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Dne 4. 4. 22013 od 7.30 do 116.30 bude 
z důvodu plánnovanýcch prací nna zařízení 
distribuční soustavy ppřerušenna dodávka 
elektrické eneergie ve SSlavičíněě – Kuželna 
č. p. 22, Letní kkino, veřřejné WC, Slavicar – 
Zámek č. p. 244, Orlovnna č. p. 2448, č. p. 26. 

Oznámení o přerušenní 
dodávky eelektrrické eenergie

Rozpočet města na rok 2013

V rámci jarního úklidu našeho města bu-
dou v níže uvedených termínech a místech
rozmístěny velkoobjemové kontejnery na do-
movní odpad. 
V termínu 4. – 7. dubna
Slavičín 
 ulice Luhačovská (u RD č. p. 250)
 ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)
 křižovatka ulic Žižkovská – Tržní
Hrádek u Speciální školyk
Divnice u RD Palkovičových
V termínu 8. – 11. dubna
Slavičín
 křižovatka ulic Nad Výpustou – Příčná 
 křižovatka ulic Mladotická – Úvoz
 ulice Jasmínová (za RD ing. Fojtíka) 

Lukšín (u Pivečkova lesoparku) 
Hrádek prostranství před Klempířstvím
p. Luky

Upozorňujeme obyvatele našeho města,
že do těchto přistavovaných kontejnerů ne-
lze v žádném případě odkládat NEBEZPEČ-
NÉ OD PADY (olověné akumulátory, olejovéY
fi ltry, upotřebené motorové a převodové oleje,
kyseliny, zářivky, ledničky, televi zory, moni-
tory, domácí elektroniku apod.) a BIOODPAD
(listí, tráva, posekané keře nebo větve atd.).

Nebezpečné odpady je možné předat pou-
ze při pravidelných sběrech prováděných fi r-
mou JOGA Luhačovice (2x ročně) nebo pří-
mo ve sběrném dvoře v areálu Služeb města
Slavičína, s. r. o.  Josef Urbánek, SMS

Jarní úklid města v roce 2013

Městský klub a infocentrum Slavičín 
Vás srdečně zve na

Svatovojtěšský 
jarmark

jj

na Horním náměstí ve Slavičíně
v neděli 28. dubna 2013
od 9.00 do 17.00 hodin

Doprovodný program:
Po celý den průběžně 10.00 – 15.00 hodin
 Velká výstava drobného zvířectva
 Workshop pro děti i dospělé
 Tvůrčí dílna na téma – Valašská dědina
 Malování na obličej
11.00 a 14.00 hodin
 Zábavný program pro děti
 Veselé povídání s dlouhonohými zvířátky
13.00 – 15.00 hodin
 Hudební dostaveníčko – country ka-
pela JEN TAK
13.30 hodin
 ZŠ Malé Pole – country tance
15.00 hodin
 VALAŠKA – dechová hudba z Valaš-
ských Klobouk

Zastupitelstvo města Slavičín na svém
únorovém zasedání schválilo rozpočet měs-
ta na rok 2013. Jeho celková podoba by se
do zpravodaje nevešla, proto je zveřejněna
na úřední desce a webu města. Tento článek
se jako každoročně zaměřuje zejména na in-
vestiční akce – tedy na to, co občany nejvíce
zajímá. Co bude ve městě nového, co se opra-
ví, na co bude město vynakládat fi nanční pro-
středky a zda bude přijímat nějaké státní, pří-
padně evropské dotace. 

Rozpočet jako celek je sestaven jako schod-
kový takto:
- příjmy běžného roku 104 230 tis. Kč
- výdaje běžného roku 119 460 tis. Kč
- saldo příjmů a výdajů -15 230 tis. Kč,
s tím, že schodek bude kryt zčásti přebytkem
hospodaření města z minulých let a přijetím
dlouhodobého investičního úvěru.

Rok 2013 je zřejmě posledním rokem, kdy
budou ve stávajícím plánovacím období EU
k dispozici dotační prostředky z operačních
programů. Přesně stejnou větu jsem napsal
do článku do rozpočtu před rokem, jen leto-
počet byl samozřejmě 2012. Jsem velmi rád,
že jsem se spletl. Proto také letos hodláme do-
tační možnosti maximálně využít, k čemuž je
potřeba vlastních zdrojů. Proto je v rozpočtu
města plánováno přijetí investičního úvěru
ve výši 13,5 mil. Kč. Předpokládám, že v letech
2014 – 2015 bude možnost dotací rapidně sní-
žena a rozsah omezen. Myslím, že v tomto se
již nespletu. Proto je třeba využít nabídky po-
sledních dotací, kdy ke každé koruně vydané
z městské pokladny lze dostat několik korun

dotací od státu či EU. Příští plánovací období
EU 2014 – 2020 bude jiné – jiné účely dota-
cí, podstatně méně peněz pro města a obce. 

Dalo by se říci, že rok 2013 bude rokem
úspor energií. Výše zmíněný investiční úvěr
bude totiž sloužit právě k fi nancování ener-
getických úspor. 

V době, kdy je psán tento článek, právě
vrcholí veřejná soutěž o zakázku na zateple-
ní 7 objektů města. Nová okna a fasádu do-
stanou: Základní škola Vlára, Sokolovna,
Dům dětí a mládeže, hasičárna ve Slavičí-
ně, Obecní dům v Divnicích, Obecní dům
v Nevšové a Mateřská škola v Nevšové. Za-
teplením těchto budov podle výpočtů lze
ušetřit na provozních nákladech zhruba
1 mil. Kč ročně. A to již jistě stojí za náma-
hu, když se navíc samozřejmě zlepší tech-
nický stav těchto budov a na některých ob-
jektech (Dům dětí, hasičárna, MŠ Nevšová)
dojde také k opravě střechy. Dotace z Ope-
račního programu Životní prostředí je plá-
nována na necelých 12 mil. Kč, nicméně její
výše je dána procenticky a odvíjí se od ko-
nečné ceny díla. 

Další projekt se také týká energetických
úspor. Opět v Operačním programu Život-
ní prostředí jsme uspěli s dotací na solární
systém pro ohřev teplé vody pro Městskou
nemocnici. Nákladem přesahujícím 1 mil.
Kč bude v nemocnici zprovozněn systém,
který povede k podstatné úspoře energie po-
třebné na ohřev teplé vody pro nemocnici.
Dotace z uznatelných nákladů je ve výši 90 %.

Pokračování na str. 2

V souvislosti s přerušením dodávky 
el. energie bude dne 4. dubna 2013 
Městský úřad Slavičín uzavřen.

Děkujeme za pochopení
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Ptají se lidé…

Zjistil jsem, že v hodně městech se za-
kazuje podomní prodej vyhláškou. Uvažu-
je se o něčem podobném i v našem městě? 

Podomní prodej ve Slavičíně je zakázán
nařízením města č. N/1/2011, tržní řád, kon-
krétně v čl. 8. Toto nařízení je samozřejmě
zveřejněno na webu města. S podomním
prodejem je třeba se vypořádat rázně. Do-
poručili bychom asertivně prodejce odmít-
nout, sdělit mu, že podomní prodej je ve měs-
tě zakázán, více se s ním nebavit (zejména
neodpovídat na jakékoliv jeho dotazy) a za-
vřít před ním dveře. A ještě lépe zavolat po-
licii, že u Vás takový prodejce byl. Že u jed-
něch dveří neuspěje, neznamená, že se mu
to nepodaří u druhých. Tihle lidé mají hro-
ší kůži (nebo spíše pancéřování?), ale poli-
cie se pod ni dostane.

Slyšel jsem, že byl vyhlášen konkurz 
na ředitelku Mateřské školy Vlára. Je to
pravda?

Ano, je to tak. Rada města odvola-
la k 28. 2. 2013 stávající paní ředitelku
a na uvolněné místo vyhlásila konkurz. Ten-

to je od 13. 3. 2013 zveřejněn na úřední des-
ce, samozřejmě i na té elektronické na na-
šem webu. Celý text vyhlášení konkurzu zve-
řejňujeme také na jiném místě v tomto čísle 
zpravodaje. Uzávěrka přihlášek je 12. 4. 2013.

Chtěl jsem se zeptat, zda již bylo ukon-
čeno na skládce šetření České inspekce ži-
votního prostředí (ČIŽP)ohledně údajného 
nezákonného nakládání s průsakovými 
vodami? Už je vydáno nějaké rozhodnutí?

ČIŽP do dnešního dne zatím neukončila
šetření ohledně tohoto podnětu, protože do-
sud nebylo městu Slavičín jako společníko-
vi společnosti doručeno v této věci rozhod-
nutí. Jakmile se tak stane, budeme veřejnost 
samozřejmě informovat jak na webu města, 
tak následně ve zpravodaji. 

Z důvodu eliminace nebezpečí nezákon-
ného nakládání s odpadními vodami nain-
stalovalo město na podzim loňského roku 
na skládce kameru, takže jímka skládko-
vých vod je pod důkladnou kontrolou, čímž 
je nezákonné vypouštění vod s následným 
poškozováním životního prostředí již nade 
vší pochybnost vyloučeno. Kamerové záběry 
si může každý občan prohlédnout na webu 
města a podívat se on-line, co se na skládce 
zrovna děje. Jelikož se záběry z kamery zá-
lohují, slouží jako kontrolní mechanismus 

k zpětnému vyvrácení pochybností o ne-
legálním nakládání s vodami. 

Město dále nechalo zpracovat odbor-
né technické posouzení, které nám dá od-
povědi na otázky, které jsou spojeny s dal-
ším provozem skládky. Jaké by byly tech-
nické a ekonomické dopady předčasného 
uzavření skládky? Jaká je zbývající život-
nost skládky? Jaké jsou odhadované nákla-
dy rekultivace skládky ve vazbě na fond re-
kultivace? Tyto a další otázky nám zodpoví 
technické posouzení, které bude předlože-
no radě a zastupitelstvu města k projedná-
ní. Samozřejmě bude následně zveřejněno 
spolu se stanoviskem města.

Již z podkladů k tomuto posouzení však 
vyplývá, že v roce 2012 bylo odvezeno 
na čistírnu odpadních vod násobně více 
skládkových vod, než v roce 2011 (2011 – 
248 m3, v roce 2012 – 2032,49 m3). Odsud 
je podle našeho názoru zřejmé, že s voda-
mi bylo nezákonně nakládáno, a otázka 
tak dnes již nezní „Zda?“, ale „Kdo?“. Od-
pověď na tuto otázku nám dá ČIŽP a také 
příslušný soud, protože ve věci bylo spo-
lečností Skládka odpadů Slavičín podáno 
trestní oznámení.

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

Dokončení ze str. 1
Ale nebudeme jenom spořit energii, při-

praveny jsou i projekty na obnovu a rozvoj
města. Z Fondu mikroprojektů Operačního
programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR
jsme získali fi nanční prostředky na propo-
jení cyklostezky Slavičín-Hrádek do uličky
za Jordány (celkový náklad 545 tis. Kč, do-
tace 90 %). Opravy se také dočká letní kino,
kde se provede odstranění části laviček pod
pódiem a vytvoří se volná víceúčelová plocha
pro konání kulturních akcí, a budou prove-
deny další opravy a úpravy (celkový náklad
1,085 mil. Kč, dotace cca 500 tis. Kč). Ze stej-
ného zdroje, tedy ze Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu, jsme prostřednic-
tvím MAS Luhačovské Zálesí dosáhli na do-
taci na opravu budovy, ve které sídlí Základ-
ní umělecká škola. Tu v letošním roce čeká
výměna oken, oprava kotelny a schodiště.
Zde jsou náklady rozpočtovány na cca 570
tis. Kč, z toho dotace cca 377 tis. Kč. Akce
ale není ještě vysoutěžena, takže tato čísla
se budou měnit. 

Dotaci se podařilo také zajistit pro Zá-
kladní školu Malé Pole, a to na rekonstruk-
ci hřiště a výstavbu venkovní učebny. Zdej-
ší asfaltové hřiště dostane umělý trávník,
takže bude pro sport a hru školních dětí jis-
tě příjemnější (dotace 495 tis. Kč, vlastní po-
díl 350 tis. Kč). Další dotace je zajištěna pro
R-Ego Slavičín na rozšíření prostor v č. p. 19
(celkový náklad 469 tis. Kč, dotace 375 tis.
Kč). Aby byl výčet dotací úplný – vypraco-
vali jsme a pomohli zajistit dotaci pro Řím-
skokatolickou farnost Slavičín na úpravu
okolí chrámu sv. Vojtěcha (celkový náklad

500 tis. Kč, dotace 400 tis. Kč) – takže letos 
proběhne u chrámu částečná rekonstrukce 
přístupových chodníků a ploch.

