětí. Možná Vás, milí rodiče, při 
Vašich procházkách děti překvapí tím, co se 
všechno o našem městě dozvěděly a jak se 
v něm orientují. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali 
všem, kteří nás velmi vlídně přijali na svých 
pracovištích. Doslova jste se překonávali při 
přípravě zajímavých poznávacích činnostech 
pro naše děti.

Tímto ale nekončíme! Budeme dál putovat 
našim městem, čekají nás další akce, na které 
se moc těšíme, ale zatím je neprozradíme. 
Možná navštívíme i Vás...

Třídní učitelky a kolektiv 
třídy Lvíčků MŠ Malé Pole

ZZáppis 
doo maateřskýchhh 

pp

škool 
na školní rok 2014/2015

Zápis do všech mmateřskýých škol ve Slavvvičíně
proběhnne ve sstředu 330. dubna 2200014 
v doběě od 114.00 ddo 16.00 hooddiin.

Rodiče ppřinesou přihláššku k předškoolnnnímu 
vzdělávání potvrzeenou děětskou lékařkoou,, kterou 

si předeem vyzzvednou přímo ve školáácch.
Ředditelky MŠ vee SSSlavičíně

První jarní dny po tak trochu jarní zimě 
jsou tady. A s nimi i jarní prázdniny. V každém 
z jejich pěti dnů je nabídka pro děti. Pokud na 
některou z nich zareagují, budeme moc rádi.
To je tedy začátek března. A jeho konec je 
opět svou nabídkou vícedenní. Čeká nás další 
ročník Slavičínského šikuly, což je v našem 
městě již tradiční modelářský svátek. O tuto 
akci projevují zájem nejen modeláři z našeho 
města a kraje, ale v podstatě z celé republiky.

Březen pro nás už začíná být i časem 
příprav na letní prázdniny. Toto léto si budou 
moci děti vybrat ze 7 nabídek.
10denní pobytový tábor v horském hotelu 
Martiňák (1. – 10. července 2014) 
 příměstský tábor s tematickým zaměřením
(14. – 18. července 2014)
příměstský tábor se všeobecným zamě-
řením (21. – 25. července 2014)
příměstský tábor se zaměřením na PC 
(18. – 22. srpna 2014)

DDM Slavičín
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Vážení čtenáři, pro střední školu nastává
v následujícím měsíci nejdůležitější období
školního roku – odevzdávání přihlášek
k přijímacímu řízení. Jednou z možností
výběru žáků základních škol v regionu je také
naše slavičínská škola. Obory, které nabízíme
(gymnázium, mechatronik, sociální činnost, 
podnikání v nástavbě, obráběč kovů, instala-
tér, automechanik, kuchař-číšník, elektrikář)
jsou jak z hlediska kvality pedagogického pro-
cesu, tak materiálně technickým vybavením
minimálně na stejné úrovni v porovnání se
školami ve větších městech. Kvalitu naší
práce se snažíme prezentovat především
na www.gjpsosslavicin.cz a pomocí hostitel-
ského přístupu na náš intranet, kde pokud
má uchazeč zájem, může na základě faktů
vyhodnocovat činnost školy srovnáním
s jinými školami (vědomostní soutěže,
maturity, uplatnitelnost na trhu práce, spo-
lupráce s fi rmami). I tento rok se nám daří
uspět v celostátních kolech soutěží. Kromě
vzdělávání pochopitelně chceme vhodně
ovlivňovat výchovu dětí, a proto nám tak
záleží na potřebné důvěře široké veřejnosti.
Rozvoj instituce a její pevné zakotvení v jižním
Valašsku je mimo jiné dán investičními akce-
mi, které vedení školy v tomto roce připravilo,
a které Rada Zlínského kraje finančně
podpořila a schválila. Snažíme se nabídnout 
dostupné studium v blízkosti místa bydliště
v co nejlepší kvalitě, neboť si uvědomujeme
fi nanční náročnost při dojíždění, ubytování
a významné ztráty času v hromadných
prostředcích při denní přepravě. Pro mě
osobně je také velmi důležité, že rodiče budou
moci být i nadále svým dětem v dospívání
každý den nablízku. Perspektiva uplatnění
absolventů v učebních oborech je v našem
regionu nezpochybnitelná, o čemž vypovídá
i velký zájem soukromých fi rem, se kterými
spolupracujeme. Také pokračování ve studiu
na vysokých školách u oborů maturitních
je bezproblémové. Nejenom pro samotnou

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
školu, ale také pro region a město Slavičín je
rozhodnutí volby žáků základních škol velmi
důležité, neboť i tímto se ovlivňuje životní
a podnikatelská úroveň našeho rodného re-
gionu v dalších letech. Jsem přesvědčen, že
maximální péče a pomoc učitelů při studiu
studentům na naší škole je samozřejmostí.
Jsem si tedy jist, že není potřeba hledat stejné
studijní obory v jiných městech.

Josef Maryáš, ředitel školy

Přijímací zkoušky nanečisto SCIO
pro všechny maturitní obory proběhnou
na gymnáziu 10. března 2014 a to nejdříve od
9.00 hodin, nejpozdější příchod je možný
ve 13.00 hodin.
 Přihlášky ke studiu odevzdají zákonní
zástupci, zletilí uchazeči přímo v budově
gymnázia nebo SOŠ, nebo zašlou písemně
na adresu Školní 822, 763 21 Slavičín,
do 15. března 2014. 
Příprava k přijímacím zkouškám SCIO
zdarma. Škola nabízí možnosti k přípravě
na přijímací zkoušky: 1. testy přes internet,
2. přípravné kurzy přímo na gymnáziu. Žák se
písemně přihlásí na adresu: gyslav@gjpslavi-
cin.cz, uvede o jakou možnost má zájem
a svůj telefonní kontakt. Poté mu bude podle
vybrané možnosti odesláno na jeho e-mail
zadání úloh a termín kurzů. 

Gyymnnáziu sseee významně daařilo 
y pv oolymmpiádáácch a souutěžžíchh:

Ocenění žáků za nejlepší výsledek v kraji
mezi žáky víceletých gymnázií v testování
společností SCIO:
OSP – Amálie Maryášová, Vendula Martin-
cová, prima
M – Kateřina Váňová, prima
JČ – Vendula Machalová, prima
Okresní kolo Matematické olympiády –
kategorie Z9:
Marek Coufalík, kvarta – 1. místo
Jonáš Herec – 7. místo z 28 účastníků

Nabídka prací 
pro veřejnost 
útvaru SOŠ
p j

1. Strojírenstvví – výrroba stroojírenských 
výrobků z koovů a jiiných technických 
materiálů

2. Instalatérsttví – rozzvody voddy a topení 
a jejich opravyy

3. Elektrikářřství – zhotovení elektro 
rozvodů a jejicch opravvy

4. Automechhanici – běžnné opravy 
osobních vozzů, mallých doddávkových 
automobilů, přříprava nna techniccké prohlíd-
ky, přezouvánní pneu

5. Kuchař-číšnník –reallizace rauutů, obsluha 
při společenskkých akccích
Tyto práce lze zajistit nna naší škkole formou 
služby pro veřřejnost, fifi rmy či sppolečnosti. 
Je nutné předem domluviit osobně 
nebo telefoniicky druuh prácee a rozsah 
u Bc. Františkaa Many (tel. č. 7331 636 995), 
vedoucího učiitele OVV. 

