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Ročník XXXVII I z p r a v o d a j
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Vystoupí:
9.30 hodin – MŠ MMalé Pole, FS Slavičánek, 
žáci ZŠ Malé Polle
14.30 hodin – pěvvecký sbor 
Slavičínské cérkyy

Na kumštu můžeete vidět:
tradiční i netradiční zdobení kraslic, 
perníků, pletení z proutí, vlny, oplétání
demižonů, vyřezávání ze dřeva aj.

K ochutnání:
svatební koláče zz Horné Súče, domácí 
buchty, frgále, chlleba, kyselica, koblížky ...
Přijďte se podívat a inspirovat před 
výrobou velikonoočních ozdob! 

Valašský kumšt pro radosť aj užitek
Městské infoocentrum Slaviičín Vás srdečně zzve na

pátek 11. dubna 2014, od 9.00 do 17.00 hodin, Sokolovna Slavičín

Svoz tříděného 

na rok 2014
Rozpočet města 

plasty – 23. 4.
papír a nápojové kartony – 16. 4.
sklo – 9. 4.

Upozorňujeme občany, kteří dosud 
neprovedl i úhradu svozu odpadu 
na letošní rok, že termín splatnosti je 
31. 3. 2014.

Doprovodný program:
po celý den: stánkový prodej, výtvarné
dílničky pro děti, prohlídka Měst. muzea
10.30 hodin – Arena Slavičín – ukázka
Street workout a Thaiboxu
11.00 hodin – Paragliding show
13.00 hodin – ZŠ Malé Pole – Little beans
(country kroužek)
13.15 hodin – Arena Slavičín – ukázka
Street workout a Thaiboxu
13.30 hodin – ZUŠ Slavičín
14.30 hodin – Paragliding show
15.00 hodin – dechová hudba Nivničanka
Moderuje Mgr. Aleš Ptáček

Svatovojtěšský jarmark
Městské infocentrum Slavičín Vás srdečně zve na 

neděle 27. dubna 2014, od 9.00 do 17.00 hodin, Horní náměstí Slavičín 

odpadu v dubnu

Město Slavičín každoročně hospodaří
na začátku roku podle rozpočtového
provizoria, které je schvalováno v prosinci
roku předešlého. Rozpočet samotný je pak
schvalován na únorovém zasedání zastupi-
telstva města s tím, že je již znám výsledek
hospodaření za uplynulý rok a je tak možno
rozpočet postavit přesněji. Jinak tomu nebylo
ani v roce letošním, kdy Zastupitelstvo města
Slavičín schválilo rozpočet města jako
schodkový takto:
 příjmy běžného roku  100 340 tis. Kč
 výdaje běžného roku  119 895 tis. Kč
 saldo příjmů a výdajů  -19 555 tis. Kč
     běžného roku  
s tím, že schodek bude kryt přebytkem
hospodaření města z minulých let.

Také rok 2014 bude rokem, ve kterém
plánujeme čerpat ať již evropské, nebo státní
dotace. Ač byly daňové příjmy v roce 2013
vyšší než v letech předešlých, nemohly by
disponibilní vlastní zdroje města pokrýt 
investiční potřeby v takovém rozsahu,
v jakém jsou schváleny v rozpočtu města.
Proto v maximální možné míře využíváme
dotačních možností.

V rozpočtu města jsou vyčleněny vlastní
zdroje na řadu projektů. Dva největší z nich
jsou již schváleny k realizaci, a to v rámci
Regionálního operačního programu Střední
Morava (ROP). Oba projekty se týkají revi-
talizace veřejných prostranství. Prvním
projektem je slibovaný projekt revitalizace
čtvrti Vlára v objemu cca 6 mil. Kč. O pro-
jektu jsme již dříve informovali, proto jen
stručně – půjde o rekonstrukci chodníků,
zeleně, části veřejného osvětlení, výstavbu
parkovišť a parkovacích míst, pořízení
mobil iáře (lavičky, odpadkové koše).
Revitalizace se tak dostane i na Vláru
a věříme, že mj. odstraní problémy s chod-
níky a napomůže s řešením nedostatku
parkovacích míst.

Druhým revitalizačním projektem je re-
vitalizace Malého Pole. Jde zejména o chod-
níky na ulici Osvobození, v pokračování
ulicí Hrádecká až po TESCO a zpět po ulici
Polní a Dlouhá (před řadovkami, mateřskou
školou a obchodem Hruška). Opravou
projde také povrch části parkovacích stání
v blízkosti obchodu, kde je dnes poloroz-
padlá zatravňovací dlažba. Obnoveny
budou některé travnaté plochy, vysazeny

budou stromy, jiné budou pokáceny. Nové
prvky přibudou také na dětské hřiště
vedle mateřské školy. Náklad projektu je
odhadován na cca 7 mil. Kč, ale očekáváme
jeho výrazné snížení po provedení veřejné
soutěže. Snížení cen dodavatelských oproti
projektantským se totiž dnes nezřídka po-
hybuje až kolem 30 %.

Další projekty se opět týkají rekonstrukcí
a zateplení veřejných budov. Žádosti o dota-
ce jsou podány na zateplení budovy 1. stupně
ZŠ Vlára, MŠ Hrádek a přilehlého objektu
č. p. 148 v Hrádku.  

Pokračování na str. 2
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obvykle u energeticky úsporných akcí, pokrýt obvykleuenergetickyúspornýchakcí pokrýt
z dotace z Operačního programu životní
prostředí (OPŽP). Jestli se to podaří, to ještě
dnes nevíme.

Neznámou jsou pro nás také případné do-
tace na zřízení přírodních zahrad mateřských
škol v Nevšové a v Hrádku. Opět platí,
že žádosti o dotaci do OPŽP jsme podali
a čekáme na výsledek. Pokud bychom byli
úspěšní, pak by zahrady obou mateřských
škol byly upraveny a vybaveny moderními
herními prvky. Jistě by byli spokojeni všichni –
nejen děti, ale také rodiče a pedagogové, kteří
spolupracovali spolu s architekty na návrhu
zahrad. Takže jsme napjatí, jak to dopadne.

O dotaci jsme také žádali na cyklostezku
Pod Kaštany, která má spojit Malé Pole
a Vláru. Dlouholetý problém s pozemky
se podařilo vyřešit, projekt byl zpracován
a čekáme na výsledek. Pokud bude úspěšný,
bude cyklostezka letos postavena (náklad
odhadován na cca 2 mil. Kč) . V rámci mikrore-
gionu Luhačovské Zálesí jsou podány žádosti
na další dotace. Zejména se jedná o 2. etapu
kompostérů, dále pak work-out cvičební prvky
na hřiště na Vláře nebo pořízení krytého pódia
pro naše kulturní akce.

V letošním roce jsou připraveny i výrazné
investice z vlastních prostředků města.
Největší z nich je rekonstrukce smuteční
obřadní síně na hřbitově. Naše smuteční síň
je poplatná době svého vzniku nejen stavem,
ale také kapacitou. Při mnoha smutečních
obřadech musejí lidé postávat před smuteční
síní, což je nejen nedůstojné, ale mnohdy s oh-
ledem na klimatické podmínky samozřejmě
také nepříjemné. Proto je připravena kom-
pletní rekonstrukce obřadní síně, která také
razantně navýší její kapacitu. Rozpočet města
počítá na tuto rekonstrukci s částkou cca
3,5 mil. Kč. Už z tohoto rozpočtu je vidět, že
se bude jednat o opravdu zásadní přestavbu
vč. technologie zázemí síně. K této rekon-
strukci přibude oprava dalších chodníků
na hřbitově (0,677 mil. Kč).

Zastupitelstvo města vyčlenilo také
potřebné fi nanční prostředky (1,1 mil. Kč)
na generální opravu kurtů za Sokolovnou,
kde proběhne kompletní výměna povrchu.
Umělá tráva na kurtu, kde dříve stávala nafu-
kovací tenisová hala, je již dávno vyšlapaná.
Na druhém kurtu je stav jen o málo lepší. Dále
je naplánována investice do naší obřadní síně
na radnici (1,5 mil. Kč), která byla přeložena
z loňského roku. Tato akce ale bude zřejmě
ještě čekat na vývoj rozpočtu během roku
2014 a spíše ji vidíme jako rezervní. Vý-
znamnou položkou výdajové části rozpočtu
je dokončení výměny oken u č. p. 831 – 836
a 841 v ul. Středová (1,8 mil. Kč), zahájeny
budou také opravy hotelu Slavičan (1,5 mil. Kč)
s cílem po rekonstrukci obnovit jeho provoz.

Výše zmíněný projekt revitalizace Vláry
nemohl postihnout celou čtvrť, proto jsou
plánovány finanční prostředky ve výši
1,294 mil. Kč na dokončení oprav chodníků
mimo uvedený projekt. Částka přesahující
0,5 mil. Kč je určena na opravu dalších cest 
mezi garážemi na Vláře a opravu páteřní
komunikace mezi garážemi na Malém Poli.

Do revitalizace Malého Pole jsme zase nemo-
hli dát výměnu kabelů veřejného osvětlení
na ul. Osvobození a Hrádecká, která nás bude
stát cca 0,57 mil. Kč. Na Vláře by konečně mělo
vzniknout vedle mateřské školy dětské hřiště.
Věříme, že nám konečně budou od státu
převedeny potřebné pozemky (příslušné
smlouvy jsou z naší strany již podepsány)
a budeme moci hřiště postavit (800 tis. Kč).

Opravu si zaslouží také parkoviště pod
Hugonem a přilehlá cesta do zámeckého
parku (632 tis. Kč). Dokončení revitalizace
Vláry umožní zahájit opravu chodníků
ve čtvrti Hrubé Pole, kde je pro I. etapu
vyčleněna částka 300 tis. Kč. Stejná částka je
vyčleněna na úpravu a nasvětlení přechodu
pro chodce na ul. K. Vystrčila před VTÚVM.
Zde ale budeme čekat na možnost dotačních
prostředků, abychom investici nemuseli
nést sami. Protože příslušná výzva má být 
až na podzim, je možné přesunutí této akce
do příštího roku.

