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Vystoupí:
Folklorní soubor Slavičánekk
MŠ Vlára Slavičín
14.00 hodin: harmonikáři 

Po celý den:
 zdobení kraslic či perníčkků, pletení 
z proutí, z papíru nebo vlny, vyřezávání 
ze dřeva...

Valašský kumšt pro radosť aj užitek
26. března 2015, od 9.00 do 16.30 hodin, Sokolovna Slavičín

k ochutnání: doomácí perníčky, buchty, 
kyselica, koblížky... 
Přijďte se podívat a nasát inspiraci před 
Velikonocemi! 

Prodloužení termínu pro podání přihlášek.
Město Slavičín vyhlašuje v souladu s usta-

novením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územních samosprávných celků, ve zně-
ní pozdějších předpisů, výběrové řízení na ob-
sazení pracovního místa:
VEDOUCÍ ODBORU EKONOMICKÉHO
MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLAVIČÍN
druh práce:
 jednosměnný provoz, plný pracovní úva-
zek
vykonávaná činnost: 
 sledování a analýza aktuální fi nanční si-
tuace města 
 sestavování návrhu rozpočtu města
 zabezpečování hospodaření podle roz-
počtu
 kontrola čerpání rozpočtu města a vedení
přehledů o jeho plnění
 zpracovávání fi nančních analýz
zajištění fi nančních vztahů města se státem
a krajem, dobrovolnými svazky obcí a další-
mi subjekty
 zabezpečení fi nančních a ekonomických
vztahů k příspěvkovým organizacím města

a obchodním společnostem založeným nebo
zřízeným městem
pracovní poměr: 
na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 mě-
síců (§ 35 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších před-
pisů)
nástup od 1. dubna 2015
platová třída:
11. platová třída, nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců, pří-
loha č. 2
místo výkonu práce:
město Slavičín, pracoviště Městského úřa-
du ve Slavičíně
zákonné předpoklady pro vznik pracov-
ního poměru:
splnění předpokladů stanovených § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, tj.:
fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky nebo cizím státním obča-
nem s trvalým pobytem v ČR 
věk minimálně 18 let

způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
ovládání jednacího jazyka
splnění dalších předpokladů pro výkon 
správních činností stanovených zvláštním 
předpisem
splnění předpokladů stanovených záko-
nem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé 
další předpoklady pro výkon některých funk-
cí ve státních orgánech a organizacích České 
a Slovenské Federativní Republiky, České re-
publiky a Slovenské republiky, ve znění poz-
dějších předpisů
požadavky pro vznik pracovního poměru:
vysokoškolské vzdělání ekonomického 
směru 
praxe v oboru minimálně 5 let
praxe ve veřejné správě výhodou, ale ne 
podmínkou 
znalost fungování principů ve veřejné 
správě
znalost problematiky hospodaření územ-
ně samosprávných celků (v oblasti účetnic-
tví, rozpočtové skladby, daní, příspěvkových 
organizací apod.) 
zvláštní odborná způsobilost některé ze
správních činností výhodou, ale ne pod-
mínkou 
organizační a řídící schopnosti; zkušenos-
ti v řízení a vedení zaměstnanců výhodou
dobré komunikační, prezentační a vy-
jednávací schopnosti v písemném i mluve-
ném projevu
zájem o obor 
zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, 
samostatnost, pečlivost, fl exibilita, loajalita
používání a znalost běžného kancelářské-
ho software (zejm. MS Offi ce, Internet) a eko-
nomického software 
 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní
schopnost řízení referentského vozidla)

Uchazeči předloží písemnou přihlášku 
na předepsaném formuláři doplněnou o:
vyplněný osobní dotazník na předepsa-
ném formuláři
strukturovaný životopis s údaji o dosavad-
ních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání
originál výpisu z evidence Rejstříku tres-
tů ne starším než 3 měsíce 

Příslušné formuláře jsou k dispozici 
na www.mesto-slavicin.cz nebo u tajemní-
ka MěÚ Slavičín.

Přihlášku včetně stanovených příloh za-
sílejte nebo osobně odevzdejte nejpozději 

Výběrové řízení – vedoucí odboru ekonomického
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resu: město Slavičín, k rukám tajemníka,resu: město Slavičín k rukám tajemníka
Osvobození 25, 763 21 Slavičín. 

Zalepenou obálku označte v levém hor-
ním rohu heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚRO-
VÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ EO“.

Svoz tříděného odpadu
 plasty (žlutéé pytle) a nápojovvé kartony 
(oranžové pytlle): 18. 33.
papír (modrré pytle)): 25. 3.

přiznání k dani z příjmů
Informace k podání 

Finanční úřad v Luhačovicích bude 
v době výběru daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za zdaňovací období
roku 2014 poskytovat veřejnosti informace
a nezbytnou součinnost potřebnou k řádné-
mu splnění podání daňového přiznání. Tato 
služba bude poskytována i na Městském úřa-
dě ve Slavičíně (kancelář č. 107 v I. patře bu-
dovy radnice), a to dne 19. března 2015, tj.
ve čtvrtek, v době od 8.00 do 16.00 hodin. 
Služba bude zahrnovat zejména distribuci
daňových přiznání, poskytnutí základních
informací k vyplnění daňových přiznání 
a převzetí daňových přiznání a případnou
kontrolu jejich formální správnosti.

FÚ Luhačovice

rozvoje bydlení města Slavičín
Poskytnutí půjček z Fondu

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

Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým
nebo právnickým osobám na tyto účely:
 na vznik nového bytu ve stávajícím byto-
vém nebo rodinném domě
 na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém
nebo rodinném domě
 na výměnu oken u domu staršího 15 let
na obnovu střechy starší 15 let
na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkos-
ti domu staršího 10 let
na zateplení obvodového pláště domu
staršího 5 let
na obnovu fasády domu včetně klempíř-
ských prací
na zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě
na opravu a rekonstrukci havarijního sta-
vu balkonů a lodžií
na vybudování nebo rekonstrukci koupel-
ny nebo sprchového koutu
na vybudování WC
na rekonstrukci bytového jádra vč. vyzdě-
ní, na výměnu sanitární keramiky a vodovod-
ních baterií
 na instalaci solárních panelů pro ohřev
teplé vody a vytápění

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

Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny na úřední desce města Slavičín. Infor-
mace a tiskopisy k podání žádosti poskytuje
ekonomický odbor MěÚ Slavičín, Bc. Jana
Latináková.

Žádosti se přijímají v termínu od 2. břez-
na 2015 do 3. dubna 2015 poštou nebo v po-
datelně MěÚ Slavičín.

hasiče pro jednotku SDH
Město Slavičín přijme 

Město Slavičín přijme hasiče pro Jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů města Slavi-
čín kategorie JPO II s pohotovostí.

Výkon služby bude prováděn formou prá-
ce konané mimo pracovní poměr.

Požadavky na členy jednotky z hlediska
potřeb a charakteru výkonu služby:
věk nad 18 let
 zdravotní způsobilost
 zájem o práci v oblasti požární ochrany
 zodpovědnost
 bezúhonnost
Výkon služby v jednotce zahrnuje:
absolvování základní odborné přípravy 
pracovní pohotovost v místě bydliště nebo
jiném místě tak, aby nebyl ohrožen výjezd
jednotky
údržbu požární techniky a věcných pro-
středků požární ochrany 
pravidelnou odbornou přípravu

K výkonu služby je třeba souhlas zaměst-
navatele.

Zájemci se mohou hlásit na MěÚ Slavičín 
u Mgr. Ivy Florešové, vedoucí odboru správ-
ního, dveře č. 108, telefon: 604 341 480 nebo
u velitele jednotky Martina Lutonského, tele-
fon: 775 987 805.

Ptají se lidé…
Slyšela jsem, že na hotelu bude drogerie.

Je to pravda?
Nová drogerie by měla vzniknout nad Al-

bertem. Podle sdělení vlastníka objektu by to
měla být drogerie TETA.

Hotel je v majetku města a v současné době
je zavřený. Potřebuje poměrně nákladnou re-
konstrukci, aby z něj bylo důstojné ubytovací
zařízení. Rada města tuto otázku řeší vč. mož-
nosti hledání nového vlastníka či provozova-
tele. Proto byl vypsán záměr na prodej nebo
dlouhodobý pronájem hotelu. Návrhy zájem-
ců rada města posoudí a dále rozhodne o dal-
ším postupu. Stávající kapacita hotelu je pro
potřeby ubytování nadbytečná. V úvaze je pře-
měna další části hotelu na nebytové prostory
s cílem zachovat v objektu část ubytovacích
kapacit. Jaké bude konečné řešení v součas-
né době nevíme, ale rádi bychom měli v ho-
rizontu poloviny letošního roku rozhodnuto,
jaké budou další kroky. O výsledku budeme
samozřejmě informovat.

Jaký bude další osud Army parku? Pokro-
čila nějak jednání s majitelem pozemků?

V uplynulém období bylo v Army parku 
tak nějak „ticho po pěšině“. Záležitost po-
zemků řešena nebyla, Army park fungoval, 
kynologové také. V závěru roku 2014 se opět 
ozval majitel pozemků s tím, že chce věc ře-
šit. Buď ať město prodá své budovy a stav-
by majiteli pozemků nebo ať platí za pozem-
ky nájem. Další variantou samozřejmě byl 
prodej pozemků městu. Město své budovy 
prodat nechtělo, protože pak bychom ztra-
tili vliv nad tím, co se vůbec v areálu děje 
a jaké bude jeho budoucí využití. Odstrašu-
jících příkladů z některých měst jak tako-
vé areály dopadají, kdo a za jakých podmí-
nek je tam pak ubytován atd., je dost a dost.  
Některá města následně pak kupovala are-
ály raději za násobek ceny zpátky, jen aby 
se zbavila sociálních problémů s nepřizpů-
sobivými občany.

