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Doprovodný program:
 výstava zvířat, ukázka osoobních 
a obytných vozů UH Car Uherské 
Hradiště, výtvarné dílničky prro děti, 
malování na obličej, jízda na poonících, 
skákací hrad  
13.00 hodin: country kroužeek

ZŠ Malé Pole „Little beans“
13.30 hodin: Slavické cérečkky
14.00 hodin: ZUŠ Slavičín
15.00 hodin: dechová hudbaa 

Vlčnovjanka
po celý den: stánkový prodejj

Svatovojtěšský jarmark 
Město Slavičín srdečně zve občany na 

Rozpočet města na rok 2015p

 

Jak vypadá rozpočet města na rok 2015?
Jaké investiční akce město čekají, co bude
postaveno či opraveno, na co se podařilo
získat finanční prostředky? Na velkou
část těchto otázek již můžeme odpovědět,
protože je schválen rozpočet města Slavičín
na rok 2015.

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo
rozpočet města jako schodkový takto:
 příjmy běžného roku  105 893 tis. Kč
 výdaje běžného roku  118 352 tis. Kč
 saldo příjmů a výdajů

běžného roku  -12 459 tis. Kč
s tím, že schodek bude kryt přebytkem
hospodaření města z minulých let.

Byť je rozpočet schodkový (výdaje
běžného roku jsou vyšší, než příjmy), zapo-
jujeme do rozpočtu každoročně přebytek
hospodaření z loňského roku a tím rozpočet 
vyrovnáváme.

Začátek roku 2015 byl obdobím, kdy
se teprve nastavovaly parametry nového
programovacího období EU a proto výhled
na budoucí evropské dotace je značně
omezený. Nově se podařilo získat evrop-
ské dotace na 2 projekty. První z nich je
dotován z Fondu mikroprojektů OP PS
SR – ČR a na jeho základě vznikne na cyk-
lostezce Slavičín – Hrádek cykloturistické
odpočívadlo (vlastní podíl cca 150 tis. Kč).
Druhý projekt je dotován z Integrovaného
operačního programu a přinese posílení IT

infrastruktury městského úřadu (vlastní
podíl cca 270 tis. Kč). V letošním roce také
bude realizována cyklostezka Pod Kaštany,
která je dotována ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (vlastní podíl cca 600 tis.
Kč). Dále bude v letošním roce dokončován
projekt revitalizace Malého Pole a to hlavně
chodníky v ulici Dlouhá a veřejná zeleň.

V letošním roce jsou tak připraveny zej-
ména investice z vlastních prostředků města.
Největší z nich je jednoznačně zahájení
rekonstrukce městského koupaliště. Ta by
měla začít po letošní koupací sezoně a skončit 
před zahájením sezony příští. Alespoň takové
jsou naše plány na akci, která letos ukrojí
z rozpočtu města částku cca 6,6 mil. Kč. Blíže
o ní ale někdy jindy.

Výrazné fi nanční prostředky rozhodlo
zastupitelstvo města investovat také do rekon-
strukce části ulice L. Výducha – proběhne zde
oprava komunikace a přilehlého chodníku.
Začínáme tím plnit slib, že po Malém Poli
a Vláře bude s opravou chodníků na řadě čtvrť
Hrubé Pole. Odhadované náklady na opravy
se zřejmě vyšplhají k částce 1,9 mil. Kč. Třetí
největší investiční akcí je oprava ploché
střechy MŠ Malé Pole, do které již značně
zatéká (1,17 mil. Kč). 

Pak nás čeká celá řada drobnějších
investičních akcí – oprava povrchu ulice
Nad Ovčírnou (450 tis. Kč), vybudování
podélných parkovacích stání za hasičárnou
(280 tis. Kč), výměna dlažeb a obkladů v ZŠ

Malé Pole (200 tis. Kč), rekonstrukce kanali-
zace u Sokolovny (230 tis. Kč), výměna oken 
ve společných prostorách č. p. 831 – 836 
(580 tis. Kč), výměna oken v DPS Hrádek 
– č. p. 230 – 234 (760 tis. Kč), výměna 
oken a výkladů provozoven č. p. 311 – 314 
(140 tis. Kč), 1. etapa rekonstrukce veřejného 
osvětlení ul. Luhačovská (145 tis. Kč), opravy 
chodníků na hřbitově a vstupní brány 
(330 tis. Kč), oprava WC pod hřbitovem 
(110 tis. Kč), oprava rampy na mytí vozidel 
u hasičárny (90 tis. Kč) atd. V plánu je také 
zřízení parkoviště pro osobní automobily 
na asfaltových plochách za č. p. 655 – 656 
na ul. Okružní. Zde se ale ještě zajímáme 
o názor veřejnosti – viz dotaz v rubrice 
Ptají se lidé. 

Investovat budeme samozřejmě i v míst-
ních částech města. V Divnicích je v plánu 
oprava cesty do Výmol (450 tis. Kč), ale plán
bude ještě zřejmě v průběhu roku na základě 
dalších konzultací s osadním výborem 
změněn a fi nanční prostředky budou využity 
jinak. Zakoupen by měl být také malotraktor
pro údržbu veřejných ploch. V Hrádku bude 
zahájena oprava chodníku v ul. Nádražní
(950 tis. Kč) a v plánu je stěhování knihovny
do prostor v č. p. 148 po bývalé drogerii. Proto
je nutné provést některé stavební úpravy 
a knihovnu nově vybavit regály a nábytkem 
(celkem 330 tis. Kč). V Nevšové bude největší 
akcí oprava sociálního zařízení a kanalizace 
MŠ Nevšová (750 tis. Kč). Opravy se dočká 
také střecha místního kostela (360 tis. Kč), 
kde počítáme s velkou pomocí věřících. Dále 
bude za obchodem vybudována plocha pod 
kontejnery na odpad (110 tis. Kč).

Tolik asi ve stručnosti k nejdůležitějším 
akcím rozpočtu města Slavičín na rok 2015. 
Výčet akcí určitě není úplný, protože nevíme, 
se kterými žádostmi o dotace se nám podaří
uspět a co ještě bude možné v rozpočtovém 
roce realizovat. Ucházíme se o dotaci na cis-
ternovou automobilovou stříkačku pro hasiče, 
další (a opravdu už poslední) kompostéry pro
občany, rekonstrukci další zahrady mateřské 
školy do přírodního stylu atd. Tak snad to 
vyjde. Ing. Jaroslav Končický, starosta

Svoz tříděného odpadu
ve 2. čtvrtletí 2015
plasty (žlutéé pytle) ++ nápojovvé kartony 
(oranžové pytlle) – 29. 4., 27. 5.,, 24. 6.
papír (modrré pytle) – 22. 4., 220. 5., 17. 6.

26. DUBNA 2015, OD 10.00 DO 16.00 HODIN, HORNÍ NÁMĚSTÍ
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Ptají se lidé…
Na sídlišti Malé Pole je nedostatek par-

kovacích míst. Nebylo by možné zřídit dal-
ší místa?