Investice se samozřejmě realizují také
v místních částech města. Všechny místní
části mají svůj vnitřní rozpočet, o jehož využití
rozhodují osadní výbory. V Hrádku je to pro
rok 2014 částka 1,222 mil. Kč, v Divnicích pak
614 tis. Kč. V Nevšové je to 851 tis. Kč – což
je částka nižší, než odpovídá počtu obyva-
tel, ale tato částka je snížena o dluh z roku
předešlého. Mimo tyto fi nanční prostředky
se v Divnicích letos dočkají opravy cesty
ke kurtům (280 tis. Kč), instalace termostatic-
kých ventilů v obecním domě (30 tis. Kč) nebo
židlí (70 tis. Kč). V Hrádku je naplánováno,
pokud dosáhneme dohody s vlastníky
pozemků, provedení osvětlení cyklostezky
Slavičín-Hrádek (850 tis. Kč), dále proběhne
slíbená generální rekonstrukce cesty k výletišti
(650 tis. Kč) nebo výstavba skladu pro osadní
výbor (80 tis. Kč). No a pokud obdržíme dota-
ci, pak výše uvedené zateplení 2 objektů
mateřské školy a výstavba dětské zahrady
tamtéž. V Nevšové se kromě zahrady mateřské
školy mohou těšit na opravu cesty kolem ob-
chodu (465 tis. Kč.) nebo výměnu radiátorů
v mateřské škole (130 tis. Kč). V plánu je také
realizace autobusové zastávky u bytovek
(350 tis. Kč). Nicméně zde bude záležitost 
znovu projednána s osadním výborem, a to
za účelem zvážení racionálnosti investice vzhle-
dem k jejímu reálnému budoucímu využití.

No a tím by mohl být výčet větších akcí
u konce. Suma sumárum se nejedná o výčet 
z nejkratších a věřím, že jej zvládneme
v průběhu roku 2014 zrealizovat. Objem práce
samozřejmě bude odvislý také od schválení
či neschválení dotací, které zmiňuji v úvodu
článku. Mimo naše investice nás čeká letos
rekonstrukce vodovodu na ul. Osvobození
(práce již byly zahájeny) a ve druhé polovině
roku obnova povrchu a změna šířkových
poměrů komunikace na části ulice Os-
vobození. Letos bude také probíhat výstavba
okružní křižovatky v Pozlovicích a rekon-
strukce komunikace Jestřabí – Rokytnice.
Takže nás čekají uzavírky a dopravní omezení.
To není nikdy příjemné, ale výsledek – nové
komunikace – nám již jistě příjemný bude. Tak
ať se vše i letos vydaří tak, jak je plánováno.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Na Osvobození se kopou nějaké díry – to 
už je k tomu vodovodu?

Jak jsme avizovali, rekonstrukce vodo-
vodu na části ulice Osvobození byla skutečně 
zahájena. Práce se nás dotknou úplnou 
uzavírkou ulice Osvobození od okružní 
křižovatky po křižovatku s ulicí Luční. 
Tato uzavírka by měla probíhat v termínu 
1. – 30. dubna 2014. Objízdnou trasu jsme 
již popsali – vozidla do 3,5 t po Dlouhé 
a Luční, nad 3,5 t na Valašské Klobouky. 
Městská policie již také provedla osvětovou 
akci před MŠ Malé Pole. Jsme rádi, že drtivá 
většina oslovených řidičů parkujících vo-
zidel pochopila, že v dubnu bude na Dlouhé 
ulici citelně zvýšený provoz a každé stojící 
vozidlo by působilo velké dopravní kom-
plikace. Po Dlouhé budou také vedeny 
autobusy hromadné dopravy, takže provoz 
bude opravdu velký. Děkujeme předem všem 
řidičům za kázeň a věříme, že v dubnu bude 
před školkou „pusto prázdno“. 

Následné práce na Osvobození budou 
probíhat již za částečných uzavírek. Bude 
to realizace projektu revitalizace ulic 
Osvobození a dále Hrádecká, kde dojde 
k výměně chodníků. Na ulici Osvobození 
dojde také k výměně obruby a změnám 
vedení osy komunikace a jejích šířkových 
poměrů. Přesný termín zahájení prací 
ještě neznáme, samozřejmě o něm budeme 
v předstihu informovat. Finální povrch ko-
munikace by se měl klást na podzim, v koor-
dinaci s průběhem akce rekonstrukce komu-
nikace Jestřabí – Rokytnice. O veškerých 
dopravních uzavírkách – a že jich v letošním 
roce nebude málo – vždy budeme neprodleně 
informovat na webu města.

Dlouho nebyla ve zpravodaji zmínka 
o vývoji situace se skládkou odpadů a kom-
postárnou. Jaké kroky město Slavičín dosud 
podniklo?

Tématem „skládka odpadů“ (provozovatel 
společnost Skládka odpadů Slavičín, s. r. o.) 
a „kompostárna“ (provozovatel společnost 
Joga Luhačovice, s. r. o.) se zabýváme téměř 
denně. Činíme kroky, které, jak věříme, 
povedou k tomu, aby obě zařízení byla 
provozována řádně tak, aby nedocházelo 
k porušování podmínek ochrany životního 
prostředí a také, aby se z této lokality Slavičín-
Radašovy v budoucnosti nešířil zápach 
do obytné zóny města. Nicméně je to bohužel 
boj nelehký a nelze ten problém vyřešit ze 
dne na den. Lokalitu denně monitorujeme, 
ať už přes kamerový systém nebo našimi 
zaměstnanci, kteří přímo na místě pořizují 
záznamy o provozu skládky. Na základě 
našich podnětů v současné době běží několik 
řízení vedených ze strany České inspekce 
životního prostředí, a to jak na provoz sklád-
ky, tak na provoz kompostárny. Krajský 
úřad Zlínského kraje vede řízení o změně 
integrovaného povolení na skládce. Město 
Slavičín podalo žalobu na hospodaření 

Ptají se lidé…
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skládky. Další návrh na podání žaloby byl
schválen na jednání zastupitelstva dne
26. února 2014 a v současnosti se připravuje
její podání. Pokud máte zájem dozvědět 
se více informací či máte nějaký podnět 
k řešení problematiky na skládce nebo
kompostárně, jste srdečně zváni na veřejné
jednání, které proběhne ve středu 16. dubna
2014 od 15 hodin na Sokolovně. Pozvánku 
na toto jednání naleznete v jiné části tohoto
vydání zpravodaje.

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

Městská nemocnice Slavičín děkuje všem
dárcům, podnikatelům, fyzickým i právnic-
kým osobám, pacientům a jejich příbuzným
za fi nanční dary, které poskytli nemocnici
v roce 2013.

Z darovaných fi nančních prostředků byla
zakoupena polohovatelná lůžka pro naše
pacienty, vyšetřovací lůžko do ambulance,
rehabilitační lůžko, tlakový holter a ostatní
potřebné zdravotní a rehabilitační pomůcky.

Za obdarované pacienty všem děkuje
primář a ředitel Městské nemocnice Slavičín,

MUDr. Libor Palkovský
Přehled dárců
 Obce a města:
Tichov – 5 000 Kč, Rudimov – 10 000 Kč,
Loučka – 5 000 Kč, Nedašov – 5 000 Kč, Jestřabí
– 5 000 Kč, Brumov-Bylnice – 30 000 Kč,
Poteč – 5 000 Kč, Nevšová – 2 000 Kč, Drnovi-
ce – 3 000 Kč, Lipová – 2 000 Kč, Petrůvka
– 5 000 Kč, Haluzice – 2 000 Kč, Hostětín –
3 000 Kč, Újezd – 5 000 Kč, Křekov – 2 000 Kč,
Vlachova Lhota – 2 000 Kč, Bohuslavice n. V.
– 5 000 Kč, Pitín – 2 000 Kč, Šanov – 5 000 Kč,
Štítná n. V. – 10 000 Kč, Vlachovice – 20 000 Kč,
Slopné – 10 000 Kč, Rokytnice – 5 000 Kč,
Val. Klobouky – 5 000 Kč
 Fyzické a právnické osoby:
TVD, a. s., Rokytnice – 100 000 Kč, Prabos plus,

V rámcii jarníhho úkliddu našeho mměěěsta bu-
dou v níže uvedeených teermínech aa mmmístech 
rozmístěnny vellkoobjeemové konntteejnery 
na domovní odppad. 
V termínu 3. – 6. dubna 2014
Slavičín 
- ulice Luhhačovsská (u RRD – č. p. 22500)
- ulice Ševvcovskká (u býývalé MŠ)
- křižovatkka ulicc Žižkovvská – Tržnníí
Hrádek u ZŠ prraktickéé a ZŠ specciááálník
Divnice u RD Paalkoviččových
V termínu 7. – 9. dubna 2014
Slavičín
- křižovatkka ulicc Nad VVýpustou – PPříčná 
- křižovatkka ulicc Mladootická – Úvvoozz
- ulice Jasmmínovvá (za RRD Ing. Fojttíkkka) 
- Lukšín (uu Piveččkova llesoparku) 
Hrádek prostraanství ppřed Klemppííířstvím 
p. Luky

Upozoorňujeeme obyvatele nnašeho 
města, žee do těchtoo přistavoovvaných 
kontejnerůů nelzze v žádném příppaaadě od-
kládat NEEBEZPPEČNÉ OD PADY ((oollověné Y
akumulátoory, oolejové fi ltry, upootřřřebené 
motorové a přeevodovvé oleje, kkyyseliny, 
zářivky, leedničkky, teleevi zory, mmoonnitory, 
domácí eleektronniku appod.) a BIOOOOODPAD
(listí, trávaa, posekkané keeře nebo větvvve atd.).

Nebezzpečnné odppady je mmmožné 
předat poouze ppři pravvidelných sbbběrech 
prováděnýých fi rmou JOGA Luhhaačovice 
(2x ročně)) nebo přímoo ve sběrnémmmm dvoře 
v areálu Sllužeb města Slavičína, s.. r. o. 

Joosef Urbánekkk, SMS

organizacím a obchodním společnostem 
založených městem žádné závazky
Podmínky uzavření nájemní smlouvy:
nájemní smlouva na byt bude uzavřena 
na dobu určitou jednoho roku, poté může
být prodloužena, pokud nebude nájemce 
v prodlení s úhradou za nájemné a služby 
spojené s bydlením a nebude porušovat 
podmínky smlouvy a příslušná ustanovení
obč. zákona
Povinný obsah nabídky (přihlášky):
jméno, příjmení, datum narození, ad-
resa trvalého pobytu, adresa pro doručování, 
telefon, popř. e-mail žadatele, žadatel(ka) 
ženatý(vdaná) uvede do přihlášky rovněž 
údaje druhého manžela a počet dětí
typ dosud užívaného bytu (podnájem,
u rodičů atd.)
uvedení počtu osob, které se nastěhují 
do nového bytu
zdůvodnění žádosti
Nabídky budou přijímány do 30. dubna 2014
osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o.
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při 
výběru nabídky upřednostnit žadatele, který
má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o., nebo 
na tel.: 577 341 041.

Na začátku února byla na webových 
stránkách města zveřejněna anketa 
na výběr nové znělky městského rozhlasu. 
Z nabízených znělek nejvíce hlasů získa-
la znělka č. 5 s názvem Uran. Od polo-
viny měsíce března jsme zahájili novou 
anketu, kde si můžete poslechnout úplně 
nové znělky. Autorem 5 znělek je místní 
občan Vlastimil Noghe, který studoval 
hru na klavír a nyní se věnuje skládání 
vlastních skladeb. Zbývající znělky na-
hrál pan Evžen Proisl ze Vsetína. Anketa 
poběží do konce měsíce dubna a můžete 
se jí zúčastnit prostřednictvím hlaso-
vání na webových stránkách města 
Slavičín – www.mesto-slavicin.cz (Město 
Slavičín – Aktuální články – Aktuální 
články 2014).

