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Předzahrádka u bowlingu 
– ano či ne?

jsou to např. projekty oprav mostu v Nevšové
nebo úpravy veřejného prostranství v Div-
nicích. Věříme, že i tam se podaří potřebné
fi nanční prostředky získat. Na spolufi nan-
cování všech projektů je v rozpočtu města
vyčleněna částka 6,1 mil. Kč.

Na investice z vlastních finančních
prostředků tak již mnoho peněz nezbývá.
Ve Slavičíně mohu snad jen zmínit řešení
parkování v ulici K Hájenkám, kde bychom
chtěli nákladem 730 tis. Kč vytvořit 19 šik-
mých stání a vymístit tak parkující auta z ko-
munikace, úpravu bývalé autobusové točny
na sídlišti Vlára k parkování automobilů
(300 tis. Kč) nebo výstavbu chodníku v ulici
L. Výducha (150 tis. Kč). V rámci bytových
a nebytových prostor města se například
Sokolovna dočká nové kotelny (770 tis. Kč),
nebo hospoda v Divnicích dostane nová okna
a fasádu (430 tis. Kč).

Myslím, že průběh roku 2010 ukáže, které
investiční akce či opravy budou realizovat 
také jednotlivé osadní výbory v místních čás-
tech. Co prozatím bohužel v rozpočtu nena-
jdeme, je vybudování míst k odpočinku pro
rodiče s dětmi v Divnicích, Hrádku a v Nev-
šové. Nicméně návrhy v tuto dobu vznikají
na papíře a budeme se snažit v průběhu
roku nalézt nejenom vhodná místa a náplň
těchto míst, ale zejména jejich fi nancování.
Další měsíce roku 2010 nám také ukáží,
které z připravených projektů dojdou až do
stádia realizace. Jsem přesvědčen o tom, že
jich bude celá řada, a že každý svým dílem
přispěje k dalšímu rozvoji našeho města.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Město Slavičín projednává v součas-
né době žádost o stanovisko k žádosti 
o změnu využití části parkoviště před 
bowlingem na sídlišti Malé Pole na ven-
kovní obslužná místa, tzv. restaurační za-
hrádku. V této věci si dovolujeme pozvat 
občany na veřejné projednávání tohoto
záměru, které se uskuteční ve středu 
14. dubna 2010 v 15 hodin v zasedací
místnosti v prvním patře Radnice.

Výstupy z veřejného projednávání bu-
dou sloužit jako podklad pro rozhodování 
rady města, proto pokud chcete vyjádřit 
své stanovisko a diskutovat s předklada-
telem návrhu, máte ideální příležitost.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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Město Slavičín ve spoluppráci s Česským svazem chovattelů Hrádek zve na

SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK
v neděli 25. dubna 2010 

ve Slavičíně na Horním náměstíčín
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Rozpočet města na rok 2010
Zastupitelstvo města na svém zasedání 

dne 24. února 2010 schválilo rozpočet města 
Slavičín na rok 2010. Jak jsme tedy hospoda-
řili v roce 2009 a jak vypadá rozpočet města 
na rok 2010? 

Hospodaření města v roce 2009 skončilo 
i přes negativní dopady fi nanční krize pře-
bytkem ve výši 530 tis. Kč. A to i přesto, že 
rok 2009 byl pro město historicky nejhorší 
co do propadu daňových příjmů. Příjmy se 
snížily o 13,9 %, tedy o 7,8 mil. Kč. Protože 
jsme snížení příjmů očekávali, provedli jsme 
již v předstihu na jaře roku 2009 restrikce 
v rozpočtu pozastavením některých inves-
tičních akcí a omezili výdaje na opravu 
a údržbu ve školách a školských zařízeních. 
Dále jsme propad v příjmech nahradili také 
prodejem plynovodů, které byly v majetku 
města.

Daňové příjmy rozpočtu na rok 2010 
očekáváme ve výši 49,6 mil. Kč, což je o cca 
1,3 mil. Kč více než v roce 2009. To je samo-
zřejmě hluboko pod skutečností roku 2008 
(56,096 mil. Kč) a svědčí to o nepříjemné 
skutečnosti, že i v letošním roce nám bu-
dou chybět fi nanční prostředky na mnohé 
záměry. Proto je i v roce 2010 naším cílem 
realizovat především projekty, na které se 
podaří získat dotace z národních či evrop-
ských zdrojů. Plně z vlastních fi nančních 
prostředků pak realizovat pouze akce, které 
již považujeme za nezbytné, a které z cizích 

zdrojů ani nemohou být kofi nancovány.
Rozpočet města Slavičín na rok 2010

vypadá ve „velkých“ číslech takto :
Příjmy běžného roku 111 263 tis. Kč
Výdaje běžného roku 105 081 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů + 6 182 tis. Kč
s tím, že splátky úvěrů a půjček ve výši

25 995 tis. Kč budou hrazeny z těchto zdrojů:
- kladné saldo příjmů a výdajů běžného

roku 2010 + 6 182 tis. Kč
- zůstatek prostředků na účtech města

z minulých let 530 tis. Kč
- přijetí úvěrů v roce 2010 19 283 tis. Kč
Úvěry budou krátkodobé a budou splace-

ny v roce 2011 z běžných příjmů a z vyúčto-
vání dotací z roku 2010. V letošním roce nás 
čeká realizace investičních akcí, na které se 
podařilo získat dotace, a to zateplení budovy 
městského úřadu (7,946 mil. Kč), zateplení 
nemocnice (6,596 mil. Kč), cyklostezka Sla-
vičín – Hrádek (5,8 mil. Kč) a rekonstrukce 
autobusové zastávky Vlára (0,6 mil. Kč). 
Celková výše nákladů u těchto projektů činí 
20,942 mil. Kč. Nicméně v rozpočtu města je 
uvedeno dalších 15 projektů, z nichž některé 
byly podány a čekáme na výsledek, jiné jsou 
ve stadiu zpracovávání a budou uplatněny 
do příslušných výzev. Předpokládáme tak, 
že v průběhu roku bude zahájena realizace 
dalších projektů. Projekty se týkají všech čás-
tí města – kromě již zmíněné cyklostezky do 
Hrádku, která má již zajištěno fi nancování, 
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo města Slavičín na svém 

XXI. zasedání mj.: 
 schválilo
 rozpočet města Slavičín na rok 2010, 
 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Charitě sv. Vojtěcha Slavičín ve výši 
230 000 Kč, 
 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
FC TVD Slavičín ve výši 600 000 Kč na 
fi nancování účasti fotbalového oddílu 
v moravskoslezské lize,
 rozpočtový výhled města Slavičín na 
období 2011 – 2013,
 poskytnutí daru Římskokatolické far-
nosti Slavičín na opravu střechy kostela 
sv. Vojtěcha ve Slavičíně, a to 30 m3 dřeva.

Rada města Slavičín na své 85. a 86. 
schůzi mj.: 
 vyhlásila záměr
 na prodej bytové jednotky č. 851/32 
(byt č. 47 D 2.3.) včetně příslušenství 
a podílu na společných částech domu 
č. p. 851 a na pozemku parc. č. st. 1308, 
vše v k. ú. Slavičín,
 vzala na vědomí
 zprávu o činnosti městské policie za 
rok 2009,
 výroční zprávu o činnosti v oblasti 
poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, 
zprávu o řešení stížností a peticí 
podaných na MěÚ Slavičín v roce 2009,
 schválila
 výsledek hospodaření příspěvkové 
organizace Městská nemocnice Slavičín 
za rok 2009: náklady – 29 984 998,83 Kč, 
výnosy – 28 489 803,39 Kč, ztráta – 
1 495 195,44 Kč,
 úhradu ztráty hospodaření Městské 
nemocnice Slavičín za rok 2009 ve výši 
1 495 195,44 Kč z rozpočtu města Slavičín 
na rok 2010,
 rozpis závazných ukazatelů rozpočtu 
města Slavičín na rok 2010, 
 rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce na akci „RPS – Slavičín, 
Regenerace panelového sídliště Slavičín 
– Malé Pole“, za cenu obvyklou vč. DPH 
po částech. Část 1 – Úprava č. 2 Oprava 
chodníků za cenu ve výši 2 819 443 Kč, 
část 2 – Úprava komunikací a parkovišť 
za cenu 1 310 189 Kč, část 5 – Úprava č. 7 
Doplnění zeleně a městského mobiliáře 
za cenu 142 820 Kč, část 6 – Úprava č. 8 
Úpravy dětských hřišť za cenu 708 223 Kč, 
uchazeči EUROVIA CS, a. s., závod Zlín 
a část 3 – Úprava odpadového hospodář-
ství za cenu 81 000 Kč, část 4 – Rekonstruk-
ce veřejného osvětlení za cenu 501 580 Kč 
uchazeči Služby města Slavičína, s. r. o., 
o zadání zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Cyklostezka Slavi-
čín – Hrádek“, za cenu obvyklou ve výši 
5 595 433 Kč vč. DPH, uchazeči EUROVIA 
CS, a. s., závod Zlín.
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva 
města Slavičín a Rady města Slavičín jsou 
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz. 

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě
Slavičín koresponduje s negativním vývojem
hospodářské situace v celé České republice.

K 31. 12. 2009 bylo na úřadu práce evi-
dováno 410 uchazečů o zaměstnání z města
Slavičín, ve srovnání s koncem roku 2008
došlo k navýšení počtu uchazečů o zaměst-
nání o 180 osob, tj. nárůst o 78,3 %.

Míra nezaměstnanosti ve městě Sla-
vičín se v průběhu celého roku 2009
pohybovala nad průměrnou mírou neza-
městnanosti okresu Zlín i celé České re-
publiky. K 31. 12. 2009 dosahovala 11,11 %

Situace na trhu práce v roce 2009 ve městě Slavičín
Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Slavičín v roce 2009

(v okrese Zlín činila 9,62 %) a v meziročním 
srovnání došlo k nárůstu míry nezaměstna-
nosti o 4,98 % (k 31. 12. 2008 byla 6,13 %).

Meziročně došlo i k poklesu volných 
pracovních míst ve Slavičíně, a to o 54 %. 
K 31. 12. 2009 připadalo na jedno volné 
pracovní místo 68 uchazečů o zaměstnání 
(k 31. 12. 2008 se jednalo o 18 uchazečů).

V roce 2009 bylo ve městě Slavičín v rám-
ci aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu 
práce ve Zlíně fi nančně podpořeno celkem 
44 zřízených či vyhrazených pracovních 
míst. Zdroj:  Úřad práce ve Zlíně

Jak jsme již dříve informovali, byla dokon-
čena realizační fáze projektu „Cyklotrasa
Slavičín – Nevšová – Luhačovice“.

Tato cyklotrasa je v nadcházejícím jar-
ním období připravena na zahájení cyklo-
turistické sezóny. Napojení cyklotrasy na
lázeňské město Luhačovice bude jistě novým
lákadlem jak pro cykloturisty z obou stran
hranice, tak pro aktivní sportovce – třeba
z cyklistického oddílu Dubnica nad Váhom.
Cyklisté určitě ocení nejen krásnou krajinu,
ale také si pořádně šlápnou do pedálů. Že Bílé
Karpaty nejsou žádná Haná, to je prostě fakt 
a krásu okolní krajiny jistě docení všichni
uživatelé cyklotrasy.

Místním cyklistům i cykloturistům jistě
zpříjemní jízdu také nově budovaná cyk-

Cyklotrasa Slavičín – Nevšová – Luhačovice 
lotrasa Slavičín – Hrádek, kterou začneme 
budovat již v jarních měsících. Na měsíc 
květen pak připravujeme spolu s naším 
cyklistickým oddílem a se slovenskými 
partnery první větší akci – a to závod pod 
názvem „Slavičínský bajkap“. Bližší infor-
maci a pozvánku zveřejníme v květnovém 
čísle zpravodaje.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Tento projekt je spolufinancován Ev-
ropským fondem pro regionální rozvoj 
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.



Duben/20103

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

po zimní údržbě před svým domem, chci
poděkovat. Pomáhají tomu, aby bylo na jaře
město dříve čisté, lépe se po chodnících
chodilo a snížila se prašnost.

Zarůstání chodníku travou se děje ze-
jména tam, kde je malá frekvence chodců.
Odstranění nežádoucí trávy je opět věcí
Služeb města Slavičína, které k těmto
pracím využívají jak vlastní zaměstnance,
tak poslední dobou stále více občany z řad
nezaměstnaných. A to je určitě dobře. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Bude ve Slavičíně automat na čerstvé
mléko? 

Zavedení prodeje čerstvého mléka z au-
tomatů se pro mnohé občany sousedních
měst stalo již samozřejmostí. Byl bych rád,
kdyby tomu tak bylo i ve Slavičíně. Proto
jsme v minulém měsíci začali tuto záležitost 
projednávat s fi rmou, která by dodávku
mléka dokázala zajistit. Jedná se o prodej
čerstvého mléka, a to přímo od zdroje. Mléko
se do automatů dodává max. do 24 hodin od
dojení. Je neodstředěné, naskýtá širokou
možnost domácího zpracování – smetana,
tvaroh, sýry, jogurt, kefír apod. Podmínkou
je, aby se v blízkosti našeho města našel
investor automatu a dodavatel dostatečného
množství kvalitního mléka. Je předpoklad,
že se takového dodavatele podaří zajistit 
a že v našem městě takový automat bude.
Pro jeho umístění bylo vytipováno několik
vhodných variant. Mělo by to být v blízkosti
centra města, případně v silně osídlených
lokalitách.

Naši nabídku fi rma posoudí a po dohodě
s městem se rozhodne, zda projekt bude reali-
zovat a které místo pro ni bude nejvhodnější.

V novinách jsme se mohli dočíst, že Sla-
vičín je jedno z měst, kde by se měla rušit 
stanice Hasičského záchranného sboru.
Je to pravda?

Tuto novinovou zprávu jsme zaznamenali
i my. Neprodleně poté, co jsem tuto informaci
dostal, jsem záležitost projednal s náměst-

Ptají se lidé…
Proč mi dopis z městského úřadu

doručila městská policie? To nemá nic
jiného na práci?

Doručování písemností městskou
policií je v souladu se zákony a je možno
jí využít. Již dříve jsme veřejnost infor-
movali, že tak budeme činit, a to zejména
z ekonomických důvodů. Poštovní poplat-
ky jsou totiž dnes, zejména u písemností
s doručenkou, takřka horentní. Pokud
využíváme služeb městské policie, která
tuto činnost provádí v rámci své běžné
pochůzkové činnosti po městě, pak zjišťu-
jeme, že tato forma doručování šetří městu
ročně desítky tisíc korun. Navíc se touto
formou doručování rapidně zvyšuje úspěš-
nost doručení osobám, které se přebírání
písemností z jakýchkoliv důvodů vyhýbají.

Proč chcete odstraňovat klepače ko-
berců na sídlištích? To je přeci nesmysl 
– klepače plní svou funkci. 

O této záležitosti jsme psali v lednovém
čísle zpravodaje a tazatel evidentně sděle-
ní nepochopil. Tedy stručně znovu – my
z vlastní vůle žádné klepače odstraňovat 
nechceme. Pokud by se měl některý kle-
pač odstraňovat, byl by k tomu potřeba
souhlas okolních domů (tedy společenství
vlastníků jednotek). To je obsah lednového
sdělení a nic se na něm nemění. 

Kdo odpovídá za údržbu chodníků
v Hrádecké ulici? Na chodníku je ještě
posypový materiál od zimy a je zarostený 
travou.

Za zimní i letní běžnou údržbu chod-
níků ve městě zodpovídá město Slavičín.
Město prostřednictvím Služeb města
Slavičína provádí zimní údržbu a posyp
a samozřejmě na jaře zajistí také úklid.
Nicméně vše nebude zameteno samozřej-
mě hned první den, kdy roztaje sníh. Všem
občanům, kteří na jaře zametají chodník

kem ředitelky HZS Zlínského kraje. Byl 
jsem ujištěn, že o rušení pracoviště ve 
Slavičíně se neuvažuje. 