Takže asi tolik k již schváleným dota-
cím a přejděme ještě stručně k akcím, kte-
ré bude město dělat z vlastních prostřed-
ků. Nebudu se zmiňovat o těch, které se bu-
dou dělat v místních částech z fi nančních 
prostředků vyčleněných pro osadní výbo-
ry, protože tam tyto výbory rozhodují o vy-
užití prostředků samy. V rozpočtu města 
tedy dále jmenovitě najdeme např. výměnu 
oken a výloh na obchodním domě (820 tis. 
Kč), výměnu části oken č. p. 831 – 836 a 841 
v ulici Středová (1,482 mil. Kč) nebo výmě-
nu oken v č. p. 17 v Hrádku (262 tis. Kč). Tak-
že opět úspory energie – je vidět, že rostoucí 
ceny tepla nás trápí a úspory na teple ušet-
ří peníze jak městu, tak nájemcům přísluš-
ných bytů a nebytových prostor. Dále pro-
běhne rekonstrukce kotelny v budově školy 
v Hrádku (300 tis. Kč), nebo stavební úpravy 
v hasičárně ve Slavičíně (mimo projekt za-
teplení), které budou spočívat v opravě ga-
ráží (460 tis. Kč). 

Připravena k realizaci by také měla být 
oprava křižovatky ulic Komenského a Šev-
covská (600 tis. Kč). Konečně začít bychom 
chtěli také s rekonstrukcí obřadní síně 
na radnici, kde se již rozpadají křesla a oblo-
žení stěn také příliš krásy obřadům nedodá-
vá (600 tis. Kč). Určitě začneme také s opra-
vou chodníků ve čtvrti Vlára (975 tis. Kč). 
Částka 600 tis. Kč je připravena na výstav-
bu centrálního dětského hřiště vedle Mateř-
ské školy Vlára. Nicméně zde je akce podmí-
něna získáním pozemku od státu, resp. Úřa-

du pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, což je velmi zdlouhavá záležitost.
Ale pokud se to podaří, jsme připraveni se
do hřiště pustit. Těšíme se, spolu s mamin-
kami na Vláře, že to vyjde.

No a to by mohlo být z větších investič-
ních akcí asi vše. My skrytě doufáme, že
budeme úspěšní ještě v dalších projektech,
které byly zastupitelstvem města schvále-
ny, a byly podány příslušné žádosti, ale to
není téma na tento článek. Na tyto projek-
ty je v rozpočtu vyčleněna příslušná rezer-
va. Věřme, že se podaří tuto rezervu čerpat.
Protože pokud ano, tak to bude znamenat,
že se podařilo získat do města další mimo-
rozpočtové příjmy ve formě dotací.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Rozpočet města na rok 2013

 plasty (žlutéé pytle) 24. 4.
 papír (modrré pytle) a nápojoové kartony 

(oranžové ppytle) 17.. 4.
sklo (zelenéé pytle) 110. 4.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU
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Rada mměsta SSlavičínn svým usnneeesením 
č. 65/12177/13 zee dne 12. 3. 2013 vveee smys-
lu § 166 oodst. 2 zákonna č. 561/20004 Sb., 
o předškollním, zzákladnním, střednnímm, vyš-
ším odborrném aa jinémm vzděláváníí (škol-
ský zákonn), v platném znění, vyhhllašuje 

KONKURZ 
na pracovvní míssto ředditele/ředitteelky or-
ganizace MMateřřská škoola Slavičín--Vlára, 
příspěvkoová organizaace

Identifi kace organizace:
Mateřská škola Slavičín-Vlára, 
příspěvkoová orgganizace
Nad Ovčírrnou 3351
763 21 Slaavičín
IČ 709838895

Požadavky:
předpookladyy pro výýkon činnoostti ředi-
tele dle usstanovvení § 33, 29a, 5 (pooppřřípadě 
§ 32a) zákkona č. 563/22004 Sb., o peedago-
gických ppracovvnícíchh a o změně někte-
rých zákoonů, v pplatnémm znění 
znalostt probllematikky organizzaacce a ří-
zení ve škkolstvíí a přísllušných přřeeddpisů
znalostt prácee na PCC (MS Offi cceee)

K písemmné přřihlášcce doložte orrriginá-
ly nebo úřředně ověřenné kopie náásslledují-
cích doklaadů a přílohh:
dokladyy o oddpovídající odborrnnné kva-
lifi kaci (vyysvědččení o mmaturitní zzkkkoušce 
nebo diploom a vysvědččení o státnní zzkouš-
ce nebo diiplom a dodaatek k diploommmu)
doklad o průbběhu zzaměstnání aaa délce 
pedagogiccké praaxe včeetně pracovvnního za-
řazení (naapř. praacovníí smlouvy, ppoootvrze-
ní zaměstnavatelů atdd.)
struktuurovanný proffesní životoopppis
konceppci dallšího rrozvoje přííspppěvko-
vé organizzace ((max. rrozsah 3 sttraan for-
mátu A4)
výpis zz evideence RRejstříku trressstů (ne 
starší 3 mměsíců)), popř.. doklad o jeeeho vy-
žádání
lékařskké potvvrzení o zdravotnní zzpůso-
bilosti k výýkonuu danéhho pracovnníhhho mís-
ta (ne starrší 2 mměsíců)
písemnný souhhlas se zzpracovánímmm osob-
ních údajůů pro účely ttohoto konnkkkurzní-
ho řízení ve smmyslu záákona č. 10111/2000 
Sb., o ochraně oosobnícch údajů, vveee znění 
pozdějšíchh předdpisů

Předpokláádanýý nástupp na pracovvnnní mís-
to: 1. 6. 20013

Přihláššku vččetně vvšech výšee uuvede-
ných přílooh zašllete nejpozději do 122. dub-
na 2013 včetně na adrresu: 

Město SSlaviččín, Osvvobození 25,, 763 21
Slavičín.

Obálkuu oznaačte heeslem „KONNNKKURZ 
MŠ VLÁRRA – NNEOTVVÍRAT“.

InIng. Jarroslav Končický, stttarosta

Zastupitelstvo města Slavičína na svém
XV. zasedání mj.
schválilo
v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích rozpočet měs-
ta Slavičín na rok 2013,
poskytnutí dotace z rozpočtu města, a to:
- FC TVD Slavičín ve výši 700 000 Kč na ce-
loroční činnost fotbalového klubu
- Charitě sv. Vojtěcha Slavičín ve výši
350 000 Kč na fi nancování provozních nákla-
dů sociálních služeb poskytovaných v rámci
Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služ-
by a projektů Denní centrum maják, Cen-
trum sociální pomoci a Osobní asistence
- sdružení Sportovní kluby Slavičín ve výši
54 000 Kč na úhradu provozních nákla-
dů sportovní haly ve Slavičíně a ve výši
45 539 Kč na dofi nancování pořizovací ceny
1 ks sněžného skútru VIKING při realizaci
projektu „Bílou stopou Zálesím“ 
- příspěvkové organizaci Základní škola
Slavičín-Malé Pole do výše 350 000 Kč
na úhradu nákladů na projekt „ZŠ Malé
Pole – rekonstrukce hřiště“,
vzalo na vědomí
závěrečnou zprávu o majetkovém vypo-
řádání s obcí Rokytnice.

Rada města Slavičína na své 62. – 65.
schůzi mj.
schválila
výsledek hospodaření příspěvkové or-
ganizace Městská nemocnice Slavičín
za rok 2012
náklady 28 728 229,59 Kč
výnosy 27 997 131,50 Kč
ztráta      - 31 098,09 Kč
a úhradu této ztráty z rozpočtu města Sla-
vičín na rok 2013,
poskytnutí fi nančního daru, a to:
- občanskému sdružení Naděje, Dům pokoj-
ného stáří Nedašov ve výši 4 000 Kč
- občanskému sdružení Naděje, pobočka
Otrokovice, ve výši 2 000 Kč

Zprávy z radnice - příspěvkové organizaci Dům sociálních 
služeb Návojná ve výši 6 000 Kč
- příspěvkové organizaci Domov pro senio-
ry Luhačovice ve výši 4 000 Kč
- příspěvkové organizaci Domov pro senio-
ry Loučka ve výši 20 000 Kč
- příspěvkové organizaci Krajská pedagogic-
ko-psychologická poradna a Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků Zlín ve výši 5 000 Kč
- občanskému sdružení ONYX Zlín ve výši 
5 000 Kč,
uzavření smlouvy o dílo na likvidaci 
černých skládek na území města Slavičín 
s Mysliveckým sdružením Nevšová (pro 
k. ú. Nevšová), Mysliveckým sdružením 
Jamné (pro k. ú. Slavičín a Divnice) a Mys-
liveckým sdružením Hrádek na Vlárské drá-
ze (pro k. ú. Hrádek na Vl. dráze),
vyhlásila
konkurz na pracovní místo ředitele/ře-
ditelky organizace Mateřská škola Slavi-
čín-Vlára, příspěvková organizace, Slavičín,
rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Sanace stropní kon-
strukce ZŠ Malé Pole“ za cenu obvyklou 
ve výši 216 666 Kč vč. DPH uchazeči AG 
Staving, s. r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Slavičín – solární sys-
tém pro ohřev teplé vody“ za cenu obvyk-
lou ve výši 1 704 473 Kč vč. DPH uchazeči 
INSTOP, spol. s r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Letní kino – partner 
pro hezké večery“ za cenu obvyklou ve výši 
1 042 999 Kč vč. DPH uchazeči AG Staving, 
s. r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Do města i z města, 
pro cyklistu cesta“ za cenu obvyklou ve výši 
520 229 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA CS, 
a. s., závod Zlín.

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

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Člověk je tvor hloubavý a pořád o něčem
přemýšlí, vynalézá a posunuje své vědění ne-
ustále dopředu. V některých oblastech je vý-
voj překotný, jinde to jde jen po krůčcích. Vel-
mi složité je to zejména v oblasti, kdy se jed-
ná o živý organismus, o lidský život. Nemů-
žeme třeba říct, že umíme vyléčit rakovinu
nebo vyrobit lidskou krev. Jistě, pokusy a díl-
čí úspěchy tady jsou, ale do úplného řešení
zbývá ještě velmi dlouhá cesta. Lidská krev
je proto i dnes nenahraditelnou tekutinou.

Český červený kříž uděluje medaile
prof. MUDr. J. Jánského těm, kteří dosáhli ur-
čitého počtu bezpříspěvkových odběrů krve.
Jedním z nejvyšších ocenění je Zlatá Jánské-
ho plaketa, která se uděluje těm, kteří absol-
vovali 40 bezpříspěvkových odběrů. Musíme

s radostí konstatovat, že počet držitelů toho-
to ocenění se rozšiřuje i ve Slavičíně. V uply-
nulých dnech jsme obdrželi sdělení Českého 
červeného kříže o tom, že držitelem Zlaté Ján-
ského plakety se stali i naši občané pan Ilja 
Cabák, Luhačovská 199, Slavičín a pan Petr 
Šoman, U Zahrádek 475, Slavičín.

Jsme rádi, že jmenovaným můžeme podě-
kovat za jejich nezištnou pomoc při záchraně 
lidských životů. Přejeme jim hodně zdraví, bez 
kterého nelze dárcovství krve vykonávat. Ne 
každý člověk má krev vhodnou k dárcovství. 
O tom, jakou máte krev se můžete lehce pře-
svědčit návštěvou transfuzní stanice, kde Vám 
provedou rozbor krve a výsledek Vám hned 
sdělí. No a když bude krev vhodná a když už 
tam budete, tak můžete krev zkusit darovat. 
A třeba zjistíte, že stát se pravidelným dár-
cem je vlastně správná věc. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Děkujeme za všechny
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Vstup do nového roku přinesl každoroč-
ně se opakující činnosti s uzavřením roku
minulého, související se sčítáním statis-
tických ukazatelů. V celkové objasněnosti
protiprávních skutků se Obvodní odděle-
ní policie ČR Slavičín řadí na přední pozi-
ce v rámci celého kraje. Tak jako policisté
v celé republice, i my jsme se museli potý-
kat s důsledky prezidentské amnestie. Bilan-
covat však její přínos je předčasné. Za prv-
ní dva měsíce roku 2013 je nápad trestných
činů zvýšený v porovnání s uplynulými roky.
Nápad přestupků je obdobný, rovněž sklad-
ba trestných činů i přestupků je podobná mi-
nulým rokům. Mezi negativně vnímané pří-

V ideálním světě by každé kotě mělo
mít svůj domov. Bohužel nezodpovědnos-
tí mnoha lidí je spousta z nich opuštěna
a octnou se na ulici, kde strádají hladem
a nemocemi a pokud přežijí, nekontrolova-
ně se dále množí. Je bohužel také běžné, že
nechtěná koťata jsou utopena, ubita, upá-
lena nebo odchytávána pro pokusy či jíd-
lo.Útulků pro kočky je nedostatek a počet 
opuštěných koček závratně stoupá.

Rozhodněte se pro kastraci a pomůže-
te tím kočkám a kocourkům. Je to jediný
humánní prostředek jak množení zabrá-
nit. Vše ostatní je nezákonné a trestné.
Kastrace je nejúčinnější způsob, jak vyře-

Policie České republiky informuje 

Význam kastrace

pady patří sprejerství, kdy pachatelé „zkráš-
lují“ fasády domů, ploty a další různými ma-
lůvkami. O tomto jevu jsem již ve zpravodaji
psal v minulém období. Pro vymýcení tohoto
negativního jevu je potřebné, abychom byli
všímaví ke svému okolí, a na to, co se nám
nelíbí, dokázali upozornit.

