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Rozpočet města na rok 2009 

Bytová výstavba v ulici J. Šály – snížení ceny bytů

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
25. února 2009 schválilo rozpočet města Sla-
vičín na rok 2009. Rozpočet vychází z něko-
lika základních předpokladů. 

Hospodaření města v roce 2008 skončilo 
přebytkem ve výši 11,2 mil. Kč, a to i přes to,
že i nadále město splácí dluhy z minulých let.
Zadlužení města však oproti roku 2006 kles-
lo o více než polovinu a k 31. 12. 2008 čini-
lo 19,94 mil. Kč. Jedná se zejména o splátky
úvěru na nákup polikliniky, Horákovy vily,
výstavbu cyklostezky a rekonstrukci kotel-
ny a rozvodů na sídlišti Malé Pole. Všechny
tyto investice budou spláceny ještě do roku
2012, poliklinika pak do roku 2013.

Rozpočet na rok 2009 byl vypracován
s ohledem na probíhající fi nanční krizi a jeho
příjmy byly navrženy s mírným pesimismem.
Proti příjmům byly postaveny výdaje, z nichž
některé budou realizovány až po zhodnoce-
ní hospodaření na 1. pololetí 2009, kdy zjistí-
me, jak se skutečně vyvíjely příjmy. Chceme
totiž hospodařit jen s těmi prostředky, které
budeme mít k dispozici, a v případě velkých
projektů vzít pouze krátkodobý úvěr na pře-
konání časového nesouladu příjmů a výda-
jů. Dotační projekty je totiž nutno realizovat,
zaplatit, požádat o platbu a čekat na její vy-

řízení, což představuje zpoždění 6 – 9 měsí-
ců. V rozpočtu na rok 2009 jsou zapracovány
2 velké projekty – cyklotrasa Slavičín-Nevšo-
vá-Luhačovice a most na ulici Příčná a varov-
ný systém (městský rozhlas) v objemu přesa-
hujícím 20 mil. Kč. Proto je nutno vzít krát-
kodobý úvěr a ten se projevuje schodkovým
rozpočtem.
Jak tedy vypadá rozpočet:
Příjmy běžného roku 
77 213 tis. Kč
Výdaje běžného roku
98 387 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů
-21 174 tis. Kč
s tím, že schodek rozpočtu je kryt přebytkem
z hospodaření města z minulých let a přije-
tím úvěru ve výši 14 021 tis. Kč.

Na spolufi nancování projektů, které jsou
součástí Strategického plánu rozvoje města,
je v rozpočtu vyčleněna částka 3,5 mil. Kč.
Jedná se o projekty, které budou realizová-
ny pouze v případě, že se nám na ně podaří
získat podporu ze státních nebo evropských
zdrojů. O těch pohovořím příště. Dále bych
se rád zaměřil na akce, které jsou zcela fi nan-
covány rozpočtem města.

Pokračování na straně 2

Dotace městské nemocnici
Příjemnou zprávu jsme obdrželi dne 

25. února 2009 po zasedání Výboru 
regionální rady Regionu soudržnosti 
NUTS II Střední Morava. Pod tímto poně-
kud klopotně sestaveným názvem se skrý-
vá orgán, který přiděluje dotace z Regionál-
ního operačního programu NUTS II Střed-
ní Morava. V tomto operačním programu 
jsme v závěru roku 2008 v rámci podob-
lasti podpory 2.2.4. podali žádost o dota-
ci na projekt „Zkvalitnění následné péče 
v Městské nemocnici Slavičín“. No a tou 
příjemnou zprávou bylo, že jsme byli s pro-
jektem úspěšní.

V rámci projektu, jehož celkové ná-
klady činí 2,939 mil. Kč (z toho dotace 
2,498 mil. Kč a vlastní zdroje 0,441 mil. Kč) 
bude pořízeno nové vnitřní vybavení ne-
mocnice a zkvalitněn bezpečnostní a ko-
munikační systém. Nakoupeno bude 20 ks
ošetřovatelských lůžek s příslušenstvím, 
3 ks polohovatelných lůžek s laterálním 
(bočním) náklonem, noční stolky, aktiv-
ní matrace, ultrazvuk na léčbu tkání, pří-
stroj k léčbě otoků, mobilní EKG, přístroj 
na měření koagulace, elektricky ovládané 
rehabilitační lehátko, lampa k léčbě pohy-
bového ústrojí atd. Přibudou také např. au-
tomatické vstupní dveře za 165 tis. Kč nebo 
komunikační a kamerový systém za 400 
tis. Kč, který zlepší bezpečnost pacientů 
a komunikaci mezi sestrou a pacientem.

Realizace celého projektu přinese všem 
pacientům nemocnice výrazné zkvalitně-
ní poskytované zdravotní péče, vyšší kom-
fort obsluhy a příjemnost a bezpečnost pro-
středí. V neposlední řadě také napomůže 
personálu nemocnice v lepší péči o paci-
enta, komunikaci s ním a přinese značné 
ulehčení práce.

Chci touto cestou poděkovat řediteli ne-
mocnice MUDr. Palkovskému, předsedo-
vi správní rady nemocnice Ing. Kadlecovi 
a všem zaměstnancům nemocnice a města, 
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k pří-
pravě tohoto úspěšného projektu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Finanční krize dolehla i na výstavbu no-
vého bytového domu s 18 byty v ulici J. Šály,
kdy o koupi těchto bytů poklesl zájem. Důvo-
dů je samozřejmě několik, mezi hlavní patří
nejistota zaměstnání a tím udržení příjmů zá-
jemců o koupi a ztížené podmínky pro získá-
vání hypotečních úvěrů. Ve snaze o podporu
prodeje těchto bytů přichází společnost BD
Slavičín, a. s., která byty staví, s novými ce-
nami bytů i změněnými podmínkami a for-
mami splácení kupní ceny. Město Slavičín se
rozhodlo prodej těchto bytů podpořit poskyt-

nutím výrazné slevy na kupní ceně pozemků.
Jako příklad lze uvést, že kupní cena bytů

velikosti 3 + 0 se snížila o cca 100 – 120 tis. Kč,
což už nemusí být pro potencionálního zájem-
ce nezajímavé. Nově se také připouští např.
splácení kupní ceny bytu po dobu 6 let atd.

Veškeré informace lze získat na odboru
životního prostředí a správy majetku, vedou-
cí Ing. Martina Slámečková, tel. 577 004 830
nebo přímo u investora – Ing. Jarmila Žárská,
tel. 725 764 792.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Dopravní uzávěra
Začátkem dubna 2009 bude zahájena stavba 
mostu na ulici Příčná ve Slavičíně. Z tohoto dů-
vodu budou uzavřeny místní komunikace
v blízkosti mostu na ulici Příčná.
Zaslepena tak bude ulice Příčná a ulice Mlado-
tické nábřeží. Ukončení uzávěry se předpoklá-
dá v měsíci říjnu 2009.
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Dokončení ze strany 1
Největší z nich je pokračování rekon-

strukce ulice Luhačovská – komunikace
a chodníků (2,126 mil. Kč). Věříme, že Ře-
ditelství silnic Zlínského kraje nalezne i po 
fi nančně náročné zimě dostatek prostředků
pro pokračování rekonstrukce Luhačovské
ulice směrem do města. Současně s tímto 
máme naplánováno dokončení rekonstruk-
ce chodníku a získáme-li dotaci, pak na dru-
hé straně ulice vybudování cyklostezky se
smíšeným provozem.

Dále budeme v centru města nákladem
cca 1,159 mil. Kč budovat další etapu par-
koviště u nemocnice. Toto parkoviště je
každodenně beznadějně obsazené, a pro-
to další parkovací místa jistě přijdou vhod
jak návštěvníkům nemocnice, tak celého 
centra města.

Rádi bychom zahájili rekonstrukci ku-
chyně v nemocnici (660 tis. Kč) a rozhod-
ně chceme odstranit torzo bývalé ubytovny
STAMO na sídlišti Malé Pole (450 tis. Kč).
Finanční prostředky půjdou také do opravy
kuželny (300 tis. Kč), kde je nutno provést 
opravu střechy, rýn a vodorovných izolací
objektu. V mateřské škole Malé Pole proběh-
ne další etapa výměny oken (254 tis. Kč), po-
čítáme i s novou autobusovou zastávkou na
Vláře (200 tis. Kč). 

Pokračovat budeme v opravách chodníků
a místních komunikací. Zejména se jedná
o chodníky v ulici K.Vystrčila kolem L-blo-
ků č. p. 389 – 379 (362 tis. Kč) a na ul. Šev-

covská č. p. 373 – 374 (240 tis. Kč), opraveno
bude také schodiště od základní školy na Vlá-
ře směrem do parku (53 tis. Kč). U místních
komunikací je to křižovatka ulic Žižkovská
a Tržní (180 tis. Kč), na Mladotickém nábře-
ží u č. p. 46 (140 tis. Kč) a místní komunikace
k zámeckému parku – křižovatka pod zám-
kem (178 tis. Kč). Celková oprava parkoviš-
tě pod zámkem a příjezdové komunikace by
měla být realizována v příštím roce.

Finanční prostředky také půjdou na opravy
a zvelebení Pivečkova lesoparku (150 tis. Kč),
opravu střech v areálu Charity pod kostelem
(80 tis. Kč), fi ltračního zařízení na koupališ-
ti (88 tis. Kč), pokračování opravy lávky přes
Říku (110 tis. Kč), klimatizování prostor správ-
ního odboru a zasedací místnosti na Radni-
ci, kde v létě teplota vysoko přesahuje nor-
mou předepsané hodnoty (130 tis. Kč) a dal-
ší drobnější akce.

Ani letos rozpočet nezapomíná na místní
části. V Nevšové se bude pokračovat v opra-
vách místních komunikací (400 tis. Kč) a bu-
dou zakoupeny pozemky na vytvoření trénin-
kových ploch pro potřeby fotbalistů, hasičů
a dalšího sportovního vyžití občanů (více než
220 tis. Kč). Na rok 2010 nás v Nevšové čeká
zásadnější investice – oprava mostu u obcho-
du, oprava komunikace a chodníků. V Hrádku
to letos bude oprava obrubníků v ulici Hrádec-
ká (115 tis. Kč) a pořízení stacionárního mě-
řiče rychlosti na ulici Družstevní (60 tis. Kč).
Pokud se podaří získat dotaci, pak v příštím
roce čeká Hrádek kompletní obnova vozovky

komunikace od křižovatky u Zemánků smě-
rem na Štítnou včetně celkové rekonstruk-
ce chodníků a vytvoření parkovacích míst. 
V Divnicích se letos dočkají zejména opra-
vy střechy na hospodě (750 tis. Kč). Samo-
zřejmě všechny osadní výbory mají k dispo-
zici další fi nanční prostředky, které budou 
používat na rozvoj místních částí dle roz-
hodnutí osadních výborů. Pokud se poda-
ří získat dotaci, pak budou Divnice v roce 
2010 odkanalizovány na ČOV Hrádek. Ná-
klady stavby jsou odhadovány přibližně na 
30 mil. Kč. Stavba s sebou přinese samozřej-
mě velké stavební zásahy, někde nutnost bu-
dování nových přípojek kanalizace a samo-
zřejmě i nepopulární placení stočného. Ale 
o tom až někdy jindy.

Další fi nanční prostředky budou vlože-
ny do údržby bytového a nebytového fondu 
města, a to z příjmů z pronájmu bytů a neby-
tových prostor. Jedná se např. o opravu klem-
pířských prvků, poštovních schránek a roz-
vodů pro domácí telefony u domu č. p. 389, 
malování schodiště domů č. p. 831–6, ná-
těr oken č. p. 123 (Záložna), úpravu ven-
kovního schodiště polikliniky nebo částeč-
nou rekonstrukci systému vytápění na fot-
balové tribuně.

A protože je tento článek už moc dlou-
hý a já rozhodně nechci přepínat trpělivost 
čtenáře (kdo ví, jestli se vůbec někdo člán-
kem „prokousal“ až sem), dovolím si jen zá-
věrem vyjádřit víru, že rozpočet je sestaven 
tak, aby jej bylo možno v roce 2009 naplnit. 
Já věřím, že ano.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Rozpočet města na rok 2009 

Zastupitelstvo města Slavičín mj.
 schválilo
 rozpočet města Slavičín na rok 2009, 
 poskytnutí dotace z rozpočtu města Cha-
ritě sv. Vojtěcha Slavičín ve výši 230 000 Kč
na fi nancování provozních nákladů sociál-
ních služeb poskytovaných v rámci Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby a pro-
jektů Denní centrum maják a Domovinka, 
 poskytnutí dotace z rozpočtu města SH
ČMS – XV. okrsek Slavičín ve výši 6 000 Kč
na pořízení přetlakového ventilu pro pořá-
dání soutěží v požárním sportu,
 poskytnutí dotace z rozpočtu města Mysli-
veckému sdružení Nevšová ve výši 10 000 Kč
na opravy myslivecké chaty Nevšová, 
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Římskokatolické farnosti Slavičín ve výši
200 000 Kč na opravy budovy fary ve Sla-
vičíně, 
 podání žádosti o dotaci v rámci podpro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
„Podpora regenerace panelových sídlišť“ na
realizaci projektu „Regenerace panelového
sídliště Slavičín – Malé Pole“,
 podání žádosti o dotaci v rámci progra-
mu Ministerstva vnitra „Prevence krimina-
lity na rok 2009“ na projekt „Osvětlení rizi-
kových míst v Zámeckém parku Slavičín“,
 podání žádosti o dotaci v rámci progra-
mu pro poskytování příspěvků na výstavbu

a údržbu cyklistických stezek ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury na realizaci pro-
jektu „Slavičín – cyklostezka ul. Luhačovská“,
Generel cyklistické dopravy města Slavičín
podání návrhu na udělení státního vyzna-
menání Řád T. G. Masaryka za vynikající zá-
sluhy o rozvoj demokracie a humanity slavi-
čínském rodákovi Janu Pivečkovi.

Rada města Slavičín mj.
 schválila
výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Městská nemocnice Slavičín za rok 2008,
úhradu ztráty hospodaření Městské nemoc-
nice Slavičín za rok 2008 ve výši 63 061,39 Kč
z rozpočtu města Slavičín na rok 2009 s tím,
že celková dotace města v roce 2008 na pro-
voz a vybavení Městské nemocnice čini-
la 1 000 000 Kč, fi nanční plán příspěvkové
organizace Městská nemocnice Slavičín na
1. pololetí 2009, 

 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – autorský dozor na akci „Cyklotrasa Slavi-
čín-Nevšová-Luhačovice“, za cenu obvyklou
do výše 25 000 Kč bez DPH, uchazeči Ing. Ka-
mil Prokůpek, Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – technický dozor investora na akci „Cyk-
lotrasa Slavičín-Nevšová-Luhačovice“, za

cenu obvyklou ve výši 85 000 Kč uchazeči 
Ing. arch. Radim Bosák, Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – autorský dozor na akci „Protipovodňo-
vá opatření a varovný systém – Most na ul. 
Příčná“, za cenu obvyklou do výše 48 000 Kč 
vč. DPH, uchazeči DOPRAVOPROJEKT Os-
trava, spol. s r. o.,
o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby – technický dozor investora na akci 
„Protipovodňová opatření a varovný systém 
– Most na ul. Příčná“, za cenu obvyklou do 
výše 156 176 Kč vč. DPH uchazeči DOPRA-
VOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o.,
o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby – Provedení geodetických prací na 
akci „Cyklotrasa Slavičín-Nevšová-Luhačo-
vice“, za cenu obvyklou ve výši 130 900 Kč 
vč. DPH uchazeči Ing. Marek Svoboda, Bru-
mov-Bylnice, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by PD prováděcí na akci „Oprava chodníku 
a komunikace – ul. Luhačovská“, za cenu 
obvyklou ve výši 198 149 Kč uchazeči An-
tonín Žáček, Slavičín.

Úplné výpisy usnesení Rady města Slavi-
čín a Zastupitelstva města Slavičín jsou k dis-
pozici na www.mesto-slavicin.cz

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín
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Takže naše ženy si mají možnost vybrat 
– anebo třeba také navštívit obě akce. Máme
přece demokracii, svobodu slova a pohybu.
O tom všem jsme si před dvaceti lety mohli
nechat jenom zdát. 

Proč neopravíte silniční most před 
Nevšovou? Podemílá jej voda.

Máte pravdu, vodní eroze na podpěrách
mostu dělá své. Nicméně most není v ma-
jetku města, ale jedná se o majetek Zlínské-
ho kraje, který je v majetkové správě správ-
ce komunikace, tedy Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje. Tomuto správci jsme zaslali pí-
semné upozornění na stav mostu se žádostí
o provedení opravy. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Bude ve Slavičíně supermarket (kde 
a jaký). Nebo se opět nedočkáme? 

Na tuto otázku nedokáži ještě přesně od-
povědět. V závěru roku jsem předložil na jed-
nání Rady města Slavičín návrh na výstavbu
„Velkoprodejny TESCO – Slavičín“. Rada měs-
ta tento záměr schválila. Nezávisí to však jen
na nás. Naší snahou je, aby ve Slavičíně super-
market postaven byl. I když v posledních mě-
sících, v důsledku celosvětové hospodářské
krize, jsme mohli zaznamenat snížený zájem 
o nové investice v České republice, z jedná-
ní, která jsem se zástupci investora v posled-
ních dnech vedl, mohu sdělit, že investor ob-
novil zájem o výstavbu supermarketu ve Sla-
vičíně. Připravuje žádost na změnu územní-
ho plánu, jehož součástí bude i jednání s ma-
jiteli dotčených pozemků. Přeji si, aby maji-
telé pozemků své pozemky investorovi pro-
dali a dali tak prostor k tak dlouho očekáva-
né výstavbě supermarketu v našem městě.

Školy mají zřízeny rady škol. Má to ně-
jaký smysl?