Nevím, kde novináři takové zprávy be-
rou, asi by si měli lépe ověřovat informace, 
které zveřejňují. 

Jak je to s novou autobusovou zastávkou 
na Vláře? Bylo řečeno, že její realizace je 
odvislá od získání dotace. Bude zastávka 
v této části Slavičína opravena?

Ano, máte pravdu, v minulém roce jsem 
Vás informoval o záměru opravy staré 
autobusové zastávky na Vláře, o tom, že 
zastávka je nevzhledná a velká a že by se 
i tato část města měla upravit. V průběhu 
minulého roku jsme připravili žádost o do-
taci. Prostřednictvím Místní akční skupiny 
Luhačovské Zálesí programu LEADER se 
nám podařilo fi nanční prostředky získat. 
Dnes nám již nic nebrání tomu, abychom 
starou autobusovou zastávku nahradili 
novou a upravili i její okolí. Termín reali-
zace zatím stanoven nebyl, dle investičního 
záměru by to mělo být do konce měsíce 
července 2010. 

A nyní si dovolím reagovat na připo-
mínku, která zazněla na fašankovém 
plese při pochovávání basy. Otázka zně-
la: „Proč tento ples nebyl o týden dříve, 
v sobotu, kdy byly fašanky?“

Nejdříve chci touto cestou poděkovat 
slavičínským hasičům za to, že ples uspořá-
dali a že obnovili tradici pochovávání basy 
ve Slavičíně. Nejenom my, kteří jsme tento 
ples navštívili, si jistě přejeme, aby tato 
obnovená tradice pokračovala i v příštích 
letech. A nyní k dotazu, proč ples nebyl 
o týden dříve? 

Odpověď je jednoduchá. O pořádaní 
plesů je ve Slavičíně velký zájem. Plesová 
sezona je zahájena první lednovou sobotou 
a končí až v měsíci březnu. Proto je nutno 
termín objednat včas. Pro příští rok je ten 
správný „fašankový“ termín již zajištěn.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Město Slavičín v souladu s ustano-
vením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, vyhlásilo záměr na prodej 
nemovitého majetku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová jednot-
ka č. 597/9, zapsaná v katastru nemovi-
tostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, katastrální pracoviště Valašské 
Klobouky, na listu vlastnictví číslo 3171 
pro obec a katastrální území Slavičín, 
včetně příslušenství a podílu na pozemku 
parc. č. st. 1029.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím 
o velikosti 3 + 1 o celkové podlahové 
ploše 60,93 m2, v 3. nadzemním podla-
ží budovy č. p. 597 v ulici Okružní ve 
čtvrti Malé Pole ve Slavičíně a podíl na 

Nabídka na prodej bytu společných částech budovy č. p. 597 a na
pozemku parc. č. st. 1029.

Výběrové řízení na kupujícího, které 
bude provedeno formou aukce, proběhne
dne 5. května 2010 v 15.30 hodin v zaseda-
cí místnosti budovy radnice ve Slavičíně
(suterén, dveře č. 115)

Prohlídka bytové jednotky proběhne 
dne 14. dubna 2010 od 10 do 11 hodin a od
15 do 16 hodin.

PPodmmínkyy vvvýběrovvvého řízenní:    
účastníci: 
bez omezení s podmínkou úhrady kauce
nejnižší podání: 800 000 Kč
minimální příhoz: 20 000 Kč
kauce: 20 000 Kč
způsob úhrady kauce: 
pouze bankovním převodem nebo vkladem
hotovosti v bance na účet města Slavičín ve-

dený u KB, a. s., č. ú. 6015-2924661/0100,
variabilní symbol IČ nebo RČ
 lhůta pro složení kauce: začíná běžet 
dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí
zahájením výběrového řízení, tj. 5. 5. 2010 
v 15.30 hodin. Kauce složená bankovním 
převodem musí být do skončení lhůty pro 
zahájení výběrového řízení připsána na 
účet města Slavičín. 
Účastníkům výběrového řízení, kteří 
neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací 
kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do pěti pracovních dnů ode dne konání
výběrového řízení.
splatnost kupní ceny: do 60 dnů od 
schválení prodeje Zastupitelstvem města 
Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Marti-
na Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM, 
tel.: 577 004 830. 
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V rámci jarního úklidu našeho města budou
v níže uvedených termínech a místech
rozmístěny velkoobjemové kontejnery na
domovní odpad.
V termínu 7. – 9. dubna 
 Slavičín
- ulice Luhačovská (u RD č. p. 250)
- ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)
- křižovatka ulic Žižkovská – Tržní
 Hrádek – u Speciální školy
 Divnice – u RD Palkovičových 

V termínu 14. – 16. dubna
 Slavičín
- křižovatka ulic Nad Výpustou – Příčná
- křižovatka ulic Mladotická – Úvoz
- ulice Jasmínová (za RD ing. Fojtíka)
- Lukšín (u Pivečkova lesoparku)
 Hrádek
-  prostranství před Klempířstvím p. Luky
Upozorňujeme obyvatele našeho města, že

Jarní úklid
S jarem opět přichází narození ob-

rovského množství nechtěných koťat.
Mnohá z nich jsou krutě sprovozena ze
světa – utopena, ubita, upálena…, jiná
umírají pomalu hlady a na nemoci. Je to
kruté a krátkozraké řešení – kočka, která
takto přijde o svá koťata, se nechá znovu
nakrýt a přivede na svět další chudáky.

V lepším případě se koťata dostanou
do depozit a útulků, která se ale potýkají
s nedostatkem míst a fi nancí.

Pokud nám není život kočky lhostejný
(a neměl by být ), necháme ji vykastrovat.
Proč? Zamezíme utrpení koček a koťat,
stovkám úhynů za příšerných podmínek.
Nechte tedy vykastrovat své kočky, ale
i kočky, o kterých víte, že nikomu nepa-
tří nebo jejichž majitelé se nepostarají
o koťata.

Kastrace není nic proti přírodě, nao-
pak proti přírodě a v rozporu se zákonem
je takové zabíjení nechtěných mláďat.

Ostatní důvody pro kastraci:
 Kastrace je nenáročná operace.
 Výrazně se sníží možnost přenosu
smrtelných kočičích nemocí (slinami
při rvačkách).
 Kočka není po kastraci smutná ani
líná a stále chytá myši.
 Kocouři se neperou, drží se doma,
snižuje se tak množství poranění. Ne-
značkují svoje teritorium silně páchnoucí
močí (venku i v domě). Snižuje se pravdě-
podobnost, že skončí pod koly aut. Dožijí
se vyššího věku. Nekastrovaný kocour se
dožívá průměrného věku 2 let.
 Není pravdou, že kočka musí mít ale-
spoň jeden vrh.
 Už 6měsíční kočka může zabřeznout.
 Kastráti nejsou před ostatními koč-
kami znevýhodněni. Jejich postavení ve
smečce se nemění.
 Kastrace je pro zvíře prospěšná i psy-
chicky.

Vhodná doba pro kastraci: kočka 5 – 5,5
měsíce, kocour kolem 7. měsíce.

Město Slavičín za podpory pana mís-
tostarosty Studeníka zavedlo kastrační
program v roce 2008.

„Finanční spoluúčast města Slavičín
na kastraci kočky je 200 Kč a na kastraci
kocoura 100 Kč v jednom kalendářním
roce, na čtvrté a další zvíře jednoho ža-
datele je výše krácena na 100 Kč u kočky
a 50 Kč u kocoura v jednom kalendářním
roce,“ uvádí místostarosta města Pavel
Studeník.

A jaké jsou podmínky pro využití
tohoto programu? Žadatel musí mít tr-
valé bydliště na území města Slavičína,
povinnou přílohou žádosti je originální
doklad za provedenou kastraci.

„Jednotlivé žádosti jsou uplatňovány
na odboru životního prostředí a správy
majetku MěÚ Slavičín. V roce 2008 bylo
vyřízeno 26 žádostí, o rok později již 31
žádostí,“ dodal pan místostarosta.

A na závěr ještě jeden citát: Stáváš se
navždy zodpovědným za to, cos k sobě
připoutal. (Saint Antoine De Exupéry)

Lenka Koncerová

Nemnožte nás, nechceme umírat –
 využijte pomoci města

do těchto přistavovaných kontejnerů nelze
v žádném případě odkládat nebezpečné od-
pady – např. olověné akumulátory, olejové
fi ltry, upotřebené motorové a převodové
oleje, kyseliny, zářivky, ledničky, televi-
zory, monitory, domácí elektroniku apod.
a bioodpad (listí, tráva, posekané keře nebo
větve atd.). Nebezpečné odpady je možné
předat pouze při pravidelných sběrech
prováděných fi rmou JOGA Luhačovice
(2x ročně) nebo přímo ve sběrném dvoře
v areálu Služeb města Slavičína, s. r. o. 

Otvírací doba sběrného dvora
v areálu Služeb města Slavičína
Pondělí, středa, pátek 8.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek 8.00 – 14.30 hod.
První sobota v měsíci 8.00 – 12.00 hod.
Otvírací doba sběrného místa
u kotelny na sídlišti Malé Pole
Úterý, čtvrtek 12.00 – 16.00 hod.
Sobota 8.00 – 12.00 hod.

Služby města Slavičína, s. r. o.

Potvrdila to nedávno vyhlášená již druhá
výzva Místní akční skupiny Luhačovského
Zálesí projektu „Luhačovské Zálesí – region
zdraví, krásy a prosperity“. Bylo vybráno
17 projektů, přičemž obce předložily deset 
projektů a zbývajících sedm investičních
záměrů bylo připraveno neziskovým sek-
torem. Projekty obcí směřovaly zejména do
úprav veřejného prostranství, jako je tomu
například u akce „Divnice – úprava veřejné-
ho prostranství“, jejímž žadatelem je město
Slavičín. Jedná se o řešení havarijního stavu
kamenné opěrné zídky u bývalé základní
školy. Tím, že zídka bude stržena a odstraní
se část terénu a provede se nové vysvahování,
vznikne v centru obce nový prostor. Nová
plocha bude ze zámkové dlažby, upraven
bude i přilehlý chodník. Realizace je naplá-
nována na druhou polovinu letošního roku.
Součástí projektu je i úprava travnaté plochy
vedle hlavního vstupu do budovy, kde budou
instalovány herní prvky pro malé děti. Do
obnovy a rozvoje vesnic směřovaly i projek-
ty obcí Petrůvka, Horní Lhota, Ludkovice
a městyse Pozlovice.

Úspěšné projekty předložily i neziskové
organizace působící na území města Slavi-
čína. Pod výstižným názvem „Pomáháme
lidem – pomozte nám“, bude realizován
projekt Charity sv. Vojtěcha Slavičín. Starý
vilový dům, ve kterém sídlí Charita, byl
vybudován v 60. letech minulého století.
Původní stará nevyhovující okna a dveře
a vlhkost zdiva hodně znesnadňují život 
tohoto sociálního centra. Odstranění těchto
zásadních stavebních nedostatků by mělo
být provedeno v letních měsících roku 2010.
Úspěšným je i záměr Nadace Jana Pivečky
„KamPak? No přece k nám!“ řešící staveb-
ní obnovu a vybavení pro nízkoprahové
zařízení, které je primárně určeno věkové
skupině od 15 do 26 let. Byl podpořen i pro-

jekt Občanského sdružení R-Ego, který řeší
rekonstrukci střechy stávající budovy po-
radenského centra č. p. 19. Toto zařízení je
určeno dětem od 7 do 18 let. Finanční pomoc
z této výzvy směřuje i TK Slavičín, o. s., do
stavebních úprav Sportovního a rekreačního
areálu OÁZA, který se nachází při cestě ze
Slavičína do lázeňského města Luhačovice.

Ke zvýšení kvality občanského vybavení
a služeb v obcích byly zaměřeny nejenom
projekty MS Sudinka – Petrůvka, TJ Sokol
Pozlovice a Římskokatolické farnosti Pozlo-
vice, ale i projekty obcí Doubravy, Podhradí,
Biskupice, Dobrkovice a Provodov. Všem
žadatelům gratulujeme k výběru v rámci
výběrové komise a přejeme hodně zdaru při
následné administraci a realizaci projektů.

Zajímavou nabídkou pro získání dotace
je i možnost zateplování budov v rámci pro-
gramu Zelená úsporám. Rady můžete získat 
i na kontaktním místě MěÚ ve Slavičíně,
v přízemí, dveře č. 208. Úřední hodiny jsou
stanoveny na pondělí od 13.00 do 17.00 ho-
din. Informace zájemcům je zde připraven
poskytovat projektový tým MAS Luhačovské
Zálesí v čele s RNDr. Romanem Kašparem
(mobil 774 230 210) nebo se můžete obrátit na
mne. Tento pracovní tým je připraven podat 
pomocnou ruku i těm, kteří zvažují využití
aktivit Místní akční skupiny Luhačovské
Zálesí při obnově a rozvoji našeho regionu
a využít tak dotace Evropské unie založe-
né na principu LEADER. Další informace
o těchto aktivitách naleznete i na www.
luhacovskezalesi.cz. 

Tento projekt „Luhačovské Zálesí – region
zdraví, krásy a prosperity“ je spolufi nanco-
ván EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ
VENKOVA Programu rozvoje venkova ČR.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

V obcích je neustále co zlepšovat
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PPozorr, poo rráánu to ještě někkdeee klouužee

Dne 22. 2. 2010 v ranních hodinách
došlo na silnici II/493 mezi obcí Slavičín
a Petrůvka k havárii osobního vozidla.zidla. 
Řidička jedoucí ve směru jízdy ze Slavvičína 
na Petrůvku nepřizpůsobila v levotoočivé 
zatáčce rychlost jízdy vozidla stavu a po-
vaze vozovky, čímž na namrzlé vozzovce 
uvedla vozidlo do smyku, vyjela vppravo 
mimo vozovku, kde následně havaroovala 
do koryta potoka. U řidičky byla proveedenanaa 
dechová zkouška s negativním výsleddkemmm.  
Řidička byla rychlou záchrannou sluužbobobou 
následně převezena k dalšímu vyšeetřeřeřenííí 
do Krajské Baťovy nemocnice ve Zlínněě. NaNaNa 
místě byla přítomna i jednotka hasiččů ů ů zezeze 
Slavičína, která prováděla vytažení vooziiidddla 
zpět na silniční komunikaci.

DDěti ssi peeddoofi la u škol vvymmysslely

Zlínští kriminalisté dokončili vyššetřo-
vání případu podivných mužů, kteříí měli
sledovat a fotit děti u základních škol. 
Všech sedm nahlášených případů, které 
se měly stát v okrese Zlín, si děti vyymys-
lely. Informovala o tom mluvčí zlínskýchských
policistů Jana Bartíková. Vlna oznámení
o podezřelých mužích se podle mluvčí
spustila již začátkem roku. „Asi čtyřice-
tiletý člověk měl dětem nabízet peníze
nebo lízátko, pronásledovat je, nabízet jim
odvoz domů,“ uvedla Bartíková. Taková
oznámení přišla z Luhačovicka, Otrokovic,
Brumova-Bylnice či z Dolní Lhoty. „Případ
si dokonce převzala služba kriminální po-

Obvodní oddělení policie ČR ve Slavičíně informuje
licie a vyšetřování, která postupně všechny
děti za přítomnosti kurátora vyslechla,“
popisuje policistka. Vyšetřování ukázalo, že
původní oznámení bylo vymyšlené a po jeho
zveřejnění přišla vlna hysterie. „Vyděšené
děti hlásily průjezd červených aut kolemděti hlásily průjezd červených aut kolem
školy, přišlo jim popop dedezřz elé, i když se někdo
pouze zeeeptptptalalalnn na a accec stttu.u.u. KK Kriiimimiminananalililistss é ani jeden
přípípípadadad n n nepepepodddcececennnili aaa v v všššechhhnynyny dd důkůkůklalaladndndně pro-
věvěvěřřiřili. Z Z Z vlvlvlasaa tnnnííí zzkušušušenosstititi v v věěědí, že i ii z z z totot ho
nenenejbjbjbanálálálnějšího ozznánánámení se nakoneenec c c můmůmůžežž
vyvyvyklklkluubu at závažný tttrereressstný čin. To se e e tetetentntntoookráráát t t
naštštštěsěsstítítí n nnestalo,“““ d d dodddala Jananana B B Bartíkokokovávává.
Přestožežeže s sse ukukukázzzalooo, žžže papapanininikakaka kolemmm p p pooo-
dezřelých h h peeedod fi fifilůlůlů bbbylylylaaa zbbbyyytečečečná, policisté 
stále radí: NNNikdkddy y y neneneeušušušuuu kokokodddí p p přřřipomenout,  žežeže
dětititi nn neesesmí odededejjjíjíj t t s s ss cicicicizízízímmm m ččlčlověkěkěkememem n n nikikam,
popopodd d žážážáddnouu s s sebebbebezezzezajajajajímímímímmavavavější zzámámáminininkokoou!uu!
Poznamenalalalaa rororovnnnnvv ěžěěžěžž, , , žežeže p ppoololicie i nadálálálee e
přijímá innnffformrmrmaccce ee o přpřpřípípípadddnénénémmm podezřellléméém 
chování í í dododospspspělělělýcýcých mumuužůžůžů u u u zákákáklalall dních školll
nanana tísňoňoňovévévé lllince 111588. 