Slavičín – 50 000 Kč, Ing. Jana Juřenčáková –
5 000 Kč, Svaz žen Slavičín – 4 000 Kč 
 Pacienti a jejich příbuzní:
174 100 Kč
Město Slavičín přispělo nemocnici v roce
2013 na provoz částkou 2 mil. Kč a na investice
částkou 1 mil. Kč.

městského rozhlasu

v roce 2014

Nová znělka 

Jarní úklid města 

Poděkování dárcům

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 33, který se nachází v III. nadzemním
podlaží domu č. p. 834, na ulici Středová,
Slavičín.
byt sestává z dvou pokojů, předsíně,
koupelny + WC, sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje je 61,14 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 891 Kč 
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné
vždy od 1. července každého roku maximálně
o 20 % ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad) 
způsob vytápění – z domovní kotelny 
Podmínky podání žádosti:
žádost o nájem bytu může podat zletilý
občan ČR způsobilý k právním úkonům
a nemající vůči městu Slavičín, jím zřízeným

Upozornněění pro poodnikkkkatelee
Živnostenský úřad v Luhačovicích 

znovu důrazně upozorňuje podnikatele 
provozující prodej lihu a lihovin na povin-
nost požádat živnostenský úřad o koncesi 
podle živnostenského zákona. Lhůta pro 
podání žádosti o koncesi končí dnem 
17. dubna 2014. Po této lhůtě právo prodá-
vat líh a lihoviny na základě stávajících 
živností k hostinské činnosti a volné 
živnosti k nákupu a prodeji zboží zaniká. 
Žádost o koncesi nepodléhá správnímu 
poplatku a současně není třeba splnit 
žádné kvalifi kační předpoklady.

Úřední hodiny: pondělí, středa
7.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin.

Vážení občaané! Zajímmá Vás prroblematika 
skládky odpaddů a kommpostárnyy v lokalitě 
Slavičín-Radaššovy? CChcete see dozvědět, 
jaké kroky činíí město SSlavičín? MMáte zájem 
o informace od přísluššných orggánů státní 
správy? Pak práávě Vás zzveme na vveřejné jed-
nání, které se uuskuteční ve středuu 16.  dubna 
2014 v 15.00 hoodin v prrostorách kulturního 
domu Sokolovvna.

Účast na tomto jednáníí přislíbili 
a na Vaše otázkky budouu odpovíddat zástupci 
České inspekcee životníhho prostřeedí, OI Brno 
a odboru životnního proostředí a zzemědělství 
Zlínského kraaje. Na jednání zzveme také 
osobu zodpovvědnou za provooz skládky 
i kompostárnny – jeddnatele IIng. Josefa 
Gabryše. Těšímme se naa setkání ss Vámi!

Ingg. Jaroslaav Končickký, starosta
Ing. Pavel Piinďák, míístostarosta

Pozvánka 

Výýběroovvvé říízeení 
naa ppronnnájemm byytu 2222 + 0
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II. svěětová vvváálka z nněkkolikka pohleeedů

Právě tak se na historické události podívali
naši deváťáci. Nejprve si prohlédli výstavu
Památník odboje Zlínského kraje, kde
získali informace o domácích odbojářích,
jejich spolupráci při přechodech česko-
slovenské hranice i o lidech, kteří bojo-
vali v zahraničních armádách a pocházeli
z našeho regionu. Výstavou je provedl ten
nejpovolanější – její autor PhDr. Ladislav
Slámečka. Dál si připomněli osudy židovských
občanů Slavičína a zhlédli dokumentární fi lm
Sedm světel – vzpomínky pamětníků, kteří
přežili holocaust. Jak je toto téma zpracováno
v literatuře, zjistili díky četbě beletrie. S obsa-
hem přečtené knihy seznámili své spolužáky.

Velké poděkování patří panu Slámečkovi
za jeho zajímavý a naučný výklad k výstavě.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Vííttězsství v IICCCT je oppět nnašše

Letos jsme se opět připravovali na soutěž
Entrův pohár pro žáky 8. a 9. tříd základních
škol, která byla zaměřena na informační
a komunikační technologie a logické
uvažování. Soutěžící museli prokázat znalosti
z oblasti textových a tabulkových editorů,
vyhledávání na internetu, řešení slovních úloh
a teorie IT. Úkoly a otázky byly připraveny
na základě obsahu RVP pro základní školy. 

A jak to letos dopadlo? Byli jsme velmi
úspěšní! Obhájili jsme loňské 1. místo záslu-
hou Filipa Kulíška z 9.A, který si převzal
hodnotnou cenu – tablet. 2. místo vybojovala
Gabriela Šmotková z 8.A a 4. místo získal Petr
Zabloudil z 8.B. Vítězi a všem zúčastněným
blahopřejeme a děkujeme za výbornou
reprezentaci naší školy.

Ing. Hana Vyoralová

Spportoovní ússpěchy ZZŠ SSlavvičín-VVlááára

Žáci naší školy absolvovali během jed-
noho měsíce tři turnaje. V rámci Valašské
sportovní ligy, které se účastní 8 základních
škol z blízkého okolí, se ve sportovní hale
v Luhačovicích uskutečnil turnaj v košíkové
chlapců. Naše družstvo skončilo ve skupině
na 2. místě, postoupilo do semifi nále, kde
podlehlo pozdějšímu vítězi – družstvu
z Luhačovic. V zápase o bronz jsme porazili
Štítnou a 3. místo je pro nás velkým úspěchem.

V pondělí 24. února 2014 jsme přijali poz-

Základní škola Slavičín-Vlára
vání DDM Brumov-Bylnice a žáci 4. a 5. tříd
se zúčastnili fl orbalového turnaje. Síly jsme
změřili se Základní školou Nedašov a s žáky
z brumovské základky. Bez jediné prohry,
s 12 body a skórem 12:3, jsme se mohli radovat 
z 1. místa.

Pro žáky Centra sportu jsme uspořádali
fotbalový turnaj, který se uskutečnil ve spor-
tovní hale ve Slavičíně. Jsme velmi rádi, že
se turnaje zúčastnily partnerské školy tohoto
centra – ZŠ a MŠ Rokytnice, ZŠ Vlachovice,
ZŠ Slavičín-Malé Pole a fotbalisti i fotbalist-
ky z naší školy. Turnaj proběhl v přátelské
atmosféře a v duchu fair-play. Vítězem se
stal tým chlapců ze Základní školy Slavičín-
Vlára doplněný o moc šikovné hráče ze ZŠ
Rokytnice. Všem sportovcům patří velké
poděkování. Ing. David Ptáček 

Ossobnnosti SSllavičínaa čettly ssedmáákkkům

Naše škola se již popáté zapojila do celore-
publikového projektu „Celé Česko čte dětem“.
Cílem je, aby si děti uvědomily, že čas strávený
před počítačem či televizí jim chvíle s knihou
nahradit nemůže.

Pro žáky 7. ročníku jsme tedy i letos
na březnové dopoledne připravili besedu
s názvem „Osobnosti Slavičína čtou dětem“.
Naše pozvání ochotně přijali pan Jaroslav
Kučera – mistr ČR a Evropy a stříbrný me-
dailista světa ve stolním tenise veteránů,
PaedDr. Zdena Odehnalová – ředitelka DDM
Slavičín a Lenny Trčková – moderátorka,
zpěvačka a modelka. Hosté nám nejprve
přečetli ukázku ze svých oblíbených knih.
Mohli jsme se tak s panem Kučerou přenést 
do světa sportu knihou Výstup na Eiger,
s Lenny jsme zažili napětí i humor při potápění
se žraloky v knize Čekání na bílou smrt a mezi
anděly nás zavedla paní Odehnalová knihou
Andělé v mých vlasech.

Žáci poté kl  adli hostům zvídavé otázky,
a tak jsme se od Lenny dověděli zajímavosti
o moderování, pan Kučera nám vyprávěl
zážitky z cest po různých zemích, kde soutěžil,
o práci s dětmi a s ní spojené radosti i starosti
se podělila paní Odehnalová.

Závěrečnou část projektu žáci završili
připravenými prezentacemi, kdy měli během
jednoho měsíce zjistit od svých rodičů či
prarodičů informace o jejich oblíbených
knihách z dětských let. A o jakých knihách
se nejčastěji mluvilo? O Babičce, Gabře
a Málince, Dětech z Bullerbynu, Broučcích
i Honzíkově cestě. Čtenářem se nikdo nerodí,
je třeba mu ukázat cestu. A jak z celé akce

vyplynulo, mnozí rodiče a prarodiče i naši
tři milí hosté mohou být v tomto pro děti 
dobrým příkladem.

Mgr. Adriana Maňasová 

O volbbě povvooolání s LLennny

Být úspěšnou moderátorkou, občas se pro-
cházet na módním molu či zpívat se známými
zpěváky, kdo z nás by si nechtěl alespoň jed-
nou vyzkoušet, jak úžasné je být slavný. Ale 
že za touto prací stojí spousta a spousta dřiny, 
učení a osobních zásad, o tom měli možnost 
žáci 8. a 9. ročníků pobesedovat se známou
televizní moderátorkou Dobrého rána Lenny
Trčkovou, slavičínskou rodačkou.

Dne 17. března 2014 představila žákům 
své povolání, nastínila, co vše toto povolání 
obnáší, ale také jak náročné je. Rozhodně ale 
svým povídáním žáky od jejich rozhodnutí
nijak neodradila. Naopak spoustu z nich 
ve svých snech podpořila a za to budou na ni 
určitě dlouho vzpomínat.

Mgr. Ludmila Jandíková

Základní škola Slavičín-Vlára děkuje všem 
sponzorům za dary do tomboly na školní 
ples.

Přijímací zkoušky SCIO pro maturitní 
obory na naši školu se uskuteční dne 
22. a 23. dubna 2014 v budovách gymnázia 
a SOŠ podle instrukcí zaslaných v pozvánce 
každému uchazeči.
Přijímacích zkoušek nanečisto, které se 
uskutečnily 10. března 2014, se zúčastnilo 
45 uchazečů na čtyřleté obory.

 Dne 27. února 2014 se žáci oboru kuchař-
číšník zúčastnili exkurze na mezinárodní 
potravinářský veletrh SALIMA v rámci 
realizace projektu „Modernizace výuky bi-
ologie a chemie na Gymnáziu Jana Pivečky 
Slavičín“, CZ.1.07/1.1.38/01.0030. 
Zážitkového denního pobytu, který se 
konal 12. března 2014 v zařízení Kampak?, 
se zúčastnili žáci kvarty.
Žáci se zúčastnili 13. března 2014 divadel-
ního festivalu Valašské křoví – Povídky –
A. P. Čechov.

