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      Ročník XXXV  

Rozpočet města na rok 2012 
První měsíce každého roku věnujeme mj.

přípravě rozpočtu města na příslušný rok.
Nejinak tomu bylo i letos. Na straně příjmů
je nejistota větší, než kdykoliv dříve. Neustále
se hovoří o tom, že přichází fi nanční krize
a odhady propadu příjmů se samozřejmě
různí. Změna byla také v některých daňových
příjmech (DPH), nebo v příjmu z výherních
hracích přístrojů, kde dnes nikdo není scho-
pen tyto příjmy vůbec predikovat. 

Rozpočet jako celek je sestaven jako
schodkový takto:
- příjmy běžného roku 122 447 tis. Kč
- výdaje běžného roku 136 396 tis. Kč
- saldo příjmů a výdajů běžného roku
-13 949 tis. Kč s tím, že schodek bude kryt 
zčásti přebytkem hospodaření města z minu-
lých let a přijetím dlouhodobého investičního
úvěru.

Dlouhodobý investiční úvěr bude krýt 
náklady hlavní investiční akce města v roce
2012, kterou je odkanalizování a čištění
odpadních vod Nevšová, kde se celkové
náklady pohybují na úrovni cca 40 mil. Kč.
Dotace z ministerstva zemědělství by měla
činit 65 % z této částky, dotace Zlínského
kraje pak 10 %. Vlastní náklady města budou
tedy činit zhruba 10 mil. Kč, s vyvolanou 
investicí oddělení dešťové kanalizace

a zaklenutí silniční příkopy v jednom úseku
pak celkem cca 11 mil. Kč. Je zřejmé, že tako-
vou částku nelze krýt z běžného rozpočtového
roku, proto je nutný dlouhodobý investiční
úvěr. Stavba kanalizace je velmi nákladná
a rozhodně to není nic populárního, nicméně
s ohledem na životní prostředí, dodržování
legislativy a možnost budoucího rozvoje
Nevšové je čištění odpadních vod věcí na-
prosto nezbytnou. Z akcí zahájených ještě
v roce 2011 bude dokončena rekonstrukce
sociálního zařízení v Městské nemocnici,
půdní vestavba v Základní umělecké škole
nebo rekonstrukce vybavení obřadní síně
radnice.

Další velmi významnou položkou roz-
počtu je výstavba cyklostezky v Divnicích.
Respektive se jedná o rekonstrukci stávají-
cího chodníku mezi Divnicemi a bývalými
Vlárskými strojírnami. V rozpočtu jsou zapo-
čítány náklady ve výši 8,66 mil. Kč. Náklady
na tuto stavbu budou upřesněny výběrovým
řízením, ale nejnovější odhady mluví o část-
ce přibližně 7,1 mil. Kč, z čehož činí dotace
Státního fondu dopravní infrastruktury 65 %.
Dotaci máme přislíbenu, pokud se nám po-
daří doložit veškeré nutné doklady. Na této
cyklostezce jsou a budou peripetie s drážním
úřadem, ale o tom až jindy.

Dotace máme schváleny také na další dva 
projekty – pořízení kompostérů pro likvidaci 
biologicky rozložitelného odpadu (rozpočet 
1,124 mil. Kč, dotováno z OPŽP ve výši 90 %) 
a na investiční mikroprojekt „Pěšky nebo 
na kole, zvládne to i batole“, jehož předmě-
tem je zkvalitnění infrastruktury cestovního 
ruchu (dopravní značení, mobiliář, rekon-
strukce mostku k napojení cyklostezky 
Slavičín-Hrádek do uličky za Jordány), zde
je rozpočet 963 tis. Kč, dotace z této částky
pak 722 tis. Kč.

Dále je v rozpočtu vytvořena fi nanční 
rezerva na realizaci projektů, na které jsme 
žádali dotaci a neznáme ještě výsledek anebo
žádost o dotaci teprve podávat budeme. Mezi 
ty první patří třeba solární systém pro Měst-
skou nemocnici, revitalizace zeleně u Soko-
lovny nebo na Vláře, příp. projekt přeshraniční 
spolupráce „Spoloční bezpeční susedia“, který 
by přinesl rozšíření městského kamerového 
systému. Mezi žádosti, které teprve podávat 
budeme, patří zejména zateplení veřejných
budov (ZŠ Vlára, hasičárna, Sokolovna, DDM, 
MŠ Nevšová atd.). 

Rozpočet města také počítá s podporou 
projektů, které mají pro město významnou 
přidanou hodnotu a jejichž nositeli jsou různé 
organizace či sdružení. Nadaci Jana Pivečky se 
dostane podpory na projekt obnovy Pivečkova 
lesoparku, a to jak formou dotace (260 tis. Kč), 
tak návratné půjčky (500 tis. Kč). Obdobnou 
formou město podpoří projekt ZŠ Vlára „Dý-
cháme stejný vzduch“ – dotace 243 tis. Kč,
půjčka 720 tis. Kč. Půjčku ve výši 400 tis. Kč 
obdržely také Sportovní kluby Slavičín na po-
řízení sněžného skútru se stopařem. 

Všimněme si, že dosud, až na dokončova-
né akce, byla řeč jen o projektech, na které
nám někdo přidá fi nanční prostředky, tedy 
o projektech dotovaných. Pokud se zmíním 
o akcích, které fi nancujeme plně ze svého, 
pak drtivá většina z nich má v názvu slovo
„oprava“ a náklady na tyto akce se pohybují 
spíše v řádu desítek tisíc korun, než v řádu 
statisíců. Částku 306 tis. Kč jsme museli vyna-
ložit na opravu havárie topného systému v MŠ 
Vlára. Tady si dovolím odběhnout od tématu
a poděkovat paní ředitelce Mackové a všem 
zaměstnancům školky za velkou pomoc 
a trpělivost, protože rekonstrukce probíhala 
za provozu, což bylo velmi náročné. Dále
bude v Hrádku provedena oprava obecního
domu (230 tis. Kč) nebo oprava a pískování
cest v zámeckém parku (180 tis. Kč). Zámecký 
park prošel v loňském roce regenerací a cesty 
je určitě potřeba opravit.

Pokračování na str. 2

Slavičín pod sněhovou peřinou

Po poměrně teplém lednu v plné síle udeřila v únoru pravá valašská zima, které jsme si 
užili. Nejprve v podobě třeskutých mrazů, následně pak pod přívaly sněhu, které během
dvou dní zasypaly celé město.
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Dokončení ze str. 1
Dále proběhne sanace sesuvu v Nevšo-

vé, zatrubnění stoky Hrádek „Za Humny“, 
dokončení dětského hřiště na Ševcovské, 
bude zahájena oprava cest mezi garážemi
na Vláře atd.

Rok 2012 je zřejmě posledním rokem, kdy 

bbudou ve stávajícím plánovacím období EU 
kk dispozici dotační prostřředky z operačních 
pprogramů. Proto je i letos naaším cílem je využít 
nna záměry, které považujeeme za vhodné pro
roozvoj města. Dnes ještě nnevíme, co přinese
pplánovací období 2014–20020, jaké budou do-
taační možnosti, kde bude město moci sehnat 

Zprávy z radniceVýběrové řízení na
pronájem bytu 1 + 0

ý

cizí zzdroje na fi nancování svého rozvoje. Oče-
kávááme, že léta 2013 a 2014 budou dotačně 
chuddší, protože stávající plánovací období 
konččí a další bude začínat. To by nám mělo 
umožnit jak snížit závazky, které máme, tak 
realizovat některé opravy či rekonstrukce 
majeetku, na které se až dosud fi nančních 
prosttředků nedostává. Ale to je jen predikce, 
teď nnás čeká realizace rozpočtu města na rok 
20122.  Ing. Jaroslav Končický, starosta

 plasty –– 7. 3.
 papír – 14. 3.

OOdbor ŽŽPSM MěÚ SSllavičín

Svoz tříděného odpadu

Město SSlavičíín zveřeejňuje záměěr nna pro-
nájem nebbytovýcch prosstor v domě č.. p. 389, 
v ulici K. VVystrččila, v kk. ú. Slavičínn.. 

Jedná sse o tři nebytoové prostorry,, každý 
o výměře ccca 155 m2, kteeré mohou bbýýt vyu-
žity jako ggarážoová stánní, příp. skllaaddovací 
prostory. 

Výše náájemnného činní 410 Kč/mm22/rok + 
náklad na otop ((cca 5000 Kč/rok).

Podrobbnější iinformaace je možnnooo získat 
přímo na BBTH SSlavičínn, spol. s r. ooo. nebo 
na tel.: 5777 341 0041.

Pronájem nebytových prostor

Rozpočet města na rok 2012

Rada města Slavičín na své 33., 34. a 35.
schůzi mj.:
schválila
 plán prevence kriminality města Slavičín
na léta 2012 – 2015,
 plán kulturních akcí dle Kulturního
kalendáře na rok 2012,
 uzavření smlouvy o organizaci a výkonu
veřejné služby mezi městem Slavičín a Úřa-
dem práce ČR;
rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín na opravy a moderni-
zaci bytů, bytových domů a rodinných domů.

Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým
nebo právnickým osobám na tyto účely:
na vznik nového bytu ve stávajícím byto-
vém nebo rodinném domě
na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém
nebo rodinném domě
na výměnu oken u domu staršího 15 let
na obnovu střechy starší 15 let
na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti
domu staršího 10 let
 na zateplení obvodového pláště domu
staršího 5 let
na obnovu fasády domu včetně klempíř-
ských prací
na zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě
 na opravu a rekonstrukci havarijního stavu
balkonů a lodžií
 na vybudování nebo rekonstrukci koupelny
nebo sprchového koutu
na vybudování WC
 na rekonstrukci bytového jádra vč. vyzdění,
na výměnu sanitární keramiky a vodovodních
baterií

Půjčky jsou poskytovány s dobou splatnosti
3–5 let a při úrokové sazbě 4 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou zveřejně-
ny na úřední desce města Slavičín. Informace
a tiskopisy k podání žádosti poskytuje eko-
nomický odbor MěÚ Slavičín, Ivana Čížová.