VVýměěna aauuttolékárrrniček
V V V cecc ntttrárárálnímmm regggisisisttrtru je vvv Č  essskukuku evido-

váno téméméměřěřěř 7 7 7,5,5,  mmmiliónununu mm motttorororovovovýcýcých vozidel.
Všechna budddouuu mumumusesesettt mímímítt od 1. ledna 2011
v povinné výbavě refl exní vestu a novou au-v povinné výbavě reflexní vestu a novou au-
tolékárničku splňující podmínky vyhlášky
ministerstva dopravy, která nabyla účinnosti
loni 15. září. 

Do autolékárniček přibude leták s in-
formacemi o poskytování první pomoci.
Dále musí nově obsahovat kvalitní patnác-
ticentimetrové nůžky v antikorozní úpravě,
resuscitační masku s antibakteriálním fi lt-
rem a fólii na přikrytí zraněného. Naopak

obvazy už nebudou muset být sterilní. 
Novými prvky lze doplnit i starší auto-
lékárničku. Rozhodně jednodušší je ale 
pořídit si novou. Nová lékárnička podraží 
zhruba o polovinu. Její cena bude nejméně 
300 korun. Lékárničku nejvíce prodražuje 30

suscitační maska, kterou dosud používali res
ětšinou jen záchranáři. vě

DDodáání ossooby do vvýkonnu trressttu
Dne 18. 2. 2010 byl hlídkou OO PČR 

a ulici Osvobození ve Slavičíně omezen na
a osobní svobodě místní občan, a to na na
ákladě příkazu k dodání do výkonu trestu. zá
ři zákroku nebylo použito donucovacích Př
ostředků a nedošlo ke zranění osob ani ke pr

kodě na majetku. Po provedení adminis-šk
ativních úkonů byl eskortován hlídkou tra
ohotovostního eskortního oddělení Zlín po
 Slavičína do věznice v Brně.ze

KKrádeež naafftty
V době od 21 hodin dne 1. 3. 2010 do 

5.30 hodin dne 2. 3. 2010 odcizil neznámý 15
achatel v obci Jestřabí v areálu bývalého pa
mědělského družstva z kolového bagru ze

po ucviknutí oka na víku nádrže celkem po
40litrů motorové nafty. 

V jednání pokračoval a ze tří náklad-
ních vozidel obdobným způsobem odcizil 
celkem 110 litrů motorové nafty a 2 ks 
autobaterií, čímž poškozené fi rmě způsobil 
škodu ve výši cca 13 800 Kč.

Npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení PČR

Naše taneční kroužky Extravagance
a kroužek břišních tanečnic vystupovaly
u příležitosti reprezentačního plesu Gym-
názia Jana Pivečky ve Slavičíně (26. 2. 2010).
Náš taneční kroužek Diskotance zpestřil
svým vystoupením maškarní ples ZŠ Malé
Pole Slavičín (27. 2. 2010).
 U příležitosti svátku žen se ženám
v Sokolovně Slavičín představily se svými
vystoupeními Diskotance I, Diskotance II
a břišní tanečnice.
Poslední březnový víkend patřil mj.
i svátku malých a velkých modelářů –
10. ročníku Slavičínského Šikuly. Ten
proběhl v areálu Sokolovny Slavičín ve
dnech 26. – 28. 3. 2010. Více o této akci
najdete v následujícím čísle Slavičínského
zpravodaje.
 Ve spolupráci s TJ Sokol Slavičín, Nada-
cí Jana Pivečky Slavičín a DDM Slavičín
připravujeme na 24. 4. 2010 Slavičínský 
trojboj ženských družstev „O pohár městav
Slavičína“.
Na období velikonočních prázdnin jsme
pro děti připravili dvě hlavní aktivity:

1. 4. 2010 zájezd do „Golden appel“ ve Zlíně 
na 3D fi lm Alenka v říši divů a 2. 4. 2010
zájezd do rodinného zábavního parku
Galaxie Zlín. 

V únorovém čísle Slavičínského zpravo-
daje jsme představili plánovanou nabídku
aktivit našeho zařízení na období letních
prázdnin s dovětkem, že nabídka je v pod-
statě ještě neúplná, tedy otevřená. V tomto
čísle Slavičínského zpravodaje přinášíme
zájemcům o naše aktivity další nabídku,
a to týdenní tématický příměstský tábor
pro děti předškolního věku (5 – 6 let); téma
bude „pohádka“ (stejné téma bude prolínat 
i týdenním tématickým příměstským tábo-
rem pro děti školního věku). 

Co se týče speciální nabídky pro děti
předškolního věku, s největší pravděpodob-
ností se tento příměstský tábor uskuteční
v době, kdy nebude provoz ani v jedné
z obou místních mateřských škol. Počet 
dětí na tento typ příměstského tábora bude
omezen. Bližší informace v DDM Slavičín.

PaedDr. Zdena Odehnalová

 Jménem školy a jménem našich žáků 
bych chtěl vyslovit velké poděkování za 
fi nanční dary Osadnímu výboru v Hrád-
ku z výtěžku akce „Rozsvícení vánočního 
stromu 2009“ a Českému svazu žen a SDH 
Slavičín z výtěžku akce „Fašanky 2010“. 
Poskytnuté prostředky budou použity 
výhradně pro potřeby žáků naší školy. 

S poděkováním Josef Fusek, 
Základní škola praktická a Základní 

škola speciální Slavičín v Hrádku

 „Přátelé z lásky“ sdružení pro han-
dicapované děti a mládež ze Slavičína 
a přilehlého okolí děkuje pořadatelům 
fašanků Svazu žen a SDH Slavičín za 
fi nanční částku 5 000 Kč, kterou využije 
na akce pořádané během roku.
 Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje 
Českému svazu žen za fi nanční dar. Díky 
Vašemu daru může Charita sv. Vojtěcha 
Slavičín pomáhat tam, kde je potřeba.
 Hasiči Slavičín děkují všem sponzo-
rům za bohatou tombolu na maškarním 
končinovém plese. Velký dík patří také 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na hladkém průběhu akce. 
Zároveň všem přejeme mnoho úspěchů 
v roce 2010.

Děkujeme za daryZprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
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AAktiviity gyyymmnáziaa

Obrovského úspěchu dosáhla skupina
francouzštinářů z třídy G-3, která zvítězila
v soutěži Frankofonie 2010. Jeden zástupce
třídy je pozván 19. března do Černínského
paláce v Praze na slavnostní recepci a pře-
dání cen.
Dne 24. února organizovalo naše gym-
názium okresní kolo Konverzační soutěže
v JA – kategorie IA, IIIB. Této soutěže se
zúčastnilo 16 škol. 
Třída G-2 měla možnost vyjet na astro-
nomický workshop do brněnské Hvězdárny
a planetária Mikuláše Koperníka dne 24.
února.
Dne 26. února se zúčastnilo 13 studentek
gymnázia odborné poznávací exkurze na Lé-
kařské a Přírodovědecké fakultě v Olomouci.
Koncem měsíce února a začátkem března
zahráli členové divadelního kroužku pod
vedením paní profesorky Černíčkové krátké
představení na téma „Slušné chování“ pro
žáky okolních základních škol (Rokytnice,
Pitín, Újezd, Dolní Lhota a Štítná nad Vláří).
Dne 1. března se konalo školní kolo pře-
hlídky dětských recitátorů, jehož vítězové
postoupili do kola okrskového, které se
konalo na ZŠ Vlára ve Slavičíně. V tomto
kole se na 3. místě v III. kategorii umístila
Kamila Nováková z primy a v IV. kategorii
skončila na 2. místě Barbora Němečková
z kvarty. Postoupila do kola okresního, které
se uskutečnilo na DDM v Napajedlech. 
 Dne 4. března proběhly obhajoby ročníko-
vých prací maturantů. Nejlepší práce z oborů
společenskovědných a přírodovědných
byly vybrány do okresního kola SOČ, které
proběhlo 31. března na SOŠ v Divnicích.
Dne 11. března navštívili studenti primy
a sekundy pohádkové divadelní představení
„Obušku z pytle ven“ v Městském divadle
ve Zlíně.
 V pátek 12. března proběhla vernisáž
k nové výstavě mladého architekta Martina
Tománka s názvem „Nebojme se velkoměsta“,
která bude přístupná v prostorách galerie
gymnázia až do konce dubna. Akce byla
podpořena grantem z rozpočtu města Sla-
vičína na rok 2010. 
 Ve dnech 12. – 20. března navštívili
studenti partnerskou školu v německém
Diepholzu. Jednalo se o výměnnou stáž,
která byla spojena i s projektem Comenius.
V rámci týdenního divadelního festivalu
Valašské Křoví zhlédli studenti vystoupení
divadla SemTamFór „Cestovní kancelář
Bejvávalo aneb pověsti pro štěstí“. 
Během měsíce března probíhaly čtenář-
ské besedy v městské knihovně Slavičín pro
třídy sekundu, tercii a G-3.
Dne 16. března se konala okresní kola
olympiády v českém jazyce, na kterých
nás reprezentovaly v I. kategorii Barbora
Němečková a Michaela Helísková z kvarty

a v II. kategorii Bohumila Maňasová a Adéla
Poláchová z G-3. 

y VVeřejná přřeeddnáškaaa „Krásy zzimmnní obloohhy 
ýsttudeentskýýýmma očimmma“

Představte si sympatickou mladou slečnu,
kterou jste před pár dny potkali na student-
ském či reprezentačním plesu gymnázia, kde
jste ji viděli, jak se svými spolužáky křepčí
na parketu. Tutéž slečnu si pak zkuste před-
stavit i v hodině fyziky, ve které vykládáte
cosi o změně magnetického indukčního toku
uzavřeným vodičem. V ruce přitom držíte
cívku a válcový magnet a demonstrační
přístroj pro měření elektrického proudu či
napětí natáčíte směrem do učebny tak, aby
měřené hodnoty spolu s celou třídou viděla
i právě tato slečna v poslední lavici. Když vy-
cítíte, že vašemu výkladu k dokonalosti stále
ještě něco schází (slečna v lepším případě
zívá, v horším případě si pod lavicí prohlíží
reklamní časopis na kosmetiku), odhodíte
cívku i magnet, vrhnete se s neutuchajícím
zápalem k interaktivní tabuli a totéž v ble-
děmodrém za pomocí elektronického pera
ukazujete na zářící tabuli. Po vyčerpávajícím
„hereckém“ představení máte velice dobrou
šanci, že se vás před zvoněním sympatické
děvče z poslední lavice nesympaticky zeptá:
„A k čemu nám to bude?“ Na sucho polknete:
jednoduše jste neuspěli.

O mnoho úspěšnější samozřejmě nemusí-
te být ani s výkladem o elektromagnetickém
záření či při řešení příkladů z mechaniky.
O to větší zadostiučení však pocítíte ve chví-
li, kdy stále stejné děvče dorazí na večerní
pozorování, její promrzlý spolužák umně
namíří objektiv desetipalcového Dobsonu na
Velkou mlhovinu v Orionu, děvče pohlédne
do okuláru a s obdivným úžasem vykřikne:
„Jééé! To je jako na tom obrázku, co jsem
viděla na wikipedii!“

Astronomie se již pevně zabydlela na
Gymnáziu Jana Pivečky. Astronomii jako
aplikaci fyziky prezentovali i na naší dru-
hé veřejné přednášce studenti z nejužšího
gymnaziálního astrotýmu. Na přednášce,
která se konala v rámci projektu „Zavedení
nových metod a forem do výuky přírodověd-
ných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky
Slavičín“, studenti posluchačům předávali
své zkušenosti z pozorování zimní noční
oblohy nebo z denního pozorování Slunce.
Zároveň studenti posluchače zvali na svá
denní či večerní pozorování. Přijďte se někdy
podívat i vy. Informace o našich aktivitách
najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.cz.

Tato přednáška je spolufinancována
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.

Ivo Rohlena

AAstronomicckký worrkshopp

Dne 24. 2. se naše třída G-2 zúčastnila 
astronomického workshopu na Hvězdár-
ně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně, 
který se konal v rámci projektu „Zavedení 
nových metod a forem do výuky přírodověd-
ných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky 
Slavičín“. První část programu spočívala 
v pokusech. Náš průvodce začal s tlakem 
a podtlakem. Překvapující byl pokus s míč-
kem, který se vznášel ve vzduchu účinkem 
vysavače. Skauty více zajímalo to, jak si 
uvařit v lese čaj bez použití konvice. Pokus 
s balónkem nalitým vodou, který před zraky 
všech překonal žár plamene, nám dokázal, že 
nám k tomu postačí obyčejný lopuch. Tento 
den se však nelila jen voda, ale k všeobec-
nému údivu se přeléval také oxid uhličitý. 
Tento fyzikální jev dokazovala doutnající 
svíčka. Mě osobně však nejvíce zajímal 
mikrosvět a fakt, že ho můžeme ovlivnit 
pouhým pohledem, což měl demonstrovat 
pokus s mléčnou žárovkou prosvícenou 
zeleným laserem.

Plni dojmů jsme se potom přesunuli do 
druhé části programu, který se konal v kupoli 
malého planetária. Přednášející astronomka 
nás stručně seznámila s hvězdami, které 
můžeme vidět v únoru na zimní obloze. 
Přišlo mi šokující až děsivé, kolik jich je, 
v nepředstavitelných vzdálenostech od sebe, 
přičemž je v nadlidských silách se dostat na 
tu nejbližší z nich! A kolik galaxií a nesmír-
ného prostoru obklopuje naši Zemi…

Náš astronomický den ukončilo setkání 
s dalekohledy. Na pozorovatelně budovy 
hvězdárny mají dva – čočkový a zrcadlový. 
Škoda, že nám nepřálo počasí, takže se ne-
uskutečnilo pozorování Slunce. Tak snad 
někdy jindy. 

Tento workshop je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Martina Kostková G-2

Gymnázium Jana PivečkyGG

Přijímací zkoušky 
na Gymmnázium JJana Piveččkyy 

vve Slavičíně pproběhnouu
ve dnechh 22., 23. a 226. dubnnaa 22010.

Uchazeči o studium 
obdrží včas písemnnou pozváánkuu.

Ve čtvrtek 29. dubna 2010 se bude konat
zápis dětí na školní rok 2010-2011 do všech
mateřských škol ve Slavičíně (Vlára, Malé
Pole, Hrádek, Nevšová).

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

Přineste si s sebou kopii očkovacího průkazu
dítěte.
Srdečně Vás zvou ředitelky škol.