Poostupp do ceeelostátníhoo kola

Blahopřejeme týmu sekundy ve složení 
Jonáš Plášek, František Váňa a Samuel Or-
lita, který se podílel na projektu ENERSOL 
a se svou prací dokázal postoupit na krajské 
vědecké konferenci v Otrokovicích do celo-
státního kola. Výsledky práce odprezentoval 
zástupce týmu Samuel Orlita v Praze dne 
13. a 14. března 2014.

a SOŠ Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky
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ZŠ Malé Pole
Poozváánka dooo miniškkolyy

ZŠ Malé Pole oznamuje rodičům bu-
doucích prvňáčků, že opět zahajuje tzv.
miniškolu.

Program pro „malé školáky“ bude
probíhat ve dnech: 9., 16. a 23. dubna 2014,
a to vždy ve středu od 15.00 hodin. 

Děti si zkusí práci „školáka“, budou plnit 
jednoduché úkoly, seznámí se s prostředím
školy a připraví se tak na snadnější zahájení
školní docházky. Pro Vás rodiče to bude jistě
zajímavá zkušenost sledovat svého budoucího
školáka při práci v kolektivu. Seznámíte se
také s možnostmi použití moderní techniky
při výuce a vzájemně se poznáte s učiteli.
Věříme, že naši nabídku využijete. Přejeme
Vám, aby se pak první školní den stal pro Vaše
dítě nezapomenutelným zážitkem.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

DDM Slavičín

Zeměpisná olympiáda – v okresních kolech
se naši studenti umístili na následujících
pozicích: kategorie A – Vendula Machalová
– 5. místo, kategorie D – Martin Olejník –
4. místo  a Rostislav Gorecký – 6. místo.
 Konverzační soutěž v JA – studentka tercie
Magda Helísková obsadila v okresním kole
kategorie IIB krásné 3. místo.
 Konverzační soutěž v JN – okresní kolo:
Josef Tomeček, kvarta – 2. místo, postup
do krajského kola.
 Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo:
Vojtěch Slováček, kvarta – 1. místo/1. kate-
gorie, postup do krajského kola, Michaela
Kostková, kvinta – 2. místo/2. kategorie,
postup do krajského kola.
 Recitační soutěž – 1. místo Zita Klimčíková.

Ekkopoobyt v HHHostětínně

V době od 10. do 12. března 2014 se vy-
braní studenti GJP a SOŠ Slavičín společně
s partnery ze SOŠ Luhačovice zúčastnili
ekopobytu v Hostětíně v rámci projektu
„Modernizace výuky biologie a chemie
na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín“, reg.
č. CZ.1.07/1.1.38/01.0030. 

Absolvovali jsme výukové programy
a přednášky na témata bio stravování, ovoce
a zelenina, ovocnářství, moštování, nemoci
trávící soustavy a fair trade se zaměřením
na pěstování kávy v rozvojových zemích.
Prováděli jsme jednoduché důkazy a měření
škrobu, pH potravin a vitaminu C. Dále
jsme si zkusili práci s kváskovým těstem
a přípravu pomazánek.

V rámci projektu „Modernizace biologie
a chemie“ jsme si na vlastní kůži mohli
vyzkoušet život v pasivním domě Veronica
a do Hostětína se budeme jistě všichni rádi
vracet! K. Koželuhová, D. Matulíková,

J. Remešová, I. Janušková, sexta

Ve spoluuuupráci s MMorravskýýmm sva--
zem eelektrroootechnikůů Brno a firmouu 
MSE CZ, s.. r. o., ppořáádááme vee dnechh 
200. a 221. kvěěěttna 20114 ssemminář, zzkkkouškyy 
a pperiiodickkkéé přezkkouušenní praccooovníkůů 
v eelekktroteccchnice ddle VVyhhl. 50/119978 Sb.. 
§44, 5, 6, 7, 888, 10.

Začčátek sseminářře je 20. květtnnna 20144 
v 88.000 hodinnn v učebbněě č. 215, vv oobjektuu 
SOOŠ SSlavičíínnn.

Souučástíí sseminááře je pprodej eeelektro--
tecchnnické liittteraturyy a plattných ČČČSN ENN 
nooremm.

Bliižší infffoormacee naa tell.: 577 3342 408, 
6008 2770 3144..

Uzávěrka měsíčníku Slavičínský zpravodaj
je v polovině každého kalendářního měsíce.
A tak se stane, že se nedostane na některé
z informací, o nichž by jste měli, mohli vědět.
Kupříkladu o workshopech na téma „Skleněná
bižuterie“, kterou neuvěřitelně skvěle zvládaly
jak děti v zájmových kroužcích pod vedením
vychovatelky Ivy Fojtíkové, tak i dospělí,
kteří za sebou mají několik pátků, v nichž se
věnovali netradičním výtvarným technikám.
Ty si vyzkoušeli u nás v DDM i klienti Charity
sv. Vojtěcha a žáci ZŠ speciální a ZŠ prak-
tické v Hrádku. Tyto workshopy byly tečkou
za našimi aktivitami měsíce února.

A co přinesl březen? Na jeho začátku
jsme odstartovali nabídkou aktivit na období
jarních prázdnin. A že nabídka stála za to
a byla pro děti přitažlivá, o tom svědčí cel-
ková účast 83 dětí v týdnu jarních prázdnin.
A co děti absolvovaly v tomto období? Zájezd
do Galaxie Zlín, Laser game Zlín, výtvarné
dílničky, Kinect, bowling, zahrály si stolní
fotbal, stolní tenis – ti nejlepší se zúčastnili
turnaje ve stolním tenise. Děti se zabavily
i při zábavném a soutěžním dopoledni, jely si
zabruslit do Brumova-Bylnice. Týden jarních
prázdnin obnášel i vystoupení našich orientál-
ních tanečnic v Sokolovně Slavičín v sobotu
8. března 2014.

A závěr března? Ten patřil již tradičně 
třídennímu modelářskému svátku Slavičínský 
šikula (blíže se dočtete o této aktivitě 
v následujícím čísle tohoto měsíčníku).

A na závěr pozvánka, a to na druhý ročník 
VERNISÁŽE DDM SLAVIČÍN, na níž se i letos 
setkáte s výtvarnými dílky našich klientů 
zájmových kroužků. Určitě bude na co se 
koukat a co obdivovat. Slavnostní zahájení 
vernisáže se bude konat v pátek 4. dubna 2014 
v prostorách Městské knihovny ve Slavičíně, 
se zahájením v 16.00 hodin. Přijďte, potěšíte 
nás, naše malé a šikovné klienty – a nejspíš 
i sebe! 

Zdenka Odehnalová

První březnový víkend znamenal pro 
slavičínský pěvecký sbor Cantare jediné 
– dlouho očekávaný výlet do Říma na mezi-
národní festival pěveckých sborů Music 
Festival Roma.

Ve středu večer jsme se všichni naskládali 
do „našeho“ autobusu s veškerým servisem 
(včetně luxusních věnečků, které místo 
podšálků vyfasoval každý účastník zájezdu
od pana řidiče) a ve čtvrtek v poledne nás už
vítalo římské slunce. Zbytek příjezdového 
dne jsme věnovali prohlídkám památek jako
je Koloseum, Forum Romanum, Fontana di
Trevi, a během dalších dnů jsme navštívili také 
Vatikán s bazilikou sv. Petra a další skvosty 
tohoto jedinečného města. 

V pátek nás čekalo první vystoupení 
v jedné z nejkrásnějších dochovaných antic-
kých památek Říma – v Pantheonu. V tomto
majestátním chrámu se odpoledne sešlo 
13 amatérských sborů z celé Evropy – Ruska, 
Polska, Estonska, Slovinska, Řecka, Švédska, 
Itálie a Turecka. Slavičínský sbor jako jediný 
reprezentoval Českou republiku a bylo nám 
velkou ctí zazpívat si v historicky nejstarším 
posvátném prostoru Říma a místě posledního 
odpočinku největších osobností italského 
národa.

Duchovními skladbami v Pantheonu jsme 
nalákali posluchače na náš další koncert, který 
se konal na druhý den večer v Michelangelově 
Auditoriu, v kongresovém sále s vynikající 
akustikou. Zde byly koncerty rozděleny 
do několika bloků a náš sbor zazpíval až 
úplně nakonec spolu se sbory z Turecka, Itálie 
a Ruska. Bylo velmi zajímavé poslouchat sbory 
z jiných zemí, srovnávat se s jejich výkony, 
někdy obohacujícími, jindy méně zajímavými, 
ale vždy provedenými s velkým nadšením
a láskou ke zpěvu. Skladbou repertoáru 
i pěveckým projevem jsme posluchače i os-
tatní sbory zaujali a my sami jsme si odnesli 
z tohoto večera nezapomenutelné dojmy, 
radostnou náladu a pocit smysluplnosti naší 
práce. 

Římský výlet jsme si užili na dvě stě 
procent, za což děkujeme naší sbormistryni 
Aničce Frajtové, která s námi festivalový 
program připravila a děkujeme také ředitelce 
ZUŠ Janě Jakúbkové za skvělou organizaci 
celého zájezdu.

Cantare v Římě
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Vzdělávacího střediska
Informace

Velké poděkování patří sponzorům, kteří
nám fi nančně přispěli na dopravu do Říma.
Městu Slavičín, p. L. Gargulákovi – AGA
speciální technická pryž Vlachovice, s. r. o.,
p. O. Durďákovi – TVD Rokytnice, s. r. o.
a p. Z. Kroutilovi – SV Slavičín, s. r. o. 

Takže, arrivederci, Roma!  
zpěváci Cantare

Prrevence hrrooou – pomáhámme 
p p gpři reaalizacii pprogramů

Jsme studentky třetího ročníku oboru
Management umění a reklamy na Střední
odborné škole v Luhačovicích. V rámci
naší studentské společnosti 3xM jsme za-
hájily spolupráci s Občanským sdružením
R-Ego při realizaci specifi ckých programů
primární prevence na školách. Naše spo-
lupráce byla zahájena na konci minulého
roku a i v tomto II. pololetí v této spolupráci
pokračujeme.

Programy, na kterých jsme se podí-
lely, proběhly na Základní škole speciální
ve Smolině a týden nato na Základní
škole speciální v Návojné. Zdravá výživa,
nebezpečí léků a kamarádské vztahy, to
vše zábavnou a hravou formou, provázenou
hrami a technikami, přispělo k pěknému
a poučnému programu. Program se povedl
a i děti se velmi aktivně zapojovaly do všech
aktivit.

Program zaměřený na zdravou výživu
jsme pomohly zrealizovat i pro děti 1. třídy
na Základní škole Malé Pole. Pro 5. ročník
to byl program „Já a Ti druzí“ zaměřený
na podporu kamarádských vztahů zejména
mezi kamarády a spolužáky ve třídě.