Máte pravdu, na sídlišti Malé Pole se ne-
ustále parkovacích míst nedostává. Byť měs-
to v uplynulých letech vybudovalo a rekon-
struovalo z různých dotačních titulů desítky
parkovacích míst, pořád je to málo. Můžeme
spekulovat o důvodech, proč tomu tak je. Jest-
li počet aut v domácnostech tak razantně ros-
te nebo pouze ti, co mají garáže, je pro parko-
vání svých vozidel spíše nevyužívají, než vy-
užívají, ale to asi není rozhodné.

Jak je tady problém kam s ním (autem),
tak stejný problém je s umístěním parkova-
cích stání – kam s nimi? V uplynulém roce
jsme obdrželi námět na využití asfaltových
ploch za domy č. p. 655 – 6 na ul. Okružní 
jako parkovišť. Tyto plochy byly původně opra-
veny jako asfaltová hřiště, ale údajně nejsou 
takto vůbec využívány. Proto se ptáme – je
tomu skutečně tak? Jsou dnes plochy nevy-
užité a bylo by vhodné na nich zřídit parko-
viště pro osobní auta? Budeme rádi, pokud
se nám k tomu vyjádříte. Dotaz jsme posla-
li i do přilehlých domů č. p. 655 – 6 a čeká-
me na reakci. Pokud budou reakce pozitivní,
je třeba zřídit přístupovou cestu k těmto plo-
chám, propojit je a zajistit příslušné dopravní
značení. Potřebné fi nanční prostředky máme 
v rozpočtu vyčleněny, takže během letošního
roku bychom mohli parkoviště zrealizovat.

Za názory všem občanům předem dě-
kujeme.

Navrhuji umístit před Mateřskou ško-
lu Malé Pole na silnici retardér. Je tam vel-
ký provoz a hrozí nebezpečí přecházejících
dětí. Můžete to zařídit?

Před MŠ Malé Pole jeden retardér (zpoma-
lovací práh) umístěný je – u výjezdu z Okruž-
ní ulice. V minulosti zde byly snahy o zřízení
přechodu pro chodce, dopravní inspektorát 
však přechod kvůli nízké intenzitě dopravy
nepovolil. Retardérů je více druhů – buď jsou 
to retardéry různých výšek a druhů, které se
přišroubují k vozovce, nebo se používá retar-
dér vytvořený ze zámkové dlažby. 

Umisťování retardérů není jednoduchou
záležitostí, retardéry mají řadu příznivců i od-
půrců. Rádi bychom se našich občanů zepta-
li na názor – je umístění dalšího retardéru
před MŠ Malé Pole potřebné nebo ne? Přine-
se umístění retardéru užitek nebo bude jen
denně obtěžovat stovky řidičů? Předem dě-
kujeme za Vaše názory.

Všimla jsem si, že víc využíváte městský 
rozhlas. To bude hlášení jednou týdně, jako
v poslední době?

Máte pravdu, městský rozhlas využíváme
více, než tomu bylo v minulosti. Pravidelné
hlášení je ve čtvrtek s tím, že chceme upo-
zorňovat zejména na kulturní a společenské
akce o víkendu. Odborná fi rma také proved-
la prohlídku jednotlivých hlásičů a opravila
ty, které byly vadné, popřípadě na základě 

požadavků občanů provedla směrování hlá-
sičů. Do budoucna připravujeme také rozší-
ření počtu hnízd s hlásiči. Tento záměr je ale
odvislý od možností čerpání dotací na tako-
vouto aktivitu. 

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

v roce 2015
Jarní úklid města

V rámci jarního úklidu našeho města bu-
dou v níže uvedených termínech a místech
rozmístěny velkoobjemové kontejnery na do-
movní odpad. 
V termínu 7. – 9. dubna 2015
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 10. – 12. dubna 2015
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 a bioodpad je možné
předat pouze ve sběrném dvoře v areálu Slu-
žeb města Slavičína, s. r. o.

Josef Urbánek, SMS

ředitel/ka DDM Slavičín
Konkurz na pracovní místo 

Rada města Slavičín vyhlašuje v sou-
ladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vy-
hlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisích
– konkurz na pracovní místo ředitele/ředi-
telky organizace Dům dětí a mládeže Sla-
vičín, příspěvková organizace.
Požadavky:
 předpoklady pro výkon funkce ředitele dle
ustanovení § 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
VŠ vzdělání pedagogického směru
znalost problematiky organizace a řízení
ve školství a příslušných předpisů; zkušenos-
ti v řízení a vedení zaměstnanců výhodou
 dobré komunikační, prezentační a vy-
jednávací schopnosti v písemném i mluve-
ném projevu

zodpovědnost a vysoké pracovní nasaze-
ní, samostatnost, fl exibilita
používaní a znalost běžného kancelář-
ského software (zejm. MS Offi ce, internet)

Bližší informace o konkurzu a přísluš-
né formuláře jsou k dispozici na www.mes-
to-slavicin.cz nebo www.ddmslavicin.cz, 
případně na MěÚ Slavičín u Mgr. Florešo-
vé, telefon: 577 004 815.

Předpokládaný nástup na pracovní mís-
to: 1. července 2015.

Městskou nemocnici Slavičín
Poděkování za dary pro 

Městská nemocnice Slavičín děkuje všem 
dárcům, podnikatelům, fyzickým i právnic-
kým osobám, pacientům a jejich příbuzným
za fi nanční dary, které poskytli nemocnici 
v roce 2014. Taktéž děkuje svému zřizova-
teli – městu Slavičín – za fi nanční podporu 
ve formě dotací na provoz a investice.

Z darovaných  fi nančních prostředků bylo 
zakoupeno počítačové vybavení pro celou ne-
mocnici, jakož i nový ambulantní a lůžkový
software pro pořizování dat v nemocnici. Pro 
rehabilitační oddělení byl pořízen nový pří-
stroj na elektroléčbu.

Za všechny poskytnuté dary a příspěvky 
všem děkuje ředitel Městské nemocnice Sla-
vičín MUDr. Libor Palkovský.
Přehled dárců:
Obce
a města Tichov 5 000 Kč

Rokytnice 5 000 Kč

Rudimov 10 000 Kč

Nedašov 5 000 Kč

Brumov-Bylnice 30 000 Kč

Nedašova Lhota 2 000 Kč

Lipová 2 000 Kč

Petrůvka 5 000 Kč

Haluzice 3 000 Kč

Hostětín 3 000 Kč

Újezd 5 000 Kč

Křekov 2 000 Kč

Bohuslavice n. V. 5 000 Kč

Návojná 5 000 Kč

Slopné 10 000 Kč

Val. Klobouky 5 000 Kč

Loučka 5 000 Kč

Jestřabí 10 000 Kč

Poteč 5 000 Kč

Drnovice 3 000 Kč

Šanov 5 000 Kč

Štítná n. Vláří 10 000 Kč

Vlachovice 20 000 Kč

Občanský výbor
Hrádek 2 000 Kč

Fyzické
a právnické
osoby

TVD, a. s. Rokytnice 100 000 Kč

Prabos plus, a. s. 50 000 Kč

Kovos, spol. s r. o. 10 000 Kč

Svaz žen Slavičín 3 400 Kč

Pacienti 
a jejich
příbuzní

264 500 Kč

město 
Slavičín 2 000 000 Kč
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duben/2015

V průběhu roku byla provedena rekon-
strukce hygienických zařízení a dotčených
rozvodů ÚT (ve výši 753 226 Kč). Dále byl
vybudován solární systém na ohřev vody (ve
výši 1 797 884 Kč).  