Dalším, velmi často oznamovaným skut-
kem, jsou podvodná jednání páchaná pro-
střednictvím internetu, kdy po objednání
zboží na internetovém prodejním portále
a jeho následném zaplacení již nedojde k jeho
obdržení. Tady je třeba se mít na pozoru a ku-
povat jen na prověřených portálech, anebo
z důvěryhodných zdrojů, které mají  přízni-

šit problém nechtěných koček. Sníží se po-
čet nechtěných koťat, kastrovaní kocouři
nezanechávají nepříjemný zápach při
značkování svého území, neperou se o svá
území, kastrací lze předejít závažným
chorobám u kočky. Kastrované kočky ne-
jsou apatické ani tlusté, mají-li dost pohybu.
Ty, které chytaly myši, je po kastraci chyta-
jí více. Nemění se jejich charakter, nejsou
líné ani smutné. Jsou víc přítulnější. Kast-
race prospívá zvířatům zdravotně i psychic-
ky. Není žádný důvod, aby měla kočka aspoň
jednou koťata před kastrací. Naopak, čím
dřív se operace provede, tím lépe. Vhodná
doba u kočky je 5 – 5,5 měsíce, u kocourka
kolem 7. měsíce.

Pamatujte: kastrace je zásadní krok v pre-
venci přemnožení a ozdravení populace

vé hodnocení.
V následujícím období se naše činnost 

bude mimo odhalování a objasňování pře-
stupků a trestných činů zaměřovat převážně 
na dodržování veřejného pořádku, ukázně-
nost řidičů motorových i nemotorových vo-
zidel, kontrolu podávání alk oholických ná-
pojů osobám mladším 18 let a také na do-
držování zákona v souvislosti s volným po-
bíháním psů, které se dá postihovat podle 
několika zákonů se sankcemi ve správním 
řízení až 50 000 Kč.

Závěrem ještě upozorňuji řidiče na nut-
nou výměnu řidičského průkazu, vydané-
ho v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, 
za nový – nejpozději do 31. 12. 2013.

Npor. Bc. Libor Rožník, 
vedoucí oddělení

koček. Proto nechte vykastrovat i kočky, 
o kterých víte, že se o jejich koťata nikdo 
nepostará.

Město Slavičín již od roku 2008 přispí-
vá na kastrace 200 Kč na kočku a 100 Kč 
na kocoura. Na čtvrté a další zvíře jedno-
ho žadatele je poskytovaná výše fi nanč-
ního daru krácena, a to na 100 Kč u kočky 
a 50 Kč u kocoura.

Žadatel musí mít trvalé bydliště na úze-
mí města Slavičín, jednotlivé žádosti budou 
uplatněny na odboru ŽP a správy majetku 
MÚ Slavičín a povinnou přílohou žádosti 
je originál dokladu za provedenou kastra-
ci kočky nebo kocoura.

V roce 2012 byl poskytnut příspěvek 
na kastraci 17 koček a 11 kocourů.

Lenka Loucká

Akktiviity naa gymnááziuu

Během měsíce ledna a února proběhla 
školní kola Pythagoriády, která absolvovala
spousta úspěšných řešitelů. Ti dále pokraču-
jí v okresním kole, které se bude konat v květ-
nu ve Valašských Kloboukách. 
Dne 18. února proběhlo okresní kolo v jazy-
ce anglickém III. kategorie konaném na Gym-
náziu T. G. Masaryka ve Zlíně. Za naši školu
soutěžil Zdeněk Machů ze septimy a obsadil 
krásné 4. místo.
Ve dnech 18. února a 7. března proběhly
interaktivní výukové programy pořádané or-
ganizací R-Ego, se kterou naše škola dlouho-
době spolupracuje. Tyto programy byly při-
praveny pro třídy primu – kvartu na téma-
ta Spokojená třída, Dej stop šikaně a Jak ko-
munikujeme.
Dne 20. února se konalo na naší škole
okresní kolo Konverzační soutěže v jazyce
anglickém v kategorii ZŠ a jim odpovídají-
cí ročníky gymnázií. Této akce se zúčastnilo
patnáct základních škol z okolí a čtyři gym-
názia. Naše studentka třídy kvarty Marie Krá-
liková postoupila z 2. místa do kola krajské-

ho, které proběhlo dne 13. března na Gymná-
ziu v Rožnově pod Radhoštěm. Tady se umís-
tila na 5. místě.
Dne 5. března uspořádala naše škola již
3. ročník matematické soutěže s názvem
„Víc hlav – víc rozumu“, které se zúčastni-
lo šest škol z okolí. Naši studenti Jan Šůstek
(Kv) a Marek Coufalík (Tr) se umístili na 3. mís-
tě. Gratulujeme!

Dne 5. března proběhl v Otrokovicích už
9. ročník Krajského kola projektu Enersol,
který se zabývá popularizací úspory energií
a využití jejich alternativních zdrojů formou
vlastních projektů studentů středních škol. Le-
tošního ročníku Enersolu se zúčastnili také

tři studenti z primy našeho gymnázia – Da-
vid Maryáš, Michal Holek a Radim Častulík, 
kteří se tak stali nejmladšími účastníky této
soutěže za celou dobu jejího trvání. Za svou 
práci „Malé vodní elektrárny v našem regio-
nu“ sklidili zasloužený potlesk.
 Dne 7. března proběhly na gymnáziu při-
jímací zkoušky nanečisto.
 Dne 7. března se konalo okrskové kolo re-
citační soutěže v ZŠ ve Valašských Klobou-
kách. Soutěže se zúčastnily studentky Laura
Lišková (Pr), Barbora Plšková (Pr) a Kamila 
Nováková (Kv). Děkujeme jim za pěknou re-
prezentaci školy.
V rámci divadelního festivalu Valašské
Křoví 2013 zhlédli studenti divadelní před-
stavení Modrá tvář v podání Slovanského ty-
átru Olomouc.
Dne 14. března proběhlo na gymnáziu 
školní kolo SOČ. Do okresního kola postou-
pili Václav Miklas (Ok), Michaela Helísková 
(Sp), Veronika Šuráňová (Sp), Martina Madě-
ryčová (Sp) a Alice Spáčilová (G-3). Okresní 
kolo se uskutečnilo 27. března na Střední od-
borné škole v Divnicích.
 Blahopřejeme Petře Slámečkové (Sk) 
ke 3. místu v Zeměpisné olympiádě katego-
rie B, která se konala dne 14. března na ZŠ
Dřevnická ve Zlíně. Ostatním studentkám – H. 
Martinková (Tr), K. Habancová (Ok), M. Šen-

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
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keříková (G-4) – děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy.
 Ve dnech 8. – 15. března navštívili vybraní
studenti s Mgr. Hanou Urbanovou a Mgr. Mar-
kétou Bačovou partnerskou školu v němec-
kém Diepholzu. Studenti strávili tuto dobu
v německých rodinách, a protože se jedná
o výměnnou stáž, přijedou v červnu němečtí
studenti do rodin českých.
 Ve dnech 13. – 15. března strávilo 28 stu-
dentů ekopobyt v Hostětíně, který se konal
v rámci projektu Modernizace výuky biologie
a chemie na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín.
Pobyt byl zaměřen na biostravu a fair trade.
 Velmi úspěšní byli v okresním kole Che-
mické olympiády kat. D studenti Josef To-
meček (Tr), který získal 1. místo, a Michaela
Kostková (Kv), která obsadila 2. místo. Oběma
studentům moc gratulujeme a přejeme hod-
ně úspěchů v krajském kole, které se uskuteč-
ní 15. dubna na Gymnáziu T. G. M. ve Zlíně.

Bc. Marie Stejskalová

Ekkopoobyt vv Hostěttíněě
Ve dnech 13. – 15. 3. 2013 jsme měli tu čest 

zúčastnit se ekopobytu v Hostětíně v rámci
projektu Modernizace výuky biologie a che-
mie na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín. Ne-
chtělo se nám věřit, že celý třídenní pobyt,
včetně ochutnávek a bohatého programu, byl
pro nás zcela zdarma. Ale bylo tomu oprav-
du tak. Zajímavé bylo také složení „týmu“, se-
šli se tam studenti jak z GJP a SOŠ Slavičín,
tak ze SOŠ Luhačovice. A ačkoli jsme se po-
znali až v Hostětíně, vše klapalo bez nejmen-
ších problémů.

Piju mošty, což ty? – právě tohle byl název
jednoho z mnoha programů, které nás čekaly
na pobytu v ekopenzionu v Hostětíně. Právě
moštování je jednou z tradičních aktivit, kte-
rá je zde prováděna po dlouhá léta. Už první
den jsme měli možnost projít si prostředí Ho-
stětína a spatřit tak všechny ekologické vymo-
ženosti a úsporná zařízení. Hned po příjezdu
nás ohromilo příjemné prostředí a vybavení
ekopenzionu. Prosvětlení budovy, koše na tří-
dění odpadu, využití dešťové vody ke spla-
chování, voda ohřívaná sluncem a celkově
krásně a moderně zařízený interiér. Náš pro-
gram byl nabitý zajímavými aktivitami a in-
teraktivními hrami. Zahrnoval jak teoretické
přednášky – o pitném režimu, fair trade, bio-
pečivu, celiakii, tak praktické úkoly – výrobu
zdravých pomazánek, kváskových palačinek,
tradičního hostětínského moštu, vžili jsme se
i do role vědců při chemických pokusech. Pří-
jemným bonusem bylo, že po každé přednáš-
ce následovala ochutnávka daných produk-

tů. Pochutnali jsme si na fair trade čokoládě
a kávě, otestovali jsme mnoho druhů jak sla-
ného, tak sladkého pečiva od paní Staňky El-
šíkové a okoštovali jsme nejrůznější příchutě
hostětínského moštu.

Pobyt nás inspiroval k tomu, abychom pře-
devším my, mladí, začali žít lépe, ale zejména
jsme navázali řadu kontaktů, které rozhodně
časem využijeme. 

Martina Maděryčová, Bára Němečková
a Natálie Kollegová, septima GJP

Tento projekt je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Poděkování pracovníkům ekologické-
ho institutu Veronica

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem zaměstnancům, zejména Mgr. Haně
Machů a paní Renatě Bolečkové, za krásný
pobyt v ekopenzionu v Hostětíně, za profesi-
onální přístup ke své práci, vstřícnost, ochotu
a vysokou kvalitu všech nabízených služeb.

Zvláštní poděkování patří také kuchař-
kám, paní Mileně Zajíčkové, paní Marii Hol-
bové a paní Anně Spáčilové, za vynikající, ne-
tradiční, zdravá jídla a také za ochotu disku-
tovat se studenty o biovaření.

Mgr. Ivana Procházková a Mgr. Jitka Maj-
cová za všechny účastníky třídenního ekopo-
bytu – studenty GJP a SOŠ Slavičín a SOŠ
Luhačovice 

Akktiviity naa SOŠ:
Díky podpoře Rady Zlínského kraje a Od-
boru školství realizuje škola generální opra-
vy tří frézek pro strojírenské obory za více jak
700 000 Kč. Pod vedením učitelů odborného
výcviku se žáci budou moci vzdělávat v obo-
rech obráběč kovů a mechatronik na zmoder-
nizovaných strojích, které ještě zvýší součas-
nou kvalitu přípravy na budoucí povolání. Po-
ptávka fi rem z našeho regionu po strojíren-
ských oborech předurčuje dobrou perspekti-
vu zaměstnání našich absolventů.
Škola podala ve spolupráci se slovenským
partnerem SOŠ v Dubnici nad Váhom spo-
lečný projekt v rámci Operačního programu
Přeshraniční spolupráce SR – ČR. Z projek-
tu by mělo být pořízeno 8 velkoplošných ob-
razovek k videokonferencím žáků a přede-
vším pro obor automechanik diagnostika ge-
ometrie kol a komprese motorů. Celkový roz-
počet projektu je téměř 80 000 euro. Další za-
pojení školy je v projektu z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
ve kterém bude prohlubována spolupráce naší
školy a základních škol. Z projektu by měla
být zakoupena CNC frézka a přírodovědné
měřící moduly pro fyziku, biologii a chemii.

Přřijímmací zkkkoušky naneččisto
Naše škola jako jediná v celém regionu

umožnila uchazečům o studium vyzkoušet 

si přijímací zkoušky nanečisto. Věříme, že
i tato akce ukazuje uchazečům a jejich ro-
dičům, jaký vztah, vstřícnost a zájem o žáka
mají učitelé na naší škole.

Pooděkkovánnííí fi rmámm CCEBBES a TTrrryon
Děkujeme fi rmě CEBES, a. s., za věcné 

dary pro strojírenskou výrobu žákům obo-
ru mechatronik a obráběč kovů v hodnotě 
10 000 Kč a dále fi rmě Tryon, s. r. o. – Kami-
lu Mackovi, za sponzorství soutěže Hledá-
me mladé technické talenty v oboru obráběč 
kovů. Firma přispěla do soutěže věcnými ce-
nami za 5 000 Kč. Mgr. Jana Kubíčková

Pozvánka do miniškoly
ZŠ Malé Pole oznamuje rodičům bu-

doucích prvňáčků, že opět zahajuje tzv. 
miniškolu. 