Do konce školního roku nás čekají ještě
programy na Základní škole ve Vlacho-
vicích.

Tereza Fialová, Kristýna Kozubíková

Připomínáme ještě termíny:
Velikonoční bazárek – pátek 18. dubna
2014 od 8.00 do 16.00 hodin
I. termín – III. příměstský tábor Kamarád
– od 7. července do 11. července 2014 
II. termín – III. příměstský tábor Kamarád
– od 4. srpna do 8. srpna 2014

Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporují:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Zlínský kraj, město Slavičín.

Kontakt: Poradenské centrum R-Ego,
nám. Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín,
tel.: 577 341 446, mobil: 732 713 014,
web: www.r-ego.cz

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné 
v y užívat 12 PC a internet zdarma. 
Za poplatek je možnost tisku, kopírování 
a ukládání dokumentů na média, vazba 
dokumentů do plastových kroužků, lami-
nování dokumentů.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2014
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Finanční svoboda aneb jak umíte 
hospodařit se svými penězi?
Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin 
– 700 Kč
Internet a komunikace přes internet – 
12 hodin – 400 Kč
Tvorba webových stránek – 20 hodin – 
850 Kč
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
Power Point – 12 hodin – 500 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin – 
1 000 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky – 
30 hodin – 1 000 Kč

Nutný počet pro otevření kurzu je 
minimálně 8 účastníků. Hlaste se na tele-
fonním čísle 577 342 822, 739 095 315 nebo 
přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky...  Používáme 

různé kreativní techniky a zároveň společně 
strávíme vždy pěkné středeční odpoledne. 
Bližší informace: paní lektorka Eva Bartošová 
na tel. čísle 777 913 782.Scházíme se každou
středu od 16.00 hodin v domě č. p. 96 
na Horním náměstí. 
Plán aktivit na duben:
2. a 9. dubna: panáčci z květináčů
16., 23. a 30. dubna: skládání z čajových 
sáčků

Připravujeme:
Slavičínský čtyřboj ženských 
družstev o pohár města Slavičína – 
26. dubna 2014

Přijďte změřit svoje síly a pobavit se! 
Chtěly byste změřit své síly s podobně 
založenými lidmi? Máte rády zábavu 
a adrenalin? Neváhejte, přijeďte si zazávodit 
a pobavit se! Čtyřboj se koná v sobotu 
26. dubna 2014 od 14.00 hodin. Čeká Vás 
soutěž v kuželkách, hodu na koš, kopu 
a střelba na branku.

Kde: Sportovní hala a kuželna ve Slavičíně 
Pro koho: pro čtyřčlenná družstva žen 

od 18 do 99 let (místní i přespolní fi rmy, 
organizace a spolky nebo jakkoliv sestavená 
družstva) 

Vstup: volný, občerstvení pro soutěžící 
i pro návštěvníky zajištěno 
Info: Nadace Jana Pivečky – 571 110 425, 
739 095 315, njp@pivecka.cz, 
DDM – 577 341 921, 604 155 312, 
kdmslav@zlinedu.cz

Těší se na Vás pořadatelé:
Nadace Jana Pivečky 

a Dům dětí a mládeže Slavičín.

centrum R-EGO
Poradenské 
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V Z P O M Í N Á M E

Dnnne 19. dubna 22014 vzpomeneme 
5. výročíí úmrtí pana 

Antttoníína ARGAALÁŠE
ý

 ze Slavičína. 
ZZa ticchouu vzpomínnku děkuje manželka, 

dcerra MMarie a syyn Libor s rodinami.

Dnnene 211. dubna 222014014 vzvzvzpompompomeneeeneen meme 
1. výročíí úmmrtítírtí papa paní ní ní 

OlgOlgOlgy ZÁMEMEMEČNÍČČ KKOVVÉÉ
ýý

 zzz BohBohBohuslusluslaviavic. c. 
KdoKdoKdo js js jste te te ji jiji znaznzn li,lili  vzpompomeňteňteňte se se ss ná n námimi. 
S lS lS láskáskáskou ou ou a úa úa úctoctoctouu vu vzpozp mínmínmíná má má mmanžanža eel 

a ra ra roodiodina.na.. 

Dnne 1... dubna 22014 vzpomeneme
5. výročí, kkdy nás opustil 

ppanp  Bohuumil TRLLO. 
ZZa tichouhouhou vzpomínnku děkují manželka 

aa synové s rodinami. 

Dne 2. dubna 22014 uplyne 20 let, 
kdy nás naavždy opustil

pan Stanislav PPILKA ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzzpomínají syn Zdeněk 

a dcera Jarmmila s rodinami. 

Dne 9. dubna 22014 vzpomeneme
1. výročíí úmrtí paní 

Ludmily LUKÁŠŠOVÉ
ý

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou stále vzpomínají

manžel Vinceenc, dcery Dana 
a Ludmilaa s rodinami. 

Děkujeme toutto cestou za účast 
a květinové daary při posledním 

rozlouččení s paní
Mgr. Danouu SLÁČÍKOVOU

pp

ze Sllavičína. 
RRodina Sláčíkova a paní Julie Bělejová.

Dne 15. dubna 2014 uplyne
440 leett od úmrtí Zdeničky VALČÍKOVÉÉ

p yy

a také vzpomeneme
jejích nedožitých 49 let. 

S llásskou a úctou vzpomínají rodiče 
AAnntonín a Milada, bratr Miroslav 

s mmaanželkou Lucií a dětmi Ondrou 
a Terezkou. 

ProProP síme rodinu, přátele a známé
o vo vzpozp mínku na pana Karla PEŠKA

z Nz Neevšvšové. Dne 8. dubna 2014 je to rokk, 
co už není mezi námi. 

S lSS láskásskou a úctou vzpomínají děti Karell, 
Jitka a Dušan s rodinami. 

Dnnee 21. dubna 2014 vzpomeneme 
11. vvýýročí úmrtí paní Marie RAKOVÉ

p

z LLippové. Dne 29. dubna 2014 by se
dožila 100 let. 

p jZZa tichou vzpomínku děkují 
dcera a syn s rodinami.

DDnne 8. dubna 2014 vzpomeneme
10. vvýýročí úmrtí paní Marie ŽÁKOVÉ

p

a dnee 5. března tomu bylo 11 let, co nás 
oppuustil pan Josef ŽÁK

yy
 z Nevšové. 

Zaa ttichou vzpomínku děkuje dcera
s mmaanželem a vnoučata s rodinami. 

Dne 8. dubna 2014
vzzpomeneme 10. výročí úmrtí 

paní Antonie JEMELKOVÉ
ý

a ddnne 21. května 2014 vzpomeneme
1. výročí úmrtí 

pannaa Bedřicha JEMELKY z Hrádku. 
ZZa tichou vzpomínku děkují 

ddceery Jana a Martina s rodinami 
aa snacha Marta s vnučkami. 

dubna 2014 vzzpomenemeDne 11. d
mrtí pana 10. výročí úm Millana RŮŽIČKY

p

ze Slavičínaa. 
mínají manžeelka, maminka Stále vzppom
a děti s rodinaami. a

dubna 2014 vzzpomeneme Dne 55. d
smutné výročíí úmrtí 11. s
anap Jana KOLLKA. 
ou vzpomíná mmanželka S láásko
a děti s rodinaami. a

ne 21. dubna 2014 D
meneme 1. výrročí úmrtí vzppom

pana oslava VAŇKAAJJaro
ýp

 z Hrádku. 
manželka a děti s rodinami. Vzpomínná m

Dne 11. dubna 2014 vzzpomeneme
11. smutné výročíí úmrtí 

paaní Olgy MARYÁÁŠOVÉ
ý

. 
S láskou aa úctou vzpomínnají syn a dcery 

s rodinamii. 

Dne 25. dubna 2014 
by se dožil 700 let 

pan JJaroslav PINĎÁÁK
y

 z Divnic 
a dne 3. srpna 2014 vzzpomeneme 

3. ssmutné výročí jehho úmrtí. 
Utichloo srdce, uběhl čas, vzpomínky 

vv srdci má každýý z nás. 
Za tichouu vzpomínku děkuje manželka 
Anna s rodinou a ostatníí příbuzenstvo.

Děkujemme všem za účasst a květinové 
dary při posledním rozlloučení mého 

milovanéhho manžela, starrostlivého tatín-
ka a dědeečka, pana Milošše VESELÉHO. 

Zarmoucená roodina

Dne 2. ddubna 2014 vzpomeneme 
5. smuutné výročí úmrtí ppana 

Josefa ŠTTĚPANČÍKA 
ýý

ze Slaavičína. 
S láskou a úúctou vzpomínají mmanželka 

aa děti s rodinami. 

Dne 13. ddubna 2014 vzpommeneme e e 
10. smmutné výročí úmrtí panpanpanaaa a

Františkka ŠEVČÍKA
ýý

 ze Slaavičínínínínína. aa. a.a. 
S láskou a úúctou vzpomínají mmanželkalkalkalkalka 

aa děti s rodinami. 

Dne 3. březzna 2014 jsme si přřipomněli 
2. výročí úúmrtí pana Ivana ZZIELINY

ze Slavičína. 
S láskou a úúctou vzpomínají mmanželka,

syynové a kamarádi. 

Dne 2. dubna 2014 vzpomeneme
4. výročí úmrtí našeho manžella, tatínka, 

dědečka a pradědečkka, 
pana Vojtěcha KOZUBÍKA 

p
zz Divnic. 

S láskou a úctou vzpomínají aa za tichou 
vzpomínku děkují manželkka a děti 

s rodinami.

Dne 27. dubna 2014 vzpommeneme
10. smutné výročí úmrtí našeeho syna 

a bratra, pana Jiřího OTTAVY 
ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomíná mmaminka, 
Radek, sourozenci a ostatní ppříbuzní. 

Děkujeme touto cestou vvšem 
zúčastněným za projevy soustrasti 

a květinové dary při posleedním 
rozloučení s panemm 

Radkem BARCUCHEMM. 
Zarmoucená rodinaa
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Dne 20. dubna 2014 vzpomeneme
nedožitých 82 let pana

Huberta KŘÍÍŽE
ýý

ze Slavičína
aa dne 8. března 2014 jsme si připomněli 

jeho 16. vvýročí úmrtí. 
S láskou a úcctou vzpomínají 

syn Dalibor s rodinou. 

Děkujeme touto 
cestou za účast 

a květinové 
dary při posledním 
rozloučení s panem 

Jaroslavem HYBLEM
ze Slavičína.

Zarmoucená rodina.

Dne 17. dubna 2014 
vzpomeneme 1. smutné vvýročí 
úmrtí pana Aloise FROLLEŠE

ý

ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínaají syn

Radek s rodinou, dcera Věra ss rodinou,
přítelkyně Berta. 