Jarmila Gottfriedová a Radomíra Macková

Nepřehlédněte! 
Zápis do mateřských škol
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První, druhý, třetí,
pojďte s námi, děti,
do divadla s úsměvem,
pohádky vám předvedem.
Členové maňáskového kroužku si

v březnu pozvali, v tomto školním roce již
podruhé, do školního kinosálu své kama-
rády z mateřských škol Vlára, Malého Pole,
Hrádku, 1. a 2. tříd ZŠ Vlára a ze školního
klubu do tří pohádek. A kterým pohádkám
se smáli a tleskali malí diváci, paní učitelky,
rodiče i prarodiče? Povídání pro zasmání,
Neplechy a O koťátku a káčátku. Z pohádek
proložených písněmi a tanci, hádankami,
maňásky i živými herci si všichni odnesli
dobrou náladu i ponaučení. A už se všichni
těší na další představení, které chtějí herci
nacvičit a zahrát ještě letos v červnu. Držíme
jim palce! 

Ludmila Ptáčková, vychovatelka ŠD

OO kráále prraavvopisuu 

„Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc.“
I s touto legendární větou plnou pravopis-
ných lahůdek by si účastníci nové školní
soutěže nazvané O krále pravopisu lehce
poradili (ne jako Hujer, který z ní obdržel
dvojku).

Celého soutěžního klání se zúčastnilo
celkem 17 deváťáků, kteří ve čtrnáctiden-
ních intervalech od začátku října do konce
února splnili celkem deset pravopisných
disciplín – klasické diktáty, doplňovačky,
přepisy chybného textu, „běhací“ diktát,
dokonce i televizní diktát zprostředkovaný
Zdeňkem Svěrákem. Kolo od kola ubývalo
pravopisných chyb, zrychlovalo se tempo
diktování, v závěru soutěže se zvyšovalo
napětí při vyhodnocování dílčích kol…

A kdo nakonec usedl na pomyslný krá-
lovský trůn a převzal mimo jiné královskou
korunu? Králem pravopisu letošního škol-
ního roku se stal Rostislav Gorecký (9.C),
2. místo patří Petře Hyžíkové (9.C) a na 3.
stupínku se umístila Jana Mudráková (9.C).

Všem moc gratuluji a přeji hodně úspě-
chů i při přijímacích zkouškách na vybrané
střední školy! Faktem je, že na diktát jsou
skvěle připraveni.  Mgr. Leona Turčinková,

organizátorka soutěže

Co jstte, haassiči, co jjste děělalli……

…že jste nám ty žáky, zvídavé šesťáky,
tak zaujali?

Preventivně výchovný program HZS
Zlínského kraje nazvaný HASÍK CZ zavítal
prostřednictvím dvojice slavičínských hasi-
čů npr. Pavla Šustra a ppr. Milana Adámka
i do naší školy, konkrétně k šesťákům (a na
1. stupni i ke druháčkům).

Díky skvělému osobitému podání a vy-
soké profesionalitě hasičů prožily děti ve
dvouhodinových blocích dvě dopoledne plné
poutavého povídání, videoukázek z práce
záchranářů i zábavných scének, kdy se žáci
sami stali přímými aktéry smyšlených pří-
běhů. A tak všichni už bezpečně znají čísla
tísňového volání, umí telefonicky nahlásit 
dopravní či jinou nehodu, dokážou poskyt-
nout 1. pomoc při popáleninách, vědí, co
dělat při evakuaci či jak správně zacházet 
s ohněm, rozeznají hasicí přístroje, poznají
únikové cesty ve veřejných budovách atd.

Pánům hasičům moc děkujeme za cenné
poznatky. Snad si je s rychlostí vybavíme,
až budeme muset. I když lepší by bylo, kdy-
bychom je nepotřebovali vůbec.

Mgr. Leona Turčinková

OOzdraavníččkkůův denn 
„Jez zdravě, žij zdravě a bude ti hej.“
To bylo heslo, které provázelo naše druhá-

ky v projektovém dnu 19. 2. 2010 Ozdravníč-
kův den. Plnili zajímavé úkoly zdravovědy,
kdy pracoval každý sám, ve dvojicích nebo
ve skupinách. To byla „fuška“, ale vyrobit si
vlastní zdravou pomazánku, nezažil ještě
mnohý z nich. A vzájemná ochutnávka? Ta
byla ze všeho nejlepší. A která pomazánka
chutnala ze všeho nejvíce? No přece ta,
kterou jsme si sami udělali.  Učitelky 2. tříd

ŠIC anneb mmmooderní vzděláváání
25. února 2010 bylo na naší škole otevře-

no pro žáky i učitele nové zařízení – Školní 

informační centrum. Tak byla úspěšně 
završena roční přípravná práce k dalšímu 
kvalitativnímu posunu ve výuce, byla napl-
něna myšlenka vzniku ŠIC, víceúčelového 
zařízení zaměřeného na práci s informacemi 
a na zlepšení čtenářské gramotnosti. ŠIC 
se stávají v současné době pomalu ale jistě 

nepsaným standardem každé školy. Mělo by 
být nejen zázemím pro zdroj informací, ale 
rovněž by mělo vytvářet útulné, pohodlné 
a tvůrčí prostředí k sebevzdělávání žáků 
a učitelů. A protože je čtenářská dovednost 
důležitá od prvních školních krůčků, má své 
vlastní ŠIC nejen II. stupeň, ale i stupeň I. 

Obě naše ŠIC mají podobu krásné, útulné 
a barevně vymalované prostorné místnosti, 
jež si vyzdobili sami žáci vlastními malbami 
či keramickými výrobky. Zcela nový nábytek 
a vybavení, nové moderní PC, desítky nejno-
vějších encyklopedií, stovky knih beletrie, 
knižních novinek a bestsellerů, slovníků, 
přehledů, časopisů, sborníků, výukové 
programy na PC, zajímavá dokumentární 
DVD… zcela určitě vzbudí zájem v každé 
dětské zvídavé hlavičce a otevře jim cestu 
k novým moderním možnostem vzdělávání. 

Besedy, vědomostní soutěže, zajímavé 
hodiny či projekty jsou už jen pomyslnou 
třešničkou na dortu. 

Dnes, po pár týdnech provozu, jsme my, 
učitelé, i žáci s možnostmi a využitím ŠIC 
velmi spokojeni. Nejenže máme výborné 
zázemí pro zajímavé hodiny a volnočasové 
aktivity, ale rovněž mají žáci prostor, jak 
smysluplně využít volnou chvilku před vyu-
čováním, velkou přestávku či odpolední čas 
před odjezdem autobusů. A když se náhodou 
stane, že vašim dětem ten autobus ujede, tak 
se na ně, prosím, nezlobte. Byly tak zabrány 
do své práce, že zapomněly čas sledovat. A to 
je přece to, oč nám všem jde!

Mgr. Ludmila Jandíková

Základní škola Slavičín-Vlára

POZVÁNKA
Ve čtvrrtek 222. 4. 2010 od 7.45 ddoo 10.30 

hodin se nna I. stupni ZŠ Slaviičíínn-Vlára 
uskutečníí Den otevřeených dvveeříí s ná-
zvem DENN PRRO RODIIČE. 

Zveme všeechny roodiče soouččaasných 
i budoucícch žááků, ale ii širokou veeřeejnost. 
Přijďte se  poddívat, jakk se Vašee dděěti učí, 
tráví přesstávkky, hrajíí si se spooluužáky. 
Jistě to proo Váss bude zaajímavá zzkuuššenost. 
Srdečně se naa Vás těšííme. 

Žáci i uučiteelky I. st.. ZŠ Slavvičíínn-Vlára

ZŠZŠZŠZŠZŠZŠZŠZŠ zve srdečně malé i velké nV VV VVVVVlál ra z a 

ODĚJNICKÝ SLETČARO
5. 4. 2010 ve 14.00 hodinv vvv vvv v neneneneneneneneděděděděděděděděli 25

v Sokolovně.
 dospělí 20 Kč, děti 10 KčVsVsVsVVsstututututtututupnpnpnpnpnpnpnpné:ééééééé
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V měsíci březnu se na naší škole konalo
školní kolo SOČ (Středoškolská odborná
činnost). Zúčastnilo se ho celkem 44 prací
a 73 žáků. Okresní kolo se bude konat 31.
března rovněž na SOŠ Slavičín. 

Školnímu kolu předcházely školské
žákovské projekty, ve kterých byly silně
zastoupeny hlavně práce strojírenských
oborů a oborů sociální péče.

DDalšíí prakkktické zkkkušenoostii 
kkuchaařů-ččíššníků

Při příležitosti slavnostního zahájení
provozu kotelny na biomasu v Brumově-
Bylnici uspořádala naše škola na žádost 
výše zmíněného města slavnostní raut.
Žáci oboru Kuchař-číšník zde zajišťovali

cateringovou službu a aktivně se podíleli
i na následné obsluze pozvaných hostů.
V závěru město Brumov-Bylnice vyjádřilo
našim žákům poděkování za příkladný podíl
na této akci.

Exxkurrze nnaaa potraaavinářřskéém vvelettrhhu 
Salimma Brnnoo 

Žáci SOŠ Slavičín se zúčastnili dne
4. března 2010 potravinářského veletrhu
Salima v Brně. Tento mezinárodní veletrh
je nejvýznamnějším výstavním projektem
zaměřeným na potraviny a potravinářské
technologie v regionu střední Evropy. 

Exkurze byla přínosem pro žáky všech
oborů, kteří se kromě prohlídky vystavova-
ných výrobků mohli zúčastnit i ochutnávek.

Zvláště žáci oboru Kuchař-číšník si mohli
obohatit své znalosti a zkušenosti a inspiro-
vat se k závěrečným zkouškám na soutěži

mladých talentů Gastro Junior, která byla
součástí veletrhu. Soutěžící předváděli své
dovednosti při přípravě moderního teplého
pokrmu s hlavní odlehčenou přílohou, dále
měli za úkol připravit studený předkrm dle
současných trendů gastronomie, včetně
jeho servisu před zraky hostů. 

Na závěr se podrobili jazykové zkouš-
ce – komunikace s hostem v anglickém,
německém nebo ruském jazyce. 

SOŠ Slavičín byla dále přizvána do
projektu „Hledáme mladé talenty gastro-
nomie“. Jedná se o realizaci školního kola
soutěže, kde by se žáci oboru Kuchař-číšník
připravovali a následně v krajských kolech
soutěžili. 

Tento projekt je v souladu se záměrem
Zlínského kraje podporovat myšlenku
propagace gastronomických oborů na
veřejnosti a zároveň i myšlenku zábavnou
formou porovnat zkušenosti, zručnosti
a schopnosti našich žáků.

Mgr. Jana Kubíčková

Střední odborná škola SlavičínSSSS

Maškarní, maškkarní bál nneboli kar-
neval!!!

„Nejdřív see napparádíme, báječně si 
zařádíme, kddo nebbude v převleku, ať 
zaleze pod deku!“

„A kdyže bbude teen maškarnní bál?“ 
„To už nesttihnette, ten už byl!“
V sobotu 277. 2. 2010 ho pořáddala v míst-

ní Sokolovně Záklaadní škola Malé Pole. 
A skutečně see tam řádilo. Děěti i rodiče 
tancovali, zpíívali, soutěžili, ssportovali, 
zkusili štěstí vv tommbole (téměř 170 cen), 
učili se tance, jjedli, ppili, hodovali, dobrou 
vůli spolu měli…

Po celou doobu ppanovala přříjemná at-
mosféra a bylo vidět, že se děti nna karneval 
moc těšily. Něěkdo si masku vyyrobil sám, 
jiným ji koupiili či vvytvořili roodiče nebo 
prarodiče. Všeechnyy byly zajímmavé a bylo 
těžké vybrat mmezi nnimi třicet nejpěkněj-
ších. Potkávaali jsmme víly, čaarodějnice, 
sněhuláky, bberuškky, broučkky, piráty, 
šašky, tanečnnice, kkostlivce, pprincezny, 
indiány…

Celý prograam výýborně uvááděly v pře-
vlecích Machha a ŠŠebestové studentky 
gymnázia Daanušee Končickáá a Eliška 
Pinďáková, zaa jejichh výkon jim děkujeme. 
Hudební doprrovod zajistil pann Macejko.

A co dodaat závvěrem? Snaad jen, že 
výtěžek z karnevallu bude sloužit k pro-
spěšným účellům ((odměny ddo soutěží, 
doplnění knihh do škkolní knihovvny, nákup 
učebnic a enncykloopedií, pommůcky do 
výtvarné výchhovy, pplavecký výýcvik atd.). 
Poděkování patří taaké všem spponzorům, 
kteří nám věnoovali cceny do tommboly a bez 
nichž bychomm karneeval nemohhli pořádat. 

Těšíme se zase za rok, až bude zase 
maškarní, mmaškarní bál, ppřijďte na 
karneval! 

Pedagoggové aa rodiče ZŠŠ Malé Pole

Dětský karneval KamPak? oslaví své 1. výročí
Nízkoprahové zařízení pro mládež 

KamPak? oslaví 1. 4. 2010 první rok pro-
vozu.

NZDM KamPak? působí na poli preven-
ce sociálně-patologických jevů vyskytují-
cích se mezi mládeží od 15 do 26 let. Koncep-
ce činnosti NZDM KamPak? je postavena
na smysluplných volnočasových aktivitách
a základních principech nízkoprahovosti
– tedy anonymitě a vzájemné důvěře mezi
pracovníky a uživatelem. Během prvního
roku fungování si NZDM KamPak? získalo
postupně cestu k mladým lidem ze své cí-
lové skupiny. Prostřednictvím nabízených
programů a aktivit jsme navázali kontakt 
s mládeží a začali zde působit jako místo
pro využití volného času a také místo, kde
je možno najít potřebnou pomoc při řešení
problémů. K základním programům, pro-ů. K základ
střednictvím kterých navazujeme kontakt ictvím který
s mládeží, jsou programy Play!, I?llegalPlay!, I?llegalprograádeží, jsou
wall a Student ś sessions. Tyto programTyto programyś sessionl a Stude
jsou zaměřeny na hudební tvorbu, legáltvorbu, legálníy na hudebnu zaměře
graffi ti a studentskou přípravu a pomocpravu a pomocdentskou přaffi ti a stud
při studiu. Další z nabízených aktivit jeených aktivit jí z nabízt d
například herna se stolním fotbálkem,
umělecká a hrnčířská dílna, nebo bezplat-
ný internet. Nízkoprahové zařízení je ale
také bezplatnou poradenskou institucí,
ve které působí kvalifi kovaní odborníci
pro oblast zneužívání návykových látek,
závislostního chování, výchovných či
jiných problémů apod. Na pracovníky
NZDM KamPak? se mohou obrátit také
rodiče, příbuzní či přátelé, kteří potřebují
informace nebo radu.

V současné době proběhlo v NZDM Kam-
Pak? mnoho změn. Podařilo se nám získat 
základní fi nance na hudební zkušebnu
pro mladé začínající hudebníky, ale také
šikovné mladé lidi, kteří s úpravou a vzni-
kem zkušebny pomohli. Během tří měsíců
tedy vznikla hudební zkušebna, jejíž provoz
bude zahájen v rámci 1. výročí fungování
NZDM KamPak?, a to 8. 4. 2010. K dispozici
je zde základní hudební vybavení a prostor
pro realizaci hudebních aktivit mládeže.

Dalším krokem, který doprovází roční
výročí, je úprava prostor NZDM KamPak?
ve stylu graffi ti, kterou se nám podařilo
vyjednat se studenty uměleckých řemesel
ze Střední odborné školy Luhačovice. 

V rámci dvou pobytů mladých umělců,
se z prvního patra stal docela jiný prostor,
než na jaký byli naši uživatelé zvyklí.
V dalších měsících bude také uvedena
do provozu první legální graffi ti zeď ve
Slavičíně. 

Dosah NZDM KamPak? však není
omezen pouze Slavičínem. Ve spolupráci
se SOU Valašské Klobouky a SOŠ Luha-
čovice realizujeme také programy, kde
nacházíme další prostor a snažíme se zde
realizovat alespoň některé z našich nabí-
zených činností.