Program bude probíhat ve dnech 23. 4.,
30. 4., 7. 5. a 15. 5. 2013, a to vždy v úterý 
od 15.00 do 16.00 hodin. 

Děti budou plnit jednoduché úkoly, se-
známí se s prostředím školy, vyzkouší si
pracovat v lavici a připraví se tak na snad-
nější zahájení školní docházky. Pro Vás, ro-
diče, to bude jistě zajímavá zkušenost sle-
dovat svého budoucího školáka při práci
v kolektivu. Seznámíte se také s možnost-
mi použití moderní techniky při výuce,
vzájemně se poznáte s učiteli. Doufáme,
že naši nabídku využijete. Přejeme Vám,
aby se pak první školní den stal pro Vaše
dítě nezapomenutelným zážitkem.

Srdečně zvou učitelé ZŠ Malé Pole

Nabídka vzdělávacích kurzů školy
 Ekonomika: základy účetnictví a sprá-
vy daní pro podnikatele, základní písemnos-
ti v podnikání
ICT: kurzy základních dovedností práce s tex-
tovými a tabulkovými editory Microsoft Offi ce, 
práce s internetem: http://www.gjpslavicin.cz/
cz/sipvz_doplnkova_cinnost/
Rekvalifi kace elektro: kurzy elektroroz-
vody, elektroinstalace, elektrozařízení, Vyhláš-
ka č. 50/1978 Sb.

Nabídka prací školy pro veřejnost
 Práce na CNC strojích, soustruhu a fréz-
kách  Instalatérské práce  Oprava 
osobních automobilů  Elektrikářské práce 
 Organizace oslav, rautů
Bližší informace o kurzech na tel. č. 604 453 954, 
práce pro veřejnost tel. č. 731 636 995.

ZŠ Malé Pole
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Kaamaarádi zzz Irska
Začátkem března se skupina sedmáků za-

pojila do e-Twinningové spolupráce se ško-
lou z irského městečka Paulstown. Hlavním
tématem projektu s názvem „Monthly Class
Diary“ jsou činnosti, které nás do konce škol-
ního roku čekají. Žáci si vzájemně představí
běžné i neobvyklé školní a volnočasové ak-
tivity, a to formou powerpointových prezen-
tací. Jak moc se budou české a irské školní
akce shodovat nebo lišit, se teprve dozvíme!

Mgr. Jarmila Maňasová

MMámee srdcceee na spprávvnéém míssttě
Také v letošním školním roce se žáci i za-

městnanci naší školy zapojili do několika cha-
ritativních akcí. Není nám totiž lhostejný osud
těch, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc a na-
cházejí se v tíživé životní situaci.

Mezi charitativní projekty, které naše škola
pravidelně podporuje, patří Světluška – dlou-
hodobý projekt Nadačního fondu Českého
rozhlasu. Výtěžek sbírky je určen zejména
na pomoc nevidomým dětem a lidem s těž-
kým zrakovým a kombinovaným postižením.
Náš letošní příspěvek činil 2 492 Kč.

Před šesti lety adoptovali zaměstnanci ško-
ly dnes již dvanáctiletou dívku z Keni. Každo-
ročně podporujeme její vzdělávání úhradou
školného v částce 7 200 Kč.

Již pátým rokem pokračuje žákovská Adop-
ce na dálku, díky které přispívají žáci ZŠ Sla-
vičín-Vlára částkou 7 500 Kč na vzdělávání de-
setiletého chlapce z Guiney. Záštitu nad tou-
to charitativní činností mají členové žákov-
ského parlamentu.

To, že naši žáci nejsou lhostejní také k ně-
mým tvářím, vyplývá z desetiletého sponzo-
rování zvířat ZOO Lešná. V letošním školním
roce jsme nashromáždili částku 6 180 Kč, která
umožní sponzorovat všech šest druhů zvířat,
se kterými jsme před deseti lety začínali. Vlo-
ni nám sponzorování zvířat mimo dobrého po-
citu přineslo i čestný titul „Stříbrný sponzor“.

Mgr. Jana Pinďáková

Diivaddlo, ktteeeré zauujallo
Nastala tma, světýlko se linulo jen z ote-

vřeného notebooku na kraji jeviště. Robotic-
ký hlas spustil: „Postava Bivoj, odvaha 9, síla
9, inteligence 2, level 4.“

Přibližně takto vypadal úvod k jedné z po-
stav divadelního představení „Pověsti pro štěs-

tí“ amatérského divadelního souboru Sem-
TamFór, které se představilo našim žákům
v rámci postupové přehlídky Valašské Křoví.

Zdálo by se poněkud netradiční zpracová-
ní pověstí pohanské doby, ale propojení sou-
časnosti a toho, co „Bejvávalo“, bylo skuteč-
ně zajímavé. Zejména humorné zpracování,
proložení děje písněmi, komunikací s divá-
ky, při níž mohli „napovídat“ či rozhodovat 
o dalším ději. To vše děti vtáhlo do reálného
děje. Připomněly si Čecha, Kroka, Libuši, Pře-
mysla, Horymíra a další postavy našich dějin.

Tím, že žáci tyto pověsti už znají, se jim
takto zdařilé zpracování určitě vrylo do pa-
měti. Nezapomenutelné bylo například herec-
ké ztvárnění Libušiných vizionářských stavů,
jež žáci o přestávkách napodobují ještě dnes.

Věřím, že i díky tomuto představení si bu-
dou žáci zmíněné postavy našich nejstarších
dob pamatovat ještě dlouho, a budou na ně
rádi vzpomínat.

Mgr. Ludmila Jandíková

Náávšttěvní ddden aneeb VVe vvýuce sss rodičii
Čtvrtek 14. března byl pro všechny žáky

a paní učitelky 1. – 4. tříd výjimečný den. Spo-
lu s dětmi totiž přišli i jejich rodiče a najed-
nou byly učebny plné.

Práce se všem dařila, děti byly jako vymě-
něné a úžasně hodné. A tak není divu, že dik-
tát, matematické hádanky, křížovky ba i an-
gličtina utekly rychleji, než obvykle. Máme
radost, že se rodičům u nás líbilo a že si na-
šli chvíli na setkání se školou. Pochválili její
vybavení i pěkně vyzdobené třídy a všichni
jsme se shodli, že to byl neobyčejný zážitek.

Mgr. Darja Konečná

Suuperr módnnní odpooleddne
Je známo, že se na akce pořádané ve škol-

ní družině a klubu děti náramně těší. Nejinak
tomu také bylo 12. března odpoledne, kdy se
holky a kluci sešli na společné módní přehlíd-
ce. Po předváděcím molu se procházeli ma-
nekýni a modelky opravdu s velkým šarmem
a elánem. Divákům se předvedli ve svých roz-
košných a vtipných kostýmech – hudebníci,
klaun, šerif, lovec, tenistka, zombie, babička
s dědečkem, jarní tanečnice aj. Všem to ná-

ramně slušelo a s velkou elegancí, veselou ná-
ladou a temperamentem překvapili nejen po-
rotu a diváky, ale především sami sebe. Za-
sloužené body od poroty, potlesk diváků, disco 
hudba, odměny a společné foto – to vše umoc-
nilo skvělou atmosféru celé akce.

Soňa Lysá, vedoucí ŠD

Uččímee se reeeagovatt 
Naší dlouhodobou snahou je připravit žáky 

na život tak, aby se dokázali snáz orientovat 
v nepředvídaných situacích a uvědomovali si 
vlastní zodpovědnost. K tomu přispívají i pra-
videlně uskutečňované besedy a projekty.

O práci policie, o nebezpečích, která na ně 
číhají v reálném i virtuálním světě, o trest-
ní odpovědnosti, o chování v dopravě v roli
chodců i řidičů, o tom všem se více dozvě-
děli žáci druhých, pátých a osmých ročníků 
na besedách s příslušníky Policie ČR ze Zlí-
na. Projekt Hasík HZS Zlín pro ně také není 
neznámý. Již několik let se více dozvídají dru-
háci a šesťáci nejen o náročné práci hasičů, 
ale i o tom, jak by se měli chovat, aby před-
cházeli požárům a dalším nehodám. Poskyt-
nutí první pomoci v život ohrožujících situa-
cích si zkouší sedmáci a deváťáci.

Věřme, že v případě ohrožení se jim zís-
kané znalosti vybaví a dokážou správně za-
reagovat.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Ússpěcch se ssstal traddicíí
V lednovém čísle Slavičínského zpravo-

daje jsme Vás informovali o našem úspěchu 
v soutěži Malá energetická akademie a požá-
dali o „držení palců“ v dalším kole. Zřejmě jste 
naši prosbu vyslyšeli, protože sdělení organi-
zátora soutěže bylo více než radostné – ve tře-
tím kole jsme byli opět úspěšní. A to dokon-
ce tak, že jsme získali první místo za vytvo-
ření manuálu pro práci s elektrospotřebiči. 
Zda porota rozhodla správně, můžete posou-
dit i Vy, čtenáři. Vítěznou práci jsme umísti-
li na webové stránky naší školy. 

Mgr. Radoslav Filipovič, 
koordinátor EVVO

Základní škola Slavičín-Vlára
Ředitellství ZZŠ Slavičín-Vláraa nabízí 

veřejnosti bezplatně kk odebráníí jjiž ne-
potřebný šškolníí nábytek (staré žžákkkovské 
lavice a žiidle). VV přípaadě zájmu  kkkontak-
tujte hosppodářkku školly p. Bartoošooovou – 
tel. 577 3441 304.. 

Nabídkka plattí do koonce měsícee ddubna.

Ve čtvrtek 24. dubna 2013 se bude ko-
nat zápis dětí na školní rok – 2013/2014 
do všech mateřských škol ve Slavičíně (Vlá-
ra, Malé Pole, Hrádek, Nevšová).

Zápis bude probíhat během celého dne 
– od 8.00 do 16.00 hodin.

Přijďte si své dítě zapsat do té školy, 
kterou si vyberete.

Přineste si s sebou kopii očkovacího 
průkazu dítěte.

Srdečně Vás zvou 
Jarmila Gottfriedová a Věra Tučková

Zápis do 
mateřských škol
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Informace Vzdělávacího střediska
Horní náměstí č. p. 111, 763 21 Slavičín
Pevná linka: 571 110 425, mobil: 739 095 315
E-mail: njp@pivecka.cz
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné využí-
vat 12 PC a internet ZDARMA. Za poplatek je
možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazbu dokumentů do plas-
tových kroužků, laminování dokumentů.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2013
Nutný počet pro otevření kurzů je minimál-
ně 10 účastníků.
Počítačové kurzy
 NOVÝ KURZ FACEBOOK! – 12 hodin –
400 Kč
 Základy práce na počítači – 20 hodin –
500 Kč
 Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin –
700 Kč
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
 Tvorba webových stránek – 20 hodin –
850 Kč
 Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
 Power Point – 12 hodin – 500 Kč
Jazykové kurzy
 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
Tvořivé kurzy
DESIGNmánie – každé pondělí od 18.00
hodin
Program:
8. 4. – korálkové náušnice 80 Kč
15. 4. – levandulové svíčky 90 Kč
22. 4. – rámeček na fotku 120 Kč
29. 4. – aranžování suchých květin 170 Kč
DÍLNA INSPIRACE – každou středu
od 16.00 hodin v domě č. p. 96 na Horním
náměstí ve Slavičíně
Program:
3. 4. – Japonský patchwork
10. 4. – Korálkování (zápich kytky, stro-
mečky)
17. 4. – Korálkování
24. 4. – Korálkování
Vizážistické kurzy
 Sebelíčení – 6 hodin – 300 Kč
 Základy líčení – 6 hodin – 400 Kč
 Líčení pro pokročilé – 6 hodin – 500 Kč
 Barvy a barvové typologie – 12 hodin –
1 500 Kč
 Vizážistka a barvy – 16 hodin – 4 000 Kč
Zdravotnické a pečovatelské kurzy
Domácí ošetřovatelská péče – 35 hodin –
ZDARMA

Nabízíme bezplatný vzdělávací kurz v rám-
ci Edukačního programu domácí peče pro cí-
lovou skupinu osob pečujících v domácích
podmínkách o blízkou osobu. Kurz je zamě-
řený na problematiku ošetřovatelských postu-
pů v domácím prostředí a teoretických zna-

lostí domácího pečovatelství.
Tematické okruhy: Úvod do pečovatelství

a ošetřovatelství, lůžko pro nemocné a jeho
úprava, hygienická péče o nemocné, ošet-
řovatelská péče při vylučovaní moče a sto-
lice, sledování fyziologických funkcí, dieto-
terapie a podávání jídla nemocným, rehabi-
litační ošetřování nemocných, problemati-
ka dekubitů.
Ostatní kurzy
Základy daňové evidence – 30 hodin –
1 000 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč

Plánované akce
Slavičínský čtyřboj ženských družstev 
o pohár města Slavičína

Milé dámy, téměř všechny si každý rok dá-
váme předsevzetí, že do svého života přidá-
me víc sportu či pohybu, ale jenom málokte-
rá z nás to skutečně udělá. Tak to letos zkus-
me dodržet a pojďme na to!

Kdy: 27. 4. 2013 od 14.00 hodin (prezen-
tace účastníků a rozlosování od 13.30 hod.)

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

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

Čtyřboj zahrnuje: kuželky, hod na koš,
střelba hokejkou na branku a kop na bránu

Bližší info a přihlášky (do 24. 4.): Nada-
ce Jana Pivečky Slavičín, tel.: 571 110 425,
739 095 315, njp@pivecka.cz, Dům dětí a mlá-
deže Slavičín, tel.: 577 341 921, kdmslav@zli-
nedu.cz Těší se na Vás pořadatelé

Letní příměstské tábory pro děti
Startujeme nadupané letní tábory, co děti

baví! Chcete si zajistit tábor, kde se Vaše
děti naučí rozličným dovednostem a pozna-
jí mnoho nového? Má Vaše dítě rádo zába-
vu, malování, soutěže, pohyb a angličtinu?
Jestli ano, nenechávejte nic náhodě a rezer-
vujte si místo.

Organizovaný program probíhá každý den
od 8.00 do 15.30 hodin (možnost příchodu již
v 7.00). Tábor je určen dětem ve věku 8 – 14 let.

Cena: 1 200 Kč zahrnuje: teplé obědy, sva-
činy, pitný režim, vstupné, honorář lektorům,
výtvarný a učební materiál. Zdarma CD s digi-
tálními fotografi emi z průběhu celého tábora.
Pro rok 2013 plánujeme:
8. – 12. 7. ANGLICKÝ TÁBOR

Angličtina může být i zábava! Je léto, tak-
že zapomeňte na zkoušení a písemky. Na an-
glickém táboře učení probíhá formou táboro-
vých zážitků, komunikativních her a soutěží.
22. – 26. 7. VÝTVARNÝ TÁBOR 
V PŘÍRODĚ

Je vhodný pro všechny děti, které rády
kreslí či vyrábí. Čeká je malování, kreslení
a další výtvarné techniky v přírodě, v učebně
i v dílně. Vedle výtvarných činností zůstane
také dostatek času na další táborové aktivity.

12. – 16. 8. VŠEHOCHUŤ TÁBOR
Příměstský tábor se všeobecným zaměře-

ním. Děti se mohou těšit na hry všech mož-
ných druhů a zaměření, malování, procház-
ky, soutěže, koupání a sportování.

Chvályhodné ocenění přivezli žáci hu-
debního oboru z letošních soutěží ZUŠ, 
kde se v jednotlivých kolech prezentova-
ly soubory s převahou dechových a smyč-
cových nástrojů. Okresní kolo pro de-
chové soubory proběhlo u nás ve Sla-
vičíně 29. ledna 2013. Navazující kraj-
ské kolo se uskutečnilo v ZUŠ Kroměříž 
20. února 2013 a smyčcové soubory sou-
těžily v okresním kole v ZUŠ Napajedla 
13. 3. 2013. Soutěžícím žákům i jejich tř. 
učitelům blahopřejeme k výborným vý-
sledkům a děkujeme za pěknou reprezen-
taci školy a města Slavičín.
Komorní hra s převahou dechových 
nástrojů
Klarinelis trio (tř. uč. Anna Frajtová)
Nela Vaculíková, Filip Unzeitig, Milan 
Durďák, okresní kolo – 1. místo, krajské 
kolo – 1. místo
Clarinettissima trio (tř. uč. Anna Frajtová)
Blanka Malatinská, Tereza Machů, Tereza 
Zálešáková, okresní kolo – 1. místo, kraj-
ské kolo – 1. místo
Duo příčných fl éten (tř. uč. Barbora Jakúb-
ková) Bára Zapletalová, Markéta Kolaří-
ková, okresní kolo – 2. místo
Komorní hra s převahou smyčcových 
nástrojů
Komorní soubor (tř. uč. Hana Petrů, Hana 
Durďáková) Anna Petrů – housle, Alexan-
dra Šmotková – housle, Markéta Kudelo-
vá – housle, Sára Saňáková – klavír, okres-
ní kolo – 1. místo s postupem

Dubnové pozvánky: 
 5. 4. Klavírní koncert, sál ZUŠ, 18.00 hod.
 8. 4. Jarní žákovský koncert, sál ZUŠ, 
18.00 hod.
 15. 4. Koncert absolventů, sál ZUŠ, 18.00 
hod. 

Jana Jakúbková, ředitelka školy

Poděkování
Nadacee Jana Pivečkky upřímněě dděkuje 

všem fi rmáám, orgganizaccím a dárcůmmm ze Sla-
vičína a okkolí zaa poskytnutí věcnýýcchh darů 
do tombolly Plessu po nnašem. Zejmméééna dě-
kujeme fi rrmě TVVD, a. ss., Rokytniccee za po-
skytnutí hllavní cceny. ČČistý výtěžeekk z tom-
boly, určenný na ppodporru činností aa ppprogra-
mů Nadacce Janaa Piveččky, činil 366 22200 Kč. 

Naše veelké ppoděkování za náápaad, po-
moc a spolluprácci patříí všem členůmmm, přá-
telům a dobrovvolníkům sdruženní Brutal 
Pop, kteří ples sskvěle zzorganizovalli. 

Soutěžní úspěchy 
mladých muzikantů
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Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
Za sebou máme březen bohatý na akce.

Hned 1. března, v poslední den jarních
prázdnin, proběhlo bruslení na zimním
stadionu v Brumově a také kurz zdravého
vaření v DDM. 5. března byla vyhlášena
soutěž O nejkrásnější velikonoční krasli-
ci. Dne 11. března vystoupily naše zájmové
kroužky Orientální tance a Moderní tan-
ce u příležitosti MDŽ v Sokolovně. Pro ro-
diče a děti jsme připravili workshopy ma-
lování velikonočních kraslic a jarních de-
korací s Evou Vrublovou. Šachový kroužek
uspořádal 17. března víkendový šachový
turnaj. Naši modeláři zdárně uspořádali
tradiční soutěžní výstavu Slavičínský ši-
kula, Wyhazovák a Zoubek. Velikonoční
prázdniny jsme strávili ve zlínském multi-
kině na fi lmu Čtyřlístek ve službách krále

a zábavou – Gogoniádou na DDM.
Připravujeme pro Vás následující nabíd-

ku letní činnosti na rok 2013:
1. – 10. 7. Letní tábor horský hotel Mar-
tiňák
1. – 4. 7. Kurz zdravého vaření v DDM
8. – 12. 7. Příměstský tábor s tematickým
zaměřením v DDM
10. – 12. 7. Miniškolička orientálních
tanců DDM
15. – 19. 7. Příměstský tábor se všeobec-
ným zaměřením v DDM
19. – 23. 8. Příměstský tábor se zaměře-
ním na PC Nadace Jana Pivečky
 21. 8. Polodenní výlet do Lipiny na koně
 24. 8. Zájezd do Bojnice pro rodiče s dět-
mi (zámek, ZOO, muzeum)

Od 22. 7. do 12. 10. 2013 bude probíhat

rekonstrukce budovy DDM Slavičín.
Zdenka Odehnalová, DDM Slavičín

Taneční sskupinaa TAMARRIND 
ve sppoluprácci s DDMM 

zve srdečnně širokkou  veřeejnost 
nna 2. ročník 

„Orieent shoow“ 
20. dubna 2013 

v 17 hodin v Sokolovně.
Bohatý prrogram

Zveme Vás na
Vernisáž

prací dětí ze zájmových kroužků
DDM Slavičín

Kde: Horákova vila
Kdy: 5. dubna 2013 v 17 hodin

Vážení rodiče, milí žáci devátých tříd,
blíží se pro Vás velmi důležité období

odevzdávání zápisových lístků na střední
školy a přijímacích zkoušek. Jednou z mož-
ností Vašeho výběru je také naše slavičín-
ská škola. Samozřejmě rozhodnutí je zcela
na Vás, nicméně mi dovolte obrátit se k Vám
se zdvořilou žádostí o zvážení všech pro
a proti při výběru naší školy. Obory, které
nabízíme (gymnázium, mechatronik, soci-
ální činnost, obráběč kovů, instalatér, auto-
mechanik, kuchař – číšník, elektrikář), jsou
jak z hlediska kvality pedagogického proce-
su, tak  materiálně technickým vybavením
minimálně na stejné úrovni v porovnání s ji-
nými školami ve větších městech. O úspě-

ších a aktivitách našich žáků v krajském mě-
řítku Vás také i prostřednictvím zpravodaje
pravidelně informujeme. Snažíme se Vám na-
bídnout dostupné studium v místě bydliště
v co nejlepší kvalitě, neboť si uvědomujeme
fi nanční náročnost při dojíždění, ubytování
a významné ztráty času v hromadných pro-
středcích při denní přepravě. Důležité je to,
že děti prodlouží svoje denní soužití s rodi-
či a budou jim moci být i nadále v dospívání
nablízku. To jsou jistě také  důležité faktory
při výběru školy. Pro rozvoj a další zkvalit-
nění výuky připravujeme, popřípadě již re-
alizujeme, několik krajských nebo přeshra-
ničních projektů, jejichž výsledkem je a bude
další modernizace a zlepšení podmínek pro

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín studium. Perspektiva uplatnění absolventů 
v učebních oborech je v našem regionu ne-
oddiskutovatelná, o čemž vypovídá zájem 
o absolventy ve fi rmách. Také pokračování 
ve studiu na vysokých školách u oborů ma-
turitních je samozřejmostí. Nejenom pro 
samotnou školu, ale také pro region a měs-
to Slavičín je Vaše rozhodnutí volby velmi 
důležité, neboť tímto můžete ovlivnit život-
ní a podnikatelskou úroveň našeho rodné-
ho regionu do dalších let. Pokud se rozhod-
nete pro naši školu, mohu zodpovědně kon-
statovat, že se o maximální péči a pomoci  
učitelů při studiu přesvědčíte brzy sami, ne-
boť právě oni jsou  pro mě oporou a záru-
kou. Jsem si jist, že není tedy potřeba hle-
dat stejné obory v jiných městech, také pro-
to věřím ve Váš rozumný úsudek při volbě 
střední školy. Josef Maryáš, ředitel školy

Městská knihovna Vás zve do svých pro-
stor na akce:
Čtvrtek 4. dubna 15.00 hodin
     Knihovnička skřítka Nezbedníčka

Zábavné odpoledne pro rodiče s předško-
láky v knihovně. Skřítek Nezbedníček děti
tentokrát seznámí pomocí hádanek, her a vý-
tvarných aktivit s veselým pohádkovým pří-
během – Brumlík a jeho kamarádi.
Úterý 16. dubna 13.00 – 16.00 hodin
     Jarní tvoření

Výtvarná dílna pro děti i dospělé. Ná-
vštěvníci zde mohou načerpat praktické

náměty na tvorbu dekorací, které pomohou 
vnést svěží jarní náladu do jejich domovů. 
Pro všechny zájemce, kteří chtějí načerpat 
další inspiraci, je určena velká výstava knih 
s mnoha nápady pro šikovné ruce.
Pátek 3. května 18.00 hodin
     Jedlé plevele a bylinky v kuchyni 

Přednáška Ing. Heleny Vlašínové, 
Ph.D., o široké škále využití léčivých bylin, 
zejména k př ípravě jídel . A kce pro 
veřejnost je pořádána ve spolupráci se 
ZO ČSOP Slavičín a s Centrem Veronica 
Hostětín. Místo konání: sál v 1. podlaží 

knihovny, vstup volný!
Městská knihovna Slavičín ve spoluprá-

ci s denním centrem Maják a ZŠ Malé Pole
zve obyvatele penzionu Hrádek i ostatní
zájemce na besedu Valašské aj slovácké
humoresky. Besedu zahájí pásmem pís-
ní a básniček děti ze Základní školy Malé
Pole. Poté bude následovat literární pořad,
který návštěvníkům přiblíží život a dílo
našich předních regionálních spisovatelů –
humoristů a seznámí je s knižními ukázka-
mi jejich laskavého a zároveň jadrného hu-
moru. Akce proběhne ve čtvrtek 18. dub-
na v 10.00 hodin v prostorách společen-
ské místnosti denního centra Maják (pen-
zion Hrádek).

Městská knihovna Slavičín

Společenská kronika
NAROZENÍ – ÚNOR
Petr a Marie Fagulcovi – syn Petr
Pavel a Klára Vincourovi – syn Šimon

g y

Lukáš a Jana Hrnčiříkovi – syn Daniel
Jaroslav a Markéta Málkovi – syn Daniel

ÚMRTÍ
 5. 2. 2013 Marie Ondřejová, 88 let, Rudimov
 8. 2. 2013 Alois Žák, 56 let, Petrůvka

j

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-k d b d
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a uzavření manželství, dostavte se,
prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na zá-
kladě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

 8. 2. 2013 Ing. Antonín Králík, 51 let, Slavičín
 9. 2. 2013 Vladimír Žák, 88 let, Nevšová

g

 16. 2. 2013 Anděla Svárovská, 71 let, Lipová
 17. 2. 2013 Marie Studénková, 99 let, Slavičín
 18. 2. 2013 Jindřiška Mentlíková, 90 let, Rokytnice
 19. 2. 2013 Vladimír Mrázek, 71 let, Divnice
 20. 2. 2013 Ludmila Ščuglíková, 92 let, Šanov
 27. 2. 2013 Josef Macek, 85 let, Slavičín
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 29. dubna 2013 vz eneme dubna 2013 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana 

Jiřího PPROCHÁZKY
ý p

 z Lipové.Y
S láskou a úctou vzpomíná manželka 

aa děti s rodinami. 

Dne 8. březzna 2013 jsme si připomnělnělnělně i i ii 
15. výročí úúmrtí pana Huberta KŘÍŽÍŽÍŽÍŽEEEE

p p

ze Slaviččína. Dne 20. dubnannan 2020 20013 13 13 13
bby se dožil 81 let.

S láskkou a úctou vzpomíná
synn Dalibor s rodinou.

Dne 8. dubbna 2013 vzpomeneme již
10. výročí, kkdy nás navždy opustil náš 

tatínek, pan František SLOVÁK
y p

ze Slavičína. 
Dne 9. března uplynulo 18 let, kdy 

navždy oddešla i naše maminka, paní
Emmilie SLOVÁKOVÁ.

S láskou aa úctu vzpomínají synové 
František a Milan s rodinami šek a Milan s rodinami
a dcera Ludmila s rodinou.

Dne 29. dubna 2013 
vzpomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí paní Anny JAROŠOVÉ

ý

z Petrůvky, která by se dne 
15. května 2013 dožila 85 let. 
S láskou a úctou vzpomíná
rodina Jarošova a Peškova. 

Dne 21. dubna 2013 vzpomínáme 
10. výročí úmrtí 

paní Jany ŽALLMANOVÉ
ýý

. 
S úctou vzpomínají manžel, 

dcera a syn s rodinami.

DneDneDne 13. dubbna 2013 uplyne 
1 rokkk ode dnne, kdy Pán k sobě 

povolal svoji služebnici 
panní BBBohumillu BLIŽŇÁKOVOU

p j

zz Nevšovvé. Odešla tiše, 
jen vvzv ppompp ínkaa na ni trvale zůstává 

v nv nv našich srrdcích a myslích.
Zárovvev ň vzpomínnáme 35. výročí úmrtí 

jjejího mmanžela, pana 
Vlall dimíra BL ŽŇŽŇIŽŇÁÁÁKA
jj j pp

.
Kddod  jste znnali a měli rádi, 

vzpommeňte s námi.
Syyny  VVladimírr s rodinooooou au au au au  se se sesesestrstrstrtstrs a a a aa 

s rrodidd nou...

Dnenenenene 1111111111. d. d. dddubnubnubnubnubna 2a 2a 22a 20130130130101
 vzpompompomeneneenenen me mmmmee 20.20.20.2020  sm smsm smsmutnutnutnutnutné vé vé vé vé výroýroýroýýroročí,čí,čí,í,čí, 

kdddydd  nnás nnnnnavvžvžžvžvždy dy dy dydy opuoopopuopustististila la la l panpanpanpanpa í 
MarMaMaaM iiie ii SSTRUHAAHAHAHAHAŘOVŘOVŘOVŘOVŘOVÁÁÁÁÁ

y yyy ppp
 ze ze zezeze SlSl SlSlSlaviaviaviavavičínčínčínčíčí a. 

S S lS S áááskoou o a úúúúctctoctotoc u vu vu vuu zpozpozpzpozpomínmínmínmínmínajíjíjííí a  a  a a zaza zazaza
tictitit hou vvzv pomíínku děkují mananannananželželželželžel, ,, 
dcerrry MMarM ie a Jarmila s rodinaaaami.mi.mi.mimi  

Dne 15. dubna 2013 
vzpomeneeme 20. výročí,

kdy nás opusstila naše milovaná 
maminka, manželka, dcera a sestra, 

paní Radmila FAGULCOVÁ
ze Šanova.

Dne 16. dubnaa by se dožila 45 let. 
S láskou vzpoomínají syn Martin, 

dcera Petraa, manžel, rodiče 
a sestrra s rodinou.

Dne 2. dubna 2013 vzpomeneme
4. smutné vvýročí úmrtí pana 

Josefa ŠŠTĚPANČÍKA
ý p

. 
S láskou a úctouu vzpomíná manželka 

a děti s rodinami. 

Děkujemee všem za účast 
při posledním roozloučení se zesnulým 

Vladimíírem ŽÁKEM. 
Zarmouucená rodina

DDne 8. dubna 2013 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana

Josefa KALÍKA
ý

 ze Šanova.
pp

S láskou a úctou vzpomínají 
maminka, manmama želka, 

dcery a ostatatatntntní přříbíbuzníznízní... 

DneDnDn  21. dddubnubnubna 2a 2a 2013013013 up up uplynlynlyneee 
1 rok kok ood úmrrrtí tí tí panpanpaní 
AloAloAlojzie MACÍKOVKOVKOVÉÉÉ

ppp

a 2a 2a 22. 2. 2. dubdubdubnanna 2013 vzpomeneme 
17.17.17  vývý výroročro í úmrtí pana

CyrCyrCyrilailaila MACÍKA
ý p

.
Za ZaZa tttichou vzpomínku 

děkděkděkují dcery s rodinami. 

Dne 16. dubna 2013 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí 

pana Jaroslava MÁLKA
ý

ze Slavičína-Hrádku. 
j , pKddo jste ho znali, vzpomeňte s námmi. 

Dcera Zdenka a syn Jaroslav 
s rodinami. 

DDne 2. dubna 2013 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí pana 

Vojtěcha KOZUBÍKA
ý p

 z Divnic.
S láskou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkují manželka 
a děti s rodinami. 

DDne 29. dubna 2013 uplyne 10 lett, 
co nás opustil tatínek,

pan Dušan MALANÍK
p

 z Divnic. 
S láskou a úctou vzpomínají děti 

Zuzana a Dušan s rodinou.

Dne 19. dubna 2013 vzpomeneme Dne 19. d
utné výročí úmrtí pana 4. smu

ARGALÁŠEAntonína 
ý

 ze Slavičína. 
ou a úctou vzpomínají S lásko
a, dcera a syn s rodinami. manželka

bna 2013 uplyne rok, kdy Dne 5. dub
dy opustila naše milovaná nnás navžd
aminka a babička, ma

paní Helena VAŠIČKOVÁH . 
a úctou vzpomínají synovéS láskou a
n a Radek s rodinami. Roman

dubna 2013 vzpomeneme Dne 27. d
výročí úmrtí našeho syna 9. smutné 

ra, pana a bratr Jiřího OTAVY 
ze Slavičína.

úctou vzpomíná maminka,S láskou a ú
urozenci a ostatní příbuzní.Radek, sou

Dne 2. dubna 2013 se dožívá 
krásných 90 let paní 

Marie PONÍŽILOVÁ
ý p

.
Hodně zdraví a štěstí do dalších let 

přejí syn Jaroslav s rodinou,
dcera Zdena s rodinou 
a dcera Jana s rodinou.

Dne 17. dubna 2013 oslaví 
manželé Josef a Marie

VAVRYSOVI ze Slavičína
65 let společného života.
Hodně zdraví, štěstí, lásky,

spokojenosti přeje z celého srdce
dcera Jiřina s manželem,

vnuci Jana a Martin s rodinami.

Blahopřejeme
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1. ročník AFLS je za námi!

Kuželkářský klub Slavičín
Domácí zápasy v dubnu 2013
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Kelč, sobota 
13. 4. 2013, 14.00 hod.

Dorostenecká liga ZL
Dorostenci ukončili soutěž v měsíci březnu.

Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín – KK Zábřeh B, sobo-
ta 6. 4. 2013, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín – TJ Sokol Bohumín, 
sobota 20. 4. 2013, 10.00 hod. 
(čtyřdráhová kuželna Zlín)

PPronájem zrekonstruuované kuželny – 
1 hod./150 Kč, vhodnéé pro skupiny i jed-
nnotlivce, informmace nna tel.: 6604 715 537 
– Pavel Sláma. 

NNabízíme fi rmmám moožnost ssvé prezen-
ttace v prostoráách kužželny, infformace na 
ttel.: 603 919 1554 – Mggr. Aleš PPtáček. 

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín
Mistrovská utkkání FCC TVD Slaavičín
muži A – divizze, skuppina E
neděle 7. 4. Krravaře 15.30
neděle 14. 4. NNový Jičín 10.15
neděle 28. 4. HHavířov 16.00

muži B – I. B ttřída 
neděle 21. 4. Janová 110.15

dorost – krajsská souttěž
neděle 7. 4. Štíítná 10.000
neděle 21. 4. MMladcovvá 16.00

žáci – krajskáá soutěžž
sobota 13. 4. PPaseky ZZlín 9.30 a 11.15
sobota 27. 4. VVelké Kaarlovice 99.30 a 11.15

0

Program MC Slavičín na duben

 Po 1. 4. Zavřeno – Velikonoční pondělí 
 Út 2. 4. 9.30 hod. Beseda o plavání dě-
tí, hry pro všestranný rozvoj
13.00 hod. Volná herna
 St 3. 4. 10.00 hod. Malý šikula – beruš-
ka na lístečku
13.00 hod. Volná herna
 Čt 4. 4. 10.00 hod. Skládáme puzzle
13.00 hod. Volná herna
 Pá 5. 4. 10.00 hod. Cvičíme, skáčeme
 Po 8. 4. 10.00 hod. Hrajeme si s rybič-
kami (celodenní aktivita)
 Út 9. 4. 10.00 hod. Čtenářem od batole-
te – půlhodinka zábavné četby pro nejmen-
ší, hry, hádanky a úkoly
13.00 hod. Volná herna
 St 10. 4. 10.00 hod. Hudební miniško-
lička
Čt 11. 4. 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky 
13.00 hod. Volná herna
 Pá 12. 4. 10.00 hod. Tanečky (pro děti 
1 – 6 let)
 Po 15. 4. 10.00 hod. Stavíme ze stavebnic 
 Út 16. 4. 10.00 hod. Tvořílek – sedmi-
krásky
13.00 hod. Volná herna
 St 17. 4. 10.00 hod. Vyrábíme tiskátka
z brambor
 Čt 18. 4. 10.00 hod. Skáčeme na tram-
políně
13.00 hod. Volná herna
 Pá 19. 4. 10.00 hod. Pohybové hrátky
13.00 hod. Volná herna
 Po 22. 4. 10.00 hod. Hrajeme si s razítky
 Út 23. 4. 10.00 hod. Malujeme, oma-
lováváme
13.00 hod. Volná herna
 St 24. 4. 10.00 hod. Zvídálek
 Čt 25. 4. 10.00 hod. Básničky s pohybem
13.00 hod. Volná herna
 Pá 26. 4. 10.00 hod. Tvořílek – motýlci
 Po 29. 4. 10.00 hod. Protahovánky
 Út 30. 4. 10.00 hod. Hrajeme si s mode-
línou (celodenní aktivita)
http://mc.slavicin.org
Facebook: Mateřské centrum Slavičín

MC Slavičín
PProgram MCMCMC S

M
V neděli 10. března proběhlo závěrečné

kolo 1. ročníku Amatérské fotbalové ligy
Slavičín.

Do soutěže se přihlásilo osm mužstev:
Colibri – Team, Fanaticos Rudimov, KGB,
Nevšová, Pobřeží kocoviny, STB Slavičín, Zá-
vada a Zpiťáři. Liga probíhala v hale ve Sla-
vičíně, hrála se na sedm kol a každou nedě-
li se odehrály 4 zápasy. Nutno říci, že i přes
název Amatérská fotbalová liga, bylo k vidě-
ní několik pěkných zápasů a díky hojné ná-
vštěvě diváků probíhala liga ve velmi sluš-
né a soutěživé atmosféře.

V prvním ročníku zvítězilo a mistrem ligy
se stalo mužstvo Colibri – Team, které prošlo
celou soutěží bez porážky. O druhém místě
se rozhodovalo až v posledním kole, a to zá-
pasem mezi Nevšovou a mužstvem Zpiťářů,
který skončil výhrou Nevšové 3 : 2. Nejlep-
ším střelcem 1. ročníku se stal Zdeněk Ota-
va z týmu vítězů, s 24 góly.

Jsme rádi, že liga probíhala v přátelském
duchu, a co je nejdůležitější, bez jakéhokoliv
vážnějšího zranění. Závěrem bychom Vám
všem chtěli poděkovat – divákům za pod-
poru, vedoucím mužstev, že dali dohroma-
dy týmy, bez kterých by to nešlo, Pivnici Stb
ve Slavičíně, která zajistila bufet a podílela se
na cenách, panu Fojtíkovi (FoFobar) za cenu
pro nejlepšího střelce, paní Málkové, která
upekla krásný dort pro vítěze, všem rozhod-
čím za jejich čas, nervy a férově vedené zá-
pasy, M. Klimentovi, který měl na starost 
ofi ciální stránky www.afl s.cz, panu Kuče-
rovi, který nám ohledně haly vyšel ve všem 
vstříc, a v neposlední řadě celému realizač-
nímu týmu AFLS. Díky moc!