Dne 12. dubna 2014 
se dožívá 90 let paní 

Zdeňka STRÁŽNICKÁ 
ze Slavičína.

Celá rodina přeje
oslavenkyni hodně zdraví 

a veselou mysl
do dalších let.

MUDDr. Petr Zemččík 
oznammuje, žže ve dnnech 
14. – 18. duubna 20014 

nneordinuje. 
Zastupuje MMUDr. Jolana MMalotová. 

Společenská kronika
NAROZENÍ – ÚNOR
Josef a Karolína Cíchovi – dcera Miriamd
Ladislav Čáslavský a Michaela Vizváriová – 
dcera Natálie
Stanislav a Lenka Pláškovi – dcera Nikola
Radek a Pavlína Bližňákovi – syn Jan 

ÚMRTÍ
Marie Onderková, 57 let, Hrádek

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínskéhok db d
zpravodaje narození Vašeho dítěte nebo 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.

1. 2. 2014 Anna Polívková, 90 let,l k l
                      Valašské Klobouky
15. 2. 2014 Marie Tkadlecová, 80 let, Slavičín
19. 2. 2014 Bedřich Skácil, 98 let, Šanov
20. 2. 2014 Irena Juříková, 68 let, Slavičín
25. 2. 2014 Pavel Dulka, 63 let, Hrádek
26. 2. 2014 Miloš Veselý, 65 let, Slavičín
26. 2. 2014 Mgr. Dana Sláčíková, 59 let, Slavičín

V neděli 2. března 2014 proběhlo ve Spor-
tovní hale Slavičín poslední kolo 2. ročníku
Amatérské fotbalové ligy Slavičín, kterého
se zúčastnilo 8 týmů ze Slavičína a okolí.
Soutěž probíhala 2-kolově ve 14 hracích
víkendových dnech. Vítězem a obhájcem
titulu se stali hráči mužstva Colibri-team,
na 2. místě skončil tým Pobřeží Kocoviny
a třetí byli hráči mužstva Ke Karlovi Team.
V kategorii nejlepší střelec vyhrál Michal
Jelínek – Colibri-team, který nasázel za se-
zonu 26 gólů. Cenu nejlepšího brankáře
získal Michal Němeček – Colibri-team. Všem
vítězům gratulujeme, zejména hráčům týmu
Colibri-team, kteří jsou nejen obhájci titulu,
ale ovládli i všechny ostatní kategorie.

Závěrem nám dovolte poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci soutěže,
divákům za jejich velkou účast a vytvoření
soutěžní atmosféry a hráčům za jejich fair-
play přístup ke hře. 

Fotky ze slavnostního vyhlášení na-
leznete na adrese www.afl s.cz.

Lukáš Dvořák, Ing. Pavel Pinďák,
 pořadatelé AFLS

2. ročník AFLS je již minulostí, titul obhájili hráči mužstva Colibri-team

muži A – divizze, skupiina E
neděle 6. 4. Určice 10.15
neděle 20. 4. Pettrovice 100.15 
muži B – I.B tříída 
neděle 13. 4. Maalenovice 10.15
neděle 27. 4. Teččovice 10.15
dorost – krajská soutěěž
sobota 5. 4. Štítnná nad Vlááří 10.00
sobota 19. 4. Valašské Kloobouky 10.00
sobota 26. 4. Naapajedla 10.00 
nový web: www.ffotbal-slavvicin.cz

Domácí zápasy v dubnu 2014:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – KK Kroměříž, sobota 
19. 4. 2014, 16.30 hod.
Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Sokol Michálkovice, 
sobota 12. 4. 2014, 10.00 hod.
(čtyřdráhová kuželna Zlín)
Pronájem zrekonstruované kuželny – 
1 hod./150 Kč, vhodné pro skupiny i jednot-
livce, informace na tel.: 604 715 537 – Pavel 
Sláma.

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

POZVÁNKA
Zveme všechny účastníky a příznivce 

Camoligy – amatérské kuželkářské soutěže 
– na slavnostní zakončení a vyhlášení 
výsledků ročníku 2013/2014, které proběhne 
v pátek 4. dubna 2014 od 17.30 ho-
din ve velkém sále restaurace „Zámek“ 
ve Slavičíně. Po oficiálním programu 
následuje volná zábava a diskotéka DJ Aleše 
Ptáčka pro všechny generace!

www.kkslavicin.cz

Kuželkářský klub SlavičínMistrovská utkání í 
FC TVD Slavičín
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Městská knihovna Vás zve v dubnu
do svých prostor na akce:
Čtvrtek 3. dubna 2014 
Knihovnička skřítka Nezbedníčka

Popletený skřítek Nezbedníček si pro malé
návštěvníky v doprovodu rodičů připravil
jarně laděné odpoledne plné úkolů, her, výt-
varných hříček a také setkání s hrdiny knížky
Včelka Adélka se učí barvy.

Začátek: 15.00 hodin  
Pátek 4. dubna – pondělí 5. května 2014 
Výstava výtvarných prací kroužků Domu
dětí a mládeže ve Slavičíně

Pátek 4. dubna – pondělí 5. května 2014
Výstava výtvarné tvorby žáků ZŠ praktické
a ZŠ speciální Slavičín 

Zahájení výstav proběhne v pátek 4. dubna
2014 v 16.00 hodin. Výtvarné práce lze 
zhlédnout v galerii knihovny v její půjčovní
době.
Úterý 15. dubna 2014
...Dejte vejce malovaný

Velikonočně laděná výtvarná dílna pro
děti i dospělé. Návštěvníci si zde vytvoří
netradičně zdobená velikonoční vajíčka a také
získají náměty na tvorbu dalších jarních
dekorací, jimiž mohou zkrášlit své domovy.
Pro všechny zájemce, kteří chtějí načerpat 
teoretickou inspiraci, je určena velká výstava
knih s mnoha nápady pro šikovné ruce. (13.00
– 16.00 hodin)

Městská knihovna zve na cesto-
pisnou přednášku Mgr. Gabriely 
Gazdíkové
Tibeťané v exilu aneb putování
    po indických Himálajích 

V rámci přednášky se slovem i obrazem 
potkáte s krásou severní Indie – Ladaku
– Malého Tibetu, kde se seznámíte s kul-
turou, zvyky a běžným životem místních 
obyvatel. Téma se dotkne života Tibeťanů 
v exilu a české pomoci zaměřené na jejich
podporu v tíživé situaci. V náhorních
plošinách se podíváme za nomády,
kteří jako před staletími kočují z místa 
na místo. Nahlédneme do života v budd-
histických klášterech a exilových vesnic
a škol se dvěma tisíci dětmi, jejichž touha 
po vzdělání jim pomohla překonat 
nebezpečnou cestu přes himálajská sedla 
při útěku z Tibetu. Akce probíhá za pod-
pory projektu Tibet a Barma a Obecně 
prospěšného sdružení MOST.

Středa 9. dubna 2014, začátek: 18.00 ho-
din, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Přivítejte jaro účastí na našich akcích,
těšíme se na Vaši návštěvu!

Střřípkky literrááárního dděnní

V uplynulém období bylo příznivcům kul-
turního života ve městě dopřáno setkat se hned
se dvěma mediálně známými osobnostmi.

V pátek 7. února 2014 do knihovny zavítal
se zcela novými zážitky z cest spisovatel

a cestovatel Jiří Mára. Na své fotobesedě
představil tentokrát Japonsko – zemi plnou
kontrastů, kde vládnou nejmodernější
technické vymoženosti, a kde je zároveň
hluboce zakořeněna úcta ke starým tradicím
a duchovním obřadům. Panu Márovi se
podařilo přiblížit publiku zemi vycházejícího
slunce ze všech úhlů pohledu – jak z hlediska
kulturních zvyklostí, historických památek,
přírodních krás ,tak i života současných oby-
vatel. Neopomněl zmínit ani typické reálie,
jako např. tradiční čajový obřad či svět 
zápasníků sumó nebo křehkých gejš.
Besedy pana Máry se u zdejších diváků
těší již po několik let značné oblibě a i letos
se mu podařilo v následné diskuzi vyvolat 
nekonečnou řadu otázek k danému tématu.

Také všichni, kteří navštívili ve středu
19. února 2014 tzv. antidepresivní literární
večírek v podání moderátora České televize,
hudebníka a literáta Jana Buriana, jistě
nelitovali, že opustili vyhřáté domovy, kde
právě v přímém televizním přenosu probí-
halo dramatické utkání olympijských hoke-
jových týmů ČR a USA. Možná se někomu
z přítomných na okamžik zastesklo, že
přijde o nejnapínavější okamžiky probíhající
olympiády. S dynamickým nástupem Jana
Buriana na scénu byly však tyto chmury
rozptýleny a večírek se rozjel na plné ob-
rátky. Vtipnými glosami tohoto umělce jsme
byli ujištěni, že nejen muži, ale i ženy jsou
křehkými bytostmi, což však není nutné brát 
tragicky, ale naopak s humorem a patřičným
nadhledem. Toho večera se Janu Burianovi
podařilo ze své hudební i literární tvorby
namíchat vskutku vynikající koktejl dobré
zábavy, kterou si všichni zúčastnění odnesli
do svých domovů.

V souvislosti s již zmíněnými olympijskými
hrami v ruské Soči proběhla olympiáda do-
konce i v knihovně, určená dětem ze školních
družin. Sice bez sněhu a „za kamny”, přesto
však u nich slavila možná větší úspěch než
ta reálná. Malí účastníci si mohli v tomto
zábavném odpoledni ověřit v soutěžích své

Městská knihovna Slavičín
znalosti zimních sportů a také se na vlastní 
oči setkat se slavnými celebritami, jako např. 
s Jaromírem Jágrem a jinými – samozřejmě 
v podání knihovnic.

Přestože zima se do našich končin letos 
jaksi pozapomněla dostavit, velmi pěknou 
zimní atmosféru se podařilo v knihovně 
vykouzlit dětem z oddělení Lvíčků z MŠ 
Malé Pole. Paní učitelky pomohly dětem 
vyčarovat z barevných papírů nádherné 
Ledové království, které byť jen na několik 
chvil připomnělo, že únor patřil ještě nedávno 
mezi zimní měsíce.