Prim. MUDr. Libor Palkovský

nebytových prostory ý p
Nabídka pronájmu 

Město Slavičín nabízí do pronájmu neby-
tový prostor v domě č. p. 564 ve Slavičíně.

Jedná se o nebytový prostor umístěný
v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 564, ulice
Školní, v katastrálním území Slavičín (stáva-
jící prodejna zdravé výživy). Celková plocha
prostoru je 27,88 m2.
Výše nájemného činí (v Kč/m2/rok):
 prodejní plochy: 550 Kč
 ostatní plochy: 450 Kč
 Doba pronájmu: od 1. června 2015
do 31. prosince 2022.

Podrobnější informace jsou uvedeny
na úřední desce města Slavičín nebo webo-
vých stránkách města Slavičín a společnosti
BTH Slavičín – www.bth-slavicin.cz. 

na pronájem bytu 1+1p j y
Výběrové řízení 

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt 
č. 15 v domě č. p. 390, na ulici K Hájenkám,
v katastrálním území Slavičín.
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC a sklepu
 celková podlahová plocha bytu včetně skle-
pu je 33,52 m2

 výše měsíčního nájemného činí 1 729 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. dubna každého
roku maximálně o 5 % ročně a míru infl ace
stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad,
osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se doby
uzavření nájemní smlouvy a obsahu žádosti
o pronájem jsou uvedeny na úřední desce měs-
ta Slavičín nebo webových stránkách města
Slavičín a společnosti BTH Slavičín – www.
bth-slavicin.cz. 

Nabídky budou přijímány do 16. dubna
2015 osobně nebo poštou na adresu: BTH
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín. 

na pronájem bytu 1+0p j y
Výběrové řízení 

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt 
č. 32 v domě č. p. 834, na ulici Středová, v ka-
tastrálním území Slavičín.
byt sestává z jednoho pokoje, předsíně, kou-
pelny + WC, balkonu a sklepní kóje
celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje je 35,35 m2

 výše měsíčního nájemného činí 1 058 Kč

pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. července každého
roku maximálně o 20 % ročně a míru infl ace
stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad,
osvětlení spol. prostor) 

Podrobnější informace týkající se doby
uzavření nájemní smlouvy a obsahu žádosti
o pronájem jsou uvedeny na úřední desce měs-
ta Slavičín nebo webových stránkách města
Slavičín a společnosti BTH Slavičín – www.
bth-slavicin.cz. 

Nabídky budou přijímány do 16. dubna
2015 osobně nebo poštou na adresu: BTH
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín. 

pozemcích města Slavičín
Zásady hospodaření na lesních 

V roce 1992 byly městu Slavičín vráceny
do vlastnictví a užívání lesní pozemky, jenž
se v současné době nacházejí na 7 katastrech
(v k. ú. Slavičín, Hrádek na Vl. dráze, Divni-
ce, Nevšová, Rudimov, Lipová a Dolní Lho-
ta). Část těchto pozemků je historickým ma-
jetkem, zejména trať Vasilsko a Kolelač v k. ú.
Rudimov a dále trať Kameničná v k. ú. Dolní
Lhota. K 31. prosinci 2014 je v majetku měs-
ta Slavičín 444,52 ha lesních pozemků včet-
ně místních částí, kterými jsou Divnice, Hrá-
dek na Vl. dráze a Nevšová. 

Závazným předpisem pro veškerou lesní
činnost (předně těžební a pěstební) je plat-
ný lesní hospodářský plán (LHP) vyhotove-
ný Lesprojektem Kroměříž na dobu deseti
let. Pro lesní hospodářský celek (LHC) měs-
to Slavičín je jeho platnost od 1. ledna 2008
do 31. prosince 2017. Závaznými ukazateli
hospodaření dle LHP, jenž je plně v souladu
s Lesním zákonem č. 289/1995, je výše těžeb
v rámci desetiletého LHP, dále výchovné zá-
sahy v porostech do 40 let věku a zalesnění
holin po mýtní těžbě s procentickým zastou-
pením jednotlivých druhů dřevin. Jelikož se
tyto pozemky nachází v CHKO Bílé Karpaty,
je nutné dodržet pravidla pro vysazování ne-
původních dřevin a preferovat výsadbu me-
lioračních a zpevňujících dřevin.

Veškeré příjmy i výdaje spojené s lesní vý-
robou jsou přesně sledovány dle místních čás-
tí a konečný fi nanční zisk je po ukončení ka-
lendářního roku na tyto místní části přeroz-
dělen. Veškeré příjmy jsou vázány na prodej
dřevní hmoty a to ve vztahu k jejich cenám
na trhu. Součástí celkových příjmů jsou i při-
znané dotace na vybrané druhy lesní činnos-
ti, především na pěstební činnost, ale i na vý-
chovné zásahy v porostech do 40 let věku.

Z celkového možného podílu ročních těžeb
je těženo cca 30 % a to z důvodů následných
nákladů, které jsou přímo úměrné s výší mýt-
ních těžeb formou holosečí (následné potě-
žební úpravy, úklid klestu, zalesnění a ochra-
ny kultur spojené s jejich zajištěním do 7 let 
od vzniku holiny). Veškeré těžby, ať již mýtní
nebo předmýtní, jsou prováděny s ohledem
na stav lesních porostů z hlediska jejich kvali-

ty, druhové skladby, věku a zdravotního stavu.
Vzhledem k ukončení platnosti současné-

ho LHP bude již v roce 2016 a zejména v roce 
2017 prováděno venkovní šetření s cílem no-
vého zařízení lesních pozemků města Slavičí-
na a místních částí s následným vyhotovením 
nového lesního hospodářského plánu pro ob-
dobí od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2027.

Nový hospodářský plán bude navazovat 
na stávající a bude opět závazným ukazate-
lem hospodaření po dobu následných 10 let.

Josef Ščuglík, městský lesní

a kocourů ve Slavičíně
Kastrace koček 

Je jaro a s ním i množství nechtěných ko-
ťat. Proto bych ráda připomněla, že město 
Slavičín již od roku 2008 umožňuje majite-
lům koček a kocourů fi nanční spoluúčast 
při kastraci. Na kastraci kočky je to 200 Kč, 
kocoura 100 Kč v jednom kalendářním roce, 
na 4. a další zvíře jednoho žadatele je výše 
krácena na 100 Kč u kočky a 50 Kč u kocoura.