Vedli jsme proto jednání o prodeji po-
zemků, které skončilo dohodou o kupní 
ceně. Město Slavičín tedy odkupuje pozem-
ky v areálu Army parku a částečně i mimo 
něj. Pozemky mimo areál budou použity pro 
realizaci komplexních pozemkových úprav 
v Divnicích. Pozemky v areálu budou dál 
sloužit svému účelu. Vlastnictví pozemků 
nám otevře cesty k rozvoji areálu a případ-
ně také k možným dotacím. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka 

VV předchozzíích le-
techh byly obbččanům 
k beezplatnémuu užívá-
ní zaapůjčeny koommmposté-
ry zaa účelem kommmposto-
vání biologickéhhooo odpa-
du zz domácnossttí a za-
hradd. Vzhledemmm k vel-
kémuu úspěchuu a pře-
trvávvajícímu zájjmu ze 
stranny občanů ssee měs-

to pokusí zzískatt z Operačního prroggramu 
Životní prrostředdí pro zzájemce daalššší kom-
postéry.

Pokud chcette třídit biologickkyy rozlo-
žitelný oddpad aa máte zájem o zaappůjčení 
kompostérru, koontaktuujte do 13. bbbřezna 
2015 Měsstský úúřad SSlavičín, Odbbor ži-
votního prostřeedí a spprávy majeettkku (pí-
semně nebbo e-mmailem nna podatelnnaaa@mes-
to-slavicinn.cz). V přihhlášce uveďďttee Vaše 
jméno, přííjmení, adressu trvaléhoo bbbydliš-
tě, případnně adrresu, kdde bude kommmmpostér 
umístěn, vv přípaadě, žee se neshoddujje s ad-
resou trvaalého bydlišttě, a požaddoovanou 
velikost kompostéru 6600 l a 900 ll.

O úspěěšnostti žádossti Vás buddeeme in-
formovat.

Odbor innnvestic

– poslední příležitost!
Zapůjčení kompostérů 
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březen/2015

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Odevzdání přihlášky na střední školu
do 15. března 2015 na adresu školy (Školní
822, 763 21 Slavičín) nebo osobně na sekre-
tariátu pro obory: 
Gymnázium:
 osmiletý studijní obor pro žáky 5. tříd
 čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd
(profi lace na přírodovědné předměty a in-
formatiku, profi lace v jazycích s možností
přípravy na státní jazykové zkoušky JA, JN,
JF, JŠ, JR, L)
SOŠ:
 maturitní obory – mechanik seřizovač,
informační technologie
 podnikání – nástavbové studium pro vy-
učené
 učební obory – obráběč kovů, instalatér,
elektrikář, kuchař-číšník, automechanik

í Mooderní strooojařina ppro dosspělé, rreeegistračční 
p jčísslo pprojekttuu CZ.1..07//3..2.03//0004.0047 

Škola realizuje projekt „Moderní stroja-
řina pro dospělé“, který je zaměřený na pod-
poru dalšího vzdělávání.
Cílem projektu je:
podpořit dostupnost a rozsah nabídky dal-
šího vzdělávání na Gymnáziu JP a SOŠ Slavi-
čín v oblasti moderního strojírenství a zvý-
šit odborné znalosti lektorů vzdělávání do-
spělých ve využívání moderních technologií
 účastníkům kurzů přiblížit dnešní moder-
ní technologie, které se využívají ve strojí-
renské výrobě a umožnit jim rozšířit si svou
kvalifi kaci v jednotlivých výukových modu-
lech a zlepšit tak své postavení na trhu práce

V lednu a v únoru 2015 jsme v rámci pro-
jektu realizovali pilotní ověření následují-
cích výukových modulů:
 Programování CNC – FANUC
 Seřízení a obsluha CNC stroje
 Moderní metody řezání materiálu a po-
pisování dílů laserem
 Moderní metody výroby modelů 3D tis-
kem

Pro další vzdělávání dospělých máme dále
připraveny také výukové moduly:
 CAD – Modelování součástí a tvorba vý-
kresové dokumentace
 CAM – Tvorba programu pro CNC stroj

Nabídka výuky moderních technologií
je zaměřena pro uchazeče, kteří jsou vyuče-
ni ve strojírenských oborech nebo dosáhli
středního vzdělání technického charakteru,

mají základní znalosti ovládání PC a chtějí
si své dosavadní znalosti rozšířit o znalos-
ti nových technologií, metod a výrobních
postupů, které jejich předchozí výuka ne-
mohla zahrnout.

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

Přřípraavné kkuuurzy k PPZ

Škola nabízí zdarma přípravné kurzy v bu-
dově gymnázia pro žáky, kteří budou absol-
vovat přijímací zkoušky  na naší škole v obo-
rech gymnázium, mechatronik, informační
technologie. Každou středu od 13.30 hodin
v budovách gymnázia i SOŠ.

Ússpěcchy gymmmmnazistůů

Okresní kolo olympiády v jazyce českém
Poděkování za výbornou reprezentaci ško-

ly v okresním kole Olympiády v českém jazy-
ce 2. kategorie patří Elišce Hercové, která zís-
kala 2. místo s postupem do krajského kola,
Bětka Šuráňová skončila čtvrtá.
Okresní kolo v olympiádě jazyka němec-
kého

V okresním kole Konverzační soutěže JN
ve Zlíně se na vynikajícím 1. místě umístila
naše studentka Magda Helísková z třídy kvar-
ta a postupuje do krajského kola.
Krajské kolo volejbalu dívek

V krajském kole volejbalu dívek střed-
ních škol, které se uskutečnilo 10. února
2015 ve Valašském Meziříčí, získaly gymna-
zistky 4. místo.

Pleesy školy

V sobotu 31. ledna 2015 se naši studenti
podíleli na organizaci plesu města Slavičín.
V pátek 6. února 2015 se v sále Sokolov-
ny uskutečnil tradiční ples studentů školy or-
ganizovaný Asociací rodičů a přátel školy.

Prrojekktová ččiinnost

Zlínský kraj zveřejnil výzvu na podpo-
ru EVVO a prevence sociálně patologických
jevů. Naše škola podala dva projekty v celko-
vé výši 130 000 Kč.
Škola podala projekt Erasmus plus k zapo-
jení studentů do mobilit s partnery z Němec-
ka, Itálie, Slovenska. 

....co bbylo....ccco je...cco bbudee...

Průběžně probíhají na školských zaří-
zeních programy specifi cké primární pre-
vence zaměřené na řadu různých riziko-
vých typů chování jako je agrese, šikana,
kyberšikana, rasismus a xenofobie, zá-
školáctví, závislostní chování, spektrum
poruch příjmu potravy apod. Pravidelná

spolupráce je s 16 školskými zařízeními 
v regionu. Programy zahrnují nejen jednot-
livé typy rizikového chování, ale i rozvoj 
komunikativních dovedností, zvyšování se-
bedůvěry, sebejistoty, nácvik sociálních do-
vedností, nácvik schopnosti čelit tlaku rizi-
kových vrstevníků apod.
V březnu proběhne další vzdělávání pěs-
tounských rodin. 
Pokračuje celoroční hra „Měšec pro chyt-
ré hlavy“. Každý měsíc jiné téma, jiné akti-
vity – jedna hlavní a čtyři dílčí.
Témata, která už proběhla, byla zaměře-
na na nebezpečí internetu a sociálních 
sítí, na řešení konfl iktních situací, na vrs-
tevnické vztahy, vhodnou komunikaci, 
zdravý životní styl a závislostní chování. 
Právě probíhá Měšec měsíce března na téma: 
„Lžeme – a proč?“. Měšce jsou vystaveny 
v zařízení a prozatím je jich celkem 6. Celko-
vé vyhodnocení proběhne v červnu.
O jarních prázdninách bude otevřeno 
standardně, mimo pondělí 9. března 2015. 
Zaměření jednotlivých dnů: úterý – tvořivá 
dílna, středa – společenské a deskové hry, 
čtvrtek – testy, kvízy pro chytré hlavy, pá-
tek – fi lmový klub.
Proběhne velikonoční nocovka v klu-
bu – termín 1. dubna 2015. 
Trochu v předstihu bychom chtěli infor-
movat i o konání příměstských táborů, mož-
ná to pomůže pro naplánování letních prázd-
nin vašich dětí. 

I. termín – příměstský tábor Kamarád: 
od 2. do 10. července 2015. Tento termín je 
rozdělen v podstatě do dvou týdnů, vzhle-
dem k tomu, že nám tam vychází státní svá-
tek na pondělí 6. července. Příměstský tá-
bor bude trvat nikoliv pět pracovních dnů, 
ale šest. 

II. termín – příměstský tábor Kamarád: 
od 3. do 7. srpna 2015. 

Pro cíllovou ssskupinuu 
j7 –– 155 let reeeaalizujemme::

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
specifi cké programy primární prevence 
Jsme:
držitelem „Pověření pro výkon sociál-
ně-právní ochrany“
držitelem „Certifi kátu odborné způsobi-
losti na programy specifi cké primární pre-
vence poskytované v rámci školní docházky“
 registrovanou sociální službou
Naše metody práce – zážitkové programy, 
konzultace, individuální a skupinová práce, 
verbální a neverbální aktivity, psychosoci-
ální hry. Celkově klademe důraz na aktivi-
ty vedoucí k posílení vzájemné komunikace, 
spolupráce, sebehodnocení, zdravé sebevě-
domí, uvědomění si individuality ale i při-
způsobení se skupině.

Podrobné informace k činnosti zařízení 
jsou na webových stránkách. 

Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporu-
jí: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Zlínský kraj, město Slavičín.