Poděkovvánní 
Děkujeeme ffirmě TTVD – Techhhnická 

výroba, a. s., za materriální dar škkooole pro 
odborný výcviik strojírenskýchh oborů 
v hodnotě 8 0000 Kč.


modelařinu (25. – 29. srpna 2014)modelařinu (25 29 srpna 2014)
příměstský tábor s výtvarným zaměřením
(termín bude upřesněn) 
celodenní výlet do lanového centra 

Přesná data a k nim vážící se nabízené
aktivity na období jarních prázdnin najdete
s nabídkou na letní prázdniny na našich
webových stránkách. Děti obdrží podrobné
informace s dostatečným časovým předstihem
prostřednictvím hlášení ve školním rozhlase
i letáčku s informacemi. 

Pracovnice DDM Slavičín

Slaaviččínský ŠŠŠikula

Setkání modelářů i jejich příznivců se
uskuteční letos již po čtrnácté v budově
Sokolovny, poslední březnový víkend, tedy
29. a 30. března 2014. 

Zveme všechny modeláře, aby přišli
vystavit své modely a širokou veřejnost 

k návštěvě. Také letos se bude na co dívat.
Ti, co přinesou své modely, budou mít šanci
vyhrát některou z mnoha cen ve více než
šedesáti kategoriích, které máme připravené.
Aktivní podporu této akci přislíbili modeláři
z celé Moravy. Také z českých zemí k nám
přijedou šikulové se svojí kolekcí papírových
modelů. Návštěvníci uvidí také ukázku práce
při stavbě plastikových i papírových modelů,
ukázky uniforem a militarií, chybět nebu-
dou ani už „tradiční“ RC modeláři se svými
stavebními auty, těšit se mohou i příznivci
železničních modelů na funkční kolejiště.
Drobná překvapení nejsou vyloučena... 

V sobotu 29. března 2014 je otvírací
doba pro veřejnost od 10.00 do 15.00 hodin,
v neděli 30. března 2014 od 8.00 do 12.00
hodin.

Vše důležité bude ještě uvedeno
i na plakátech.  

Za celý realizační tým
Vás srdečně zve Tomáš Hájek

 Okresní kolo Dějepisné olympiády:
Radka Čalová, kvarta – úspěšná řešitelka –
postup do krajského kola
Barbora Andersová, Martina Ocelíková, 
Alžběta Pochylá, kvarta – úspěšné řešitelky
Okresní kolo Konverzační soutěže 
v německém jazyce – kategorie IIB:
Josef Tomeček, kvarta – 2. místo
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 
– I. kategorie:
Vojtěch Slováček, kvarta – 1. místo
Martina Ocelíková, kvarta – 3. místo
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 
– II. kategorie:
Michaela Kostková, kvinta – 2. místo

Provozní akktttivity škkolyy

 Zahájili jsme veřejnou zakázku na dodávku 
stavby vnitřní rekonstrukce – 25 mil. Kč 
v areálu SOŠ, v projektu ROP.
 Zahájili jsme veřejnou zakázku na dodávku 
školení v projektu Moderní strojařina 
– 480 tis. Kč.
Dokončili jsme na gymnáziu opravu 
povrchů podlah ve třídách v přízemí, 
opravu schodiště, elektrických rozvodů, 
dlažby v šatnách pod novými šatními 
skříňkami, budeme malovat schodiště, vše 
téměř za 1 mil. Kč.
Ředitel školy podepsal smlouvu s vítězem 
veřejné zakázky na dodávku strojírenských 
pomůcek za 1,6 mil. Kč v projektu OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V galerii gymnázia probíhá do 14. března 
2014 výstava tisků a fotografi í Zdeňka Pivečky.
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Výýlet do Olyyymmpijskééhoo paarku

Návštěva Olympijského parku v Praze
Soči – Letná 2014 a věcné dary byly hlavní
výhrou pro žáky ZŠ Slavičín-Vlára. Školní
tým prokázal sportovního ducha, tvůrčí fan-
tazii i znalosti a stal se absolutním vítězem
soutěže Moje olympiáda, ve které obsadil
1. místo v České republice z celkového
počtu 253 škol. 

Slavičínský žákovský tým tvořilo šest 
družstev se specifickým zaměřením –
sportovci, výtvarníci, filmaři a znalci
sportu a olympismu. Jednotlivé disciplíny
si vzali pod patronát pedagogové školy,
kteří dohlíželi na dodržování pravidel
a s napětím sledovali průběžné výsledky
a hlasování. Dne 17. ledna 2014 vyhlásila
soutěžní komise ofi ciální výsledky: abso-
lutní vítězství – ZŠ Slavičín-Vlára!

Jedinečnou atmosféru Olympijského
parku v Praze – bruslařskou plochu, snow
park, curlingovou dráhu, běžkařský ovál
nebo hokejová hřiště, si ve čtvrtek 13. února
2014 vychutnali slavičínští žáci i vyučující.

A jaké to tam bylo? „Jedním slovem –
výborné! Museli jsme sice vyjet už ve čtyři
hodiny ráno, ale počasí nám přálo. Hráli
jsme hokej, jezdili na snowboardu, stříleli
z laserových pistolí… Při slavnostním
vyhlášení jsme dostali medaile a všichni
společně jsme našim reprezentantům drželi
palce!“

Ing. Petr Čechmánek, Ing. David Ptáček

EKKO ooceněnníí

Odměnu ve výši 7 000 Kč na podporu
ekoškolních aktivit získali žáci ZŠ Slavičín-
Vlára jako ocenění v soutěži, jejímž cílem
bylo estetické vylepšení životního prostředí.
Počáteční výzva nás ihned zaujala, a tak jsme
zaslali fotografi e s neobvyklou výtvarnou
tvorbou žáků. Díky jejich fantazii a snaze
dostala některá místa našeho města barevný
a nápaditý zevnějšek. Největší ocenění
získala budova školní družiny coby „veselý
dřeváček“ a malované stěny skládky odpadů.

Zmiňovaná odměna poslouží mimo jiné
jako fi nanční příspěvek na exkurzi školních
ekotýmů do Centra Veronica Hostětín. 

Mgr. Radoslav Filipovič

Slaaviččánek nnna bále

V sobotu 25. ledna 2014 se děti ze
Slavičánku předvedly na Valašském bále se
svým zbrusu novým programem s názvem
„Na pastvě“. Přenesly návštěvníky bálu
o mnoho let nazpět, do období našich
prababiček, kdy si děti často zpříjemňovaly
chvíle pastvy hus dětskými hrami, tanečky
a říkadly.

Vystoupení souboru Slavičánek bylo
o to krásnější, že se jeho malí členové
předvedli v nových krojích. Nacvičené
pásmo se vydařilo, kroje slušely nadmíru,
a tak kromě sladké výslužky byl dlouhý
potlesk celého sálu pro Slavičánky tou
nejlepší odměnou. 