Co potřebujete, aby Vám byla žádost o pří-
spěvek vyřízena? Žadatel musí mít trvalé byd-
liště na území města Slavičín, povinnou pří-
lohou žádosti je originál dokladu za provede-
ný veterinární úkon, tzn. kastraci kočky nebo 
kocoura. Jednotlivé žádosti budou uplatněny 
na odboru životního prostředí a správy ma-
jetku MěÚ Slavičín. Za minulý rok bylo takto 
vyřízeno 33 žádostí (27 koček a 6 kocourů).

Kastrace zvířeti neublíží, prospěje mu zdra-
votně i psychicky. Je to nejhumánnější mož-
nost, jak zabránit množení nechtěných mlá-
ďat. Argument, že kastrace je proti přírodě, je 
mylný. Není snad proti přírodě opuštění, ne-li 
zabití nechtěných koťat? Navíc je to v rozpo-
ru i se zákonem.

Nechte proto vykastrovat své kočky a ko-
coury, ale taky kočky, o kterých víte, že niko-
mu nepatří. Zabráníte tak zbytečnému mno-
žení a utrpení nechtěných koťat.

Vhodná doba pro kastraci kočky je 5 – 5,5 
měsíce, u kocoura kolem 7. měsíce.

Buďme zodpovědní ke svým domácím maz-
líčkům a všímaví ke zvířatům ve svém okolí.

Lenka Loucká

na školní rok 2015/2016
Zápis do mateřských škol 

Zápis do všech mateřských škol 
ve Slavičíně proběhne ve čtvrtek 30. dubna 
2015 v době od 14.00 do 16.00 hodin.

Rodiče přinesou přihlášku k předškolnímu 
vzdělávání potvrzenou dětskou lékařkou, 
kterou si předem vyzvednou přímo ve školách.

Ředitelky MŠ ve Slavičíně
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Žááci ZZŠ Slavvviičín-Vláára 
ý jovvládlli fl orbbaalový tuurnaaj 

Dne 24. února 2015 se ve sportovní hale
ve Slavičíně uskutečnil fl orbalový turnaj pro
žáky Centra sportu. Pozvání přijalo celkem
5 základních škol z blízkého okolí – ZŠ Vla-
chovice, ZŠ a DDM Brumov-Bylnice, ZŠ a MŠ
Rokytnice, ZŠ Slavičín Malé Pole a pořada-
tel turnaje ZŠ Slavičín-Vlára. Hrálo se sys-
témem každý s každým dvě kola. Fanoušci,
kteří přišli povzbudit své týmy, mohli vidět 
spoustu zajímavých momentů, výborné vý-
kony všech zúčastněných týmů a krásné fl or-
balové akce. Je nutno říci, že turnaj byl vel-
mi vyrovnaný, odehrál se v přátelské atmo-
sféře a v duchu fair-play. Nejlepším týmem
tohoto sportovního dopoledne se stali žáci
ZŠ Slavičín-Vlára. Všichni hráči turnaje byli
za své výborné výkony odměněni medailí.

Žáci Centra sportu zřízeného při ZŠ Sla-
vičín-Vlára se mohou těšit na další sportov-
ní akci, kterou bude turnaj ve fotbale. Ten
proběhne v měsíci dubnu na hřišti FC TVD
Slavičín.

Ing. David Ptáček

Exxkurzze v PPrrabosu

Že je Slavičín odedávna spojen s ševcov-
ským řemeslem a jak se boty vyrábí, se do-
věděli žáci 2. tříd naší školy během exkur-
ze v závodu Prabos plus, a. s., ve Slavičíně,
tradičním výrobci české obuvi. Děti pozna-
ly, že je tato činnost na míle vzdálená je-
jich představě starého pohádkového ševce
na verpánku. Poprvé se setkaly s moderní
obuvnickou prací.

Školních návštěvníků se ochotně ujal pan
Húšť a paní Měřičková, kteří je provedli vše-
mi provozy. Děti měly možnost sledovat vý-
robu bot od samého začátku v sekací dílně
až po šněrování tkaniček a ukládání do kra-
bic. Byly nadšené, ale nejvíce je okouzlilo la-
serové vysekávání „kuřátek“ – dárečků, kte-
ré si odnesly domů. Zaujal je také robot, kte-
rý vyrábí boty s Gore-texem. 

Podívat se do prostorů takové ojedinělé
výroby bylo pro nás všechny naprosto výji-
mečné. Rádi bychom touto cestou poděkova-
li panu řediteli Ing. Juraji Vozárovi.

Mgr. Darja Konečná

Neezappomínáááme na reggionnální hiissstorii

Blížící se 70. výročí konce II. světové vál-
ky si žáci i pedagogové školy připomněli vý-
stavou Památník odboje Zlínského kraje,
která byla umístěna v galerii v přízemí ZŠ
Slavičín-Vlára.

Pro žáky 9. tříd jsme ji spojili s besedou
s autorem výstavy PhDr. Ladislavem Slámeč-
kou. Zde se deváťáci dozvěděli mnoho zají-
mavého o domácích odbojářích, jejich spo-
lupráci při přechodech česko-slovenské hra-
nice i o osudech vojáků, kteří bojovali v za-

hraničních armádách a pocházeli z našeho
regionu. Zajímavé vypravování skvěle dopl-
nilo učivo probírané v dějepise.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Doopolledne sss roboteem, tabbletem 
a eelekktronicckkkou stavvebbnicíí

Dne 18. února 2015 se naši páťáci přenes-
li tak trochu do budoucnosti. Využili totiž
pozvání Centra Hi-technologií v Uherském
Brodě. Zábavnou formou si mohli vyzkou-
šet za pomoci lektora naprogramovat oprav-
dového robota.

Diktát za ně zatím nenapsal, ale když
z nich vyrostou zkušení programátoři, třeba
i to se stane někdy realitou. S tabletem umě-
li pracovat všichni, seznámili se ale i s jeho
využitím při plnění složitějších úkolů. Nej-
více bodů během dopoledního soutěžení na-
sbírala všechna tři družstva při pohybovém
ovládání KINECTU, dokonce i děvčata zruč-
ně zvládala práci s elektronickou stavebnicí
a sestavila složité funkční elektrické obvody
podle předem daných plánů. Na závěr žáci
zhlédli fi lmy v 3D projekci. Všem žákům se
tento atraktivní program v neobvyklém pro-
středí moc líbil. 

PaedDr. Bronislava Králíková

Poozváání proo rodiče ii prraroodiče

Každým rokem probíhá v naší škole oblí-
bená akce pro rodiče i prarodiče našich žáků, 
ale také budoucích prvňáčků Návštěvní den. 
Ten letošní se uskuteční v úterý 21. dubna 
2015 v čase od 7.45 do 11.30 hodin v budo-
vě I. stupně ZŠ Slavičín-Vlára. 

V tento den žáci 1. – 4. ročníku předve-
dou svým nejbližším, co a jak se ve škole učí. 
Rodiče uvidí, jak probíhá výuka, jaké pod-
mínky pro vzdělávání jejich dětí škola vy-
tváří a samozřejmě se spolu s nimi mohou 
zapojit do vyučování. Mimo to lze navštívit 
a posedět nejen ve třídě svého dítěte, ale po-
dívat se i do vedlejších učeben. 