Tímto bychom 1. ročník mohli prohlásit 
za úspěšně ukončený a těšíme se na spolu-
práci a pěkné okamžiky v příštím ročníku.

Za AFLS Lukáš Dvořák a Pavel Pinďák
www.afl s.cz

PPoděkkkkovvánníí
Sboor dobbrrrovolnýých hhasiičů Slaavvvičín dě--

kuuje spponzoorrům a vššemm pořadateelůůům, kte--
ří sse podílelii nna příppravváchh a na ddooobré ná--
laddě nna fašaannnkovémm pleese.. 
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Pozvánky, kalendáře
3. 4. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE
5. 4. 17.00 Horákova vila
VERNISÁŽ PRACÍ DĚTÍ Z DDM
5. 4. 18.00 sál ZUŠ
KLAVÍRNÍ KONCERT
7. 4. 13.00 Radnice
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
7. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
8. 4. 18.00 Horní náměstí 111
DESIGNmánie
8. 4. 18.00 sál ZUŠ
JARNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
10. 4. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE
14. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
15. 4. 18.00 Horní náměstí 111
DESIGNmánie
15. 4. 18.00 sál ZUŠ
KONCERT ABSOLVENTŮ
17. 4. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE
21. 4. 17.00 kostel sv. Vojtěcha
PUTOVÁNÍ SE SV. VOJTĚCHEM
21. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
22. 4. 18.00 Horní náměstí 111
DESIGNmánie
24. 4. 16.00 Horní náměstí 96
DÍLNA INSPIRACE
27. 4. 14.00 Sportovní hala
ČTYŘBOJ ŽENSKÝCH DRUŽSTEV
28. 4. 8.00 – 18.00 Horní náměstí 
SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK
28. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
29. 4. 18.00 Horní náměstí 111
DESIGNmánie

VÝSTAVY
Horákova vila
VÝSTAVA prací dětí z DDM
Městské infocentrum
ENKAUSTIKY
obrazy Pavly Merčákové
Galerie Jasmín
OBRAZY
František Slovák

Dne 26. února představila ve slavičín-
ské knihovně svoje knihy spisovatelka Lil-
ka Prossová, rodačka z Valašských Klo-
bouk. Byla žačkou učitele Milána Švrči-
ny. Na tomto setkání jsme se dozvěděli,
že se koncem roku 2012 uskutečnil ve Va-
lašských Kloboukách vzpomínkový večer
na učitele Milána Švrčinu. Dokonce jsme
viděli několik záběrů z budoucího doku-
mentárního fi lmu, který má o jeho životě
natočit režisér Zdeněk Zvonek. 

Také jsme se dozvěděli, že z doby pů-
sobení Milána Švrčiny ve Slavičíně v le-
tech 1954 – 1965 není mnoho materiálu,
který by se dal pro dokumentární fi lm po-
užít. Filmy z 60. let se prý ztratily, rovněž
fi lm o národopisném souboru Slavíček,
který byl natočen v roce 1972. Týž osud
měly kroniky, které jinak vlastnila paní
Svatava Švrčinová, a zůstaly „zapomenu-
ty“ u někoho ve Slavičíně. Doufáme, že se
tyto dokumenty neztratily, jen čekají, až
je někdo objeví.

Prosíme tedy, podívejte se doma, a co-
koliv o učiteli Milánu Švrčinovi – fotogra-
fi e, fi lmy, kroniky, sešity apod., přineste.Ví-
tány jsou také písemné příběhy z dob jeho 
působení ve škole, vzpomínky, které „lite-
rárně nadaní“ mohou zpracovat.

Pokud se najde dostatečné množství 
materiálu, můžeme ho zpracovat do ma-
lého almanachu a následně máme v plá-
nu uspořádat vzpomínkový večer na Mi-
lána Švrčinu, učitele a folkloristu. Tento-
krát nejen pro bývalé členy Slavíčka, jak 
tomu bylo naposled v roce 2002 u příleži-
tosti 75. výročí narození Milána Švrčiny, 
ale pro všechny, kteří budou mít zájem.

Materiály, které přinesete, Vám budou 
vráceny. 

Kontaktní místa: Městská knihovna Sla-
vičín – paní Gabriela Klabačková, Městské 
infocentrum – paní Marie Studeníková, 
paní Marie Macková, AK, Mladotická 731.

Za Vaši snahu děkujeme.
Marie Macková

Jako vždy – karneval!!

Výzva pro pamětníky učitele Milána Švrčiny

Josef Floreš 
a Římskokatolická farnost Slavičín 
Vás zvou na komponovaný pořad

Putování
se sv. Vojtěchem

21. dubna 2013 v 17.00 hodin 
v kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně

Vystoupí: člen Městského divadla Zlín 
Zdeněk Lambor a smíšený 

pěvecký sbor Cantare

Úvodní slovo: P. Mgr. Miroslav Strnad

Tuto akci podporuje fi rma
outdoor-a-sport.cz

A zase je za námi další karneval pro po-
těšení dětí! 

V neděli 24. února 2013 se u nás v Nevšo-
vé konal každoroční dětský karneval. Opět 
byla hojná účast hlavně malých dětí, které si
to patřičně užily i s rodiči. Je to jedna z nej-
vyhledávanějších akcí, které pořádáme. Le-
tos jsme se snažili zapojit do programu nejen
ratolesti, ale i jejich rodiče. A mělo to úspěch!
Takže – příští rok bude karneval pro děti i je-
jich rodiče zároveň! Kde jinde si taky může
člověk trochu „zablbnout“, než za přítomnos-
ti svých dětiček, a navíc ještě na veřejnosti.

Tak se na Vás opět těšíme v plném počtu!
Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

MUDr. Palkovská 
oznamuje zrušení pevné linky 

do ordinace. 
Nové číslo: 602 557 513.

KKOUPPÍM
less či ornoou půdu. 

Nad 1 hha. Platba v hotovvosti. 
Seeriózní jednání. 
Teel.: 732 2210 288

SVAZ ŽEN SLAVIČÍN
pořádá

Dětský 
bazárek 

ýý

jarních věcí
ve dnech 11. a 12. dubna 2013

na Sokolovně od 12.00 do 18.00 hodin
Na 1 osobu bereme max. 25 kusů.

Charita sv. VVojtěchaa Slavičínn pořádá 
v soobotu 200. dubna 

zzájeezd 
na ttermmállní

j

kouupaališttě 
v GGyööru. 

Zájemcci se mohhou přihllásit 
na tel. č. 7311 621 1222 

nebo osobbně na ppenzionu č. 235 
v Hráddku.
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ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
Studio VIZÁŽ 
 SPA pedikúra, SPA manikúra  masáž proti 
otokům v obličeji – lymfomasáž  speciální ošet-
ření pleti (vypnutí pleti, hydratace, akné, vyhlaze-
ní vrásek, pigmentové skvrny…)
AKCE OŠETŘENÍ Melastop
ŠETRNÝ CHEMICKÝ PEELING
Výsledek ošetření: vybělení pigmentových skvrn a ji-
zev po akné, potlačení tvorby pigmentových skvrn, 
zpomalení stárnutí, regenerace a výživa
Studio VIZÁŽ, budova Jednota COOP 1. patro
Mladotické nábř. 752, Slavičín
737 159 554, 736 441 146  www.vizazastyl.cz

PRODÁM
n a d s t a n d a r d n í  d r u ž s t e v n í  b y t 
4 + 1 ve Slavičíně, zděný, stáří 20 let, jež je 
součástí domu se čtyřmi bytovými jednotka-
mi, umístěný v klidné lokalitě a přitom téměř 
v centru města. 
Obytná plocha 87 m2 plus slunná tera-
sa o rozloze 15 m2. Součástí bytu je garáž
(18,2 m2), sklepy (20,1 m2) a půdní prostor
(40 m2) vhodný k rekonstrukci na bytovou 
jednotku. 
Cena dohodou, volejte po 17. hodině – 
608 906 057. 

Restaurace Záložna

8. 4. – 12. 4. 2013

AKCE 
STEAKY 

+ TATARÁKY
Jídelní lístek na www.slavgast.cz

Rezervace na telefonu: 577 342 315 

Vyhl. 50/1978 Sb.
o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice

Školení,
přezkoušení

dne 29. až 30. 4. 2013
Informace na tel. č. 606 725 406, 

p. Valčík
E-mail: vyhl.50@email.cz

Lékárna Viapharm, s. r. o., Slavičín, Horní 
náměstí 112, 763 21 Slavičín přijme
 lékárnici / lékárníka s atestací (není 
podmínkou) a 
 farmaceutickou asistentku / asistenta
Požadavek: odborná způsobilost dle záko-
na č. 96/2004 Sb., (odborné vzdělání pro 
práci farmaceutického asistenta)

E-mail: viaph@volny.cz, telefon:
577 343 464 (PharmDr. A. Radilová)
www.lekarna-slavicin.cz

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo
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NĚ – DUBEN S MARILYN MONROE 2
Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi l-

mová projekce pro účastníky projektu. Vstup
zdarma.

Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se mů-
žete zúčastnit hlasování o výběru.
 NEDĚLE 28. 4. 15.00 bijásek
DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA

Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodin-
ný, USA, 2006, 86 min.

Oblíbení promrzlí hrdinové jsou zpět, aby
vás pozvali na další báječné dobrodružství
ve skvělém pokračování celosvětového hitu
Doba ledová! Napětí v myslích Mannyho, Sida,
Diega a Scrata – podobně jako teplota kolem –
stoupá. Naši přátelé totiž musí uniknout z údolí
před velkou vodou. A tak se tito legrační tvoro-
vé vydávají na vzrušující cestu krajinou tajícího
ledu a potkávají Ellie – mamutku, která si zís-
ká Mannyho srdce. Díky okouzlujícím anima-
cím, nezapomenutelným hrdinům a rozpusti-
lé hudbě je fi lm Doba ledová 2 – Obleva doko-
nalá zábava pro celou rodinu!

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce 
v projektu FILM a ŠKOLA
 NEDĚLE 28. 4. 20.00 fi lmový klub
LÁSKA

Drama/Romantický, Francie/Německo/Ra-
kousko, 2012, 125 min.

Režie: Michael Haneke
Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle

Riva, Isabelle Huppert, William Shimell
Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant)

a Anne (Emmanuelle Riva) jsou učitelé hudby.
Jejich láska a pevné pouto, které se prohlubo-
valy roky společného života a vášní pro klasic-
kou hudbu, je náhle vystaveno těžké zkoušce.
Stáří si vybírá svou daň – Anne prodělá mozko-
vou mrtvici a její okolí se musí smířit s její pro-
měnou. Nic není jako dřív ani pro jejich dce-
ru Evu (Isabelle Huppert). Michael Haneke se
ve svém nejnovějším fi lmu zaměřil na subtilní
téma lásky bojující s nevyhnutelným.

Oscar: Nejlepší cizojazyčný fi lm, 4 nomina-
ce: Nejlepší fi lm, Režie, Herečka HR – Emma-
nuelle Riva, Scénář

Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 
80 + 1 Kč, do 12 let nevhodný

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

 SOBOTA 13. 4. 20.00 fi lm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-

VIČÍNĚ – DUBEN S MARILYN MONROE 1
Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi l-

mová projekce pro účastníky projektu. Vstup
zdarma.

Nahttp://dokinavsobotu.slavicin.org/ se mů-
žete zúčastnit hlasování o výběru. 
 NEDĚLE 14. 4. 15.00 bijásek  k
DOBA LEDOVÁ

Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodin-
ný, USA, 2002, 78 min.

Bylo nebylo. Ne tak dávno, sotva před 20 000
lety, v prehistorickém světě, kdy mrzne až praští,
začíná příběh o mi-mi-migraci. Jak má jeden
ale poznat, že jde o Dobu ledovou a ne třeba
o Mrazivé časy nebo Velký chlad? No, tak se
na naše hrdiny podívejte! Obličeje mají vylože-
ně ledové. A s tím přesunem je docela honička,
zvlášť když zvířecí tým – mamut, tygr a leno-
chod – najdou lidské mládě, moc roztomilého
človíčka, a usmyslí si, že prcka vrátí rodičům.
Během dobrodružné cesty mají zvířata spous-
tu starostí jak se uživit. Mamut musí dávat po-
zor, aby mu věčně někdo nešlapal na chobot.
A musí hájit svou tělnatost. Není přece tlustý,
to ty chlupy dělají, že tak vypadá. Tygr zase po-
třebuje uchovat svou tygří vážnost. A ještě musí
vyřešit spoustu problémů se vztahy. A jaký je
to pořádek, když lenochod střídá partnerky
jako ponožky? Panečku, mamut, ten je věrný.
Na konec by to chtělo nějakou změnu. Což tak-
hle „globální oteplení“?

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce
v projektu FILM a ŠKOLA
 NEDĚLE 14. 4. 20.00 fi lmový klub
PAŘÍŽ – MANHATTAN

Komedie/Romantický, Francie, 2012,
74 min.