K o n t a k t :  P o r a d e n s k é  c e n t r u m 
R-Ego Slavičín, nám. Mezi Šenky 19, 
telefon: 577 341 446, 732 713 014, e-mail: 
pc.r-ego@tiscali.cz, www.r-ego.cz.

centrum R-Ego
Poradenské
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ZŠ Slavičín-Vlára

Lyžařský výcvik

Beseda – Cesta přes kontinenty

1. míssto v ookkkresnímm koole 
y p y j yOllymppiády zz českéhho jazyyka

Tak jako staleté hrady a zámky mají své
bezhlavé rytíře a bílé paní, i Slavičín má
své staleté strašidlo. A že se mu u nás líbí!
Nevěříte? Tak o tom Vás přesvědčí „Deník
ne tak obyčejného strašidla“ – vítězná to
práce Patricie Houžvové, žákyně 9.C ZŠ
Slavičín-Vlára. Ve čtvrtek 5. února 2015 se
společně s dalšími 60 žáky snažila vypořádat 
se záludnostmi jazyka českého v okresním
kole Olympiády z českého jazyka v ZŠ
Brumov-Bylnice. Součástí olympiády byla
i slohová práce, která se Patricii podařila
ze všech zúč astněných nejvíce. A protože
i ostatní úkoly zvládla na výbornou, přestože
nebyly zrovna jednoduché, dosáhla na metu
nejvyšší – obsadila 1. místo. Patricii proto
velmi blahopřejeme a všichni budeme držet 
palce i v kole krajském. 

(Vítěznou práci si můžete přečíst na www.
zsslavicin.cz/aktuality).

Mgr. Ludmila Jandíková

Ceesta přes kkkoontinennty

Vždycky nás potěší, když k nám zavítají
naši bývalí žáci. A pokud se navíc podělí
zajímavým způsobem o své nevšední zážitky
i úspěchy a obohatí tak výuku zeměpisu o za-
jímavé informace, které nejsou v učebnicích,
je to to nejlepší setkání. Ing. Magdaléna
Štokmanová si připravila ze svých cest 
po různých kontinentech světa povídání a ob-
razové materiály. Žáci 6. ročníku se dozvěděli
zážitky z pobytu a cestování po Austrálii
a Novém Zélandu. Sedmáci si ještě vyslechli
přednášku o Jižní Americe, konkrétně o Mexi-
ku, Peru, Bolívii, Kolumbii a Argentině, které
Magdaléna navštívila 4 roky po sobě a strávila
zde 3,5 měsíce. Všechny informace o krásách 
vzdálených zemí, ale i o způsobu života tam-
ních obyvatel doplněné pěknými fotografi emi
byly velmi pozoruhodné a poučné. A tak, ač
byl pátek 13., smůlu našim žákům rozhodně
nepřinesl, právě naopak. S Magdalénou kolem
světa se i ve škole cestovalo skvěle.

Mgr. Naďa Zemánková

Exxkurzze devváááťaků ddo TTVDD

V pátek 6. února 2015 se uskutečnila exkurze
vycházejících žáků 9. tříd do největšího
slavičínského podniku TVD.

Zájemci o technické obory si v rámci
výchovy k volbě povolání prohlédli všechny
provozy s odborným komentářem pracovníků
TVD. Ve dvou skupinách sledovali moderní
zpracování kovů pomocí počítačem řízených
strojů. Nejvíce všechny zaujalo řezání
pomocí laseru, nové automatické stroje
i velmi příjemné pracovní prostředí. Na závěr
proběhla krátká beseda, ve které zaměstnanci
TVD odpovídali na dotazy žáků. Cílem
exkurze bylo motivovat žáky ke studiu tech-
nických oborů a zvýšit jejich zájem zejména
o strojírenskou oblast.

PaedDr. Karel Máťa

Lyžžařsský výýccvvik

V týdnu 18. – 23. ledna 2015 se 44 žáků
7. ročníku zúčastnilo lyžařského výcviku,
který tradičně probíhal v rekreačním
středisku Lúka Soláň-Bzové ve Velkých
Karlovicích. 

I když přírodní sněhová pokrývka neby-
la úplně ideální, celý týden žáci lyžovali
na uměle zasněžené sjezdovce areálu.
V podvečerních hodinách pak byla vedoucími
kurzu připravena teoretická  průprava týkající
se lyžařské výzbroje a výstroje, carvingového
oblouku a základů první pomoci. Středeční
odpoledne patřilo aktivnímu odpočinku – pěší
turistice s výšlapem na Soláň. Samozřejmostí
byly čtvrteční závody jednotlivých družstev
s vyhlášením výsledků, předáním odměn
a očekávaným společenským večerem s dis-
kotékou.

Potěšující bylo, že „své žáky“ na kurzu
navštívili jejich třídní učitelé PaedDr. Karel
Máťa a Mgr. Gabriela Šuráňová. V den
odjezdu bylo na všech absolventech vidět, že
se lyžování stalo oblíbeným sportem i pro ty,
kteří stáli na lyžích poprvé. Letošní lyžařský
kurz dopadl opět „na jedničku“.

Za všechny zúčastněné žáky i učitele
děkujeme panu Jiřímu Vránovi, který spon-
zorsky zajistil přepravu lyžařské výzbroje
a výstroje. Mgr. Aleš Ptáček, vedoucí kurzu

Skkautíík 2011555 

Letošní sněhová nadílka umožnila 
dětem školní družiny vrátit se po letech 
k oblíbenému sportovnímu klání Skautík 
2015, který se uskutečnil 3. února v městském 
parku. Letošním maskotem závodu hlídek 
byl zvolen Jáchym Julínek z 2.B. Soutěžící to 
neměli vůbec jednoduché. Mezi nejobtížnější 
disciplíny patřily převoz raněného na bo-
bech a přenášení raněného ve dvojicích. 
Mnohé úkoly daly dětem opravdu zabrat, 
ale i tak bylo o zábavu a dobrou náladu 
postaráno. Nejúspěšnější závodníci získali 
kromě diplomu i drobné ceny a na všechny 
zúčastněné čekala sladká odměna.

Mgr. Jana Surá

Zaa oponou žžžáákovskkéhoo paarlameennntu

Žákovský parlament zná u nás ve škole 
každý. Dává o sobě vědět pravidelným 
hlášením ve školním rozhlase, na stránkách 
školy a informacemi na nástěnce. Kromě 
pravidelných schůzek v posledním půl 
roce zvládl zorganizovat mnoho akcí pro 
naše žáky. Převládaly spíše ty sportovní 
– přespolní běh, turnaje v sálové kopané 
a ve fl orbalu. Ne každý má talent na sport, 
a tak myslíme i na nesportovce. Pro ně 
jsme zorganizovali turnaj v oblíbených 
piškvorkách. Úspěšný byl také turnaj 
v páce. Celoročně soutěžíme o nejhezčí 
třídu a díky adopci na dálku pomáháme 
Ibrahimovi, který může chodit už šestý rok 
do školy. 

Svůj talent a schopnosti nám naši spolu-
žáci budou moct předvést v připravovaném 
celoškolním programu Základka má talent. 
Aktivit žákovského parlamentu během roku 
je mnohem více, tohle je jen malý zlomek. 

Marie Koudelová, 
předsedkyně žákovského parlamentu
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Slaaviččínský šššikula –– 155. roočník 

Setkání modelářů i jejich příznivců se
uskuteční v budově Sokolovny poslední
březnový víkend, tedy 27. – 29. března 2015.

Zveme všechny modeláře, aby přišli vy-
stavit své modely a širokou veřejnost k ná-
vštěvě. Také letos se bude na co dívat. Ti,
co přinesou své modely, budou mít šanci
vyhrát nějakou z mnoha cen, které budou
připravené. Aktivní podporu této akci při-
slíbili modeláři z celé Moravy. Také z čes-
kých zemí k nám do města přijedou šikulo-
vé se svojí kolekcí papírových modelů. Ná-
vštěvníci také uvidí ukázku práce při stav-
bě plastikových i papírových modelů, ukáz-
ky uniforem a militarií, chybět nebudou ani
už „tradiční“ RC modeláři se svými staveb-
ními auty, těšit se můžou i příznivci želez-
ničních modelů na funkční kolejiště. Drob-
ná překvapení nejsou vyloučena...

V sobotu 28. března 2015 je otvírací doba
pro veřejnost od 10.00 do 15.00 hodin, v ne-
děli 29. března 2015 od 8.00 do 12.00 hodin.
Vše důležité bude ještě uvedeno i na pla-
kátech.

Všechny srdečně zve celý realizační tým!

Ússpěcchy šacchhhového krooužku 
ppři DDDM Slaavvičín
 17. ledna 2015: Okresní žákovská liga – Ko-
márno, ml. kategorie: 1. místo – Tomáš Hof-
schneider, 5. místo – Petr Hofschneider, st.
kategorie: 7. místo – Tobiáš Drápala
 14. února 2015: GRAND-PRIX – Zlín-Male-
novice, ml. kategorie: 9. místo – Tomáš Hof-
schneider
 21. února 2015: Okresní žákovská liga –
Kroměříž

Šachisté se dále zúčastní dne 7. března 2015
turnaje VASTO tour v Jablůnce a 28. března
2015 je čeká Krajský přebor družstev mlad-
ších žáků. 

DDDM informmmuuje

První jarní paprsky už nám zahřívají líč-
ka a na stromech už také čekáme první zele-
nající se lístky. Když se poohlédneme zpět 

k únoru, kdy jsme s dětmi prožili mj. báječné
pololetní prázdniny, vzpomeneme si i na to,
že nám v kalamitním počasí nepřijel auto-
bus. A podnik ČSAD poslal autobus speciál-
ně pro nás do Valašských Klobouk, kde jsme
měli zajištěné kino. Tímto bychom ČSAD
chtěli jménem celého Domu dětí moc podě-
kovat za velkou ochotu a pomoc.

S jarem přichází pro děti i jarní prázdni-
ny, na které se samozřejmě moc těší. A jak
jsme již napověděli v minulém zpravoda-
ji, letos poprvé na děti čekají tyto prázdni-
ny ve formě příměstského tábora. Těšit se
mohou na spoustu her, soutěží, výtvarné-
ho tvoření, bowling, výlet do kina, brusle-
ní v Brumově...

K dalším březnovým akcím patří:
ve dnech 7. a 14. března 2015 se uskuteční
kurz REIKI v DDM, pod vedením p. Leoše
Kranze. Dne 20. března 2015 se koná Veli-
konoční tvořílek.