Toto setkání s rodiči a prarodiči ve ško-
le bývá velmi příjemné a na to letošní se už 
děti i paní učitelky těší. 

Mgr. Jana Pinďáková

Miimořádný úúspěch naššichh žákyňň

Výbornou schopnost plynule se domluvit 
v cizím jazyce předvedly dvě žákyně naší 
školy, které nás velmi úspěšně reprezento-
valy v okresních kolech Konverzační olym-
piády v anglickém jazyce. Poté, co obě zvlád-
ly poslechovou, gramatickou i konverzač-
ní část soutěže, je čekalo příjemné překva-
pení v podobě skvělého umístění. Michae-
la Münsterová z 9. C získala úžasné 1. mís-
to v kategorii II. A a bude dále pokračovat 
v krajském kole. Nicole Švajdlenková ze 7. B 
dosáhla ve své kategorii na krásné 3. místo. 
Děvčatům k těmto úspěchům blahopřejeme, 
neboť dokázala, že pro ně angličtina není jen 
povinným předmětem, ale také koníčkem, 
kterému se aktivně věnují i ve volném čase. 

Mgr. Jarmila Maňasová

Pooohléédnutíí za škollnímm pllesem 

Základní škola Slavičín-Vlára děkuje 
všem, kteří se podíleli na organizaci škol-
ního plesu, sponzorům a příznivcům školy 
za dary věnované do bohaté tomboly. Děku-
jeme i našim žákům 9. ročníku za zahájení 
plesu slavnostní polonézou a za ukázku dal-
ších společenských tanců. Děkujeme všem, 
kteří se přišli příjemně pobavit. 

ZŠ Slavičín-Vlára

Polonéza žáků 9. tříd
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Ússpěcchy gymmmmnazistůů v únooru a bbřřřeznu 
p j j p gypootvrzzují neejjlepší kvvaliitu mmezi ggyyymnázii
 Okresní kolo – zeměpisná olympiáda: To-
biáš Drápala z primy obsadil 1. místo v kate-
gorii A (s postupem do krajského kola).
 Okresní kolo – anglická konverzace: Ven-
dula Machalová ze sekundy získala 1. místo
v kategorii B.
 Okresní kolo – anglická konverzace: Ště-
pán Rožník ze sexty vzorně reprezentoval
naši školu a umístil se na krásném 6. místě.
 Okresním kolo – anglické jazykové sou-
těže: Magdaléna Helísková (kvarta) obsadi-
la 2 . místo v soutěži gymnázií a postupuje
do krajského kola.
 Recitační soutěž – okrsek: Dne 4. března
2015 proběhlo okrskové kolo recitační soutě-
že. Vendula Machalová (sekunda) se umísti-
la na 2. místě (postupuje do okresního kola) 
a Zita Klimčíková (kvarta) získala 3. místo.

Všem děkujeme za příkladnou reprezen-
taci našeho gymnázia, které znovu předstih-
lo i tzv. „prestižní gymnázia“ v kraji.

Slaavnoostní ppprrohlídkka škkolyy pro bbýýývalé 
jzaaměsstnancceee a veřeejnoost

Dne 27. března 2015 proběhla v nově zre-
konstruovaném areálu útvaru SOŠ pro býva-
lé zaměstnance a veřejnost prezentace zmo-
dernizovaných prostor a materiálně technic-
kých podmínek pro odbornou výuku. Akce
pomohla ke zviditelnění dobrého jména a po-
třebnosti útvaru SOŠ. Všechny, které jsme
osobně nepozvali k návštěvě nebo se nemoh-
li zúčastnit z časových důvodů, tímto zveme
do areálu každý pracovní den do 14.30 hodin.

Stuudenti oboooru podnnikáání byli u sssoudu

Třída PO-1A se v rámci exkurze zúčastni-
la 2 soudních jednání ve Zlíně. V rámci prv-
ního jednání byl řešen případ zfetovaného
řidiče, který spáchal hned několik přečinů.
Po skončení soudního jednání soudce studen-
tům případ vysvětlil a poukázal na škodlivost 
takového jednání pro společnost a zodpově-
děl dotazy studentů. V rámci druhého soud-
ního jednání se projednával případ distributo-

ra drog. Žáci zde mohli shlédnout celé hlavní
líčení včetně závěrečné řeči, kterou prones-
la paní zástupkyně a poté vynesení rozsud-
ku. Po skončení jednání soudce případ stu-
dentům opět vysvětlil a ukázal obrazový zá-
znam z případu.

Škkola podallaaa dva prrojeektyy v Eraassmu pluss

V novém rozpočtovém období gymnázium
opět žádá o evropské dotace na stáže a výměn-
né pobyty žáků a učitelů. Partnery jsou ško-
ly z Diepholzu, Bexhillu, Gymnázium Dub-
nice nad Váhom, Castellammare di Stabia.
Současně se útvar SOŠ stal v dalším projek-
tu Erasmus partnerem pro předkladatele pro-
jektu SOŠ Dubnice nad Váhom.

Žááci sstrojíreennnských oboorů získají nad 
rámecc své vvýýýuky sváářečskýý kurzz ––– 
p ppooděkkováníí fifi rmě ZZEKAA pllus

Škola vyšla vstříc zájmu okolních fi rem
a zajišťuje přípravu zájemců žáků z řad stro-
jírenských oborů, kteří nemají v náplni vý-
uky kurz svařování. Díky sponzorské ceně
za zkoušky u fi rmy ZEKA plus tak získají
žáci další kompetenci pro uplatnění v regio-
nálních fi rmách.

Úttvar SOŠ cchhhce rozššířitt uččeební obbory 
jo ooborr 23-511-H/01 – SStrojní meechhanik

Vedení školy podalo iniciační návrh k ad-
ministraci zřizovateli Zlínskému kraji na za-
vedení – obnovení učebního oboru Stroj-
ní mechanik. Ve Slavičíně nyní vyučujeme
učební obor Obráběč kovů, ve kterém při-
pravujeme žáky na práci ve fi rmách na kla-
sických obráběcích strojích, avšak není již
možné v rámci ŠVP tohoto oboru implemen-
tovat současné potřeby strojírenských fi rem
v regionu na údržbu, zámečnictví, nástrojař-
ství, broušení, tváření plechů, sváření. ŠVP
oboru 23-51-H/01 – Strojní mechanik by byl
zaměřen v odborném výcviku právě na tyto
kompetence. Tento nový obor má na škole
svou historickou kontinuitu a především je
homogenní ve skladbě teoretických předmě-
tů s oborem Obráběč kovů, takže personálně
i materiálně by škole nevznikly nové potřeby
k zabezpečení výuky.

Noově pořízeennný majeetekk v úúnoru aaa březnuu

Nová jazyková učebna na SOŠ – náby-
tek v ceně 72 tis. Kč. 
 Nový nábytek ve třídě gymnázia – 95 tis. Kč.
Nové odpadkové koše na třídění odpadu
na SOŠ 45 ks – 12 tis. Kč.
Všichni učitelé školy od března disponují
služebními notebooky k přípravě na výuku. 
Na gymnáziu dojde k částečné opravě elek-
trorozvodů v kabinetech.