Miroslava Zálešáková, vedoucí souboru

U zzápisu jakkkoo v pohhádcce

Dětí, které přišly se svými rodiči
22. a 23. ledna 2014 k zápisu do první
třídy, se ujali hned při vstupu chlapci a děvča-
ta v kostýmech pohádkových bytostí, aby je
provedli školou, ukázali vybavené a vyzdo-
bené třídy. Hraním a kreslením vyplnili čas
čekání a pomohli tak některým budoucím
prvňáčkům překonat trému a nejistotu či
strach. Rodiče se zase zajímali o technické vy-
bavení tříd a o vše, co dětem nabízíme. Je vidět,
že je mezi nimi o naši školu zájem. Svědčí
o tom 54 zapsaných dětí, které usednou v září
do školních lavic ve třech prvních třídách.
Co je čeká, jak budou pracovat ve vyučování
a na co jsou přestávky, si vyzkouší už v květnu,
kdy se setkají se staršími spolužáky. Čeká
je totiž Den předškoláků. Všem rodičům
děkujeme za důvěru, které si vážíme a kterou
vnímáme jako ocenění naší práce. Těšíme se
na vzájemnou spolupráci. 

Mgr. Jitka Pavlůsková

Provozzní ddobaa vzděláávvvacího sttředdiskaa:
Po, St 8.000 – 188.00 hodddin
Út, Čt,, Pá 8.00 – 15.300 hodin
Omezeení provvozní dddoby vzddělávvacíího 
středisska vv břeeznu: vee  dnech 11. 3., 13. 3., 
17. 3., 118. 33., 20. 3., 24. 33., 25. 3., 227. 3., 31. 3. 
bude PPC uučebbna otevvřřena proo veřřejnoost 
od 12..15 hhodinn, z důůvvvodu proobíhaajícíího 
vzděláávacíího kkurzu. DDDěkujemee za ppochho-
pení.

Ve vzddělávvacím ssttředisku je mmožžné 
využívvat 12 PC a iinternett zddarmma. 
Za popplateek je možnoossst tisku, kkopíírováání 
a ukláádánní dokkumenntůůů na méédia, vazzba 
dokummenttů doo plastovvvýých krouužkůů, lammi-
nování dokummentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 
2014!
Vzddělávací kurz „„AAdminisstrattiva““ – 
20 hoddin –– 5000 Kč
 Finnančční ssvoboddaaa aneb jjak umíte 
hospoddařiit se ssvými ppeeenězi?
Zákkladyy prááce na pppočítači –– 20 hoddin 
– 500 KKč
Práce nna PCC pro pookročilé –– 20 hoddin 
– 700 KKč
Inteerneet a kkomunikkkaace přes inteerneet – 
12 hoddin –– 4000 Kč
Tvoorba webbových ssstránek –– 20 hoddin 
– 850 KKč
Phootoshhop –– 20 hoodddin – 7500 Kč
 Powwer PPoint – 12 hhooodin – 5000 Kčč
 Zákkladyy daňové evvviidence –– 30 hoddin 
– 1 0000 Kčč
Poddvojnné úččetnictvvííí pro začčáteččníkyy – 
30 hoddin –– 1 000 Kč

Nuttný počet pro ootevřeníí kuurzu je 
minimmálněě 8 úúčastníkkůůů. Hlaste se na tele-
fonním čísle 577 342 822, 739 095 315 
nebo přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílnna innspirrace

Proo ženny, mmaminkyyy,, babičkyy...
Používvámme růůzné kkrrreativní tecchniiky 
a zárovveň spollečně sttrrrávíme vvždy pěkkné 
středeční odppolednee. Bližší iinforrmacce: 
paní leektoorka EEva Baarrttošová nna teel. čísle 
777 9113 7882. Scházímmeee se každdou středu
od 16 hoddin v domě čč. p. 96 nna HHorním 
náměsstí vee Slaavičíně.. 
Plán aaktivvit naa březennn:: jarní koorálkkováání

Poděkování
Naddacee Janna Piveččkkky upřímmně dděkuuje 

všem fifi rmmám, organiizzacím a ddárccům ze 
Slavičíína a okkolí za ppposkytnuttí věěcnýých 
darů ddo tombooly Plesuuu po našemm... Zvláášt-
ní poděěkovvání ppatří fi rrmmmě TVD, aa. s., Rokkyt-
nice zaa poskytnnutí hlaavvvní ceny.. 

Výttěžekk z toomboly jeee určen nna poodpooru 
činnosstí a pproggramů NNaaadace Janna Piivečkky. 

Našše vvelkéé poděěkkkování zza nnápaad, 
pomocc a sspoluupráci pppatří všemm čllenůům, 
přátelůům aa dobrovolnííkkkům sdružženíí Bruutal 
Pop, kteří ples skvěle zzzorganizoovalli. 

Vzdělávacího střediska
InformaceZákladní škola Slavičín-Vlára

ZŠ SLAVIČÍN-VLÁRA PŘIPRAVUJE... 
Především pro rodiče žáků 1. – 4.

ročníku, ale i pro rodiče předškoláků, 
připravují paní učitelky I. stupně

dne 27. března 2014

NÁVŠTĚVNÍ DEN
V čase od 7.45 do 10.30 hodin budou mít 

rodiče možnost navštívit první tři vyučovací 
hodiny a seznámit se, jak probíhá výuka 
a jak děti využívají moderní technické 
vybavení ve třídě. Těšíme se na Vás.
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Poradenské centrum R-Ego informuje
Jarní prázdniny v R-Egu:
pondělí 3. března 2014, další vzdělávání
pěstounských rodin
úterý 4. března 2014, od 8.00 do 16.00
hodin: „Den plný fi lmů a deskových her“
středa 5. března 2014, od 8.00 do 16.00
hodin: „Kreativní den“ 

 čtvrtek 6. března 2014, začátek v 17.00
hodin – pátek 7. března 2014, konec v 9.00
hodin: „Barevná noc s víčky“ 
Výhledově:
dne 18. dubna 2014, 9.00 – 17.00 hodin – 
velikonoční bazárek
 ve dnech 7. – 11. července 2014 – 

III. příměstský tábor Kamarád
 ve dnech 4. – 8. srpna 2014 – 
III. příměstský tábor Kamarád

Více informací a přihlášky jsou k dis-
pozici u pracovníků centra. 
Kontakt: Poradenské centrum R-Ego, nám. 
Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín
Telefon: 577 341 446, mobil: 732 713 014, 
web: www.r-ego.cz

Kuželkářský klub Slavičín
www.kkslavicin.cz
Domácí zápasy v březnu 2014:
Krajský přeboor
KK CAMO Slaavičín BB – TJ Chrropyně, 
sobota 15. břeezna 20114, 16.30 hhodin

KK CAMO Slaavičín B –– TJ Gumárny Zubří, 
sobota 29. břeezna 20114, 16.30 hodin

Dorostenci 1. liga
Soutěž dorosttenců byyla dohráána v únoru 
2014.

Muži 3. liga
KK CAMO Sllavičín –– HKK OOlomouc B, 
sobota 22. břeezna 20114, 10.00 hodin 
(čtyřdráhová kkuželnaa Zlín)

...míjíme dnes a denně při jízdě autem
nebo vydáme-li se pěšky na výšlap do přírody. 
Někdo před nimi poklekne a zašeptá tichou 
modlitbu, jiný vzdá úctu květinou, kterou 
položí na studený kámen. Na první pohled by
se mohlo zdát, že tito němí svědkové mnoha 
dějinných událostí slavičínského regionu 
už vydali všechna svá tajemství a jsou jen 
připomínkou časů dávno minulých. 