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 
školské rady zřizuje zřizovatel, který zároveň
stanoví počet jejich členů. Třetinu členů škol-
ské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zá-
konní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
a studenti a poslední třetinu volí pedagogičtí
pracovníci dané školy. Na území našeho měs-
ta jsou školské rady ustanoveny ve všech zá-
kladních a středních školách. Školská rada 
se mimo jiné vyjadřuje k návrhům školních
vzdělávacích programů a k jejich následné-
mu uskutečňování, schvaluje výroční zprávu
o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravi-
dla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

Ptají se lidé…
Proč nejsou v letošním roce protahová-

ny cestičky v parku v zimním období? Kon-
krétně v pondělí 23. 2., kdy napadlo 30 cm 
sněhu a cesty jsou prošlapány pouze chod-
ci. Dva se vedle sebe nevyhnou!

Cesty v parku jsou v zimním období udr-
žovány podle Plánu zimní údržby komuni-
kací na období 2008-2009, který schválila 
rada města. Konkrétně tyto cesty jsou za-
řazeny od IV. pořadí důležitosti se zabezpe-
čením schůdnosti do 48 hodin. Údržba je 
objednána u Služeb města Slavičína a dle 
našeho názoru prováděna v odpovídajícím 
čase a kvalitě. Snad se shodneme, že 48 ho-
din to Službám nikdy netrvalo.

Zimní období je věčným časem rozho-
dování, zda a kdy provádět zejména sypá-
ní chodníků v době, kdy se střídá námra-
za s táním. Když mrzne, chceme mít všech-
ny chodníky posypané, když taje, vadí nám 
kamínky na chodníku. Řešení tohoto dile-
matu čeká Služby města zas až příští zimu, 
ta letošní je snad už defi nitivně u konce.

Nelíbí se mi propagace komunismu na 
oslavě Mezinárodního dne žen na Sokolov-
ně. Proč to dovolíte a podporujete?

Mezinárodní den žen je svátkem slave-
ným v mnoha zemích světa. Nicméně mi-
nulý režim udělal z oslavy tohoto svátku 
v českých zemích politickou manifestaci, 
kdy pod rouškou oslavy dne žen propago-
val svou ideologii a tak jej zcela zprofano-
val. Na tyto ukázky „lidské tváře“ socialis-
mu si jistě většina z nás pamatuje. Bohužel 
(a toto slovo by mohlo zaznít vícekrát za se-
bou) je tomu tak i v dnešní době. 

Proto ze strany města není akci dává-
na fi nanční podpora, je pouze zdarma pro-
půjčován sál Sokolovny. Našich žen si sa-
mozřejmě velmi vážíme, a tak jako tradič-
ně je i letos pozveme na oslavu Dne matek 
(9. května). To je akce, kterou město přímo 
podporuje a která je zorganizována jako 
skutečně poděkování a výraz úcty k našim 
ženám, které to s námi muži a samozřejmě 
taky s našimi potomky nemají vůbec jedno-
duché. My nepotřebujeme mít čárku na stra-
nickém sekretariátě, že jsme udělali akci. 
Nám naprosto stačí pocit z milého setkání 
a spokojenost těch, pro které akci děláme.

podílí se na zpracování koncepčních zámě-
rů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu,
vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhu-
je opatření ke zlepšení hospodaření a podá-
vá podněty řediteli školy, zřizovateli, orgá-
nům vykonávající státní správu. Vidíte, že 
školská rada není formální záležitostí. Její
kompetence jsou velké. Záleží jen na aktiv-
ním přístupu jejich členů a vedení školy jed-
notlivé problémy řešit. I novela školského
zákona předpokládá zachování školských
rad. Pokud budete mít podněty ke zlepšení
činností v jednotlivých školách, můžete se
na členy školských rad obrátit. 

V lednovém čísle našeho zpravodaje
jsem Vás informoval o poplatcích v nemoc-
nicích. Otázka zněla, jak to bude v kraj-
ských nemocnicích a jak to bude v naší 
městské nemocnici.

Placení poplatků v krajských nemocni-
cích, tj. v Krajské nemocnici Tomáše Bati 
ve Zlíně (KNTB), nemocnicích v Uherském
Hradišti, Kroměříži a Vsetíně je takové, že
kraj platí formou daru šedesátikorunový po-
platek za pobyt v těchto nemocnicích u pa-
cientů do 18 let a nad 70 let a 30 Kč za ná-
vštěvu u lékaře specialisty. O rozšíření po-
platků pro ostatní pacienty, poplatky za re-
cepty a návštěvu pohotovosti řešilo na svém 
zasedání Zastupitelstvo Zlínského kraje
dne 18. března 2009. Návrh byl však odlo-
žen a zřejmě o něm budeme jednat na příš-
tím zasedání. Jistě Vám nemusím připomí-
nat, že jde o závažné politické téma. V pří-
padě schválení rozšíření okruhu úhrad re-
gulačních poplatků by to znamenalo navý-
šení požadavku na rozpočet kraje. 

Otázkou zůstává, zda by nebylo vhod-
nější tyto fi nanční prostředky použít v době
hospodářské krize pro jiné účely. Například
pro činnost charit, do oprav komunikací
nebo oprav škol.

Na konečné rozhodnutí si musíme ještě
počkat. Vzhledem k nepřehlednosti a špat-
né informovanosti v této problematice jsem 
z pozice krajského zastupitele požádal ve-
dení KNTB, aby zajistilo vhodnou informo-
vanost na svých internetových stránkách
www.kntb.cz. 

A jak to bude v naší nemocnici ve Slavi-
číně? Budeme platit všechno, a to tak, jak
stanovuje zákon. Je-li to spravedlivé či niko-
liv, si jistě odpovíme každý sám. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Město Brumov-Bylnicey 20 000 Kč
Obec Bohuslavice nad Vláří 5 000 Kč
Obec Haluzice 3 000 Kč
Obec Hostětín 3 000 Kč
Obec Lipováp 6 000 Kč
Obec Loučka 5 000 Kč
Obec Návojná j 3 000 Kč
Obec Nedašov 5 000 Kč
Obec Petrůvka 5 000 Kč
Obec Poteč 5 000 Kč
Obec Rokytnicey 10 000 Kč
Obec Rudimov 5 000 Kč
Obec Slopnép 10 000 Kč
Obec Štítná nad Vláří 10 000 Kč

Přehled fi nančních darů Městské nemocnici Slavičín
Obec Tichov 5 000 Kč
Obec Újezdj 10 000 Kč
Obec Vlachovice 20 000 Kč
Obec Vlachova Lhota 3 000 Kč
PRABOS, a. s., Slavičín 200 000 Kč
PGI Morava, s. r. o. 50 000 Kč
JAVORNÍK CZ PLUS, Štítná 50 000 Kč
TASTECH 20 000 Kč
BSV Kubiš, s. r. o. 10 000 Kč
MUDr. Malotová Jolana 10 000 Kč
Vlček Milan, stavitel 7 000 Kč
BSV KUBIŠ, s. r. o. 5 000 Kč
Šilhánek Miroslav 5 000 Kč
Ing. Bařinka Miroslav 4 000 Kč

Droščáková Ludmila 3 000 Kč
Český svaz žen Slavičíný 3 000 Kč
Bližňáková Anna 2 000 Kč
SK Slavičín, kuželkyy 1 600 Kč
Pacienti a příbuzní pacientůp p 86 582 Kč

Město Slavičín přispělo na provoz nemoc-
nice částkou 1 494 550 Kč.

Městská nemocnice Slavičín děkuje všem
sponzorům z řad občanů, podnikatelů i měst 
a obcí, kteří v roce 2008 přispěli peněžními 
dary. Finance byly použity na nákup vyba-
vení nemocnice.

Věříme, že nám svou přízeň zachováte 
i v letošním roce. 

MUDr. Libor Palkovský,
ředitel Městské nemocnice Slavičínčč
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V minulých dnech byla provedena paspor-
tizace dětských hřišť a pískovišť. Bylo zjiště-
no, že některá pískoviště nejsou vůbec vyu-
žívána a o některá ze strany dětí a rodičů zá-
jem je. Ta, u nichž předpokládáme další vyu-
žívání, budeme postupně opravovat. Ve čtvr-
ti Malé Pole chceme některá pískoviště opra-
vit a doplnit je dětskými prvky na hraní. Mělo
by to být v rámci programu Regenerace pa-
nelového sídliště, a to za předpokladu získá-
ní dotace. Pískoviště v dalších částech měs-
ta by se měla opravovat dle fi nančních mož-
ností města.

Rada města rozhodla nevyužívaná písko-
viště zrušit. Jedná se o čtvrť Malé Pole, a to
v ulici Obchodní 487, Okružní 593, Okružní
657-658 a U Zahrádek 483, dále pak o čtvrť
Vlára na ulici Javorová II u č. p. 406, K Há-

jenkám 341, K Hájenkám 344 - 345, 
Nad Ovčírnou – za domem č. p. 347 
a o dětské hřiště za knihovnou a za 
hasičskou zbrojnicí.

Velkou starost nám dělá neutěše-
ný stav antukového hřiště za řadový-
mi rodinnými domy na ulici Mlado-
tická. Otázkou zůstává, zda toto hřiště
zde máme zachovat nebo zrušit. Osob-
ně se domnívám, že v této části měs-
ta by hřiště mělo zůstat, a že by mělo 
být opraveno. Rád bych na tuto otázku znal
názor Vás občanů, a to hlavně těch, kteří žije-
te poblíž. Samozřejmě, že pokud o toto hřiště
zájem nebude, rozhodneme o jeho zrušení.
Správu dětských hřišť a pískovišť nám zajiš-
ťuje společnost Služby města Slavičín, s. r. o.
a zmíněnou pasportizaci, neboli přehled pís-

Jak to bude s pískovištip

Hřiště Mladotická

Jarní úklid
V rámci jarníího úúkliddu našeho města buu-

dou v níže uveddenýých teermínech a místech 
rozmístěny velkkoobbjemmové kontejnery nna 
domovní odpadd.
V termínu 1. – 5. ddubnna
Slavičín
- ulice Luhačovsská (u RRD č. p. 250)
- ulice Ševcovskká (uu bývvalé MŠ)
- křižovatka ulicc Žižžkovvská – Tržní
Hrádek - k u Speciální škkoly
Divnice - u RD Palkkoviččových 

V termínu 6. – 10. ddubnna
Slavičín
- křižovatka ulicc Naad Výýpustou – Příčná
- křižovatka ulicc Mlladotická – Úvoz
- ulice Jasmínovvá (zza RDD ing. Fojtíka)
- Lukšín (u Pivečkovva leesoparku)
Hrádek
- prostranství přřed KKlemmpířstvím p. Luky 

Upozorňujemme oobyvvatele našeho městaa, 
že do těchto přisstavvovanných kontejnerů nee-
lze v žádném případdě oddkládat nebezpečnné 
odpady – např. oolovvěné akumulátory, olejoo-
vé fi ltry, upotřebbenéé mootorové a převodovvé 
oleje, kyseliny, zzářivvky, lledničky, televizoryy, 
monitory, domáácí eelekttroniku apod. a bioo-
odpad (listí, trávva, pposekané keře nebo věět-
ve atd.). Nebezppečnné oddpady je možné přee-
dat pouze při prraviidelnných sběrech prováá-
děných fi rmou JOGGA LLuhačovice (2x ročč-
ně) nebo přímo ve ssběrném dvoře v areállu 
Služeb města Sllaviččína,, s. r. o. a ve sběrnémm 
dvoře u kotelnyy síddlištěě Malé Pole.

Otvírací doba ssběrnéhoo dvora
v areálu Služebb měěsta Slavičína
Pondělí, středa,, páttek 66.00 – 16.30 hod.
Úterý, čtvrtek 66.00 – 155.00 hod.
První sobota v mměsíci 88.00 – 12.00 hod.
Otvírací doba ssběrnéhoo dvora 
u kotelny na síddlištti Maalé Pole
Pondělí – pátekk 9.000 – 116.00 hod.
Sobota 8.00 – 12.000 hodd.

Sluužbyy měssta Slavičína, s. r. oo.

SSvoz nebeezzpečnéhhho odppaddu
Dne 4. 44. 2009 pprovede JOGA Luhačo-

vice, s. r. o, svoz nebbezpečného odpadu. 
Mimo teento termmín mohou občané ne-

bezpečný oodpad odeevzdat zdarma ve sběr-
ných dvoreech Pod KKaštany 50 (areál SMS) 
nebo U Zaahrádek ((za kotelnou na sídliš-
ti Malé Polee). 

Stanovištěě a čas ssvozu nebezpečného 
odpadu:
Nevšováá - za proddejnou Smíšené zboží 
 (u kontejjnerů), 7.330 – 8.15 hodin,
Slavičín - ulice Luuhačovská u mostu, 
 8.30 – 9.000 hodin,
 Zahradnní čtvrť v uul. Ševcovská u bývalé 
MŠ, 9.05 – 9.25 hodin,
 Horní námměstí u tržžiště, 9.30 – 10.15 hodin,
 čtvrť Hruubé Pole u křižovatky ulic Mla-
dotická – HHrnčířská, 10.20 – 10.50 hodin,
 čtvrť Vláára za prrodejnou Vlárka, 10:55 
– 11:45 hoddin,
  čtvrť Maalé Pole vv ul. Dlouhá vedle kři-
žovatky Dloouhá – Luuční, naproti bytovému 
domu 473 –– 475, 11:50 – 12:30 hodin
Hrádek na Vlársské dráze - u hostince 
 U Zemánnků, 12.35 – 13.05 hodin, 
Divnice -- před proodejnou Smíšené zboží
 Maňas 133.15 – 13.45 hodin.

Změna termínu ssvozu komunálního 
odpadu

Upozorňňujeme oobčany, že svoz komu-
nálního odppadu připadající na Velikonoč-
ního ponděělí 13. 4. bbude přesunut na sobo-
tu 11. 4., úterní svozz zůstává  beze změn.

Vyzývámme občanyy, kteří dosud neproved-
li úhradu zaa svoz a llikvidaci komunálního 
odpadu, abby tak učiinili co nejdříve. Pytle 
a známky nna popelnnice na směsný odpad 
pro rok 20009 si mohhou občané zakoupit na 
Městském úúřadě Slavvičín, v I. poschodí, dve-
ře č. 306. Teermín spllatnosti je 31. 3. 2009.

Odbor životního prostředí 
a správyy majetku MěÚ Slavičín

kovišť, dětských hřišť a sportovišť ve Slavičí-
ně provádí Odbor životního prostředí a správy 
majetku MěÚ Slavičín, vedoucí Ing. Martina 
Slámečková. Pokud budete mít k této proble-
matice dotazy, případně nové podněty, rádi 
Vám na ně odpovíme.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

V roce 220099 by se slaavičínskýý rooddák Jan
Pivečka dožil 90 let. SS ohledemm naa život 
a dílo této oosobbnosti se zastupiteelsstvvo měs-
ta rozhodllo podat návrrh, aby byyloo Jaanu Pi-
večkovi uddělenno státní vvyznamennáánní – Řád 
T. G. Masaarykaa za vynikkající zásluhyy o roz-
voj demokkraciie a humanity.

Státní vvyznnamenání uděluje prreezident 
republiky na ddoporučeení Poslanneeckké sně-
movny Paarlammentu ČRR. Obdobbnný návrh 
byl městemm poodán takké v roce 20006, bo-
hužel úspěěšnýý nebyl. SSnad se tto teedy po-
daří v rocee 2009. Jan PPivečka bby sii to jis-
tě zasloužiil.

Ing. Jaroslavv Končickýký, sttarosta 

Návrh na udělení státního 
vyznamenání Janu Pivečkovi

na prodeej 2 043 ks akcií spoolečnnosti Regi-
onální cenntrum kooperace, a. ss., Komen-
ského 8882, 763 21 SSlavičín, IČ: 226933357, 
za poddmmínnek:
proddeej aakcií právnnickým aa fyziickým oso-
bám, kteeréé podnikaají nebo vvlastnní majetek
v Průmmyysloovém areeálu Slavvičín,, případně 
předložíí  ppodnikateelský zámměr směřující 
k rozvoojii PPrůmyslového areeálu Slavičín
minnimmáální prodeejní cenaa 2 500 Kč/akcii
Termínn pproo podáníí nabídkyy: 31. 12. 2009.

Bližší iinfforrmace pooskytne
Ing. Paaveel Studeníkk, 
místostaaroosta města Slavičíín, 
tel.: 5777 0004 806, mmobil 6033 2300 206, 
fax: 57770004802,
e-mail:: ppavvel.studennik@messto-sllavičín.cz,
http://wwwwww.mesto-sslavicin.ccz

Rada města Slavičín

VYHLAŠUJE
ZÁMĚR
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V závěru roku 2008 a začátkem roku le-
tošního jsem měl možnost se zúčastnit val-
ných hromad sborů dobrovolných hasičů pů-
sobících na území našeho města. Možná by
se mohlo zdát, že problémy u hasičů v Div-
nicích, Hrádku, Nevšové nebo ve Slavičíně
jsou stejné, ale není tomu tak. Byť jejich hlav-
ním smyslem počínání je v duchu starodáv-
ného hesla „Bohu ku cti - bližnímu ku pomo-
ci – vlasti k ochraně“, problémy v jednotlivých
sborech jsou rozdílné. V Nevšové se zaměřu-
jí na založení mládežnického družstva a prá-
ci s mladými lidmi. A aby nejenom toto druž-
stvo, ale i družstvo dospělých, mělo kde tré-
novat, chtějí vybudovat nový sportovní are-
ál, na kterém by se daly organizovat i hasič-
ské soutěže. K tomu jsou potřebné vhodné
pozemky pro jeho vybudování. Ty se nám již
podařilo získat. Jsou to pozemky vedle fotba-
lového hřiště. Ale to je jenom začátek. Čeká
nás ještě hodně práce, aby představy hasičů
byly naplněny.