Žádosti se přijímají v termínu od 1. 3. 2012
do 2. 4. 2012 poštou nebo v podatelně MěÚ 
Slavičín.  Ing. Oldřich Kozáček,

předseda správní rady fondu

Město Slavvičín naabízí do pronájmu 
byt č. 42 ve 4. nnadzemmním poddlaží domu 

pč. p. 836, v ulicci Středdová, Slaavičín.
 Byt sestává z jednoho pokoje, předsíně, 
koupelny, WC a sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 62,10 m2

 výše měsíčního nájemného činí 
1 916 Kč
Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné 
vždy od 1. 7. každého roku maximálně 
o 20 % ročně a míru infl ace stanovenou 
ČSÚ, přičemž plocha sklepní kóje bude 
do nájemného započítána jednou polo-
vinou. 
 Nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojených s bydlením (topení, voda, 
odpad…).
 Způsob vytápění – z domovní kotelny
Podmínky podání žádosti 
Žádost o nájem bytu může podat zletilý 
občan ČR, který je způsobilý k právním 
úkonům a nemá vůči městu Slavičín, 
jím zřízeným organizacím a obchodním 
společnostem založeným městem žádné 
závazky.
Podmínky uzavření nájemní smlouvy
Nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku, poté může 
být prodloužena, pokud nebude nájemce 
v prodlení s úhradou za nájemné a služby 
spojené s bydlením a nebude porušovat 
podmínky smlouvy a příslušná ustanovení 
obč. zákona.
Povinný obsah nabídky (přihlášky)
1. Jméno, příjmení, datum narození, adresa 
trvalého pobytu, adresa pro doručování, 
telefon, popř. e-mail žadatele. Žadatel/ka 
ženatý/vdaná uvede do přihlášky rovněž 
údaje druhého manžela a počet dětí.
2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem, 
u rodičů atd.)
3. Uvedení počtu osob, které se nastěhují 
do nového bytu
3. Zdůvodnění žádosti
Nabídky budou přijímány do 10. 4. 2012
osobně nebo poštou na adrese:

BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické 
nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

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

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

Poskytnutí půjček z Fondu 

Informace k podání 

Finanční úřad v Luhačovicích bude v době 
výběru daňových přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 
poskytovat veřejnosti informace a nezbytnou 
součinnost potřebnou k řádnému splnění 
podání daňového přiznání. Tato služba bude 
poskytována i na Městském úřadě ve Slavičíně 
(kancelář č. 208 v přízemí budovy radnice), 
a to dne 23. března 2012, tj. v pátek, v době 
od 8.00 do 16.00 hodin. Bude zahrnovat 
zejména distribuci daňových přiznání, po-
skytnutí základních informací k vyplnění 
daňových přiznání a převzetí daňových při-
znání a případnou kontrolu jejich formální 
správnosti. 

Jarmila Zahradníková, FÚ Luhačovice

na stavební práce na akci: „Oprava zvo-
nice Nevšová“ za cenu obvyklou ve výši 
93 880,37 Kč vč. DPH uchazeči CHMELA-
STAV, s. r. o., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by na akci: „Restaurování kovového kříže 
na kamenném podstavci u obecního domu 
v Hrádku na Vlárské dráze“ za cenu obvyk-
lou ve výši 38 160 Kč vč. DPH uchazeči Jiří 
Ščuglík, Rokytnice.

Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva 
města Slavičín a Rady města Slavičín jsou 
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

rozvoje bydlení města Slavičín 

přiznání k dani z příjmů
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k návštěvě lékaře potřebný. Na druhou stranu
manipulace s kotouči zabere také nějaký čas…
a pak nezapomenout kotouč umístit za čelní
sklo… Takže v současné době platí zákaz
parkování v době od 5 do 8 hodin.

Na webu jsem zahlédl strohou informaci
o tom, že Sportovní kluby kupují sněžný 
skútr a stopař. Kdy bude zařízení v provozu? 
A nebude už spíš jaro?

Myšlenka údržby lyžařských stop jistě
není nová, ale až do letošního roku se nepo-
dařilo najít vhodný dotační titul na pořízení
potřebné techniky. Teprve na konci roku
2011 jsme se dozvěděli, že projekt, na kte-
rém město spolupracovalo se Sportovními
kluby Slavičín, byl úspěšný. Sportovní kluby 
zaštítily projekt Mikroregionu Luhačovské
Zálesí, v rámci kterého byly pořízeny dva
skútry a stopaře. Jeden stroj bude zajišťovat 
stopy v oblasti Luhačovic, Pozlovic a okolí,
druhý stroj bude sloužit pro Slavičínsko. Prá-
ce na Slavičínsku se dobrovolně a nezištně
ujímá lyžařský oddíl, který bude údržbu stop
provádět.

Celý projekt je předfi nancován Mikroregi-
onem Luhačovské Zálesí a městem Slavičín. 
Město za tímto účelem poskytlo Sportovním 
klubům půjčku ve výši 400 tis. Kč, která bude 

Ptají se lidé…
Změnili jste čas zákazu parkování před 

poštou do 8 hodin. Jelikož pekárna otevírá 
od 6 hodin a ordinace lékaře od 7 hodin, 
nemají tito zákazníci ani pacienti kde 
zaparkovat. Nelze jim vyjít vstříc? 

Parkoviště u pošty má sloužit prioritně 
pro zákazníky pošty. Kapacita parkoviště 
je poměrně malá, a tak je nutno omezit 
dlouhodobé stání. Zákazník pošty přijede, 
vyřídí si své záležitosti na poště a odjíždí. 
Tím uvolní místo na parkování dalšímu 
zákazníkovi a malá kapacita parkoviště 
je nahrazována rychlou obrátkou vozidel.

Nicméně i dnes, pokud přijedete 
po 8. hodině, můžete na parkovišti stát 
celý den. Již několikrát jsme avizovali, že 
na parkovišti u pošty (a také některých 
dalších) je uvažováno s časově omezeným 
stáním, a to za využití parkovacích kotoučů. 
V případě budoucího využití tohoto časově 
omezeného stání by odpadl například Vámi 
avizovaný problém s pekárnou. S ordinací 
lékaře by to asi bylo horší, protože povolený 
čas stání by zřejmě byl kratší než čas, který je 

vrácena po proplacení dotace ještě v letoš-
ním roce. Tolik zatím jen stručně – jistě 
o tomto projektu bude i v rámci povinné 
publicity zveřejněno více podrobnějších 
informací. No a proč tak pozdě – až na konci 
zimní sezony? Projekt byl schválen na kon-
ci roku 2011, poté probíhalo výběrové řízení, 
zajištění fi nancování. Takže se jedná spíše
o záležitost příštích zim, ale ty také přijdou. 
Ta letošní se nenechala zahanbit alespoň 
co se mrazu týká. Tak třeba už ta příští nás 
zasype sněhem. 

Proč byl v měsíci únoru změněn vzhled 
zpravodaje? Mně se líbil původní…

Změna typu použitého papíru byla trošku 
překvapením i pro nás. Náš dodavatel zpra-
vodaje dostal přechodně omezenou nabídku 
na kvalitnější (lesklý) papír za stejnou cenu 
a tuto nabídku na zkoušku využil při tisku 
únorového čísla. Protože se na tuto změnu 
objevily jak kladné, tak záporné reakce, 
uspořádali jsme na našem webu anketu, 
abychom zjistili, který názor u Vás převládá. 
Výsledek ankety vidíte sami, vracíme se k pů-
vodnímu papíru a vzhledu Slavičínského 
zpravodaje tak, jak jste byli dosud zvyklí.

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

V Z P O M Í N Á M E

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA LEDEN

 12. 1. 2012 Ladislav Musiil, 79 let, Slavičín
 16. 1. 2012 Marie Fraitovvá, 88 let, Hrádek
 17. 1. 2012 Libuše Krůžellová, 73 let, Slavičín
 18. 1. 2012 Dalibor Čech, 39 let, Praha
 20. 1. 2012 Alois Mudrákk, 78 let, Lipová
 28. 1. 2012 Oldřich Mňaček, 77 let, Hrádekček 77 let Hrádek
 28. 1. 2012 Anna Brachtlová, 85 let, Hrádek

SŇATKY
Ondřej Kozubík a Lenka Kudelováudelovááudelov

ÚMRTÍ
5. 1. 2012 Eliška Urbanová, 36 let, Hrádek

 10. 1. 2012 Josef Viceník, 75 let, Bohuslavice

Dne 9. 3. 2012 vzpoomeneme
30. výročí úmrtí pana 
Josefa MATUŠINCE

ý p
. 

S láskou vzpomínají manželka
a dcery a synové s rrodinami.

Dne 5. března 2012 vzzpomeneme
10. výročí, kdy nás oppustila naše 

maminka, babička a praababička, paní
Hedvika MIKULČÍKOVVÁ

p
 z Lipové.

S láskou vzpomíná dceera Dagmar 
s rodinou.

Dne 262626. březnna 2012 by sy sy se de de de e ožižižižižil llll
6000 let pann Janannann ŠUŠU ŠU ŠUŠURÁŇRÁŇRÁŇRÁŇÁŇ

yy

z RRRRRookyokyokyokyokytnitnitnitnitnice.ce.ce.ce.ce.
S lS lS lS áskáá oou vvzpv omímímíímm ná ná ná náná manmanmanmanmanželželželželželka kk a dětitiiii...

Dneeee 2 2 252 . břřezř na 2012 by ssse de de de de dožioooo l 70 let 
paaan AAleA xanndr VIKTORORORORORIIINII .

S láskouu u vvzpomíínají manželkelkelkelkelka Věra,
dcery AleAleAlexandrra a Věra s rodinami 

a braata řři Ivan a Jiří s rodinami.
Všiši hchni, kddo jste ho znali, 

pvzpomeeňte s námi.

uplyneDneDneDne 6.6.6. bř bř březnezneznaaa 2012 u
úmrtí 10 1010 smusmusmutnýtnýtných ch ch let od 

panpanpana a a JSKALAStaStaStanisnisnislavlavlava STEJ
z Hrádku.

nželka a děětiS lS lS lS ááskáskáskou ou ou vzpvzpvzpomíomíomínajnana í man
s rs rs odioo nami. 

lyne 10 lett, Dnne 21. března 2012 upl
l co nás opustil

pan Karel ORSÁK
pp

Hrádku. z H
u děkuje Za tichou vzpomínku

želka Dana a dcery s rodinammi. maanželka Dana a dcery s

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit 
s panem Karlem SALVETEM.
Přítelkyně Marie Polášková

Děkujeme touto cestou 
za projevení soustrasti a květinové 

dary při posledním rozloučení
s paní Marií FRAITOVOU

ze Slavičína-Hrádku.
Zarmoucená rodina

NAROZENÍÍ
Ladislav a Zuzana Vránovi – dcera Linda
Aleš a Pavlína Kopákovi – syn Daniel
Cyril Galej a Martina Byčanová – dcera 
Martina
Jiří a Miroslava Zichovi – dcera Laura
Vladimír a Zdeňka Žeravčíkovi – dcera 
Kristýna
David a Lenka Peléškovi – dcera Magdaléna

Blahopřejeme
Dne 6. března 2012 oslaví 
naše maminka a babička,

paní Andělka TRLLOVÁ 
ze Slavičína 

80. narozeniny.

Všechno nejlepší 
k vzácnému jubileu jí přejí syn 

Bohumil s Aničkou,
vnuci a pravnuci.
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Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Informmace pppro zájeemcce oo studiuuum

Přihlášky ke studiu jsou k dispozi-
ci také na webových stránkách školy
www.gjpsosslavicin.cz.

Vyplněné tiskopisy přihlášek je nutno 
odevzdat nejpozději do 15. března 2012
na adresu: Gymnázium Jana Pivečky a Střed-
ní odborná škola Slavičín, Školní 822, 76321
Slavičín (uchazeči mohou odevzdat přihlášku
také osobně pro gymnaziální obory na sekre-
tariátu v budově gymnázia, pro obory SOŠ
na sekretariátu v budově SOŠ). Prosíme, aby
uchazeči na přihlášky ke studiu vyplnili kódy
podle vybraného studijního oboru.

Akktiviity naa Gymnááziuu
Vybraní studenti reprezentovali naši školu 
v matematické soutěži Pythagoriáda ve Val.
Kloboukách, kde Martin Procházka skončil
na 2. místě a Eliška Remešová na 8. místě.
V regionálním kole soutěže v mluveném
projevu Mladý Demosthenes se na 1. místech
umístili Zita Klimčíková a Lukáš Zvonek, oba
s postupem do krajského kola.
Na Dějepisné olympiádě školu reprezen-
toval Martin Číž. 
Tým volejbalistek v okresním kole vo-
lejbalu získal 1. místo a postoupil do kola
krajského, odkud přivezl 3. místo.
 Během února probíhala na gymnáziu
školní kola konverzačních soutěží v jazyce an-
glickém, německém a francouzském a školní
kolo biologické olympiády. Ti nejúspěšnější
nás budou reprezentovat v kolech okresních.
V únoru vyjížděli členové dramatického
kroužku do okolních základních škol s hodi-
novou soutěží vědomostních a praktických
dovedností.
V únoru také zhlédli studenti divadelní
představení v Městském divadle Zlín a na-
vštívili koncertní v Kongresovém centru.
R-ego ve spolupráci s preventistou školy
připravili pro žáky výukový program s téma-
tem Vztahy ve třídě.
Dne 15. února proběhl na škole Den ote-
vřených dveří. 

Škola děkuje všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci Studentského plesu.

Bc. Marie Stejskalová

Lyyžařřský výýýýcvik 
y yGyymnnázia JJana Piiveččkyy
Od soboty 14. do čtvrtka 19. ledna 2012 

jsme na slovenských Javorníkách – v lokalitě
Makov Kasárne – provozovali sport, který je
známý po celém světě jako lyžování.

Prvního dne jsme dorazili do Podťatého, 
odkud jsme vyšli tři a půl kilometru pěšky
do nadmořské výšky 1 000 metrů, do penzio-
nu Javorník. Hned odpoledne se šlo lyžovat.
Až na časté výpadky elektřiny kdy nejezdil
vlek, se jezdilo báječně, sněhu bylo habaděj.

Nastal den odjezdu. Truchlící třída se-
kunda opouštěla penzion plna nádherných

dojmů a vzpomínek na zdejší hory a lyžování.
Dominik Šuráň, sekunda

Akktiviity naa SOŠ
 Řemeslo má zlaté dno. 

Že toto pořekadlo stále platí, dokazuje
projekt „Řemeslo – návrat ke kořenům“,
jenž je realizován Krajskou hospodářskou
komorou Zlínského kraje. V rámci tohoto
projektu navštívilo SOŠ Slavičín 55 žáků
z okolních základních škol, kteří projevili
zájem vyučit se v některém z nabízených
oborů a seznámit se s moderními technologi-
emi. Dobrou motivací je také možnost získat 
fi nanční podporu v průběhu studia. Tuto
podporu poskytuje Zlínský kraj již několik
let žádaným řemeslným oborům v reakci
na dlouhodobý nedostatek kvalifi kovaných
pracovníků ve strojírenství a stavebnictví.
(Konkrétně i významná fi rma TAJMAC-ZPS,
a. s., se potýká s nedostatkem kvalifi kovaných
obráběčů a mechaniků-seřizovačů, jak uvedla
v příloze MF DNES dne 7. února.) 
 Podobný charakter měla i akce „Den
na Střední odborné škole“, která se pro žáky
regionálních škol uskutečnila několikrát 
v průběhu prvního pololetí. I zde si zájemci
prohlédli veškeré prostory školy a měli mož-
nost přímo se zúčastnit výuky ve vybraných
odborných předmětech.
 Účast na zajištění společenské akce
města Slavičín

Dne 28. ledna vybraná děvčata z naší školy
zajišťovala obsluhu hostů na Plese města Sla-
vičína a spolu s pedagogickým doprovodem
se podílela i na výzdobě sálu, přípravě lístků
do tomboly a jejich následném prodeji.
Charitativní činnost

V rámci přípravy na budoucí povolání
žáků studijního oboru Sociální péče–soci-
álněsprávní činnost probíhají na SOŠ Slavi-
čín pravidelné sbírkové aktivity zaměřené
na pomoc vybraným skupinám dětí, mládeže
i dospělých. Sbírky probíhají v předem sta-
novených termínech prakticky po celý rok.

Jednou z prvních letošních akcí byla sbír-
ka s názvem Jaro s píšťalkou, zaměřená na
pomoc handicapovaným dětem, které se
zúčastnily žákyně třídy SP-3. Zisk z pro-

deje předmětů činil
6 175 Kč.
Lyžařský kurz SOŠ

Ve dnech 13. – 18. 
února proběhl lyžařský
kurz pro žáky prvních
ročníků v Horní Beč-
vě. Výcvik carvingo-
vého lyžování probí-
hal na svahu Solisko
a na uměle zasněžo-
vaném svahu Rališka.
Žáci byli na výcvik roz-
děleni do tří družstev,
a to na dvě družstva
sjezdového lyžování
a jedno na snowboard.

Všechna družstva vedli vyškolení instruk-
toři.  Mgr. Jana Kubíčková 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín a Nadace Jana 
Pivečky Slavičín ve spolupráci s Morav-
ským svazem elektrotechniků Brno a fi r-
mou MSE CZ s. r. o., pořádají ve dnech 
22. 5. 2012. a 23. 5. 2012 seminář, zkoušky 
a periodické přezkoušení pracovníků 
v elektrotechnice dle Vyhl.  0/1978 Sb. 
§4, 5, 6, 7, 8, 10.

Začátek semináře je 22. 5. 2012 v 8 ho-
din v učebně Nadace Jana Pivečky, Horní
náměstí 111, Slavičín.

Součástí semináře je prodej elektrotech-
nické literatury a platných ČSN EN norem. 
Bližší informace na tel.: 577 342 822, 
608 270 314.

Škola nabíízí k proonájmu ppro fyzické 
osoby, organiizace, sportovníí kluby tě-
locvičnu (lze využít nna všechhny sporty) 
za cenu 200 KKč na hodinu. 

Kontaktnní osoba:: Mgr. Jarroslav Vrba

Pro širokou veeřejnost ppod vedením zkuše-
ných učitelů nnabízímee služby vv oblastech:

Strojírenstvví – výrroba stroojírenských 
výrobků z koovů a jiiných technických 
materiálů

Instalatérství – rozzvody voddy a topení 
v domech a jejich oprravy, zhottovení a in-
stalace odpaddního pootrubí s napojením 
na odpadní syystémy

Elektrikářsství – zhhotovení eelektro roz-
vodů v domecch a jejicch opravyy

 Automechhanici –– opravyy osobních 
vozů, malých dodávkkových auutomobilů, 
příprava na teechnickéé prohlídkky sezonní 
i přezouvání ppneu 

Kuchař – ččíšník – zajištěníí a obsluha 
na rautech a společennských akkcích
Je nutné předdem dommluvit ddruh práce 
a rozsah. 

Kontaktníí osoba: Bc. Franttišek Mana

Nabídka prací žáků v rámci 
odborného výcviku

Třída sekunda na lyžařském výcviku
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Škkolnní aktivvvity v úúnorru
 Na naší škole proběhla dvě testování čte-
nářské a informační gramotnosti žáků.
 Školní projekt s názvem Holocaust – tra-
gické osudy přiblížil žákům prostřednictvím
fi lmu a vzpomínek pamětníků pocity člověka
postiženého holocaustem a seznámil je s his-
torií Židů na Slavičínsku.
 Přivítali jsme vzácného hosta, sportovce,
pana Josefa Zimovčáka, který žákům předsta-
vil mezinárodní projekt na podporu onkologic-
ky nemocných dětí s názvem Na kole dětem. 
Žáci se účastnili celodenní exkurze ve SOŠ
Slavičín. 
 O tom, jak je důležité dodržování zdravé
výživy a správného stolování, besedovala
s našimi žáky vedoucí školní kuchyně.
Besedy s lektorem dopravního hřiště
v Malenovicích absolvovaly děti čtvrtých tříd.
Děti školní družiny a klubu se utkaly
v soutěži Vtipnější vyhrává.
 Sportovním zápolením osmi žákovských
družstev naší a okolních škol ve fl orbale
pokračovala soutěž Valašské sportovní ligy. 
 Školní informační centra uspořádala pro
žáky přírodovědné soutěže Poznej živočicha
a Do knihovny za zvířátky.
 Třída 8. B se zapojila do projektu Nadace
Jana Pivečky Příběhy bezpráví, v rámci kte-
rého se zúčastnila rovněž Diskusního fóra
na Sokolovně. Hostem fóra byl egyptolog
Prof. MUDr. M. Bárta.
 Děti školní družiny a klubu uspořádaly
Módní zimní přehlídku.
 Proběhlo školní kolo recitační soutěže.

Mgr. Jana Pinďáková

Neení kolo jjaaako kollo
V úterý 7. února přivítala naše škola zajímavou
návštěvu – na besedu přijel známý sportovec
Josef Zimovčák. Žákům od 4. do 8. třídy při-
pravil zajímavý program.

Pan Zimovčák totiž jezdí na kolech, které
naši předci používali už před 130 lety. Dosáhl
na nich pozoruhodných úspěchů, je i drži-

telem několika světových rekordů v jízdě
na tomto netradičním prostředku. Úspěšně
absolvoval tři nejslavnější etapové závody
světa, včetně legendární Tour de France.
Zvládnout za 3 týdny přes 3 500 km v Alpách
a Pyrenejích zaslouží obdiv.

Žáci si vyslechl i zajímavé vyprávění
a zhlédli několik ukázek ze zmíněných akcí.
Největší úspěch ale mělo KOLO!! Nejen
děti, ale i učitelé zjistili, že ne jízda, ale už
jen nasednutí a sesednutí z kola je složitý
problém. Veselých situací bylo hodně, smích
zněl kinosálem téměř neustále.

Na závěr besedy jsme se dozvěděli o nadaci
„Na kole dětem“, která pomáhá onkologicky
postiženým dětem. Naše škola, která se stala
partnerem nadace, přispěla i nemalou částkou
na její konto. Kromě besed nadace pořádá
i propagační jízdy napříč republikou.

Žákům i přítomným učitelům se beseda
velmi líbila. A opravdu jsme zjistili, že není
kolo jako kolo. Mgr. Rostislav Gorecký

Spporttovní úúúspěch 
Jednou z důležitých aktivit na základní

škole je pravidelný pohyb a soutěžení. Dne
14. února proběhl ve sportovní hale ve Sla-
vičíně fl orbalový turnaj, který se uskutečnil
v rámci Valašské sportovní ligy. Této soutěže
se účastní žáci ze základních škol Slavičín-
Vlára, Brumov-Bylnice, Nedašov, Valašské
Klobouky, Luhačovice, Štítná nad Vláří,
Vlachovice a Újezd.

Žáci naší školy zvládli svůj úkol na výbor-
nou. Po kvalitních výkonech nezaznamenali
ani jednu prohru a ve fi nálovém duelu zvítězili
nad Brumovem 1:0.

Naši školu reprezentovali: František Krů-
žela, Lukáš Zámečník, Petr Sedlařík, Ondřej
Šebák, Lukáš Hnilo, Martin Jurša, Martin
Žalek, Štěpán Kozubík, Jakub Kovář, Petr
Gapčo a Lukáš Šebák.

Vítězství v turnaji je pro naši školu nejen
velkým úspěchem, ale současně i motivací
pro příští ročník, kdy budeme získanou pozici
obhajovat. Všem žákům děkuji za vzornou
reprezentaci školy. Ing. David Ptáček

DDěláámee vše pproo 
p jbbezpečnnnoou jízzdu 

Až se jaro zeptá žáků čtvrtých
tříd, co dělali v zimě, mají jasnou
odpověď. V pátek 10. února si
zkoušeli testy z pravidel silniční-
ho provozu „nanečisto“ a řešili
situace, jak se mají chovat jako
cyklisté.

Tyto zkušební testy navazova-
ly na podzimní jízdy na kolech
na dětském dopravním hřišti
v Malenovicích. Zda děti získají
průkaz cyklisty, rozhodnou ještě
jednou testy a bezchybné jízdy
podle pravidel pod dohledem
pracovníka DDH v květnu 2012.

Mgr. Jitka Pavlůsková

Podívat se do vyučování, vidět své 
dítě „pracovat“ či posoudit styl výuky, 
to vše mohou rodiče našich žáků a pře-
devším rodiče budoucích školáčků
ve středu 14.  března od 7.45 do 10.30 
hodin u nás na prvním stupni ZŠ Vlára.

Základní škola Slavičín-Vlára

Nabízíme: 
Rekvalifi kační kurzy akreditované 
Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy
 Základy obsluhy osobního počítače – 40
hodin výuky
 Obsluha osobního počítače – 80 hodin 
výuky
 Tvorba www stránek – 80 hodin výuky
 Základy podnikání – 120 hodin výuky
 Účetnictví a daňová evidence – 130 
hodin výuky

Každý účastník rekvalifikačních 
kurzů obdrží osvědčení o akreditované 
rekvalifi kaci. 

Počítačové kurzy a další vzdělávací 
kurzy 
 Základy práce s PC
 Práce s PC pro pokročilé 
 Práce s programem PowerPoint 
 Grafi cká práce s programem Photoshop
 Tvorba webových stránek včetně gra-
fi ckého designu. 
 Základy daňové evidence
 Podvojné účetnictví pro začátečníky

Délka kurzů 20 – 30 hodin. Účastníci 
obdrží osvědčení o absolvování vzdělá-
vacího kurzu.

DÁLE nabízíme zdarma možnost 
využití PC a internetu v prostorách Vzdě-
lávacího střediska pro přípravu vlastních
dokumentů, možnost tisku a ukládání
dokumentů na média. 
Provozní doba:
Po, St   8.00–18.00
Út, Čt, Pá  8.00–15.30

Bližší informace můžete získat osobně
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese
Horní náměstí 111 nebo na telefonních
číslech 577 342 822 nebo 739 095 315.

KAŽDOU STŘEDU od 16 hodin mů-
žete v domě č. p. 96 na Horním náměstí
navštěvovat Dílnu inspirace. 

Plán aktivit v dílně na březen 2012
 7. 3. Vajíčka malovaná voskem
 14. 3. a 21. 3. Vajíčka z mašliček
 28. 3. Šitá přáníčka

Bližší informace k aktivitám dílny zís-
káte na tel. č. 777 913 782.

Vzdělávacího střediska
Informace

Pozvánka na Návštěvní den
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Na Ledové Praze jsme nezmrzli! 

Za námi je únor, měsíc poměrně bohatý
na akce. O pololetních prázdninách jsme
byli s dětmi v Golden apple Zlín na Happy
Feet Two ve 3D. Připravovali jsme program
na jarní prázdniny a tento realizovali. Zá-
jemci jeli do Zlína na Laser game, jeli také
do zábavného rodinného parku Galaxie,
měli možnost zahrát si kuželky v kuželně,
navštívit nabízený organizovaný program
v DDM nebo využít možnosti spontánní
činnosti. 

Připravovali jsme se na Diskotékový rej
v Orlovně, připravovali jsme také program

k MDŽ, a vedoucí našich modelářských 
kroužků chystali další ročník Slavičínského 
šikuly, prestižní třídenní modelářské akce. 
Dne 12. února se v našem zařízení uskutečnil 
víkendový šachový turnaj.

A co nabídneme v březnu?
V pátek 2. března proběhne v Orlovně 

Diskotékový rej se soutěžním programem, 
vystoupení „Diskotanců“ a orientálních ta-
nečnic DDM. 

V pondělí 12. března vystoupí děti zá-
jmových kroužků „Diskotance“ a „Orientální 
tance“ v Sokolovně u příležitosti MDŽ.

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně Ve třech zájmových kroužcích máme
téměř 40 malých orientálních tanečnic, které
by se moc rády předvedly svým rodičům,
známým, což prostory DDM neumožňují.
Vedoucí zájmových kroužků „Orientálních
tanců“ tedy zvolili k této prezentaci prosto-
ry Orlovny. Na Orientální show v neděli
18. března sem mohou přijít samozřejmě
nejen rodiče dětí, ale i další zájemci. Dne
18. března se současně v Domě dětí uskuteč-
ní další víkendový šachový turnaj a veřejnost 
zveme také na v pořadí již 11. ročník tradiční
modelářské akce Slavičínský šikula, který se
uskuteční ve dnech 23. – 25. března 2012
v sále Sokolovny Slavičín.

Zdenka Odehnalová

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
jsme si vědomi toho, že začátek školní 

docházky je pro všechny děti první důležitou
zkouškou, na kterou se po dobu předškolního
věku připravují. Nabízíme Vám v tomto směru
spolupráci – tzv. miniškolu, která je vhodná
jak pro budoucí prvňáčky, tak pro děti s od-
kladem povinné školní docházky. Vyzkouší si
hravou formou vyučovací hodinu a činnosti

Miniškola pro prvňáčky
rozvíjející jejich vnímání, motoriku a sociální 
dovednosti. Přínosem pro děti bude i určité 
„zdomácnění“ ve školním prostředí tak, aby 
s pocitem jistoty a sebedůvěry v září vykro-
čily na dlouhou cestu za poznáním. Program 
bude probíhat od dubna. Podrobné informace 
budou umístěny na stránkách Základní školy 
Malé Pole a v mateřských školách.

Mgr. Dana Sláčíková

Žáci a učitelé se zapojili do projektu 
„JAK ŽILI NAŠI STAŘÍČKOVÉ“. Grant 
na něj poskytla Nadace Jana Pivečky. 
Součástí projektu je uspořádání výstavy 
dobových předmětů a fotografi í. Vernisáž 
proběhne v pondělí 5. 3. 2012 ve 13.30 hod. 
v  Městském infocentru. Výstava potrvá 
do konce měsíce března. Všechny srdečně 
zveme.

Pozvání na výstavu

Fotbalisté děkují
Fottbaloová přípravvvka mladdších dětí

ze Slavvičínna tíímto děěkkkuje panuu MMarkoovi 
a panuu Janndlovvi za jejiicch trenérsskouu prááci.

Děkkujeeme sponzzooorům Pootravvinyy – 
p. Mallychová, fi rma TTeeexpra – pp. A. Kráálík
a Ekofifi ltr zza jejjich spoonnnzorské ddaryy, kteeré 
byly děětemm přeedány nnaa závěrečnémm ukoon-
čení rooku 20111.

FC TVD děkuje všem sponzorům
za tombolu na Sportovní ples. Výtěžek 
z plesu bude použit na pořízení kvalitního 
ozvučení stadionu, které bude mít premié-
ru 1. dubna při zahájení jarní části soutěže.

PaedDr. Petr Navrátil, předseda oddílu

Doomáácí zááppasy vv břřeznnu 2001112
Jihomoravská divize
KK CAMO Slavvičín B – TJ Lokomootiva Valtice, 
sobota 10. 3., 14.00
KK CAMO Slavvičín B –– TJ Jiskra Otrokovice, 
sobota 24. 3.., 14.00

Muži 3. liga
KK CAMO Slavvičín A – SKK Jesenník,
sobota 3. 3., 10.00
KK CAMO Slavvičín A – TJ Prostějoov, 
sobota 7. 3., 10.00
KK CAMO Slavvičín A – TJ Tatran LLitovel,
sobota 31. 3.,, 10.00
(čtyřdráhová kužželna Zlínn)
– www.kkslaviciin.cz

Kuželkářský klub Slavičín

Nabízíme fi rmám možnost své pre-
zentace v prostorách kuželny – infor-y
mace na tel. č. 603 919 154 – Mgr. Aleš 
Ptáček
pronájem zrekonstruované kuželny 
- 1 hod./150 Kč/1 dráha – vhodné pro 
skupiny i jednotlivce, informace na tel.
č. 604 715 537 – Pavel Sláma

Je pátek 3. 2., šest hodin ráno, dvacet stupňů
pod nulou, venku je ještě tma. Na slavičín-
ské vlakové nádraží se začínají sjíždět auta,
z nichž vystupují postavy menšího i většího
vzrůstu s většími i menšími batohy. Oddíl
skautů a vlčat ze Slavičína vyráží na víkend
do Prahy.

Naše prohlídka stověžatého města začí-
ná krátce před jedenáctou, když vyrážíme
na Pražský hrad, kde můžeme vidět Sva-
tovítský chrám, Zlatou uličku, ba dokonce
střídání stráží. Během této prohlídky však
všichni pěkně vymrzneme, a tak se jdeme
trochu zahřát do McDonald’s.

Pokračujeme na Karlův most, vyšplháme
se až na vrchol jedné z Malostranských mos-
teckých věží, načež zapadneme do spletitých
uliček historického centra. Přes Staroměstské
náměstí jen projdeme a na tom Václavském
nás nejvíce zaujme odtah špatně zaparkova-
ného vozidla. Národní muzeum je v rekon-
strukci, tudíž jdeme jen do jeho novější části,
kde toho není mnoho k vidění.

Před šestou večer odjíždíme do Prahy 10,
kde máme domluvenou klubovnu na přespá-
ní. Jsme dost utahaní, a tak nám ani nevadí,
že se musíme utišit už v deset hodin (nad
klubovnou jsou klasické byty).

V sobotu v devět opět vyrážíme do víru
velkoměsta, navštívíme skautský obchod
a následně Technické muzeum, v němž strá-
víme více než dvě hodiny. Po krátké obědové
pauze se přesouváme do Muzea policie, kde
můžeme vidět kromě stálé expozice např.
ukázku práce zásahové jednotky.

Jsou zhruba čtyři odpoledne a nás čeká nej-
větší atrakce celého výletu – aquapark Aqua
Palace Praha, největší v republice. Uvnitř
aquaparku strávíme dvě hodiny a jelikož
musíme dlouho čekat na zpáteční autobus,
vracíme se do klubovny až v devět večer.

Neděle je ve znamení úklidu, který hravě
stíháme a v 11:17 už sedíme ve vlaku, jenž nás
zhruba za pět hodin přiveze domů.

Nutno ještě podotknout, že cena výletu
nepřesáhla 1 000 Kč, využili jsme totiž akce
„Ledová Praha“, díky níž jsme měli značně
zvýhodněnou dopravu po Praze, stejně jako
vstupy do muzeí apod.

Za skautské středisko Slavičín
Roman Štěpánek

Děkuji touto cestou Policii ČR a přede-
vším strážníkovi Městské policie Sla-
vičín Františku Ševčíkovi za zpacifiková-
ní rozzuřeného psa, který se dostal do 
soukromého objektu. 

Stanislav Blaho
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Sálovkáři Jerevanu se nakonec černého Petra zbavili 
Krutou nováčkovskou daň spláceli sáloví

fotbalisté SK Jerevanu Slavičín v podstatě
celou sezonu. Navrátilec do Celostátní
ligy držel černého Petra až do posledního
domácího turnaje. V něm nakonec splnil
předsezonní cíl a poslední místo v tabulce
přepustil Sádku, kdy jej v přímém souboji
porazil jednoznačně 5:0. Nekladli jsme si
žádné vysoké mety. Především jsme se chtěli
vyhnout baráži. Hodně nám k tomu pomohl

i Zlín, kterému musíme určitě poděkovat.
O udržení v lize jsme bojovali až do posled-
ního kola hlavně pro velmi špatný vstup do
sezony. Na začátku totiž nehráli Švach
s Hnaníčkem, s nimiž jsme počítali. V kádru
bylo celkově pětadvacet hráčů, prakticky na
každý turnaj jel jiný tým. Zapojili se mladí
hráči, kteří ovšem zatím sbírají zkušenosti,
a tak páteří týmu byli především zkušení
hráči, například Filip Macek coby nejlepší

střelec se 13 zásahy. Dále Tomáš Švach, 
Milan Both a především gólman Radek Tyl. 

Teď nás ještě čeká defi nitivní tečka za se-
zonou, a tou je start ve fi nále republikového 
poháru, do něhož jsme postoupili jako 
vítězové zlínského poháru vítězstvím nad 
naším sportovním rivalem ze Zlína.

Touto cestou děkujeme všem našim 
sponzorům a hlavně za podporu ze strany 
města, které nás hodně podrželo! Doufáme, 
že jsme svým projevem byli důstojnými 
reprezentanty města, a kdoví, možná i ten 
pohár z Klatov přivezeme! Alois Strnad

Pokud jste v poslední době zatoužili po se-
tkání s někým ze světa slavných, nemuseli jste 
jezdit daleko. Stačilo pouze navštívit některou 
z akcí pořádaných slavičínskou knihovnou.

V pátek 13. ledna zdejší Sokolovnu oživila 
nezvykle hojná účast publika na talkshow me-
diálně známého podnikatele Tomia Okamury 
a jeho hostů – kulturního publicisty Dr. Ivo 
Šmoldase a „zpívajícího bubeníka“ Víti Vávry, 
který připomněl hudební atmosféru doby osm-
desátých let. Pořad probíhal v duchu odleh-
čené zábavy, okořeněné 
vtipnými historkami a zá-
žitky jeho protagonistů 
a zpestřené skeči dalšího 
z hostů – imitátora Jiřího 
Bláhy. Následovala auto-
gramiáda, kde mohli ná-
vštěvníci s účinkujícími 
neformálně pohovořit 
a odnést si knihu s vě-
nováním či autogram 
jako vzpomínku na tuto 
pozitivně laděnou akci. 
Před večerní talkshow 
přišel pan Tomio Okamura pobesedovat 
ještě se studenty Gymnázia J. Pivečky a poté 
se členy Klubu důchodců a Diaklubu do Ho-
rákovy vily. Zde si získal všechny přítomné 
svou ochotou odpovídat na dotazy i osobního 
charakteru a svou schopností vyjádřit jasný
názor na mnohdy rozporuplné společenské 
dění kolem nás.

Únor s sebou přinesl nejen třeskuté mra-
zy, ale i setkání s další výraznou osobností 
– s panem Josefem Fouskem. Josefa Fouska 

Známé osobnosti ve Slavičíně 

lze právem zařadit mezi renesanční muže 
naší kultury. Dříve býval hostujícím členem 
divadla Semafor, nyní píše pichlavé epigramy, 
satirické verše i vážné úvahy k zamyšlení. 
Skládá také písňové texty hudebním cele-
britám a své fotografi e vystavuje po celém
světě. Jako muže téměř všech jmenovaných
profesí jej v úterý 7. února podvečer měla tu 
čest poznat slavičínská veřejnost v Horáko-
vě vile. Šarm, ostrovtip, energie, srdečnost 
i vypravěčský talent, to vše charakteri-

zovalo vystoupení pana Fouska, který 
dokázal u obecenstva vzbudit neuvěřitelně
vysokou míru kladných emocí. To jej po celý 
čas besedy odměňovalo takřka neustálým 
potleskem.

Za nás pořadatele mohu už jen závěrem
vyjádřit radost nad vysokou návštěvností 
obou pořadů a víru v přesvědčení, že pojede-li 
kolem našeho města zase někdo slavný, jistě 
se na „kus řeči“ zastaví.

Mgr. Gabriela Klabačková

 18. 3. Slavičín – Petrůvka – Luhačovice 
/ délka pochodu 12 km, vede p. Žallman
 25. 3. Slavičín – Tatarka – Lipová – Sla-
vičín / 11 km, vede Fr. Kovařík
 1. 4. Bojkovice – Nad Přečkovicemi – 
Slavičín / 15 km, vede Fr. Kovařík
 8. 4. Val. Klobouky – Lačnov (šafrány) – 
Horní Lideč (betlém) / 10 km, vede p. Ryška
 15. 4. Valašské Příkazy – Končitá – Ko-
bylinec – Lednica / 18 km, vede M. Kovařík
 22. 4. Bojkovice – rozhledna – Lokov – 
Bojkovice / 22 km, vede p. Viktorin
 28. 4. Pochod Pitínský škrpál / p. Salvet
 29. 4. Šumice – Goliáška – Ovčírna – 
Kamenný kříž – Petrůvka / 15 km, vede
M. Kovařík
 6. 5. Luhačovská přehrada – Drdol – 
Želechovské paseky – Želechovice / 18 km, 
vede p. Žallman
 13. 5. Vizovice – Ublo – Pozděchov – 
Lidečko / 20 km, vede M. Kovařík
 20. 5. Horní Lideč – Ráčné – Vařákovy 
paseky – Klášťov – Loučka / 23 km, vede 
Fr. Kovařík
 27. 5. Slavičín – Šanov – na Koncích – Vl. 
průsmyk / 21 km, vede p. Urban
 3. 6. Val. Příkazy – Požár – Královec – 
Vrchy – Brumov / 16 km, vede p. Žallman
 10. 6. Val. Klobouky – Jelenovská – 
Hložecká kaple – Slavičín / 15 km, vede 
Fr. Kovařík
 4. – 11. 6. nervové lázně – Jetřichovice
 16., 17. 6. Zájezd na Pálavu, vede 
R. Salvet
 24. 6. Běh naděje Slavičín
 1. 7. Liptál – Vartovna – Bratřejov – 
Loučka / 20 km, vede M. Kovařík
22. 7.Pouť – Hložecká kaple (Popov – Hl. 
kaple – Slavičín) / 13 km, vede Fr. Kovařík
 1., 2. 9. Slavičínská šedesátka – 42. roč-
ník, p. Žallman
 6. 10. Zájezd na Pochod slováckými 
vinohrady, vede Fr. Kovařík
24. 11. vycházka do Šanova – zakončení 
sezóny, vede D. Orsáková
 26. 12. pochod Ze Štěpána na Štěpána, 
vede p. Žallman
 31. 12. setkání na hranici – Peňažná 
Bližší informace k jednotlivým akcím 
budou vždy v týdnu před akcí ve skříňce 
u turistické mapy na autobusové zastávce 
U Radnice.
Akce jsou přístupné pro širokou veřejnost 
a všechny příznivce turistiky.

Kalendář turistických akcí 
na rok 2012



88

Modelářská 
soutěž 2012 1. 3. 15.00 Městská knihovna

TÁTOVÉ, MÁMY – ČTĚTE SI S NÁMI
-- setkání se skřítkem Nezbedníčkem
 3. 3. 14.00 Sokolovna
TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
 6. 3. 13.00 - 16.00 Městská knihovna
KDE A JAK HLEDAT – lekce orientace
v on line katalogu
 7. – 11. 3. Sokolovna
VALAŠSKÉ KŘOVÍ – 10. ročník divadelní 
přehlídky
 12. 3. 16.00 Sokolovna
OSLAVA MDŽ
 15. 3. Městská knihovna
NÁVŠTĚVNÍ DEN – den otevřených dveří
 19. 3. 17.00 Sokolovna
CIRKUS BIMBO 
 24., 25. 3. Sokolovna
SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA –výstava a soutěž
plastikových a jiných modelů
 29., 30. 3. Orlovna
JARNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK
 30. 3. 9.00 – 17.00 Sokolovna
VALAŠSKÝ A SLOVENSKÝ KUMŠT PRO
RADOSŤ AJ UŽITEK – prodejní výstava
a přehlídka rukodělných technik
VÝSTAVY
 Městská knihovna
KVĚTENA SLAVIČÍNSKA
fotografi e Ing. Vojtěcha Malíka 
Městské infocentrum
fotografi e Františka Látala
 Galerie cukrárny Jasmín
DOTEKY SVĚTLA
Libuše Matulová – olejomalba 
Nelly Billová – foto-grafi ka
PŘIPRAVUJEME:
 13. 4. FOCUS ROCK
 22. 4. SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK
 27. 4. SPIRITUÁL KVINTET
 28. 4. FLERET