Prrojekkt Centtrra příroodověddného 
a ttechnickéhhoo vzdělláváání

Projekt Centra přírodovědného a technic-
kého vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kra-
ji realizuje GJP a SOŠ Slavičín od 1. září 2013

(reg. číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010).
Cílem projektu je užší propojení střední

školy, základních škol a fi rem našeho regio-
nu (součástí projektu jsou exkurze do partner-
ských fi rem TVD Slavičín, NTS Prometal Sla-
vičín a TRYON Brumov). Zapojeny jsou part-
nerské základní školy Slavičín, Brumov-Byl-
nice, Bojkovice, Valašské Klobouky a Luha-
čovice, jejichž žáci se účastní povinné výu-
ky sdílení dílen v areálu SOŠ a přírodověd-
ných laboratorních cvičení na gymnáziu. Kro-
mě této výuky probíhaly (a dále budou pro-
bíhat) volnočasové aktivity pro žáky základ-
ních škol a pro žáky středních škol. Kromě
technických kroužků pro automechaniky, 
elektrikáře, instalatéry, obráběče kovů a me-
chatroniky, mají žáci také možnost účastnit 
se přírodovědných kroužků analytické che-
mie, biologie, fyziky a astrofyziky na gymná-
ziu. Výsledkem těchto projektových kroužků
jsou úspěšné reprezentace žáků školy, města 
i Zlínského kraje v celostátním měřítku a také 
zvýšení zájmu o tyto obory. 

Celkový rozpočet projektu přesahuje část-
ku 113 mil. Kč a jeho součástí je 16 středních 
škol Zlínského kraje. GJP a SOŠ Slavičín si 
z této částky „ukrojila“ 5,8 mil. Kč, z této část-
ky bylo investováno více než 2,5 mil. Kč do no-
vého vybavení přírodovědné učebny a odbor-
ných pracovišť technických oborů na škole.

Sportovní hala kk pronáájmu 
300 Kč/hoodina

Škola nnabízí kk pronáájmu v nověě zzrekon-
struovaném areálu SOŠ pro veřejnnoost, fi r-
my či sporrtovní kluby hhalu tělesné vvýcho-
vy. Kontakkt: Ingg. Michaal Horalík.

pro děti z MŠŠŠ
Zdravá 5 – program 

Stravování dětí je v současné době vel-
mi sledovaná oblast. Celkově přibývá dětí 
s nadváhou, což je zapříčiněno zejména špat-
ným životním stylem a špatnými stravovací-
mi návyky. 

Proto se ve třetím únorovém týdnu všechny 
slavičínské mateřské školy zapojily do projek-
tu Nadačního fondu Albert Zdravá 5, který se
právě těmito otázkami zabývá. Výukový pro-
gram je určen pro základní a mateřské školy 
a je přizpůsoben jednotlivým věkovým kate-
goriím dětí. Pro mateřské školy je program na-
zván Zpívánky Zdravé 5, je provázen písnič-
kami, cvičením, tanečky i praktickými úkoly.

Děti se aktivně zapojily, třídily obrázky
zdravých a nezdravých potravin, lektorka je
seznámila s vitamíny i minerálními látkami,
které potraviny obsahují a proč jsou důležité 
pro naše tělo. Také se naučily kolikrát denně 
mají jíst, co je to pitný režim. Z hraček si při-
pravily zdravou svačinku, oběd i večeři. Při-
pomněly si pravidla stolování i hygieny. Mezi
jednotlivými výukovými bloky si děti zacviči-

Přijatí uchaazeči, kkteří chtějí studovat 
na naší škole, zzašlou Zápisový líístek na ad-
resu školy Škollní 822, 7763 21 Slaavičín, nebo 
odevzdají osobbně na seekretariáttu školy a to 
nejpozději do 10 pracoovních dnnů ode dne 
oznámení rozhhodnutíí o přijetí.. 

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 
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ky o ovoci, zelenině a zdravých potravinách.ky o ovoci zelenině a zdravých potravinách
Na závěr si každý postavil obrázek ze zeleni-
ny a ovoce, který si za odměnu mohl sníst.

Myšlenka celého projektu – naučit děti
zdravě jíst a tím jim prodloužit život, je cí-
lem, který si Nadační fond Albert stanovil.
Při spolupráci se školami v celé republice se
jim ho jistě bude dařit naplňovat.

Radmila Bednářová,
vedoucí školní jídelny, MŠ Slavičín

DDM Slavičín
Březen je již minulostí. Za námi jsou

i jeho akce, tedy:
 7. března 2015 – REIKI v DDM
 9. – 13. března 2015 – Jarní prázdniny 
v DDM:
V domečku to opravdu žilo, během celého
týdne se u nás vystřídalo 97 dětí, které si
užívaly prázdnin plnými doušky. Zahrály si
bowling, zajely do kina, na bruslení, do mu-
zea a na lezeckou stěnu Vertikon ve Zlíně,
z které si odvážely opravdu silné zážitky. Na-
konec si vyrobily krásné a originální klobou-
ky, které by jim záviděli i módní návrháři. 
14. března 2015 – REIKI v DDM
20. března 2015 – Velikonoční tvořílek 
v DDM:
Děti si vytvořily krásné velikonoční věneč-
ky, zápichy, nabarvily vajíčka a také si uplet-
ly velikonoční pomlázky.
26. března 2015 – Velikonoční kumšto-
vání: 
Na kumštování se opět svými výrobky pre-
zentoval zájmový kroužek Keramika.
 27. – 29. března 2015 – Slavičínský šikula
Proběhl další ročník třídenního mode-
lářského svátku, v podstatě pro modeláře
z celé Moravy.
A čím bude zajímavý duben?

Pro děti připravujeme výlet do kina ve Va-

lašských Kloboukách – informace upřesníme
hlášením a letáčky.
 25. dubna 2015 – Orientální show 

Zde se veřejnosti představí děvčata ze zá-
jmových kroužků Orientálních tanců DDM.