Divničtí hasiči chtějí zapojit nové lidi do 
činnosti sboru a rozvíjet aktivity požárních
soutěží v Army parku. Situace v tomto areálu
však není vůbec jednoduchá. I když se nám
v minulosti podařilo bezúplatně získat budo-
vy bývalých kasáren, ještě doposud jsme ne-
získali pozemky. Vlastníkem pozemků je sou-
kromá fi rma, která je koupila v dražbě. Zda
nám je prodá, dnes ještě nedokáži odhad-
nout. Naší snahou to je. Jednání však jsou
blokována tzv. duplicitním zápisem do katas-

tru nemovitostí. V Hrádku je situace jiná. Ha-
siči se vzorně starají o výletiště, jsou aktivní
i s prací s mládeží, mají družstvo dívek. A co
by chtěli zlepšit? Velký důraz kladou na pre-
venci, zajištění dálkového řízení sirény a ob-
měnu vozového parku. Stařičká Tatra 805 je
již v „důchodovém věku“ a pro další činnost 
bude nutné zakoupit auto nové. Zatím neví-
me, jaké vozidlo, a kdy to bude, ale chtěli by-
chom tento problém řešit. Hrádečtí hasiči si to
jistě zaslouží. Zájmem všech sborů je přispět 
ke společenskému a kulturnímu životu obce.
Pořádají různé tradiční společenské akce, jako
jsou fašanky, kácení máje nebo dětský den. 

Ve Slavičíně je nosným tématem zajištění
činnosti a provozu Jednotky SDH kategorie
JPO 2 s pohotovostí, což je záležitostí města
Slavičín. Tato jednotka je dnes již plně akce-
schopná a vykonává zodpovědně službu na-
šim občanům. Ale i zde se dosud potýkáme
s problémy. Tatra 815 má již rezavou nádrž na
vodu. Tu potřebujeme vyměnit za novou. Je
nutno vyměnit ojeté pneumatiky a dovybavit 
jednotku další potřebnou výstrojí, jako napří-
klad výstražnými dopravními kužely, nasta-
vovacím žebříkem, různými typy světel pro
noční zásah a další potřebnou výstrojí, která
je potřebná pro profesionální zásah nejenom
při požárech, ale i při účasti jednotky na li-
kvidaci dopravních nehod. A právě k doprav-
ním nehodám bychom potřebovali nové vo-
zidlo, které by hasiče na potřebné místo do-
vezlo a nemusela tam jezdit velká cisterna.

Povinností občanů v oblasti požární pre-
vence je počínat si tak, aby nedocházelo ke
vzniku požáru, zejména při používání tepel-
ných, elektrických, plynových a jiných spo-
třebičů a komínů, při skladování a používá-
ní hořlavých nebo požárně nebezpečných
látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným
ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Prakticky to znamená například to, že
pevná paliva se ukládají odděleně od ji-
ných druhů paliv, nebo hořlavých anebo
hoření podporujících látek. Hořlavé kapa-
liny pak ukládáme v obalech k tomu urče-
ných. Nelze je ukládat ve společných míst-
nostech a ve sklepních prostorách bytových
domů s výjimkou hořlavých kapalin potřeb-
ných k vytápění těchto objektů v maximál-
ním množství 40 litrů v nerozbitných pře-
nosných obalech pro jeden tepelný spotře-
bič. V garážích je možno ukládat nejvýše 40
litrů benzinu pro osobní vozidlo a 80 litrů
pohonných hmot pro nákladní automobil,
a to opět v nerozbitných přenosných oba-
lech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání.
V hromadných garážích se pohonné hmo-

ty ani oleje neukládají. Nádoby s hořlavými
nebo hoření podporujícími plyny se umisťu-
jí na snadno přístupných a dostatečně vět-
raných a proti nežádoucím vlivům chráně-
ných místech. Tyto nádoby nelze nikdy uklá-
dat v prostorách pod úrovní okolního terénu, 
ve světlících, v garážích, kotelnách, místnos-
tech určených ke spaní a ve společných pro-
storách bytových domů. U komínů a kouřo-
vodů je nutné zajistit takový stavebně tech-
nický stav, aby byla zajištěna požární bez-
pečnost při provozu připojených tepelných 
spotřebičů. O čištění komínů, jejich lhůtách
jsem Vás informoval v únorovém čísle naše-
ho zpravodaje, v rubrice Ptají se lidé. Pokud
v půdních prostorách ukládáme hořlavé lát-
ky, potom dodržujeme vzdálenost nejméně
1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Při používání tepelných, elektrických, ply-
nových a jiných spotřebičů, u kterých není
k dispozici průvodní dokumentace (např.
návod na provoz, údržbu apod.), se postu-
puje podle dokumentace technicky a fun kč-
ně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
Každý spotřebič pevných paliv instalovaný
na podlaze z hořlavé hmoty musí být opat-
řen upevněnou ochrannou podložkou pře-
sahující jeho půdorys o následující hodnoty:

- u spotřebičů pevných paliv k vaření nej-
méně 600 mm před přikládacím a popelo-
vým otvorem a 300 mm od bočních a svis-
lých hran těchto otvorů

- u ostatních spotřebičů pevných paliv
300 mm před přikládacím a popelovým ot-

Hasiči ku pomoci a k ochraně občanů

K tomuto účelu máme přislíbenou starší vy-
řazenou sanitku z Rychlé záchranné služby 
Zlínského kraje. Ve Slavičíně nezapomínáme 
ani na práci s mládeží. Při Domu dětí a mlá-
deže Slavičín vznikl nový kroužek mladých 
hasičů, který vedou členové JSDH Slavičín.

Jmenované sbory mají svá družstva, která
jsou připravována k tomu, aby v případě po-
třeby byla schopna pomoci. Měla by mít vše, 
co je pro jejich práci třeba. K tomu napomá-
há i město Slavičín tím, že ze svého rozpočtu
přispívá především na techniku a výstroj a to 
nemalými fi nančními prostředky. Ne všude 
se daří, jak bychom si představovali, ale vě-
řím, že i mezi mladými se najde dostatek ak-
tivních lidí, kteří se do práce hasičů zapojí.
Jsem přesvědčen, že úsilí a fi nanční prostřed-
ky, které do této oblasti směřují, jsou vynalo-
ženy pro dobrou a prospěšnou věc. Vždyť se 
jedná o službu pro nás všechny. Všem, kteří 
napomáhají zkvalitňování činnosti hasičů, 
děkuji. Bez aktivních lidí to však nejde. Po-
kud máte zájem se do této práce zapojit, jste 
všichni vítáni. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

vorem a 100 mm na ostatních stranách spo-
třebiče. 

A jak je to u krbů na pevná paliva? Krb 
instalovaný na podlaze z hořlavé hmoty 
musí být opatřen izolační nehořlavou pod-
ložkou přesahující ohniště nejméně 800 mm 
ve směru kolmém na otevřenou nebo oteví-
ratelnou stranu a 400 mm ve směru rovno-
běžném s touto stranou. Nezapomínejte ani 
na ukládání nevychladlého popela do uza-
vřených nehořlavých nádob a nenechávej-
te krb ani kamna bez dozoru.

S přibývajícím množstvím spotřebičů 
v domácnostech dochází k přetížení elek-
trické instalace a tím k nebezpečí požáru. 
Pozor na tuto skutečnost. Mikrovlnné trou-
by a rychlovarné konvice raději odpojme 
od elektrické sítě. Nenechávejme bez dozo-
ru elektrické spotřebiče, které jsou v provo-
zu. Velký pozor si dávejme i při používání 
vonných i nevonných svíček a aromalamp. 
Žádný druh těchto výrobků nesmí být polo-
žen na hořlavých podložkách.

Vypalování porostů je dle § 78, odst. 1, 
písm. s) zákona č. 133/85 Sb., ZAKÁZÁNO. 

Vážení spoluobčané, dbejte těchto po-
kynů, můžete předejít spoustě nepříjem-
nostem a potížím, které nám hrozí. Není 
jich málo. A pokud budete potřebovat po-
radit, můžete se obrátit na preventisty jed-
notlivých Sborů dobrovolných hasičů, pří-
padně na MěÚ Slavičín (577 004 815) a jeho 
městského preventistu – fi rmu Lumír Zezul-
ka – ZEKA (tel.: 577 343 818). 

(Zdroj informací: Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska.)

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Nezapomínejme na požární prevenci

Jednotka JPO 2 při zásahu
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UUpozoorněnníí  pro maajitelee pssů

Jistě jste zaznamenali, v jakém stavu se na-
cházejí veřejná prostranství po zimním obdo-
bí. Po odtání sněhu jsou plná psích exkremen-
tů. Neustále přijímáme stížnosti z řad občanů,
kteří kritizují způsob venčení psů, kdy jejich
majitelé jsou neukáznění a po svých psech ne-
uklízejí exkrementy. 

Upozorňujeme všechny, kteří se takto cho-
vají, že jsou nejenom bezohlední k ostatním
spoluobčanům, ale navíc nerespektují Obecně
závaznou vyhlášku města Slavičín č. 02/2001,
o veřejném pořádku, v účinném znění, kde je
v Čl. 10, Čistota veřejných prostranství, uvede-
no: V případě, že domácí či hospodářské zví-
ře znečistí veřejné prostranství, je držitel zví-
řete povinen bez zbytečného odkladu zvíře-
tem způsobenou nečistotu vhodným způso-
bem z veřejného prostranství odstranit. Dále
je v téže vyhlášce v Čl. 4, Pohyb psů na veřej-
ných prostranstvích, uvedeno: V zájmu zdra-
ví, bezpečnosti a zlepšení vzhledu města je na
veřejných prostranstvích zakázáno zejména:

Na veřejná prostranství, která jsou ozna-
čena tabulí s vyobrazením přeškrtnuté silue-
ty psa nebo nápisem „Zákaz vodění psů“, je
zakázáno přinášet nebo přivádět psy. 

Na veřejných prostranstvích je zakázán
volný pohyb psů. Osoba, která psa doprová-
zí, je povinna vést jej na vodítku a pes musí
být opatřen náhubkem. Stejná opatření platí
i v uzavřených prostorách. Na veřejných pro-
stranstvích mimo zastavěné území města musí
mít pes nasazen náhubek nebo být na vodítku.

Je zakázáno vodění psů nebo jejich přená-
šení na dětská hřiště a pískoviště, sportovní
hřiště, koupaliště, hřbitovy a na všechna mís-
ta označena tabulí s vyobrazením přeškrtnuté
siluety psa nebo nápisem „Zákaz vodění psů“.

Psi pohybující se volně bez dozoru na ve-
řejných prostranstvích mohou být považováni
za toulavé psy ve smyslu zvláštního právního
předpisu a mohou být odchyceni.

Tolik říká obecně závazná vyhláška, kte-
rou je nutno dodržovat.

Kontrolu dodržování stanovených povin-
ností a zákazů provádějí strážníci městské po-
licie. Porušování ustanovení vyhlášky bude po-
stihováno podle zvláštních právních předpisů.

Městská policie provádí a bude dále prová-
dět kontroly zaměřené na řádné dodržování
výše uvedené vyhlášky. Pro nezvratné usvědče-
ní protizákonného jednání bezohledných ma-
jitelů psů využije kamerovou techniku, kterou
má každý strážník k dispozici. Toto kamerové
záznamové zařízení slouží k zaznamenání sku-
tečného stavu věci a znemožní přestupci zpo-
chybnit událost jinak, než jak se stala. Kame-
rový záznam bude dále sloužit jako důkazní
prostředek pro příslušný správní orgán, kam
budou zjištěné přestupky předány, nebo bude
přestupek řešen přímo na místě uložením blo-
kové pokuty ve výši 1 000 Kč.

Uklízení nečistot po zvířatech je důležité
i z hlediska hygieny, neboť je zde nebezpečí
infekčních onemocnění, která se psími exkre-
menty mohou šířit.

Žádáme tedy majitele psů, aby byli ohle-
duplní k ostatním spoluobčanům a uvědomi-
li si, že každý má svá práva, ale i povinnosti.

Sáčky na exkrementy jsou k dispozici
zdarma na MěÚ Slavičín nebo v městském
infocentru.

UUdržoování ččistoty vv zámmeckkémm parkku
Provádíme kontroly zámeckého parku, kde

se zaměřujeme na chování mládeže (např. na
znečišťování laviček, poškozování houpaček
a altánu a znečišťování veřejného prostran-
ství). Častými, opakovanými a různě se mě-
nícími kontrolami v různých denních či ve-
černích hodinách budeme předcházet mož-
nému poškozování. V případě, že bude někdo
přistižen při poškozování a ničení jakéhokoliv
majetku nebo veřejně prospěšného zařízení,
bude toto řešeno uložením pokuty a násled-
ným uhrazením způsobené škody. Zde chce-
me opět zdůraznit, že pomocníkem pro usvěd-
čení mladistvých kuřáků, těch, kteří znečišťu-
jí veřejné prostranství (nedopalky cigaret, pa-
pírky apod.) a vandalů nám bude sloužit ka-

merové záznamové zařízení, kterým je stráž-
ník vybaven.

DDodržžovánníí zákonnna č. 3397//220005 SSbb., 
o opaatřennícchh k ochhraně přeed ttabákkemm 
a alkooholeemmm

Jsou a budou prováděny kontroly prostor
autobusových zastávek v souvislosti se záko-
nem č. 397/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 
před tabákem a alkoholem, (zákaz kouření 
v prostorách autobusových zastávek).

Zároveň jsou ve spolupráci s Policií ČR 
v souvislosti s výše uvedeným zákonem pro-
váděny kontroly pohostinství, zda nedochází 
k podávání alkoholických nápojů a tabáko-
vých výrobků mladistvým. Při těchto kontro-
lách je dále kontrolováno, zda nedochází ke
hře mladistvých na výherních automatech. 
Osobou mladistvou se rozumí taková osoba,
která nedovršila 18 let věku.

Taktéž jsou prováděny kontroly na drže-
ní omamných a jiných psychotropních látek. 
Tyto kontroly jsou prováděny za účasti městské 
policie, obvodního oddělení Policie ČR a in-
spektorátu cizinecké Policie ČR. Největšími 
pomocníky nám jsou speciálně vycvičení psi.

Z průběhu kontrol je pořízen kamerový zá-
znam, který slouží jako důkazní prostředek
pro další použití.

V poslední době zaznamenáváme větší po-
čet zjištěných případů kouření cigaret osoba-
mi mladšími 18 let. Upozorňujeme, že přestup-
ku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
§ 30, odst. 1, písm. o) se dopouští každý, kdo 
prodá, podá nebo jinak umožní užití tabáko-
vého výrobku osobě mladší 18 let nebo neo-
depře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze 
mít pochybnost, že splňuje podmínku věku.

V případě zjištění takového přestupku je
vyřešen přímo na místě uložením blokové 
pokuty nebo oznámením přestupku přísluš-
nému správnímu orgánu.

Co se týká mladistvých kuřáků, zjištěné 
případy, kdy byli přistiženi, že kouří, ozna-
mujeme na odbor sociální MěÚ Luhačovice. 
To samé samozřejmě platí i při zjištění, že po-
žili alkoholický nápoj. 

Bohuslav Pjajko, 
velitel Městské policie Slavičín

Městská policie Slavičín informuje

V loňském rooce jsmee informovali o prvv-
ním vystěhovannémm nepplatiči. Dnes podáá-
váme další inforrmaaci. TTentokrát se jednallo 
o rodinu, která  bylla exxekutorem vystěhoo-
vána dne 9. 3. 220099 ve 14 hodin z bytu č. 1
v domě č. p. 30 vve SSlavičíně-Hrádku. Důvoo-
dem vystěhovánní bylo nneplacení nájemnéé-
ho a služeb spoojenýých s bydlením. Rodinna 
byla na základěě rozsuddku Okresního souu-
du ve Zlíně vysttěhoována bez náhrady bytuu. 
Vystěhováním vvšakk pro neplatiče záležitosst 
neplacení zcela  nekkonččí. Proti dotyčným jje 
ještě zahájeno exxekuučníí řízení na vymáhánní 
dlužné částky. VV příípaděě, že se nedohodnou 
na splátkách dluužné čásstky, bude jim zabaa-

Další vystěhovaný neplatič 
ven zbývajíící majeteek, případně strhávány 
částky z přííjmu.

Další vyystěhovánní neplatičů budou po-
kračovat, jeelikož v ttuto chvíli je ze strany 
města Slaviičín podááno více žalob na soud-
ní vystěhovvání.

Proto oppět apelujjeme na všechny, kteří 
mají dlužnéé částky eevidované u BTH Slavi-
čín, nenechhávejte zááležitosti dojít tak dale-
ko, kdy buddete musset platit za rozhodnutí
soudu a ješště Vás buude čekat exekuce, pří-
padně vystěěhování. SSnažte se věci řešit včas, 
kdy je ještě prostor ppro řešení, protože pří-
chodem exeekutora již vše končí. 

Ing. Oldřicch Kozáčeek, ředitel BTH Slavičín

Fašanky 
ve Slavičíně

Děkujeme všem občanům a organizacím
za spoluúčast a vstřícnost při tradiční fašan-
kové obchůzce městem. Díky Vaší štědros-
ti byla shromážděna fi nanční částka ve výši 
15 000 Kč a tato byla věnována na činnost
místních organizací:
5 000 Přátelé z lásky
2 000 Základní škola praktická a Základní 
škola speciální Slavičín
3 000 Městská nemocnice Slavičín
2 500 Nadace Jana Pivečky
2 500 Charita sv. Vojtěcha

Za pořadatele Marie Kovaříková,
předsedkyně MO ČSŽ
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PPodnaapiláá mmládežž

Dne 16. 2. 2009 v 17 hodin u obce Rudi-
moov kontrolovala hlídka OOP Slavičín v rám-
ci dopravně bezpečnostní akce osobní vozi-
dloo s trojčlennou posádkou. Jeden z veselých 
spoolujezdců vykazoval známky podnapilos-
ti. Kontrolou osoby bylo zjištěno, že se jedná 
o oosobu mladistvou, která nedovršila věku 18 
lett. Byla provedena dechová zkouška s namě-
řennou hodnotou 1,84 ‰ alkoholu. Podnapi-
lý mmladík hlídce uvedl, že v průběhu dne vy-
pill čtyři dvanáctistupňová piva. Alkohol mu 
měěla zakoupit podařená dvojice kamarádů 
z vvozidla. Obě osoby, které umožnily požití
alkkoholu osobě mladší 18 let, jsou podezřelé 
z ppřestupku na úseku ochrany před alkoho-
lismmem a jinými toxikomaniemi podle 30/1a) 
z. čč. 200/90 Sb. a byly oznámeny přestupko-
vé komisi při Městském úřadě ve Slavičíně.