To je tedy z naší nabídky ze začátku břez-
na. A na konci nás čeká další ročník Slavičín-
ského šikuly, což je v našem městě již tradič-
ní modelářský svátek. O tuto akci projevují
zájem nejen modeláři z našeho města a kra-
je, ale v podstatě z celé republiky. V tomto
měsíci máme již v plném proudu rozjeté pří-
pravy na letní prázdniny, které svou nabíd-
kou budou pro děti opět velmi lákavé. Přes-
né informace k nabídce jarních prázdnin
najdete na webových stránkách DDM Sla-
vičín. Děti je dostanou s dostatečným časo-
vým předstihem prostřednictvím hlášení
ve školním rozhlase i letáčku.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

Vzdělávacího střediska
Informace

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, vazba dokumentů do plasto-
vých kroužků, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky –

30 hodin – 1 000 Kč
 V z d ě l á v a c í  k u r z
„ A d m i n i s t r a t i v a “  –
20 hodin – 500 Kč
 Základy práce na počíta-
či – 20 hodin – 500 Kč
 Práce na PC pro pokroči-
lé – 20 hodin – 700 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
Nutný počet pro otevření kur-

DDM Slavičín
zu je minimálně 8 účastníků. Hlaste se na te-
lefonním čísle 577 342 822, 739 095 315 nebo 
přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Používá-
me různé kreativní techniky. Bližší infor-
mace: paní lektorka Eva Bartošová, telefon: 
777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově vile, 
v prvním podlaží. 

Plán aktivit na březen: 3. března – jar-
ní drátkování, 10. a 17. března – dekorace ze
sena, 24. a 31. března – šité jarní dekorace

M
Program MC Slavičín na březen 2015Program MC S
Po 2. 3. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti
(Hlemýžď)
Út 3. 3. 10.00 hod. – Čtenářem od batolete,
13.00 hod. – Volná herna, 15.00 – Hrátky pro 
všestranný rozvoj pro 2 – 3 leté děti
St 4. 3. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
 Čt 5. 3. 10.00 hod. – Přednáška na téma 
Proč zařadit zelené potraviny do našeho ži-
vota, 13.00 hod. – Volná herna, 15.00 hod. 
– Hrátky pro všestranný rozvoj 4 – 6 leté děti
Pá 6. 3. 10.00 hod. – Miniškolička (malu-
jeme a vymalováváme)
Od 9. 3. do 13. 3. 2015 ZAVŘENO – jar-
ní prázdniny
Po 16. 3. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti
(Ptáček)
 Út 17. 3. 9.00 hod. – Beseda o plavání dětí 
s rodiči, 13.00 hod. – Volná herna, 15.00 hod. – 
Hrátky pro všestranný rozvoj pro 2 – 3 leté děti 
St 18. 3. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
Čt 19. 3. 9.00 hod. – Den krásy s kosmeti-
kou Mary Kay, 13.00 hod. – Den krásy s kos-
metikou Mary Kay
Pá 20. 3. 10.00 hod. – Miniškolička (bás-
ničky a písně s pohybem)
Po 23. 3. 10.00 hod. – Hudební miniškolička 
 Út 24. 3. 10.00 hod. – Pohybové hrátky
pro 2 – 3 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
St 25. 3. 10.00 hod. – Pohybové hrátky 
pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
Čt 26. 3. 10.00 hod. – Tvořílek pro 1 – 2 leté
děti (Sluníčko), 13.00 hod. – Volná herna, 15.00 
hod. – Pohybové hrátky pro 4 – 6 leté děti, 
Pá 27. 3. 10.00 hod. – Tvořílek pro 2 – 3
leté děti (stavíme ze stavebnic) 
Po 30. 3. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti 
(Kytičky) 
Út 31. 3. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 2 – 3 leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna

Každé odpoledne je od 15.00 hodin stej-
ný program jako dopoledne (bližší informa-
ce na FB stránkách).

Více informací: web: http://mc.slavicin.
org/, facebook: Mateřské centrum Slavičín, 
telefon: 778 468 820. 
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V Z P O M Í N Á M E

Dnne 14. březzna 2015 uplyne
77 smuuutnýýých let od úmrtí mého manžela, 

paana RRostttislava KOONEČNÉHO
ýýý

 ze Šanova.
Dneee 4. března 2015 by se dožil 83 let.

Kdo jsteee ho znali, vzpomeňte se mnou. 
S lláskou a úúctou vzpomíná 

manželkaa Drahoslava.

Dne 8. bbřeznzna 2a 2a 2015015015 
vzpppomememenemnn ee 1. výroýroročíčí čí úmúmúmrmrtí tí t

panpanpanaa a RadRadRadka kaka BAARBA CUCUCCHAAA z z z DivDivDivD nicnic. 
S lS lS lS áskáskáskou ouu a úa úa úctoctoctou vu vu vzpozpomínmínnajíajíají a  a  a za za za z tictichouhou 

vzpvzpvzpomíomíomínkunkunku dě dě děkujkukují mí mamiamiminkankanka, druružka ka
Irererena,na,na  brbr bratratratr s s  s rodrodrodinoinoin u, u, MíMíčMí ovi, Dopipitovtovi 

a oa oa ostastastatníttní ro ro indinina.

Dne 26. bbřezna 2015 
by se ddožil 80 let 

pan FFraF nnntišek TOMÁNEK
y

 z Rokytnice. 
Kdo jstte ho znali, 

věnujte mu ticchou vzpomínku. 
pS láskou a úúctou vzpomíná 

manželka a ddcery s rodinami. 

DDne 7. března 20155 uplyne 15 smutných 
let, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel a tatínek, 
pan Vít KILIIÁN

ý
 z Nevšové. 

SS láskou a úctou vzzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkuují manželka, dcera
Zuzanka s rodinnou, dcera Marcelka 

a baabička. 

 Dne 5. března 2015 
vvzpomeneme 5. výročí úmrtí

pana Otty KOSEČKA
ý

. 
SS úctou vzpomínají manželka, 

dcera a synové s rodinami.

Dne 7. března 2015 
by se byl dožil 70 let 

náášnáš milý manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef JANEČKA. 

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami. 

Dne 4. března 2015 
vvzpomeneme 1. výročí úmrtí
ppana Vojtěcha GOLDBACHA

ze Slavičína. 
SS lláskou na něj stále vzpomínají

mmaanželka, synové Roman a Pavel, 
ssnnachy, vnoučata Marek, Kamil, 

PPetr, Nela a ostatní příbuzní. 

Dne 8. března 2015 
uplyne 15 let od úmrtí

ppanna Antonína STRÁŽNICKÉHO
p y

a dnne 2. dubna 2015 to bude 1 rok, 
co nás navždy opustila

paní Marie STRÁŽNICKÁ
y pp

. 
Kdo jste je znali, 

vvěnujte jim tichou vzpomínku.
S lááskou a úctou vzpomínají dcery 

s rodinami. 

ne 24. března 2015D
meneme 1. smuttné výročí vzpoom

úmrtí panna Aloise SVITÁKKA z Petrůvky. 
ctou vzpomínaají synové Radek S láskou aa úc
man a ostatní ppříbuzní. a RRom

všem, kteří dooprovodili naši Děkujemme 
anímaminku,, pa  Ludmilu CCHARVÁTOVOU

p

ední cestě. Takké jsme vděčnína její poosle
ou soustrast a kkvětinové dary. zaza projeveeno
me MUDr, Rommanu Űberallovi DálDále de ěkuujem

yp j

eří nám s péčí o ni pomohli.a všem, kte
armoucená roddina. Za

estou chceme poděkovat Toutoo c
teří v úterý 17. února 2015 všem,, kt
vodili na posleední cestědopprov

paaní Zdenku VÁVRROVOU
p

. 
me také za projeevy upřímnéDěkujeem

trasti a květinoové dary.souust
armoucená roddina. Za

Dne 9. bbřezna 2015 uplyne 20 let, 
kdy nás navvždy opustila naše mmaminka, 
paní Emilie SLOVÁKOVÁ

y p
 ze SSlavičína.

Dne 8. duubna 2015 vzpomenneme již
12. výročí, kdy nás navždy opustil

náš tatíneek, pan František SSLOVÁK
y p

ze Slavičína.
S láskou a úctu vzpomínají dětii František, 

Milann a Ludmila s rodinaami.

DDne 26. března 2015 
si připomeneme 25. výročíí úmrtí 

pana Rudollfa MOUDŘÍKA
p p ý

 z RRokytnice. 
Dne 2. břřezna 2015 to bude jjiž 5 let, 
co nás naavždy opustil jeho syn, pan nn

RRudolf MOUDŘÍK
y p j

. 
S láskouu a úctou vzpomíná rodina

Mouddříkova a Juřenčákoova.

Dne 22. bbřezna 2015 vzpommeneme 
1. smuutné výročí úmrtí ppana 

Josefaa VAVRYSE ze Slaviččína. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňtee s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají mmanželka, 
dcera, vnuk a vnučka s roddinami.

Dne 30. března 2015 uplynouu 3 roky 
od doby, kdy nás navždy opusstila naše 

milovaná maminka a babbička, 
paní Eva VÁŇOVÁ ze Slavvičína.

S láskou a úctou stále vzpomínnají manžel
a děti s rodinami. 

Společenská kronika
NAROZENÍ – LEDEN
Aleš a Petra Mlíčkovi – syn Vojtěch
Jan a Aneta Janečkovi – dcera Anna
Radim a Andrea Králíkovi – dcera Aneta
Vladimír a Zdeňka Žeravčíkovi – dcera Šárka
Ondřej a Lenka Kozubíkovi – dcera Tereza
Martin a Lucie Fojtů – syn Martin

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského
zpravodaje narození Vašeho dítěte nebo
uzavření manželství, dostavte se, prosím,
na matriku Městského úřadu Slavičín k podep-
sání souhlasu se zpracováním a zveřejněním
osobních údajů na základě zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.

ÚMRTÍÚMRTÍ
 10. 1. 2015 Františka Ocelíková, 85 let, Hrádek
 10. 1. 2015 Milada Lysá, 80 let, Petrůvkaa
 11. 1. 2015 Marie Hlavičková, 63 let, Slaavičín
 12. 1. 2015 Vojtěch Kužela, 66 let, Rokyttnice
 19. 1. 2015 Ludmila Charvátová, 101 lett, Rokytnice
 21. 1. 2015 Ing. Antonín Pazdera, CSc., 62 let, Slavičín62 let, Slavič
 31. 1. 2015 Petr Hilek, 70 let, Slavičín

MUDr. Roman Űberall
oznamuje, že ve dnech

9. – 13. března 2015 neordinuje.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková 

na poliklinice.