Duben pro nás už začíná být i časem pří-
prav na letní prázdniny. Toto léto si budou 
moci děti vybrat z těchto nabídek:
10denní pobytový tábor v horském hotelu 
Martiňák (1. – 10. července 2015)
příměstský tábor s tematickým zaměře-
ním (13. – 17. července 2015)
příměstský tábor se všeobecným zaměře-
ním (20. – 24. července 2015)
 příměstský tábor s výtvarným zaměřením 
(termín bude upřesněn)
celodenní výlet do lanového centra
výlet za koníky do Lipiny

Přesná data a k nim vážící se nabízené
aktivity na období letních prázdnin najdete 
na našich webových stránkách. Děti obdrží 
podrobné informace s dostatečným časovým 
předstihem prostřednictvím hlášení ve škol-
ním rozhlase i letáčku s informacemi.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

ZŠ Malé Pole
ZŠ Malé Pole oznamuje rodičům budou-

cích prvňáčků, že opět zahajuje miniško-
lu. Program pro „malé školáky“ bude probí-
hat ve dnech 8., 15. a 22. dubna 2015 vždy 
ve středu od 15.00 do 16.00 hodin. Děti se 
seznámí se školním prostředím a vyzkouší 
si, jaké je to být opravdovým školákem. Bu-
dou plnit jednoduché úkoly, blíže se seznámí 
s paní učitelkami a připraví se tak na snad-
nější zahájení školní docházky. Pro Vás, ro-
diče, to bude jistě zajímavá zkušenost sledo-
vat svého budoucího školáka při práci v ko-
lektivu. Výhodou je, že případné dotazy Vám 
mohou být zodpovězeny zkušenými peda-
gogy přímo na místě. Miniškolička se v mi-
nulých letech stala velmi oblíbenou a hojně 
navštěvovanou, a proto věříme, že si najdete 
i letos čas k její návštěvě. Přejeme Vám pěk-
né zážitky a těšíme se na Vás!

Mgr. Hana Nepovímová

Pirrátsský karrnneval

Jack Sparrow – hlavní postava úspěšné-
ho fi lmu o pirátech v podání Toníka Šmot-

ka – žasnul, kolik malých pirátů a pirátek 
se sešlo 1. března 2015 ve slavičínské Soko-
lovně. Nebylo se čemu divit, vždyť program 
karnevalu, který letos – jako se již stalo tra-
dicí – pořádala naše škola, se nesl opravdu 
v duchu pirátském.  

Hned v úvodu připlul do přístavu „So-
kolovna“ Jack Sparrow alias Toník Šmotek 
a známým hitem Tři kříže navodil tu správ-
nou atmosféru. V režii Mgr. Šárky Končic-
ké se pak odvíjel program plný her, soutěží 
a tanečních vystoupení. Děti se ani na chví-
li nezastavily, a pokud ano, tak jen aby spolu 
s ostatními návštěvníky karnevalu zhlédly 
vystoupení žáků ZŠ Malé Pole. Zejména již 
ostřílení tanečníci z country kroužku Little 
beans sklidili velký potlesk. Účastníci karne-
valu si mohli vyzkoušet plavbu lodí, lovení 
ryb a nechyběla ani velká „námořní“ bitva.

Kromě již zmíněných pirátů jsme mohli 
v karnevalovém reji spatřit nepřeberné množ-
ství masek – od roztomilých berušek počína-
je, přes veselá lesní zvířátka, čarodějnice...
a krásnými princeznami konče. Bylo oprav-
du těžké vybrat dvacet nejlepších a nejzají-
mavějších. A pokud byl přece jenom někdo 
zklamaný, mohl zkusit štěstí v bohaté tom-
bole. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem rodičům a sponzorům (p. Vojtková, Du-
líkovi, Slámečkovi, Machalovi a Minichovi,
fi rmy: Prometal, Hopa, RTox, Floreš, s. r. o., 
Vývařovna Malaníková, Papírnictví Vaclovi, 
Lagris, JAL – Elektro, Prodejna Slunce, dále
město Slavičín a infocentrum), kteří na tuto 
akci přispěli věcným nebo fi nančním darem. 
Poděkování patří i DJ J. Macejkovi – jeho mix 
rytmických a chytlavých hitů roztančil nejen 
děti, ale i některé z dospělých. A tak po čty-
řech hodinách tančení, soutěžení a různých 
her odcházeli všichni unavení, ale – a v to 
doufáme – spokojení. Takže příští rok se bu-
deme na Vás opět těšit!

Kolektiv pracovníků ZŠ Malé Pole

Ússpěcch našiiccch recitáátorrů

Jak si ještě mnozí ze školních let pamatuje-
te, každým rokem se na školách pořádá reci-
tační soutěž, jejíž vítězové postupují do vyš-
šího – okrskového – kola. Malé děti mají 
rády verše, i proto je tato soutěž mezi nimi 
oblíbená. Ale jak už to v soutěžích bývá, 
postoupit dál mohou jen ti nejlepší. V kaž-
dém případě si přednášející zaslouží po-
chvalu, neboť vystoupit před obecenstvem 
a porotou a přitom nezapomenout text 
a plně se soustředit, aby se s textem co 
nejlépe ztotožnil, vyžaduje velkou dávku 
odvahy. Ze školního kola na ZŠ Malé 
Pole postoupili do okrskového kola On-
dřej Šimčík a Adéla Málková (I. katego-
rie), Viktorie Kozubíková a Taťána Ja-
náčková (II. kat.). V okrskovém kole, kte-
ré letos pořádala ZŠ Brumov-Bylnice, 
získala Táňa Janáčková 1. místo – s postu-
pem do okresního kola a Viktorie Kozubí-
ková 3. místo. Všem recitátorům děkujeme 
za reprezentaci školy, blahopřejeme k dosa-
ženému úspěchu a držíme pěsti v dalším kole. 

Mgr. Marcela Kovaříková
Jarní prázdniny s DDM



7

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

duben/2015

Každý rok se žáci na základních umělec-
kých školách v celé České republice připra-
vují pod vedením svých pedagogů na další
ročník Národní soutěže žáků ZUŠ.

Soutěž je tříkolová a vrcholí v květnu
ústředním kolem, kde se setkávají ti nejlepší
ze všech krajů naší republiky.

ZUŠ Slavičín se letos do soutěže zapojila
v oboru hra na dechové nástroje a třídní uči-
telé s korepetitory připravili do okresních kol
soutěže 13 žáků. Soutěžilo se ve Zlíně na zob-
covou fl étnu, ve Val. Kloboukách ve hře na žes-
ťové nástroje a ZUŠ Slavičín se ujala pořada-
telství okresního kola ve hře na dřevěné de-
chové nástroje.

Slavičínští muzikanti si v konkurenci de-
seti škol zlínského „okresu“ vedli v jednotli-
vých nástrojích výborně a všem blahopřeje-
me k malému osobnímu vítězství v podobě
samotné účasti v soutěži a k velkému vítěz-
ství těm, kteří postoupili do krajského kola
soutěže v Kroměříži. Přejeme jim, aby tam
načerpali hodně pozitivní pracovní ener-
gie, odvezli si krásné zážitky a povzbuzení
do dalšího studia.

Pedagogům a korepetitorům děkujeme
za přípravu žáků do soutěže a za společnou
reprezentaci školy a našeho města.