Dne 27. 2. 2009 ve 21.15 hodin proved-
la hlídka Obvodního oddělení ve Slavičíně 
na ulici Pod Kaštany kontrolu dvou mladist-
výcch dívek, které jevily známky požití alko-
holu. U obou byly provedeny pozitivní decho-
vé zkoušky. První nezletilá nadýchala 0,75 ‰ 
a ddruhá 0,43 ‰ alkoholu v dechu. Osobu, kte-
rá alkohol výše uvedeným osobám podala, se 
policii nepodařilo zjistit. Obě dívky shodně 
tvrrdily, že alkohol jim zakoupil neznámý muž. 
V nnočních hodinách byly obě dívky předány 
rodičům, se kterými byl proveden výchovnýdičům, se kterými byl proveden výchovný 
pohovor. Věc bude dále oznámena na MěÚ
v Luhačovicích – odbor péče o děti a mládež.

Alkohol je nebezpečný pro zdraví dětí. Opi-
lé děti navíc ztrácejí zábrany a dopouštějí se
ve městech nejrůznějších výtržností, ničí ma-
jetek města i soukromých osob apod. Rodiče
by si měli uvědomit, že mladí lidé patří mezi
ohrožené skupiny a v nočních hodinách by
neměli být ve městech sami. Dívkám doporu-
čujeme, aby nepřijímaly alkohol, zejména od
mužů, které vůbec neznají.

PPodezzřeníí zz utýránnní psa
Dne 28. 2. 2009 oznámil na policii občan 

z Rudimova, že jeho soused utýral svého psa.
Na místo se dostavila hlídka OO PČR Slavi-
čín, která na místě zjistila, že mrtvý pes rasy
německý ovčák se nachází tak, jak uhynul, ve
svém kotci na pozemku před rodinným do-
mem v obci Rudimov. 

Dle sdělení svědků byl pes neustále uza-
vřen v malém kotci, majitel ho nepouštěl ven
ani nevenčil a dokonce byl pes vevnitř stále
přivázán za obojek na provaze ke konstruk-
ci kotce. Z kotce byl cítit na dálku silný zá-
pach, pes ležel ve výkalech, které jeho majitel
již nejméně několik měsíců nebo let nečistil.

Majitel k současnému stavu uvedl, že si
ještě ve čtvrtek dne 26. 2. 2009 z okna svého
domu všiml, že pes se v kotci pohybuje. Pso-
vi donesl naposled vodu dne 23. 2. 2009. Dále
uvedl, že si je vědom, že se o psa nestaral, ale
že nemá čas a fi nanční prostředky. 

Případ převzal přivolaný veterinář z Kraj-
ské veterinární správy Zlín, který kvalifi ku-ské veterinární správy Zlín, který kvali

ý čin.je, zda se jedná o přestupek nebo trestný

AAgressivní žžeena nappadla pěsstmmii 
svvéhoo druhhaa

h do-Dne 7. 3. 2009 v odpoledních hodinách
pade-šlo ve Slavičíně-Hrádku k fyzickému nap
druž-ní dvou občanů. Po vzájemné roztržce d
uracika fyzicky napadla svého druha v restau
čemžtak, že jej mlátila pěstmi do hlavy, přič
váce-mu způsobila tržné rány na hlavě a krv
dvoj-ní z ucha. Z restaurace byla podařená d
sty. ka vykázána personálem a místními ho
ovalaŽena ve fyzickém napadání pokračo
edná-i na parkovišti před restaurací a svého je
poli-ní nezanechala ani po příjezdu hlídky 
ovněcie. Hlídka PČR musela agresorku doslo
pěst-strhnout ze své oběti, která byla v palbě 

ychláních úderů. Na místo byla přivolána ry
naří-záchranná služba Slavičín, jejíž lékař 

cnicedil převoz zraněného do Krajské nemoc
T. Bati ve Zlíně. 

y de-U obou jmenovaných byly provedeny
v roz-chové zkoušky a naměřené hodnoty byly v
Ženamezí 2,04 ‰ až 2,71 ‰ alkoholu v krvi. Ž
mís-se nadále chovala velmi agresivně a na 

iden-tě vyhrožovala svědkům, kteří byli inci
26/1f tu přítomni. Byla zajištěna dle ustan. § 2
nýchz.č. 273/2008 Sb. k provedení neodkladn
í, zdaúkonů a věc je v současné době v šetření

nedošlo ke spáchání trestného činu.

Looupeež
Nevšední případ v těchto dnech vyřešili

zlínští kriminalisté. Jednalo se o trestný čin
loupeže, ze kterého byli obviněni hned tři pa-
chatelé. K incidentu došlo v pondělí 2. břez-
na 2009 kolem druhé hodiny ráno ve Slavičí-
ně. Sedmdesátiletý muž vyhrál v jednom sla-
vičínském baru tři tisíce korun. Když s penězi
odcházel, ostatní návštěvníci restaurace zare-
gistrovali, že se hned zvedli tři muži a násle-
dovali ho. Čtyřem hostům se jejich chování
zdálo natolik podezřelé, že je začali sledovat.

Pachatelé staršího pána pronásledovali asi
tři sta metrů k jeho domu. Před domovními
dveřmi k němu jeden z nich přistoupil a po-
žadoval peníze. Reakce muže však pachatele
určitě šokovala a zřejmě i bolela – připrave-
ný důchodce ho nakopnul do rozkroku. Vy-
lekaný pachatel i jeho společníci začali utí-
kat. Čtyři pohotoví svědci ale hlavního lupi-
če chytili a zavolali policii.

Díky jejich pohotovému a odvážnému zá-
sahu jsme pachatele dopadli, hlídce policis-
tů se vzápětí podařilo dopadnout i další dva
pachatele. 

Kriminalisté z trestného činu loupeže ob-
vinili šestatřicetiletého muže a jeho dva kom-
plice, kterým je šestnáct a osmnáct let. Za lou-
pež hrozí až desetileté vězení. 

Npor. Bc. Vratislav Hruška,
vedoucí oddělení 

Por. Ing. Jana Bartíková, preventivně 
informační oddělení PČR Zlín

Policie České republiky 

V letošním roce slaví Český červený
kříž 90. výročí svého vzniku. U této pří-
ležitosti se na radnici uskutečnilo setká-
ní s bezpříspěvkovými dárci krve, kteří
dosáhli více než 50 bezplatných odběrů.
Všichni to jsou více než zlatí hoši – drži-
telé Zlaté Jánského plakety, která se udě-
luje za 40 odběrů. Na setkání se všemi sla-
vičínskými občany, kteří jsou držiteli to-
hoto zlatého ocenění, bychom potřebova-
li malý sál – do zasedací místnosti na rad-
nici bychom se nevešli.

Činnost bezpříspěvkových dárců krve
je prakticky neviditelná. Chodí mezi námi
a nevíme o nich. Oceňujeme sportovní vý-
kony, významné stavby či památky, nejlep-
ší učitele a žáky, ale rytířskost dárců krve
trošku upadá v zapomnění. Proto jsem rád,
že pánové Pavel Hrubčín, Miloslav Kaf-
ka, Petr Koběrský, František Kovařík, La-
dislav Musil, Josef Pešek a Lubomír Pro-
cházka přijali pozvání na setkání a přišli
si popovídat a podělit se o své zkušenosti
a zajímavé zážitky, spojené s dárcovstvím
krve. Společně s MUDr. Liborem Palkov-
ským, ředitelem Městské nemocnice Sla-
vičín jsme přítomným předali děkovný list 
a malou pozornost. Nepřítomným Zdeň-
ku Semerádovi, Milanu Studenkovi a Jo-
sefu Viceníkovi samozřejmě poděkujeme
stejnou formou.

Poděkování patří všem, kteří kdykoliv
ve svém životě bezpříspěvkově darovali
krev. Každý takový dárce pomohl zachrá-
nit lidský život. Nedostane za to ani ho-
dinky z rukou vysokého státního předsta-
vitele na nějakém slavnostním ceremoni-
álu, ani tučný fi nanční obnos od vděčné
rodiny zachráněného. Nejvyšší odměnou,
která se mu dostává, je vlastní pocit z vy-
konání dobré a ušlechtilé věci.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Setkání s dárci krve

Chttělaa bychh touutoo cestou ppoděkovvat 
pánůmm LLukášii Pechhaaloovi a Jossefu Staaní-
kovi zaa jeejich ddary v ppoodobě noovvého poočí-
tače a přiipojenní inteernnentu. Je mmilé, že se 
i v dneešníí doběě najddouu nezištníí lidé, kteří
dělají jjinýým raadost.

Vděěččnná Martinnna Lukovvá.
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Vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko Nadace Jana Pi-

večky nabízí použití PC a internetu, krátko-
dobý pronájem počítačové učebny i učeb-
ny v č. p. 96, kopírovaní, zálohování, tisk, 
laminování, kroužkovou vazbu a termo-
vazbu dokumentů.  
Každou středuod 16 hodin můžete v domě
č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat 
Dílnu inspirace. 
Plán aktivit v dílně na duben:
 1. 4. Výroba niťovaných a vyšívaných 
vajíček
 8. 4. Malování vajíček voskem 
 15. 4. Výroba motýlků z korálků a veli-
konočních vystřihovánek
 23. 4. (čt) Výroba panenek z ovčí vlny
29. 4. Ubrousková technika – květináče
Bližší informace na telefonním čísle 
777 913 782.
AKTUÁLNĚ se můžete hlásit do vzdělá-
vacích kurzů
Základy práce s PC: 20 hodin – neza-
městnaní, matky na MD, handicapova-
ní, , senioři (p(popplatek 300 Kč)*) , , zaměstna-
ní (650 Kč)* 
 Práce s programy Word a Excel pro 
mírně pokročilé: 20 hodin (350 Kč*), za-
městnaní (700 Kč)* 
 a pro pokročilé – 20 hodin (400 Kč)*, 
zaměstnaní: (750 Kč)*
 Práce s programem PowerPoint: 8 ho-
din (200 Kč)*, zaměstnaní (450 Kč)*
 TvTvororbaba w webebovovýcýchh ststráránenek:k: 2 200 hohodidinn 
(550 Kč)*, zaměstnaní (900 Kč)*
*) Poplatky u všech kurzů jsou fi nančním 
příspěvkem účastníka na úhradu nákla-
dů kurzu.
Informovat a hlásit se můžete osobně v síd-
le Nadace Jana Pivečky na adrese Hor-
ní nám. 111 nebo na telefonních číslech 
577 342 822, 739 095 315.
Projekt „Vzdělávací středisko Nadace 
Jana Pivečky“ je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem, Minis-
terstvem pro místní rozvoj a Zlínským
krajem.

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko 
při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., srdečně 
zvzvee mlmládádežež o odd 1515 d doo 2626 l letet d doo nínízkzkopoprara-
hového zařízení KAMPAK?, které bude 
od 3. 4. 2009 nabízet mládeži možnost 
trávit volný čas v domě č. p. 96 na Hor-
ním náměstí. 
Můžete posedět v nealkobaru, 
využívat výtvarný ateliér, 
hernu se stolním fotbalem a dalšími oblí-
benými hrami, 
relaxovat při četbě časopisů nebo si popo-
vídat s vrstevníky. Vstup je volný. 
Otevírací doba:
Čt 17 – 21 hodin
Pá 15 – 23 hodin
So 12 – 20 hodin. 
V pátek 3. 4. od 9.00 hodin představíme 
zařízení v rámci „dne otevřených dveří“
široké veřejnosti. 
Máte-li zájem, přijďte se k nám podívat. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Informace 
Dominantou Nevšové je budova školy, 

která byla postavena v roce 1898. Zde získá-
valy děti základy vzdělání až do roku 1984, 
kdy přestala sloužit svým účelům. Několik let 
bylo přízemí pronajato k podnikatelským ak-
tivitám. Do oprav a údržby se neinvestovalo, 
a tak budova pomalu chátrala. V roce 2004 
byly díky podpoře ze strany města Slavičín 
učiněny kroky k získání fi nančních prostřed-
ků na přestavbu na „Domov pokojného stáří“. 
Práce byly zahájeny v roce 2005 a už v roce 
2007 v měsíci srpnu byla rekonstruovaná bu-
dova slavnostně otevřena. 

Postupně, jak se noví obyvatelé do domova 
v Nevšové přistěhovali, setkala jsem se se vše-
mi při řešení jejich problémů. Trápí je údržba
okolí, hlavně velké zahrady. Jejich připomín-
ky náš osadní výbor akceptoval a po dohodě
s dalšími zainteresovanými stranami je také 
vyřešil. Při setkání si všichni bez výjimky po-
chvalovali kvalitu bydlení, pomoc a spoluprá-
ci s Charitou Slavičín i zájem osadního výbo-
ru o jejich starosti. Pro mne bylo setkání jen 
potvrzením, že jsou skutečně spokojeni a že 
v této přestavěné budově našli nový, spokoje-
ný domov. A nejen to. Pečují o květinové zá-
hony, které si sami iniciativně vytvořili, do-
konce pěstují v menším množství i zeleninu. 
Vysadili v zahradě mladé ovocné stromy, za-

Jak žijí obyvatelé Domu pokojného stáří v Nevšové
pojili se do likvidace skládky ořezaných vět-
ví z předcházejících let a letos chtějí vlastní-
mi silami dokonce natřít plot kolem zahrady.

Za péči a jejich pěkný vztah k okolí budo-
vy jim patří velký dík. Každý z nich je něja-
kým způsobem kromě věku handicapován
a přesto mají tolik sil a elánu, který jim mů-
žeme jen přát.

Jsem velmi ráda, že náš někdy až tvrdošíj-
ný zájem o záchranu této historické budovy 
přinesl ovoce. Mezi obyvateli Nevšové se čas
od času ozývají připomínky, proč se neudělá
to či ono. Hodnotí všechno podle svého mo-
mentálního názoru, ale mne mrzí, že nevidí,
co všechno se podařilo v obci udělat. Poukazu-
jí, co má Petrůvka, Lipová..., ale má také kaž-
dá okolní obec všechno to, co má Nevšová?!

Je to jen malé zamyšlení nad tím, čeho chce 
osadní výbor do konce svého volebního obdo-
bí dosáhnout. Nad všemi starostmi však vítě-
zí spokojenost seniorů v Domově spokojené-
ho stáří: „Děkujeme, že je nám tu tak dobře!“ 

A já děkuji Vám za milé přijetí. Ať jsou 
všechny dny v naší Nevšové pro Vás plné ra-
dosti, spokojenosti a pohody, zdravíčko ať
slouží a ať je Váš život mezi námi skutečně
pohodový, vážení senioři.

Stanislava Pučoková, předsedkyně OV

Co jsme dělali o jarních prázdninách?
Připravili jsme program na všech pět dní.

Například: v pondělí se hrály kuželky, úterý 
a středa patřily dvoudenní akci. A program? 
Soutěže, hry, krmení zvířátek v Pivečkově
parku, zájezd do Luhačovic s plaváním v ba-
zénu. Nejlepší družstvo, které získalo nejvíce 
bodů, si odneslo plno sladkostí, ale – v pod-
statě všichni něco málo dostali. Kdo má rád 
tenis, přišel ve čtvrtek dopoledne do tenisové 
haly areálu Sokolovny. Pátek pak patřil těm, 
kteří fandí horolezectví; měli možnost jet do 
Vlachovic a vyzkoušet horolezeckou stěnu
místní základní školy.

K jaru patří neodmyslitelně Velikono-
ce. Každoročně vyhlašujeme soutěž „O nej-

krásnější velikonoční kraslici“
a každoročně žasneme při jejich 
hodnocení nad novými nápady
a hlavně – máme velkou starost 
s hodnocením výtvorů v jednot-
livých kategoriích, protože jsou
moc hezké. 

Jaro je také obdobím, kdy se 
děti závazně přihlašují na námi 
nabízené akce pro období hlav-
ních, letních prázdnin.

Letáčky s nabídkou a základ-
ními informacemi na letošní 
léto obdržíte v DDM od 1. dub-
na 2009.

Sportovní akce pro rodinné 
týmy „Závodí celá rodina“, kte-

rá se obvykle koná vždy na podzim ve spo-
lupráci se Sokolem Slavičín se uskuteční po-
slední dubnovou sobotu – 25. 4. 2009.

K jaru patří i svátek planety, na níž ži-
jeme, „Den Země“. Tradičně vyhlašujeme
v tomto období tématickou výtvarnou a lite-
rární soutěž a s potěšením konstatujeme, že
úroveň prací v obou oblastech i kategoriích
je rok od roku vyšší.

Připravujeme program na velikonoční 
prázdniny. Děti se mohou těšit do Zlína na
Laser game a koupání.

Na Svatovojtěšský jarmark připravuje-
me pro nejmenší a malé účastníky soutěže, 
hry, atrakce.

Pedagogické pracovnice DDM Slavičín

Dům dětí a mládeže Slavičín
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Dne 30. dubna 20099 jsme si při-
pomněli 25. výroočí úmrtí 

paní Ludmily ŠUUSTKOVÉ 
p ýý

ze Slavičínna.
S láskou a úctou vzppomínajíj  man-

žel Miroslav, dceraa Miroslava 
a vnoučatta.

PozPozůstůstalíalí p ppapaníní 
Marie ŠRENKELOOVÉ děku-

pp

jí všem za projevenní soustrasti 
a účast při poslednímm rozloučení.