O tom, že opak je pravdou, nás přijel v pátek 
17. ledna 2014 do městské knihovny přesvědčit 
Mgr. Petr Odehnal, Ph.D., vedoucí Městského 
muzea ve Valašských Kloboukách. Sakrální 
památky nejen Slavičínska jsou předmětem
jeho badatelského výzkumu již mnoho let,
což na besedě zúročil brilantním a zároveň 
velmi erudovaným výkladem, v němž se 
dotkl datace i okolností zrodu jednotlivých 
památných objektů. 

Panu Odehnalovi se podařilo podnítit 
zájem publika o tuto problematiku i v násled-
né diskuzi, která nebrala konce. Všichni jsme 
poté odcházeli obohaceni o aktuální znalosti 
nezanedbatelné historické hodnoty a také
o dávné příběhy soch a křížů, které dosud 
lemují naši malebnou krajinu.

Mgr. Gabriela Klabačková

Konečné 9. místo v celostátní lize sá-
lového fotbalu – futsalu obsadili slavičínští
futsalisté. Do závěrečných vyřazovacích
bojů se tak nepodívají. Jerevanu nevyšly dva
poslední turnaje v Pohořelicích u Brna, kde
nestačil na jihočeské Větřní, ani na výborné
Brno a také na regionálního rivala ze Zlína.
Na úkor Slavičína se tak dostali do play off 
jihočeši, kteří ve čtvrtfi nále poměří síly
s pražským Chemcomexem, druhou dvojici
tvoří Brno s Jilemnicí. V dalším souboji se
utká Zlín s Poličkou a severočeský Nový Bor
vyzve k duelu severomoravskou Stonavu.
Závěrečný turnaj Final four o mistra České
republiky hostí ve dnech 8. a 9. března 2014
SC Radostova v Luhačovicích. Semifi nálové
duely začínají v sobotu od 14.00 hodin,
v neděli se hraje od 10.00 hodin utkání
o bronz a ve 12.00 hodin je naplánován
fi nálový souboj o mistra ČR.

Petr Koseček

V sobotu dne 15. února 2014 uspořádal
oddíl stolního tenisu SK Slavičín z pověření
krajského svazu přebory jednot l ivců
ve stolním tenisu pro rok 2014. Hrálo se
ve sportovní hale SK Slavičín na 12 stolech.

Z 68 nominovaných hráčů vyhrál
zaslouženě soutěž jednotlivců Libor Liška
z KST Zlín před Filipem Čajkou z téže
jednoty. V soutěži čtyřher vyhráli fa-
vorizování hráči z KST Zlín – Libor Liška,
Tomáš Smýkal.

Soutěž měla velmi dobrou úroveň
a neztratili se ani domácí hráči. V soutěži
jednotlivců se Vítězslav Račák probojoval
do čtvrtfi nále, kde podlehl po vyrovnaném
boji pozdějšímu vítězi, do hlavní soutěže
postoupil i Jaroslav Kučera, který skončil
celkově devátý. V kvalifikačních sku-
pinách skončili na třetím místě Vlastimil
Bureš, přeborník okresu Miroslav Jančařík
a Zbyněk Jančařík.

V soutěži čtyřher skončil Vítězslav
Račák se svým spoluhráčem Petrem
Jahůdkou ze Sokola Šarovy na pěkném třetím
místě a dvojice Jaroslav Kučera, Vlastimil
Bureš skončila celkově pátá, když podlehla
ve čtvrtfi nále pozdějším vítězům.

Hráč Vítězslav Račák svým výborným
výkonem získal nominaci na mistrovství
republiky, které se uskuteční v Plzni.

V neděl i 16. února 2014 proběhl
na stejném místě krajský bodovací turnaj
mládeže, kterého se zúčastnilo 72 hráčů
z 16 oddílů.

V soutěži nejmladších žáků vyhrál
Rudolf Slezák ze Zlína, ve stejné soutěži
žaček byla první Štěpánka Vrzalová
z Bystřice pod Hostýnem. V soutěži
mladších žáků vyhrál Michal Nedbálek
ze Zlína a v nejmladších žákyních byla
první Klára Malíková z Břestu. Kate-
gorii starších žáků a dorostenců vyhrál
Ondřej Skalský ze Vsetína, stejnou kate-
gorii dívek vyhrála Barbora Hnátková
ze Sokola Vsetín. Kategorii open (soutěž
všech dohromady) ovládl Ondřej Skalský,
druhý skončil Jakub Bareš z Bystřice.
Z domácích hráčů skončil Michal Bureš
a Daniel Bureš ve třetí desítce.

Pořadatelům byla vyslovena pochva-
la od vedení svazu za výborné hrací pod-
mínky, které pro hráče a vedení turnaje
vytvořili.  Jaroslav Kučera

Jerevan zůstal před 

Stolní tenis Sochy a kříže 

branami play off

ve Slavičíně našeho okolí...
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Máme zde opět předjarní literární období, 
které skýtá nejen příznivcům knižní kultury
mnoho příležitostí, jak smysluplně i zábavně
trávit volný čas. Městská knihovna Slavičín
u této příležitosti připravila pro všechny
věkové kategorie zajímavé pořady, k jejichž
účasti jste srdečně zváni.

Besedy pro školy:
 Pohádkoví hrdinové. Beseda s tematikou
nejznámějších pohádkových příběhů a jejich
protagonistů pro předškolní děti z mateřských
škol.
 Jaro za dveřmi. Jarní kvizy a výtvarné
hrátky s papírem pro děti z mateřských škol.
 Knihovna se představuje!Základní pozná-
vací exkurze po knihovně pro 1. třídy ZŠ.
 Ferda mravenec a jeho kamarádi. Sezná-
mení s knihami Ondřeje Sekory u příležitosti
115. výročí jeho narození. Beseda pro
2. třídy ZŠ. 
 Příběhy pro kluky i pro holky. Seznamka 
s knižními novinkami pro žáky 3. tříd. Součástí
besedy je zopakování a rozšíření čtenářských
dovedností (půjčování knih, orientace
v knihovně, on line katalog). 
 Knížky plné smíchu. Představení humori-
stického žánru a zajímavých knižních tipů
z této oblasti pro žáky 4. – 5. tříd. 
 U nás ve Strašidlákově. Zábavný pořad 
plný her a soutěží pro družiny ZŠ zaměřený
na vše kolem dosud žijících nadpřirozených
bytostí.

Akce pro spolky a sdružení:
 Rád si hlavu lámu. Dopolední vědomostní
soutěže a hry pro klienty Charity sv. Vojtěcha.
 Knihovna jede, kouzla a čáry vám veze. 
Zábavné soutěžní odpoledne s pohádkami 
pro sdružení handicapovaných dětí Přátelé
z lásky.
 Za vůní stezek, cest a dálek. Autorské
čtení spisovatelky Ivanky Radilové pro členy
Diaklubu. 
 Hvězdy první republiky. Literární
beseda a fotoprojekce s tematikou životních
osudů známých herců a hereček z fi lmů pro 
pamětníky, určeno Klubu důchodců.

Akce pro veřejnost:
 Pondělí 3. – pátek 28. března 2014
Tibet a Barma na křižovatce. Putovní výstava
fotografi í, které představují Tibet a Barmu
z různých perspektiv a vtáhnou diváky
do životních příběhů konkrétních Tibeťanů
a Barmánců. Výstava vysvětluje kulturní
a politickou situaci obou zemí. Probíhá
za podpory občanského sdružení M.O.S.T.
v rámci projektu Tibet a Barma – křižovatky
rozvoje. Je otevřena v půjčovní době knihovny
(galerie ve 3. podlaží).
 Úterý 4. března 2014
Epicentrum knižních informací. Kurz ovlá-
dacích prvků portálu Jednotná informační
brána, který umožňuje uživatelům z jednoho
místa, jedním vyhledávacím rozhraním získá-
vat informace o knihách a jiných dokumentech

v celé ČR i v zahraničí. Kurzy proběhnou každé
další březnové úterý od 14.00 do 16.00 hodin
v městské knihovně. Konzultaci je potřeba
domluvit předem na tel.: 577 341 481 nebo
e-mailem: knihovna@mesto-slavicin.cz.
Středa 5. března 2014
Večer s Ombudsmanem – beseda se zástupci
kanceláře veřejného ochránce práv.
Pořad s náměty řešení často porušovaných
práv občanů (např. nekalé obchodní praktiky
na prodejních zájezdech) se bude skládat 
z promítnutí tematického fi lmu a z divadel-
ního představení. Následná diskuze se zástupci
kanceláře veřejného ochránce práv se dotkne
konkrétních situací porušování základních
práv občanů.
Akce probíhá za podpory mezinárodního
projektu Večer s Ombudsmanem, Centra
občanského vzdělávání Masarykovy univer-
zity a je realizována s fi nanční podporou
Generálního ředitelství pro spravedlnost –
program EU pro prosazování základních práv.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna, vstup volný.
Čtvrtek 6. března 2014
Tátové, mámy, čtěte zas po roce s námi!
VII. ročník setkání rodičů a dětí v knihovně
se skřítkem Nezbedníčkem a se spoustou
literární a výtvarné zábavy. Začátek: 15.00
hodin, sál v 1. podlaží knihovny.
Čtvrtek 13. března 2014
Co nového ve světě knih! Den otevřených
dveří v Městské knihovně Slavičín:
7.30 – 18.00 hodin. Čtenáři a návštěvníci 
knihovny mohou v tento den využít regi-
strace do knihovny zdarma – tzv. amnes-
tie na registrační poplatky! Pro žáky 
1. a 2. tříd základních škol je registrace na rok
2014 zdarma po celý měsíc březen.
Program: 
9.00 – 11.00 Knihovna na sociální síti.
Seznámení s facebookovým profi lem Městské
knihovny Slavičín (všechny březnové čtvrtky).
13.00 – 16.00 Veselá jazykověda. Odpoledne 
plné slovních hříček a mluvnických her pro
děti a mládež.
13.00 – 16.00 Nápadité tulipány. V tvořivé
dílně pro děti i dospělé si lze vytvořit pěkné
jarní dekorace z netradičních materiálů. Dílna
proběhne zároveň s odpoledními soutěžemi.
19.00 – 21.00 Večerní chvilka prózy 
i poezie. Setkání čtenářů i všech ostatních
zájemců o dění ve světě literatury. Na pro-
gramu večera je malá exkurze knihovnou,
návštěva výstavní galerie a starožitné
studovny. Připravena je prezentace nově
vydaných publikací i představení starších
literárních evergreenů formou úryvků
z nich. Návštěvníci se taktéž mohou zapojit 
do hlasité četby prezentací svého oblíbeného
literárního žánru. Číst lze verše, prózu,
články z tisku nebo ukázku z vlastní tvorby.
Malé občerstvení zajištěno. 
Splněná knižní přání. Celodenní výstava
horkých novinek pro děti i dospělé. Knihy
je možné na místě rezervovat.
Čte si celá rodina! Soutěž o nejlepší 
čtenářskou rodinu, jejíž členové si v období
od 1. ledna 2013 do 28. února 2014 vypůjčili
nejvíce knih. Slavnostní vyhodnocení tří
NEJ-čtenářských rodin ze Slavičína a okolí

proběhne ve čtvrtek 13. března 2014 od 
19.00 hodin v rámci pořadu Večerní chvilka 
prózy a poezie.

V březnu Vám také nabízíme zajímavý 
bonus v rámci našich knihovnických služeb. 
Od 1. do 31. března 2014 můžete v knihovně
navštívit on line Mediální databázi, pro-
vozovanou firmou Anopress. Databáze 
zahrnuje obsahy českých deníků včetně 
regionálních, přepisy rozhlasových a tele-
vizních pořadů, vybrané zpravodajské 
servery a populárně naučné časopisy 
v retrospektivě od roku 1996.

Program MC Slavičín na březen 2014

 Od 3. 3. do 7. 3. 2014 zavřeno – jarní 
prázdniny
 Po 10. 3. – 9.30 hodin Jarní bazárek – 
příjem oblečení
 Út 11. 3. – 9.30 hodin Jarní bazárek – přijďte 
si nakoupit dětské oblečení  
 St 12. 3. – 9.30 hodin Jarní bazárek – přijďte 
si nakoupit dětské oblečení 
 Čt 13. 3. – 9.30 hodin Jarní bazárek – 
přijďte si nakoupit dětské oblečení, výdej 
oblečení  
 Pá 14. 3. – 10.00 hodin Stavíme ze stavebnic
 Po 17. 3. – 10.00 hodin Čtenářem od ba-
tolete
 Út 18. 3. – 10.00 hodin Hudební mini 
školička pro roční děti, 13.00 hodin volná 
herna
 St 19. 3. – 10.00 hodin Pohybové hrátky
 Čt 20. 3. – 10.00 hodin (14.00 hodin) Malý 
šikula – rybičky, 13.00 hodin volná herna
 Pá 21. 3. – 10.00 hodin Skáčeme na 
trampolíně
 Po 24. 3. – 10.00 hodin Malujeme a hra-
jeme si s razítky 
 Út 25. 3. – 10.00 hodin Hry pro všestranný 
rozvoj a pohybové hrátky pro roční děti, 
13.00 hodin volná herna
 St 26. 3. – 10.00 hodin Hrajeme si s mo-
delínou
 Čt 27. 3. – 10.00 hodin (14.00 hodin) 
Tvořílek – sluníčko, 13.00 hodin volná herna 
 Pá 28. 3. – 10.00 hodin Hudební mini 
školička
 Po 31. 3. – 10.00 hodin Básničky s pohybem

Více informací k jarnímu bazárku: web: 
http://mc.slavicin.org/, facebook: Mateřské 
centrum Slavičín. 

Březen – měsíc čtenářů

Městská kknihovvna srddečně zve nna pořad

TEN PÍŠE TO 
A TEN ZAS TOHLE
Autorrské čtení MMiloně Čepeelkkky 

a Josefa PPepsona Snětivéhho.. 
Zakládající ččlen Divvadla Járy CCiimmrma-

na a spisoovatel Miloň Čepelka ppřeeedstaví 
veřejnostii svouu novoou knihu ppooovídek 
– A jestli neummřel. AAutor Josef PPPepson 
Snětivý seeznámmí divákky s nově vvyyydanou 
básnickouu sbírkkou Rettrospektiva. 

Sttředa 19. břeezna 2014, 
začátek vv 18.00 hodinn, sál v 1. ppooodlaží 

kknihovvny, vsttup volný. 
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Valašské Křoví 2014
O den dýl! – Ani o den dýl!
Valašské Křoví již podvanácté ukončuje

zimu a vítá jaro v malebném zákoutí Bílých
Karpat.

Asi už nemá moc význam se rozepisovat 
o tom, jak je Křoví rok od roku hustější
a jak získává na oblibě, návštěvnosti
a sledovanosti po celé republice. Zájem
souborů představit se zrovna ve Slavičíně je
takový, že přihlášky chodí už od září a není 
v silách slavičínské přehlídky přijmout 
všechny. Soubory jsme museli odmítat 
i přes to, že letošní ročník trvá o den dýl.

Letos začíná i nová tradice představení
profesionálních a nezávislých scén
ve Slavičíně. Jelikož zastáváme názor,
že divadlo není televize na jevišti, budeme
i v dalších letech zvát do Slavičína
divadla, jejichž tvořivost je v něčem
výjimečná a zajímavá. Tímto ve Slavičíně
vzniká ojedinělá akce, v rámci které se

setkají na jednom jevišti jak amatérské,
tak poloprofesionální i profesionální in-
scenace, což je příležitost k inspiraci nejen
pro divadelníky a divadelní fanoušky, ale
i pro diváky, kterým Křoví nabídne velmi
širokou škálu divadelního umění různých
žánrů i druhů divadla. Věříme, že slavi-
čínský divák tato představení ocení a budou
vzácným zpestřením kulturního života
Slavičína.

Mimo jiného se představí zlínská in-
scenace Jessie a Morgiana, která se nemohla
z důvodu nepříznivého počasí odehrát 
na akci Léto s divadlem, a na kterou se di-
váci těšili, a také nedělní Pohádky z Mléčné
dráhy olomouckého Divadla Tramtarie, které
provozuje mj. nové divadlo Šantovka.

A jak roste Valašské Křoví, tak roste
také SemTamFór. Od Nového roku se stal
SemTamFór profesionální nezávislou
divadelní scénou a z toho důvodu je to
také poprvé v historii Křoví, kdy nebude
domácí inscenace na Křoví zařazena jako
soutěžní. O představení domácího souboru

však diváci nepřijdou a mohou vidět hned 
3 nové inscenace. Čtvrteční Čechovovy 
povídky pro Gymnázium Jana Pivečky, 
v pátek pak Pohádky do Kapsy pro místní 
školky a první a druhé třídy z pera Luďka 
Horkého – dramaturga České televize. 
V sobotu večer vyvrcholí Křoví premiéro-
vou komedií Ani o den dýl! s hostujícími 
herci z Městského divadla Zlín. 

Sobotní noc bude patřit hned 3 kape-
lám pohybujícím se kolem Městského 
divadla Zlín v hudebním festivalu s náz-
vem „Baťův (k)anál – Kdo jednou přišel, 
rád se vrací!“. 

Suma sumárum, čeká na diváky 
16 souborů, s 18 inscenacemi v 19 
představeních (z toho 6 profesionálních).
Těšíme se na diváky, kteří opět najdou 
cestu na Valašské Křoví, kde se přesvědčí, 
zejména na hostech přehlídky, že není třeba 
mediální tváře pro dobré divadlo. 

Předprodej permanentek je jako vždy 
ve slavičínském infocentru nebo na 
www.semtamfor.cz.

V Z P O M Í N Á M E

Dneee 5. bbřezna 2014 
vzpomenemneme 15. výročí úmrtí 

pana FraFraFranttiška ĎULÍKA 
z Hrrádku. 

S lásskooou vzpomínajjí 
manmama želželželkaka MarMarMarieieie, 

dcery FraFraFrantiška, Dagmar 
a syn JoJoJosef s rodinamnamnammi. i.i. 

DneDneDne 19199. bbřezna 2014 
vzpvzvz ommem nnemne e 5. výročí

úmmmrtttí manžela, 
tatínknknka aa a dědečka, 

pana DušDušDušaana BERČÍKA
ze ŠŠanova. 

Vzpomínaají manželka Vzpomínaají manželka
a děti s rodinami. 

Dne 30. března 2014 
íí vvzpomeneme 2. výročí úmrtí pan

EEvy VÁŇOVÉ ze Slavičína. 
S láskou a úctou stále

vzpv omínají manžel Alois 
a děti s rodinami. 

Dne 9. února 2014 
ččí,jsme vvzpomněli 1. smutného výroč

kdy nás opustil pan
VVladimír ŽÁK z Nevšové. 

e  KKdoo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s nnámi. Za tichou vzpomínku 

uu.dděkuují manželka a dcera s rodinou
Tvé ruce už nepohladí,

ústa neporadí. ústa neporadí
TvTvoou láskou nikdo nenahradí.

Děkuujeme za projeevy účasti 
a kvěětinové dary vššem, kteří 

doprovvodili naši mamminku, paní 
Regiinu FRAITOVOOU na její 

poslednní cestě. Poděkkování patří 
také MMUDr. Romanuu Űberallovi, 
sestře GGábince Šuráňňové a zdra-
votnímmu personálu nnemocnice 
ve Slaavičíně za lékařřskou péči.

ZZarmoucená roodina. 
Dne 12. března 201114 

uplyne 10 let od úmmmrtí 
pana Františka ŠTEFAANÍKA

ze Šanova. Dne 6. února 22014 jsme 
si připomněli jeho nedddožité 

80. narozeniny. 
S láskou a úctou vzpommmíná 

a za tichou vzpomínnnku 
děkuje syn Drahosllav 

s rodinou. 

Dne 21. března 201444 si
připomeneme již 5. výročččí úmrtí 
pana Josefa BORA ze Slaaavičína.

Za tichou vzpomínkkku 
děkuje manželka,, 

dcery a bratr s rodinaami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – leden
Tomáš a Pavla Drgovi – syn LukášL káš
Jiří Vágner a Lenka Hrnčářová – syn Oliver
Petr a Dana Ščuglíkovi – dcera Nikol 
Viktor a Jana Fuskovi – dcera Sabina

ÚMRTÍ
1. 1. 2014  Jaroslav Ptáček, 70 let, Rokytnice 

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínské-
ho zpravodaje narození Vašeho dítěte a uza-
vření manželství, dostavte se, prosím, na ma-
triku Městského úřadu Slavičín k podepsání 
souhlasu se zpracováním a zveřejněním osob-
ních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

3. 1. 2014  Blažena Moskvová, 79 let, Hrádek 
3. 1. 2014  Radek Číž, 40 let, Rokytnice
7. 1. 2014  Marie Smolková, 53 let, Slavičín 

16. 1. 2014  Karel Furman, 82 let, Slavičín
19. 1. 2014  Vincenc Maděrka, 68 let, Hrádek
29. 1. 2014  Regina Fraitová, 91 let, Slavičín

DOVOLENÁ V ORDINACÍCH 
LÉKAŘŮ
Ve dnech 5. – 7. března 2014 
neordinuje MUDr. Jolana Malo-
tová. Zastupuje MUDr. Petr Zemčík. 