První rok provozu NZDM KamPak?
byl rokem velmi náročným, a to jak pojýrokem v
pracovní, tak po fi nanční stránce. PodařiloPodařilí stpracovní, tak
se nám však postavit pevnou základnudnt penám vša
pro fungování nízkoprahového zařízení,ařízeoprahovéování npro fungo
které je místem pro mladé lidi ze SlavičínaSlavmladé lidmístem pkteré j

okolí. Doufáme, že se nám podaří získat aří zže se námí. Doufámea ok
nanční podporu pro další fungováníngovánfun pro dalšční podporfi n

a realizaci našich aktivit.ktivzaci našicha r
Tímto bychom také chtěli poděkovat 

všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají,
stávajícím a potencionálním sponzorům
a všem ostatním, kteří naši činnost pod-
porují ať už fi nančně či jinak.

Za podporu a spolupráci zejména
děkujeme městu Slavičín, Nadaci Jana Pi-
večky, Nadaci Děti-kultura-sport Uherské
Hradiště, UnArt, o. s., SOŠ Slavičín, SOŠ
Luhačovice, SOU Valašské Klobouky,
Gymnáziu Jana Pivečky, Petře Blumen-
berg, Dvořákovým, Michalu Filákovi,
Ladislavu Sahajovi, paní Anně Urbánkové
a Balšanovým za darování sedací soupravy,
Františku Šebákovi, mladým lidem, kteří
se podíleli na vzniku hudební zkušebny,
jejich rodinám, které půjčily nářadí a ná-
stroje, osobám a fi rmám, které darovaly
materiál na odhlučnění prostor, studentům
SOŠ Luhačovice za profesionální práci při
úpravě prostor NZDM KamPak?. 

Kristýna Dvořáková

ŠŠkolnní koloo SOČ
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Farní knihovna
Farní knihovna už je opět na faře, v pří-

zemí vpravo. Je otevřena každou středu,
v době od 9 do 16.30 hodin.

Posláním knihovny není konkurovat 
městské knihovně, ale rozšířit obzor do
oblastí, které nejsou primárním posláním
a zájmem městské knihovny, do oblasti
duchovní četby. 

Pro koho je určena farní knihovna?
Samozřejmě, že v první řadě pro věřící

křesťany. Ale má sloužit také pro všechny
občany, věřící i nevěřící. Jsou zde jistě
především knihy náboženské, ale také
knihy, které mají sloužit všem občanům,
bez ohledu na víru nebo nevíru.

Nebudu se zde zabývat knihami nábo-
ženskými. K tomu slouží farní časopis Pas-
týř. Tam najdete pravidelně odkaz na tyto
knihy, nebo doporučenou četbu na dané
období. Zde se dnes zmíním o knihách,
které mají sloužit všem občanům. Není
ovšem možno se zde zabývat všemi tituly.
S nimi Vás rádi seznámí v knihovně. Uvedu
jen hlavní oblasti pro tuto část knihovny:
 Výchova nejmenších a malých dětí 
Je určena pro rodiče s dětmi od narození
až do nižších tříd ZŠ. Zabývá se city a po-
třebami dětí, jejich dobrými i špatnými
vlastnostmi a jejich řešením. Jsou to knihy
od významných pedagogických pracovní-
ků, lékařů a psychologů.

Výchova starších a dospívajících dětí
Je určena pro rodiče starších dětí, ale ze-
jména dospívající mládeže, překonávající
pubertu. Je to také poučné pro mládež samu.
Je zde také pamatováno na začínající part-
nerské vztahy. Je zde řešení, jak překonat 
problémy, které se v tuto kritickou dobu rodí
ve vzájemných vztazích.
 Manželství a rodičovství, partnerské
vztahy
Zde jsou řešeny vztahy mezi partnery, i vzá-
jemné vztahy manželů mezi sebou a jejich
vztahu k dětem. Jsou zde vzácné pokyny, jak
řešit manželské problémy. Zejména jsou zde
řešeny potřeby a problémy ženy a jejího se-
bevědomí. Pro vzájemné porozumění je zde
uvedeno, jak se dívat na muže a jak na ženu
– včetně partnerských testů. A také otázka,
jak se vyhnout, nebo jak dosáhnout početí.
Stáří
Zde je snaha usnadnit přijetí stárnutí a stáří.
Jak dosáhnout plného života ve stáří.
Člověk v životě a ve společnosti
Tuto část bych nazval fi lozofi í všedního dne.
Jsou zde vzácné pokyny a ukázky, jak se
zapojit do společnosti, jak získávat přátele,
jak brát svůj život, jaké problémy nás v životě
potkávají a jak je řešit (osobní i společenské),
jak dosáhnout plnosti života.
Zdravý život, zdraví, přírodní léčení
Toto není lékařská knihovna. Jsou zde vzácné
pokyny, jak žít zdravý život. Jsou zde také
rady a pokyny bylinářů, jak nám příroda
může pomoci ke zdraví.

Nemocní a umírající
To je období nejcitlivější části lidského
života. Jsou zde pokyny od skutečně
fundovaných a zkušených lidí, jak máme
přistupovat a jak se chovat k lidem těžce
nemocným a zejména k umírajícím. Jsou
to důležité pokyny pro rodinné příslušní-
ky a blízké osoby, ale i pro zdravotnický
personál. Je zde ukázáno poslání a smysl
života, jakož i otázka přijetí smrti.
Významné osobnosti
Jsou zde ukázány životopisy i díla nej-
významnějších osobností našeho života
– z oblasti vědy, historie, společenského
života, i osob vynikajících láskou a oběta-
vostí k trpícím. 
Populárně vědecká, fi losofi cká a histo-
rická literatura
Nejsou to hluboká vědecká díla. Jsou to
věci podané populárním způsobem, čtivým
pro běžné laiky. A všechny jsou od zvláště
významných osob na vědeckém poli, např.
Grygar, Vácha, Palouš, Mrázek, Koukolík
a mnoho dalších.
Poučné příběhy
Jsou to skutečné příběhy poučné, většinou
ze skutečného života, ale jsou psány tak, že
si je skutečně každý rád přečte. 

Milí přátelé, rádi vás uvítáme ve farní
knihovně. V knihovně Vás seznámí napro-
sto nezávazně se zde uvedenými i dalšími
tituly. Za půjčení knih se nevybírá poplatek.
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Ing. Antonín Novák

Vítaným zpestřením dlouhých zimních
večerů se od 18. ledna do 15. března staly dva
workshopy pořádané Senior klubem Divnice
pro místní ženy. 

Tento nápad vzešel od paní Věry Peškové,
pravidelné účastnice Dílny inspirace v Nadaci
Jana Pivečky ve Slavičíně, jejíž kouzelné výrob-
ky z papíru jsme mohli obdivovat na výstavě
při akci Divnické hodování.

A právě pod vedením paní Věry Peškové
jsme strávili čtyři krásné pondělní večery
a každá z deseti účastnic zvládla uplést nejen
různé tvary košíků a ošatek, ale také věnečky,
které poslouží k velikonoční dekoraci. Je to uži-
tečná recyklace starých telefonních seznamů!!

Další čtyři pondělní
tvůrčí sedánky byly zamě-
řeny na háčkování drob-
ných ozdob. Vedení tohoto
workshopu se ujala paní
Marie Švehláková, jejíž
výšivky jste rovněž mohli
obdivovat na hodové vý-
stavě. Byla to piplavá, ale
nádherná práce. Mnohé
seniorky si oživily tech-
niku háčkování z doby

svého mládí, kdy si dokonce samy háčkovaly 
záclony a sváteční ubrusy. 

Na pondělních sedánkách nám bylo
úžasně dobře. Tak proč nepokračovat dál? 

A tak první pondělí po Velikonocích
–12. dubna od 17 hodin zahájíme pro změnu 
zdravé hýbánky, relaxační cvičení k roz-
ptýlení jarní únavy a posílení organismu. 
Kdo budete mít zájem, přijďte si zacvičit do 
divnické tělocvičny v bývalé škole. 

Za Senior klub Divnice 
Vlasta Kubrychtová

Tvořivé sedánky v Divnicích
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SSpeciifi ckéé ppprogrammmy primmárrníí pprevencce

Průběžně v jednotlivých číslech zpra-
vodaje informujeme o obsahu a náplních
specifi ckých programů primární prevence
pro kolektivy základních, speciálních škol
a víceletých gymnázií. V této informova-
nosti jsme skončili u 6. tříd. Pro 7. a 8. třídy
nabízíme program „Můj život bez drog“,
Závislost a její formy“, „Zdravý životní
styl“. Samozřejmě, že s ohledem na cílovou
skupinu můžeme programy přizpůsobit 
mladším i starším ročníkům.

Cílem těchto programů je zdravý rozvoj
osobnosti, pomoc v utváření vhodného
žebříčku životních hodnot, pozitivní
ovlivňování postojů a chování dětí směrem
k bezdrogovému způsobu života a podpora
zdravého životního stylu. Program je smě-
řován k tomu, aby cílová skupina získala
znalosti, dovednosti a postoje podporující
zdravý životní styl a aby tyto informace
či znalosti dokázala uplatnit ve svém
chování nejen v době konání programu,
ale i v budoucnosti. Snažíme se o podá-
vání dostatečného množství objektivních
informací. Techniky v programech jsou
zaměřeny na posilování dobrých vztahů
v kolektivu, vzájemnou toleranci, posílení
schopnosti samostatného rozhodování,
zodpovědnosti za sebe samého, zkvalitnění
komunikačních dovedností a schopností
vytvářet přátelské vazby.

V průběhu února a března probíhaly
programy specifi cké primární prevence
na ZŠ v Brumově, na ZŠ + PŠ ve Smolině
a Návojné, na ZŠ ve Vlachovicích, v Neda-
šově a v ZŠ+PŠ ve Vizovicích.

Kolektivy 6. tříd ZŠ Vlára se programu
zúčastnily přímo v našem zařízení. Děti
ví, že pokud nastane jakýkoliv problém
a budou se chtít poradit, mohou přijít v od-
poledních hodinách do nízkoprahového
zařízení. 

Mgr. Dana Kozubíková

NNízkooprahhááč – pooořád see něěcoo děje 
Posláním nízkoprahového zařízení

R-Ego je poskytovat zázemí, pomoc a pod-
poru dětem a mládeži ve Slavičíně i okolí,
kteří jsou ohroženi sociálně patologickými
jevy, ocitnou se v nepříznivé životní situaci
a nebo chtějí smysluplně trávit volný čas.
Úkolem je přispívat ke zlepšení kvality
jejich života. A to se může dít mnoha způso-
by – od výchovné činnosti přes vzdělávací
až po poradenství a volnočasové aktivity.
Smyslem je hlavně individuální práce
s dětmi – někam dojít, k něčemu směřovat,
o něco se snažit, v něčem se zlepšit, něco
se naučit. K tomu slouží spousta činností
a nápadů, které mnohdy i samy děti iniciují.

Každý měsíc má mimo pravidelnou čin-
nost také jednorázové soutěže a činnosti,

každý den v týdnu je jinak pojat. Zajímavá
anketa proběhla na téma módní styl, co
se mi líbí. Výsledky našich dotazovaných
(7 – 15 let) ukázaly, že pro ně není důleži-
tá značka, nýbrž pohodlnost, funkčnost 
a nemusí být vše zrovna „in“. Pokud se týká
barev, oblibě se těší černá, fi alová a zelená.
Mezi hity současnosti řadí palestinky,
trička s kapelami, kšilty, šály či kalhoty
se sníženým sedem. 

Vzhledem k tomu, že se u nás potkávají
vrstevníci, starší s mladšími a naopak,
se do obliby dostávají společenské hry,
které rozvíjejí kreativitu, posilují sociální
dovednosti a schopnosti, vztahy a ohledu-
plnost. Na základě toho přišlo i na vlastní
výrobu těchto her, což rozvíjí nápaditost,
spolupráci při tvorbě pravidel, estetické
cítění, přesnost, soustředěnost. Sbírku her
jsme tak obohatili o Mini curling, Bingo,
Kdo je rychlejší a v neposlední řadě Domi-
no. V souvislosti s vyrobeným Dominem
jsme přidali i soutěž, kdo nejdříve vyřeší
dominový hlavolam. Po téměř měsíčním
snažení se jako první podařilo Nikole
Maňasové z kvarty.

Konec března jsme pojali v duchu
zdravého životního stylu. Probíhal u nás
„Týden psychického zdraví“. Uživatelé
zařízení si tak měli možnost připomenout,
co pro ně zdraví znamená, jak o něj pečují,
ale i získat nové důležité poznatky. Během
těchto dnů mohli posílit svoji psychickou
stránku nejrůznějšími způsoby. Nejčastěji
formou diskuse, testů či výtvarné činnosti.
Hotové práce jsou ke zhlédnutí na nástěnce
v zařízení.

Neobvyklou a zajímavou činností se
stala výstava s názvem „I děti mohou mít 
problémy“. Cílem bylo poukázat na možná
trápení a strasti dětí a mládeže v dnešní
společnosti. Zúčastnění vyrobili panenky,
přičemž každá postavička symbolizovala
dítě s určitým problémem, který jí přiřadili
a který mohou děti mít. I tyto panenky
jsou u nás k nahlédnutí. Při jejich výrobě
také probíhala diskuze o možném řešení
konkrétních problémů a děti si tak znovu
potvrdily, že v případě svého skutečného
problému nemusí být samy a mohou se na
nás kdykoliv obrátit.

Bc. Eva Raková

Činnost o. s. R-Ego podporují: Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Úřad vlády ČR-Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, Zlínský kraj, město
Slavičín, BTH, s. r. o., Slavičín, SMS, s. r. o.,
Slavičín, Nadace Děti-kultura-sport v Uher-
ském Hradišti.

Poradenské centrum R-Ego,
Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín

Tel./fax: 577 341 446,
mobil: 732 713 014

E-mail: pc.r-ego@tiscali.cz

Poradenské centrum R-Ego

Salonek restaurace Záložna opět nabídl
své pohostinství milovníkům literatury
k posezení s regionálním spisovatelem. Byl
jím debutující prozaik Radomil Kopp z Luha-
čovic, který zde v úterý 23. února představil
prvotinu Sametové ovečky společně se svou
druhou knihou Hostinští z Baťova. Autor
nejprve přečetl několik úryvků ze svých knih
a doplnil je svým komentářem. V závěru pak
odpovídal na dotazy návštěvníků. V diskuzi
přiblížil některé své životní příběhy, které
popsal ve svých knihách.

Sametové ovečky jsou autentickým
náhledem do životů lidí poznamenaných
komunistickým režimem v období let 1952
– 1994. Ukazuje, jaký měl tehdejší režim vliv
na utváření lidských charakterů, které se ani
nástupem nového společenského zřízení po
roce 1989 nezměnily. Hostinští z Baťova je
příběh z 80. let 20. století. Vypráví o dvou
mladých číšnících, kteří se snažili vypořá-
dat s praktikami komunistického režimu
každý po svém. Obě knihy je možné zapůjčit 
v městské knihovně.

No a my se budeme těšit na další zajímavé
autorské čtení, které nám naše knihovna
připraví. Mgr. Iva Florešová

Nejen březen je 
měsícem knihy

Foto Josef Floreš

Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně
Vás zve na výstavu

mladého architekta Martina Tománka 

NEBOJME SE 
VELKOMĚSTA – 
RINGSTRASSE 

Výstava potrvá do 30. dubna 2010
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ZZpátkky mmeezi lidi 
„Poplach! Vyhlašuji červený poplach!“ 

„Jste si opravdu jistý, pane? To ovšem 
znamená vyměnit žárovku.“ „Uuaa! 
Džžiium! Skvírukl! Břink! Prásk!“ 
Vesmírné plavidlo Kosmik se střetlo 
s neznámou planetou. Dvoučlenná 
posádka srážku přežila, ale aby se 
zachránila, musí rychle jednat. Podaří 
se jí to? 