Děkujeme panuu primáři 
MUDr. Liboru Palkoovskému a ce-
lému zdravotnímu kolektivu za 
obětavou péči, kterrou věnovali 

paní Marii Šrennkelové. 
p

Zarmoucená rrodina.

Dne 5. března 2009 uuplynulo 6 let 
od smrti tatínkka, pana 

Josefa ŽÁKA a souččasně 1. červ-
p

na tohoto roku si přřipomeneme 
jeho nedožitýchh 100 let. 

Dne 8. dubna 20099 vzpomene-
me 55. ývýr číočí ú úm tírtí nnašíší mami kinky, 

paní Marie ŽÁÁKOVÉ. 
ý

S láskou vzpomínají děti 
s rodinammi.

Dne 3. dubna 2009 uplynulo 5 let 
od smrti pana 

Františka SLOVÁKA 
p

z Bohuslavic nad Vláří.
Vzpomínají děti s rodinami.

Manželka, rodina Rakova 
a Pinďákova děkují všem za účast 

a květinové dary při posledním 
rozloučení s panem 

Stanislavem RAKEM.

Dne 14. dubnnna 222009 vzpomeneme 
1. smutnééé výýýročí úmrtí pana 

Rostislavavva KKKONEČNÉHO 
ýýý p

zzze ŠŠŠanova. 
Kdo jsj te ho znali, věnujjjte mu ti-

chouuu vzzzpomínku. 
S láskou a úúúctou vzpomíná 

manžeeelkaaa Drahoslava. 

Dnenene 13 13 13. d. d. dubnubnubna 2a 2a 2009009009 vzvz vzpompompomeneenen me me me 
5. 5.5. výrvýrvýročíočíočí, k, k, kdy dd násnásnás nananavždvždvždy oy oy opususustiltiltil 

panpanpan Fr FrFrantantantišeišeišek Šk Šk ŠEVČEVČEVČÍK ÍK ÍK
yy yyy pyy

zeze ze SlaSlaSlavičvičvičínaínaína.
S lS lS láskáskáskou ou ou vzpvzpvzpomíomíomínáná ná manmanmanželželželkkka a ro-

diny Šy Šy Ševčevčevčíkoíkoíkova vava a Ša Ša Šarmarmarmanoanoanova.va.va.
ppp

Dne 21212122 . dubnnna 22222009 vzpomeneme 
25. výrročííí úí mrtí pana

Jana JANEČKKYK  a 12. května 2009 
ý pý

vzpomenemme 16. výročí úmrtí 
paní Mí M riar e JJJANEANEČKOČKOVÉVÉ, 
p ý

oba zzez  SSlavičína.
Za celou roodo innu dcera Marie.

Dne 27. dubna uplyne 5. smutné 
výročí úmrtí našeho syna a bratra, 

pana Jiřího OTAVY.
S láskou a úctou vzpomíná ma-

minka, Radek, sourozenci a ostat-
ní příbuzní.

Rodina Münsterova děkuje za 
velkou účast, květinové dary 

a projevy soustrasti při 
posledním rozloučení s paní 

Štěpánkou 
pp

MÜNSTEROVOU
p

.

Dne 11. dubna 2009 uplynynynulouloul  5 lettt, ,,
kdy nás opusstiltiltil pa papann n

Milan RŮŽIČKKKA zA zA ze e Se lavičíčíčínana.na
y p py

Za tichou vzpommmínkínkínku du du děkuukujeje je manmanman---
želelelka,kka,ka, mmam minka,a,, sy sy syn Mn Milaaan, n, n dceddcedceraa a

Lenka s rs rs rodiodiodinou.

DneDneDne 3. 3. 3. du du dubnabnabna 2202 09 0909 si ss připřpř pomene---
me me me nednednedožiožiožitýcýcých 7h 7h 70 l0 l0 let pana 

JosJosJosefefaef  POPOPOLÁŠLÁŠLÁŠKA KA KA ze ze ze SlSlSlavičína.
ýý pýý

S lS lS láskáskáskouou ou a úa úa úctoctoctouu u
vzpvzpvzpomíomíomínejnejnejte te te s nnnámiámiámi.

ManMaMa žellka ka ka JarJarJarmilmilmila, aa, dcedcedcery ŠtěŠtŠt pánka 
ppp jj

a Ia Ia Iva va va s rrrodiodiodinananami.

DneDnDneDneDne 12. dubna 2009 uplynou 
2 roky od úmrtí paní 

MarMarMaMaMa ieieeie ie PTÁČKOVÉ ze Slavičína.
y py

S úctototooouuu au  láskou vzpomínají dcery 
s rodinami.

Dne 11. dubna 2009 je tomu už 
10 let, kdy nás opustil pan 
Jan HRABINA z Hrádku. 

16. dubna 2009 by se dožil 87 let.
S láskou a úctou vzpomíná dcera 

Marie s rodinou. 

Srdečně děkujeme všem, kteří jste 
se účastí na posledním rozloučení, 
projevy soustrasti a květinovými 
dary snažili zmírnit naši velikou 

bolest nad odchodem
paní Ludmily MÜNSTEROVÉ
a pana Oldřicha KOZÁČKA.

p y

Pozůstalá rodina.

009 by se dožila Dne 9. dud d bna 20
želka, maminka, 70 70 70 letletlet na na naše manž
Marie FOJTŮ babbabbabičkičkička, paní 

vičína.ze zeze Slav
a měl ji rád,KdodKdoKdo ji jiji ji zn zn znal al al a
ne s námi.ať ať ať vzpvzpzpomeomeom

u rodinaS lS lS láskáskáskou

09 vzpomeneme Dne 8. dubna 200
rtí naší drahé 10. výročí úm
ky a prababičky, maminky, babičk
ŠKOVÉ z Lipové.paní Anny POLÁ
y p yy py

mínku a modlitbu Za tichou vzpom
láskou vzpomínají děkují a s úctou a l
dinami.děti s ro

009 uplynou dva Dne 18. dubna 20
se s námi navždy smutné roky, kdy 

atínek, dědeček rozloučil náš ta
n Jan MICHALÍK.a pradědeček, pan
omene i si k, kddo hho KdKdo h ho zn lal, vzpo

y nezapomene.měl rád, nikdy
pomíná Stále vzp
s rodinou.dcera Jana 

Smutná bude vzpomínka na
nedožité 70. narozeniny, které by 

5. dubna 2009 oslavil 
pan Josef PUČOK z Nevšové.

Děkujeme všem, 
kdo vzpomenou s námi. 

S láskou a úctou vděčná manželka 
Stanislava, synové Josef a Martin,

snachy Jana a Katka, vnoučata
Martin, Barbora, Pepík, 

Alexandra a Jonáš.

NAROZENÍÍ
Petr Jaroš a Magda Papežová – syn Petr
Petr Kobliha a Olga Krosesková – dcera Klára
Petr a Jitka Šomanovi – syn Petr

g

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚNOR
SŇATKY
Tomáš Ptáček a Hana Šuráňová

ÚMRTÍ
2. 2. 2009 Františka Šuráňová, 81 let, Hrádek
4. 2. 2009 Václav Zach, 67 let, Šanov
6. 2. 2009 Jaroslav Mikš, 55 let, Nevšová

 7. 2. 2009 Zdenka Kuncová, 78 let, Slavičínenka Kuncová, 78 let, Slavičín
 9. 2. 2009 Joseef Čada, 56 let, Petrůvka
 12. 2. 2009 Staanislav Rak, 71 let, Slavičín
 15. 2. 2009 Ludmila Münsterová, 88 let, Hrádekdmila Münsterová, 88 let, Hrád
 20. 2. 2009 Antonín Strážnický, 88 let, Slavičíntonín Strážnický, 88 let, Slavič
 24. 2. 2009 Štěpánka Münsterová, 93 let, 

ý

      Nevvšová
 24. 2. 2009 Oldřich Kozáček, 65 let, Slavičíndřich Kozáček, 65 let, Slavičín
 25. 2. 2009 Marie Šrenkelová, 75 let, Slavičínarie Šrenkelová, 75 let, Slavičí
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LETETNÍ PNEUMATATIKYKY LEVNĚ
A NANAVAVVÍCÍC JEJEJICH PPOJOJIŠTŠTĚTĚNÍ MD RMRA AAD RMZDARMA!

SLAVIČÍN HRÁDEK, AREÁL ZD

telefon: 577 341 675 
mobil: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ HODNOTNÝ HHH

VYSTŘÍH
NI

KKKUUPOPU NKUP NKUPON A ZÍSKEJSKEJ A ZÍSKEJ 
K NÁKKUPU PNPNEU 

GEOMETRIE • KLIMATIZACE • OLEJE • BRZDY 
PROŘEZÁVÁNÍ DEZÉNŮ NÁKLADNÍCH KOL
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Ve středu 29. dubna 2009 se bude konat 
zápis na školní rok 2009–2010
do všech mateřských škol ve 
Slavičíně (Vlára, Malé Pole, 
Hrádek, Nevšová).

Zápis bude probíhat bě-
hem celého dne 
od 8.00 do 15.30 hodin.
Přijďte si své dítě zapsat 
do té školy, kterou si
vyberete.

Srdečně Vás zvou
ředitelky škol

ýdo mateřských školý
Nepřehlédněte zápis

PPles ZZUŠ kk 30. výýýročí zzaloožeenní škoolyy

Ples „zušky“ se vydařil – slyšíme od ná-
vštěvníků prvního plesu školy, který se ko-
nal 21. 2. 2009 v Sokolovně.

Děkujeme všem příznivcům, kteří svou
účastí školu podpořili.

Poděkování patří také sponzorům, peda-
gogickému sboru ZUŠ a členům pěveckého
sboru Cantare za organizační i programo-
vou přípravu plesu. 

ÚÚspěch v kkrrajskémmm kolee soouttěěže ZUŠ

Dne 5. a 6. března 2009 získali naši mla-
dí muzikanti přední místa v krajském kole
soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové ná-
stroje (Kroměříž).
Saxofon: Markéta Ďulíková – 1. místo
(tř. uč. Anna Frajtová, korepetice Věra Háj-
ková)
Ffl étna:Markéta Kováříková –1. místo s po-
stupem do celostátního kola
(tř. uč. Barbora Jakúbková, korepetice Věra
Hájková)

ZUŠ Slavičín  

Zobcová fl étna: Filip Unzeitig – 2. místo,
Terezka Zálešáková – 1. místo
(tř. uč. Anna Frajtová, korepetice Hana Durďá-
ková, Věra Hájková)

Děkujeme za reprezentaci školy i města
Slavičín a Markétce přejeme hodně štěstí v ná-
rodním kole ve Vysokém Mýtě.

V nejbližším období pořádáme
3. dubna Koncert ke Dni učitelů

Radnice Slavičín, 18.00 hodin
(srdečně zveme nejen pedagogy)yy
24. dubna 1. absolventský koncert, sál
ZUŠ, 18.00 hodin
30. dubna 2. absolventský koncert, sál
ZUŠ, 18.00 hodin
7. května 3. absolventský koncert, sál
ZUŠ, 18.00 hodin

Jana Jakúbková, ředitelka ZUŠ

Jaakouu odmmměěnu za vvysvědčení??

Peníze, vyšší kapesné, dárek, návštěva cuk-
rárny, výlet nebo divadlo? Ano, může být, ale
co takhle návštěva obvodního oddělení poli-
cie ve Slavičíně? Tak takovou odměnu dostaly
za vysvědčení děti školní družiny Malé Pole.

V úterý 3. 2. 2009 nás přijali v budově poli-
cie vedoucí oddělení npor. Bc. Vratislav Hruš-
ka a policisté prap. Bc. Libor Vaněk a nstžm.
Bc. Eva Hnilová. Ti nás provedli kancelá-
řemi a ukázali nám místnost dozorčí služ-
by s televizní obrazovkou, na které policisté
sledují vchody do budovy a její okolí, včetně
cely předběžného zadržení. Snímání pořizu-
je několik bezpečnostních kamer. Jak se za-
držený asi cítí ve stroze vybavené cele a jak
se mu leží na tvrdém lůžku si děti vyzkouše-
ly na vlastní kůži. 

Zaujalo je i neprůstřelné sklo, které chrání
policisty ve službě před napadením a vývěs-
ka s celostátně hledanými osobami.

Největší zážitek děti čekal na dvoře za bu-
dovou OOP. Ukázky výcviku služebního psa,
zadržení „pachatele“, zkouška těžké neprů-
střelné vesty a pout, prohlídka zbraní, poli-
cejního auta a ostatního vybavení policistů
i městských strážníků. To všechno bylo tou
největší a nejlepší odměnou za vysvědčení.

Velké poděkování patří nejen policistům,
ale i městským strážníkům panu Bohuslavu
Pjajkovi a Františku Ševčíkovi a zvláště pso-
vodu Romanu Fojtíkovi se psem Foxem. Jeho

poslušnost by mu mohly mnohé děti závidět.
S malým dárkem – Poldovými omalovánka-
mi – jsme se rozloučili.

Děkujeme a těšíme se na další dobrodruž-
né akce. Děti a vychovatelky ŠD Malé Pole

MMaškkarní,, mmaškarrrní báll 
nebolli karrnneeval!

„Nejdřív se naparádíme, báječně si zařá-
díme, kdo nebude v převleku, ať zaleze pod 
deku!“

„A kdyže bude ten maškarní bál?“
„To už nestihnete, ten už byl!“
V sobotu 28. 2. 2009 ho pořádala v místní 

Sokolovně Základní škola Malé Pole. A sku-
tečně se tam řádilo. Děti i rodiče tancovali, zpí-
vali, soutěžili, sportovali, zkusili štěstí v tom-
bole (téměř 170 cen), učili se tanec letkiss, 
jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli…

Po celou dobu panovala příjemná atmo-
sféra a bylo vidět, že se děti na karneval moc 
těšily. Někdo si masku vyrobil sám, jiným ji 
koupili nebo vytvořili rodiče nebo prarodi-
če. Všechny byly zajímavé a bylo těžké vy-
brat mezi nimi třicet nejpěknějších.

Potkávali jsme víly, čarodějnice, sněhulá-
ky, berušky, broučky, piráty, šašky, tanečni-
ce, kostlivce, závodníky formule…

Celý program výborně uváděly v pře-
vlecích šašků studentky gymnázia Danuše 
Končická a Eliška Pinďáková, za jejich vý-
kon jim děkujeme. Hudební doprovod zajis-
til pan Macejko.

A co dodat závěrem? Snad jen, že výtěžek 
z karnevalu bude sloužit k prospěšným úče-
lům (odměny do soutěží, doplnění knih do 
školní knihovny, nákup učebnic a encyklo-

ZŠ Malé Pole
pedií, pomůcky do výtvarné výchovy atd.).
Poděkování patří také všem sponzorům, kte-
ří nám věnovali ceny do tomboly a bez nichž 
bychom karneval nemohli pořádat. Zejména 
paní Mgr. Marii Zemčíkové děkujeme za dlou-
hodobou podporu.

Těšíme se zase za rok, až bude zase maš-
karní, maškarní bál, přijďte na karneval! 

Pedagogové a rodiče ZŠ Malé Pole

Tělocvičná jednota SOKOL Slavičín ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže Slavičín pořá-

dá 14. ročník populárního závodu 

ZÁVODÍ CELÁ RODINA
Kde: sportovní hala SK Slavičín

Kdy: sobota 25. dubna 2009 v 9.00 hodin. 
Přezůvky s sebou.

Žákovský orchestr ZUŠ
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ŽŽivot jakoo nnapínavvvý rommán

Žáci ZŠ Slavičín-Vlára měli jedinečnou
příležitost setkat se s jedním z tzv. Wintono-
vých dětí. Zúčastnili se totiž velmi zajímavé
besedy s panem Tomášem Graumannem, kte-
rý se s nimi podělil o svůj životní příběh při-
pomínající napínavý román. Narodil se 1931
v Brně v židovské rodině, v roce 1939 využili
jeho rodiče možnosti poslat ho do Anglie spe-
ciálním vlakem. Díky tomu přežil holocaust. 
Jeho rodiče ani mladší bratr takové štěstí ne-
měli. Všem nám šel mráz po zádech, když
ukazoval na mapě koncentrační tábory, kde
zemřeli jeho blízcí. Pan Graumann se po vál-
ce stal ošetřovatelem a celý život pomáhal po-
třebným. Dlouho působil na Filipínách, kde
potkal svou ženu – Američanku. Společně
pak v USA vychovali dvě vlastní a dvě adop-
tované děti. Teprve v devadesátých letech se
dozvěděl, kdo organizoval vypravení speciál-
ních vlaků z ČSR do Anglie a osobně se setkal
se svým zachráncem Nicolasem Wintonem.

Všichni se zatajeným dechem poslouchali 
vzpomínky pana Graumanna a zaujatě sledo-
vali fi lm Síla lidskosti, který vypráví o panu
Wintonovi a jeho statečném činu. Beseda se
stala fantastickým zážitkem, jaký nikdy ne-
může nahradit sebelépe napsaná učebnice.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Školnní akccee uskuteeečněnéé v bbřeezznu
Čtvrťáci absolvovali teoretickou část do-
pravní výchovy pod vedením lektora z do-
pravního hřiště v Malenovicích.
 Proběhly zajímavé besedy jednotlivých
tříd v městské knihovně.
Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do Diskus-
ního fóra Nadace  Jana Pivečky na téma „Sní-
žení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let“, zú-
častnili se první plánované besedy s JUDr. Jo-
sefem Holcmanem.
Výchovný koncert hudební skupiny Z. Hor-
vátha s názvem „Hledáme svůj styl“ příjem-
ně pobavil žáky 3. – 6. tříd.
Deváťáci si ověřili své znalosti v rámci
„přijímaček nanečisto“, výsledky jejich tes-
tů z matematiky, českého jazyka a všeobec-

ného rozhledu bylo možné porovnat se žáky
ZŠ Luhačovice.
„Na salaši draci jsou“ byl název humorné
valašské klauniády, kterou viděli naši nej-
mladší školáci na Sokolovně.
Uskutečnil se projektový den s názvem
„Slavičín – moje město“, v rámci něhož měli
možnost šesťáci poznat zajímavá místa a in-
stituce našeho města.
Žáky 4. – 8. ročníku zaujal kulturně vý-
chovný pořad zaměřený na výuku vlastivě-
dy a dějepisu s názvem „Jak válčili husité“.
Děti 1. a 3. tříd navštívily Městské divadlo
ve Zlíně, kde zhlédly půvabnou pohádku s ná-
zvem „O dobru a zlu“.