Ve dnech 6. – 11. března 2014 
neordinuje MUDr. Jiří Zabloudil. 
Ve dnech 6. a 7. března 2014 zastu-
puje MUDr. Petr Zemčík, 10. a 11. 
března 2014 zastupuje MUDr. Marie 
Častulíková. 

Ve dnech 3. – 7. března 2014 neor-
dinuje MUDr. Marie Častulíková.
Ve dnech 3. – 5. března 2014 zastupuje
MUDr. Jiří Zabloudil, 6. a 7. března 
2014 zastupuje MUDr. Radmila
Pinďáková.

Ve dnech 3. – 7. března 2014 ne-
ordinuje MUDr. Roman Űberall. 
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková.
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Placená inzerce

Bazárek 
dětských věcí
Členky míístní orrganizacee Českého 

svazu žen Slaviičín oznaamují, že se ve dnech 
14. – 15. dubna 20144, v doběě od 12.00 
do 18.00 hodin uskuuteční v Sokolovně 
Slavičín tradičční bazáárek dětsských věcí. 
Do prodeje buudou přřijímány pouze věci 
nepoškozené, ččisté, sezzonní (tj. vvěci na jaro 
– léto, věci zimmní budoou vrácenny), v počtu 
25 ks na osobuu. Seznamy a pořřadová čísla 
k zapsání věcí bbudou k vvyzvednuutí od 1. dub-
na 2014 na Měěstském infocentrru Slavičín. 
Jednotlivá číslaa na proddávané věci, prosíme, 
přišpendlujte ppouze svěěracím či obyčejným 
špendlíkem, věci s číssly přišittými nití či 
sešívačkou nebbudou prro složitost následné 
manipulace přiijímány ddo prodeje.

Děkujeme aa těšíme se na Vaši návštěvu.
Česský svaz žžen Slavičín

Hledáme paní 
na úklid 

do provozovny 
TESCO Slavičín 

Práce pouze ve všeddní dny, ppracovní 
doba: 6.00 –– 10.00 hhodin (4 hhodiny). 

Zájemci, hlaste se na tel. ččísle: 
608 202 135 (panní Pekaroová). 

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

 Sobota 8. 3. 20.00 hodin – Horákova vila, fi lm
a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ –
BŘEZEN S ELIZABETH TAYLOR 1

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi lmová
projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů:
Místo na výsluní / Kleopatra. Na http://dokinavsobotu.
slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběru.

Vstup zdarma.
 Neděle 9. 3. 15.00 hodin, bijásek 

JÁ, PADOUCH
Ve šťastném předměstském sousedství, ob-

klopeném bílým plaňkovým plotem a kvetoucími
keři růží, stojí černý dům s mrtvým trávníkem. Aniž
by to sousedé věděli, hluboko pod tímto domem je
obrovský tajný úkryt. A zde nacházíme Grua (Steve
Carell) obklopeného armádou svých uličnických
a zlomyslných přisluhovačů, mimoňů, který plánuje
tu největší loupež v historii celé zeměkoule. Gru se
chystá ukrást Měsíc (ano, Měsíc!). Gru si libuje ve všem
špatném. Vyzbrojen svým arzenálem Zmenšovacích
paprsků, Mrazících paprsků – mrazáků a obojživelných
bojových vozidel poráží vše, co mu stojí v cestě. A to
všechno až do okamžiku, kdy se střetne s neochvějným
přesvědčením třech malých osiřelých děvčátek, které
na něj pohlédnou a vidí v něm něco, co nikdo jiný dosud
neviděl: možného tátu. (www.csfd.cz)

Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 9. 3. 20.00 hodin

LÍBÁNKY
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební

oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza (Anna Geislerová)
a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, navz-
dory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností
a odnesli si z ní své šrámy. Tereza zklamané srdce,
Radim dospívajícího syna. Jsou však odhodláni zkusit 
to znovu, jsou přesvědčeni, že tentokrát to vyjde. A zdá
se, že svatební oslavy, které probíhají v prosluněném
dni v rodinném kruhu v sídle nevěstiných rodičů
obklopeném romantickou krajinou, budou skutečně
nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem...
kdyby se na svatební hostině náhle neobjevil nezvaný
host. Jan Benda si brzy získává náklonnost přítomných.
Maminky i tetičky mu podstrojují, muži mu bodře
nalévají. Kdo to však vůbec je? A odkud se vzal? Je to
jen neškodný vetřelec, který se obvykle vmísí do davu
s cílem zadarmo se najíst? Nebo se vynořil z minulosti
někoho ze svatebčanů? A koho? S Janem Bendou
u svatebního stolu dostává romantika trhliny. Toho
chlápka je třeba dostat co nejrychleji pryč. Některá
tajemství by prostě neměla být prozrazena!

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Kristýna

Nováková-Fuitová, Jiří Černý, Jiří Šesták, David Máj, 
Lenka Šilhánová

Drama – Česko/Slovensko, 2013, 98 minut. Vstupné
80 + 1 Kč, do 12 let nevhodný.
 Čtvrtek 20. 3. 9.00 hodin, fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol ve Slavičíně. 

 Sobota 22. 3. 20.00 hodin – Horákova vila, fi lm
a škola 

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ – 
BŘEZEN S ELIZABETH TAYLOR 2

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi lmová pro-
jekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů: Zkrocení 
zlé ženy / Kdo se bojí Virginie Woolfové. Na http://
dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hla-
sování o výběru.

Vstup zdarma.
 Neděle 23. 3. 15.00 hodin, bijásek 

KOCOUR V BOTÁCH
Ve fi lmu zastihnete titulního hrdinu v době, která 

časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Je to 
psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou 
odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly 
podvádět a krást? Všechno určitě musí být úplně jinak,
což se taky vzápětí potvrdí, když se kocour v honbě 
za třemi kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi 
Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství, který ho 
jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se z kocoura 
stala štvaná zvěř. A z Valdy Cvaldy nepřítel. Navzdory 
intuici se společně s ním a mazanou kočičí zlodějkou 
Čiči tlapičkou vydává vstříc dobrodružství, během 
něhož se utká s nebezpečnými zločinci jménem Jack 
a Jill, navštíví vzdušné zámky, zachrání rodné město 
a možná i očistí své jméno. Pokud ho ovšem Valda 
Cvalda znovu nepodrazí. (ofi ciální text distributora, 
www.csfd.cz)

Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 23. 3. 20.00 hodin, fi lmový klub

CIZÍ OBĚD
Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům 

do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím po-
zoruhodné sítě poslíčků. Vědci z Harvardovy univerzity 
tento dokonalý doručovací systém analyzovali a dospěli 

k závěru, že na špatnou adresu doputuje jen jeden 
z milionu obědů. A právě tento ojedinělý zatoulaný 
oběd svede dohromady osudy dvou lidí – půvabné Ily
(Nimrat Kaur), která žije osaměle v domácnosti a marně 
bojuje o manželovu pozornost a úředníka Saajana (Ir-
rfan Khan – Pí a jeho život, Milionář z chatrče), kterému 
důchod nepříjemně klepe na dveře. O tom, že jedna 
malá chyba Vám může změnit celý život, vypráví Cizí
oběd s přívětivým humorem. (Aerofi lms) 

Režie: Ritesh Batra, hrají: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, 
Nawazuddin Siddiqui, Lillete Dubey

Drama/Romantický/Komedie – Indie/Francie/
Německo/USA, 2013, 104 minut. Vstupné: členové 
fi lmového klubu 20 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč. 