Režie: Sophie Lellouche
Hrají: Alice Taglioni, Patrick Bruel, Mari-

ne Delterme, Louis-Do de Lencquesaing, Mi-
chel Aumont, Yannick Soulier, Mary-Christine
Adam, Arsène Mosca, Woody Allen

Hraný debut mladé francouzské režisérky
Sophie Lellouche narušuje strukturu součas-
né hollywoodské romantické komedie a při-
náší inteligentní, půvabnou a zároveň vtipnou 
obdobu tohoto oblíbeného fi lmového žánru.
Přináší příběh svobodné svérázné lékárnice
Alice, která nachází únik ze samoty ve fi lozo-
fi ckých fi lmech Woodyho Allena. V nich totiž
dokáže najít odpověď na všechno. Když potká
Vincenta, dokonalého partnera, zdá se, že ko-
nečně našla lásku svého života. Avšak sezná-
mí se i s Victorem, který doposud neviděl ani
jeden Allenův fi lm, ale převrátí její život naru-
by. Který z nich je tedy ten pravý?

Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní
90 + 1 Kč, do 12 let nevhodný
 ČTVRTEK 18. 4. 9.00 fi lm a škola
PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK

Představení pro děti mateřských škol Sla-
vičín
 SOBOTA 27. 4. 20.00 fi lm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍ-

HHLEDDÁM
ke kouupi byt vve Slavičíně, 

i v ppůvodníím stavu. 
Nabídnněte.

Teel.: 728 6652 007

PPRODDÁM
rodinnný důmm v Hrádkku. 

CCena dohhodou.

Teleefon: 6033 515 8266
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Firma Mi&La – paní M. Dvorská děkuje všem svým zákazníkům za dlouholetou pří-
zeň, neboť po 23 letech provozu ukončuje služby a prodej dárkového zboží v buňce ve Sla-
vičíně Mezi Šenky. Během prvního dubnového týdne proběhne doprodej zboží. Další stálé 
služby jsou k dispozici v provozovně v Bojkovicích, popř. po domluvě na tel. č. 736 646 792. 
Do buňky ve Slavičíně bude přemístěn second – hand z areálu Prabos, paní Štěpančíková. 

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

PRODDEJ
SADBOVÉÉ BRAMBOORY, SAZEEČKA,

RŮŽE, PRIMMULE, MAACEŠKY AA JINÉ!!
Krmná řepa, obilí, ječmmen, šroty a ostatní

Zahrádkářské 
a chovatelské

potřeby, Slavičín 109
VŠEE PRO PSYY, KOČKY, 
HLOODAVCE, PPTACTVO

Široký výýběr pamllsků a doplňňků. 
Oblečky, ppelíšky, obbojky, kočkkolity, 

peletky a krmivo pro hlodavvce.
Kommpletní pééče o srst.

TTel.: 777 3341 654

BOWLING SLAVIČÍN
DUBNOVÉ AKCE 23. – 30. DUBNA 2013 
AMERICAN DAYS – 6 DRUHŮ AMERICKÝCH
MENU
 RECEPTURY PŘÍMO Z USA
 BORŮVKOVÉ MUFFINY

Od neděle do čtvrtka
 BOWLING ZA 129 Kč/hod.
 GRILOVANÁ KUŘECÍ
     KŘIDÉLKA CHILLI 500 g 79 Kč
www.facebook.com/bowlingslavicin
www.bowlingslavicin.cz, tel.: 773 999 973

Přijďte si pro kvalitu.

Texttil „VVlasttaaa“ náměstí Mezi Šenky (vedle masny Sukup) pořá-
dá výprodej sklaadových zásob odděvvů. Slevy 25 % – 70 % na bundy, halenky, saka, kostým-
ky, svetry, košilee, kravaaty, županyy, ppyžama, mikiny a jiné zboží. Slevy se vztahují i na odě-
vy nadměrrných velikosstí! Přijďte se podívat! 

 práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

montáž střešních krytin, oken
tel.: 777 270 338
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz

Kompletní realizace střech

HUBNOUCÍ přřístrojovéé lymfodrennáže 190 Kč/45 mminn.
Vzkaz od zákaznnice: „Nevěěděla jsem, coo čekat. Po 3. aplikaci mi  už byly volné
kalhoty, tak jsem pokkračovala. AA dnes už nemám ani žilky, kterýcch jssem se chtěla 
zbavit.“ O úspěšnostti svědčí i to, že máme pllno. (Proti celulitidě, aaknnéé, otékání no-
hou, posiluje imunitu, regenerujee svalstvo, deetoxikace, více info nna wwwebu salonu.)

AKCE! Úprava nnehtů + lakoování 100 Kčč
pro nevěsty mmodeláž nehhtů, make-up, účesy 
prodloužení řas 
kulma SurfWave (vlny, kteréé vydrží!) 
pedikúra 190 Kčč/h 
solárium s koolagenemm (mizí vráskky, pigmentové skvrrny,, akné již po 
1. aplikaci! díky speciálním čerrveným trubiccím), jen 10 Kč/min..
ZDARMA kávaa, čaj; aktuuální časopissy, dětský koutek

Leja salon Slaviččín, tel. č. 7737 044 8233, www.lejasalon.weeebbly.com

Společnost MORAVVSKÁ VODDÁRENSKÁ, 
a. s., doporučuuje svým zákazníkkům, aby si 
nechali zkontroolovat voodu ve svýých studních 
během jarních měsíců. Zvláště po dlouhém zim-
ním období a tání sněhu můžže dojít ke zzhoršení kvali-
ty vody ve studni. VVoda v souukromých stuudních nepod-
léhá žádné praviddelné povinné kontrole. V České re-
publice je necelých 10 % obyyvatel trvalee zásobováno 
vodou z domovnícch nebo veřejných studdní, vedle toho 
mnoho lidí používáá vodu ze sstudní na chatách a chalu-
pách o víkendech a dovolenných. Mít vlaastní studnu je 
výhoda. Voda je vvždy čerstvvá a nemusí se za ni platit. 
Má to však také ssvá „ale“. Není-li o sttudnu pečová-
no, nemusí být levným zdrojeem dobré vvody, ale zdro-
jem starostí a zdraavotního rizzika. Pouzee laboratorním
rozborem fyzikálnně chemickkých a mikroobiologických 
ukazatelů, které mmusí splňovvat limity daané vyhláškou, 
se dá zjistit, zda jee voda vee studni pitná. Na pohled 
křišťálově čirá vodda může vv sobě skrývvat nebezpečí 
v podobě mikrobiálního zneečištění. Všeechny rozbory 
provádí zkušební laaboratoř aakreditovaná ČIA č. 1446 
MORAVSKÉ VODDÁRENSKÉÉ, a. s., Odddělení kontroly 
kvality vody, e-mail: laboratoore@smv.czz.

Kontakty naa pracoviiště: Laboraatoř Olomouc, 
Dolní novosadská, 779 00 OOlomouc, tel.. 585 412 031-
32/ Laboratoř Prosstějov, v ČOOV Prostějov – Kralický Háj,
798 12 Kralice naa Hané, tel. 582 337 4441 / Labora-
toř Zlín, ÚV Klečůvvka, 763 111 Želechovicce nad Dřevni-
cí, tel: 577 901 654. Zde see domluvítee, kdy si může-
te vyzvednout přippravené lahve (sterilníí vzorkovnice), 
do kterých proveddete odběrr vody z Vaaší studny. Do-
zvíte se jak správnně odběr uuskutečnit a kdy je možné
vzorky donést. Souučástí protookolu o zkouškách je také
interpretace výsleddků a v příppadě vzorkůů, které překro-
čí hygienický limit, je zákazníkům doporručen i vhodný
postup řešení pro zlepšení kkvality vody.

MORAVSKÁ VVODÁRENNSKÁ, a. s. – 840 668 668
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Návrat drobné, milé květiny
Pod kótou 535 nad Nevšovou se nalé-

zá bývalý lom, který v minulosti využíva-
li místní obyvatelé jako zdroj kamene. Za-
čátkem sedmdesátých let zde byl těžen ká-
men na stavbu tzv. strategické cesty, která 
tu končí. Lomy, když se přestanou využívat, 
se brzy stávají útočištěm rostlin a živočichů 
vytlačených z okolní krajiny hospodářskou 
činností. Postupně jak zde narůstala vrstvič-
ka půdy, lom zarůstal smrky a borovicemi, 
vytvořily se zde podmínky pro návrat rost-
lin, které se v této oblasti určitě nacházely 
a ony se vrátily. Po provedené probírce se 
tady ve velkém množství objevila hruštička 
okrouhlolistá a rostliny, které ji doprováze-
jí, patřící do tohoto ekosystému. Je to pře-
devším hruštice jednostranná a plavuň vi-
dlačka, obě taky patří mezi rostliny vzácněj-
ší. Všechny hruštičky jsou rostliny tak tro-
chu tajemné a podobně jako orchideje jsou 
závislé na soužití s houbami (na mykorhi-
ze). Borové lesy v této části Nevšovska hos-
tily taky vzácnou hruštičku zelenokvětou, 

Kalendář 
turisstickkýcch akccííí
7. 4. Vaal. Klobouky – Lačnov – Horní 
Lideč – 100 km

14. 4. VVizovicce – Ubblo – Pozdděcchov – 
Lidečko – 17 kmm

21. 4. SSlavičín – ÚÚjezd – Plooššština – 
Drnovice –– 17 kmm
28. 4. HHorní LLideč –– Ráčné – VVařřákovy 
paseky – KKlášťovv – Louučka – 23 kkmmm

Aktuální informmace ppravidelněě uvádí-
me na infformačční tabbuli na auttobbusové 
zastávce ppřed rradnicíí, popř. naa tel. č. 
605 723 2449, p. Vojtěchh Žallman.

Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody ve Slavičíně pořádá 
v neděli 7. dubna 2013 tradiční Otvírání 
studánek. Připomeneme si třicáté výročí 
registrace tří minerálních pramenů na Li-
povsku a jejich ochrany správou CHKO 
Bílé Karpaty. Tehdy také proběhla úpra-
va prostředního z nich, kterou provedla 
naše základní organizace.

Jako každý rok vyjdeme ze Slavičína 
v 13.00 hodin od radnice. Kdo nebude 
chtít jít pěšky, počká nás ve 14.30 hodin 
na hřišti v Lipové. Odtud půjdeme spo-
lečně ke studánce, u které bude jako kaž-
dý rok krátký kulturní pořad.

Ing. Vojtěch Malík

Otvírání studánek 2013

Už je tomu 11 let, kdy se poprvé rozložilo
ve slavičínské Sokolovně Valašské Křoví – di-
vadelní festival, který od svého zjevení ros-
te a nabírá na síle. A je to právě zájem divá-
ků i divadelníků o tuto akci, který Křoví po-
siluje čím dál tím více a řadí jej k předním 
festivalům tohoto typu v republice. 

A tak jako se pořádající divadlo Sem-
TamFór za těch 11 let rozvíjelo a zařadilo se 
mezi poloprofesionální a nezávislá divadla, 
tak se i Valašské Křoví stalo místem, kde se 
setkávají amatérští divadelníci s profesio-
nály, a právě tato setkání dávají Valašské-
mu Křoví punc něčeho výjimečného. Ten-
to punc má vliv na kvalitu předváděných 
představení a jsme velice rádi, že slavičín-
ští diváci toto oceňují rok od roku vyšší ná-
vštěvností.

Během letošního ročníku
se našim divákům předsta-
vilo celkem 14 představení, 
ve kterých se vystřídalo té-
měř 200 účinkujících. Slavi-
čínský SemTamFór přispěl 
do programu Křoví hned tro-
jicí inscenací, z nichž dvě 
odehrál v premiéře. První 
premiérou byly Pověsti pro 
štěstí, které ve čtvrtek dopo-
ledne zahájily celý festival, 
a druhou premiérou byla 
večerní detektivní komedie 
Past na osamělého muže. 
Třetím počinem SemTam-
Fóru byla sobotní komedie 

Záměna. Pověsti pro štěstí a Záměna se ne-
mohly, z důvodu statusu profesionální in-
scenace, účastnit soutěže a byly na Křoví 
jako hosté, ale Past na osamělého muže si 
krom bouřlivého aplausu vysloužila taky 
celou řadu cen a doporučení na celostátní 
přehlídku Divadelní Piknik Volyně.

Valašské Křoví 2013 je minulostí, a nám ne-
zbývá, než poděkovat všem, kteří se na jeho
průběhu podíleli a tuto akci podporují. Jsou to 
jak obě slavičínské základní školy, tak i Gym-
názium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Junák 
Slavičín, FC TVD, město Slavičín, Zlínský kraj, 
NIPOS-Artama a Ministerstvo kultury ČR. Bez 
těchto všech, a celé řady dalších lidí, by Va-
lašské Křoví nebylo tím, čím je. Ještě jednou 
děkujeme a těšíme se na viděnou v divadle.

Divadlo SemTamFór Slavičín

Valašské Křoví roste již jedenáctým rokem

v současnosti se najdou jenom jednotlivci.
Začátkem podzimu se lom rozzáří červe-

nofi alovou barvou kvetoucího vřesu, rostlin-
ky, která miluje sucho. Drobné kvítky vřesu 
přitahují ve velkém množství hmyz, přede-
vším čmeláky (i ty vzácnější, rokytové), vče-
ly, ale také motýly.  

 Ing. Vojtěch Malík

U minerálního pramene před 30 lety

Hruštička okrouhlolistá