DDalší bájeeččnné dopooolednee naašicchh žákků
Bohatá sněhová nadílka letošní paní zimy

nám umožnila využít služeb vleků v okolí.
V úterý 24. února se uskutečnil lyžařský

zájezd pro žáky 4., 5. a 6. ročníku naší školy.
Pozvání přijali i žáci ze ZŠ Malé Pole. Šikov-
ní lyžaři si svých lyžařských dovedností uží-
vali na krásně upraveném svahu v Šanově.
Přátelskou atmosféru mezi námi, panem sta-
rostou obce Šanov a několika rodiči umocni-
la totiž jejich ochota pomoci žákům s přepra-
vou zavazadel k lyžařskému vleku. Zdolání
cesty ke svahu pak žáci i paní učitelky brali
jako příjemnou zahřívací rozcvičku.

Za tuto pomoc děkujeme panu starostovi 
Šanova Krejčímu. Všem bylo příjemně neje-
nom na zasněženém svahu, ale také při sva-
čině ve vyhřáté chatě.

PaedDr. Bronislava Králíková

PPozváání doo školy
Zveme všechny rodiče našich žáků i žáků 

z okolí, zveme rodiče budoucích prvňáčků na 
další setkání do naší školy.

Návštěvní den – čtvrtek 23. dubna 2009 od 
7.45 do 10. 30 hod., budova 1. – 4. ročníku ZŠ.

Vytvořit si obraz o školních činnostech na-
šich dětí není rozhodně málo. Umožní Vám blí-
že pochopit svět školáků, jejich práci, vztahy 
ve třídě, radosti i starosti. Předchozí návště-
vy z řad rodičů dokázaly, že Vám tato otáz-
ka rozhodně není lhostejná. Vážíme si toho. 

I během letošního návštěvního dne budete 
mít možnost prohlédnout si budovu I. stupně 
základní školy, třídy i odborné učebny. Pozná-
te, jak vypadá školní dopoledne našich mlad-
ších žáků, jak pracují i tráví volné chvíle bě-
hem přestávek. Přímo ve výuce uvidíte zají-
mavé metody a činnosti, kterými je výuka jed-
notlivých předmětů na I. stupni obohacena. 
Zvláště rádi uvítáme v prvních třídách rodiče 
předškoláčků, kteří se chtějí seznámit s prů-
během výuky v prvním ročníku.

Mgr. Jana Pinďáková

Základní škola Slavičín-Vlára

ŠŠkolnní koloo SOČ

V měsíci březnu se na naší škole konalo
školní kolo SOČ  (Středoškolská odborná čin-
nost). Zúčastnilo se ho celkem 37 prací a 71 
žáků. Do okresního kola, které se bude ko-
nat 31. března rovněž na SOŠ Slavičín, po-
stoupilo v pěti kategoriích 12 prací.

Školnímu kolu předcházely školské žá-
kovské projekty, ve kterých byly silně za-

stoupeny hlavně práce strojírenských oborů
a oborů sociální péče.

DDalší prakkttiické zkkuušenoosti 
kuchaařů-čííššnníků

Při příležitosti slavnostního otevření Mu-
zea řemesel a stavitelství Jižního Valašska
v obci Drnovice a otevření Lidické meziná-
rodní výstavy dětských kreseb se žáci obo-
ru Kuchař-číšník aktivně zúčastnili přípravy
slavnostního rautu a následné obsluhy pozva-

ných hostů. V závěru obec Drnovice vyjád-
řila našim žákům poděkování za příkladný 
podíl na této akci.

66. roččník tteennisovéhho turnajee
Dne 19. března se v nafukovací hale u So-

kolovny ve Slavičíně uskutečnil v pořadí již 
6. ročník tenisového turnaje mezi žáky a za-
městnanci SOŠ Slavičín. Tato akce se kona-
la s podporou města Slavičín. Výsledky tur-
naje byly známy až po uzávěrce zpravoda-
je, lze je však nalézt na webových stránkách
naší školy.  Mgr. Jana Kubíčková

Střední odborná škola SlavičínS

Lyžařský kurz v Šanově
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AAktiviity

Velký úspěch v okresním kole konver-
zační soutěže v anglickém jazyce, kategorie 
III., dosáhli studenti ze třídy septimy Jakub
Strážnický a Zuzana Lišková. Ve vysoké kon-
kurenci obsadili 3. a 9. místo. Soutěž se ko-
nala 24. února na Gymnáziu TGM ve Zlíně.
Obrovského úspěchu dosáhla skupi-

na francouzštinářů ze třídy G-2, která se zú-
častnila soutěže „Frankofonie 2009“ a vyhrá-
la pozvání na setkání s panem ministrem Kar-
lem Schwarzenbergem, které se uskutečni-
lo 23. 3. 2009 v Černínském paláci v Praze.
Studenti třídy kvinty se zúčastnili dne

17. února exkurze do hvězdárny v Brně. 
24. února se konalo na naší škole okres-

ní kolo konverzační soutěže v jazyce anglic-
kém – kategorie ZŠ.

Gymnázium Jana Pivečky

Ve dnech 19. a 20. května 2009 se na SOŠ
Slavičín bude konat seminář, zkoušky a perio-
dické přezkoušení pracovníků v elektrotechnice 
dle Vyhl. č. 50/1978 Sb. § 5 – § 8, jejichž od-
borným garantem je Moravský svaz elek-
trotechniků Brno. 
Začátek semináře je 19. 5. v 8.00 hodin v učeb-
ně č. 113 (v přízemí školy). Součástí semináře je 
prodej novinek elektrotechnické literatury a plat-
ných norem.
Předpokládaná cena: 1 600 Kč bez DPH. (Bližší 
informace na tel. 577 342 408, 608 270 314.)

„Přátelé z lásky“, sdružení rodin
s handicapovanými dětmi,

děkuje ČSŽ – fašankářům za fi nanční 
hotovost 5 000 Kč, kterou využijeme 

na akce pořádané sdružením.

Zkoušky z Vyhlášky 
č. 50/1978 Sb. § 5 – § 8

Dne 24. února absolvovali žáci třídy
G-1 historickou exkurzi do Brna, kde se ko-
nala výstava z období starého Egypta a fara-
ona Tutanchámona. 
Školní kolo recitační soutěže proběhlo

26. února, zúčastnily se třídy prima až kvarta.
Dále se konalo školní kolo biologické olympi-
ády – kategorie A, B, C, D a školní kolo che-
mické olympiády – kategorie C. Vítězové škol-
ních kol nás budou dále reprezentovat v ko-
lech okresních. 
 27. února jsme pořádali Studentský ples.

Děkujeme všem studentům, kteří se podíle-
li na organizaci plesu, a zejména všem spon-
zorům této akce. 
4. března proběhlo zasedání Školské

rady. Předsedou byl zvolen Mgr. Pavel Mi-
kulčík. 

V rámci týdenního divadelního festi-
valu „Valašské křoví“ zhlédli studenti diva-
delní představení „Strakonický dudák“ v po-
dání Divadla Point z Prostějova. 
17. února reprezentovala naši školu 

Zuzana Lišková ze septimy v konverzační 
soutěži v jazyce německém na gymnáziu 
ve Valašských Kloboukách.
Studenti z maturitních ročníků absol-

vovali týdenní stáž zabezpečenou europo-
slancem Mgr. Tomášem Zatloukalem v in-
stitucích EU v Bruselu a Štrasburku.

Podrobné informace o průběhu přijíma-
cích zkoušek dne 22. 4. a 23. 4. 2009 obdr-
ží všichni přihlášení uchazeči písemně nej-
později první týden v dubnu. 

Informace o možnostech studia pro příš-
tí školní rok 2009-2010 je možné získat 
u vedení školy nebo na www.gjpslavicin.cz. 

Bc. Marie Stejskalová

V sobotu 14. února 2009 pro-
běhla valná hromada TJ Sokol 
Nevšová, která zvolila nový výkon-

ný výbor pro další volební období. 
Předsedkyní oddílu byla zvolena Iva-

na Urbanová a jednatelem Petr Koseček.
Jednání se zúčastnil i starosta města Sla-

vičín Ing. Jaroslav Končický a předsedky-
ně Osadního výboru v Nevšové Mgr. Sta-
nislava Pučoková. Starosta města ocenil 
práci nevšovských sportovců zejména při 
přípravách oslav 50 let založení TJ Sokol, 
které proběhly v loňském roce, a poděko-
val všem zainteresovaným za jejich práci. 
Popřál nevšovskému fotbalu hodně dob-
rých sportovních výsledků a přislíbil po-
moc města Slavičín při budování náhrad-
ního hřiště v Nevšové, což také již bylo 
realizováno odkupem pozemku.

V Nevšové chtějí i nadále pokračovat ve 
zvelebování areálu TJ Sokol. Byly nainsta-
lovány zábrany za brankou a připravena 
je i rekonstrukce tribuny. Místní fotbalo-
vý oddíl působí už bezmála 10 let v okres-
ním přeboru Zlína a vybudovaný sportovní 
areál patří k nejhezčím v našem regionu.

Petr Koseček

Tělocvičná jednota Sokol Slavičín na své
valné hromadě 20. února 2009 hodnotila svou
činnost za rok 2008. Lze konstatovat, že naše
práce je zaměřena na sportovní činnost dětí
s jejich rodiči. Každoročně spolupracujeme
s místním Domem dětí a mládeže při soutě-
ži s názvem Objevujeme svět. Je to sportov-
ní soutěž pro děti předškolního věku, dobře
známá rodičům svou milou atmosférou, pří-
jemnou pohodu a soutěžním duchem.

Druhá naše sportovní akce pod názvem Zá-
vodí celá rodina je pro starší děti a jejich ro-
diče. Soutěží se ve čtyřech věkových katego-
riích a jde o to, aby dítě a rodiče tvořili sehra-
nou dvojici, která má snahu něco dokázat. Věř-
te, že se to daří, o čemž svědčí i dobrá účast.

Poděkování patří také všem našim spon-
zorům: 

Město Slavičín, Cukrárna Jasmín – Jaro-
slav Málek, Pekárna ORA – Ing. Josef Otép-
ka, Hračky – Oldřiška Vaclová, Bufet – Eliška
Meislová, Mi&La – Miluše Dvorská, Potravi-
ny – Ludmila Tarabusová, Služby města Sla-
vičína – Karel Garaja, BTH, Slavičín – Ing. Ol-
dřich Kozáček, KOVOS – Oldřich Petr.

Úspěšným sokolským sportovním oddílem
jsou šachy. Pod vedením bratra Josefa Svitá-
ka dosahuje oddíl trvale dobrých výsledků.
Družstvo starších dosáhlo v roce 2008 v Kraj-
ské soutěži – východ krásného 4. místa. V žá-
kovském šachu soutěží 8 dětí ve skupině po-
kročilých a 7 dětí v začátečnících. Již tradič-
ním je Vánoční šachový turnaj. Oddíl má své
dlouhodobé sponzory: Pekárna ORA – Ing. Jo-
sef Otépka a SV – strojní výroba Ing. Zde-
něk Kroutil.

Možná se bude zdát naše práce málo vý-
znamná. Ale vzhledem ke skutečnosti, že ne-
máme svou sokolovnu a zápasíme také s ge-
neračním problémem, je naše snaha oceně-
na radostí těch, kteří se soutěží zúčastňují
a dosahují mnohdy prvních vítězství a prv-
ních medailí.

Při naší práci myslíme na Vás, vážení ob-
čané. Přijďte mezi nás. Pomozte rozšířit naše
řady, zachovat činnost Sokola a naplnit hes-
lo jeho zakladatele Dr. Miroslava Tyrše – Ve
zdravém těle – zdravý duch!!

Výbor TJ Sokol Slavičín

V sobotu 11. dubna 2009 proběhne ve sla-
vičínské sportovní hale již V. ročník Veliko-
nočního turnaje v sálovém fotbalu – futsa-
lu – v kategorii hráčů nad 35 let. Jako tradič-
ně se na velikonoční svátky v hale představí
8 týmů –  TVD, Hugoni, Nevšová, Závada, Za-
hradní, Vlára, Hadráři a ELVA. Pořadatelem
letošního klání je mužstvo Nevšové a obháj-
cem prvenství je tým TVD, který navíc zvítě-
zil ve všech dosavadních ročnících.

Výkop Velikonočního turnaje je v 8 hodin 
a všichni příznivci sálovky jsou srdečně zvá-
ni do slavičínské sportovní haly!

Petr Koseček

Činnost TJ Sokol Nevšová
Myslíme na Vaše děti, milí spoluobčané

 29. 3. v 16.00 hod. – doma SK Březnice
  5. 4. v 16.00 hod. – venku TJ Sehradice
 12. 4. v 16.30 hod. – doma TJ Návojná
 19. 4. v 16.30 hod. – venku TJ Jaroslavice
 26. 4. v 16.30 hod. – venku TJ Tečovice
 3. 5. v 16.30 hod. – doma SK Újezd
Více najdete na
www.tjsokolnevsova.estranky.cz.

Nejbližší program zápasů 
TJ Sokol Nevšová

V. ročník Velikonočního
turnaje v sálové kopané
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Hurá, je tu zas karneval

Nechceme se znovu opakovat, ale dětský
karneval v Nevšové, který se konal 8. 3. 2009, 
se nad očekávání povedl. Kdo tam byl a zú-
častnil se, by mohl vyprávět. Pomalu si ne-
bylo kam sednout, kolik bylo dětí s rodiči. 
Samozřejmě, že ani babičky a dědečkové 
při podpoře svých vnoučků nemohli chybět. 
Spousty hezkých a nápaditých masek při-
spívaly k pozvednutí nálady všech přítom-
ných v sále. Celý karneval provázely soutě-
že pro větší i menší děti. Až na pár stydlín-
ků se všechny výborně do her zapojily. A co 
pak odměny? Těch letos bylo! Každé dítko 
si odneslo bezpočet menších i větších dárků 
i s malým balíčkem sladkostí. Tohle všechno 
by však nebylo možné bez fi nanční pomoci. 
Proto bych ráda touto cestou poděkovala fi r-
mám: AE Partner, PS COMP a Kovoobrábě-
ní Petráš, kteří nám pomohli vytvořit úsměv
na tvářích přítomných dětí.

No a už jenom třešničkou na dortu byly
mažoretky ,,Světlušky z Pozlovic“ pod vede-
ním paní Dědkové. Už druhým rokem nás po-
ctily na karnevalu svým vystoupením. Děvča-
ta jsou moc šikovná a jsou rok od roku lepší. 
Tak jim držme palce, ať se jim daří v soutěži, 
která je brzy čeká.

Bylo to prima, co říkáte? Přijdete zas? Už
teď se na Vás těšíme s plnou náručí nápa-
dů. Tak nezapomeňte také příští rok vytáh-
nout masky! 

Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková
Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje

Českému svazu žen za poskytnutí fi nanč-
ního daru v hodnotě 2 500 Kč. Tento dar
bude použit na nákup pomůcek pro čin-
nost Domovinky – centra denních služeb
pro seniory.

Poděkování

NNadaace Jaanna Pivečččky děkkujee čleenkámm 
ČČeskkého ssvvazu žeeen a vvšemm, kkteří sse 
lletos zúčaasttnili faaašanekk, zaa fifi nnančnní 
ddar 22 500 KKč.

Centrum denních služeb pro seniory 
Charity sv. Vojtěcha Slavičín organizuje 

na sobotu 23. května 2009 

zájezd na termální
koupaliště Podhajská.
 Zájemci se mohou přihlásit do 11. květ-
na osobně v kanceláři Charity v Hrádku, 

v penzionu č. 235.

 4. 4. Slavičín – Tatarka – Slavičín
 11. 4. Slavičín – Jamné – Sochy Hostě-

tín – Slavičín
 18. 4. Po stopách Baťovy nedokončené

železnice, tel. 577 430 862
 19. 4 . Slavičín – Ploština – Drnovice
 25. 4. Pitínský Škrpál
 26. 4. Bojkovice – Žítková – Šanov –

Slavičín
Bližší informace k jednotlivým akcím bu-
dou ve skříňce u turistické mapy na au-
tobusové zastávce Radnice. Případný
telefonický kontakt: 604 658 797, pan
Fr. Kovařík.

Kalendář akcí 2009 Klubu
českých turistů Duben

Členové Českého svazu ochránců přírody 
ve Slavičíně zvou veřejnost na j

NEDĚLNÍ VYCHÁZKY DO PŘÍRODY 
a tradiční OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 

 12. 4. ke studánce nad Nevšovskými 
pasekami

 19. 4. ke studánce v Lipové, kde proběh-
ne tradiční kulturní program.

Obvyklý sraz účastníků je na autobusové 
zastávce Radnice ve 13 hodin. 
Pojďte s námi přivítat jaro!
Těšíme se na Vaši účast!