Někteří možná postrádali sněhovým po-
praškem zavátou krajinu. Nyní nás však již 
čeká sluncem prozářené jaro a také další 
„knihodění“, na kterém Vás opět rádi přiví-
táme. Mgr. Gabriela Klabačková

Program MC Slavičín na duben 2014P MC S

 Út 1. 4. – 10.00 hod. Hudební 
miniškolička pro roční děti, 13.00 hod. 
Volná herna
 St 2. 4. – 10.00 hod. Hrajeme si 
s rybičkami 
Čt 3. 4. – 10.00 hod. (14.00 hod.) Tvořílek 
– jarní kytičky, 13.00 hod. Volná herna 
 Pá 4. 4. – 10.00 hod. Skládáme puzzle
 Po 7. 4. – 10.00 hod. Hry pro všestranný
rozvoj
 Po 8. 4. – 10.00 hod. Čtenářem od bato-
lete, 13.00 hod. Volná herna
 St 9. 4. – 10.00 hod. Ušní svíce –
přednáška s praktickou ukázkou
 Čt 10. 4. – 10.00 hod. Hudební
miniškolička, 13.00 hod. Volná herna 
 Pá 11. 4. – 10.00 hod. Stavíme ze
stavebnic
 Po 14. 4. – 10.00 hod. Malý šikula –
velikonoční zápich
 Út 15. 4. – 10.00 hod. Tvořílek pro roční
děti, 13.00 hod. Volná herna
 St 16. 4. – 10.00 hod. Hrajeme si s razítky
 Čt 17. 4. – Zavřeno – Velikonoční
prázdniny
 Pá 18. 4. – Zavřeno – Velikonoční
prázdniny
 Po 21. 4. – Zavřeno – Velikonoční
pondělí
 Út 22. 4. – 10.00 hod. Pohybové hrátky
pro roční děti, 13.00 hod. Volná herna 
 St 23. 4. – 10.00 hod. Hrajeme si s mode-
línou
 Čt 24. 4. – 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky,
13.00 hod. Volná herna
 Pá 25. 4. – 10.00 hod. Skáčeme
na trampolíně
 Po 28. 4. – 10.00 hod. Malujeme
a omalováváme
 Út 29. 4.– 10.00 hod. Hry pro všestranný 
rozvoj pro roční děti, 13.00 hod. Volná
herna
 St 30. 4. – 10.00 hod. Pohybové hrátky 

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

MC SlavičínM
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Pozvánky, kalendáře
1. 44. 199.00 SSokolovvnnna
SPLAŠŠENNÉ NŮŮŽKY
3. 44. 188.00 SSokolovvnnna
PŘEDNNÁŠŠKA:  JIŽNÍ TTTTHAJSKOO,
MALAAJSIEE A SSINGAPPPUUR
11. 4. SSokollovna
VALAŠŠSKKÝ KUUMŠT
12. 4. 119.000 Sokoloovvvna
MUŽ SSEDDMI SSESTERRR
13. 4. 110.000 Sokoloovvvna
DIVADDLOO – ZAAHRADDAAA
14. – 155. 4. Sokolovvnna
BAZÁRREKK DĚTTSKÝCCHHH VĚCÍ
17. 4. 18.00 Sokoloovvvna
PŘEDNNÁŠŠKA:  INDONNNNÉSIE 
27. 4. HHorníí náměsstttí
SVATOOVOOJTĚŠŠSKÝ JAAAARMARKK

Výstavvy: 
Měsstské infofocentruummm
LADISSLAVVA KKOTAČKKKOOVÁ OBRAZZY
Měsstská kniihovna
VÝSTAAVA DDMM SLAVVIIČÍN 
A ZŠ PPRAAKTICCKÉ A ZZZŠ SPECIIÁLNNÍ
Galleriee Jasmmín
MARTTINAA PEŠŠKOVÁÁ: AKTY 

Připraavujeeme na kvěěteen:
10. 5. SSVÁTTEK MAATTTEK
24. 5. 660. VÝÝROČÍÍ FFFOLKLOORU
25. 5. SSLAVVIČÍNSKKKKÝ BAJKAAP

Baazáárekk 
dětskkýcch vvěcí

14. – 15. dubna 2014, v době od 12.00 
do 18.00 hodin, Sokolovna Slavičín 

Do prodejee budouu přijímáány pouze 
věci nepoškozzené, čissté, sezonnní (tj. věci 
na jaro – léto, vvěci zimmní budouu vráceny), 
v počtu 25 ks nna osobu. 

Tiskopisy kk prodejji jsou k vvyzvednutí
v Městském innfocentrru Slavičíín. 

Jednotlivá čísla nna prodávvané věci, 
prosíme, přišppendlujtee pouze ssvěracím či 
obyčejným špeendlíkemm. 
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SemTammFór Váss srdečněě zve 
na dernniéru

MUŽŽ SSEDMMI 
SEESTTERR

12. dubnaa 2014, ood 19.00 hhodin, 
Sokkolovna Slavičínn

Více informmací: wwww.semtaamfor.cz. 

Nevšová ddětem, oo. s., Vás zzve na

Čarooděějniccký 
reej

jj

30. dubna 22014 na hřišti v NNevšové
Vážené ččarodějnnice, ježibbaby,

černokněžnííci, nastaartujte svvá košťata 
a přileťtte s ježiddětmi na slet!

Program:
16.00 hod. 
dětské čaroodějnickké odpoledne –
hry, soutěže, voolba misss čarodějjnice, tanec
čarodějnic 
čarodějnickké dílniččky –
míchání lektvaarů, výrooba košťaat, amuletů

17.00 hod. 
rej čarodějnnic

19.00 hod. 
vatra + oppékání ššpekáčkůů (všechny 
kostýmy dostaanou špeekáček zddarma)

20.00 hod. 
diskotékovýý rej proo dospěléé
Občerstvení ppro děti i dospěléé zajištěno. 
Těšíme se na VVás!

Kalendář turistických akcí 
6. 4. Bojkovvice – RRudimov – Slavičín
– 11 km
13. 4. Valaššské Kloobouky –– Lačnov –
Horní Lideč – 10 km
20. 4. Slaviččín – Halluzice – VVysoké Pole 
– Ploština – Drrnovice – 13 km
26. 4. Pochood „Pitínnský škrpáál“ (sobota)

Zveme VVás na ccestovateelské 
a zeměpisnéé přednáášky s proomítáním 

MMarka CCísaře

jižnní Thhajskoo, 
Malajssie a Singgapur 

3. dubna 2014, od 18.00 hodin, 
Sokolovna Slavičín

Inndonnésie
17. dubna 2014, od 18.00 hodin, 

Sokolovna Slavičín 

wwww.marekcisar.czz
Otvírání studánek 2014

Tradiční OOtvírání studánekk, které se 
každý rok konná u minnerálníhoo pramene 
v Lipové, se vv letošnním roce uskuteční 
v neděli 13. duubna 2014.

Otvírání pproběhnne jako kkaždý rok: 
sejdeme se vee 13.00 hodin nna zastávce 
před radnicí vee Slavičínně, odkudd odejdeme 
pěšky do Lipovvé k hřiššti. Tam nnás počkají 
ve 14.30 účasstníci z Lipové aa společně 
odejdeme k minerálníímu prammenu, který 
krátkým kultuurním poořadem „otevřeme“. 

Ing. Vojjtěch Malík 

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

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

 Sobota 5. 4. 20.00 hodin, fi lm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ –
DUBEN SE STANLEY KUBRICKEM 1
Slavné fi lmy slavného tvůrce. Digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů: Me-
chanický pomeranč/Osvícení.Na http://dokinavsobotu.
slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběru.

Vstup zdarma. 
 Neděle 6. 4. 15.00 hodin, bijásek  k

IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV

Doba ledová byla včera! „Nejroztomilejší dinosau-
rus všech dob si získal dětská srdce na celém světě!“ 

Profesor Habakuk Tibatong žije na malém
vzdáleném ostrově se skupinou zvířátek, která učí
mluvit. Jednoho dne připluje k ostrovu ledovec
a v něm obrovské zmrzlé vejce. Když se z něj vylíhne
prehistorický tvor, Impy, profesorovo nadšení nezná
mezí a hned dá vědět svým vzdělaným kolegům.
O Impym se však dozví i bohatý lovec trofejí, který ho
chce mít... Živého nebo mrtvého. A tak zvířátka musí

bojovat s časem, aby svého nového kamaráda schovali 
dříve, než bude pozdě. (ofi ciální text distributora)

Režie: Holger Tappe
Hudba: Jim Dooley
Animovaný – Německo, 87 minut. Vstupné 

30 + 1 Kč.
 Neděle 6. 4. 20.00 hodin

NESPOUTANÝ DJANGO
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil 

jižanské drama z období před vypuknutím občanské 
války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten 
má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schul-
tzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout 
vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň 
naskytne příležitost najít ženu, kterou musel před lety 
nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů 
však netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu 
dobrodružství svého života. (ofi ciální text distribu-
tora)

Režie: Quentin Tarantino
Scénář: Quentin Tarantino
Kamera: Robert Richardson
Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di-

Caprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton 
Goggins, Dennis Christopher, James Remar, Dana 
Gourrier, Nichole Galicia, Laura Cayouette, Sammi 
Rotibi, Don Johnson, Franco Nero, James Russo, Tom 
Wopat, Don Stroud, Russ Tamblyn, Amber Tamblyn, 
Bruce Dern, M.C. Gainey, Cooper Huckabee

Western/Dobrodružný/Drama/USA, 2012, 
159 minut. Vstupné 80 + 1 Kč, do 12 let nevhodný. 
 Sobota 19. 4. 20.00 hodin, fi lm a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ 
– DUBEN SE STANLEY KUBRICKEM 2

Slavné fi lmy slavného tvůrce. Digitální fi lmová 
projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů: 
Full Metal Jacket/2001: Vesmírná odyssea. Na http://
dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit 
hlasování o výběru. 

Vstup zdarma.
 Neděle 20. 4. 15.00 hodin, bijásek

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si 

užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je 
však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí 
ohromného akvária v Dubaji. Želvy se ovšem jen 
tak nevzdávají a za pomoci svých mláďátek Rickyho 
a Elly jsou rozhodnuty dokázat nemožné a dostat se 
zpět na svobodu. (ofi ciální text distributora)

Režie: Ben Stassen
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/Belgie, 

93 minut. Vstupné 30 + 1 Kč. 
 Neděle 20. 4. 20.00 hodin, fi lmový klub

ATTILA MARCEL
Třicátník Paul žije v pařížském bytě se svými 

dvěma tetami, postaršími aristokratkami, které ho 
vychovávají od jeho dvou let, a které sní o tom, že se 
z něj stane klavírní virtuos. Jeho život sestává z nudné 
rutiny a odehrává se mezi klavírním křídlem v obý-
vacím pokoji a hodinami tance, které organizují jeho 
tety a kde dělá tanečníkům hudební doprovod. Paul 
stárne odříznutý od okolního světa, aniž by vůbec kdy 
pořádně žil... Až do dne, kdy potká Madame Prousto-
vou, sousedku ze 4. poschodí. Tato výstřední dáma 
zná recept na bylinkový čaj, který dokáže s pomocí 
hudby vyvolat ty nejzapadlejší vzpomínky. Spolu 
s ní Paul objeví svou minulost a najde klíč k tomu, 
jak konečně žít svůj život... (AČFK) 

Režie: Sylvain Chomet
Scénář: Sylvain Chomet
Kamera: Antoine Roch
Hrají: Guillaume Gouix, Anne Le Ny, Bernadette 

Lafont, Hélene Vincent, Cyril Couton, Jean-Claude 
Dreyfus, Luis Rego

Komedie – Francie, 2013, 102 minut. Vstupné: 
členové fi lmového klubu 20 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč. 
 Čtvrtek 24. 4. 9.00 hodin, fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol Slavičín. 