To záleží jen a jen na Vás! Využijte 
příležitosti a staňte se na jedno odpo-
ledne hrdiny z oblíbené britské situační 
komedie. V sobotu 17. 4. proběhne ve 
Slavičíně městská hra inspirovaná seri-
álem Červený trpaslík. Dvojčlenné týmy
dětí ve věku 10 – 20 let dostanou možnost 
otestovat své fyzické i psychické schop-
nosti a navíc se u toho skvěle pobavit. Pro 
ty nejlepší máme připraveny zajímavé 
ceny. Registrace týmů bude probíhat od 
13.30 do 14.00 hodin, předpokládané 
ukončení bude v 18.30. Pro zájemce 
bude připravený táborák a pro účastníky 
i nějaká ta uzenina k opečení. S sebou si 
vezměte papír a propisku, 40 Kč na zápis-
né a samozřejmě dobrou náladu. Zahájení 
této zábavné formy soutěžení proběhne 
v Pivečkově lesoparku. Akci zaštiťuje 
občanské sdružení Život trochu jinak. 
Těšíme se na Vás!        Roman Štěpánek 

TTábor plnnýý protikkkladů
Už víš, co budeš dělat od 18. do 24. 

července? Pokud ne, čteš správné řád-
ky. Je-li Ti mezi třinácti a šestadvaceti, 
připravilo pro Tebe občanské sdružení 
ŽIVOT TROCHU JINAK zážitkový 
tábor v Bedřichově u Lysic. Ubytování 
je zajištěno v útulném prostředí nově 
zrekonstruované farní budovy, stejně tak 
stravování a pestrý program. V případě 
zájmu nabízíme (za sníženou cenu) mož-
nost zúčastnit se tábora jen na jeho část 
(minimálně však dva dny).

A na co se vlastně můžeš těšit? Máme 
pro Tebe připravenou spoustu zajímavých 
tvůrčích, sebepoznávacích i zábavných 
her, diskuze na aktuální témata, tábo-
ráky s kytarou a známými i neznámými 
písničkami, pohyb na čerstvém vzduchu, 
půlnoční adrenalinové překvapení, nové 
kamarády, balón splněných přání a mno-
ho a mnoho dalšího, úžasného programu…

Co Tě to bude stát? Úsměv, chuť ŽÍT 
TROCHU JINAK než většina dnešní 
uspěchané společnosti, otevřenou mysl 
a 750 Kč.

Pokud Tě naše nabídka zaujala, po-
dívej se na www.zivotjinak.cz, kde se 
můžeš dozvědět více o naší organizaci 
a stáhnout přihlášku na TÁBOR PLNÝ 
PROTIKLADŮ. 
TÁBOR JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ 
PODPORY EVROPSKÉ UNIE.

Za organizační tým o. s. ŽIVOT TRO-
CHU JINAK se na Tebe těší

Martin Sukaný

Kuželkářský klub Slavičín

Občanské sdružení 
Život trochu jinak

ÚÚspěcch mlaadých kkuuželkáářů 

Přeborníkem Zlínského kraje v katego-
rii žáků se stal 30. 1. 2010 v Luhačovicích
zástupce našeho oddílu Rostislav Gorecký.

S přehledem zvítězil a bude nás reprezen-
tovat na mistrovství ČR 1. 5. 2010 v Kutné
Hoře. Rosťovi se velmi daří i v dlouhodobé
soutěži žáků – Poháru mladých nadějí. Po
pátém turnaji ve Zlíně, který vyhrál, se dostal
na třetí místo v ČR a má zajištěn postup do
fi nálového turnaje 11. 4. 2010 v Olomouci. 

Dalším přeborníkem Zlínského kraje
se stal v kategorii dorostu Ondřej Fojtík.
30. 1. 2010 ve Zlíně vybojoval postup na
mistrovství ČR své kategorie 8. – 9. 5. 2010
v Horním Benešově. 

Oběma našim mladým kuželkářům gra-
tulujeme a držíme palce na republikových
přeborech!  Mgr. Aleš Ptáček

Milé dámy, téměř všechny si každý rok 
dáváme předsevzetí, že do svého života 
přidáme víc sportu či pohybu, ale jenom 
málokterá z nás to skutečně udělá. Tak to 
letos zkusme dodržet a pojďme na to! Jak? 

Vytvořte čtyřčlenná družstva, vezměte 
s sebou sportovní oblečení a obutí do haly, 
dobrou náladu, kamarády, kolegy z práce, 
rodinu, chuť si zasportovat a pobavit se 
a přijďte si zahrát:
kuželky
vybíjenou
košíkovou

KDY:24. 4. 2010 od 9.00 hodin (prezence 
účastníků od 8.00 hod. v hale SK)

KDE: Sportovní hala a kuželna ve 
Slavičíně 

PRO KOHO: pro čtyřčlenná družstva 
žen od 18 do 99 let (místní i přespolní 

fi rmy, organizace a spolky nebo jakkoliv 
sestavená družstva)

Bližší info: Nadace Jana Pivečky, 
tel.: 577 342 822, 739 095 315, e-mail: 
njp@pivecka.cz, Dům dětí a mládeže 
ve Slavičíně, tel.: 577 341 921, e-mail:
kdmslav@zlinedu.cz.

Hlásit se můžete do 14. dubna ve výše 
uvedených organizacích osobně, telefo-
nicky nebo e-mailem.

Vstup volný, občerstvení pro soutěžící 
i pro návštěvníky zajištěno, doprovodný 
program (taneční vystoupení, ukázky 
kosmetiky, kosmetická poradna, Zdravá 
výživa Jitřenka Slavičín) ve sportovní hale. 

Těší se na Vás pořadatelé TJ SOKOL
Slavičín, Nadace Jana Pivečky 

a Dům dětí a mládeže Slavičín.

Slavičínský trojboj ženských družstev o pohár města Slavičína 

Jihomoravská divize
KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka
Vsetín, sobota 10. 4. 2010, 14.00 hod.
Dorost 2. liga
Soutěž byla ukončena v březnu 2010
Zlínská krajská soutěž
KK CAMO Slavičín C – TJ Valašské
Meziříčí C, neděle 11. 4. 2010, 9.00 hod.
Muži 2. liga
KK CAMO Slavičín - TJ Start Rychnov
nad Kněžnou, sobota 10. 4. 2010, 10.00
hod. (čtyřdráhová kuželna Zlín)

Domácí zápasy v dubnu

POZVÁNKA
Zveme Vás na slavnostní ukončení 

a vyhlášení výsledků CAMOLIGY – 
amatérské kuželkářské soutěže ročníku 
2009/2010, které proběhne v pátek 
23. 4. 2010 od 17. 30 hodin ve velkém sále 
restaurace Zámek ve Slavičíně.

Po ofi ciálním programu volná zábava 
s DISKOTÉKOU DJ Aleše Ptáčka pro 
všechny generace! www.kkslavicin.cz

Mistrovská utkání FC TVD

Muži A MSFL
Ne  4. 4. SC Znojmo 10.15
Ne  18. 4. FC Baník Ostrava B 10.15

Muži B – 1B
Ne  11. 4. Sokol Míškovice 10.
Ne  25. 4. TJ Štítná 10.15

Dorost – KS
So   3. 4. Francova Lhota 10.0
So   10. 4. Mladcová 10.00
So   24. 4. Holešov 10.00

Žáci – KS
So   17. 4. 1. Valašský FC 9.30, 11.15

Přípravka – KS
Po   19. 4. FC Zlín 16.00

15

00
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Sportovní hala ve Zruči nad Sázavou
byla začátkem března svědkem vyvr-
cholení letošního ročníku naší nejvyšší
futsalové soutěže, konal se zde fi nálový
turnaj o Mistra České republiky.

Slavičínské Benago skončilo po zá-
kladní části na třetím místě, a proto jeho
soupeřem ve Zruči byl druhý tým v tabulce
pražský Chemcomex.

Začátek úvodního zápasu zastihl Bena-
go v nedbalkách a pražští futsalisté šli záhy
do vedení. Vyrovnat se podařilo v 8. minutě
Filingerovi a Benago další možnosti nevy-
užilo, navíc neproměnilo prodlouženou
penaltu. Šok pro Benago přišel v poslední
minutě, kdy po 15 sekundách inkasovalo
dvě branky do šatny. Druhý poločas byl sou-
bojem slavičínských střelců s brankářem
Chemcomexu Vozárem. Obrovské šance
na kontaktní gól však Slavičané nevyužili
a tak přišel trest v poslední minutě, kdy

Futsalisté Slavičína jsou třetí v republice

po sporném verdiktu rozhodčího Sýkory
z Prachatic nakonec hráč Chemcomexu
Šnídl penaltu proměnil. Výsledek je pro
Benago krutý, rozhodovaly individuální
chyby a neproměňování šancí.

Ve druhém odvetném utkání nastoupil 
za Benago i Tomáš Pešír, opět se opakoval
scenář z prvního utkání. Nejprve šance
Rodka a potom obrovská chyba v defenzívě
a rychlý gól Chemcomexu. Vzápětí Zdeněk
Julina srovnal skóre, ale poté udělili Pražané
Benagu lekci z produktivity a semifi nále
bylo prakticky po několika minutách roz-
hodnuté. Dokonalé K. O. ještě Chemcomex
vyšperkoval dalšími zásahy, závěr utkání už
dohrávala lavička Benaga. Chemcomex se
prezentoval kvalitním soustředěným výko-
nem s vynikajícím slovenským legionářem
Vozárem v zádech. Ve druhém semifi nále
se odehrála obrovská bitva mezi Stonavou
a Poličkou, kterou rozhodlo až prodloužení

ve druhém utkání a šťastný postup Stonavy 
do fi nále.

Do nedělního utkání o 3. místo s Po-
ličkou bylo prvořadým úkolem trenérů 
zmobilizovat mužstvo po semifi nálovém 
výpadku s Chemcomexem. V sestavě už 
chyběli Fitzel, Pešír a Ago Simitči. Začátek 
zápasu patřil Poličce, Benago podržel bran-
kář Soukeník. Opět přišel úvodní rychlý 
gól do branky Benaga, naštěstí Rodek brzy 
srovnal skóre. V závěru poločasu Filinger 
neproměnil devítku a několik šancí na obou 
stranách zůstalo nevyužito. Druhý poločas 
přinesl sálovky výborné úrovně, do které 
nezapadal pouze rozhodčí Štechmůller 
z Prahy. Ten vyloučil po druhé žluté kartě 
Filingera za debatu se svým trenérem (?!). 
V nervozním konci utkání vzal na sebe 
odpovědnost slavičínský Rodek, který 
proměnil trestné kopy, za Poličku snížil 
také z devítky Král. Další dvě devítky po 
každé na jedné straně (za akumulované 
fauly) zůstaly nevyužity.

Benago vyhrálo 3:2 a napravilo si reputa-
ci po výpadku s Chemcomexem a konečné 
třetí místo v České republice je velmi cenné.

Ve fi nálovém utkání mezi Chemcome-
xem a Stonavou se v úvodu odehrávala 
taktická bitva. Dva slepené góly Šafránka 
poslaly Pražany do vedení. Šafránek ve 
druhém poločasu zkompletoval svůj hat-
trick a Stonava už v závěru pouze snížila 
skóre bývalým hráčem Jestřabí Jaroslavem 
Súkeníkem. V drese severomoravanů 
nastoupil i bývalý hráč Jerevanu Tomáš 
Hnilo. Chemcomex získal český titul již 
po šesté a bude ČR zastupovat v Poháru 
mistrů evropských zemí. Záznam ze všech  
utkání ve Zruči můžete najít na internetové 
TV www.net-tv.cz.

Petr Koseček

Za účasti zástupců všech družstev
byl v pátek 12. března 2010 rozlosován
Velikonoční turnaj města Slavičína hráčů
nad 35 let. Turnaj se uskuteční v sobotu 3.
dubna 2010 od 8 hodin ve sportovní hale
ve Slavičíně a startuje zde tradičních osm
účastníků. Na slavičínské palubovce by se
měly objevit takové osobnosti jako Pavel
Barcůch nebo Olda Kozubík. Hlavním
pořadatelem pro letošní ročník je mužstvo
Vlára. Prvenství obhajuje tým Zahradní,
který porazil ve fi nálovém utkání mužstvo
Hadrářů. Více o loňském klání najdete na
http://www.legendyslavicin.estranky.cz/
clanky/sezona-2009/11.4.2009. 

Mužstva turnaje ve skupinách
A skupina= HADRÁŘI, VLÁRA, ZÁVADA
a ZAHRADNÍ
B skupina = HUGONI, TVD, NEVŠOVÁ
a ELVA

Program turnaje
8.00 Hadráři : Zahradní
8.30 Vlára : Závada
9.00 Hugoni : Elva 
9.30 TVD : Nevšová
10.00 Hadráři : Závada 
10.30 Vlára : Zahradní
11.00 Hugoni : Nevšová
11.30 TVD : Elva
12.00 Hadráři : Vlára 
12.30 Závada : Zahradní
13.00 Hugoni : TVD 
13.30 Nevšová : Elva
Semifi nále cca od 14.00 do 15.00 hodin
Finále cca v 15.15 hodin

Pořadatelé zvou tímto všechny přízniv-
ce kulatého nesmyslu v době velikonočních
svátků do haly ve Slavičíně, kde se můžete
podívat na legendy fotbalu z našeho regi-
onu! Občerstvení je již tradičně zajištěno
po celý den. Alois Strnad

Rozlosován VI. ročník Velikonočního turnaje v halovém fotbale

INVA – POHŘEBNÍ SLUŽBA
oznamuje otevření nové 
provozovny ve Slavičíně, 

Mezi Šenky (místo vinotéky).
ZAJIŠTĚNÍ VEŠKERÝCH

POHŘEBNICKÝCH SLUŽEB 
Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin

Stálá služba na tel. č. 723 319 307

Centrum denních služeb Domovinka, 
Charita sv. Vojtěcha Slavičín,

pořádá dne 15. 5. 2010 

ZÁJEZD NA TERMÁLNÍ 
KOUPALIŠTĚ ČALOVO.
Zájemci se mohou přihlásit do konce

dubna na tel. č. 732 951 512
nebo osobně na penzionu

č. 235 v Hrádku.
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NAROZENÍ
Martin a Marie Doležalovi – syn Adam
Robert a Kamila Macků – syn Pavel
Tomáš a Petra Valentovi – syn Jan
Tomáš a Romana Greschnerovi – dcera Ema
Tomáš a Jana Juříkovi – dcera Beatrice
Martin a Renata Bothovi – syn Martin

ÚMRTÍ
5. 2. 2010 Ludmila Kostelecká, 87 let, Rokytnice

 6. 2. 2010 Antonín Goňa, 75 let, Rokytnice
 9. 2. 2010 Marie Kroseesková, 74 let, Slavičín
 10. 2. 2010 Karel Marekk, 76 let, Hrádek
 16. 2. 2010 Jan Šuráň, 557 let, Rokytnice
 18. 2. 2010 Antonie Vrbová, 73 let, Slavičínbová, 73 let, Slavičín
 28. 2. 2010 Josef Urbánek, 58 let, Šanov

SŇATKY
Roman Kudela a Renata Bartošová
Petr Mikulka a Dagmar Opletalová
Michal Bližňák a Věra Kučerová

Dne 1. dubna 22010 vzpomeneme 
1. smutné výýročí úmrtí pana 

Bohumila TRLLO ze Slavičína.
S láskou a úctoou vzpomínají man-

želka a synové s rodinami.

Dne 11. dubna 2010 vzpomeneeneeneme meme
na nedožittých 80 let panananí íí

Jiřiny SALVETTOVÉ ze S S Slavlavlavičíičíičína.nana  
ý p

S úctou a láskoou vzpomínínínajíajíají dě dě děti titi
s rodinami.