MUDr. Jiří Zabloudil
oznamuje, že ve dnech

9. – 13. března 2015 neordinuje. 
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

Změny ordinační 
doby lékařů

PODĚKOVÁNÍ
Cimbálová muzika Slavičan, po-

řadatel tradičního Valašského bálu,
děkuje všem sponzorům a dárcům 
za jejich dary do tomboly. Poděková-
ní patří také městu Slavičín, které je
partnerem této ojedinělé akce v kaž-
doroční plesové sezoně. V neposlední
řadě děkujeme všem návštěvníkům,
protože svojí účastí podpořili udržo-
vání folklorních tradic našeho města.

Mgr. Aleš Ptáček

Pořadatelé Farního plesu ve Sla-
vičíně srdečně děkují všem sponzo-
rům a dárcům za jejich dary do ple-
sové tomboly. Výtěžek v hodnotě
29 972 Kč byl věnován Charitě sv. Voj-
těcha ve Slavičíně na podporu cha-
ritního díla. Poděkování patří také 
všem těm, kteří se plesu zúčastnili 
a vytvořili tak příjemnou atmosféru
a skvělou zábavu.
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Kuželkářský klub Slavičín 
 Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hodina/150 Kč, vhodné pro skupi-
ny i jednotlivce, informace na telefonu: 
604 715 537 – Pavel Sláma. 
Nabízíme fi rmám možnost své prezen-
tace v prostorách kuželny, informace na te-
lefonu: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.

www.kkslavicin.cz
DOMÁCÍ ZÁPASY V BŘEZNU 2015:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – Sport centrum Bylnice,
sobota 7. března 2015, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín A – TJ Slavia Kroměříž, 
sobota 14. března 2015, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín A – TJ Gumárny Zubří,
sobota 21. března 2015, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín A – TJ Kelč, 
sobota 28. března 2015, 16.30 hodin
Krajská soutěž
KK CAMO Slavičín B – KC Zlín C, 
neděle 8. března 2015, 9.00 hodin

Turnaj TOP hráčů Valašska

Ve slavičínské sportovní hale se dne
7. února 2015 uskutečnil 28. ročník tur-
naje ve stolním tenisu pod názvem TOP
hráčů Valašska. Samotný název vyjadřuje
pointu turnaje, kterého se má právo zúčast-
nit 12 nejúspěšnějších hráčů z Valašska,
hrajících nejvýše regionální přebor 1. třídy.
Výsledky turnaje: 
modrá skupina 

jméno počet 
zápasů

počet 
výher

počet 
proher

počet 
bodů

1. Zbyněk 
Jančařík

SK
Slavičín 5 4 1 8

2. Luděk
Kovařík

SK
Slavičín 5 4 1 8

3. Petr
Trčka Štítná 5 3 2 6

4. Dalibor
Maniš Újezd 5 2 3 4

5. Pavel
Křek Rokytnice 5 2 3 4

6. Petr
Münster

SK
Slavičín 5 0 5 0

zelená skupina

jméno počet 
zápasů

počet 
výher

počet 
proher

počet 
bodů

1. Marek 
Fojtík

SC
Bylnice 5 4 1 8

2. Miroslav
Jančařík

SK
Slavičín 5 4 1 8

3. Ivan
Floreš

SK
Slavičín 5 3 2 6

4. Lubomír
Martínek Újezd 5 2 3 4

5. Petr
Fojtík Štítná 5 2 3 4

6. Jaroslav
Ptáček Štítná 5 0 5 0

Při rovnosti bodů rozhodovaly o umístnění 
vzájemné zápasy.
Výsledky zápasů o konečné pořadí:
 o 5. – 6. místo:Petr Trčka – Ivan Floreš: 3 – 0
 semifi nále: Zbyněk Jančařík – Miroslav
Jančařík: 3 – 1, Marek Fojtík – Luděk Kova-
řík: 2 – 3 
 o 3. – 4. místo: Miroslav Jančařík - Marek
Fojtík: 3 – 0
 fi nále: Luděk Kovařík – Zbyněk Janča-
řík: 3 – 1 

Tato zdařilá akce se uskutečnila za podpo-
ry města Slavičín. Jaroslav Kučera

Dne 7. února 2015 se zúčastnili starší
žáci SK Snipers Slavičín turnaje ve fl orbalu
v Želechovicích. V konkurenci 7 týmů
skončili na 4. místě. Chceme poděkovat 
sponzorům NTS – Prometal, TVD a Petr
Vavrys Luhačovice za fi nanční dar na zak-
oupení nových dresů. 

Josef Vlček

účastníků. V průběhu sezony ale byly výkony
Slavičanů jako na houpačce, ale přece jen
se jim podařilo postoupit do závěrečného
play-off, kam se podívalo osm nejlepších
celků. Ve vyřazovacích čtvrtfi nálových bo-
jích svěřenci trenéra Milana Botha nestačili
na favorizované VOKNO Kroměříž, ale postup
Hanákům hráči Jerevanu hodně znepříjemnili
především ve druhém duelu, který prohráli
po tuhém boji 1:3, když první duel skončil
porážkou Jerevanu 0:3.

Slavičané tak nakonec zůstali před semi-
fi nálovými branami a hráli jen v soubojích
o umístění na 5. - 8. místě. První dvojutkání
zvládli Valaši na jedničku a v otrokovické
hale Na Štěrkovišti v polovině února porazili
rezervu ligového Zlína po výsledcích 3:2 a 2:1.
V souboji o konečné 5. místo vyzvali Slavičané
na konci února celek Oldstars Kroměříž
a po výborném výkonu především ve druhé
půli nakonec vyhráli 6:4. Ve fi nále Zlínské
krajské ligy se střetly celky VOKNO Kroměříž
a Internazionale Otrokovice a v souboji
o bronz Kojetín s Hulínem. Slavičínu tak
v konečném účtování Krajské ligy patří pátá
pozice a při stabilizace kádru může Jerevan
v příštím roce znovu pomýšlet na mety
nejvyšší. Petr Koseček

v Krajské lize 5. místo

Slavičínský Jerevan obsadil 

Kalendář turistických akcí 
 22. 3. Slaviččín – Nevvšová – LLuhačovice 
 29. 3. Slaviičín – TTatarka –– Lipová – 
Slavičín

Aktuální innformacce jsou ppravidelně 
uváděny na informačční tabulli na auto-
busové zastávcce před rradnicí vee Slavičíně.

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

Dětský bazárek
Členky místní organizace Českého sva-

zu žen Slavičín oznamují, že se ve dnech
16. – 17. března 2015 uskuteční v Sokolo-
vně Slavičín tradiční bazárek dětských
věcí. Do prodeje budou přijímány pouze
věci nepoškozené, čisté, sezonní (tj. věci
na jaro – léto, věci zimní budou vráceny),
v počtu 25 ks na osobu. 

Seznamy a pořadová čísla k zap-
sání věcí budou k vyzvednutí od
2. března 2015 na Městském infocentru
Slavičín.

Futsalisté slavičínského Jerevanu v nové
sezoně působili ve Zlínské krajské lize
sálového fotbalu – futsalu, která měla
v letošním premiérovém ročníku třináct 

SK Snipersp
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aPozvánky, kalendáře
4. –– 8. 33. Sokkolovnaa VVVALAŠSKKÉ KKŘOOVÍ
9. 33. Sookoloovna OSSLLLAVA MDDŽ 
16. – 177. 3. SSokolovvnvnna BAZÁÁREK
24. 3. OOrlovvna KLUUUBBY ZDRAAVÍ 
25. 3. MMěstsská knihhhoovna
MRAKKY NNAD BARRAAANNDOVEMM
26. 3. SSokollovna VVAAALAŠSKÝÝ KUMŠŠT 
PRO RRADOSŤŤ AJ UŽITTTEK
27. – 299. 3. Sokolovvvnna
SLAVIIČÍNNSKÝÝ ŠIKULLLAA
28. 3. OODHAALENÍ PPPAMĚTNNÍ DEESKKY 
J. STEHHLÍKA

Výstavy
Městskké innfoceentrum
AFRIKKA 
Městskká knnihovna
PRÁCEE DĚĚTÍ ZZ MŠ MMAAALÉ POLLE
Galeriee Jassmínn
REZONNANNCE A ARTT KKKOLÁŽEE

Místní organizace KSČM 
spolu s Levicovým klubem žen Vás,

ženy z města Slavičína a okolí, 
srdečně zvou na
tradiční oslavu 

MEZINÁRODNÍHO 
DNE ŽEN 

dne 9. března 2015 od 15.00 hodin 
v sále Sokolovny Slavičín. 

Je připraven kulturní program
s hudebním doprovodem.

Občerstvení bude zajištěno.

Městská knihovna 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín pořádá

zájezd na termální
koupaliště v Györu

v sobotu 28. března 2015 

Odjezd je v 5.30 hodin
ze zastávky u radnice ve Slavičíně.

Cena zájezdu: 300 Kč.

nský kraj, Ministerstvo kultury ČR, RCK a.s. a n aj, Ministerstvo kultury ČR, RCK a.s. a Junák Slavičínkraj, Ministerstvo kultury ČR, RCK a.s. a Junák Slavičínnký kProjekt Valašské křoví 2015 podporují: Město Slavičín, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury ČR, RCK a.s. a Junák SlavičíP jojekkt VProjekt Valalašské Valašské křokřoví 20é křoví 20155 podp015 podpororuj : Mědporují: Městosto SlavMěsto Slavičíčín, Zlína

StředaStř dSStředaada 4. března4 ba a 4. břeřeznab a

19:009 0119:000  VencaVeeenccaV a       Amatérské sdružení Divadlo pracujících ZlínAmmmatérskAmatérskéké sdružské sdružežení Divužení Divadadlo pravadlo pracacujícíchracujících Zh Zlínnca   (70´)

Čtvrtek 5. březnaČ kČČČtvvrtekek 55. btek 5. břbřezznab ana

8:30,10:0088:30,100:001  Smetišťák Tom SmSmeetišSmetišťákšťákk Toišťák Toomm T Nezávislá divadelní scéna SemTamFórN zezávvisláNezávislá ddivadelá divadelnlní scénelní scéna a SemTéna SemTaTamFórm óá (60´)

13:00013:0013:0013 000 ropadlý lístekaropadl PrPr ekeký lísteísý lístePropadlý lístekPrroo adlPropadlýý ístedlý lístekkte    erve vviven KČee KrnovKČervČerČe viven KrnovKKn       (60´)

15:00 Když se zhasnz ne KKdyž sse zhahasne yž nezhhKdyž se zhasn
p ýp ýp ý

 Mimochodem Ledeč nad SázavouoMimochodem Ledeč nad Sázavou  (100´)

17:30  Hra na Dona Quijota   Červiven Krnov    (40´)

20:00  Babelův Bábel   Divadlo SemTamFór Slavičín   (60´)

Pátek 6. března

13:00  Vzpomínáte si?    Nabalkoně Olomouc   (50´)

15:30  Ovce v mém domě
p

 PoPUD Brno   (60´)

18:00  Mnoho povyku pro nic  PoPUD Brno    (120´)

20:15  Naši furianti
p

Slovanský tyjátr Olomouc (70´)

23:00 Tak trochu baochu bajajak trock trochu bajajatro
f

 Ta chu bajak ak chu baTak trochu bajaja Divadlo Hysterie    (60´)

Sobota 7. března

11:00  Měsíční kámen Mrsťa Prsťa J´s Kouřim (100´)

14:00  Aktovky / Medvěd a Námluvy DS Václav Václavov     (80´)

16:30  Baskervillská Bestie
yy

 Divadlo POINT Prostějov  (120´)

20:00  Frida K.    3D COMPANY Praha   (70´)

22:30  FREEDOM RIDGE   Koncert

 
Neděle 8. března

10:00 Putování po Beskydechp es dePuutovánní po BeskyyydechPutování po Beskydechování po p eskyydech  ddDivadelní agentura Kaňka TřinecdDivadelní agentura Kaňka Třinecg  (60´)

1112:0012:001 012:00112 000 čč eakkZaZaakončekkončk čeení fesení feí f sstivalustivvalluuuZakončení festivaluZakkkončeakončenení fesčení feststivvalue ulu
p ypp yyy

       ZměnZZměn p g yna programu vyhrazena.naa gramu vyhrazenmogramu vyhrazena.a p ogramu vyhrazena.

(70´)´

(

60´)

60´́)

)

´

´)

1

11
15
7 30

000
01

13:000

2
1
20 000
17:30 HrH

Kd
Hrr

PrPrr
0
0 rra

y
ror p
yždy
pp

a na D
ž se

l
ra na D

Propadlr aropadll
K
Hr

 
ýlý

Ba

b

Hr
0 b

ra
abeeův

Hra na 
B

D

ý
ze 

ý

ona
hhhas

Dona 

dlý lísteístlý lístee
s
D Q

n
eke

nesn
Quijo

e 
jQuijo

eke
a
a ot

v Bááábe
Dona 

ů l
Q

e  
ja Quijo

b
otaotaoota

PPáttekk 6

1
13
5 30

000
01

k 6. břek ezeznnabř

OOO
VV
Ov

0
0

pzpopoom
vOv v

V
O

n

a

íná
é
tte
mv 

m
v m

ssi?
d mm 

e
m měěměm

22

1
18

51
000
52

15:30

2
2
23 000
20:15 NN

MM
Na

0 O
0
5 aš

no
v
no
š if

hho
aši fur

Ovce v
M
Na

p
ia
pp

v 

TT
5 Na
0 k

a
k ak

f
ttro

Naši fur
T c

ia
pop y

ti
ov

ia

v mém
o
r

k
m 
yku p
m dom
y o

mě

hoc uu b
rianti
o abajaajab

o nnic
mě
p c

a dd

UU

U

a

d

v

o

v

Č

MM

e

Čeee

er

m

ee

mo

K

cho

er

erve

M

Če

viven

K

e

KK

DD

Če

a

e

v doo S

erv

D

viven

m

K

demm LL

K

Krnov

o

n

dedeč naL

emTTam

Krnov

S óFór Slam č

d Sáázaa ovoua

vičínna

N

Poo

babaaakko

BroP

N

o n

 ě OOo

n

o

rn

omoucm

l

P

Sloo

P

oPo

oPUUU

kk

D B

ovanský

oP

P

Slo ý

o

nBrn

D

Slo

a

o

vadddoo 

ýSlov

D

skýý

s

ý

no

ý tyjátr 

rno

B

ký OOlomor uý yj

yste

j

erie

ký tyjátr 

H

Or Olomo

e

uucoouc

(

0´)40

1000

)

( 0´)0

´)

)

0

)

(60´́

(40´))

´

(50´

)

´

)

(120

0 )

0´)

)

)

0

)(

(60´

)´))

´

SSobbo a

1
11 000

0014

ta 77. bo řbřezzn

M
k

M
AAkk

0
0 k

ěěsí n
k

čční
ktovk

M
Ak ky

k

an

kám
/
ám

ky / Me
n
k

nen
d dedvěd

m
M dd a Náěd ámámluvyá y

2

114:
16 0

00
30
0

00 020

14:00

22
2
220:
22 0

00
30
020:00

B
 A
B
Ak

FFrr

0 Ak
0
0 rid

k
s

kkto
ask
d

r
ovk
ker

k

Kdarida K.

Aktovk
B
Fr

y
i
yky

F
F
F
r0 Fr

0
d
E

ridrida
REE O

 K
EDO

K.
M

Frida K.
F M

ky /
vills
y

á
/ M
ká
Meky / M

r
K

B
eedv
Be t

vě
est

dMedvěd
á e

d

OM DRI
K.
O GGEI

d a 
e

Nááěd a Ná
t  

ámámluvvyámluvyy

NNNe ěděee

11
10 000
12:0012 000

e 8 b8. bě eeřez aznb

utPu0
0 Zaaa

o
kkk
otov nvánáu

akončeakkončče
í 
e

a

í p Bo oán
čení fesčení fee es

e
s
eBes ydkyyky

estivaluestivvals u
d

u
dde hchchhy

uu
yy  h

c

C

c

CC

dd

VV

aa

dd

dd

MM

DSyyyvyy S

ťsťaaa sPrs

clVVVS Václav

M

S

a a J Ks K

clv Václav

s uouř mm

vvov

K

yyyy
Div

D

D

DS

3D

vyy DSyyvy

D

a

SS V

va

Vá

dd

V

P

cla

oo

av

MCOCD COMPA

DS 

D

D

av

A

O

v

K

3

K

D3D

nn

DD C

onc

CO

cc

COMP

ert

PA3D 

K

PAA

v Vá

OIN Pr

cla

TT P

av

PANY Pra

av Václav

P

PA h

o

o

vovov

ost ovějo

aaha

avo

P

ANY PraPANY Praahaha  ah

o

 

 

DivD aavaddd ní aelnD aggage urntu aní aa K kaaaň a u a T ecř neňk  e

( 0100

80( 0 )

)0

)(8

0

80

120

)

70( 0 )

)

)

)

0

)(770 )))

)60´́

a p ograoognn ammammu vyhu vgr hrr

ký jkrann

p g

M nnM steaj

vy

v

hrazenazeny

ggg

n

stvo kue rury ČČRu CRCK a.sR, a Junás SSlavičíá ín

(

   4.-8. b44. 84.-8. b  44.-8. bbbbřezna 2015 bbb ezbřezna 2ezna 2březzna 22001520155520155 avičínaaa nSokolovna SlaSoSookoSo oloSookolovnolovnaa Slana Slaolovnna Slaavičíavičíalal ínnnčínavičíaa ínínn

Pozvání do městské knihovny v březnu
V Březnu – měsíci věnovaném čtenářům

– jsme pro Vás tradičně připravili rozmanité 
knihodění. Můžete vybírat z nabídky uve-
dených akcí, těšíme se na Vaši návštěvu.
Akce pro spolky a sdružení:
 Záhady (nejen) přírody. Dopolední 
vědomostní soutěže a hry pro klienty Charity
sv. Vojtěcha. 
 Vezeme Vám pohádku... Zábavné soutěžní 
odpoledne s pohádkami pro sdružení handi-
capovaných dětí Přátelé z lásky. 
6. března: Neodhalená tajemství života
aneb Léčivá síla Mrtvého moře. Beseda 
s terapeutkou Ing. Libuší Jankůjovou pro 
členy Diaklubu. 
20. března:Zdravé bydlení a geopatogenní 
zóny. Přednáška Ing. Zdeňka Kavříka pro 
členy Diaklubu.

30. března: Zdravé bydlení a geopatogenní 
zóny. Přednáška Ing. Zdeňka Kavříka, určeno 
Klubu vojenských důchodců.
Akce pro veřejnost:
Pondělí 2. – pátek 27. března: Jaro, léto, 
podzim, zima – co děláme, vše je prima! 
Výstava ručních prací a výtvarné tvorby dětí 
z mateřské školy Malé Pole. Galerie knihovny, 
otevřeno v půjčovní době.
Pondělí 2. března: Kouzlíme ve WORDU. 
Kurz zaměřený na tvorbu jednoduchých 
plakátů či pozvánek. Kurzy proběhnou každé 
další březnové pondělí od 9.00 do 11.00 
hodin v městské knihovně. Konzultaci je 
potřebné domluvit předem na telefonu: 
577 341 481 nebo e-mailem: knihovna@
mesto-slavicin.cz.
Čtvrtek 6. března: Tátové, mámy, čtěte zas 
po roce s námi! 8. ročník setkání dětí v dopro-
vodu dospělých v knihovně se skřítkem 
Nezbedníčkem a se spoustou literární a výt-
varné zábavy. Začátek: 15.00 hodin. 
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ÚÚterrý 110. bbřezna:: Knihovnna – zddroj 
vvědění i zábavvy pro vvšechnyy geenerace! 
Den oteevřennýchh dveří vvv Městskké knnihoovně
Slavičínn. 