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/
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Pøezujte pneu u nás
a máte geometrii

jen za 500 Kè

205/55 R16

165/70 R14

195/65 R15

LETNÍ PNEU
ZA AKCNÍ

   CENY

Sleva

na servis
400 KèK nákupu pneu

Continental

Akce platí 24.3.-16.5.2014

Vydání kuponu je podmínìno

Slevu lze uplatnit

okamžitì na pneuservis

nebo pozdìji na jinou službu 
napø. geometrii.

nebo do vyèerp?ní kupónù.

nákupem (v hotovosti,kartou)

4x4 pneu zn.Continental.

a montáží 4ks osobních nebo

od 922 Kè

od 1 167 Kè

od 1 511 Kè

OMI, spol. s ručením omezenýmOMI l č í
Slavičín-Hrádek, Družstevní I. 210
tel.: 577 342 283, 777 052 350
e-mail: omi_slavicin@volny.cz

KOVO – TRUCK SERVIS
ZÁMEČNICKÁ VÝROBA
Hledáme spolupracovníky 
na tyto pozice:

ZÁMEČNÍK
 požadujeme vzdělání v oboru,
svářečské zkoušky, zručnost, samo-

statnost, spolehlivost
 praxe výhodou, příp. i absolvent
náplň práce: kusová výroba 
z oceli, Al, Ti, nerezi, aj., plechové 
výrobky, jednoúčelové stroje

OBRÁBĚČ KOVŮ
požadujeme: vzdělání v oboru, 
důležitá je samostatnost a spole-
hlivost
 praxe výhodou, příp. i absolvent
náplň práce: obsluha klasických 
strojů – frézky, soustruhy, vrtačky…

Informace telefonicky, 
příp. e-mailem a osobně.

Zdravý krámek
www.zdravy-kramek.cz

Internetový e-shop a prrodejna.
Zdravá výživa, bezlepkkové potraviiny, doplňky sttravy.
Ulice Školní 564, sídlišttě Vlára, Slavvičín – vedle RRestaurace u Pilota
Otevírací doba: po, st 113.00 – 17.000 hodin
út, čt 9.00 – 12.00 hodiin
Po telefonické domluvvě otevřeme kdykoli – 777 979 791. 
Přijďte se podívat, v prrodejně více zboží než na webu. 

Pronájem nebytových prostor  
68 m2 (3 místnosti se soc. zázemím, vhodné pro obchod), 

ve Slavičíně Mezi Šenky 124. 
Prostory volné od 1. července 2014. 

Telefon: 724 268 123.
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PERGOLY 
KUDELKA

- altány
- garážová stání

- zastřešení terasy
- vchodové přístřešky

Lubomír Kudelka, Nevšová 175
Tel.: 732 871 719

SADBBOVÉ BRRAMBORRY
CIBULE  SAZEČKKA 4 DRUUHY

Hnojiva, oobilí, ječmeen, šroty a oostatní

Zahrádkářské a chovatelské 
potřeby Vincour, s. r. o., Slavičín

Akčnní ceny po celý dubenn
Široký výběr pammlsků a doplňků. Obleečky, pelíšky, 
obojky, kočkolityy, peletky aa směs – jezzírkové ryby
Krmné směsi proo drůbež, nnosnice, kráálíky a ryby

Horrní náměstí, Slavičín, 
tel.: +420 7777 341 654

KOONCCCCERT 
DUUOO JAAMMMAHHA 

znááte zz TV Šlágr ++ llidový vyypraavěč 
KKD BBrummov, 222. dubna 220144, 

odd 18.000 hhodin
Míístenka:: 1150 Kč, 

prodej: MMěstsské infoocccentrum Slavvičínn, 
tell.: 577 334442 251. 

VVícee: wwww.oldhhaaaryagenccy.czz 

Nabízím pronájem bytu 2+kk 
ve Slavičíně, sídliště Malé Pole.
Byt se nachází v nově zrekonstruovaném
paneláku ve 3. patře. V domě je k dis-
pozici výtah, kolárka, prádelna a sklep.
Byt je částečně zrekonstruovaný (podlahy,
plastové okna, balkón a obložené stropy).
V případě zájmu nás kontaktujte na tele-
fonním  čísle 734 858 394, kdykoliv.
Cena dohodou.

Vellkýý výpprodeeejjj! 
Texxtill „MMONAAAA“ 

Slavvičín, Horní nnáměstí 82200 
Prostory k pronnájmu,, tel.: 775 166444 221. 

Bowling Slavičín
tréninková cena bowlingu v dubnu

100 Kč/1 hodina
(platí od neděle do čtvrtka)

NA ZELENÝ ČTVRTEK ZELENÉ PIVO!
Telefon: 773 999 973

V úterý 18. února 2014 proběhl v Mateřském 
centru již potřetí karneval pro malé děti. Účast 
byla hojná a paleta kostýmů byla velmi pestrá. 
Pro děti byly připraveny jednoduché hry, 
tanečky a bublinkový vodopád, který sklidil 
největší úspěch. Ceny v tombole byly krásné. 
Na ukončení děti dostaly sladkou odměnu 
a hračku.

Děkujeme všem rodičům a dětem za účast.
Tým Mateřského centra Slavičín

Poděkování
Chtěli bychhom podděkovat ffašankářům 

ve Slavičíně zaa fi nančnní dar 3 5000 Kč, který 
věnovali našemmu sdružžení„Přáttelé z lásky“. 
Částku sdružeení využžije na aakce, které 
pořádá běhemm roku. 

 „Přáttelé z lásky“ 
sdružení pro haandicappované děěti a mládež 

ze Slavičínna a přileehlého okolí

Karneval pro batolata

Koupím sttarou eelektrrickou kkyyyttaru
nebo baaskytaaru znnačky JOLANAy

KONTTAKT
777 7885 483 
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Děkujeme
Poděkování

A ještě nekončíme...

A zase je tu
náš babinec...

Fašanky 2014 
Jako každý rok, tak i letoos městem 

Slavičín prošel fašankový průůvod, který 
symbolicky ukončil masopuustní dobu. 
V sobotu 1. března 2014 jste mmohli potkat 
veselou tlupu námořníků v čelle s pirátem 
Jackem Sparrowem, kteří ddoprovázeli
krásnou mořskou pannu a maloou mořskou 
vílu. Nechyběl ani medvěd, komminík nebo 
třeba dvě pilné včeličky. Díkky dodávce 
místních hasičů jsme mohli naavštívit více 
ulic a místních občanů, vnést jim úsměv
do tváře a poveselit je veselouu písničkou 
při harmonice. 

Chtěli bychom všem poděkkovat za fi -
nanční dary a také za bohaté pohooštění. Letos 
byl výdělek z kasiček rozdělen nnásledovně: 
Městská nemocnice Slavičín –– 3 400 Kč, 
sdružení Přátelé z lásky – 3 500  Kč, Charita 
sv. Vojtěcha Slavičín – 2 000 Kč, NNadace Jana 
Pivečky – 2 000 Kč. 

Za pořadatele Zuzaana Žáková

Opět zdravíme všechny příznivce fašanek!
Dva roky se sešly a zase na nás vyšel nelehký
a hlavně hodně časově náročný úkol. 1. březen
2014 – masopust! 

Abych vysvětlila pro neznalé… U nás nej-
sou fašanky jenom celodenním putováním
v maskách po Nevšové za zvuků harmoniky,
bubnu a našich skvělých pěveckých podání,
ale hlavně nelehký úkol vymyslet a nacvičit 
večerní fašankový program! Zdůrazňuji neleh-
ký, protože lámat si hlavy a trávit většinu času
v našem klubovém dámském kruhu je věc
záslužná. Naše rodiny by si zasloužily metál
za pochopení a toleranci po tuto ne zrovna
krátkou dobu!

Doufám, že večerní úctyhodné výko-
ny členek Klubu žen po celodenních útra-
pách Nevšovou v parodii „Sněhurka a sedm
trpaslíků“ stály za to. Kdo se zúčastnil po-
kračování fašanek ve večerních hodinách
v místním kulturním domě určitě nelituje!

Kde jen tak potkáte nejkrásnější královnu
„z Nevšové“ v podání Dáši Peškové, sličnou
Sněhurku – Lidku Sudkovou, či nezapome-
nutelného osmého trpaslíka „Nevšovjana“
Jožku Petráše? A samozřejmě spoustu dalších
úžasných postav včetně sedmi trpaslíků,
ochránců naší podzimní trnkové úrody! 

Toto jsou premiérové nezapomenutelné
chvíle protkané vtipem a nadsázkou, které
se nadají nikdy zahrát dvakrát...

No a na závěr pochovávání basy o půlnoci
bylo jen tečkou uzavírající celodenní puto-
vání nevšovského babince!

Kdo jste nás přišli podpořit, děkujeme
a budeme se těšit zase za dva roky!

Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

Senior klub Divnice děkuje hudební
skupině Františka Patky, která nám již
léta hraje „za hubičku“ na Metlovém bále,
tanečníkům country kroužku při ZŠ Malé
Pole pod vedením Mgr. Šárky Končické a všem
sponzorům, kteří se podíleli na bohaté tom-
bole. Právě díky Vám patřil letošní Metlový
bál k těm nejvydařenějším.

Hasiči Slavičínděkují všemmaskám,které 
se letos sešly v rekordním počtu a sponzorům, 
kteří také přispěli k hladkému průběhu akce
na maškarním končinovém plese. Zároveň 
všem přejeme mnoho úspěchů v roce 2014.

SDH Slavičín

Aby toho nebylo v březnu málo… a hlav-
ně, abychom se náhodou doma nenudily, 
tak náš skromný spolek žen 16. března 2014 
uspořádal pro děti z Nevšové i blízkého oko-
lí „Karneval“. Letos nevšovský kulturní dům
zaplnily hlavně rodiny s malými dětmi. Děti 
se představily v úžasných, zajímavých a nád-
herných maskách.

Doufám, že si nedělní odpoledne užily 
nejenom ratolesti, ale i jejich rodiče a den 
strávený hrou za doprovodu písniček bude 
v úsměvných vzpomínkách ještě dlouhou 
dobu. Samozřejmě na ně letos nezapomněl ani 
šašek, který jim za odměnu přinesl spoustu
dárků. A za co odměnu? No přece básnička, 
p ísnička či říkanka našich nejmenších je 
velkým výkonem a každopádně si malou 
pozornost v podobě dárku zaslouží! Věřím, že 
kouzelný úsměv na tváři našich nejmenších 
pohladí na duši i jejich rodiče!

Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková


