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 plasty (žlutté pytle) 13. 3.
 papír (moddré pytlee) a nápojjové karto-

ny (oranžovvé pytle) 19. 3.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU V BŘEZNU

ZŠ Slavičín-Vlára – jsme zlatí!!!

Zvemee Váás nna 

VELLLIKOONNOOČNNÍÍÍ 
JJJARMMAARRK

výýstavvu rukkooodělnýcch ppraccí, uměěllleckýchh 
řemeesel a liddovvýchh tradicc

kkonnanýchh vve dnecch 223. a 24. 33. 2013
vv Kultuuuurním ddommě v Nevšoovvvé.

Vícce inforrmací viiz ččlánek na sstttr. 12

Městský klub a infocentrum Slavičín 
Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

prodejní výstavu

Valašský kumšt 
pro radosť

ý

aj užitek
p

ve čtvrtek 28. března 2013 od 9 do 17
hodin v sále Sokolovny ve Slavičíně.

Na kumštu můžete vidět
zdobení kraslic, perníků, pletení z prou-
tí, spřádání vlny na kolovrátku, vyřezává-
ní ze dřeva, velikonoční dekorace, květi-
nové vazby, jarní květiny, keramiku, díl-
ničky pro děti 

a ochutnat
domácí buchty, kyselicu, velikonoční se-
kanou

Přijďte se podívat a inspirovat před výro-
bou velikonočních ozdob.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Akce je podpořena z Fondu kultury Zlín-
ského kraje.

Když jsme 11. února, ještě za tmy a polo-
spící, nasedali do našeho štěstí přinášejícího
autobusu SK Jestřabí, ještě jsme netušili, jak
perný den nás čeká. Ano, jeli jsme do České
televize do Ostravy pokusit se o hattrick v te-
levizní soutěži Bludiště. 

Na místě samotném už nás s úsměvem ví-
tali pracovníci České televize, náš oblíbený
kameraman Tomáš a vzápětí i moderátor Ro-
man Pastorek.

Soupeře nám vybrali opravdu těžkého –
matematické gymnázium z Bílovce. 

Místo nemocného Martina Mikulce na-
stoupil jeho spolužák Václav Matějka a bo-
joval za ně za oba. I ostatní soutěžící Danek
Fojtík, Magda Suchánková a Michal Švach
zúročili vše, co se kdy naučili. Svého soupeře

se nezalekli a celkem s přehledem ho porazi-
li. Tím, že navíc ještě zvládli úspěšně i balan-
covník, dostali nejen hodnotné ceny zlatého
bludišťáka, ale i poukaz do lanového centra
v Olomouci pro celou třídu.

Věřte, že když sedíme doma v klídku u te-
levize, připadá nám vše strašně jednoduché.
Ale na místě samotném, pod drobnohledem
desítek kamer, při opakovaném natáčení ne-
povedených scén, je vše úplně jinak. Žáci
a učitelé, kteří tam byli, ví své. Rozhodně je
to pro všechny neopakovatelný zážitek a vý-
borná zkušenost. Ale proč bychom zbytečně
vypisovali byť krásné postřehy z natáčení?
Nejlepší bude, když se na výsledek podíváte
sami. První díl můžete v televizi zhlédnout 
13. března v 17.10 hodin na Čt2, a další dvě
vítězství s týdenními odstupy 20. a 27. břez-
na v tutéž dobu.

Pro nás, pedagogické pracovníky, jsou ne-
zapomenutelnými především výroky našich
žáků, komentující soutěž a celou akci. Ale je-
den nám vehnal slzy radosti do očí. To když
se nechali někteří žáci slyšet, že by nejraději
v deváté třídě „propadli“, aby mohli ještě ale-
spoň jeden rok strávit v naší škole. Tato slo-
va potěší a jsou tím nejkrásnějším oceněním
práce našich učitelů.

Mgr. Ludmila Jandíková

V minulém čísle zpravodaje jsme informo-
vali o skutečnosti, že v letošním roce bude pro-
bíhat výměna oken a zateplení fasády u ně-
kolika městských objektů. Konkrétně jsou to
Základní škola Vlára, Sokolovna, Dům dětí
a mládeže, hasičárna ve Slavičíně, Obecní
dům Divnice, Obecní dům Nevšová a Mateř-
ská škola Nevšová. Realizace těchto projek-
tů, které jsou všechny dotovány z Operační-
ho programu životní prostředí, bude probíhat 
od května do září tohoto roku. O ekonomic-
ké výhodnosti a případných úsporách těchto
projektů si něco řekneme někdy jindy. V tuto
chvíli chceme navázat na informaci, že kaž-
dý občan bude moci dát svůj návrh na barev-
né řešení fasády.

Za tímto účelem je na webu města zveřej-
něna potřebná dokumentace – pohledy na jed-
notlivé nemovitosti (vyjma slavičínské hasi-
čárny, kde je záměrem využít tradiční hasič-
ské barvy). Tyto je možno vytisknout a návrh
řešení do nich zakreslit anebo návrh zpraco-

vat přímo na počítači. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že návrh může podat i laik, je možno
předložit řešení jak v tištěné formě (s ručním
zákresem barevného řešení), tak i v elektro-
nické formě (formát dle zveřejněné doku-
mentace). Výhodou, ale nikoliv podmínkou,
je návrh řešení specifi kovat např. dle vzorní-
ku barev RAL. 

Návrhy je možno zaslat písemně na Odbor
investic Městského úřadu Slavičín anebo elek-
tronicky na mail investice@mesto-slavicin.cz,
a to v termínu do 20. března 2013. Za zasla-
né návrhy předem děkujeme.

Nejedná se o soutěž, nemusí být vítěz. Ne-
vyhlašujeme ani žádné ocenění, na druhou
stranu nevylučujeme nějakou formu oce-
nění pěkného či nápaditého řešení. Chce-
te-li přispět se svou troškou (svým návrhem)
„do mlýna“, budeme se na Váš návrh těšit. Po-
kud ne, tak snad se Vám alespoň zvolené ře-
šení bude líbit. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Navrhněte barvu fasády
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Pronájem nebytových prostor

Informace k podání přiznání k dani z příjmů

Ptají se lidé…

Kdy se bude realizovat parkoviště
na Vláře v Úzké ulici u L-bloků?

Plány na výstavbu parkoviště jsou hoto-
vy, máme také stavební povolení. Nicméně
v návrhu rozpočtu města na rok 2013 vý-
stavbu tohoto parkoviště nenajdete. Jedná
se o vytvoření dosti potřebných parkovacích
míst, tak proč se budou realizovat jiné akce?
Odpověď je prostá. Rok 2013 je posledním
rokem stávajícího plánovacího období EU
a probíhají poslední výzvy v různých ope-
račních programech, ze kterých lze čerpat 
dotace. Poslední výzvy jsou vypisovány také
v Regionálním operačním programu, kde je
mj. opatření na tzv. fyzickou revitalizaci úze-
mí. Jednodušeji řečeno, chceme se pokusit 
z tohoto dotačního zdroje čerpat fi nanční
prostředky na revitalizaci čtvrti Vlára, resp.
její vymezené části. Jde o poměrně složitou

záležitost a výsledek je samozřejmě nejistý. 
Žadatelů bude jistě hodně a peněz málo, ale 
je třeba věřit, že se to podaří. Proto v součas-
né době připravujeme podklady pro žádost 
tak, abychom byli při vypsání výzvy připrave-
ni. Lze odhadnout, že pokud bude výzva vy-
psána tak, jak je avizováno, pak bychom se 
mohli výsledek dozvědět někdy kolem polo-
viny letošního roku.

Kostel ve Slavičíně je teď pěkně oprave-
ný, ale co smuteční obřadní síň na hřbitově? 
Podle mého názoru je zastaralá a kapacit-
ně nevyhovující.

Podle našeho taky. Kostel je opravdu ve-
lice pěkně opravený, se smuteční síní jej lze 
samozřejmě těžko srovnávat. Do smuteční 
síně se neinvestovalo snad od jejího postave-
ní, a tak nutně podle toho vypadá. Navíc je 
kapacitně absolutně nedostačující – u větši-
ny pohřbů stojí velká část lidí na dešti či mra-
ze před síní, protože se dovnitř prostě neve-
jdou. Proč byla smuteční síň postavena tak 
malá, netušíme – buď dříve chodilo na po-
hřby méně lidí, anebo tehdy byla nějaká ob-

jevná myšlenka počty těchto lidí nějakým 
novátorským způsobem minimalizovat… ne-
víme. Co víme je, že bychom s obřadní síní 
měli něco udělat. Jednoduché to rozhodně 
nebude, protože síň je postavena tak, že její 
podstatné zvětšení bude dosti problematic-
ké a fi nančně náročné. Nemáme na mysli 
zvětšení síně o dvě či čtyři lavice, ale zvět-
šení podstatné. To s sebou ponese velké zá-
sahy do budovy. Původní myšlenka rozší-
ření síně tak, abychom nemuseli zasaho-
vat do stávající střechy, je zřejmě za námi. 

V současné době jsme tedy na začát-
ku – připravuje se studie rekonstrukce ob-
řadní síně. Po jejím schválení pak projekt, 
rozpočet, stavební povolení a samozřejmě 
hledání fi nančních prostředků na realiza-
ci. Pokud to půjde hodně dobře, tak bychom 
se rekonstrukce obřadní síně mohli dočkat 
snad v roce příštím. Vše bude samozřejmě 
odvislé od rozhodnutí zastupitelstva měs-
ta a možností rozpočtu města na rok 2014.

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

Město Slavičín nabízí do pronájmu ne-
bytový prostor v domě č. p. 751 ve Sla-
vičíně

Tento prostor je možné rozdělit na více 
částí (např. na polovinu, třetinu) a zájemce 
může požádat o pronájem jen takové plo-
chy, kterou hodlá využít.
Výše nájemného (v Kč/m2/rok) činí:
- prodejní plochy – patro 570,-
- ostatní plochy – patro 470,-
Od 1. 1. 2014 je pronajímatel oprávněn kaž-
doročně jednostranně zvýšit nájemné ma-
ximálně o 10 % ročně a míru infl ace stano-
venou ČSÚ.
Doba uzavření nájemní smlouvy: 
do 31. 12. 2022

Je možná prohlídka nebytového prostoru 
dle telefonické domluvy – tel.: 577 341 041. 

Zájemci mohou podávat své žádosti 
o pronájem na BTH Slavičín, spol. s r. o., 
Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel.: 
577 341 041. 

Město Slavičín nabízí do pronájmu ne-
bytový prostor v domě č. p. 564 ve Sla-
vičíně

Jedná se o nebytový prostor o celkové 
podlahové ploše 27,88 m2, umístěný v I. nad-
zemním podlaží domu č. p. 564, na ul. Škol-

ní, v katastrálním území Slavičín.
Výše nájemného (v Kč/m2/rok) činí:
- prodejní plochy 550,-
- ostatní plochy 450,-
Od 1. 1. 2014 je pronajímatel oprávněn 
každoročně jednostranně zvýšit nájemné 
maximálně o 10 % ročně a míru infl ace sta-
novenou ČSÚ.
 Doba uzavření nájemní smlouvy: 
od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2022

Zájemci mohou podávat své žádosti 
o pronájem na BTH Slavičín, spol. s r. o., 
Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel.: 
577 341 041. 

Město Slavičín zveřejňuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v domě 
č. p. 389, v ulici K. Vystrčila, v k. ú. Sla-
vičín.

Jedná se o nebytový prostor o výměře cca 
15 m2, který může být využit jako garážové 
stání, příp. skladovací prostory. 
Výše nájemného činí 450 Kč/m2/rok + 
náklad na otop (cca 500 Kč/rok)
 Doba uzavření nájemní smlouvy: 
od 1. 4. 2013, na dobu neurčitou. 

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

Finanční úřad v Luhačovicích bude v době
výběru daňových přiznání k dani z příjmů fy-
zických osob za zdaňovací období roku 2012 
poskytovat veřejnosti informace a nezbytnou 
součinnost potřebnou k řádnému splnění po-
dání daňového přiznání. Tato služba bude 
poskytována i na Městském úřadě ve Slavi-
číně (kancelář č. 208 v I. patře budovy rad-

nice), a to dne 20. března 2013, tj. ve středu,
v době od 8.00 do 16.00 hodin. Bude zahr-
novat zejména distribuci daňových přizná-
ní, poskytnutí základních informací k vypl-
nění daňových přiznání a převzetí daňových 
přiznání a případnou kontrolu jejich formál-
ní správnosti.

FÚ Luhačovice

Správní radda fonduu vyhlašuuje výběro-
vé řízení na pposkytnuutí půjčeek z Fondu 
rozvoje bydlenní městaa Slavičínn na opravy 
a modernizacii bytů, bbytových domů a ro-
dinných domůů.

Půjčky z fonndu lze pposkytnouut fyzickým 
nebo právnickkým osobbám na ttyto účely:
na vznik noového byytu ve stávvajícím by-
tovém nebo roodinnémm domě
na rozšířeníí bytu vee stávajícím bytovém 
nebo rodinnémm domě
na výměnu oken u ddomu staaršího 15 let
na obnovu střechy starší 15  let
na dodatečnnou izollaci proti zemní vlh-
kosti domu staaršího 100 let
na zateplenní obvoddového plláště domu 
staršího 5 let
na obnovu fasády domu vččetně klem-
pířských pracíí
na zřízení pplynového nebo elektrické-
ho topení ve sttávajícímm domě
na opravu a rekonnstrukci hhavarijního 
stavu balkonůů a lodžiíí
na vybudovvání nebbo rekonstrukci kou-
pelny nebo sprrchovéhho koutu
na vybudovvání WCC
na rekonstrrukci byttového jáádra včetně 
vyzdění, na výýměnu sanitárníí keramiky 
a vodovodníchh bateriíí
na instalacii solárnícch panelůů pro ohřev 
teplé vody a vyytápění
Půjčky jsou pposkytovvány s doobou splat-
nosti 3 – 5 let aa při úrookové sazzbě 4 % p. a.

Podmínky vvýběrovvého řízenní jsou zve-
řejněny na úřeední dessce městaa Slavičín. 

Informace a tiskoppisy k poddání žádos-
ti poskytuje ekkonomiccký odbor MěÚ Sla-
vičín, Ivana Číížová.

Žádosti se ppřijímajjí v termíínu od 1. 3. 
2013 do 2. 4. 22013 pošštou neboo v podatel-
ně MěÚ Slaviččín.

Ingg. Oldřichh Kozáček, 
 přředseda správní rrady fondu

Poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Slavičín
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Dne 1. 2. 2013 se konala Výroční okrs-
ková valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů (SDH), která byla shrnutím výroč-
ních valných hromad jednotlivých SDH,
kam spadají i naši hasiči ze Slavičína,
Hrádku, Divnic a Nevšové. Výroční schů-
ze jsou zejména příležitostí připomenout 
si, co se v uplynulém roce podařilo, co ha-
siče trápí a jaké jsou plány do následující-
ho roku. Dovolím si začít Hrádkem, kde
v srpnu proběhla oslava 110. výročí zalo-
žení SDH v Hrádku. O náročnosti přípra-
vy a významnosti této akce svědčí to, že or-
ganizace této akce probíhala téměř víc jak
půl roku. Odměnou pro všechny přítomné
byl výborně zorganizovaný program oslav
po celé sobotní odpoledne, který začal slav-
nostním průvodem od zbrojnice na výle-
tiště za zvuku dechové hudby Mysločan-
ky. Následovalo slavnostní zahájení, ukáz-
ky hasičů při cvičení z Komně, Leskovce,
Strážnice a Slavičína, hasičské techniky,
doprovodný program pro děti a po celou
dobu k poslechu hrála zmíněná dechová
hudba. Slavnostní den byl zakončen večer-
ní taneční zábavou. V Hrádku se během
minulého roku díky přestavbě sanitního
vozu, které město Slavičín bezúplatně zís-
kalo od Zlínského záchranného sboru, také
dočkali nového vozu VW Transporter, kte-
rý byl přestavěn na zásahové vozidlo. Také
byla opravena zbrojnice včetně obecního
domu, kterého je součástí.

V červenci se konala 4. mezinárodní pro-
pagační jízda historických hasičských vo-
zidel. Tuto akci pořádalo Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska a město Slavičín 
bylo jednou z jejich zastávek na dlouhé ces-
tě z Českého Těšína až do Zlína. Slavnost-
ní zdravice na náměstí ve Slavičíně se zú-
častnili jak zástupci vedení města, tak hasi-
či z okolních sdružení. Po slavnostním uví-
tání měli přítomní možnost prohlédnout si 
historickou hasičskou techniku. Tyto histo-
rické vozy svou krásou lahodily oku a u mno-
hých přítomných vyvolávaly obdiv, že ješ-
tě tak dlouhou a náročnou cestu zvládly. 

Jak již bylo v minulosti ve zpravodaji zmí-
něno, ve Slavičíně byla část budovy (bývalá 
knihovna) převedena Hasičskému záchran-
nému sboru Zlínského kraje, který v loňském 
roce zahájil kompletní rekonstrukci. Po vy-
bavení vnitřních prostor, což by mělo být ho-
tovo do poloviny letošního roku, se zde pro-
fesionální hasiči přestěhují. Tím naši členo-
vé SDH Slavičín a jednotky JPO2 Slavičín 
získají samostatné prostory. Díky úspěšné 
žádosti města Slavičín o dotaci bude i tato 
část budovy v průběhu roku částečně zre-
konstruována. Důležité je také zdůraznit 
činnost zásahové jednotky JPO2 Slavičín, 
která se v průběhu roku podílela na 70 zása-
zích, ať už při likvidování požárů, následků 
dopravních nehod, technické pomoci apod. 
Hasiči ze Slavičína pořádali v loňském roce 
výroční okrskovou schůzi a také okrskovou 

Činnost našich hasičů v roce 2012 soutěž v požárním sportu, která se kona-
la v Hrádku na škvárovém hřišti. I když
byl terén hřiště velmi náročný, tak vytvá-
řel stejné podmínky pro všechny soutěžící
a celá akce byla úspěšně zvládnutá. Okrs-
kovou soutěž vyhrálo mužstvo z Nevšové,
což bylo už jejich čtvrté vítězství za sebou.
V loňském roce se také konal první ročník
soutěže Slavičínský plamínek, kde mohla
porovnat své dovednosti družstva mladých
hasičů z okolí. Velký dík patří všem, kte-
ří se mladým hasičům na úkor svého vol-
ného času věnují, ať už ve Slavičíně nebo
v Nevšové. V Nevšové se v loňském roce
zejména pokračovalo v budování nového
hasičského zázemí s tréninkovým hřištěm.
Letos 8. června by se mělo uskutečnit slav-
nostní otevření areálu, na které jste pře-
dem srdečně zváni. Hasiči z Divnic se bě-
hem roku věnovali odborné přípravě, zú-
častnili se okrskové soutěže, kde vybojova-
li 5. místo, a život v Divnicích zpestřili ob-
čanům uspořádáním mimo jiné tradiční-
ho kácení máje. Je na místě připomenout,
že nejen v Divnicích jsou hasiči v průběhu
roku nedílnou součástí organizování mno-
ha kulturních a společenských akcí jako
jsou například fašanky, rozsvěcování vá-
nočního stromu, dětského dne a jiné. Prá-
ce dobrovolných hasičů, stejně jako jiná
lidem prospěšná činnost, závisí zejména
na ochotě každého člena nezištně věnovat 
svůj volný čas pro dobro věci. Proto bych
chtěl všem za jejich obětavou práci podě-
kovat a zároveň jim popřát hodně úspěchů
v jejich další činnosti.  Ing. Pavel Pinďák

Městská nemocnice Slavičín děkuje všem
dárcům, podnikatelům, fyzickým i právnic-
kým osobám, pacientům a jejich příbuzným
za fi nanční dary, které poskytli nemocnici
v roce 2012.

Z darovaných  fi nančních prostředků bu-
dou zakoupena polohovatelná lůžka pro naše
pacienty, jakož i ostatní potřebné zdravotní
a rehabilitační pomůcky.

Za obdarované pacienty všem děkujeme.
MUDr. Libor Palkovský, primář a ředitel 

Městské nemocnice Slavičín

Přehled fi nančních darů Městské
nemocnici Slavičín v roce 2012
Město Brumov-Bylnice 30 000, Obec Bo-
huslavice nad Vláří 5 000, Obec Haluzi-
ce 3 000, Obec Hostětín  3 000, Obec Lipo-
vá 2 000, Obec Loučka 5 000, Obec Návoj-
ná 5 000, Obec Nedašov 5 000, Obec Petrův-
ka 5 000, Obec Poteč 5 000, Obec Rokytni-
ce 5 000, Obec Rudimov 8 000, Obec Slop-
né 5 000, Obec Šanov 5 000, Obec Tichov
3 000, Obec Vlachovice 20 000, Obec Vla-
chova Lhota 2 000, Obec Křekov 2 000, Obec
Štítná nad Vláří 10 000, Obec Jestřabí 5 000,
Sportovní podlahy Zlín 10 000, Český svaz
žen Slavičín 6 000, Ing. Robert Janota 3 000,

TVD-Technická výroba, a. s. 100 000, Pra-
bos Plus, a. s. 30 000, Pazdera Zdeněk 5 000,
Nadace DKS-Synot 5 000, Eurofi re s. r. o.  5 000,
Belit, s. r. o. 10 000, Svoboda Radomír 10 500
Obce darovaly celkem 133 000
Fyzické a právnické osoby darovaly cel-
kem 184 500
Pacienti a jejich příbuzní 111 350
Město Slavičín – dotace 1 499 169

Městská nemocnice děkuje dárcům

Soukromé bezpečnostní služby nemají,
a ani nemohou mít jiná práva, než kterýko-
liv občan. Mohou například pachatele trest-
ného činu  omezit na osobní svobodě a pře-
dat policii nebo použít zbraně jen za stej-
ných podmínek, jako to může učinit kaž-
dý občan. Nemohou mít zvláštní pravomo-
ci právě proto, že jsou soukromé, pravomoc
je atributem veřejné moci a přísluší tedy
státu.

Kdyby zaměstnancům BA byla přizná-
na některá oprávnění, porušila by se ústa-
vou zaručená rovnost občanů. Zaměstnanci

BA se při výkonu služby směřující k ochra-
ně majetku a bezpečnosti osob, tedy povin-
nosti vyplývající ze smluv na komerčním 
základě, mohou, na rozdíl od příslušníků 
policejních sborů, jimž relativně značná 
oprávnění skýtají speciální zákony, opřít 
pouze o ustanovení trestního zákona a ob-
čanského zákoníku platná pro každého ob-
čana ČR.

Zaměstnanci BA proto nemohou legiti-
movat a zpovídat zákazníky, kteří jim připa-
dají podezřelí. Zákazník není povinen po-
slechnout, když jej zaměstnanec BA vyzve, 
aby ukázal obsah tašky. 

Provádět osobní prohlídku nebo prohle-
dávat osobní věci může jen policista, a to 
pouze za určitých okolností.

Pokud jde o zadržení osoby podezřelé 
z trestného činu např. krádeže, platí usta-
novení § 76 tr. řádu, že osobní svobodu 
osoby, která byla přistižena při trestném 
činu nebo bezprostředně po té, smí ome-
zit kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění 
její totožnosti, k zamezení útěku nebo k za-
jištění důkazů. Pokud taková situace nasta-
ne, a člen ochranky omezí osobní svobo-
du osoby, která byla přistižena, je povinen 
tuto osobu ihned předat policii nebo toto 
omezení osobní svobody bez odkladu poli-
cii oznámit. 

Mgr. Zdeněk Rumplík, advokát
advokat-zlinsko.cz

Může ochranka supermarketu 

šacovat zákazníky?
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Od 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela
z. č. 406/2000 Sb, která stanoví novou po-
vinnost pro stavebníky, vlastníky budov
a společenství vlastníků jednotek, a to za-
jištění průkazu energetické náročnosti
budovy (dále jen průkaz). Velmi zjedno-
dušeně řečeno:
a) vlastník budovy je povinen:
 - zajistit průkaz při prodeji budovy nebo
ucelené části budovy
 - předložit průkaz nebo jeho ověřenou ko-
pii možnému kupujícímu budovy nebo uce-
lené části před uzavřením smlouvy
 - předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
kupujícímu budovy nebo ucelené části nej-
později při podpisu kupní smlouvy
b)vlastník budovy, který bude budovu pro-

najímat, má stejné povinnosti jako vlastník,
který bude budovu prodávat
c) vlastníci bytů v domech, ve kterých ze zá-
kona vzniklo společenství vlastníků, a kteří
chtějí svůj byt (případně nebytový prostor)
prodat, jsou na tom trochu lépe. Stačí, když
si písemně vyžádají od společenství vlastní-
ků vydání průkazu. Pokud společenství prů-
kaz nevydá, může jej vlastník nahradit vy-
účtováním elektřiny, plynu a tepelné ener-
gie za byt za uplynulé 3 roky

Průkazy zpracovávají energet ič t í
specialisté, jejichž seznam lze nalézt mj.
na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.
Sazebníky za tyto úkony nejsou stanoveny,
ale již nyní lze na internetu dohledat 
nabídky pohybující se u běžných rodinných

domů nejčastěji mezi pěti až deseti tisíc 
Kč, podle velikosti budovy a náročnosti 
zpracování průkazu. Průkaz platí 10 let 
anebo do provedení větší změny dokon-
čené stavby.

Průkaz nebude potřeba u budov se vztaž-
nou plochou menší než 50 m2, u staveb pro 
rodinnou rekreaci.

Průkaz rovněž není potřeba při daro-
vání nemovitosti, při dědění ani např. při 
vypořádání společného jmění manželů. 

Pokud vlastník budovy nebo spole-
čenství vlastníků poruší ustanovení 
§ 7a z. č. 406/2000 Sb., může mu být ulože-
na pokuta až do výše 100 000 Kč.

Mgr. Zdeněk Rumplík, advokát
advokat-zlinsko.cz

Průkaz energetické náročnosti na dům či byt od ledna 2013 povinně!

Naaše aktivviiity
Už jste navštívili Městskou knihovnu

v Horákově vile? Žáci ze ZŠ Slavičín-Malé
Pole navštěvují knihovnu často a rádi. A co
je tam láká? Pracovnice knihovny pro ně
připravují různé zajímavé akce, které slou-
ží jak k zábavě, tak doplňují výuku. Vždy
nás upoutá a navnadí netradiční přivítání.
Jednou žáky přivítá ježibaba, jindy skřítek…
Setkáváme se tu vždy s úsměvem, trpělivos-
tí a ochotou. Formou kvizů, luštění křížo-
vek a četby ukázek se děti seznamují nejen
s autory knih, ale i s jejich hrdiny. K pozná-
ní historie našeho města Slavičína přispěla
akce s názvem: „Toulky městem“. Putování
s možností nahlédnout do různých budov
a objektů spojené se zajímavým výkladem
zanechalo v dětech velkou stopu. Do knihov-
ny chodíme s dětmi i na různé besedy. Na-
posled jsme si připomněli některé staré tra-

dice, které si pro nás připravil Diaklub. Jsme
rádi, že v dnešní době televize a počítačů si
pracovnice knihovny dovedou získat přízeň
dětí. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Naše poděkování patří také všem sponzo-
rům, kteří svými dary přispěli do tomboly při
pořádání tradičního karnevalu. Jsou to: měs-
to Slavičín, CAMO, s. r. o., LAGRIS, vývařov-
na Malaníková, papírnictví Jindřiška Vaclo-
vá, Vladimír Koudela, BTH Slavičín, SIDEAL
STANDARD, HOPA, lékárna BTC TRADE, KU
Zlín, PDESIGN, obchod SLUNCE.

Učitelé a vychovatelky 
ZŠ Slavičín-Malé Pole

Coounttry tannnce
Ve školním roce 2012/2013 byl při naší

škole ZŠ Slavičín-Malé Pole založen count-
ry kroužek. Taneční skupina má název Litt-
le Beans. Vedoucí kroužku jsou Šárka Boro-
vá a Jaroslava Skrášková. Premiérou na měst-
ském plese jsme zahájili naši činnost. Gene-
rálními sponzory jsou INSTOP, spol. s r. o.
a CAMO, spol. s r. o. Naše vystoupení můžete

Výstava – ZŠ praktická a ZŠ speciální

vidět na různých akcích pořádaných ve Sla-
vičíně. Fotky si prohlédnete na http://www.
beens.rajce.idnes.cz/. 

Těšíme se na Vás a věříme, že se bude-
me líbit. Šárka Borová

knihovny Slavičín,
podílely například
i členky Dia klubu
z Hrádku. Kultur-
ní program zaháji-
li žáci ZUŠ Slavičín
působivým hudeb-
ním vystoupením.
Úvodní slova prones-
li zástupce statutár-
ního orgánu Mgr. Ja-
roslav Kunc, staros-
ta města Ing. Jaro-
slav Končický a paní
Mgr. Darja Koneč-

ná. Mezi návštěvníky byli rodiče žáků ško-
ly, zástupci jednotlivých škol, zástupci měs-
ta a jeho občané.

Smyslem výstavy nebylo jen letmé na-
hlédnutí pod pokličku práce v naší malé 
škole, ale především příležitost pro občany 
města setkat se a poznat prostřednictvím dět-
ských výtvarných prací naše žáky. Na dru-
hou stranu, pro naše žáky je uskutečnění 
výstavy jejich prvním významným krůč-
kem na cestě v komunikaci s okolním svě-
tem. Právě otevřená komunikace založena 
na taktu, porozumění a respektu k osobnost-
ním odlišnostem může být velmi nápomoc-
ná při sociálním začleňování.

Výstava rovněž umožnila dětským auto-
rům výtvarné tvořivosti prožít radost a uspo-
kojení z vykonané práce. Doufejme tedy, že 
jejich obrázky potěšily oko nejednoho ná-
vštěvníka.

Výstava byla ukončena 26. února. V bu-
doucnu bychom rádi podobnou aktivitu zo-
pakovali.

Mgr. Dalibor Petrželka

ZŠ Malé Pole

Výstava byla zahájena 16. ledna v 17 ho-
din vernisáží, na jejíž realizaci se kromě
zaměstnanců školy, a za podpory Městské
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Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Doosáhhli jsmmme nejvyyššší mmety

„Úspěšná škola“ – mohli bychom právem
vytesat nad její vstupní dveře. V krátké době
totiž dosáhli žáci ZŠ Slavičín-Vlára mimořád-
ných úspěchů. Vedle vítězství ve fi nále televiz-
ní soutěže Bludiště získali další nejvyšší oce-
nění – tentokrát na poli informačních a ko-
munikačních technologií.

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 se tým žáků 8. a 9.
tříd zúčastnil soutěže Entrův pohár, který
uspořádala Střední hotelová škola Zlín. Sou-
těž svým zaměřením mapovala znalosti z in-
formačních a komunikačních technologií, ale
také úroveň logického uvažování. Soutěžící
museli prokázat znalosti z oblasti textových,
tabulkových editorů, vyhledávání na interne-
tu, řešení slovních úloh a teorie informačních
technologií. Hlavní cenu a první místo získal
žák naší školy Zdeněk Šmotek. Z rukou ředi-
telky Střední hotelové školy Ing. Hany Palac-
ké převzal vítěz kromě diplomu také věcnou

cenu – tablet Samsung Galaxy Tab 2. Je po-
těšitelné, že i druhé místo obsadil náš žák
David Fojtík. Tento mimořádný úspěch obou
chlapců může být vzorem všem ostatním. Ví-
tězům blahopřejeme a děkujeme za výbornou
reprezentaci školy.

Velký podíl na prvenství v soutěži má sku-
tečnost, že výuku ICT poskytuje škola nejen
všem žákům v hodinách informatiky, ale zá-
jemcům od 4. do 9. ročníku navíc ve volitel-
ných předmětech Základy informatiky, Digi-
tální technologie a Počítačová grafi ka. To vše
při využití moderní multimediální a interak-
tivní techniky. 

Nejsme obyčejná řadová škola – obsadi-
li jsme v soutěžích nejvyšší zlaté příčky. Prá-
vem jsme všichni na naše žáky pyšní a těší-
me se na jejich další úspěchy.

Mgr. Jana Pinďáková

Lyyžařřský výýýýcvikovvý kkurzz – Solláááň
Ve dnech 20. – 25. ledna se zúčastnilo

49 žáků sedmého ročníku lyžařského kurzu
v krásném prostředí Beskyd na Soláni, v námi
oblíbeném hotelu Lúka.

Hezké ubytování, dobrá strava, výborně
upravený svah s dostatkem sněhu, každoden-
ní lyžování, zkušení instruktoři – to vše zaru-
čovalo zdárný průběh. A opravdu – týden ute-
kl jako voda a většině se ani nechtělo domů.

Dobří lyžaři si skvěle zajezdili a zdokona-
lili své dovednosti. Slabší si po padavých za-
čátcích dokázali, že lyžování je krásný sport 
a dá se opravdu naučit. Večerní přednášky
zase rozšířily obzor týkající se výzbroje a vý-
stroje, carvingových oblouků, základů prv-
ní pomoci. Dostatek volného času byl využit 
ke společenským hrám, návštěvám kamarádů
a pochopitelně k dovádění. Závěrečné závody
ve slalomu a diskotéka – PARÁDA!

Škoda, že čas tak rychle uběhl. Na lyžová-
ní a zasněženou Soláň nám zůstanou krásné
vzpomínky. Tak zase za rok!

Mgr. Rostislav Gorecký

U záppisu byyyylo nabito

Ve dnech 23. a 24. ledna se škola hemžila 
malými předškoláky, kteří spolu se svými ro-
diči přišli k zápisu do první třídy. Starší kama-
rádi coby pohádkové postavy je doprovázeli 
při putování školou, a tak obava z toho, jak se 
jim zápis podaří, byla u většiny dětí vmžiku 
překonána. O tom, že vše dopadlo „na jednič-
ku“, svědčí vysoký počet zapsaných předško-
láků – 55. Právě tolik nováčků usedne v září 
do školních lavic. Než se tak stane, čeká nás
v květnu další společné setkání – Den před-
školáků. Během dopoledne prožitého ve škole 
spolu se staršími kamarády z vyšších tříd po-
znají děti, jak vypadá vyučování, školní práce, 
přestávky… a seznámí se s paními učitelkami. 

O naši školu byl u rodičů budoucích prv-
ňáčků velký zájem, a proto v září plánujeme
otevřít tři první třídy. Všem rodičům děkuje-
me za důvěru a ocenění na ší práce. Velmi si 
tohoto vážíme a těšíme se na vzájemnou spo-
lupráci. Mgr. Jana Pinďáková

Základní škola Slavičín-Vlára

Dovolujemme si touto cestou pooděěkovat 
všem sponzorůům, kteří věnovaallii dary 
do tombolly na pples ZŠŠ Vlára.

Za námi je už šestina nového roku. Po-
ohlédneme-li se za ní, pak máme za sebou
zájezd do Galaxie Zlín, odpoledne s kinec-
tem, kurz malování mandal, kurz pletení
z pedigu, dva víkendové šachové turnaje
a také program na období jarních prázd-
nin. Na každý z těchto dnů jsme připra-
vili jeden hlavní program a několik drob-
nějších nabídek činností. V rámci týdne
jarních prázdnin se děti zúčastnily zá-
jezdu do Galaxie Zlín, dva dny si mohly
užít bowling, jeden den kinect a buzze.
Poslední den prázdnin mohli jet zájem-
ci na zimní stadion do Brumova-Bylnice
a zabruslit si.

Měsíc březen jsme zahájili kurzem zdra-
vého vaření, který byl přesunut z poloviny
února na počátek března z důvodu nemoci
vedoucí kurzu. Vyhlásili jsme soutěž O nej-
krásnější velikonoční kraslici. Jeden víken-
dový den patřil šachistům.

Tradičně je březen měsícem konání vel-
kého modelářského svátku v našem městě,
kde se vedle místních modelářů prezentu-
jí i modeláři v podstatě z celé Moravy (ně-
kdy máme hosty i z Čech). Letošní ročník
Slavičínského šikuly, na který Vás tímto
srdečně zveme, se uskuteční v termínu
22. – 24. 3. 2013.

Březen je i měsícem, v němž jsou i veliko-

noční prázdniny. Na tyto dva dny máme 
připravenu pro děti tuto nabídku: tvořivá 
dílnička, zdobení velikonočních kraslic, 
pletení pomlázek.

Ve dny velikonočních prázdnin mohou 
děti samozřejmě přijít na kinect a buzze, 
případně využít prostor v neorganizova-
né činnosti – spontánní činnost.

Poslední dny tohoto měsíce budou 
i ve znamení vyvrcholení příprav na Ver-
nisáž DDM, na níž budou prezentovány 
děti a jejich výrobky především z oblasti 
výtvarné činnosti. 

Tento měsíc je i dobou pro zahájení pří-
prav letní činnosti. Jaká bude konkrétní 
nabídka se dozvíte z příštího čísla zpra-
vodaje. Zdenka Odehnalová

DDM Slavičín
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Akktiviity škkoooly
 V měsíci únoru proběhla školní kola

Matematické a Biologické olympiády, recitač-
ní soutěž a Olympiády v jazyce českém, fran-
couzském a anglickém. Ti nejúspěšnější bu-
dou dále pokračovat v okresních kolech.V ce-
lonárodním fi nálovém kole v JA „City-Guilds“
nás reprezentovala Martina Maděryčová ze
septimy dne 25. ledna v Praze. Z 54 účastní-
ků úspěšně skončila v první polovině star-
tovního pole.
 Dne 25. ledna proběhlo krajské kolo

FO (kategorie A) na Gymnáziu Uherské Hra-
diště, kde nás úspěšně reprezentoval Václav
Miklas z oktávy.
 Dne 29. ledna pořádala Základní ško-

la ve Zlíně okresní kolo Dějepisné olympiá-
dy – kategorie 8. a 9. tříd ZŠ (tercie, kvarta),
ve kterém za naši školu soutěžily student-
ky třídy kvarty Kamila Nováková (3. místo),
Tereza Machovská (6. místo), Vendula Hol-
ková (7. místo) a Marie Králiková (10. místo).
Všechna děvčata byla velmi úspěšná a postu-
pují do kola krajského, které se bude konat 
25. března v Muzeu Kroměříž. Děkujeme
za mimořádně úspěšnou reprezentaci!
 Dne 1. února se konal Studentský ples.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho or-
ganizaci.
 Dne 4. února se konala exkurze po ob-

novitelných zdrojích elektrické energie v na-
šem regionu a zúčastnilo se jí 8 studentů
z primy a sekundy. Jednalo se o studenty,
kteří pracují na soutěžních projektech Ener-
sol. V rámci exkurze navštívili dvě fotovol-
taické elektrárny v Hostětíně a tři malé vod-

ní elektrárny – MVE Těšov na Olšavě, MVE
Spytihněv na Moravě a MVE na Luhačovské
přehradě. Velké poděkování patří panu Ra-
dimu Machů za zajímavé a podrobné infor-
mace, které nám poskytl na zmiňované ex-
kurzi ve velkoplošné fotovoltaické elektrár-
ně v Hostětíně. 
 Dne 7. února se titíž studenti zúčast-

nili Dětské vědecké konference na Základ-
ní škole Čtyřlístek v Uherském Hradišti, kde
prezentovali svoje projekty právě na aktuální
téma „Obnovitelné zdroje v našem regionu“.
 Dne 8. února proběhlo představení škol-

ní Akademie, která byla připravena u příleži-
tosti 20. výročí gymnázia a ve kterém pod ve-
dením paní profesorky Černíčkové účinkova-
lo více než 50 studentů. Představení zhlédli
žáci ZŠ, SOŠ i GJP.
 Dne 7. února proběhla okresní kola

Olympiády v jazyce českém pořádané ZŠ
Brumov-Bylnice a Gymnáziem Lesní čtvrť
Zlín. V I. kategorii soutěžily Kamila Nová-
ková a Martina Kostková z kvarty a v kate-
gorii II. Bára Němečková a Nikola Maňaso-
vá ze septimy.
 Dne 20. února proběhl na gymnáziu

Den otevřených dveří pro zájemce o studi-
um v prvních ročnících.

Svvářeečské zzzzkouškyy
Dne 11. 2. 2013 proběhla závěrečná fáze

přípravy žáků na provedení zkoušky ze svařo-
vání plamenem. Tato zkouška je určena jako
Základní kurz ručního svařování kyslíko-a-
cetylenovým plamenem označená ZK 311 W
01. Zároveň se může stát doplňkovou pomůc-
kou při výuce mezinárodních svářečských
praktiků, specialistů a instruktorů svařování.

Celkem zkoušku absolvovalo 9 žáků třetí-
ho ročníku učebního oboru Instalatér. Tímto
úspěšným krokem si žáci přiblížili vlastní za-
pojení do pracovního procesu. 

Dohled nad úrovní zkoušených žáků zabez-
pečovala společnost TESYDO, s. r. o., Brno.

Zkouška proběhla v akreditované fi rmě 
ZEKA ve Slavičíně. 

Mgr. Jana Kubíčková, Bc. Marie Stejskalová

Naabíddka prraací proo veeřejnost
1. Strojírenství – výroba strojírenských vý-
robků z kovů a jiných technických materiálů
2. Instalatérství – rozvody vody a topení 
a jejich opravy
3. Elektrikářství – zhotovení elektro rozvo-
dů a jejich opravy
4. Automechanici – běžné opravy osob-
ních vozů, malých dodávkových automo-
bilů, příprava na technické prohlídky, pře-
zouvání pneu
5. Kuchař-číšník – realizace rautů, obsluhy 
při společenských akcích.Tyto práce lze za-
jistit na naší škole formou služby pro veřej-
nost, fi rmy či společnosti. 

Je nutné předem domluvit (osobně nebo 
telefonicky na čísle 731 636 995) druh a roz-
sah práce u Bc. Františka Many, vedoucí-
ho učitele OV. 

Lyyžařský výýýýcvik
Jako každý rok, tak i letos studenti naší 

školy absolvovali povinný lyžařský výcvik. 
Novinkou ovšem letos bylo, že výcvik pro-
bíhal společně pro studenty gymnázia i pro 
studenty SOŠ. Výcvik probíhal ve dvou týd-
nech, přičemž každý týden se zúčastnily vý-
cviku dvě třídy. Nejdříve se jednalo o třídy 
kvintu a G1, druhý týden potom o třídy se-
kundu a studenty SOŠ. Výcvik probíhal v ly-
žařském centru Makov – Kasárna, Javorní-
ky. Celý lyžařský kurz se vydařil a studen-
ti odjížděli domů sice unavení, ale s výbor-
ným pocitem ze sportovně prožitého týdne 
a hlavou plnou nových zážitků a zkušeností. 

Zita Klimčíková, sekunda

Výýukaa stroojjařů ve Slaaviččíně
ymáá vyysokouuu úroveeň

Již čtvrtým rokem studuji na GJP a SOŠ
ve Slavičíně, obor Mechanik seřizovač – me-
chatronik, a jsem přesvědčen o tom, že pří-
prava budoucích strojařů má na naší škole 
vysokou úroveň.

Co se týká vybavení dílen, je na tom ško-
la velice dobře. Máme k dispozici moderní 
CNC frézku a CNC soustruh, učebny progra-
mování jsou vybaveny novou výpočetní tech-

Gymnázium Jana Pivečky 
a Střední odborná škola Slavičín
Přijímací zkoušky nanečistto pro žáky 
9. tříd
Ve čtvrtek 7. 3.. 2013 prroběhnouu pro všech-
ny nabízené mmaturitní obory na škole (gym-
názium a SOŠŠ) v buddově gymmnázia cen-
trálně řízené zkouškyy nanečiisto fi rmou 
SCIO. Nutno ppřijít nejdříve v 8..00, nejpoz-
ději do 13.00 hhodin.
Akademie školy
Studenti gymnnázia srrdečně zvvou rodiče 
a veřejnost naa školní ppředstaveení – „Aka-
demie“, která proběhnne 20. břřezna 2013
v 17.00 hodin v Sokollovně Slaavičín.

Gymnáázium Jana Pivečky a Střřeeední 
odbornáá školaa Slaviččín ve spoluupppráci 

s Moravskýým svaazem eelektrotechnnikkků Brno
aa fi rmoou MSE CZ s. r. o.,

pořádají vee dnechh 15. 5. 2013. a 16. 555. 2013
seminář, zzkouškyy a periodické přezkoooušení 

pracoovníkků v eleektrotechnniccce 
dle Vyhl. 550/19978 Sb.. § 4, 5, 6, 77,, 8, 10.
Začátek semmináře je 15. 55. 2013 v 8.000 hodin 

na učebně č. 2115, v obbjektu SOŠ SSlaavičín.
Součástí semmináře je prodeej elektrotechhnnnické lite-

raturyy a plaatných ČČSN EN noreemmm.
Bližší infoormacee na tel.. č. 577 3422 44408, 

6008 2700 314.
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Program MC Slavičín na březen

 Pá 1. 3. ZAVŘENO – Jarní prázdniny 
 Po 4. 3. 10.00 hod. Přednáška o ušních svících
 Út 5. 3. 10.00 hod. Čtenářem od batolete – půl-
hodinka zábavného čtení pro nejmenší, součástí jsou 
jednoduché hry, hádanky a úkoly v podání pracovnic 
Městské knihovny Slavičín
13.00 hod. Volná herna
 St 6. 3. 10.00 hod. Tvořílek – broučci v trávě
 Čt 7. 3. 10.00 hod. Hudební miniškolička
13.00 hod. Volná herna
 Pá 8. 3. 10.00 hod. Hrajeme si s razítky (celo-
denní aktivita)
 Po 11. 3. 9.00 hod. Jarní bazárek – přijďte si 
nakoupit či prodat dětské oblečení – příjem oblečků
 Út 12. 3. 9.00 hod. Jarní bazárek – přijďte si na-
koupit či prodat dětské oblečení – prodej
 St 13. 3. 9.00 hod. Jarní bazárek – přijďte si na-
koupit či prodat dětské oblečení – prodej
 Čt 14. 3. 9.00 hod. Jarní bazárek – přijďte si na-
koupit či prodat dětské oblečení – prodej
 Pá 15. 3. 9.00 hod. Jarní bazárek – přijďte si na-
koupit či prodat dětské oblečení – prodej
 Po 18. 3. 10.00 hod. Tvořílek – Beruška z kamínku
 Út 19. 3. 9. 16.00 hod. Den s kosmetikou Orifl a-
me + masáže (objednejte se)
 St 20. 3. 10.00 hod. Skáčeme na trampolíně
 Čt 21. 3. 10.00 hod. Zvídálek – Vitamínová zvířátka
13.00 hod. Volná herna
 Pá 22. 3. 10.00 hod. Modelujeme
 Po 25. 3. 10.00 hod. Cvičíme s dětmi pro radost 
 Út 26. 3. 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky
13.00 hod. Volná herna
 St 27. 3. 10.00 hod. Malujeme, omalováváme 
velikonoční motivy
 Čt 28. 3. Zavřeno – Velikonoční prázdniny 
 Pá 29. 3.Zavřeno – Velikonoční prázdniny

MC Slavičín
PPProgra MMm MCC SC Sl

M

Smíšený pěvecký sbor Cantare 
a Dětský pěvecký sbor Tučňáci ZUŠ Slavičín 
se 7. 3. 2013 zapojí do celostátního sborové-
ho happeningu PAMATUJ!, jehož cílem je 
připomenutí vyvraždění více než 10 tisíc čes-
kých mužů, žen a dětí z tzv. Terezínského ro-
dinného tábora v průběhu tří nocí roku 1944
v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau. 

V předvečer šedesátého devátého výro-
čí této tragické události zazpívají zpěváci 
ve všech malých i velkých městech a obcích 
na svých náměstích tři písně, které zpívali
vězňové, když šli do plynu:
- Hatikvah (naděje) – tato zlidovělá píseň se 
později stala hymnou státu Israel
- Shema Jisrael – vyznání víry 
- Kde domov můj – česká státní hymna

Součástí happeningu bude stručné připo-
menutí tragické události přestavitelem města.

Cílem akce, která proběhne 7. března 
v 16.30 hodin před slavičínskou radnicí, je
vyjádřit úctu k životům nevinných zemřelých 
a hodnotám jako je respekt člověka k člově-
ku, respekt a snášenlivost k odlišným kultu-
rám a národům. 

Účastníci happeningu mohou k uctění pa-
mátky obětí holocaustu vyslechnout také Kon-
cert studentů Janáčkovy konzervatoře v Os-
travě a žáků ZUŠ Slavičín, obřadní síň rad-
nice, 17.00 hodin.

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

Ve vzdělávacím středisku je možné vyu-
žívat 12 PC a internet ZDARMA. Za popla-
tek je možnost tisku, kopírování a ukládá-
ní dokumentů na média, vazbu dokumen-
tů do plastových kroužků, laminování do-
kumentů.

Nové číslo pevné linky do Nadace Jana
Pivečky: 571 110 425

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2013
 Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin –
700 Kč – začínáme v březnu, poslední vol-
ná místa!
 Obchodní angličtina pro pokročilé – 40
hodin/90 min – 2 000 Kč
 Anglická konverzace s minimálním po-
čtem účastníků – 40 hodin/90 min – 3 000 Kč
 Španělština pro začátečníky – Stále vol-
ná místa!!!
 Vzdělávací kurz „Administrativa“ – 20
hodin – 500 Kč
 Základy práce s notebookem – 20 ho-
din – 500 Kč
 Základy práce na počítači – 20 hodin
– 500 Kč
 Internet a komunikace přes internet – 12
hodin – 400 Kč
 Tvorba webových stránek – 20 hodin
– 850 Kč
 Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
 Power Point – 12 hodin – 500 Kč
 Základy daňové evidence – 30 hodin –
1 000 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky – 30
hodin – 1 000 Kč

Novinka! Kurz sebelíčení a líčení
Naučíte se pečovat o svou vizáž, ale záro-

veň získáte certifi kát, díky kterému můžete
líčit a poradit i ostatním s výběrem vhodné
kosmetiky pro různé příležitosti. 
1. Sebelíčení – 6 hodin – 300 Kč
absolventka kurzu obdrží certifi kát a bude
schopna sama sebe nalíčit pro každou pří-
ležitost
2. Základy líčení – 6 hodin – 400 Kč
absolventka kurzu obdrží certifi kát a bude
schopna nalíčit své klientky, poradit jim 
s výběrem vhodné kosmetiky
3. Líčení pro pokročilé – 6 hodin – 500 Kč
absolventka kurzu obdrží certifi kát a bude

schopna proměnit jakýkoliv typ obliče-
je v ideál
4. Barvy a barvové typologie – 12 hodin –
1 500 Kč
absolventka kurzu obdrží certifi kát a bude
schopna kombinovat a ladit barvy v líčení, 
oblékání, účesu – celkový vzhled
5. Vizážistka a barvy – 16 hodin – 4 000 Kč
absolventka kurzu obdrží certifi kát – vizá-
žistky/vizážisty

Každý kurz je možno individuálně do-
mluvit. 

Více informací na internetové stránce 
www.pivecka.cz a na telefonním čísle uve-
deném výše.

Nutný počet pro otevření kurzů je mi-
nimálně 10 účastníků.

DESIGNmánie moderní ženy
Neváhejte a vyzkoušejte si nové způ-

soby nového designového tvoření společ-
ně se slečnou Evou Šatkovou, provozo-
vatelkou zahradnictví Levandule každé
pondělí od 18.00 do 19.30 hodin v sídle
Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí
č. p. 111.

Harmonogram na březen:
4. 3. – 60 Kč – Tři způsoby, jak vylep-
šit mikinu
11. 3. – 90 Kč – Jarní zapichovátka do kvě-
tináčů (3 ks) 
18. 3. – 100 Kč – Domácí sirup
25. 3. – 200 Kč – Velikonoční dekorace 
na stůl (tvoření do ošatek)

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoří-

me různé kreativní techniky a zároveň
společně strávíme vždy pěkné středeční od-
poledne. Bližší informace Vám ráda zodpo-
ví paní lektorka Eva Bartošová na tel. čísle
777 913 782. 

Scházíme se každou středu od 16 hodin 
v domě č. p. 96 na Horním náměstí.
Plán aktivit na březen
  6. 3. – Nešitý patchwork
13. 3. – Drátkování (velikonoční dekorace)
20. 3. – Drátkování
27. 3. – Japonský patchwork proplétaný

Na veškeré aktivity se můžete hlá-
sit na telefonním čísle 739 095 315,
603 271 904, 577 110 425 nebo přímo v síd-
le Nadace Jana Pivečky.

nikou a také moderním programovým vyba-
vením. Pod vedením našich učitelů jsme se
naučili praktickým dovednostem v obrábě-
ní, seřizování, obsluze a údržbě jednotlivých
typů konvenčních a číslicově řízených obrá-
běcích strojů. Máme také potřebné znalosti
v programování v CAD/CAM (SolidWorks,
EdgeCAM, Heidenhein), což nám umožňuje 
pracovat jako programátoři CNC ve fi rmách.

Dne 11. 9. 2012 jsem se zúčastnil celostátní
soutěže v programování CNC strojů v systé-

mu Fanuc v Brně. Přestože moji soupeři byli
z mnohem větších měst a známějších škol, po-
dařilo se mi zvítězit a zopakovat tak úspěch
mého staršího spolužáka V. Dufka.

Jsem rád, že jsem si vybral studium na této
 škole. Díky ní jsem dosáhl vítězství, které
mně otevřelo možnosti do budoucna. Všem,
které baví práce s počítači a láká je strojíren-
ská profese, studium na GJP a SOŠ Slavičín
doporučuji. Nebudete litovat.

Rostislav Mikel, žák MS-4
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Poradenské centrum R-Egog
Prrogrramy ssspecifi cckéé 
p pprrimáární pprrrevencee

Začátkem nového roku 2013 odstartoval
další běh preventivních programů na škol-
ských zařízeních v našem regionu. Během
druhého pololetí školního roku 2012/2013
proběhnou dle harmonogramu specifi cké
programy primární prevence na 15 škol-
ských zařízeních v našem regionu. Spoluprá-
ce byla zahájena i s novými školami ve Zlín-
ském kraji. Na základě poptávky byly vytvo-
řeny dva nové programy na míru s názvem
„Planeta přátelství a Já oni nebo my“. Cílem
takto tematicky zaměřených programů je
práce s kolektivem, jejichž cílem je vést děti
ke vzájemné toleranci, respektu a odstraně-
ní zakotvených předsudků k jednotlivým ná-
rodnostním menšinám. Další typy progra-
mů a informací najdete na www.r-ego.cz. 

Níízkooprahhooové zařřízeení 
pprro dděti a mmmládežž 

Činnost v klubu je pro uživatele k dispo-
zici od pondělí do pátku v rámci provozní
doby. V běhu je i podprojekt „Chytrá mlá-
dež v pozoru“. Od ledna do března se ná-
vštěvníci prostřednictvím zážitkových me-
tod věnovali tématu drog, záškoláctví a vy-
užití volného času po škole. Na tyto klubové
aktivity navázaly jednorázové prázdninové
preventivní akce „Den plný her“ a „Hvězdný
večer aneb noc v R-Egu“. Na přání proběhl

výlet do Zlína do střediska volného času Os-
trov radosti, kde měli účastníci možnost vi-
dět jak činnost střediska, tak se zapojit do růz-
ných herních aktivit. Součástí byla Laser game
v Laser Aréně a nekonečný výhled ze zlínské-
ho mrakodrapu. Všechny prázdninové aktivi-
ty se nám vydařily.

Činnost klubu je stále v pohybu. Rozjíždí-
me nový projekt „Šikana in@č“, který je roz-
šířením původního programu specifi cké pri-
mární prevence. Je zaměřen na prevenci ky-
beršikany na sociálních sítích, zejména fa-
cebooku. Projekt bude realizován od břez-
na do června.

Plánujeme běh II. příměstského letního
tábora Kamarád. Tábor bude orientován
na zážitek dětí ve volných dnech prázdnin
a bude zaměřen na rozvoj komunikačních
dovedností, týmovou spolupráci, kreativitu,
tělesnou zdatnost a zvyšování sebedůvěry.
Po úspěšné realizaci v loňském roce jsme se
rozhodli tábor nabídnout ve dvou termínech,
a to 8. 7. – 12. 7. 2013 a 5. 8. –  9. 8. 2013.
Podrobný program i přihlášky jsou již
k dispozici u pracovníků.

Na závěr bychom chtěli poděkovat dárcům
za podporu činnosti našeho zařízení, které si
velmi vážíme. 

Činnost dlouhodobě podporují: Minis-
terstvo práce a sociálních věcí, Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlín-
ský kraj, město Slavičín, Služby města Slavi-
čín. Dále děkujeme těmto podporovatelům:

Nadace Jana Pivečky Slavičín, Nadace Čes-
ké pojišťovny, Drogerie TETA Slavičín, Stáj 
Lipina - Ing. Lenka Šomanová, Elektro-Pas-
torčák Vlastimil Slavičín, BK TOP Slavičín, 
Jindřiška Vaclová Slavičín, Nářadí Vítek s. 
r. o. Slavičín, Suma, textil Slavičín, Zdeněk 
Novosád Luhačovice, Ing. Marie Kovářová, 
Ing. Radana Zemánková,Barum Continental
spol. s r. o., Otrokovice, Supermarket Terno 
Zlín/Louky-Jarmila Rajznauerová

Poradenské centrum R-Ego Slavičín
tel: 577 341 446, 732 713 014

email: pc.r-ego@tiscali.cz

Pro hráče Jerevanu již skončila letošní sezo-
na, neboť slavičínští futsalisté neprošli brana-
mi čtvrtfi nálových bojů play off, kde jim stop-
ku vystavil regionální rival ze Zlína. Utkání
v play off museli Slavičané odehrát v Luha-
čovicích, jelikož místní hala nesplňuje rozmě-
ry pro čtvrtfi nálová utkání, což je 40x20 me-
trů. Což je určitě škoda, protože Jerevan byl
po základní části na čtvrtém místě a de fac-
to přišel o výhodu domácího prostředí a také
o své věrné fanoušky.

Závěr sezony ale futsalistům nevyšel pod-
le představ, což bylo zapříčiněno zraněním
Lukáše Matůše, a Jerevan také nemohl vyu-
žívat služeb druholigového fotbalisty Znoj-
ma Jožky Hnaníčka. I tak je 5. místo v repub-
lice skvělým výsledkem, který bude zhodno-
cen možná v pozdějších letech, v téměř ama-
térských podmínkách se podařilo Slavičínu 
držet krok s renomovanými kluby z Prahy,
Brna nebo Zlína. 

Mužstvo předvádělo atraktivní sálovku,
nastřílelo v lize nejvíc branek a Filip Macek
skončil druhý v tabulce střelců. Petr Švach si
zahrál za Českou reprezentaci v Luhačovicích
proti Slovensku a někteří mladíci by měli do-
stat pozvánku na soustředění U21. V březnu
by měli futsalisté Jerevanu odehrát ještě ná-
rodní fi nále Českého poháru v Praze, je otáz-

kou, jestli klub při vytíženosti hráčů ve velkém
fotbalu nakonec do hlavního města odcestuje.

V závěru mi dovolte poděkovat všem hrá-
čům za předvedené výkony a výtečnou repre-
zentaci města, kdy o slavičínské sálovce se
ví ve všech koutech republiky, díl patří i re-
alizačnímu týmu a osobní poděkování patří
trenéru Milanu Bothovi ml. za odvenou práci
jak v roli hráče, tak i funkcionáře. Velký dík
patří i sponzorům, fi rmě HOPA, autodopra-
vě Sihelský, fi rmě Prometal, majiteli restau-
race u Talafy Radku Svobodovi, za podporu
městu Slavičín a také SK Slavičín. 

Petr Koseček, prezident SK Jerevan Slavičín

Futsalisté Jerevanu jsou pátí v republice Kuželkářský klub Slavičín
Domácí zápasy v březnu 2013
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Sokol Machová B, 
sobota 2. 3. 2013, 14.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Jiskra Otrokovice, 
sobota 9. 3. 2013, 14.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – Sport centrum Bylnice, 
sobota 23. 3. 2013, 14.00 hod.

Dorostenecká liga ZL
KK CAMO Slavičín – KC Zlín A, 
neděle 3. 3. 2013, 10.00 hod.

Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Sokol Chvalíkovice, 
sobota 16. 3. 2013, 10.00 hod. 
(čtyřdráhová kuželna Zlín)

Pronájem zrekonstruuované kuželny 
1 hod./150 Kč, vvhodné pro skupinyy i jednotlivce, 
informace na tel..: 604 715 537 – Pavel Sláma
Nabízíme fi rmámm možnosst své prezzentace v pro-
sstorách kuželny, iinformacce na tel.: 6603 919 154 
– Mgr. Aleš Ptáčček wwww.kkslavicin.cz

Kalendář turistických akcí 
17. 3. Slavičín – Nevšová – Luhačo-
vice, 12 km
24. 3. Slavičín – Tatarka – Lipová – Sla-
vičín, 12 km
31. 3. Slavičín – Šanov – Kochavec – 
Štítná, 13 km

Aktuální  infor mace pravidelně 
uvádíme na informační tabuli na 
autobusové zastávce před radnicí, popř. 
na tel. č. 605 723 249, p. Vojtěch Žallman.

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skupinna E
neděle 24. 3. OOpava B 110.15

muži B – I. B třřída 
neděle 31. 3. HHrachovec 10.15

dorost – krajskká soutěžž
sobota 23. 3. Juuřinka 100.00

VELIKONOČNÍ 
BAZÁREK                
V R-EGU

______________________

KDY? 28. 3. 2013 od 8.00-16.00 hod.

KDE? Poradenské centrum R-Ego

          Mezi Šenky 19, Slavičín

Výběr ze sortimentu dámského, 
pánského i dětského oblečení.

Výtěžek z prodaného zboží bude použit 
pro účely nízkoprahového klubu R-Ego.

www.r-ego.cz

VŠEZA30 KČ
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 17. břřezna 2013 vzpomeneme 
1. smutnéé výročí, kdy nás navždy 

opusstil syn, bratr a strýc, 
pan FFrantišek KRAJÍČEK

y ý
.

SS láskou a úctou 
vzpomíínají maminka a sestry 

s rodinami.

Dne 100. března 2013 uplyne
10 leet, kdy nás opustila 

paní Luddmila VESELÁ
y pp

 z Hrádku.
S láskou aa úctou vzpomíná rodinana.na.na.

Dne 5. břřezna 2013 vzpomeneme
10. výroččí úmrtí a 8. dubna 2013 
tomu buude 9 let, co nás navždy 

oppustili naši rodiče 
Joseef a Marie ŽÁKOVI

pp
.

S láskou a úctou vzpomínají děti 
s rodinami.

DDDne 30.. března 2013 
vzzzpooomenemme 1. výročí úmrtí 

panní EEvy VÁŇŇOVÉ ze Slavičína.
S láskkou a úctou 
stále vvzpomínají

maana žel Aloiss a děti s rodinami.

DneDneDneDnee 11. března na na aa 2012012012012013333 3
vzpvzpvzpzppomeomeomeomom nemnemnemnemneme 2ee 0. . . výrvýrvýrýrvýročíočíočíočíočí úmúm úmúm úmrtírtírtírtírtí 

panpanpanpanpana aa aa ZdeZdeZdeZdedennkanknkankank  CHC CCC ARVARVARVARVARVÁTAÁTAÁTAAÁTAÁTA
ýý

ze zezeze e SlaSlaSlaSSlaSlavičvičvičvičvičínaínaínaínaín . 
S lS lS lS láskáskáskáskáskou ou ou uou a úa úa úúa úa úctoctoctoctoctou vu vu vuu zpozzzp mínmímímí ajíajíajíjíají 

manmanmanmananželželželžeže ka,ka,ka,ka,ka, sy sy sy ssyn an an an an a dcddcdcd eraeraerarr  s s  s celcelcelcelce ououou oou
rodrodrorododdininoininn uu.

DDne 5. března 2013 
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí 

ppana yOtty KOSSEČKA ze Slavičína.
S úctou vzpoomínají manželka, 

synové a dcera s rodinami.

Dne 19. března 2013 
uplyne 30 let od úmrtí 
pana Miloslava BÍLKA

ze Slavičína.
Kddo jste ho znali,i,i, vz v vzpomomomeňteňteňte se se s námmi.

S láskou a úa úa úctoctoctou vu vu vzpozpozpomínmínmí ajíjj
manananželželželka kaka a dcercercery sy sy s ro ro rodindindinamiamiami.

DneDDneDne 3. 3. 3. bř bř březneznezna 2013 vzpomenemee 
prvprvprvní ní ní výrvývý očí úmrtí pana 

IvaIvaIvanana na ZIEZIEZIELILILINY ze Slavičína.Y
S lS lS láskáskáskou ouou a úúúctou vzpomínají 

mmanmanmanželželželka,kaka  děti a ostatní příbuzníí.

Dnne 30. března 2013 uplyne rok, kkdy
náás navždy opustila naše milovanná 

mmaminka, babička a prababička, 
ppaaní J JJiřina MATĚJKOVÁ

pp
p z Lipovéé.

S láskou vzpomínají 
děti s rodinami.

3. ledna 2013 uplynulo Dne 13
let od úmrtí paní5 
y VAŠIČKOVÉBohumily

pp
 z Nevšové 

řezna 2013 by se naše a 14. bř
a a babička dožila 90 let.maminka
ou vzpomínají rodiny S lásko

a, Münsterova a Šmídova.Vašičkova
p j y

ora 2013 jsme vzpomněli Dne 3. úno
výročí úmrtí pana 20. 

va SLOVÁKAMiroslav
ý

 z Petrůvky.
u vzpomínají manželka S láskou
dcery s rodinami.a d

všem za účast a květinové Děkujeme v
ary při posledním da
oučení se zesnulým rozlo

panem ladimírem HRABINOUVl . 
cená rodina Hrabinova Zarmou

a Ptáčkova

eme touto cestou všem Děkuje
st a květinové dary přiza účas
ím rozloučení s panem posledn
sefem REMEŠEMJos

p

pa paní Marií REMEŠOVOU.
Zarmoucená rodina Remešova 

a Janíkova

Společenská kronika
NAROZENÍ – LEDEN
René a Vratislava Bilovi – dcera Simona
Bohumil a Zuzana Kročilovi – syn Martin

ÚMRTÍ
 3. 1. 2013 František Rak, 84 let, Rokytnice
11. 1. 2013 Otakar Coněk, 50 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičín-
ského zpravodaje narození Vašeho dítěte 
a uzavření manželství, dostavte se, prosím, 
na matriku Městského úřadu Slavičín k po-
depsání souhlasu se zpracováním a zveřej-
něním osobních údajů na základě zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

14. 1. 2013 Marie Francová, 85 let, Rudimov
 18. 1. 2013 Jarmila Raková, 82 let, Petrůvka
 19. 1. 2013 Josef Remeš, 66 let, Petrůvka
 22. 1. 2013 Jaroslava Dobrovolná, 81 let, Rokytnice
 25. 1. 2013 Marie Remešová, 97 let, Petrůvka
 25. 1. 2013 Vladimír Hrabina, 61 let, Bohuslavice
 25. 1. 2013 František Franc, 87 let, Rudimov

Dne 9. březnna 2013 sse dožívá kkrásných
80 let paaní Elenaa VACULOOVÁ

ze Slaviičína.
Hodně zddraví a štěěstí do dalších let 

jí přejí synové Igor, Jozeef a Luděk ss rodinami.

Fotoateliér a Video Hödl
- průkazové foto na počkání
- ateliérové foto dětí, rodinné
- svatební foto – video
- foto školních srazů na počkání
- převod VHS na DVD-CD
- prodej fotoalbumů, fotovideo
- mnoho dalších služeb
Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 889 809
www.fotoatelierotohodl.estranky.cz

Přijímámee objeddnávkyy
na SADBOVVÉ BRAMMBORY  – 7 druhů

Již v prodeji sadbovvý ČESNNEK, SAZEČKKAAA
Krmná řepa,, obilí, jječmen, šroty a ostatnní
Zahrádkáářské aa chovaatelské
potřeby, SSlavičín 109
VŠE PRO PPSY, KOOČKY, HLODAVCEE, 
PTACTVO

Široký výběrr pamlsků a dopplňků. Oblečkkyy,, pelíšky 
obojky, kočkkolity, ppeletky a krmivo pro hhlooodavce.
Kompletní pééče o ssrst
Tel.: +420 777 3341 6544
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Letošní zima nás jako každý rok obdařila
vydatnou sněhovou nadílkou. Každý z nás
tedy mohl zvážit, zda si bude užívat zasně-
žených plání provozováním zimních sportů
nebo se nechá zlákat štědrou nabídkou kul-
turních pořadů, jimž právě toto období přeje.

Městská knihovna již v lednu také vy-
šla vstříc veřejnosti a připravila pro ni hned
dvě zajímavé akce. Jednou z nich bylo v úte-
rý 22. ledna čtení známého zlínského spiso-
vatele Josefa Holcmana. Protože do Slavičí-
na nezavítal poprvé a má zde stálý fan-klub,
svou nově vydanou knihou fejetonů Stroj se
(ne)zadrhl opět příjemně překvapil všechny
přítomné. Setkání s autorem a s jeho baladic-
kou prózou, oslavující lidové zvyky a tradice
rodného Slovácka, bylo jako vždy balzámem
na duše posluchačů. Takřka rodinná atmosfé-
ra celého večera prokázala, že mezi Josefem
Holcmanem a slavičínskou literární obcí exis-
tuje dlouholeté pevné pouto, založené na ob-
divu k jeho ryzímu dílu a na přátelském vzta-
hu k němu samotnému.

Ve stejném týdnu si v knihovně přišli na své
i příznivci cestování, byť jenom zprostředko-
vaného. Ve čtvrtek 24. ledna měli možnost se-
známit se se zážitky z cest po Mongolsku, kte-
ré ze své dobrovolnické stáže přivezla student-
ka Marcela Janáčková. Návštěvníky upouta-
ly nejen fotografi e zvláštně drsné, jakoby ni-
kde nekončící mongolské krajiny, ale i po-
střehy ze života a zvyklostí národa mentali-
tou od nás tak odlišného. Říká se „jiný kraj

– jiný mrav“, a o Mongolsku toto úsloví platí
dvojnásob. Mladá cestovatelka publikum po-
myslně provedla po typickém mongolském
obydlí, tzv. geru, a zasvětila je i do chutí a re-
ceptů národní kuchyně, která pro nás Evro-
pany není sice gurmánským zážitkem, přes-
to je zdraví velmi prospěšná. Ve svém vyprá-
vění poukázala také na to, že i v dnešní ma-
teriálně založené společnosti může existovat 
země, kde sepětí člověka s přírodou a pevné
rodinné vazby přetrvávají na žebříčku hod-
not stále na předních místech.

Knihovna v tomto čase věnovala svou po-
zornost pořádáním akcí jak dospělým, tak i dě-
tem a mládeži. Za zmínku stojí tzv. Přástky,
které zorganizovala pro žáky prvního stupně
základních škol a předškoláky z mateřských
škol ve spolupráci s Diaklubem. Nápad, jak
dětem přiblížit zvyky a tradice našich předků

S knihovnou v zimním období

Co chystá knihovna v březnu 

o masopustu, vzešel od jeho členek. Žáci se 
na zvykoslovném dopoledni nejprve od kni-
hovnic dozvěděly, jak si lidé za dlouhých zim-
ních večerů krátili čas a jaký býval život v do-
bách bez moderní techniky.

„Tetičky“ z Diaklubu se pak postaraly o ná-
zornou ukázku draní peří a malé účastníky 
pohostily starodávnými dobrotami – domácím 
chlebem s povidly, křížalami a vynikajícími 
pečenými jablíčky. Při tom všem se mezi po-
letujícím husím peřím zpívaly lidové písničky, 
trochu se „klevetilo“, vyprávěly se strašidelné 
zkazky – přesně tak, jak to ještě mnozí z nás 
pamatují z dob našich babiček a prababiček.

Zimní nadílka knihovnických akcí byla 
tedy, jako ta letošní sněhová, skutečně boha-
tá. A vysoká návštěvnost všech uvedených 
pořadů jen dokazuje, že cestička obyvatel
města nemusí být v závějích vyšlapaná pou-
ze k jejich domovům, ale také ke knihovně, 
kde jsou vždy vítáni. 

Mgr. Gabriela Klabačková

Letošní Březen – měsíc čtenářů může-
te tradičně strávit v příjemném knihovnic-
kém prostředí listováním zajímavou kni-
hou, případně jste vítáni na některém z uve-
dených pořadů:

Besedy pro školy:
Pojďte s námi za pohádkou!
Základní seznamovací lekce s knihovnou ur-
čená předškolním dětem z mateřských škol
Procházka knihovnou pro začínající
čtenáře
Lekce čtenářských znalostí pro 1. třídy ZŠ
Procházka knihovnou pro mírně po-
kročilé
Lekce čtenářských znalostí pro 2. třídy ZŠ
S knížkami se radím i kamarádím 
Zopakování čtenářských dovedností v lek-
ci pro žáky 3. tříd
Povídačky ježibabky Katky
Soutěžní pořad pro družiny ZŠ, v němž hlav-
ní roli hrají kouzelné bytosti z českých i svě-
tových pohádek
Chceš-li vědět více, nalistuj si v knize
Seznámení s naučnou literaturou pro 4.
– 5. třídy, orientace v oddělení naučných
knih pro děti, práce s encyklopediemi
a slovníky, kvizy z oblasti přírody, historie
a vlastivědy.

Akce pro spolky a sdružení:
Úterý 12. 3. Knihovnický A-Z kviz
Dopoledne plné her a literární zábavy pro kli-
enty Charity sv. Vojtěcha
Středa 13. 3. Vzlety a pády slavných čes-
kých spisovatelek
Literární beseda městské knihovny pro Klub
důchodců. 
Začátek ve 13.30 hodin, sál v 1. podlaží
Pátek 15. 3. Valašské aj slovácké humo-
resky
Beseda městské knihovny na téma humor
v regionální literatuře pro členy Diaklubu 
Začátek ve 13.30 hodin, sál v 1. podlaží
Čtvrtek 21. 3. Knihovna jede, ZOO Vám
veze
Zábavný soutěžní pořad pro sdružení handi-
capovaných Přátelé z lásky
Začátek v 16.00 hodin, sál v 1. podlaží

Akce pro veřejnost:
Březen – červen
Knihovna hledá Superčtenáře!
Knihovna vyhlašuje 5. ročník soutěže o nej-
lepšího dětského čtenáře v letošním roce.
Podmínky účasti v soutěži jsou uvedeny na we-
bových stránkách knihovny (http://knihov-
na.mesto-slavicin.cz) a na informativních le-
tácích ve školách.

Úterý 5. 3. Literární internetové zdroje
Lekce pro všechny, kteří potřebují odbornou 
literaturu ke studijním účelům (vyhledává-
ní a rezervace dokumentů, orientace v on 
line katalozích vědeckých knihoven, infor-
mace o nakladatelstvích, vydávajících od-
borné publikace). 
Lekce proběhnou každé další březnové úterý 
od 14.00 do 16.00 hodin v městské knihov-
ně. Konzultaci je potřeba domluvit předem 
na tel. knihovny: 577 341 481.
Čtvrtek 7. 3. V březnu čtěte s námi, tá-
tové a mámy! 
VI. ročník setkání rodičů a dětí s knihovnou 
a se skřítkem Nezbedníčkem.
Scénkami, hrami, četbou z dětských knih 
a výtvarnými aktivitami společně přivítá-
me nadcházející jaro a velikonoční svátky. 
Začátek v 15.00 hodin
Čtvrtek 14. 3. Vítá Vás knižní svět! 
Den otevřených dveří v Městské knihov-
ně Slavičín
Probíhá od 7.30 do 18.00 hodin 

V tento den mohou čtenáři a návštěv-
níci knihovny využít registrace do knihov-
ny zdarma – tzv. amnestie na registrač-
ní poplatky! Žáci 1. tříd základních škol 
se mohou registrovat zdarma po celý mě-
síc březen.
Program: 
9.00 – 11.00 Navštivte nás on line!
Rychlokurz ovládacích prvků on line kata-
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logu Městské knihovny Slavičín. Koná se
každý další čtvrtek v březnu. 
13.00 – 16.00 Velikonoční tradice v testech
a hádankách
Soutěžní odpoledne pro děti a mládež
13.00 – 16.00 Veselé Velikonoce!
Svátky jara inspirovaná výtvarná dílna pro
děti i dospělé, proběhne zároveň s odpoled-
ními soutěžemi. 
19.00 – 21.00 Začtěte se u nás...
Tradiční březnový večer věnovaný četbě
a diskuzi o všem kolem literárního dění.
Návštěvníci mohou sami nahlas prezento-
vat krátký úryvek z oblíbené knihy nebo se

jen zaposlouchat do četby ostatních účast-
níků. Číst lze verše, prózu, články z tisku
nebo ukázku z vlastní tvorby. Malé občerst-
vení zajištěno.

Ještě voníme novotou – celodenní výstava
horkých knižních novinek pro děti i dospělé.
Knihy je možné na místě rezervovat.
Čtvrtek 21. 3. – pátek 22. 3. Prodejní vý-
stava dětských knih nakladatelství THOVT

Výhodná nabídka dlouhodobě zlevněných
titulů pro děti a mládež. Prodejní akce se koná
v půjčovní době knihovny.

Čtenáři a návštěvníci knihovny se také mo-
hou zapojit do ankety Může knihovna nabíd-

nout více? (březen - červen).
Pátek 22. 3. Co nám tělo nemocí či bo-
lestí říká

Přednáška zlínského léčitele a spisovate-
le Miroslava Hrabici pro veřejnost.

Do 20.30 hodin pak proběhne krátké in-
dividuální poradenství pro zájemce z řad 
návštěvníků akce.
Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. podlaží. 
Vstup volný. 
Pátek 1. 3. – pátek 2. 4. Kresba a grafi ka

Výstava slavičínského výtvarníka Fran-
tiška Slováka. Je otevřena v půjčovní době 
knihovny na galerii. 

Pozvánky, kalendáře
 1. 3. Sokolovna
PLES PO NAŠEM

4. 3. 18.00 Horní náměstí 111
DESIGNmánie moderní ženy

6. 3. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE

7. – 10. 3. Sokolovna
VALAŠSKÉ KŘOVÍ

 7. 3. 16.30, 17.00 Radnice
PAMATUJ – happening a koncert k uctě-
ní paměti holocaustu

11. 3. 15.00 Sokolovna
OSLAVA MDŽ

 11. 3. 18.00 Horní náměstí 111
DESIGNmánie moderní ženy

13. 3. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE

17. 3. TURISTICKÁ VYCHÁZKA

 18. 3. 18.00 Horní náměstí 111
DESIGNmánie moderní ženy

20. 3. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE

22. 3. 18.00 Horákova vila
CO NÁM TĚLO NEMOCÍ
ČI BOLESTÍ ŘÍKÁ
přednáška Miroslava Hrabici

22. – 24. 3. Sokolovna
SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA

23. – 24. 3. Nevšová
VELIKONOČNÍ JARMARK

24. 3. TURISTICKÁ VYCHÁZKA

 25. 3. 18.00 Horní náměstí 111
DESIGNmánie moderní ženy

27. 3. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE

28. 3. 9.00 – 17.00 Sokolovna
VALAŠSKÝ KUMŠT PRO RADOSŤ AJ
UŽITEK 

31. 3. TURISTICKÁ VYCHÁZKA

VÝSTAVY
 Horákova vila
KRESBA A GRAFIKA Františka Slováka

Městské infocentrum 
ENKAUSTIKY
obrazy Pavly Merčákové

Místní organizace KSČM spolu s Levicovým klubem žen Vás, 
ženy z města Slavičína a okolí, srdečně zvou na tradiční oslavu

Mezinárodního dne žen,
která proběhne v sále Sokolovny 

ve Slavičíně dne 11. března 2013 v 15.00 hodin. 
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 SOBOTA 2. 3. 20.00 Městská knihovna fi lm
a škola

FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERIKOU 
– ARGENTINA 1

To nejlepší z argentinského fi lmu – digitální 
fi lmová projekce pro účastníky projektu. Vstup 
zdarma.

Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se může-
te zúčastnit hlasování o výběru.
 NEDĚLE 3. 3. 15.00 bijásek   

TOM A JERRY: FILM
Animovaný/Fantasy/Rodinný
USA, 1992, 81 min.
TOM a JERRY, slavný kočko -myší tým, 

zt rat i l díky neustálým honičkám svůj do -
mov a oba naši hrdinové se ocit l i na ul i -
ci. Tam potkali nové přátele a také Robyn, 
malou ztracenou holčičku, která hledá svého ta-
tínka. Tom s Jerrym jí přeochotně nabídnou po-
moc a hrdinsky se pouštějí do pátrání, až jsou po-
lapeni strašnou Robyninou tetou pí. Fíkovou a je-
jím úlisným právníkem.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce 
v projektu FILM a ŠKOLA
 NEDĚLE 3. 3. 20.00 fi lmový klub

CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ?
Drama/Komedie/Francie/Německo, 2011, 96 

min.
Režie: Stéphane Robelin
Hrají: Daniel Brühl, Geraldine Chaplin, Jane

Fonda, Claude Rich, Pierre Richard, Gustave de 
Kervern, Guy Bedos

Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou neroz-
lučnými přáteli více než čtyřicet let. Když jim paměť
i srdce začínají pomalu vypovídat službu a na obzo-
ru je přízrak domova důchodců, vzepřou se a roz-
hodnou se žít společně. Nápad je to přinejmenším 
bláznivý. Avšak i přesto, že občasné neshody pro-
bouzejí staré a zasuté vzpomínky, začíná se tu nád-
herné dobrodružství – společný život v komunitě. 
V sedmdesáti pěti letech!

pokořit argentinského hřebce?
Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč.

Do 12 let nevhodný
 ČTVRTEK 21. 3. 9.00 fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol Slavičín

 SOBOTA 30. 3. 20.00 fi lm a škola
FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERIKOU

– ARGENTINA 3
To nejlepší z argentinského fi lmu – digitální

fi lmová projekce pro účastníky projektu. Vstup 
zdarma. 

Nahttp://dokinavsobotu.slavicin.org/ se může-
te zúčastnit hlasování o výběru. 
 NEDĚLE 31. 3. 15.00 bijásek

TOM A JERRY: NEJVĚTŠÍ HONIČKY
Animovaný/Rodinný/Komedie/USA, 2000,

89 min.
Tom a Jerry, kočka a myš, a především dva

největší rošťáci na světě se k Vám znovu vracejí 
v jedněch ze svých nejlepších kreslených příbě-
hů. Naše povedená dvojka si spolu užije spoustu 
legrace v desítce příběhů.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce
v projektu FILM a ŠKOLA
 NEDĚLE 31. 3. 20.00

SEDM PSYCHOPATŮ
Komedie/Krimi/Drama/Velká Británie, 2012,

109 min.
Režie: Martin McDonagh
Hrají: Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher 

Walken, Woody Harrelson, Olga Kurylenko a další
Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale sna-

ží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu in-
spirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kama-
rádů: poněkud výstředního a většinou nezaměst-
naného herce Billyho (Sam Rockwell) a silně ná-
božensky založeného Hanse (Christopher Walken), 
který má za sebou poměrně působivou kriminální 
minulost. Tihle dva se příležitostně živí krádeže-
mi psů, které po vypsání odměny vrací jejich zazo-
baným páníčkům. Proti tomuhle výnosnému byz-
nysu má velké výhrady Billyho okouzlující přítel-
kyně Angela (Olga Kurylenko). Její obavy se mají 
brzy potvrdit…

Vstupné: 80 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.
Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/

Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč. 
Do 12 let nevhodný.
 SOBOTA 16. 3. 20.00 fi lm a škola

FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERIKOU 
– ARGENTINA 2

To nejlepší z argentinského fi lmu – digitální 
fi lmová projekce pro účastníky projektu. Vstup
zdarma.

Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se může-
te zúčastnit hlasování o výběru.
 NEDĚLE 17. 3. 15.00 bijásek 

TOM A JERRY: SPOLUŽÁCI
Animovaný/Rodinný/Hudební/Komedie/USA, 

2010, 62 min.
Když zazvoní zvonek, zábava začíná! Pokud jde 

o volný čas, jsou kreslené legendy Tom a Jerry svě-
domitými studenty oboru her a zábavy. Ale ať už
je Tom ve třídě anebo na dvoře, je jedna věc, kte-
rou se snad nikdy nenaučí: tu myš prostě nechy-
tí! Pokud jde o rodinnou zábavu, mají tyto grotes-
ky vyznamenání.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce 
v projektu FILM a ŠKOLA
 NEDĚLE 17. 3. 20.00 fi lmový klub 

SUPERCLÁSICO! 
Komedie/Dánsko, 2011, 99 min.
Režie: Ole Christian Madsen
Hrají: Paprika Steen, Anders W. Berthelsen, Se-

bastián Estevanez
Chytrá dánská komedie líčí osudy Christia-

na, majitele upadající vinotéky, kterému se hroutí
nejen živnost, ale i manželství s Annou. Ta odjela
do Buenos Aires a jako úspěšná manažerka fotba-
lového klubu žije luxusní život po boku o mnoho
let mladší argentinské fotbalové hvězdy. Christi-
an se ale nehodlá tak snadno vzdát. Se svým šest-
náctiletým pubertálním synem nasedne do leta-
dla a rozhodne se pod záminkou vyřízení rozvo-
dových papírů získat Annu zpět. Zdánlivě poklid-
ný výlet se promění ve strhující jízdu, ve které ne-
chybí víno, fotbal a tango. Podaří se Christianovi

Kam? Na velikonoční jarmark a na vý-
stavu rukodělných prací, uměleckých ře-
mesel a lidových tradic konaných ve dnech
23. a 24. 3. 2013 v Kulturním domě v Nev-
šové.

Budete si zde moci zakoupit některé
z výrobků s velikonoční tématikou a taky
něco vyhrát v tombole. Výtěžek z prodeje
tomboly a výrobků bude věnovaný na vy-
bavení zahrady Mateřské školy v Nevšo-
vé. Za odměnu uvidíte úsměv dětí při hře
v nově vybudované školní zahradě.

Pokud byste chtěli naši akci podpořit 
a aktivně se zapojit, můžete nám své vý-
robky a zajímavé nápady zapůjčit na výsta-
vu. Také můžete prezentovat výtvory a vý-
robky Vašich předků, které máte uschova-
né doma z dob minulých.

Uvítáme zde různé techniky zdobení
kraslic, výrobky z přírodních pletiv (prou-
tí, orobinec, kukuřičné šustí, papír), výro-
bu pomlázek, píšťalek a drobných vyřezá-
vaných předmětů ze dřeva, výšivky, dře-
vořezby, samorosty, výrobky z kovu a dal-

ší předměty inspirované příchodem jara
a Velikonoc. Po ukončení výstavy Vám
zase Vaše výrobky vrátíme.

Výrobky můžete přinést ve čtvrtek a pá-
tek 21. a 22. 3. na Kulturní dům v Nevšo-
vé (9 – 18 hod.) a také do prodejny Textil
Mirka ve Slavičíně, naproti nemocnice
(10 – 15 hod.). 

Více informací o výstavě se dozvíte
na tel. čísle 731 870 221.

Za organizátorky akce předem děkuje
Bc. Simona Goňová

Zveme Vás do Nevšové KM Slavičíín a Důmm dětí a mmládeže 
ve Slaavičíně VVás zvou na 

13. ROČNÍK SLAVIČÍNSKÉHO 
ŠIKULY

9. ROČNÍK SLAVIČÍNSKÉHO 
WYHAZOVÁKU 

9. ROČNÍK SLAVIČÍNKÉHO 
ZOUBKU 

které see uskuteční ve dnnech 
22. – 244. března 2013 vv sále 

Sokollovny vee Slavičínně.

Modelářská soutěž SSlavičínskký Šikula 
se koná podd záštitouu Svazu lletců ČR. 

Modely – plaastikové,, papírovvé, speciál-
ní – vojenské náklaďááky, letaddla čs. letců 
ve 2. sv. válce ii po ní, vváleční lettci Zlínska, 
pevnosti, fi gurry, kolovvá technikka do 3,5 t, 
modely pro paamětníkyy, pováleččná techni-
ka čs. markinggu a mnnoho dalšších dopro-
vodných zajímmavostí 

MODELÁŘI, PŘINESTE SI 
SVÉ MODELY, VY OSTATNÍ,

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
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Zimní pouť na Hložci 

V sobotu 19. ledna se sešli lidé na pou-
ti u kaple na Hložci. Zájem poutníků je po-
stupně větší a větší. Nová kaple byla posta-
vena v roce 1953 a mnoho let se zde kona-
ly jen pouti v létě, na přelomu měsíce čer-
vence a srpna. Tyto pouti se konají tradič-
ně. Před více jak 10 lety byla poprvé usku-
tečněna myšlenka vykonat pouť ke hložec-
ké kapli i v zimě. Pouť je odlišná od poutí
jiných. Nejsou zde kolotoče, stánky se zbo-
žím apod. Hlavním programem je mše sva-
tá, která se koná venku před kaplí.

Význam pouti je ale ve vzájemném setká-
ní mnoha lidí, kteří se setkávat chtějí. Vět-
šina poutníků přichází na mši svatou. Ně-
kteří pouť berou jen jako turistiku, vycház-
ku v zimě po obědě, jiní jen třeba ze zvěda-
vosti. Všichni účastníci však musí podat fy-
zický výkon při výstupu na kopec ke kapli,
poznávají krásy našeho kraje a cestou zpět 
mohou vychutnávat nádherné rozhledy
do krajiny, ať již se vracejí na kteroukoliv
stranu. Účastníci bývají z blízkých vesnic,
ale i vzdálenějších míst. Každoročně potká-
vám stejné lidi z Valašských Klobouk, Bru-
mova-Bylnice, Slavičína, Luhačovic, Zlína,
Valašského Meziříčí a další.

           Platí od 9.12. 2012
            do 14.12. 2013

820011  ZLÍN - BOHUSLAVICE - LUHAČOVICE - SLAVIČÍN - VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Přepravu zajišťuje Karel Housa - HOUSACAR, Paseky 528, Želechovice nad Dřevnicí,  PSČ 763 11, tel. 577 901 111, fax 577 524 000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 km km km km T.č. Karel Housa - HOUSACAR 2 6 4 8 14 10 20 16 22 18
       
             

5.15 7.40 9.50 14.00 15.35 16.15 18.00 0 1 od. Zlín, Svit-Obch.centrum MHD př. 5:10 6:35 7:05 9:40 15:15 15:30 17:35
5.21 7:46 9:57 14.06 15.41 16:21 18:06 4 2 Zlín, U Majáku MHD 5:03 6:30 7:00 9:35 15:10 15:25 17:30
5.23 7:50 10:00 14.08 15.43 16:25 18:10 7 3 Březnice, zast. 5:02 6:27 6:57 9:32 15:07 15:22 17:27
5.25 7:53 10:03 14.10 15.45 16:28 18:13 9 4 Bohuslavice, u Zlína, křiž. 4:57 6:22 6:52 9:27 15:02 15:20 17:25
5:28 7:58 10:07 14:13 15:48 16:33 18:18 13 5 Doubravy 4:52 6:18 6:47 9:22 14:57 15:17 17:22
5:31 8:01 10:11 14:16 15:51 16:36 18:21 16 6 Hřivínův Újezd 4:49 6:15 6:44 9:19 14:54 15:14 17:19
5:33 8:03 10:14 14:18 15:53 16:38 18:23 17 7 Kaňovice, škola 4:46 6:12 6:41 9:16 14:51 15:13 17:18
5:35 8:05 10:15 14:20 15:55 16:40 18:25 18 8 Kaňovice, seče 4:43 6:10 6:38 9:13 14:48 15:11 17:16
5:38 8:08 10:18 14:23 15:58 16:43 18:28 20 9 Biskupice, Obecní úřad 4:41 6:09 6:36 9:11 14:46 15:09 17:14
5:40 8:10 10:20 14:25 16:00 16:45 18:30 21 10 Biskupice, rozc. 0.2 4:40 6:06 6:35 9:10 14:45 15:08 17:13
5:42 8:12 10:22 14:27 16:05 16:47 18:32 23 11 Luhačovice, provozovna 4:35 6:04 6:30 9:05 14:40 15:05 17:10
5:44 8:14 10:23 14:29 16:07 16:49 18:33  24 12 Luhačovice, u zámku 4:33 6:02 6:28 9:03 14:38 15:03 17:08 
5:45 8:15 10:24  14:30 16:08  16:50 18:34  25 13 př. Luhačovice, aut. st. od. 4:30  6:00 6.25 9.00 14:35  15:00 17:05 
. . . . . . . . . 10:25 . . . . . . 16:10 . . . . . . 18:35 0 0 0 13 od. Luhačovice, aut. st. př. . . . 5:54 . . . . . . . . . . . . 14:57 . . . . . . 18:40
. . . . . . . . . 10:27 . . . . . . 16:12 . . . . . . 18:37 1 1 1 14 Luhačovice, pošta . . . 5:53 . . . . . . . . . . . . 14:55 . . . . . . 18:38
. . . . . . . . . 10:29 . . . . . . 16:14 . . . . . . 18:39 2 2 2 15 Luhačovice, garáže . . . 5:50 . . . . . . . . . . . . 14:53 . . . . . . 18:36
. . . . . . . . . 10:31 . . . . . . 16:16 . . . . . . 18:40 3 3 3 16 Luhačovice, zotavovna Fontána . . . 5:48 . . . . . . . . . . . . 14:51 . . . . . . 18:33
. . . . . . . . . 10:34 . . . . . . 16:18 . . . . . . 18:42 5 5 5 17 Pozlovice, Nad přehradou . . . 5:45 . . . . . . . . . . . . 14:48 . . . . . . 18:30
. . . . . . . . . 10:39 . . . . . . 16:21 . . . . . . 18:46 8 8 8 18 Petrůvka . . . 5:42 . . . . . . . . . . . . 14:45 . . . . . . 18:27
. . . . . . . . . 10:44 . . . . . . 16:26 . . . . . . 18:50 11 11 11 19 Slavičín, Nevšová, rozc. 1.5 . . . 5:38 . . . . . . . . . . . . 14:43 . . . . . . 18:23
. . . . . . . . . 10:47 . . . . . . < . . . . . . < < 12 < 20 Slavičín, Nevšová . . . 5:36 . . . . . . . . . . . . < . . . . . . 18:21
. . . . . . . . . 10:50 . . . . . . 16:26 . . . . . . 18:50 11 14 11 19 Slavičín, Nevšová, rozc. 1.5 . . . 5:34 . . . . . . . . . . . . 14:43 . . . . . . 18:18
. . . . . . . . . 10:52 . . . . . . 16:28 . . . . . . 18:51 12 15 12 21 Rudimov, rozc. 3.0 . . . 5:33 . . . . . . . . . . . . 14:42 . . . . . . 18:17
. . . . . . . . . 10:54 . . . . . . 16:30 . . . . . . 18:53 13 16 13 22 Slavičín, Luhačovská . . . 5:31 . . . . . . . . . . . . 14:40 . . . . . . 18:15
. . . . . . . . . 10:56 . . . . . . 16:32 . . . . . . 18:55 14 17 14 23 Slavičín, Lukšín . . . 5:29 . . . . . . . . . . . . I . . . . . . 18:14
. . . . . . . . . 10:57 . . . . . . 16:35 . . . . . . 18:57 14 17 14 24 Slavičín, Radnice . . . 5:26 . . . . . . . . . . . . 14:36 . . . . . . 18:11
. . . . . . . . . 10:58 . . . . . . 16:37 . . . . . . 18:59 15 18 15 25 Slavičín, U Hotelu . . . 5:23 . . . . . . . . . . . . 14:33 . . . . . . 18:08
. . . . . . . . . 10:59 . . . . . . 16:41 . . . . . . 19:00 16 19 16 26 Slavičín, Hrádek . . . 5:22 . . . . . . . . . . . . 14:32 . . . . . . 18:07
. . . . . . . . . 11:01 . . . . . . 16:43 . . . . . . 19:03 17 20 17 27 Slavičín, u žel. st. . . . 5:21 . . . . . . . . . . . . 14:29 . . . . . . 18:04
. . . . . . . . . 11:02 . . . . . . 16:45 . . . . . . 19:07 18 21 18 28 Rokytnice, rozc. 1.0 . . . 5:20 . . . . . . . . . . . . 14:26 . . . . . . 18:03
. . . . . . . . . 11:03 . . . . . . < . . . . . . 19:08 < < 18 29 Rokytnice, Obecní dům . . < . . . . . . . . . . . . < . . . . . . 18:02
. . . . . . . . . 11:04 . . . . . . 16:45 . . . . . . 19:09 18 21 18 28 Rokytnice, rozc. 1.0 . . . 5:20 . . . . . . . . . . . . 14:26 . . . . . . 18:01
. . . . . . . . . 11:05 . . . . . . 16:47 . . . . . . 19:10 19 22 19 30 Rokytnice, TVD . . . 5:18 . . . . . . . . . . . . 14:23 . . . . . . 17:58
. . . . . . . . . 11:07 . . . . . . 16:49 . . . . . . 19:12 21 24 21 31 Jestřabí . . . 5:15 . . . . . . . . . . . . 14:20 . . . . . . 17:55
. . . . . . . . . 11:10 . . . . . . 16:52 . . . . . . 19:13 23 26 23 32 Štítná nad Vl.-Popov, Štítná, Brálova . . . 5:13 . . . . . . . . . . . . 14:16 . . . . . . 17:51
. . . . . . . . . 11:12 . . . . . . 16:54 . . . . . . 19:14 23 26 23 33 Štítná nad Vl.-Popov, Štítná . . . 5:12 . . . . . . . . . . . . 14:15 . . . . . . 17:50
. . . . . . . . . 11:14 . . . . . . 16:56 . . . . . . 19:16 25 28 25 34 Štítná nad Vl.-Popov, Štítná přejezd . . . 5:08 . . . . . . . . . . . . 14:13 . . . . . . 17:48
. . . . . . . . . 11:17 . . . . . . 16:58 . . . . . . 19:18 27 30 27 35 Brumov-Bylnice, rozc. . . . 5:05 . . . . . . . . . . . . 14:11 . . . . . . 17:46
. . . . . . . . . 11:19 . . . . . . 16:59 . . . . . . 19:20 28 31 28 36 Brumov-Bylnice, sídlišťě . . . 5:03 . . . . . . . . . . . . 14:09 . . . . . . 17:44
. . . . . . . . . 11:21 . . . . . . 17:00 . . . . . . 19:22 29 32 29 37 Brumov-Bylnice, MEZ TRIODYN . . . 5:00 . . . . . . . . . . . . 14:07 . . . . . . 17:42
. . . . . . . . . 11:26 . . . . . . 17:05 . . . . . . 19:27 33 36 33 38 Valašské Klobouky, koliba . . . 4:54 . . . . . . . . . . . . 14:04 . . . . . . 17:39
. . . . . . . . . 11:27 . . . . . . 17:07 . . . . . . 19:28 34 37 34 39 Valašské Klobouky, Valaška . . . 4:53 . . . . . . . . . . . . 14:03 . . . . . . 17:38
. . . . . . . . . 11:30 . . . . . . 17:10 . . . . . . 19:30 35 38 35 40 př. Valašské Klobouky, aut. st. od. . . . 4.50 . . . . . . . . . . . . 14.00 . . . . . . 17.35

2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2
 

 - nejede od 27.12.12 do 31.12.12 
 - jede v pracovních dnech
I - spoj příslušnou zastávkou projíždí
< - spoj jede po jiné trase Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem Karel Housa - HOUSACAR. E-mail: housacar@housa.cz

MHD - možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu Údaje o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Internet: www.housa.cz

Po ukončení mše svaté se poutníci sejdou
kolem připraveného ohně, posilní se hložec-
kou klobásou, čajem a mnozí i dobrou slivo-
vicí. Popovídají si a pak se vydají k domovu.

Letošní zimní pouť se vydařila. Počasí

bylo na leden přívětivé – malý mráz a sně-
hu jen několik centimetrů. Je třeba poděko-
vat všem, kteří pouť připravili. 

Těšíme se na další podobná setkání.
Miloslav Mareček
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NEBOJTE SE 
ZMĚNIT BANKU!!!

J

MÁTE ÚVĚR 
NA BYDLENÍ?

(plattí i pro BBD a SVJJ)
Úroková ssazba dnnes – 2,5 % p. a.

KKolik mááte VY?

LLZE UŠEETŘIT 
AŽ 50 000 ,,-/ROK !!!

VOLEJTEE SI PROO INFORMMACE
TEEL.: 739 573 843 

MARTTA STRUUHAŘOVVÁ
FINANNČNĚ 

PPORADEENSKÉ 
CENTRUM SSLAVIČÍNN

Komenskkého 8822, areál PPrabos

                                             

   

                             Změna programu vyhrazena
      Po představeních probíhají rozborové semináře

Projekt Valašské Křoví 2013 podporují: Město Slavičín, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury ČR, RCK a.s. a Junák Slavičín 

VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2013

7.-10.BŘEZNA 2013 SOKOLOVNA SLAVIČÍN

Čtvrtek 7. března
10.00 Luděk Horký: POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ 
Hudební komedie o naší minulosti
Zájezdová scéna STF       (60 min)

15:00 Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM
Bláznivá komedie o lásce a těhotenství
DS Václav Václavov      (75min)

19:00 Robert Thomas: PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE
Detektivní hra o čtyřech obrazech. Čas? Ten pracuje pro nás!
SemTamFór Slavičín         (120 min s přestávkou)

21:30 Andrzej Saramonowicz: TESTOSTERON
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm rozdílných hladin 
testosteronu. Avšak jeden stejný cíl.
Divadlo Point Prostějov       (100 min s přestávkou)

Pátek 8. března
9:45 Arnošt Goldflam: MODRÁ TVÁŘ
        Osobitý humor a známé životní situace v absurdní tragikomedii
       Slovanský tyátr Olomouc   (65 min)

        14:30 A. Průša, D. Drábek a kol.:POTOPA
     Několik hodin před vyplutím 
          Noemovy archy – konverzační 
         komedie
       divadlo poPUD Brno 
         (40 min)

16:30 Francis Veber : 
   BLBEC K VEČEŘI
Známá francouzská komedie s inteligentním 
a situačním humorem
DS Mimochodem Ledeč nad Sázavou (90 min)

19:30 Terry Pratchett: MAŠKARÁDA
Čarodějky Zeměplochy se vypravily do ankh-morporkské Opery
Divadlo Dostavník Přerov      (140 min s přestávkou)

Sobota 9.března
10:00 Jan Werich, Luděk Horký: FIMFÁRUM
Dramatizace pohádky nepohádky ze stejnojmenné knížky
Ty-já-tr NAČERNO Praha      (50 min)

13:00 Štěpán Gajdoš: HOTEL PALERMO-NEVHODNÉ DO 12-ti let 
Autorské hororové představení 
Divadlo Point Prostějov       (40 min)

14:30 Didier Caron: OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ 
Moderní a satirická komedie
Divadlo Sputnik Havířov  
      (80 min)

     
        
             
         
     
        17:30 Clément Michel: KOUPAČKA
     Tři mladé francouzské páry a jedno mimino. 
   A komu je horko, ať si rozepne kabát 
Divadlo Point Prostějov     (40 min)

20:00 Jiří Just: Záměna
aneb Kde jsi včera byl a s kým?
Záměny světové literatury na český způsob
Zájezdová scéna STF         (120 min s přestávkou)
HOST PŘEHLÍDKY 

23:00 GENTLE IRONY TRIO 
Jazz popová funky kapela z Brna a ještě k tomu plná divadelníků!
Koncert posledního večera Valašského Křoví

Neděle 10. března
10:00 Vladislav Kracík: PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Pohádka vhodná pro děti od tří let. 
Divadlo Tramtarie Olomouc    (55 min)

12:00 Vyhlášení výsledků a 
    zakončení Valašského Křoví 2013

PRODÁÁM 
2 + 1 sídlišště Mallé Pole SSlavičín
plastová ookna, nnové poodlahy, 
nízké nákklady. 
Tel.: 608 4431 270

PRODÁM 
byt 3 + 1
slunný – 4. patro s výtahem
ve Slavičíně.
Tel.: č. 605 005 922

Poděkování
Pořadatelé Plesu města děkují spon-
zorům a dárcům za jejich dary do ple-
sové tomboly a všem, kteří se podíleli 
na přípravě a samotném chodu plesu.
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AUTOSERVIS - ZEKA 
Jasmínováá č. 876, SSlavičín, (zaadní brána Praboos, a. s.)

 kompletní záruční a pozáručční servis ní záru í a pozáruučn
 seřizování a diagn tika benzzínových a naftovvýýchnzíeřizování a d ka b zínování a diaggnostika bea bnn diaggn
     motorůmmotorů
 čistění a nění klimmatizací ní kklimčistění a plnění klimatizací ní a plněění ní kníníí a plně
 opravy b zzd a po vozků - g metrie náprava podvoopravy brzd a dvozků - geeometrie náápravvy brzd y b eometrad a pood zk eop avpr brzd
 opravy elekktrickýchh zařízrickýých opravy elektri h zařízenníelekteleke ckt ickýýchav íyavoopra
 ontáž zabbezpečovvacího zařřízenízpečovamontáž zabezpe vacího zaařízeníabab ízeníáž zpe ečotá říž zabemont
 montáž handsfree ssad mobilnních telefodsfreee samontáž handsfr  sad mob ních telefoonůsá sfreee sahannontámo
 montáž automatick ch spínaačů m atickýcmontáž automa ických spínnačů světel ž smattickýtutom ččů svěontážm
 montáž tažžných zařřízem ímontáž tažných zařízeníh nřnýchch zaařontážž tažnm tá
 příprava a zajiště íí STK, př prava na měře eemmisípřípraíprava a zajištěění STK, příprava na mměření emTK ípajištěěnění vaa prva a zaíppra
 opravy karroserií v etně ro acího rámuopravy kararoseriíí včetně rovnacího rávnnriíiíí v íhnacíaroserr
 lakování voozidel a ddílůování vozzidell a dílůddezi
 prodej náhhradních dílů a dopplňkůprodej náhradníá dních dílů a d lňklů aachh ňklňd

PNEUSERVIS
 pneu - Savaa, Barumm, Fulda, Kleber, Goodyear, pneu - Sava, Baruumm, Fulda, Kleber, G dyear, FuldFFuldm,
 slevy na vyybrané pnneuslevy na vybranéé pnneueune
 litá kola - ŠŠkoda, VWW, Seat, AAudiat AAudilitá kola - Škoda,, VW, SeSeat udidi

Tel.: 577 341 2267, 577 3343 818 mmobil: 731 561 9112
e-mail: zekaczz@zekaczz.czwwww.zekacz.cz
Provozní dobaa: Po – Pá: 7:00 – 116:00 hodin
                                    Soo: 8:00 – 111:00 hodin (po doohhodě)

FOBOS, fi nanční a realitní služby 
Slavičín, nabízí

Pronájmy bytů 1 + kk, 3 + kk, 2 + 1, 3 + 1
ve Slavičíně
Prodej bytů 1 + kk, 3 + kk, 2 + 1, 3 + 1

Prodej RD:
Štítná n/Vl. 750 000 Kč
Šanov 330 000 Kč
Valašské Klobouky 2 000 000 Kč
Bohuslavice n/Vl. – dohodou
Petrůvka – dohodou
Pitín – dohodou
Prodej chatka nad rybníkem – cena do-
hodou
www.zlin-reality.cz,www.fobos-reality.cz
tel.: 775 709 773, 728 596 325
kancelář: Orlovna
středa 14.00 – 15.30 hod.
čtvrtek dle tel. dohovoru

Prodejna GEMINI Pastorčák
přijímá objednávky na

ŽIVÉ
VELIKONOČNÍ

KAPRY 
do 26. března 2013 
Tel.: 577 342 826

NOVÉ MASÁŽE
VE SLAVIČÍNĚ

První masáž 50 % sleva.

Akce na březen:
MASÁŽ ZAD – 45 min. – 220 Kč

Objednávky na tel.: 605 328 712

BOWLING SLAVIČÍN
CELÝ BŘEZEN

GRILOVANÁ KUŘECÍ KŘÍDLA
500 g – 79 Kč

ZAVOLEJTE NÁM, PŘIJDETE
K HOTOVÉMU!

Telefonická rezervace: 773 999 973
facebook.com/bowlingslavicin
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Ohlédnutí za fašanky
V sobotu 9. února jste mohli potkat ve Sla-

vičíně tradiční veselý průvod masek na ukon-
čení masopustu. 

Díky Avii místního hasičského sboru, kte-
rý nás doprovodil, jsme toho více projeli a při-
pomněli tak místním lidem, že jsou fašanky.

Děkujeme všem, kteří nás obdarovali
pohoštěním a fi nančním darem, který byl,
jako už tradičně, věnován na Městskou
nemocnici Slavičín 4 000 Kč, Charitu
2 000 Kč, Přátelé z lásky 4 000 Kč a Nada-
ci JP 2 000 Kč. 

Za pořadatele Marie Kovaříková

Poděkování
Přátelé z lásky, sdružení roddin s handi-
capovanými dětmi ze Slavičínaa a blízkého 
okolí, děkuje Českému svazu žžen a všem 
účastníkům fašanek za fi nančnní dar. Část-
ku 4 000 Kč sdružení využije nna své akti-
vity, které pořádá během roku.
Charita sv. Vojtěcha Slaviičín děkuje 
členkám Českého svazu žen ze Slavičí-
na, dobrovolníkům a dárcům zza fi nanční 
podporu ve výši 2 000 Kč, poskytnu-
tou z výtěžku letošních slavvičínských 
fašanků. 
Hasiči Slavičín děkují všem maskám, 

které se letos sešly v hojném počtu, a spon-
zorům, kteří také přispěli k hladkému prů-
běhu akce na maškarním končinovém ple-
se. Zároveň všem přejeme mnoho úspěchů 
v roce 2013.
Také Nadace Jaana Pivečky děkuje člen-
kám Českého svazu žen, všem jejich přá-
telům a příznivcům, kteří se zúčastnili le-
tošního fašankovéého průvodu ve Slavičí-
ně, a také všem dáárcům, kteří „fašankám“ 
fi nančně přispěli,, za fi nanční dar ve výši 
2 000 Kč. Vašeho daru si velmi vážíme a po-
užijeme jej na fi nanncování obecně prospěš-
ných projektů. Mgr. Božena Filáková, 

Nadace Jana Pivečky