Vybráno z kalendáře

Program MC Slavičín na březen
 Čt 1. 3. 10 hod. Celodenní aktivita – obrázky
z těstovin
 Út 6. 3. 10 hod. Čtenářem od batolete –
Půlhodinka zábavné četby pro nejmenší, součástí 
jsou jednoduché hry, hádanky a úkoly, 15 hod.
Tvořílek – Těšíme se na jaro, různé techniky
 St 7. 3. 10 hod. Hry pro všestranný rozvoj
 Čt 8. 3. 9 – 16 hod. Poradenství – Krok
k zaměstnání
 Út 13. 3. 10 hod. Hrajeme si s modelínou
 St 14. 3. 10 hod. Kuchtíkovy hrátky – vyrábíme
a tvoříme ze slaného těsta

MC SlavičínM

na traadiční výstavu 

v ppátek 30. břřezna 20122
od 99 do 177 hodin 

v sálee Sokkolovnyy ve Slaviččínnně

uvidíte tradiční i netradiční
zdobení pernííčků aa kraslic, pplletení 
z proutí, opraccování skla, opraacccování 
dřeva, zprracováání suchhých bylin aa dddřevin, 
ozdobnouu kerammiku....

ochutnáte
slovenskéé domáácí velikkonoční speccciality, 
domácí buuchty, domáccí chleba, vaalaaašskou 
kyselicu....

zhlédnete a poslechnete
lidové hryy, zpěvvy a říkkadla

Účinkují děti zz mateřských škool Vlára
a Malé Polle ze Sllavičínaa, FS Čajka z HHorné 
Súče, harmmonikkář Laďďa Beran

Akce je poodpořeena z FFondu kultuurryyy 
Zlínskéhoo krajee.

Základní škola Malé Pole pořádá
v sobotu dne 3. 3. 2012 ve 14 hodin 

v sále Sokolovny

TRADIČNÍ
DĚTSKÝ 

KARNEVAL
Těšíme se na všechny děti ze Slavičína i okolí,
které mají rády zábavu vyplněnou přehlídkou

masek, tancem a různými soutěžemi.

Místníí organizzace KSČČM 
spolu s Levicovýým klubemm žen 

pořádají kulturní prrogram s oslavou 

MEZINÁRODNÍHO 
DNE ŽEN

dne 12. března 20122
v 16 hhodin v SSokolovnně.

Srdečně Váás zveme!!

 Čt 15. 3. 10 hod. Hudební miniškolička
 Út 20. 3. 10 hod. Líčení a poradenství s kos-
metikou, ochutnávka wellness koktejlů, přístrojová
pedikúra
 St 21. 3. 10 hod. Kreativní dílna pro maminky
– Růžičky z papíru
 Čt 22. 3. 10 hod. Pohybové hrátky
 Út 27. 3. 10 hod. Beseda na téma Čínská
medicína, 15 hod. Zvídálek – sázíme velikonoční 
osení
 St 28. 3. 10 hod. Tvořílek – sedmikrásky
z papíru
 Čt 29. 3. 10 hod. Básničky s pohybem
Změna otevírací doby v březnu – pondělí a pátek
zavřeno.
Volná herna: út – čt 9 – 12 hod.
www.mcslavicin.org

Zveme Vás na modelářskou soutěž

Slavičínský šikula 
12. ročník

Slavičínský wyhazovák
8. ročník

Slavičínský zoubek
8. ročník

Memoriál
Ing. plk. Stanislava Filipa

3. ročník
24. března 10.00 – 17.00 hodin
25. března 8.00 – 11.00 hodin
v sále Sokolovny ve Slavičíně.

Jsou zváni modeláři všech věkových kategorií, 
vyznání i pohlaví.
Pokud máte modely z plastiku nebo papíru, 
přineste je s sebou.

Máme pro Vás připraveno:
více jak 60 soutěžních kategorií
možnost nákupu modelů a modelářských
potřeb
modelářská burza
ukázka RC modelů
ukázka zbraní, vojenské techniky KVH
Slavičín

Bližší informace:
Ředitel soutěže Ing. Martin Procházka, 
tel. č. 605 134 933 
e-mail: MaPro@centrum.cz, 
Vedoucí KM Slavičín Tomáš Hájek,
tel. č. 608 740 688 
e-mail: Tomm.haj@centrum.cz
www.slavicinsky-sikula.cz
www.km-slavicin.cz

v sále Sokolovny ve Slavičíně.
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„Čas letí, jako bláznivý...“, zpívá se v jed-
né populární písni. Ani jsme se nenadáli,
a na dveře nám nesměle klepe první jarní
měsíc, který nás pomalu a jistě vyhání
z domovů a zbavuje předchozí zimní letar-
gie. Je tedy jen na nás, jak březen strávíme,
zda využijeme všech možností, které nám
nabízí. Jednou z variant je účast na akcích
tohoto tradičního čtenářského měsíce, kdy
každoročně všechny knihovny v republice
včetně naší slavičínské nabízejí příznivcům
literatury i celé veřejnosti plejádu všemož-
ných aktivit. Kromě kulturního vyžití má
knihovna pro své uživatele, zejména inter-
netové surfaře, ještě jedno „želízko v ohni“.
Od 1. března totiž zahajuje testovací provoz
wi-fi  připojení ve studovně (oddělení naučné
literatury). Využívat tuto službu bude možné
vždy v půjčovní době knihovny při respek-
tování stanovených pravidel.

Přijměte tedy naše srdečné pozvání přímo
k návštěvě konkrétního pořadu či jen tak
na „relax“ do příjemného prostředí mezi
knihami, které ještě voní novotou po nedáv-
né rekonstrukci.

Akkce pro veeeřejnostt
Květena Slavičínska 
Výstava fotografií Ing. Vojtěcha Malíka
v galerii Horákovy vily. Otevřeno v půjčovní
době knihovny

Čtvrtek 1. 3. 15.00
Tátové, mámy – čtěte si v březnu s námi
V. ročník setkání rodičů a dětí s knihovnou
a se skřítkem Nezbedníčkem. V pořadu za-
měřeném na rozvoj čtenářství nejmenších,
budou děti zapojeny do literárních scének,
her a dalších tvořivých aktivit.

Úterý 6. 3. 13.00 – 16.00
Kde a jak hledat 
Lekce orientace v on line katalogu knihovny
pro zájemce (čtenářské konto, vyhledávání
a rezervace dokumentů, využívání rejstříků
aj.) Lekce proběhnou také každé další břez-
nové úterý. 

Pátek 9. 3. 14.00 společenský sál 
Život lidu na české a moravské vsi
Beseda na téma život našich předků coby hr-
dinů vesnického románu pro členy Diaklubu.

Středa 14. 3. 15.30 společenský sál 
Pozor, knihovna jede, pohádku veze!
Zábavné soutěžně-literární odpoledne pro
sdružení handicapovaných Přátelé z lásky.

Čtvrtek 15. 3. 7.30 – 18.00
Návštěvní den pro čtenáře i nečtenáře 
Den otevřených dveří v Městské knihov-
ně Slavičín. V tento den mohou čtenáři
a návštěvníci knihovny využít registrace
do knihovny zdarma – tzv. amnestie na re-
gistrační poplatky!

PROGRAM: 
9.00 – 11.00 
Na facebooku v každém věku 
Názorná instruktáž k orientaci v populárním
komunikačním médiu – facebooku pro seni-
ory i pro další zájemce. Koná se každý další
čtvrtek v březnu. 
Objednávky předem na tel.: 577 341 481 nebo
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz.
13.00 – 16.00
Co je v Česku NEJ
Kvizové odpoledne pro děti a mládež in-
spirované zeměpisnými a přírodovědnými
znalostmi o naší zemi
13.00 – 16.00
Věci jen tak pro radost
Výtvarná dílna pro děti i dospělé. Náplní
dílny je tvorba výrobků dle vlastní fantazie
ze samotvrdnoucí hmoty. Práce účastníků
budou vystaveny v knihovně.
19.00 – 22.00 
Literární chvíle v Horákově vile –
tentokrát s Boženou Němcovou
V pořadí již druhý literárně laděný večer
v úvodu věnovaný vzpomínce na velkou
českou spisovatelku Boženu Němcovou
u příležitosti 150. výročí jejího úmrtí. Je určen
příznivcům různých čtenářských žánrů, kteří
chtějí představit svou oblíbenou knihu četbou
nahlas. Prezentovat lze jakékoli verše, prózu,
články z tisku nebo vlastní tvorbu. Vítáni jsou
i posluchači a přispěvatelé do diskuze o všem
kolem knížek. 
Knihy v kurzu 
Celodenní výstava aktuálně vydaných titulů
pro děti i dospělé, součástí jsou informace

Čtenářský březen zve k návštěvě knihovny
o jednotlivých knihách i jejich autorech. Knihy 
je možné na místě rezervovat.
Co postrádám v knihovně 
Anketa pro čtenáře i nečtenáře. Cílem je zjistit 
možnosti zlepšení kvality služeb knihovny 
a zároveň motivovat občany k její větší ná-
vštěvnosti

Pátek 30. 3. 8.00 – 16.00
Horákova studovna se představuje 
Exkurze do historické části městské knihov-
ny pro veřejnost, kterou je bývalá studovna 
MUDr. Lumíra Horáka, vybavená dobovým 
nábytkem, fotografi emi a dokumenty z darů
rodiny Horákovy Městské knihovně Slavičín. 
Návštěvníci si mohou prostudovat její knižní
fond a absolvovat výklad k dějinám knihov-
nictví ve Slavičíně. Studovna je otevřena od 8 
do 16 hodin. 

Suuperrčtenáářřř roku 220112 
Městská knihovna vyhlašuje 4. ročník 

soutěže o nejlepšího dětského čtenáře v le-
tošním roce. 

Podmínky účasti v soutěži jsou uvedeny 
na webových stránkách knihovny (http://
knihovna.mesto-slavicin.cz) a na informativ-
ních letácích ve školách.

K návštěvě knihovny v Březnu měsíci 
čtenářů zveme také všechna školská zařízení
ve městě, pro které je připravena pestrá nabíd-
ka knihovnických lekcí a nových literárních 
besed (http://knihovna.mesto-slavicin.cz, 
tel. č. 577 341 481).

Divadlo SemTamFór v tomtoo roce oslaví
hned dvě jubilea. Deset let funggování sou-
boru a desáté výročí postupovéé přehlídky 
amatérského divadla Valašsské Křoví, 
která proběhne ve slavičínské Sokolovně 
od 7. do 11. března. 

Valašské Křoví se za desset let své 
existence společně se souboremm rozrostlo 
do značné velikosti a na letošním ročníku 
to bude opravdu znát. Běhemm pěti dnů 
se na jevišti Sokolovny vystříídá celkem
14 souborů s celkovým počtemm 16 insce-
nací, což je nejvíce v historii přehlídky. 
Divadlo SemTamFór se vždy snnažilo dbát 
na výchovu mladých divadelnníků, proto 
kromě tradičního rozborovéhoo semináře 
odborné poroty budou v letoošním roce 
probíhat další dva vzdělávacíí semináře, 
konkrétně seminář dramaturgický a se-
minář pro studenty slavičínsských škol, 
kteří se takto seznámí se záklaady divadla 
a práce v něm. V rámci oslav ddesátého vý-
ročí přehlídky přijala pozvání ttaké kapela 
Franc Alpa ze Zlína, která vystooupí v pátek
o půlnoci jako host programu. Teen společně 

s možností zakouppit vstupenky naleznete 
na www.semtamffor.cz nebo v Městském 
infocentru Slavičíín. 

Jak již bylo řečeeno, Valašské křoví 2012 
se rozrostlo do nevvídaných rozměrů, dou-
fáme proto, že si leetošní ročník nenecháte 
ujít a vytvoříte sppolu s námi jedinečnou 
atmosféru desátéhho výročí této přehlídky.

Jan Julínek

Valašské Křoví 2012 

Také Vy můžete přispět na podporu
pěstounských rodin našeho regionu.

SLUNÍČKOVÝ 
DEN

ve dnech 26. – 29. března 2012
proběhne i ve Slavičíně, 

prostřednictvím studentů střední školy.

ČČeský svaz žeen pořádá

JARNÍ DĚTSKÝ 
BAZÁREK

ve dnechh 29. a 30. březnaa 
v době ood 12 do 18 hhodin v Orrlooovně

(bberemme nejvvýše 25 ks)
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 NEDĚLE 4. 3. 15.00 bijásek  k
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ VÁNOCE
SHREKOVY VÁNOCE
ŠMOULÍ VÁNOCE
MALIČKÝ
Pásmo pohádek/90 min.
Jak se loni slavily Vánoce u Mamutů, Shre-

ků, Šmoulů a pohádka o oslíkovi, bez něhož
by možná Vánoce vůbec nebyly. Vstupné
zdarma – digitální videoprojekce v projektu
FILM a ŠKOLA.

NEDĚLE 4. 3. 20.00 fi lmový klub
NEVĚSTINEC
Drama/Psychologický/ Franciecie, 2010, 

122 min.
Režie: Bertrand Bonello 
Hrají: Adele Haenel, Jasmasmine TTrinca, Hafsia 

Herzi, Noémie Lvovskyvsky, Céline Sallette 
Přelom 19. a 2020. století, obddobí velkých 

sociálních změn, postihl také proslulé paříž-měn, postihl také prroslulé paříž-
ské nevěstince. Uzavřenému světu, v němž setince. Uzavřenému svěětu, v němž
na jedné straně nabízela krása a potěšení, aledné straně nabízela krása aa potěšen
i ponížení a bolest, hrozil zákaz. Francouzskýonížení a bolest, hrozil zákaz. Franc
režisér Bonello vyšel v příběhu ze současné
sociologické studie o pařížských domech
lásky na přelomu století. Filmový obraz pro-
stitutek a jejich zákazníků zbavil lechtivého
a povrchního pozlátka, který nahradil o po-
znání živočišnější atmosférou. Do popředí se 
dostávají autentické osudy dívek, jejich riva-
lita i přátelství, ale i dobové volání po obratu
k rádoby humánnější společnosti.

Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní
70 + 1 Kč. Do 15 let nevhodný.

SOBOTA 17. 3. 20.00
FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – JIŽNÍ KOREA 1– JIŽNÍ KOREA
To nejlepší z jihokorejského fi lmu – digi-ejského fi lmu –

tální fi lmová projekce pro účastníky projektu.e pro účastníky pr
Vstup zdarma.

Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/dokinavsobotu.slav  se
můžete zúčastnit hlasování o výběru.účasttnit hlasování Více
na http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-tp://messto-slavicin.c
centrum/mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ ntrum/mesttske-kino/s

NEDĚLE 18. 3. bijásekbijá
NGLÍKNIHA DŽUNG

nimovaný/Komedie/MuzikálRodinný/AAnim
67, 78 min. USA, 1967

r Baghíra najde při své každodenní Panter B
ázce džunglí v rozbité loďce opuštěnéprocházc

átko. Nejbližší lidské obydlí je vzdálenoděťátk
mnoho dní cesty a bez mateřské péče je dítěmno
odsouzeno k záhubě. Baghíra se proto děťát-o
ka ujme. Desetkrát nastaly deště a desetkrát 
zase ustaly. Žádné „lidské štěně“ není možná
šťastnější, a přece Baghíra ví, že se jednoho
dne bude muset Mauglí vrátit k lidem. Jedné
noci se vlčí stařešinové sešli na poradní
skále, protože se po deseti letech do džungle
vrátil tygr Šírkán, známý svou nenávistí
k lidské smečce. Vlčí rada rozhodne, že se
chlapec musí bezodkladně vrátit k lidem.
Panter Baghíra ho má dopravit do vesnice.
Mauglí se však nechce rozloučit se svými
zvířecími přáteli a chce zůstat v džungli. Při
cestě pralesem se Mauglí spřátelí s hravým
medvědem Balúem, který ho učí, jak se má
bránit v boji se zvířaty i jak se má těšit ze
života. Baghíra ví, že Mauglí se musí co nej-
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Placená inzerce

rychleji dostat z džungle, neboť tygr přichází. 
Mauglí se ale Šírkánovi postaví. I když je 
ještě malý, nebojí se ho, nebude před ním 
utíkat. Chopí se hořící větve a bije tygra hlava 
nehlava. Šírkán se bolestí a strachy raději 
odplazí. Všichni se radují. Mauglí slibuje, 
že teď už je nic a nikdo nerozdělí. Vracejí se 
do nitra džungle, když tu chlapec zahlédne 
u řeky holčičku nabírající vodu. Mauglí je 
okouzlen. Chce si ji prohlédnout a vůbec 
nepozoruje, že se vzdaluje svým kamarádům
a následuje dívenku až do vesnice. Baghíra 
ví, že se to muselo stát. Balú neví co má říct,
vždyť věřil, že z Mauglího bude jednou bá-
ječný medvěd... 

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce 
v projektu FILM a ŠKOLA. 

NEDĚLE 18. 3. 20.00 fi lmový klub
LE HAVRE
Komedie/Drama/Finsko/Francie/Němec-

ko, 2011, 93 min.
Režie: Aki Kaurismäki
Hrají: André Wilms, Jean-Pierre Darrous-

sin, Jean-Pierre Léaud, Kati Outinen, Blondin 
Miguel, Elina Salo, Evelyne Didi, Pierre 
Étaix, Laika

Příběh sympatického čističe bot, který 
dávno rezignoval na své umělecké literární
ambice, se odehrává ve francouzském přístav-
ním městě Le Havre. Hlavní hrdina Marcel 
Marx žije šťastně ve své čtvrti s milovanou 
ženou Arlettou, tráví čas ve svém oblíbeném 
baru, až do okamžiku, kdy mu osud vrhne 
do cesty třináctiletého afrického mladíka 
na útěku. Marcel se rozhodne zachovat jako 
správný muž a chlapce uchránit před policií 
a následnou deportací. Vstupné 70 + 1 Kč.

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

Ze srdce děkujeme všem, kteří byli tak
hodní a sdělili nám své jméno, a také všem,
kteří se rozhodli zůstat v anonymitě. Pokud
jsme někoho v seznamu Ježíšků opomněli,
předem se omlouváme a prosíme, abyste nám
příští rok své jméno připomněli.

Pavla Ambrozková, Autodíly profi  Sla-
vičín, Radek Bartoš, Barbora Bartošková,
Veronika Baumannová-Juračková, Blahová,
Irena Borová, Lucie Borová, Brutal POP
Crew, CVP Galvanika, Richard Černý, Do-
rušková, Božena a Lukáš Dvořákovi, Pavlína
Dzuráková s rodinou, Markéta Filkornová,
Monika Findoráková, Miroslav Gargulák,
Marcel Gregor, Pavla Greschnerová, Mi-
chaela Gubischová, Galvanika (kolektiv),
Gymnázium Valašské Klobouky třída 1. G,
Kristýna Habancová, Eva Havrlantová, Li-
buše Heckelová, Dagmar a Eva Hercegovy,
Horáková, Dagmar Humpolová, Iva Chme-
lová, Simona Chytilová, Eliška Ivanišová,
Monika Janáčková, Janošová, Jelínkovi,
Julínková, Tomáš Juračka, Veronika Jurač-
ková, Josef Koseček, Gabriela Koščíková,
Tereza Koudelová, Pavlína Kovaříková,
Lenka Kozubíková, Krásno (kolektiv), Lea
Křížová, Lea Křížková, Richard Kužela,

Zuzana Lutonská s manželem, Macková, 
Josef Malaník za kol. Čes. pojišť., Ag. Zlín, 
Lenka Malaníková, Markéta a Jarda Mál-
kovi, Zbyněk Matula, Tereza Matušincová, 
Zuzana Matušková, Liba Matyášová, Jiří 
Mikulka, Morávkovi z Květin Bylnice, 
Radka Műnsterová s přítelem, Jan Nedvěd 
a skupina Můry, Irena Nováková, Ivana No-
váková, Taťána Nováková, Radek Novotný, 
Marie Obadalová, Odlevákovi, Ludmila 
Palová, Jiří Panajotis, Barbora Pechancová, 
Jana Pinďáková, Anna Polášková, Policie 
Slavičín, Kateřina Prchlíková, Lucie Řehá-
ková, Řehákovi, Marcela Savarová, Milada 
Semelová, Skládalovi, Ondřej Skuček, Jana 
Slováková, Romana Součková, SPS-střechy 
s. r. o, Jana Stará, Marie Stará, Straňáková, 
Markéta Strouhalová, Bohunka Suchá a Ku-
bík, Veronika Svitáková, Monika Svitáková, 
SVJ 652, 653, 654, Martina Ševčíková, Dana 
a Magda Ševčíkovy, Jitka Šimková, Petr 
Šimoník, Kateřina Štěpančíková, Simona 
Štěpančíková, Simona Štěpánková, Kateři-
na a Zuzana Štěpančíkovy, Lucie a Marie 
Švachovy, Uhlířová, Marie Urbaníková, Va-
culíkovi, Šárka Valčíková, Vašíčkovi, Ivona 
Vilímková, Marie Vincourová, Tomáš Vlk, 

Hana a Zdena Volné, Vrbová, VTÚVM ko-
lektiv, Zemánkovi, Zemčíkovi, Jan Zicháček, 
Tomáš Žilák s přítelkyní, děti i zaměstnanci 
ZŠ Lačnov.