8.00 – 17.00 hodin: Čtenáři a návštěvníci
knihovny mohou v tento den využít regis-
trace do knihovny zdarma – tzv. amnestie
na registrační poplatky! Pro žáky 1. a 2. tříd 
základních škol je registrace na rok 2015
zdarma po celý měsíc březen.
Program: 
 9.00 – 11.00 hodin: Knižní inspiromat.
Prezentace webových stránek zaměřených
na recenze a hodnocení nově vyšlých pub-
likací co by zdroj inspirace pro příznivce
literárního dění. 
 13.00 – 16.00 hodin: Přísloví – napoví!
Zábavné doplňovačky, hlavolamy a další úkoly
pro děti a mládež.
 13.00 – 16.00 hodin: Rozkvetlá knihovna.
V tvořivé dílně pro děti i dospělé si lze vyrobit 
pěkné květinové dekorace z papíru i z jiných
materiálů. Dílna proběhne zároveň s odpoled-
ními soutěžemi. 
 18.00 – 20.00 hodin: Knihou proti stresu.
Večer věnovaný četbě a jejím příznivcům.
Můžete se zapojit do diskuze na různá literární
témata, přečíst nahlas úryvky ze svých
oblíbených knih či se jen tak zaposlouchat 
do čtení v podání knihovnic. Na programu
večera je také exkurze knihovnou, návštěva
výstavní galerie a studovny MUDr. Lumíra
Horáka. Malé občerstvení zajištěno.
 Recepty na štěstí a životní pohodu. Celo-
denní výstava aktuálních publikací z oblasti
psychohygieny a zdravovědy. Knihy je možné
na místě rezervovat.
Král čtenářů slavičínské knihovny. Soutěž 
o nejlepšího čtenáře knihovny, který si
v období od 1. ledna 2014 do 28. února 2015
vypůjčil nejvíce knih. Podmínkou je dovršení
18 let věku. Slavnostní korunovace a ocenění
vítězných čtenářů – mužů ze Slavičína a okolí
proběhne v úterý 10. března od 19.00 hodin
v rámci pořadu Knihou proti stresu.
Čtvrtek 12. března: Budoucnost můžeČČtvrrtek 1222. březnna: Buudoucnnooost můžže
zznátt kaaždý.

Přednáška Mgr. Daniely Haluškové
Kvardové, atestované dispoziční prognostičky.
Dozvíte se více o tom, jak využívat své dosud
neobjevené schopnosti a vlohy a také jak
rozšiřovat svou mozkovou kapacitu. Pokud se
potýkáte se zdravotními problémy, dostanete
návod, jak odhalit skryté příčiny nemocí a jak 
svůj zdravotní stav změnit k lepšímu. Začátek: 
18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup
volný.

V březnu můžete využít zajímavou
nabídku v rámci našich knihovnických
služeb. Od 1. do 31. března bude v knihovně
k dispozici on line přístup do databáze Li-
braryPressDisplay – největšího novinového
stánku na světě. Tato služba umožňuje přístup
k plným textům více než 3 000 zahraničních
deníků a populárně naučných časopisů zhru-
ba v 60 jazycích ze 100 zemí světa. Zdarma
bude pro zájemce také přístup do databáze
AtoZ, která je obsáhlou sbírkou informací
o zemích a jejich různých aspektech, včetně
velké kolekce map všeho druhu. 

Městská knihhovna zvve zájemcce na kurz
SLADKÉ KVÁSKOVÁNÍ 

(nejjen velikkonoční)
Pod vedeníím lektoorky Marie Pechové 

se můžete sezznámit ss postupem výroby 
bílého kváskovvého těssta nejdřííve formou 
výkladu a preezentacee, poté i ppraktickou 
ukázkou.

Čeká Vás: přípravva kvasu z kvásku, 
vymísení těssta i stáčení bbochánku 
na mazanec, oochutnáávka velikonočního 
beránka a ovoocného koláče, získání re-
ceptu na svátečční těsto (mazanec, vánočka, 
beránek), receppt na obyyčejné těssto (lívance, 
makovník, ovoocné knnedlíky ajj.), diskuze 
k tématu.

Získáte infoormace o udržovvání kvásku 
a startovací dáávku bíléého kváskku zdarma. 
Na kurzu lze obbjednat ošatky naa mazanec, 
zakoupit plátěný sáčekk na pečiivo i koření
a kakao pro Vaaše další pečení. 

Na kurz je nutné ppřihlásit se předem 
na telefonu: 577 3441 481, případně 
e-mailem: knihhovna @@mesto-sllavicin.cz.

Úterý 17. břřezna, zaačátek: 177.00 hodin, 
sál v 1. podlažží knihoovny. Vstuup volný. 

Srdečněě Vás zveeme na pořad 
MRAKY NAD BARRANDOVEM  

– setkání sse Stanisslavem MMotlem, 
populárnímm publiciistou, repportérem 
a scénáristoou fi lmovvých dokkumentů.

Na poutavé besedě nnahlédnete do životů 
našich nejslavvnějšíchh fi lmovýých hvězd, 
mezi které paatří napřř. Adina Mandlová, 
Lída Baarováá, Natašša Golloová, Raoul
Schránil, Svattopluk BBeneš, Kaarel Hašler
a další. Dozvíte se o jejich činnnosti v době 
nacistické okuupace aa přeneseete se také 
do doby po rooce 1945, kdy řaada našich 
hvězd byla veřejně naa ulicích lynčována 
českými spolluobčanny, mnozí končili 
ve vězení a mnohým see zcela zhrroutil život. 
Součástí beseddy je prommítnutí fi lmu Mraky 
nad Barrandovvem.

Středa 25. bbřezna, zzačátek 188.00 hodin, 
sál v 1. podlažží knihoovny. Vstuup volný.

koslovenských zahraničních letců 1939 
– 1945  a genmjr. Ing. Jiří Kubala, předseda 
Svazu letců České republiky.
Kdo byl plk. Josef Stehlík

Jako jediný československý stíhací pilot 
bojující ve druhé světové válce se stal stíha-
cím esem tří front. Na nebi Francie, Velké Bri-
tánie a Slovenska dosáhl 10 sestřelených le-
tounů jistě, 3 sestřelil pravděpodobně a 1 le-
toun poškodil.

Josef Stehlík se narodil 26. března 1915 
v Pikárci u Žďáru nad Sázavou. Jeho otec, les-
ní hajný, chtěl, aby Pepík byl jeho pokračova-
telem, ale syn  upřednostnil vyučení v oboru 
soustružník kovů a elektromechanik. Přitaho-
vala jej vůně leteckého benzinu. Dobrovolně 
se přihlásil k leteckému výcviku, který zahájil 
u 83. letky 5. těžkého bombardovacího pluku 
v Brně roku 1935. Velmi dobře zvládl kurz le-
teckých mechaniků a základní pilotní výcvik.

U leteckého pluku č. 1 v Praze absolvoval 
v letech 1936 – 1937 pilotní a poddůstojnic-
kou školu. Po ukončení základního a pokračo-
vacího kurzu odešel do stíhací školy v Hradci 
Králové. Po jejím absolutoriu byl dne 15. čer-
vence 1937 zařazen k 39. stíhací letce v hod-
nosti svobodníka. 

V roce 1938 byl povýšen do hodnosti če-
taře a zároveň jmenován polním pilotem. Pů-
sobil jako instruktor v pilotní škole na Slo-
vensku. Nejdříve ve Spišské Nové Vsi a až 
do 14.  řezna 1939 v Piešťanech. Na pokyn 
Svazu letců se pokusil odejít do zahraničí, 
ale první pokus se mu nezdařil. Až za pod-
pory ostravských železničářů, schovaný pod
uhlím, se v nákladním vlaku dostal do Pol-
ska. Zde podepsal závazek do Cizinecké le-
gie a odplul do Francie. Po zahájení války na-
stoupil k přeškolení v Chartres, ve středisku 
pro stíhací piloty. Dne 2. prosince 1939 za-
sáhl s jednotkou GC III/3 do leteckých bojů
na západní frontě.

Odlétal 66 operačních hodin a sestřelil 6 le-
tounů jistě a jeden pravděpodobně.

Po porážce Francie patřil ve Velké Britá-
nii k zakládajícím členům 312. perutě RAF.
V leteckých soubojích nad Albionem i nad 
okupovanou Evropou si připsal 2 jistě sestře-
lené nepřátelské letouny, 2 pravděpodobně 
sestřelené a 1 poškozený.

Od podzimu 1941 začala neméně slavná 
kapitola jeho pilotního řemesla – působil jako 

odhalení pamětní desky
Pozvánka ke slavnostnímu 

Město Slavičín ve spolupráci s Městskou
knihovnou a Klubem přátel historie Slavičín-
ska zve naše spoluobčany na slavnostní odha-
lení pamětní desky na počest stého výročí na-
rození našeho občana, československého stí-
hacího pilota, plukovníka v. v. Josefa Stehlíka.

Slavnostní akt se uskuteční v sobotu
28. března 2015 v 10.00 hodin v prostoru
parkoviště nad slavičínskou poštou, před do-
mem č. p. 313, kde pan plk. v. v. Josef Steh-
lík prožíval poslední roky svého obdivuhod-
ného života.