Dne 7. dubna 2010 by se dožilaaaaa  
100 let naše baabička, paní Marie iie

URBÁNKOOVÁ z Nevšové.
p

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 26. března 2010 jsme si 
připomněli 20. výročí úmrtí pana
Rudolfa MOUDŘÍKA z Rokytnice.
p p ý pý

S láskou a úctou vzpomíná man-
želka, synové a dcera s rodinami.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali za projevy soustrasti Vám 
všem, kteří jste se v tak hojném

počtu zúčastnili posledního 
rozloučení s naším drahým sy-

nem a bratrem, panem Rudolfem
MOUDŘÍKEM z Rokytnice.

p

Rodina Moudříkova a Juřenčákova

DneDDn  29. dubna 2010 si připomene-
mme 5. výročí, kdy nám navždy 
odešel náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček, 
pan Jaroslav MUDRÁK

ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 

mmanželka, syn s rodinou a dcera
s r diodinou.

TenTenTento to to rok uppplynlynlyne 2e 2e 20 l0 l0 let et et od od od úmrúmrúmrtí títí 
našnašnašichichich dr d d ahýahýahých ch ch rodrodrodičůičůičů.. 

DneDneDne 4. 4. 4. bř bř březnezez a pa pa paníanan  
BohBohBohumiumiumily lyly HRBÁČKČKÁČKOVÉVÉVÉ

pp
,

20.20.20. čeče červnnvna pa pa panaanan  
JosJosJosJ efaefaefaa HR HR HRHRBÁČBÁČBÁČČKA KA KA A z Nz Nz NNevšovéovéové.

pp

S lS lS lláskáskáskáskou ou ou a úa úa úúctoctoctotou vu vu vu vzpozpozpozpp mímínmímí ajíj  děděděděti ti tit
s rs rs rs rrodiodiodiodiodinamnamnamamami.ii.ii.

Dne 29. dubna 2010 by se dožil Dne 29 dubna 2010 by se dožil
90 let pan Vojtěch DULÍK 

y

z Hrádku a dne 26. září vzpomene-
me 6. smutné výročí jeho úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomínají man-
želka, dcery a synové s rodinami.

Dne 28. 4. 2010 si připomeneme 
15. výročí odchodu našeho syna 

a bratra Jaroslava POLÁŠKA. 
ý y

S láskou vzpomínají maminka 
a sestry Štěpánka a Iva

p jp

s rodinami. 

pomene-Dne 19. dubna 2010 si přip
tí me 10. výročí úmrt

AROVÉ,paní Mgr. Mirky RÝZNA
ý

roz. JOUROVÉ.
y

minka S láskou vzpomíná mam
ou.a bratr Pavel s rodino

pomene-DneDneDne 19 1919. d. d. dubnubnubna 2a 2a 2010010010 sisi si př př přiipi
rtí paname mm 1. smusmusmutnétnétné ýý vý čroččí úí úí úmr
Slavičína.AntAnAn onínaa a ARGARGARGALÁALÁALÁŠE ŠEŠE ze S

pý

elka, děti S lSS áskou vzpomínají manže
ami.Marie a Libor s rodina

účast při Děkujeme touto cestou za ú
s paní posledním rozloučení s
avičína.Antonií VRBOVOU ze Sla
dinami.Manžel, syn a dcery s rod

Dne 14. dubna 2010 vzpomeneme Dne 14 dubna 2010 vzpom
2. smutné výročí úmrtí 

pana Rostislava KONEČNÉHO 
ý

ze Šanova. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. S láskou a úctou vzpo-

míná manželka Drahoslava.

Dne 2. dubna 2010 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Josefa ŠTĚPANČÍKA ze Slavičína.
ý pý

S láskou a úctou vzpomínají man-
želka a děti s rodinami.

Dne 8. prosince uplynulo 8 let, 
kdy nás navždy opustil 
pan Jaroslav HRBÁČEK 

y y pp

z Nevšové.
Za tichou vzpomínku 

děkují sourozenci s rodinami. 

Dne 4. dubna 2010
vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana 
Ferdinanda PALKOVIČE z Divnic. 

p ý p

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, Bronislava a Martina 

s rodinami.

Upřímné poděkování všem, kteří 
dopprovodili naši drahou,,
paní Annu CEKOTOVOU

na její poslední cestě 
dne 29. ledna 2010 

ve Starém Hrozenkově.
Děkujeme za projevy soustrasti 

a květinové dary.
Rodina Cekotova

----------------------------------------------
Omlouváme se rodině Cekotové

i či čtentenářůářům zm za ca chybhybněně uveuvedendené jé jmémé-
no v této rubrice v měsíci březnu.

Dne 27. dubna 2010 uplyne 
6. smutné výročí úmrtí našeho syna 

a bratra, pana Jiřího OTAVY.
S láskou a úctou vzpomíná mamin-

ka, Radek, sourozenci a ostatní 
příbuzní.

Děkujeme všem zúčastněným na 
posledním rozloučení s panem 
Otto KOSEČKEM ze Slavičína.
p p

Rodina Kosečkova 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚNOR
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LETNÍ PNEUMATIKYLETNÍ PNEUMATIKYLETNÍ PNEUMATATIKYKYKY
ZA CENY VELKOSKLAZA CENY VELKOOSKLAA

ŠKODA FAVORIT, FELICIA (165/70 R 13 T)

ŠKODA FABIA (165/70 R 14 T)

ŠKODA OCTAVIA (195/65 R 15 T) 

OD 675,-KČ  
OD 695,-KČ   

OD 1090,-KČ     
SLAVIČÍN
AREÁL ZD

TEL.: 577 341 675
MOBIL: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ
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VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO při Nadaci
Jana Pivečky nabízí ZDARMA pro neza-
městnané, osoby na mateřské a rodičovské
dovolené, diabetiky a zdravotně a sociálně
znevýhodněné osoby a mládež
vzdělávací aktivity:
 Počítačové kurzy
Základy práce s PC
Práce s PC pro pokročilé
Práce s programy Word a Excel
Práce s programem PowerPoint
Grafi cká práce s programem Photoshop
Tvorba webových stránek včetně gra-
fi ckého designu (i pro mládež od 10 let)
Délka kurzu 20 hodin – 30 hodin
 Práce s internetem – délka kurzu 8 hodin
Práce s multimédii na PC – délka kurzu
12 hodin 

Dále nabízíme Kurz domácí ošetřova-
telské péče, vhodný pro osoby, které se

Informace Vzdělávacího střediska
starají o nemocnou či handicapovanou
osobu v domácím prostředí a potřebují
získat potřebné informace a dovednosti.
 Řemeslné kurzy
Základy keramické tvorby
Paličkování
Patchwork
Pletení z novinového papíru
DÁLE nabízíme cílovým skupinám ZDAR-
MA použití PC a internetu v prostorách
Vzdělávacího střediska a pomoc při vy-
hledávání pracovních míst na internetu.
V rámci projektu nabízíme zdarma účast
na seminářích: 
Práce v zahraničí – možnosti a úskalí
pro ty, co se chystají vyjet za prací – Pro-
gram EURES
Dávky státní sociální podpory (charak-
teristika a praktická aplikace konkrétních
sociálních dávek)

Sociální zabezpečení pro tělesně a men-
tálně postižené občany
Sociální zabezpečení pro nezaměstnané
občany
Sociální zabezpečení pro seniory (dů-
chodová politika státu, odchod do důchodu)

Informovat a hlásit se můžete osobně
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese
Horní nám. 111 nebo na telefonních číslech
577 342 822, 739 095 315.

KAŽDOU STŘEDUod 16 hodin můžete
v domě č. p. 96 na Horním náměstí navště-
vovat Dílnu inspirace. 
Plán aktivit v dílně na duben:
7. 4., 14. 4. a 21. 4. Mozaika – květináče
28. 4. Patchwork šitý přes papír

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

Vzdělávací, sociální a kulturní středis-
ko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s, pořádá:
 Konverzace v němčině pro pokročilé
- německá konverzace je zaměřená na
procvičení komunikačních dovedností
a rozšíření slovní zásoby

V kurzu německé konverzace se naučíte
pohotově reagovat v různých situacích,
posílíte svoje schopnosti konverzovat o růz-
ných tématech a ztratíte ostych z mluvení
v němčině.

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko
Úvodní hodina kurzu proběhne 1. 4.

2010 od 17 hodin v Nadaci Jana Pivečky 
(cena dle počtu zájemců)

 Konverzace v angličtině s rodilým
mluvčím
- tato forma kurzu je vhodná pro ty z Vás,
kteří jste již dosáhli určité úrovně jazyka
a rádi byste své znalosti ještě prohloubili
a získali lepší schopnost porozumění
a správnou výslovnost

Jedná se o velice přínosný způsob stu-
dia, který zaručuje rychlejší proniknutí do
jazyka jeho aktivním používáním a upev-
ňováním gramatických vazeb.
Účastníci se scházejí každé úterý 
od 15.30 hodin v Nadaci Jana Pivečky.
(Cena dle počtu zájemců)

Bližší informace na telefonním čísle
577 342 822, 739 095 315 nebo na e-mailové
adrese hamalcikova@pivecka.

Je až k neuvěření, jací jsou 
mezi námi šikovní, zruční lidé, 
kteří svou lásku a nadšení k lido-
vé tvorbě předávají dál. Vajíčka 
malovaná, vyškrabávaná, tatary, 
koše z proutí, košíky z novin, 
pedigu, dekorativní velikonoční 
vazby, keramiku, vyřezávané 
velikonoční fi gurky, drátované 
hrnce, pletené i háčkované če-
pičky pro miminka do porodnice, 
paličkované krajky, velikonoční 
perníky, fi gurky ze šustí, kytičky 
z krepového papíru, bižuterie, 
zdravá výživa, medovinu, koření, 

hornosúčanské svatební
buchty, kyselicu aj., to 
všechno mohli nakoupit, 
ochutnat, sami vyzkoušet  
nebo obdivovat návštěv-
níci Valašského kumštu 
pro radosť aj užitek, kteří 
přišli v předvelikonoční 
době na Sokolovnu. K pří-
jemné atmosféře přispěl
třináctičlenný mužský 
pěvecký sbor z Horné 

Súče, který zazpíval krásné
slovenské, moravské, i kopani-
čářské písničky. 

Jménem pořadatelů bych 
chtěla poděkovat všem vysta-
vovatelům, pořadatelům, ale
i dalším zúčastněným, kteří se
na vydařené akci podíleli. Pevně 
věřím, že i v příštím roce Valašský
kumšt pro radosť aj užitek opět 
ožije krásnými velikonočními
výrobky. 
Akce byla podpořena z Fondu
kultury Zlínského kraje.

Marie Studeníková

Viděli jsme na Valašském kumštu
Ve dnech 23. a 24. března 

2010 probíhala po celéé České 
republice pod názvemm „Pomá-
hat je radost“ tzv. Velikkonoční 
sbírka, kterou humaanitární 
organizace ADRA pořádá již od 
roku 2002. Také občanné města 
Slavičína se mohli setkaat s dvoji-
cemi dobrovolníků (mj. student-
kami Gymnázia Jana PPivečky) 
ve světle modrém trikuu s logem 
ADRA a Městským úúřadem 
zapečetěnou pokladnničkou. 
Občané Slavičína přisspěli do 
celorepublikové sbírky částkou 
14 527 Kč. 

Třetina vybra-
ných peněz je urče-
na na dlouhodobé 
rozvojové projekty. 
Druhá třetina na 
konto humanitární 
pomoci při mimo-
řádných událos-
tech, jako byly loň-
ské povodně v Če-
chách a na Moravě 
nebo letošní ničivé 

zemětřesení na Haiti. A třetí
část ADRA pooužije na projekty, 
které realizuuje v jednotlivých 
regionech ČČeské republiky. 
Jedná se předdevším o podporu 
sítě dobrovoolnických center, 
díky nimž vyychází stovky dob-
rovolníků do různých zařízení
a nabízí svouu pomoc – ať už
seniorům, ddětem, zdravotně 
postiženým čči sociálně slabým.

Díky Vámm všem, kteří jste
si před Velikkonocemi udělali 
radost a poomohli tak těm,
kteří to potřeebují. Vždyť právě
Velikonoce nnám připomínají,
že tu nejsmee sami pro sebe.
 Mgr. Vratislava Bilová

Velikonoční sbírka 
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placená reklam
a

MALSPED
s. r. o. 

Divnice č. e. 0122
(areál bývalých Vlárských strojíren)

 opravy osobních a nákladníchvy osobních a náklay osobních a nákly osobních a náklanáy osobních a nánákláklaáákláklaááklaáklaosobních a nákosobnosobnosobnních a náních a náních a náosvy ovyy ovyyvy o nán

motomotorových vozidelmotomootorových vozidelotorových vozideloootorových vozidelvroových vových vvových vvozidelvozidelvozidelotorootootorootoootoroootootoootomotorových vot

 vvýměna olejůvvýměnavýměna oměna olejůvvýmvýmvývýmým

 příprava na STK, karosářské práceppříprava na STK, karosářské práské práské prípravaíprava ké prké prké prpravapravaprava ké prké prké prpravapravaprava é pé pé pravravrav é pé pé pravravrav pppppppprprrrpppprvvv pppppppppvvvvv pppppppppvvvvavvvv ppppavvavvvaaaavaaaaaa ééééééaaaaaa éééééééééraraaaara ééééééééérarrarraaara kékkékkkérrrrrrrrrprpprppprpppppppppppp na STK, karosářské práářské prácna STK karosářna STK, karosářna STK, karosářSTK karosána STK, karosářříprava na STK, karosář eeeské prááské práráské prské práské práp íprava ípíprava ípravaípravaíprava 

 diagnostika vozidel,lik id lagnostagnostagnostgnosgnosgnosgnosgnosgnosnnnnnooooooooooooooognggngggnnggngggnnnnnnn ik id lik id lik id llik id l

nástřik podvozků a dutin vozidel

Informace na tel.:ace na tel.:ace na tel.:ace na tel.:ce na tel.:
577 310 477 31077 310077 3107 31077 31077777777 3107 3777777 440, 731 501 69944440, 731 501 
Provozní dProvozní Provozní dProvozní ddrovozrovozrovozrororoovoovoovoPrPrPPrPrPrPPPPr vvvvvvvvvvvvvvvvvvrovoznznznzznznznzn dr doba: Po – Pá 7.00 - 17.00ddoba: Po – Pá 7

PRODEEJ DRŮBBEŽE
CRAX, v. o. s., Ivvanoviice na Hanéé

bude prodávvat vee Slavičíně
13. 4., 4. 5., 25. 5., 15. 6., 6. 7.7., 27. 7.,
17. 8., 7. 9., 228. 9. 2010
od 11.20 do 11.40 hoodin na Hornním náměstí

 KUŘICE – růůzných barev
 KÁČATA – bbrojleroová, Mulard
 KRŮTY – kannadskéé širokoprsé BIG
 HOUSATA
KRMNÉ SMĚSI PRRO DRŮBEŽ

Tel.: 517 363 1225, 5177 363 570, 606 754 066
Email: C.R.A.X@@seznaam.cz
Ceny drůbeže budouu dle stáří, mmožno i ob-
jednat.

 klempířství 
 pokrývačství
 tesařství
 montáž střešních krytin
 montáž střešních oken

tel.: 777 270 338
Zdeněk Kovařík
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz
ICQ: 482 260 503

Nejde o Apríl, autobus s expremiérem Milošem Zemanem zavítá 1. dubna 2010
do Slavičína. V rámci volební kampaně do Poslanecké sněmovny ČR navštíví TVD,
a . s., v Rokytnici a od 15.00 hodin proběhne setkání s občany Slavičína na Horním
náměstí. MO SPOZ zve všechny občany a příznivce Miloše Zemana na tuto akci.
Program ZEMÁKU ve Zlínském kraji ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2010 a další informace
jsou na www.spoz.cz.

Legendární autobus ZEMÁK ve Slavičíně



1818

Městská kknihovna zvee veřejnnost do svých 
prostoor k návštěvěě výtvaarné dílny

TULIPPÁNY KKVEETOUCÍ 
PO CELÝÝ ROK

v úterýý 20. dubnna od 13 hodin 
v městské kknihovvně.