Pohřební služba INVA
Slavičín – Mezi Šenky (vedle potravin Elva)

Pracovní doba:
Po – Pá 7.30 – 14.00 hodin
Zajistíme služby dle Vašich požadavků
24 hodin denně – kdykoliv na zavolání 
na tel. č. 737 336 452, 723 111 562
Nemůžeme zmírnit Vaši bolest, ale můžeme Vám
usnadnit situaci, do které Vás osud přivedl. 

Sobbota 28.. 4. 2012
dlouhý, krrásný veččer se skkupinou 

FLERET
Začátek ve 20 hodinn.
Závvazné obbjednávkyy 

na teel. č. 6033 503 1488.

Děkujeme Ježíškům – Stromu přání Leja salonu pro dětské domovy Bojkovice a Smolina
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TEXTIL PRO 
UROSTLÉ

Horní náměstí ve Slavičíně 
upozorňuje zákazníky, že z důvodu

ukončení činnosti VYPRODÁVÁ 
skladové zásoby celého

sortimentu
se slevami 20 – 80 %
do vyprodání zásob, 

nejdéle do konce května.
Čistírna a sběrna obuvi

a deštníků do opravy bude do konce
května zajištěna.

Není nad to, když něco 
vyhrajete. Své o tom ví manikér-
ka Lenka, protože se v soutěži 
o Nej nehty dostala do vítězné 
desítky. Plánuje oslavu a nemluví 
o ničem jiném, nevěříte? Přijďte 
na nehty, ona vám povykládá. 
Stejné téma řeší i píár Markéta, 
facebookový profil salonu
zasypala soutěžemi o luxusní ceny 

a nás nechce nechat soutěžit, my jí to spočítáme.
Kadeřnice Janča se v salonu objevila s podezřele 

hustou zdravou hřívou, zákeřně nám tvrdila, že to jsou geny, 
my jsme ale pokoutně slídily a zjistily, že si pro zákazníky 
pořídila nový keratinový zábal na vlasy ve 3 krocích. 
Stejně to na nás s přírodou hrála kosmetička Jana, 
která díky prodlouženým řasám mrká jako mrkací panna 
a raduje se, že ušetří za řasenku. Zrovna ta teď šetřit 
nemusí, bude „ve vatě“, protože celková kosmetika je 
v akci za pouhých 390 Kč do konce března a my
tajně doufáme, že si na nás vzpomene i jako bohatá 
a pozve nás koncem března aspoň na oběd.

Foto: Leja salon, K Hájenkám 312, Slavičín, 
737 044 823.

BOWLING
SLAVIČÍN

Vás zve ve dnech 
1. – 3. 3. 2012, 8. – 10. 3. 2012

15. – 17. 3. 2012
na

MASOPUSTNÍ
PEPŘOVÉ PIVO

Nabízím pečlivé ruční žehlení 
osobních věcí a ložního prádla. 

Svoz a rozvoz po celém Slavičíně 
ZDARMA.

Telefon 604 869 306
Email: zehlirnaslavicin@seznam.cz

Web http://zehlirnaslavicin.webnode.cz

Žehlení prádla

Moravská vodárenská, a. s.

Zprávy z Leja salonu

Placená inzerce

ZZveme VVás na 

SPECIALITY 
Z ČERSTVÉHO 

LOSOSA
ve dneech 7. 3. – 9. 3. 20012 
v resttauraci ZÁLOŽNA

ve Slaviičíně.
Rezervacce: tel. čč. 577 3422 315
Jídelní lísstek: wwww.slavgaast.cz

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s.

Vás u příležitosti oslav
Světového dne vody srdečně zve na 

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pondělí 19. března 2012 
v době od 12 do 16 hodin 

v ČOV Zlín-Malenovice a ČOV Vizovice.
Návštěvníci i s dětmi a vnoučaty si mo-
hou nechat provést rychlý mini rozbor 

vody (pouze tří ukazatelů) ze své studny, 
kterou si přinesou v čisté plastové 1,5 l

láhvi od neslazené minerálky. 

Zveme Váásss na cirkkussovéé předssttaavení 
v pondělí 19. března v 17 hodin

v sálee sslavičínnskéé Sookolovnnnny

CIIRKKKKUSS BBIIMBBBBO 
Praahhaa 

-- vysstoupí žžžongléřři, akrobati, koowboy
shhoow, klauun BBimmbo...

Vstupné: děti 40  Kčč, doospělí 66000 Kč
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dni má prakticky jen šachový oddíl, protože 
ten hokejbalový již před lety ukončil činnost. 
Sokol však dále organizuje spolu s Domem dětí 
a mládeže akce pro rodiče s dětmi.

V neděli 19. února 2012 se konalo na 
Záložně slavnostní shromáždění TJ Sokol 
Slavičín ke 100. výročí založení Sokola ve 
Slavičíně. Musím říct, že sokoli nahlížejí na 
svou současnou činnost realisticky a vědí, že 
nejsilnější činnost Sokola byla právě v mezi-
válečném období. Stoletý Sokol tak není v té 
nejlepší kondici, ale všichni jeho příznivci 
věří, že sokolské myšlenky nezahynou. 

Do další stovky let Sokolu popřejme, aby 
zase brzy nabral sil a opět pomáhal rozvíjet 
sportovního a kulturního ducha slavičínských 
občanů.  Ing. Jaroslav Končický, starosta

STŘEDA 7.BŘEZNA 

19:00, 21:00 Barbora Vaculová: Psí hřbitov 
mimo permanentky- vstupenky pouze v předprodeji
Semtamfór Slavičín                                                   (50 minut)

ČTVRTEK 8. BŘEZNA 

9:45 Jára Cimrman, Ladislav Smoljak: 
          Vyšetřování ztráty třídní knihy
DNO Vizovice                                                           (120 minut)

14:00 Jiří Hubač: Generálka Jeho Veličenstva
DS Václav Václavov                          (120 minut + přestávka)

16:30 David Drábek: Švédský stůl
Dramatický kroužek při SPŠ a OA Uh. Brod         (30 minut)

18:50 Zahájení Valašského Křoví 2012

    19:00 Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou
              Divadlo 6. května Holešov (120 minut + přestávka)

                                              23:00 Robert Thomas, Jan Cimický: 
                                                Druhý výstřel
                                                          Divadlo Point Prostějov 
                                                                                      (50 minut)

PÁTEK 9. BŘEZNA 

9:45 V. Kracík, K. Čapek: 
          Válka s mloky
Divadlo Tramtárie Olomouc      (80 minut)

14:00 Michael Ende, Milada Misárková: Zloději času
ČERVIVEN Krnov                                                        (60 minut)

16:00 Woody Allen, Richard Pryor: Velký šéf
Problém divadla Point Prostějov                          (50 minut)

19:00 Publius Ovidius Naso, Aleš Procházka: 
             Umění milovat podle Ovidia 
Divadlo Point Prostějov                                        (60 minut)

22:00 D. Hrobek, J. Janků, A. Dumas: 
             Tři mušketýři
Ty-já-tr/  NAČERNO Praha 
          (105 minut + přestávka)

0:00 Franc Alpa
kabaret-punk
                                             

   
                                                                               SOBOTA 10. BŘEZNA 

                                                   11:00 F. Nepil, F. Taschlin, 
                              A. Mikulka, O. Hejná: Škola snů
                    Červiven Krnov                                      (35 minut)

13:30 Martin Drahovzal, J.Updike, G.Miller: 
            Čarodějky z města E.
Mrsťa Prsťa Kouřim                          (105 minut + přestávka)

17:30 Neil Simon: Alibisti
Divadlo Dostavník Přerov              (110 minut + přestávka)

21:00 I.N.Cognito: Někdo to rád…
Mrsťa Prsťa Junior´s Kouřim        (105 minut + přestávka)

NEDĚLE 11. BŘEZNA 

10:00 Marcela Truxová: Pohádka o kůzlátkách
Pohádky od Lenky Uh. Hradiště                            (50 minut )

12:00 Zakončení Valašského Křoví 
               a vyhlášení výsledků

                             Změna programu vyhrazena
      Po představeních probíhají rozborové semináře

10.ročník

Projekt Valašské Křoví 2012 podporují: Město Slavičín, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury ČR, RCK a.s. a Junák Slavičín 

VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2012

7.-11.BŘEZNA 2012 SOKOLOVNA SLAVIČÍN

Sokol stoletý
Myslím, že když v roce 1912 místní nad-

šenci zakládali Tělocvičnou jednotu Sokol,
neměli ani tušení, jaké dílo se jim podaří.
V době založení měla jednota 59 členů, v roce 
1920 již 150 členů. Dne 1. května 1927 byl 
položen základní kámen Sokolovny a již 
21. srpna téhož roku se konalo její slavnostní 
otevření. Neuvěřitelné. Za necelé čtyři měsíce 
tak rozsáhlá a náročná stavba. Sokoli ve Sla-
vičíně hráli divadlo, promítali kino, zabývali 
se nejen sokolským cvičením, ale i různými 
sporty – vyhlášení byli zejména volejbalisté 
a lyžaři… 

Sokolské hnutí pro jeho vlastenectví po-
tírali fašisté, potírali je i komunisté. Mnoho
sokolů zaplatilo za své vlastenectví životem.
Nelze zapomenout na pana učitele a náčelníka 
místní jednoty Karla Vystrčila, kterého za jeho 

činnost umučili fašisté, ani na Ladislava Výdu-
cha, který byl po válce nespravedlivě nařčen
z kolaborace, a tak raději zvolil dobrovolnou
smrt, než aby bylo jeho vlastenectví komunisty
potupeno. Komunisté po válce zakázali kino,
pak i činnost Sokola a zabavili Sokolovnu.
Sokolská činnost ve Slavičíně byla obnovena
v roce 1992 a trvá dodnes.

Nicméně dnešní činnost Sokola je deter-
minována násilným přerváním jeho činnosti
v době fašismu a socialismu. Oba tyto totalitní
systémy zasadily sokolům těžkou ránu. Po roce
1989 jim nebyla navrácena Sokolovna, chybí
střední generace, v dnešní době se pak o to

hůře získává generace
nejmladší. Sokol ve
Slavičíně k dnešnímu

Milí Slavičané, dne 18. února jsme uspořádali tradiční fašankový
průvod městem. Opět jsme se setkali s Vaší velkou vstřícností.
Nejenže jste s námi sdíleli patřičné veselí, ale díky Vaší štědrosti
se zaplnila charitativní kasička značnou částkou peněz, kterými
přispíváte na pomoc místním organizacím. Vybraná částka byla
rozdělena a předána Speciální škole v Hrádku 2 000 Kč, Nadaci
Jana Pivečky 2 000 Kč, sdružení Přátelé z lásky 3 000 Kč, Charitě sv.
Vojtěcha 2 000 Kč a Městské nemocnici 6 000 Kč.

Za všechny obdarované Vám děkují fašankáři z řad členek 
MO Svazu žen, SDH Slavičín a další účastníci.