Mistrovská utkání 
v kopané

Muži A
Ne  2. 4. Kravaře 10.15 
Ne  26. 4. Dolní Benešov 10
Muži B
Ne  5. 4. Hvozdná 10.15
Ne  19. 4. Fryšták 10.15
Dorost
So  4. 4. Dolní Bečva 10.0
So  25. 4. Zašová 10.00 
Žáci
So  11. 4. Valašský FC 9.30 a 11.15
So  18. 4. Štítná 9.30 a 11.15
Přípravka
Po  27. 4. Luhačovice 16.00 
Zve oddíl kopané FC TVD Slavičín

0.15 

00

Sobota 4.. dubbna – starší žácii
(Liga staršícch žááků)
  9.00 Slavičín –– Uherskýý Brod
13.00 Slováácko  Očov – SSlavičín

Sobota 2.. kvěětna – ddorostenkkyy
(Liga dorostenekk)
  9.00 Uherrský BBrod – Slaavičín 
11.00 Slaviičín –– Žďár nad Sázavou

Aktuální infoormaace o výsleedcích a dděnní 
ve slavičínském fl orbalu nnajdete na wwebbu 
www.sksnippers.ccz.

cii

Přijďte se podívat 
na fl orbal

Provádíme základní kosmetické ošetření  for-
mování a barvení obočí  barvení řas  ma-
sáž (obličej, krk, dekolt)  mikromasáž oční-

ho okolí  epilace teplým voskem  aplikace 
pleťových sér (výživné, intenzivní hydratační,

anti-akné...)  alginátové a thermo masky  lí-
čení denní, večerní, slavnostní

NEJŽHAVĚJŠÍ 
NOVINKA

SOUČASNOSTI
Prodlužování a zahušťování řas

metodou I-lash designer
Od jara se můžete těšit na prodlužování vlasů.

Leja Salon
K Hájenkám 312 (u pošty), Slavičín

Tel.: 604 135  561
alenakosmetika@seznam.cz
www.alenakosmetika.com

tel.: 604 622 860

Nově otevřená
kosmetika
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vááno v sobotu 4. dubna pořřadem České te-
leevize v hlavním vysílacím ččase. Zájemci se 
mmohou zapojit do ankety ood 4. 4. 2009 po-
mmocí hlasovacího formulářee, který je k dis-
poozici v Městské knihovně SSlavičín nebo na 
wwebových stránkách: wwww.knihasrdce.cz
a http://knihovna.mesto-slavvicin.cz .

MMilí rrodičee aa prarooodiče!
Srrdečně Vás zveme i s Vašiimi dětmi (vnou-
čaaty) předškolního věku na dubnové setkání 

Valašské Křoví 2009 skončilo v neděli
8. března, bylo to takové smutečně radostné
poledne. Jednak tím, že se člověk musí roz-
loučit s intenzivními dny plnými emocí a zá-
žitků, na druhou stranu se dozví, že ve své
práci nezaspal a obhájil ji i letos.

Slavnostní zahájení se neslo v zbrusu no-
vém duchu. Odhalili jsme a pokřtili nové logo
souboru,  5. března v 16 hodin byly uvede-
ny do provozu nové webové stránky www.
semtamfor.cz a naši mladší členové se před-
vedli v pohádce Červená Karkulka, jež byla
koncipována jako výsledky hereckých cviče-
ní. Všem, komu se netradiční pohádka líbila,
sdělujeme dobrou zprávu: uvažujeme o jejím
prodloužení a vylepšení, tudíž SemTamFór
by měl na repertoáru první pohádku. S na-
šimi mladšími členy probíhal na Valašském
Křoví mimo jiné dramaturgický seminář pod
vedením Miroslava Ondry. Tento seminář se
zabýval základními principy a pojmy divadla
a naši členové měli tak možnost ještě před od-
bornou porotou sami rozebrat inscenaci. Se-
minář v podobné duchu chystáme na příští

Konec všem předsudkům: Sedmička je šťastné číslo!

rok i pro Vás, naše diváky, podrobnější infor-
mace naleznete v průběhu této sezony na na-
šich webových stránkách.

Vítěznou inscenací přehlídky se staly do-
mácí premiérové Benátky pod sněhem Gillese 
Dyreka v režii Milana Jančeka, které postu-
pují na národní přehlídku Divadelní Děčín 
2009. Další úspěšnou inscenací byla Mrtvá 
nevěsta Mrsti Prsti DS MRSŤA PRSŤA z Kou-i
řimi, jež postoupila na Celostátní přehlídku 
studentského divadla Mladá scéna Ústí nad 
Orlicí. Informace o dalších oceněních, která 
odborná porota ve složení Mgr. Milan Schej-
bal, MgA. Jan Šotkovský a MgA. Vladimír Fe-
kar udělila, můžete nalézt v sekci aktuality na 
www.semtamfor.cz. 

Na tomto místě bych Vám, milí diváci, 
ráda znovu poděkovala za Vaši podporu, pro-
tože díky Vaší návštěvnosti a názorům mů-
žeme formovat Valašské Křoví i podle Va-
šich představ. Věřím, že se těšíte na další di-
vadelní akce pořádané naším souborem. Po-
kud ano, mám pro Vás pozvánku na 3. dub-
na 2009 v 19 hodin, kdy do slavičínské So-

kolovny zavítá Divadlo ochotní-
ků z celé České republiky s in-
scenací na motivy hry W. Shake-
speara Sen noci svatojánskéNoc
v čase Slunovratu. O dva týdny 
později, 17. dubna ve stejném 
čase a na stejném místě, budete 
mít možnost zhlédnout vítězné
Benátky pod sněhem Gillese Dy-
reka, důvěrně známého souboru
SemTamFór. A to nejlepší nako-
nec: ve spolupráci s městem Sla-
vičín jsme pro Vás vybrali insce-
naci z řad profesionálních diva-
del Dvacet tisíc mil pod mořem
Divadla A. Dvořáka z Příbrami. 
Toto netradiční zpracování kla-
sické dobrodružné literatury po-
chází z dílny brněnského divadla
Polárka. Příběh kapitána Nema
a jeho posádky se opírá o hravost 
a fantazii. Jestli Vás už teď insce-
nace zaujala, rezervujte si místo 
ve svém kalendáři na 8. května 
2009 v 18 hodin. Budeme se na
Vás těšit ať už při divadelních pří-
ležitostech nebo na našich strán-

kách www.semtamfor.cz. 
Za podporu děkujeme:
Město Slavičín, Zlínský kraj, Minister-

stvo kultury ČR, NIPOS-Artama, Nadace 
Jana Pivečky, ELVA – Josef Valčík, Květinář-
ství Horáková, Pekárna ORA, Ovoce-zelenina 
Peniaško.   Jana Žáčková

Pořadateléé oslavvy MDŽ, kteerá proběh-
la 9. 3. za hojnné účaasti žen, děěkují všem 
sponzorům zaa jejicch sponzorsské dary.

Díky patří i žákyyním, žákůům a jejich 
vedoucím za jejichh předvedené krásné 
tanečky, kterýými obbohatili kullturní pro-
gram. Poděkovvání patří také slavvičínským 
hudebníkům i Mgr.. Zdeňku Novotnému 
ze Zlína a jehoo mladdému tanečnnímu páru 
za jejich taneční vyystoupení. 

Děkujeme radě města za pposkytnutí 
bezplatného uužití ssálu Sokolovny.

Pořadaatelé LLevicového klubu žen 
aa místnní organizaace KSČM. 

Městská knihovna Slavičín zve šširokou 
veřejnost k účasti na celorepublikoové čte-
nářské anketě Kniha mého srdce. Jeedná se 
o pořad České televize organizovanýý ve spo-
lupráci s Českým rozhlasem, Svazeem čes-
kých knihkupců a nakladatelů a s vveřejný-
mi knihovnami.

Cílem uvedené aktivity je najítt nejob-
líbenější knihu obyvatel České republi-
ky, podnítit národ ke čtení a popuularizo-
vat literaturu i činnost knihoven. HHlasová-
ní o nejčtenější knižní titul bude oddstarto-

Zapojte se do ankety Kniha mého srdce s poháddkovýmmi přííběhy s tematikou Veliko-
nocNezbednníčkovva velikonoční pomlázka.

Pořaadem oopět pprovází skřítek Nezbední-
ček Poppleta, kkterý ssi pro malé účastníky při-
pravil sspousttu zábbavné četby, her, soutěží, 
výtvarnnou díllnu a taaké povídání o jaru a jeho 
tradičnních sváátcích. Občerstvení je zajištěno. 

Akcce se kkoná vve čtvrtek 2. dubna od
15.00 hhodin vv prosstorách Městské knihov-
ny Slavvičín. 

Informmace naa: wwww.mesto-slavicin.cz
(sekce městská knnihovna) nebo na 
tel.: 577 341 4481.

BBc. Gabriela Klabačková
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 1. 4. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – niťování a vyšívá-
ní vajíček

 2. 4. 15.00 Knihovna NEZBEDNÍČKOVA
VELIKONOČNÍ POMLÁZKA

 3. 4. 9.00 – 17.00 Sokolovna VALAŠSKÝ 
KUMŠT PRO RADOSŤ AJ UŽITEK 

 3. 4. Nadace J. Pivečky – č. p. 96
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 3. 4. 17.00 Městské infocentrum
ČLOVĚK-BŮH-KRAJINA – vernisáž výsta-
vy fotografi í T. Heczka

 3. 4. 18.00 Radnice
KONCERT KE DNI UČITELŮ

 3. 4. 19.00 Sokolovna
NOC V ČASE SLUNOVRATU – hostují-
cí divadlo

 7. 4. 8.30 a 10.45 Sokolovna
BESEDA S VÁCLAVEM MARHOULEM,
REŽISÉREM FILMU „TOBRUK“

 8. 4. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – malování vajíček 
voskem 

 8. 4. 18.00 Orlovna
UKÁZKY ORIENTÁLNÍHO TANCE

 11. 4. 15.00 Sokolovna
BENEFICE BEZ BARIÉR

 12. 4. VYCHÁZKA DO PŘÍRODY – ČSOP
 15. 4. 16.00 č. p. 96

DÍLNA INSPIRACE – výroba z korálků
a velikonočních vystřihovánek

 17. 4. 19.30 Sokolovna
BENÁTKY POD SNĚHEM – komedie, di-
vadlo SemTamFór

 19. 4. VYCHÁZKA DO PŘÍRODY – ČSOP
 22. 4. 16.00 č. p. 96

DÍLNA INSPIRACE – tvoření z ovčí vlny
 24. 4. 18.00 ZUŠ

1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
 25. 4. 9.00 Hala SK

ZÁVODÍ CELÁ RODINA
 26. 4. Horní náměstí

SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK
 29. 4. 16.00 č. p. 96 DÍLNA INSPIRACE -

ubrousková technika
 30. 4. 18.00 ZUŠ

2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

KKalendddáře,,, pozzvvánnnkyy

Městský kklub aa infocenntrum Slaavviččín Vás 
co neejsrddečněji zvve na výsstaavuu 

VALAAŠŠSKÝÝ KUMMMŠŠT 
PRROO RAADOSSŤŤ 

AJJ UŽIITEK
v pátek 3. dubna 2009 od 9.00 do 17.00 
v sále Sokolovny ve Slavičíně.
Na kumštuu můůžete viddět
 „domáccí izbbu“ z Hoorné Súčee ss oochut-

návkouu sýrrů a velikkonočnícch kooláčů
 výrobu keraamiky na hrnčířsskkémm kru-

hu
 tradičnní i nnetradičnní zdobenní krraslic, 

perníkůů
 pletení z prroutí

a ochuttnat
 valašskké sppeciality – frgále, škkvvarky, 

kyseliccu 
Doprovodnný prrogram vv 10.00, 111.000 
a 15.00 hoodin: NS Čajkka z Hornnéé SSúče
Přijďte se podíívat a insspirovat ppředd výro-
bou velikoonočních ozddob.
TĚŠÍME SSE NAA VÁS
Akce je poodpořena z FoFondu kulltuuryy 
Zlínského krajje.

...po třech letech
Dne 3. 4. v 17 hodin v prostorách info-
centra bude zahájena vernisáž výstavy 
fotografi í drobných sakrálních staveb. 
Autor Tomáš Heczko představí kolek-
ci fotografi í nejen z okolí Slavičína, ale 
i z Čech a Slezska.

BŮH-ČLOVĚK-KRAJINA

 3. dubna  19.00 hod.
Divadlo DRH – Noc v čase slunovratu –
hostující divadlo
 17. dubna  19.30 hod.
Divadlo STF – Benátky pod sněhem, Gilles 
Dyrek – repríza úspěšné komedie
 8. května  18.00 hod.
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram – 
Jules Verne, David Smrčka – netradič-
ní zpracování klasické dobrodružné li-
teratury.
Více informací na 
www.semtamfor.cz

Divadlo SemTamFór připravuje

Město Slavičín ve spoluupráci s Česskýmm ssvazem chovatelůů Hrádek zve naa

SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK
v neděli 226. dubnaa 2009 vee Sllavvičíně na Hornníím náměstí

9.000 PRVNÍ VELKÁ VÝSTAVA ZVÍŘECTVA A PTACTVA
po celý den mmůžete viděět – kozy, kooziččkyy, husy, malá prassaata, psy, králíkyy, 

drůbežž, holuby, koorely, rozely, neofemy

8.000 – 17.00 TRADIČNÍ TRHY
 netradičční kvizy, sooutěěžee pro děti i dospěěllé 

 projížďďky naa koních
 ukázky liddovvýcch řemesel
 tradiční trrhy,, obbčerstvení 

15.00 DECHOVÁ HUDBA LHOŤANKA

Město Slavičín pořádá 

IX. ročník turnaje 
v nohejbalu 

O pohár starosty města
dne 16. května 2009.

Trojice hráčů se mohou přihlásit k účasti
v městském infocentru, tel. č. 577 342 251.
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w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

  kompletní záruční a pozáruční servis tní záruční a pozáruční s
 seřizování a diagnostika benzínových a naftových motorůzínseřizování a d ka benzínozování a diagnostika benz bbeáá diag
 čištění a plnění klčištění a plnění klimatizacení a pln zacacea p í klim
  opravy brzd a podvozků – a pod  opravy brzd a podvozků – avy brzd  aav a praravy brzd geometrie nápravgeometrie ngeomeg
  opravy elektrických zařízrických opravy elektrických zařízení ravy elektavy ktkktrickýcri ařpro vy ele
 montáž zabezpečovacího ezpečovmontáž zabezpečovacího zařízeníáž zabž zaáž ízeníabbezpečo řío
  montáž handsfree sad mobilních telefonůdsfree sa  montáž handsfree sad mobilních telefonůhaha ch telefntá dsfn free on íctážž han  mo
  montáž automatických spínačů světel omatickýc  montáž automatických spínačů světel omnt matickýcaumon  
  příprava a zajištění STK, příprava na měření emisíjištění STpříprava a zajištění STK, příprava na měření emisíav  jištění Saa za ava na přípra
 opravy karoserie včetně rovnacího rámu v cenách pojišťoventopravy karoserie včetně rovnacího rámu v cenách pojišťovrie ě cčoseerie vv ho ráopravvy karra
  lakování vozidel a dílů  llakování vozidel a dílůzidel aa dvání volako
  likvidace pojistných událostí v servisu  likvidacee pojistných událostí v servisuvtnýnýc vv sere pojis
  prodej náhradních dílů a doplprodej náhrhradních dílů a doplňkůopd ůplňkůhradnra

   PNEUSERVIS   PNEUSERRVISS
 Pneu:
- Amtel, Sava, Barum, Fulda, Kleber, Goodyear, Michelin- Amtel, Sava, Barumm, Fulda, Kleber, Goodyear, MicFuldFuld, 

 - slevy na vybrané pneu - slevy na vybrané pneueu
 - litá kola Škoda, VW, Seat, Audit, AAudi - litá kola Škoda, VW, Seat

AAAAUUUUTTTTOOOOSSSSEEEERRRRVVVVIIIISSSS - ZZZZEEEEKKKKAAAA 
JJasmíínováá čč. e. 08087676, , SlSlavičičíín, , ((z( dad íní b b árána P Prabbos,, a. s.)))

Tell.: 577 341 267,, 577 343 818 •mobbill: 731 561 912 
e-e-e mamamaililil::: zezezekakakaczczcz@z@z@zekekekacacaczz.z.czczcz •• ww wwwwwww z.z.zekekekacacaczz.z.czczcz
Provozní doba: Po – Pá 7:00 –16:30 hodin
           So          8:00 –11:00 hodin (po dohodě)

Program duben:
Pá  3. 4. FRIDDAY PPÁÁÁRRTY Dj TTTomi
So  4. 4. DISCCO Dj TToomi
St   8. 4. PRÁZZDNIINNOOVÉ DISSSCO 
      vstupp zdarrmmma Dj Krtteek
Pá  10. 4. VELIIKONOOČČNÍ 
So  11. 4. VÍKEEND
Ne  12. 4. Dj Krrtek
Pá  17. 4. SMS PÁRTTYYY Dj KrteekkY
So  18. 4. YEBSS! Vol 55. drumnbbbass páárty
Pá  24. 4. FRIDDAY PÁPÁÁRRTY Dj KKKrtek
So  25. 4. DISCCO Dj TToomi

Mgr. Marie Ťulpová nabízí
KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA
pro začátečníky
pro mírně pokročilé
pro pokročilé
příprava na maturitní zkoušky, na státní zkoušky
Informace a přihlášky na tel. č. 605 706 344

TATANENEČNČNÍÍ ŠKŠKOLOLAA FAFARÍRÍDADAHH
zvzvee švšvšecechhnhnyy žžeženyny a a dd díívívkkyky n naa 

KUKUKURZRZRZYYY ORORORIEIEIENTNTNTÁLÁLÁLNÍNÍNÍHOHOHO TT TANANANCECECE
88. d dububnana 2 2000099 vv 1818 0.000 hohodidinn vv OrOrlolovnvněě

kukáázkko ává h h dodiina ZDZDARARMAMA

www.faridah.cz

Fotoateliér - Josef Floreš
se sídlem v suterénu hotelu Slavičan

upozorňuje, že od 1. 4. 2009
bude otvírací doba pouze 

vv útútútererýýý aa čtčtčtvrvrttetekkk 
od 14.30 do 17.00 hodin.

Mimo tyto dny lze dohodnout 
ffotogrg fafovááníí 

telefonicky na tel.: 732 257 800.

Upozornění

Vitajte strýcuu, tak jakk sa Vámm daří? 
Šak sem Váss neviděl od loňňského září.

Ani sa neptajte, doma mám peklo, stará mně nadává, že zas nám zatéklo.
Dírama ve střeše voda sa dere, su z toho na prášky, jak mňa to žere.
Rýny mně porvál sněh, teče mně všady, měsíc už nespím a nevím si rady.