Záštitu nad pietním aktem přijali Česko-
slovenská obec legionářská, Sdružení čes-
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BOWLING 
SLAVIČÍN

Obchodní 472, 763 21 Slavičín 

BOWLING V BŘEZNU 
JEN 79 Kč/hodina

Platí celý březen od neděle do čtvrtka.
telefon: 773 999 973 

První poboočka vee Zlínskkém kraji
Specialisté na invvestice a fifi nanční pláánování
Zvedáme úroveň fi nančního plánovánní a poraden-
ství v regionu. 
Nabízíme řešení i pro bonnitní klientellu. 
Naše doporučenní nejsou pouhé doomněnky, ale 
vychází z dlouhhodobéhoo sledovánní fi nančního 
i hypotečního trhu.
Máte už dost deesinformaccí od svéhoo „fi nančního 
poradce“? 
Neváhejte a dommluvte si innformační sschůzku.
Marta Struhařřová 
vedoucí pobočkyy 
mobil: 739 573 843 
e-mail: struharovaa@planneers.cz
kancelář: Komenského 882, 763 21 Slavičín 
www.planners.czz, www.pooradenskappraxe.cz 

 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

bohaté bojové zkušenosti celé řadě pilotníchbohaté bojové zkušenosti celé řadě pilotních
žáků, z nichž nejúspěšnějším se stal Otto
Smik, nejlepší čs. stíhač slovenské národnos-
ti sloužící v RAF.

Od dubna 1943 se znovu vrátil k operační-
mu létání se svou 312. perutí, ale dalších se-
střelů už v řadách RAF nedosáhl. Dobrovol-
ně se přihlásil k nasazení na východní frontu,
kam pod velením škpt. Františka Fajtla odplul
v únoru 1944. Zde už jako nadporučík se stal
velitelem 1. letky 1. čs. samostatného stíha-
cího pluku v SSSR. Po přeletu  celého pluku
na pomoc SNP velel npor. Stehlík přepadové
skupině osmi letounů, která provedla úspěšný
útok na piešťanské letiště. V leteckých soubo-
jích npor. Stehlík sestřelil 2 německé letou-
ny, prováděl útoky na pozemní cíle a mobil-
ní techniku nepřítele, významně podporoval
pěchotu v bojích u Banské Štiavnice. Po po-
tlačení SNP odletěl do Rumunska. Poté byl
odvelen ke 2. čs. stíhacímu pluku a zařazen
do funkce zástupce velitele pluku. Po ukon-
čení války přivedl 12. května 1945 2. čs. stí-
hací pluk do Prahy. V hodnosti štábního ka-
pitána pomáhal budovat vojenskou leteckou
akademii v Hradci Králové. Jeho radost z lé-
tání však netrvala dlouho.

Po roce 1948 byl propuštěn z armády, zba-
ven důstojnické hodnosti a uvězněn v pověst-
ném „Domečku“ na Hradčanech. Pro nedo-
statek důkazů byl po osmi měsících propuš-
těn. Mohl pracovat pouze v dělnických pro-
fesích. Podařilo se mu získat místo řidiče sa-

nitky v Lázních Jeseník. V roce 1968 byl čás-
tečně rehabilitován.

Občanem našeho města se pan  Josef Steh-
lík stal dne 9. srpna 1971. V roce 1990 byl plně
rehabilitován, byla mu vrácena důstojnická
hodnost s povýšením na plukovníka letectva
v záloze.  Dne 8. května 1991 mu byl udělen
řád M. R. Štefánika. Pro nemoc si jej však
z rukou prezidenta republiky Václava Havla
převzít nemohl.

Plk. v. v. Josef Stehlík zemřel dne 30. květ-
na 1991 ve Slavičíně. Dnes jsou jeho ostatky
uloženy v rodinné hrobce v Bratřejově. 

PhDr. Ladislav Slámečka

Obec Šanovv nabízí kk pronájmmu komunit-
ní byty v obci ŠŠanov prro senioryy nad 60 let 
o celkové výměěře do 455 m2, nájeemné stano-
vené vyhláškouu. 

Předpokládaný pronnájem od druhé polo-
viny roku 2016.

Zájemci moohou písemné žáddosti zasílat 
na adresu: Obeec Šanov, Šanov 77, 763 21 
Slavičín.

Informace nna tel.: 5577 341 634 , e-mail: 
ousanov@volnyy.cz

Přerušení dodávky el. energie
Ve středu 4. břeezna 20015 v dobbě od 7.30 
do 14.30 hodinn bude z důvodu plánnovaných pra-
cí na zařízení distrribuční souustavy přeruušena dodáv-
ka elektrické energgie ve Slavvičíně. Odsstávka se týká 
ulice Nad Výpustoou - horní strana (č. pp. 607 - 621).
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Navázali jsme spolupráci s významnými firmami našeho regionu 

 

FIREMNÍ ŽÁCI  
společně podporujeme žáky technických oborů

garantujeme perspektivní zaměstnání  

poskytujeme stipendijní program

propojujeme teorii s praxí

 

stipendijní program

garance pracovního místa

letní brigády

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD

Nivnická 1781, Předbranská 415, 68801 Uherský Brod
www.spsoa-ub.cz

Hledáme pro naše žáky cesty, otevíráme možnosti.

Maturitní obory:
Mechanik elektrotechnik

Obchodní akademie

Sociální činnost

Strojírenství

Podnikání-nástavbové studium

Učební obory:
Autoelektrikář

Elektrikář

Autokarosář

Nástrojař

Obráběč kovů - CNC

Operátor skladování

Strojní mechanik
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SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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Běhhem rokku jsme mělyy nněkolik besed: 
beseduu s policcií ze Zlína o bbeezpečí seniorů 
a o „šmejdechh“, besedu sse spisovatelkou 
Ivankoou Radillovou, dvě bbeessedy s panem 
Mareččkem naa téma „Cestaa –– Zakarpatská 
Rus“, ddalší dvvě besedy poořřáádala Městská 
knihovvna Slaavičín – „Živvooty známých 
herců z obdobbí první repuubblliky“ a beseda 
s léčiteelem, pannem Zábojníkkeemm. Se členkami 
klubu jsme si udělaly zdraavvootní vycházku 
do Hráádku, kdde jsme navštííviilly pivovar, kde 
jsme se také nnaobědvaly. VV pprůběhu roku 
jsme see zajely podívat do láázznní Luhačovice, 
smažilly jsme kkoblihy, peklyy kkkoláčky na akci 
Valašskký kumšt pro radosťť aajj užitek a také 
naše kkoláčky ochutnali nnáávvštěvníci akce 
60. výrročí folkkloru ve Slavvičččíně. Tím však 
výčet nnašich aaktivit nekonnčíí.. Strávily jsem 
příjemmné odpooledne s oběddeemm v restauraci 
Záložnna, opekkly jsme si špeekkááčky atd. Také 
navštěěvujemee naše spolluuoobčany žijící 
v domově důchodců v Louučccce. 

Klub důchodců Slavičín – rok 2014

yFašanky 2015

získávat dotace
Nevšová dětem pomáhá 

Rády bbychom poděěkooovaly všem, kteeří 
naši činnnost podporuují,, jmenovitě paaní 
Gaabriele Klabačkové, vvvedoucí Městsské 
knnihovnyy Slavičín, kteeráá nám zajistila zza-
jímmavé beesedy. 

Klub ddůchodců Slaaviččín se pravidellně 
schhází vžždy ve středdu, ve 13.00 hoddin 
v HHorákovvě vile. 

Přijďtee mezi nás! UUvvvítáme manželsské 
párry i jeddnotlivce!  Jiřina Brlicoová 

Na valentýnskou sobotu 14. února 2015
vyrazil ve Slavičíně fašankový průvod. V čele
průvodu, stejně jako každý rok, nechyběl
medvěd se svým vodičem, dále jste mohli pot-
kat domorodce, dvě mochomůrky (pindruše),
námořníky, havajskou tanečnici, Mexičana,
paní Jaro a další. Veselá muzika, která se
linula z hasičského auta upozornila všechny,
že fašanky se blíží!

Tímto bychom chtěli poděkovat všem
občanům a podnikatelům, kteří s úsměvem
přivítali „maškary“ a obdarovali je jak
fi nančním dárkem, tak občerstvením. Velké
poděkování také patří panu Josefu Valčíkovi,
který fašanky každoročně pohostí v bufetu. 

Jak je již zvykem, tak vybrané fi nanční 
prostředky jsou rozděleny mezi místní
organizace. Letos bylo věnováno Městské
nemocnici Slavičín 4 000 Kč, Nadaci Jana
Pivečky Slavičín 3 000 Kč, sdružení Přátelé
z lásky 3 000 Kč, Charitě sv. Vojtěcha 3 000 Kč
a fi nanční příspěvek ve výši 1 000 Kč obdržela
také ZŠ praktická a ZŠ speciální v Hrádku.
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se
příští rok!

Za „fašankáře“ Zuzana Žáková

Občanské sdružení Nevšová dětem ve spo-
lupráci s Mateřskou školou Slavičín-Vlára
děkuje všem dárcům, kteří svými fi nančními
prostředky podpořili projekt „Era pomáhá
regionům – Venkovní učebna v přírodním
stylu“. V regionu Valaško-Slovácko jsme se
umístili na 1. místě, od dárců bylo přijato
celkem 15 900 Kč, dotace od Ery činí 45 000 Kč.

Za celkovou částku 60 900 Kč budou
pořízeny enviromentální prvky k dovybavení
víceúčelové učebny v zahradě Mateřské školy
v Nevšové tak, aby mohla sloužit nejen k výuce
dětí v přírodě, ale i k pořádání seminářů pro
rodiče s dětmi a seniory.

Za sdružení sponzorům děkují 
MUDr. Monika Bartíková,

Mgr. Simona Goňová, 
Mgr. Naděžda Zemánková

Konečně nám začalo pozkouškové 
volno, a tak se parta studentů domluvila 
a uskutečnila již druhý ročník stavění soch ze 
sněhu v Hrádku. Podmínky pro stavbu nebyly 
ideální. Potili jsme krev, zpevnili svá oslabená 
těla a po dvou dnech se nám dílo podařilo 
dokončit. Za pomocí ostatních dobrovolníků 
jsme vystavěli čtyři sněhové sochy, které 
bylo možno shlédnout na poli v Hrádku 
u cyklostezky. Projekt nebyl spolufi nancován 
Evropskou unií a ani nebyl politickým tahem. 
Naším cílem bylo pouze užít si sněhových 

radovánek a ukázat krásy zimy i ostatním. 
Již teď se těšíme na příští ročník!

Lenka Šilhánková

Sochání 2015

Fašanky ve Slavičíně