Můžete se zde naučit vvyráběět vkusné jarní 
dekorace, které zkrášlíí Váš bbytový interiér.

 1. 4. 11.00 Zámecké nádvoří
VELIKONOČNÍ ZABIJAČKA
 1. 4. 15.00 Knihovna
NEZBEDNÍČEK VYPRÁVÍ...
 4. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA S KČT 
 7. 4. 16.00 Hor. nám. č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – mozaika – kvě-
tináče
 11. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA 
S KČT
 14. 4. 16.00 Hor. nám. č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – mozaika – kvě-
tináče
 16. 4. 17.00 Sokolovna
VELKÉ ŠELMY BÍLÝCH KARPAT – pří-
rodopisná beseda a promítání
 17. 4. 13.30 Pivečkův lesopark
ZÁBAVNÁ MĚSTSKÁ HRA
 18. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA 
S KČT
 18. 4. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK +
VYCHÁZKA DO LIPOVÉ
 20. 4. 13.00 Knihovna
 TULIPÁNY KVETOUCÍ PO CELÝ 
ROK – výtvarná dílna 
 21. 4. 16.00 Hor. nám. č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – mozaika – kvě-
tináče
 22. 4. 10.30 ZŠ Vlára
OTEVŘENÍ MATEŘSKÉHO CENTRA
 23. 4. 17.30 Zámek
UKONČENÍ CAMOLIGY S DISKOTÉ-
KOU
 24. 4. PITÍNSKÝ ŠKRPÁL – vycházka
s KČT
 24. 4. 21.00 A-Club
TRAVESTI SHOW a DJ MACÍK
 25. 4. 8 – 17 Horní náměstí
SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK
 25. 4. 14.00 Sokolovna
ČARODĚJNICKÝ SLET
  28. 4. 16.00 Hor. nám. č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – patchwork
VÝSTAVY
 Gymnázium Jana Pivečky 
NEBOJME SE VELKOMĚSTA – RING-
STRASSE pohledem mladého architekta 
M. Tománka
 Cukrárna Jasmín
KRAJINA BÍLÝCH KARPAT
obrazy Stanislava Knotka
 Městské infocentrum
KVĚTENA SLAVIČÍNSKA
fotografi e Vojtěcha Malíka
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
 2. 5. Chrám sv. Vojtěcha
BENEFIČNÍ KONCERT SPS CANTARE
 8. 5. Zámecký park 
BĚH VÍTĚZSTVÍ
 9. 5. Sokolovna
OSLAVA SVÁTKU MATEK
 20. 5. 19.00 Sokolovna
Z ČECH AŽ DO HOLLYWOODU – 
nejlepší česká TRAVESTI skupina
HANKY PANKY PRAHA

ČECHOMOR – Val. Klobouky 23. 4. 2010 
Předprodej: Městské infocentrum Slavičín

Vstupenky za 190 Kč v předprodeji v Měst-
ském infocentru Slavičín, tel.: 577 342 251.
Vstupné na místě 210 Kč.

Travesti show Hanky Panky PrahaTravesti show Hanky Panky Praha
Agentura HANKY PANKY PRAHA uvádí
nejlepší českou

TRAVVESTTI SKUPINNU
HANKKY PANKY PRAHA

ve čtvrtek 20. 5. 2010 v 199 hodin 
v Sokolovněě ve Slavičííně!

HANKY PANKY PRAHA v nové sesta-
vě uvádí svůj zcela nový pořad s názvem
Z Čech až do Hollywoodu. 

Spolu se slečnami Stefany, Dolores, Sofi í
a mistrem Alexem tentokrát procestujete
řadu zemí světa a uvidíte spoustu hvězd
hudebního nebe tak, jak je neznáte. 

Tentokrát Vám ve svém pořadu představí
hvězdy jako jsou Hana Hegerová, Peter
Nagy, Monserat Cabalé, Fredy Mercury,
Marcela Holanová, Waldemar Matuška,
Sandra, Tina Turner, Kamélie a podíváme
se i do Švédska za známou hudební skupi-
nou ABBA. Samozřejmě nebude chybět ani
spousta humoru, nadsázky a komických
scének. Výpravná kostýmová show, která se
těší oblibě v řadě měst po celé České i Slo-
venské republice přijíždí i do Vašeho města.
Více informací naleznete na internetových
stránkách www.hankypankyshow.eu. 

Kalendááře,, pozváánky

Milí rrodičee, prarodiče, nastávvaajíccí 
maminkky, děěti, srdečnně Vás zveemme na 

SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ 

MATEŘSKÉHO CENTRA 
SLAVIČÍN,
kteeré se budde konat 

ve čtvrtek 222. dubnna 2010 v 100.30
v budověě I. sttupně Zákkladní školy Vlára. 

Na sppoleččné setkánní s Vámi sse těší 
týým sppolupracoovníků MCC.

Programm MMC na mměsíc DDUUBBEN
Úterý 27. 44.
 9.00–12.00 voolná herna
 10.00–11.000 ppřednáškaa s logopeedkoou Mgr. 
Kvetoslavouu Kútnou
 11.00–12.00 cvvičíme proo radost s děětmmi

Středa 28.. 4.
 14.00–17.000 voolná hernaa
 15.00–16.00 Tvvořílek - tiskátka z bbraambor
 16.00–17.000 taanečky proo děti

Čtvrtek 299. 4.
 9.00–12.00 voolná herna
 9.30–10.00 bbásničky s pohybemm pproo děti 
    2-4 let
 10.30–11.330 huudební miiniškoličkaa
V rámci týddne ootevřenýchh dveří vsttupp vv měsíci 
dubnu zdarrma

Městská knihovna Slavičín
zve rodiče (prarodiče) s předškoláky 
na 3. setkání s pohádkovými příběhy

NEZBEDNÍČEK
VYPRÁVÍ DĚTEM 

VELIKONOČNÍ
POHÁDKU 

ve čtvrtek 1. dubna od 15 hodin.
Děti se mohou těšit na průvodce oblíbeným

pořadem – skřítka Nezbedníčka, s nímž budou
v městské knihovně slavit Velikonoce formou 
hádanek, pohádek, soutěží, her a malování. 

Pitný režim zajištěn.

Restaurace Zámek
zve srdečně všechny na tradiční 

VELIKONOČNÍ 
ZABIJAČKU

1. dubna 2010 v 11.00 hodin
na nádvoří zámku.

Zakoupit si můžete jelita, jitrnice,
tlačenku, ovar, nebo 

poobědvat speciální zabijačkové menu. 

Hledáme poctivého nálezce
Prosíme poctivého nálezce, který dne 25. února ve 
večerních hodinách našel v okolí infocentra nebo 
nábřeží velkou panoramatickou fotku (z rozhledny 
Doubrava) na plastové desce, o její doručení na 
městské infocentrum. Moc nám na ní záleží.

Předem děkují Miroslav Pinďák a Pavel Meisl 
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Jistě si vzpomenete na výuku zeměpisu. 
Ve škole vás učí názvy míst, kopců, hor, 
jejich nadmořské výšky a další údaje a ono 
vás to při sezení v lavici a koukání do 
mapy moc nebaví. Ani promítání obrázků 
či fi lmů vám moc nepomůže. Ale když se 
můžete při procházce s dětmi, s přáteli nebo 
s nějakou skupinkou turistů pochválit svojí 
znalostí kraje, máte u těch druhých obdiv 
a sami takový dobrý pocit. Nechce to moc. 
Naplánovat vycházku na vyvýšené místo 
(tady v okolí Slavičína např. na kopec nad 
sídliště Vlára nebo nad Šabatec anebo nad 
Hrádek a jinde), ze kterého je vidět daleko 
do kraje. Před tím si doma sednout k PC najít 
si Mapy, nastavit měření a pak zapamatovat 
nebo raději zapsat názvy kopců nebo jiných 
míst, které budeme pozorovat. K tomu nad-
mořské výšky a vzdálenosti k nim. Nejlepší 
je vzít mapu do batohu a do ní zapsat jen 
ty vzdálenosti z „netu“. Vše ostatní je už 
v mapě. Do batohu ještě přibalíme odměny 
pro nejlepší účastníky – sladkosti pro děti, 
něco na zahřátí pro dospělé. Dobré je mít 
s sebou i dalekohled. Na vyvýšeném místě 
pak zorganizujeme malou soutěž. Ptáme se 
na názvy kopců nebo jiných míst, které vidí-
me. Necháme odhadovat nadmořskou výšku 
a vzdálenost k nim. Výsledky kontrolujeme 
pak podle připravené mapy. Nejlepší znalec 
kraje a zeměpisu obdrží odměnu a ti ostatní 
samozřejmě taky.

Cestou tam i zpět můžeme (především 
u dětí, ale i u všech účastníků) vyzkoušet 
zrak a znalost dopravních značek – z jak 
velké vzdálenosti dokážeme přesně přečíst 
směrové tabule. A když k tomu všemu ještě 
zařadíme zastávku na občerstvení např. 
v restauraci, určitě se účastníci budou již  
těšit na další procházku, na další legraci 
v přírodě. Poznáte zase trochu víc svůj kraj 
a uděláte něco pro zdraví.

Mgr. Miloslav Mareček

Procházka jako hra

4. 4. Slaviččín – Haluzice – Újezd –
Drnovice – Laačnov – Valašskéé Klobouky
Odchod od tuuristiccké mapy u radnice
v 7 hodin. Déllka traasy 17 km ddo Drnovic
– 26 km do Vall. Klobbouk. Předppokládaný 
návrat autobuusem vve 13.20, neebo vlakem 
v 16.30 hod. 

 11. 4. Bylniice – BBrumov – PPopov – Bo-
huslavice – DDivnicee – Slavičínn
Odjezd vlakemm z náádraží ČD vv 7.12 hod. 
Délka trasy 188 km. PPředpokláddaný návrat 
ve 14 hodin. 

18. 4. Slavičín –– Haluzice – Újezd – 
Vysoké Pole –– Plošttina – Drnovice
Odchod v 7 hhodinn od turistiické mapy 
u radnice. Déélka ttrasy 21 kmm. Předpo-
kládaný návraat autoobusem ve 13.20 hod.

24. 4. Pitínnský škrpál
Odjezd vlakemm z náádraží ČD vv 8.19 hod. 
Délka tras různě dlee propozic ppořadatelů. 
Návrat vlakemm v 155.39 hod.

Do přírody s Klubem 
českých turistů DUBEN

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK v neděli 18. 4. 2010
v Lipové. Sraz účastníků bude jako každý rok ve 13.00 hodin na zastávce „U radnice“. 
Účastníci z Lipové se sejdou v 15.00 hodin v Lipové u hřiště. 
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Letos se Valašské Křoví (3. – 7. března 
2010) zařadilo mezi nejpopulárnější krajské 
postupové přehlídky amatérského divadla. 
Soudíme tak podle návštěvnosti diváků, 
účastnících se členů divadel po celou dobu 
přehlídky, počtu přihlášených souborů 
a samozřejmě všech nadšených reakcí typu: 
„Příští rok zas a ve větším počtu!“ atd. Na 
prvním místě poděkování patří především 
Vám, našim divákům, bez kterých by tento 
slavičínský divadelní festival nemohl být 
tím, čím dnes je.

Ani jedna z inscenací z celkových 15 
totiž nezela prázdným hledištěm či foyer. 
A tak si přejeme, aby i příští, již 9. ročník 
Valašského Křoví na tom byl s návštěvností 
obdobně, ne-li lépe. Další poděkování patří 
městu Slavičín, Zlínskému kraji, Minister-
stvu kultury ČR, všem sponzorům přehlídky 
a v neposlední řadě Junákům ze Slavičína, 
bez kterých by se též Valašské Křoví ne-
mohlo konat. 

Letošní novinka – pořádání krajské 
postupové přehlídky studentského divadla 
s možnost í postupu
na národní přehlídku
studentských divadel
Mladá scéna v Ústí nad
Orlicí se podařila a dou-
fáme, že se tak zařadila
mezi tradici přehlídky
Valašské Křoví. Ačko-
liv porota na Mladou
scénu nemohla přímo
nominovat, doporučila
celkově tři inscenace –
1. doporučení si doslova
odvezl Slovanský tyátr
Olomouc s inscenací
H. Skotáka Poslední sen
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Olleho Johanssona, 2. doporučení získal
soubor Junioři při ZUŠ Kouřim s inscenací
V. Marhoula Mazaný Filip a 3. doporučení
zůstalo ve Slavičíně divadlu SemTamFór,
o. s., s inscenací L. Horkého Cestovní kance-
lář Bejvávalo. Diváci na národní přehlídce 
činoherních a hudebních divadel Divadelní
Děčín zhlédnou porotou nominovanou in-
scenaci Valmontovy nebezpečné známosti
souboru Mrsťa Prsťa Kouřim a možná také na
1. místě doporučenou inscenaci brněnského
souboru AMADIS G. Mira Vše o ženách. Cen
a Čestných uznání bylo letos rozdaných jako
na národní přehlídce, mezi úspěchy divadla
SemTamFór, o. s., určitě patří získaná Čestná
uznání za herectví pro Jaroslava Durďáka,
Mikuláše Múdreho a Barboru Němečkou
v inscenaci Suchý/Šlitr Elektrická puma
a Čestné uznání za inscenaci Cestovní kan-
celář Bejvávalo.

Divadlo SemTamFór, o. s., týden po skonče-
ní festivalu odjelo na další zájezd s inscenací
G. DyrekaBenátky pod sněhemdo Hr. Králové 
a okolí, kde opět příjemně pobavilo diváky. 

Valašské Křoví patří k nejoblíbenějším festivalům!
Za zmínku stojí ještě proběhnuvší derniéra 
nejúspěšnější inscenace divadla SemTam-
Fór, o. s., R. Cooneyho 1+1=3 (Jeden a jedna 
jsou tři), jejíž předposlední repríza proběhla
ve Frýdku-Místku v rámci předplatného. 
Divadlo SemTamFór, o. s., bylo zařazeno po 
boku pražských divadel, jako jsou Divadlo 
v Celetné, Divadlo Radka Brzobohatého, 
Společnost Jiřího Dvořáka či Divadlo Palace 
Theatre Praha. 

Co bylo, bylo. Ale co nás teprve čeká? 
Do konce sezony divadlo SemTamFór bude 
pokračovat ve svých zájezdech a uvede po-
hádku Káťa a Škubánek v režii Jana Julínkak
a premiéru O. Wildea Jak je důležité míti 
Filipa v režii dvojice Cimerák/Žáčková. 

A vzhledem k tomu, že přichází jaro, 
bychom Vám všem chtěli popřát, ať si ho 
pořádně po té dlouhé zimě užijete! A neza-
pomeňte, až si budete potřebovat odpočinout 
od zdlouhavých jarních úklidů, přijďte za 
námi do divadla! Jana Žáčková

Smíšený ppěveecký sbor Cantare ppřři ZUŠ 
Slaviččín, o. s. VVás zve nnaa 

BENEFIČNÍ 
KONCERT
pro slavvičínskouu nemocniicii

neděle 22. kvvětna 20110 v 19.000 hoodin 
chráám ssv. Vojtěccha Slavičínn

Tento konncertt patří k hudebníímm aakcím, 
které SPS Canntare pořřádá v ráámmcii oslav 

desetilletéhho výročí své exissteennce.
Uslyšítee sóloová pěveecká vysttouuppení 

Kateřinny OOškerovéé – Machhovvské, 
Elišky MMünnsterové, Kateřinny Foojtů 

a nové sklladbby pěveckkého sbooruu CCanta-
re pod veddeníím Annyy Frajtovéé aa zza kla-
vírního ddoprrovodu HHany Durrďďákkové.

Pomozzte, prosím, dobrovoolnnýým 
fi nannčnímm příspěěvkem zlleppššit 

vybbaveení naší nnemocniicee.

MO ČSOP Slavičín
a Městské infocentrum Slavičín

Vás zve na výstavu 

KVĚTENA 
SLAVIČÍNSKA

- fotografi e ochránce přírody
Ing. Vojtěcha MALÍKA