To bude v poohodě, neebuďtee smutný, sú ttaddy kklempíři Horrečný, Kútný.. 
Ve střecháchh oni sa nnačisto vyznajú, jakýýsii páátek už sa poo nich spínajúú.

Kompletní dodávky střech
 klempířské, pokrývačské a tesařské práce
 tepelné izolace
 vzduchotechnika

Kriza, nekriza: chleba ten sa mosí péct, 
a do střechy Vám nesmí téct.

   Horečný            Koutný
737 475 768     732 211 753           

KLEMPÍŘSTVÍ
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sedou s režisérem filmu Václavem Marvem Marhoulem
TOBRUK – Druhá světová válkaová válka, podzim roku 1941. 

Do Němci a Italy obleženly obbleženého města Tobruku v severo-
africké Libyi jké Libyi jsou oddvelv eni vojáci 11. východního čes-
koskoslovenského praporuru. Mezi nimi je i mladý voják Jiří 
Pospíchal. Jeho naivní aa id ealistické představy o hrdin-
ství a válce jsou syrově koonfrontovány s nesnesitelným 
peklem africké pouště, dennnodenním ohrožením živo-
ta a všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svoji
krutou daň, kterou umí vyměěřitř  jen válka. Režie: Václav 
Marhoul. Hrají: Jan Meduna, PPetr Vaněk, Robert Neb-

Čes-řenský. Česko-slovenské válečnéé drama oceněné 3 Čes-
kými Lvy: Kamera, Hudba, Zvuk.k

čtvrtek 9. – 17 a 20 hodin  
ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA – rok celá našeRokk co rok

ky – milostným vo-zeemě zní zpěvem, reptáním a výkřikyy –
ary jsou často nejlepší-lánním zvířat. Okázalé tance a dary 

amičky/samečka a pro di-mi prprostředky k přivábení sam
hdy směšná či jímavá, ale vždyváky sse tak naskýtá mnohdy

elfíni, lvi, ryby, ptáci, klokani, opi-úžasnáá po dívaná. Delfín
myz, všichni tito jedinci se snaží okouz-ce, krabii ne bo hmyz

ého za účelem páření a zplození života. Je-lit toho druruhého
ady lásky jsou jako zrcadlo, ve kterém se člo-jich obřadyy

dost často poznává. Skrz nádherné a dojemné obra-věk dost 
y nás snímek Zamilovaná zvířata zve na cestu do růz-zy ná

ných koutů světa, abychom zhlédli ty nejneobyčejněj-
ší milostné eposy. Režie: Laurent Charbonnier. Premi-
éra francouzského dokumentu. Vstupné 64 + 1 Kč.

neděle 12. – 17 a 20 hodin
 KURÝR 3 – Frank Martin byl přinucen přepravit 
Valentinu, unesenou dceru Leonida Vasileva, ředitele
Environmental Protection Agency pro Ukrajinu, z Mar-
seille, přes Stuttgart a Budapešť až do Oděssy u Černého
moře. Během cesty se za pomoci inspektora Tarconiho
musí Frank poprat s lidmi, kteří ho donutili vzít tuto prá-
ci, agenty vyslanými Vasilevem, aby ho zadrželi, a vše-
obecnou ne-spoluprací Valentiny. Navzdory její cynic-
ké povaze a jeho odhodlání se nezaplést, Frank a Valen-
tina se během úniku z bláznivých a život ohrožujících
situací do sebe zamilují. Režie: Olivier Megaton. Hra-
jí: Francois Berléand, Jason Statham, Robert Knepper.
Premiéra francouzského akčního fi lmu. Vstupné 
64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

čtvrtek 16. – 20 hodin fi lmový klub
GOMORA – Brutálně syrová freska Mattea Garro-

neho líčí s až neuvěřitelnou výstižností, jakými způso-
by ovládá neapolská větev mafi e zvaná camorra všední 
život lidí. Je to svět, kde jediným zákonem je násilí, je-
dinou hodnotou moc, jediným snem peníze a jediným 
dorozumívacím prostředkem zbraně. V souboji klanůů ů
jde o nadvládu nad trhem s narkotiky, nebezpečným odd-od
padem, s prostitucí, turistikou, ale i s oděvním průmymys-my
lem. Na nedávném festivalu v Cannes jej porota odmdmě-dm
nila Velkou cenou – druhým nejvyšším oceněnímmm po po m
Zlaté palmě. Režie: Matteo Garrone. Hrají: Gianfnfelicenf
Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupoo, Tonio
Servillo. Premiéra italského krimi fi lmu. Vstuppné: čle-pn
nové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 64 + 1 KKč.K MLÁ-
DEŽI NEPŘÍSTUPNO!

sobota 18. – 18 hodin Pravidelné projekkce projek-kc
tu Film a škola. Sokolovna.

ALL THAT JAZZ – muzikál USA, 19799, 123 min.9
ŠUMAŘ NA SŘEŠE – muzikál USA, 11971, 181 min.19

Vybírejte a hlasujte na stránkách:
http://www.dokinavsobotu.unas.cz/ s poodrobnostmi na o
http://www.mesto-slavicin.cz/. 

neděle 19. – 17 a 20 hodin
PO PŘEČTENÍ SPALTE – Osbourrne Cox (John Mal-r

kovich) je operační důstojník CIA boojující o přežití. Jeho oj
kariéra i manželství už dlouhou ddobu nikam nespějíd
a Ozzieho začne pořádně chápat ssnad jen láhev tvrdé-t s
ho alkoholu. Harry Pfarrer (Georrge Clooney) je domýš-r
livý úředník ministerstva fi nancící, který za zády své ženě cí
holduje internetové seznamce e a ve sklepě si sám vyrá-e 

 čtvrtek 2. – 20 hodin fi lmový klub
MLČENÍ LORNY –Y Lorna, mladá Albánka žijící 

v Belgii, podstoupila fi ngovaný sňatek s drogově závis-
lým Claudym. Peníze na vysněný snack bar chce – už
jako čerstvá belgická občanka – vydělat druhým fi ngo-
vaným sňatkem s ruským mafi ánem… Syrové, civilové, ccivilně 
a úsporně natočené drama bratrů Dardenrů Dardennových h (Ro-
setta, Dítě) odhaluje skryté mskryté mototivace imigrantů z z vý-
chodu v blahobytnéahobytné „civilizované“é“ západní Evropě. NNa
Zlatou paZlatou palmu v Cannes nominovanné sugestivní dramma a
postihuje fenomén imigrace a bezraddnosti Západní Ev-
ropy vstříc přílivu levné pracovní síly. K. dyž padne mo-
rálka a zábrany, jde o přežití. Ocenění: FFilmový festival 
Cannes – nejlepší scénář, Cena Evropskéhho parlamentu
Lux. Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Darardenne. Hra-
jjí: Arta Dobroshi, Fabrizio Rongione, Jérémiem  Renier.
Francouzské fi lmové drama – premiéra. Vstutupné: čle-
nové Filmového klubu 20+1, ostatní 64 + 1 KčKč. DO 12 
LET NEVHODNÝ.

 sobota 4. – 18 hodin 
PPravidelné projekce projektu Film a škola. Sokoloovna

MALÝ PRINC – fi lmová adaptace – USA, 1974, 88  
min.
ARABESKA – drama USA, 1966, 105 min.

Vybírejte a hlasujte na stránkách: 
http://www.dokinavsobotu.unas.cz/ s podrobnostmi na 
http://www.mesto-slavicin.cz/. 

 neděle 5. – 15 hodin bijásek
CESTA NA MĚSÍC 3D – čníci jsouTři malí muší uličníc

e snílek a ro-nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je sn
Cvalda je neuvě-zený vůdce, IQ má chytrý mozek a Cva

ká raketa Apollo 11řitelně žravý. Rok 1969: „Kosmická r
Na palubě ponese tři od-startuje první misi na Měsíc. Na 

ronga, Aldrina a Collinse. Je-vážné astronauty – Armstrong
ními kroky lidí po měsíčním po-jich kroky budou prvními

a jeho kamarády je to ta pravá pří-vrchu…“ Pro Nata a je
i svůj sen o obrovském dobrodružství…ležitost splnit si sv

START! Motory jsou zažehnuty a na palu-3 – 2 – 1 – STA
lla 11, v helmách astronautů, jsou schovaní našibě Apolla 1

muší dobrodruhové. Kouzelný animovaný příběh třítři muš
malých much, které se stanou součástí prvního přistá-ma
ní na Měsíci. Napínavé, komediální i dojemné vesmír-
né dobrodružství pro všechny generace nabízí díky 3D
technologii jedinečný trojrozměrný zážitek. Projekce fi l-
mu je s 3D brýlemi, které obdržíte se vstupenkou. Pre-
miéra belgického animovaného fi lmu v českém znění. 
Vstupné 30 + 1 Kč. Délka 84 minut.

 neděle 5. – 17 a 20 hodin
MILK – Harvey Milk pracoval na Wall Street, měl

vše, co si jen mohl přát, jedno mu však chybělo – svět,
ve kterém může nahlas říct, že je homosexuál a nikdo ho
za to nebude diskriminovat. Rozhodl se proto svou prá-
ci opustit, odstěhovat se se svým přítelem do San Fran-
cisca do Castro distriktu a otevřít si obchod s fotoapa-
ráty. Brzy se z obchodu stalo místo, kde se začali schá-
zet všichni, které ta doba odsuzovala a ničila. Harvey
si uvědomil, že je na čase něco dělat a začal za svou ti-
chou komunitu mluvit nahlas. Malá vítězství vedly k vět-
ším a Harveyho statečnost a odvaha odolávat denním
výhrůžkám smrti inspirovaly další, aby konečně začali 
jednat. To vše vedlo k tomu, že Harvey byl zvolen prv-
ním gay politikem v USA a členem městské rady San
Francisca. Jeho poselství svobody a naděje mu naděla-
lo spoustu nepřátel. Nakonec byl společně se starostou
San Francisca zavražděn svým bývalým kolegou Da-
nem Whitem. Přestože „starosta Castro distriktu“ ze-
mřel, jeho jméno bude navždy znamenat začátek nové
éry porozumění a tolerance jak v jeho komunitě, tak na
celém světě. Režie: Gus Van Sant. Hrají: Emile Hirsch,
James Franco, Josh Brolin, Sean Penn. Americké fi l-
mové drama oceněné 2 OSCARY – premiéra. Vstupné
64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

 úterý 7. – 8.30 a 10.45 hodin školní předsta-
vení pro SOŠ a Gymnázium Jana Pivečky s be-

stojí, že udržuje zná-udržu udržubí sexxuální pomůcky. Za zmínku stoj
o manželkou Katie. Kdyžou Katieouo emost i ss nespokojenou Ozzieho m

práci u CIA, rozhodne se ve rozhodnrozhodnOzzie deefi nitivně přijde o prá
osti napsat vzpomínkovou knihu. mínkovoumínkovou své slastnéné nevědomosti 

e si jeho žena chystá vhodnou půdu tá vhodnotá vhodnouBBohužel neetuší, že si
ukopisu z jeho počítače se zmocní. Disk če se zmocnče se zmocnproo rozvod aa ruko

m dostane do rukou potrhlé zaměstnankyni hlé zaměstnhlé zamě nse omomylem dd
ra Lindy a jejímu natvrdlému kolegovy Chadu mu kolegovy mu kolegovy fi tcenntra L

ldheimerovi. Oba prosťáčci v tom vidí báječnou pří-om vidí báječnom vidí báječnFeldhe
ležitost, jak přijít k nějaké hotovosti, a tak nelení svůj vosti, a tak nelevosti, a tak n elež
objev nabídnout komu jinému, než Rusům! Okamžitě než Rusům! Oknež Rusům! k
se ovšem spustí řetězec událostí, které ukážou, jak taj-stí, které ukážou,stí, které ukážo ,
né vlastně tajné služby můžouou být. ou Režie: el Coen,Joee
Ethan Coen. Hrají: Brad Pitt, Frances McDormand, Ge-FFranrancesces McDormaFrances McDor a
orge Clooney, John Malkovich. Premiéra americké ko-ich. Premiéra amemerrich. Premiéra ameri
medie. Vstupné 64 + 1 Kč, DO 12 LET NEVHODNÝ.DO 12 LET NEVHODDO 12 LET NEV D

 čtvrtek 23. – 9 hodin 
KRAKONOŠ A PYTLLÁKL – ch fi lmů Pásmo kráátkýtkýccc

pro děti mateřských školol. Vstup zdarma.ol
 čtvrtek 23. – 17 a 200 h0 hodiodinn 0

SPIRIT – Příběh zavražděného policisty Dennyho zavražděného polioliciscistyty DDzavražděného policisty D
Colta (Gabriel Macht), který se za záhadných okolnos-t), který se za záhadných ot), k ch o
tí vrací na svět jako maskovaný bojovník se zločinem, maskovaný bojovník se zl maskovaný bojovní e zll
známý pod pseudonymem Spirit. Ve snaze zbavit Cen-nymem Spirit. Ve snaze zbaonymem Spirit. Ve snaze zba
tral City zločinu se pouští do boje s těmi nejhoršími se pouští do boje s těmi nejse ští do bo s těmi nej
kriminálními živly a nezastaví se před ničím, dokudvly a nezastaví se před ničímvl  a nezastaví se ed ničím
nedojde spravedlnosti ten nejobávanější a nejšílenějšídlnosti ten nejobávanější a nejdlnosti ten nejobávanější a nej
z nich – Octopus (Samuel L. Jackson). Spiritovy osudy us (Samuel L. Jackson). Spiritovus (Samuel L. Jackson). Spiritov
jsou ale úzce propleteny i s celou řadou půvabných žen, propleteny i s celou řadou půvabnpropleteny i s celou řadou půvabn
ať už jde o Octopusovu pobočnici Silken Floss (Scarlett ctopusovu pobočnici Silken Floss ctopusovu pobočnici Silken Floss 
Johansson), svůdnou zlodějku Sand Saref (Eva Mendes) svůdnou zlodějku Sand Saref (Eva Msvůdnou zlodějku Sand Saref (Eva M
či třeba šílenou tanečnici a vrhačku nožů Plaster of Pa-nou tanečnici a vrhačku nožů Plastenou tanečnici a vrhačku nožů Plast
ris (Paz Veega). eg Režie: Frank Miller. Hrají: n Lauria,Dann
Eva Mendes, Gabriel Macht, Paz Vega, Samuel L. Jack-dedess, GabGa riel Macht, Paz Vega, Samuedes, Gabriel Macht, Paz Vega, Samue
son, Satan Paulson, Scarlett Johansson. Americké akční an Paulson, Scarletlett Jt Johaohansson. American Paulson, Scarlett Johansson. Americ
drama – premiéra. Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET NE-– premiéra. Vstupné 64 + 1 Kč.Kč DO DO 12 12 – premiéra. Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 
VHODNDNÝ .DN

 needěle 26. – 20 hodine
CCHE GUEVARA – REVOLUCEC – adu 1956.26. listopaa

Fidel Castro se plaví na Kubu s osmdesáti povstalci. Jed-del Castro se plaví na Kubu s osmdesáti povstdel Castro se aví na esáti povst
ním z nich je i Ernesto „Che“ Guevara, argentinský dok-m z nich je i Ernesto „Che“ Guevara, argentinm z nich je i Ernesto „Che“ Guevara, arg nn
tor, který sdílí s Castrem společný cíl – svrhnout zko-or, který sdílí s Castrem společný cíl – svrhnor, který sdílí s Castrem společný cíl – svrhn
rumpovanou diktaturu Fulgencia Batisty. Che se proje-rumpovanou diktaturu Fulgencia Batisty. Cherumpovanou diktaturu Fulgencia Batisty. Che

vojí umě-ví jako nepostradatelný bojovník, rychle si osví o n stradatel ovník, chle si osv
do boje,ní partizánského boje. Jakmile se Che pustíí 

ánský lid. s nadšením ho oslavují jeho velitelé i kubáá
bánské re-Tento fi lm zachycuje vzestup Che během kubb
vi revolu-voluce, ood dd doktoktora – přes velitele – k hrdinovv

ce. Režie: Steven Soded rberberghrgh. Hrají: Del Toro,Benicio 
orría, San-Demián Bichir, Elvira Mínguez, Jorgee Pe Perugrugoo
. Vstupné tiago Cabrera. Filmové drama USA. Premiéraa

64 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!
 čtvrtek 30. – 20 hodin fi lmový klub

BABIČKA – mužů své 55letá Tamara má už dost mm
í, zatrpklé generaerace,ce, kt které vidí jako neustále rozumujícíí

Zralá, mír-a zbavené všechh id ideáleálů.ů. Podává si inzerát: ZZ
Přihlásilo ně zvrhlá žena, hledá chlapce od d 1818 dodo 24 24 let. 
lá, než tří-se jí 650 chlapců. Od té doby nic jiného neděl

nimi. Záhydí inzeráty, vybírá si chlapce a setkává se s nn
, léčitelkuzjistí, že jim nahrazuje matku, učitelku sexuu
e musí vy-duše. Dokumentární fi lm o babičce, která see

rovnat nejen se stárnutím. Režie: ussi.  Zuzana Piuu Hrají:
ovička, Ta-Broňa Markušová, Lukáš Chládek, Matej Boroo
ho fi lmu vemara Archlebová. Premiéra česko-slovenskéhh
ého klubu slovenském znění. Vstupné: členové Filmovéé

20 + 1, ostatní 70 + 1 Kč. TUPNO!MLÁDEŽI NEPŘÍSTT
Pod sloganem ART KINO uvádí ny fi lmy ur-jsou zařazenn
čené především náročnějším divákům. 
Projekt „Film a škola“ n grantem  je spolufi nancovánn
Zlínského kraje.
Změna programu vyhrazena. denou jazy-Tituly s neuvedd

.kovou verzí jsou v původním znění s titulky..
 108Informace o programu na telefonu 577 3411

a www.mesto-slavicin.cz.