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Dne 6. března 2014
v době od 7.30 do 15.30 hodin bude
přerušena dodávka elektrické energie 

v místní části Nevšová.
Odstávka se dotkne celého středu obce – 
kromě školy. Více informací naleznete na

webových stránkách města Slavičín. 

Poděěkoování
Mysliveecké ssdruženní Nevšováá děkuje 

všem sponnzorůmm za vvěcné daryy pposkyt-
nuté na mmyslivecký pples pořádaannný dne 
18. ledna 22014. 
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PERGOLY 
KUDELKA

- altány
- garážová stání

- zastřešení terasy
- vchodové přístřešky

Lubomír Kudelka, Nevšová 175
Tel.: 732 871 719

Placená inzerce

Lístky na kooncerty zzakoupítee v Městském inffoocentru Slavičín, telefon: 577 3422 251. 

Zdravý krámek
www.zdravy-kramek.cz

Internetoový e-shoop a proddejna.
Zdravá výžiiva, bezleepkové pootraviny, 

ddoplňky stravy.

Ulice Škoolní 564,, sídliště VVlára, 
Slavičín – vvedle Restaurace uu Pilota

OOtevíracíí doba: 
po, st 13.00 – 17.00 hoddin
út, čt 9.00 – 112.00 hodiin

Po telefonické domluvěě otevřemme kdykoli – 
777 9799 791. 

Přijďte se poddívat, v pprodejně vvíce zboží
než na wwebu. 

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

montáž střešních krytin, oken
tel.: 777 270 338
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz

Kompletní realizace střech

Pekárna U Polanských
 Přijmeme ženu do pekařské a cukrář-
ské výroby se zkušenostmi v oboru 
nebo manuálně zručnou. Pracovní doba 
a úvazek dle domluvy. Nejedná se o noční 
směnu!
 Dále hledáme řidiče na rozvoz pečiva, 
ŘP sk. B. 

Zájemci, hlaste se osobně na Pekárně 
U Polanských v Bojkovicích nebo na 
tel.: 603 243 530. 

Bowling Slavičín
20. – 23. března 2014 

AMERICAN
DAYS 

100% hovězí hamburgery

Telefon: 773 999 973

Prodáme byt 2+1
v osobním vlastnictví 
v Brumově-Bylnici, sídliště Rozkvět.
Cena dohodou, telefon: 725 171 990.
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Město Slavvičín, MMyslivecké sdružení
Jamné a Gymnnázium JJana Piveečky a SOŠ 
Slavičín děkuují všemm sponzoorům, kteří
přispěli do toomboly Plesu měěsta svými
cenami. 

Poděkovánní patří rovněž těm, kteří 
se podíleli naa zajištěnní plesu a přípravě 
pohoštění, vvšem mmalým aa mladým 
tanečníkům zza zpestření plessu. 

Ples města 2014

Poděkování
Cimbálová muzikaa Slavičann, pořadatel 

tradičního VValašskéého báluu, děkuje 
všem sponzoorům a dárcůmm za jejich 
dary do tomboly. Podděkováníí patří také 
městu Slavičíín, kteréé je partnnerem této 
ojedinělé akcce v kaaždoročnní plesové 
sezoně. V neeposlednní řadě děkujeme 
všem návštěvnníkům, pprotože ssvojí účastí 
podpořili udrržování folklornních tradic 
našeho městaa.

Kalendář turistických akcí 
16. 3. Slavičínn – Nevšová – Luhačoovice – 12 km
23. 3. Slaviččín – Tatarka – Lipovvá – Slavičín 
– 12 km
 30. 3. Bylnicce – Brummov – Popoov – Slavičín 
– 15 km 

Aktuální inforrmace jsoou pravideelně uváděny 
na informační tabbuli na auttobusové zzastávce před 
radnicí ve Slavičííně. 

Pozvánka na oslavu MDŽ 
Milé ženy, nezapomeňte na 8. březen 

– MDŽ, který je Vaším svátkem, ať jste 
mladé, starší, svobodné, provdané, zkrátka 
všem ženám – Vám patří tento den. I my, 
tradiční pořadatelé místní organizace 
KSČM spolu s Levicovým klubem žen, 
jsme nezapomněli na Váš svátek, který si 
chceme s Vámi připomenout při společném 
setkání za doprovodu hudby a dalších 
kulturních pořadů. Akce se uskuteční 
na Sokolovně ve Slavičíně dne 8. března 
2014 od 15.00 hodin. Budeme se těšit 
na Vaši účast. 

Pozvánky, kalendáře
1. 33. 200.00 SSokolovvnnna
FAŠANNKOOVÝ PPLES

 8. 33. Sookoloovna
OSLAVVY MMDŽŽ 

 13. – 166. 3. Sokolovvnna 
VALAŠŠSKKÉ KŘŘOVÍ 

 29. – 300. 3. Sokoloovvvna
SLAVIIČÍNNSKÝÝ ŠIKULLLAA

Výstavvy:
Měsstské inffocentruummm
MOTÝÝLI NNAŠEEHO OOKKKOLÍ

 Měsstská kniihovna
TIBETT A BBARMMA NAA KKŘIŽOVAVATCCE

 Galleriee Jasmmín 
MARTTINAA PEŠŠKOVÁÁ: AKTY

 Galleriee gymmnázia
ZDENNĚK PPIVEEČKA: 
TISKYY A FFOTOOGRAFFFIIE

Připraavujeeme na dubbeeen: 
1. 44. SPPLAŠŠENÉ NNŮŮŮŽKY
 11. 4. VVALAAŠSKÝ KKKKUMŠT
14. – 155. 4. DĚTSKKÝÝÝ BAZÁRREK K 
 27. 4. SSVATTOVOJTTĚĚĚŠSKÝ JAARMMARRK

Výsttava fottografi í

Motýýli nnašeeho okkkoolí 
– VVojttěchh Malíkkk

Výýstavaa probííhá po celý 
měsííc březeen 2014 

v Městsském iinfocenntru Slavičíínn a je 
přístupnná v prrovozníí době infocceeentra. 

GJP a SOŠ Slavičín
Vás zvou na výstavu

ZDENĚK PIVEČKA 
Tisky a fotografi e

14. 2. – 14. 3. 2014
Galerie gymnázia

Oznámení
Charita sv. Vojtěcha Slavičín
j i ž  pot ř et í  ote v í r á ba z a r
na podporu její činnosti, který 
proběhne 18. března 2014

od 9.00 do 15.00 hodin. Veškeré zboží
bude prodáváno za symbolické ceny od
5 do 35 Kč. V charitním bazaru najdete
převážně dětské oblečení a obuv, jak pro
miminka, tak pro školáky, ale také oblečení
a obuv pro dospělé.
Sortiment byl věnován spoluobčany ze
Slavičína a okolí.

Vašši účassttt, prosímm, ppotvrrďte neejjpozdějii 
doo 16.. březnnna 2014 na e-mmail: ddivvvcisaxo--
fonnovyyorcheeesstr@sezznamm.czz. 