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy
Umístění žáků ZUŠ Slavičín 
Okresní kolo: dřevěné dechové nástro-
je – 23. února 2015, Zlín 
zobcová fl étna
Tomáš Janšta, 2. kategorie – 2. místo
Adéla Urbánková, 2. kategorie – 2. místo
Dorota Pippalová, 4. kategorie – 2. místo
tř. uč. Radim Knopp, korepetice Tereza Jakúb-
ková, Hana Durďáková 
Adriena Lysáčková, 3. kategorie – 3. místo
tř. uč. Barbora Jakúbková, korepetice Tere-
za Jakúbková
Okresní kolo: dřevěné dechové nástro-
je – Slavičín, 24. února 2015
klarinet
Nela Vaculíková, 2. kat. – 1. místo s postupem
Milan Durďák, 3. kat. – 1. místo s postupem
Tereza Zálešáková, 5. kat. – 1. místo s po-
stupem 
Tereza Machů, 7. kat. – 1. místo s postupem
tř. uč. Anna Frajtová, korepetice Hana Durďá-
ková, Věra Hájková
saxofon
Anna Petrů, 2. kat. – 1. místo s postupem
Karolína Kováčová, 4. kat. – 1. místo s po-
stupem
tř. uč. Anna Frajtová, korepetice Věra Hájková
Okresní kolo: žesťové nástroje – 
25. února 2015, Val. Klobouky
trubka
Samuel Kalavský, 0. kat. – 1. místo
Vojtěch Bařinka, 1. kat. – 2. místo
Otakar Fojtík, 4. kat. – 3. místo
tř. uč. Radim Knopp, korepetice Tereza Jakúb-
ková

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
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Základy práce na počítači – 20 hodin –
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 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 kurzu je minimál-
ně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním 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 duben: 7., 14., 21. a 28. dub-
na – pletení z papíru

Pooděkkováníí

 Nadace Jana Pivečky upřímně děkuje všem
fi rmám, organizacím a dárcům ze Slavičína
a okolí za poskytnutí věcných darů do tom-
boly Plesu po našem. Vážíme si Vaší podpo-
ry. Výtěžek z tomboly je určený na podporu
činností a programů Nadace Jana Pivečky. 
Naše velké poděkování patří rovněž všem
členům, přátelům a dobrovolníkům sdruže-
ní Brutal Pop, kteří ples skvěle zorganizovali.
Nadace Jana Pivečky děkuje členkám ZO
Českého svazu žen ve Slavičíně a všem po-
řadatelům „fašanků“, za fi nanční dar ve výši
3 000 Kč. Dar bude použit na podporu pro-
jektů Nadace JP.

Přřipraavujemmmee:

Slavičínský čtyřboj ženských družstev 
o pohár města Slavičína

Máte rádi zábavu a adrenalin? Neváhejte,
přijeďte si zazávodit a pobavit se!

V sobotu 18. dubna 2015 od 14.00 hodin
Vás čeká soutěž v kuželkách, hodu na koš,
kopu a střelbu na branku.

Kde: Sportovní hala a kuželna ve Slavičíně 
Pro koho: pro čtyřčlenná družstva žen od 18 
do 99 let (místní i přespolní fi rmy, organiza-
ce a spolky nebo jakkoliv sestavená družstva) 
Vstup: volný, občerstvení pro soutěžící i pro 
návštěvníky zajištěno 
Info:  Nadace J. Pivečky – 571 110 425, 
739 095 315, njp@pivecka.cz

 DDM – 577 341 921, 604 155 312, 
kdmslav@zlinedu.cz

Těší se na Vás pořadatelé: Nadace Jana 
Pivečky a Dům dětí a mládeže Slavičín

Výtvarný příměstský tábor – 
13. – 17. července 2015
Anglický příměstský tábor – 
3. – 7. srpna 2015

ZUŠ Slavičín
Náároddní souuttěž ZUŠŠ

Vzdělávacího střediska
Informace

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

POZVÁNKA
Zveme všechny účastníky a příznivce 
Camoligy– amatérské kuželkářské soutěže 
– na slavnostní zakončení a vyhlášení 
výsledků ročníku 2014/2015, které 
proběhne v pátek 24. dubna 2015 od 17.30 
hodin ve velkém sále restaurace „Zámek“ 
ve Slavičíně. Po ofi ciálním programu volná 
zábava a diskotéka DJ Aleše Ptáčka pro
všechny generace!

V sobotu 4. dubna 2015 
se koná ve sportovní hale 
ve Slavičíně již XI. ročník 
Velikonočního turnaje 
v sálovém fotbalu – futsalu 

hráčů nad 35 let. Ten se hraje zároveň 
jako Memoriál Jožky Štrbáka, bývalého 
brankáře Slavičína, Slušovic a Vlachovic. 
Začátek klání je v 9.00 hodin.

XI. ročník Velikonočního turnaje 
fotbalových Internacionálů – 
Memoriál Jožky Štrbáka

muži A – divizze, skupiina E
neděle 12. 4. Vellké Karlovvice 10.15 hodin
neděle 26. 4. Valašské Meeziříčí 10.115 hodin

muži B – I.B tříída
neděle 5. 4. Skašštice 10.155 hodin
neděle 19. 4. Těššnovice 100.15 hodinn

dorost – krajská soutěěž
sobota 4. 4. Hovvězí 10.000 hodin
sobota 18. 4. Val. Kloboukky 10.00 hhodin

žáci – krajskýý přebor
sobota 11. 4. Uheerský Brodd 9.30, 11.15 hodin
sobota 25. 4. Rožnov/Raddh. 9.30, 11.15 hodin 

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín

hodin
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V Z P O M Í N Á M E

Dnnne 2226. dubna 2015 vzpomeneme 
55. výrrročííí úmrtí naššeho manžela, tatínka 

a ddědeědeědečka, pana Jaroslava MATYSE
ze Sllavičína. 

S lásskouuu a úctou vvzpomínají manželka, 
ddcery, vnuuci a pravnuci. 

Dnnen  444. dubna 2202015 15 vzpzpvzpomeomeomennemneneme e 
10.0.0.  s smutné výýročí čí úmrúmrúmrtí tí tí papanpanana a

FFFerdinandndnda Paa ALLKOVIVIIČEČEČE
ýý

 z z  z DivDDivivnicnicn . 
SS lS lS láskáskáskouou ou a úa úa úctoctct u vvvzpomínmíí ajíajíají a  a  a za za zaz tictict houhou 
vzpvzpvzpomíomíomínkunkunku dě dě děkujkujkují mí manžanžželkelkelka La La LLidmidmid ilaila, 

BroBroBronisnisnislavlavlava aa aa a M Ma Martirt na na a s rs rs rodiodiodinammi.. 

Dnne 1999. dubna 22015 vzpomeneme 
6. smmmutné výýročí úmrtí pana 

Antttoníoníonína ARGAALÁŠE
ýý

 ze Slavičína.
S láskkou a úctou vvzpomínají manželka, 

ddcera a syyn s rodinami.

Dne 20. dubna 22015 vzpomeneme
4. výročí úmrtí paana Josefa ŠOUKALA

p

z Lipové. Dnee 30. dubna 2015
by se dožil 90 let. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S úctou na něj vvzpomíná manželka 

a synové s rodinami. 

Dne 27. dubna 2015 
vzppomeneme 11. smutné výročí úmrtí 

našeho syna a bratra, 
ppaana Jiřího OTAVY ze Slavičína. 

S lááskou a úctou vzpomíná maminka, 
Raddeek, sourozenci a ostatní příbuzní. 

DDnDne 26. února 2015 by se dožila 
880 80 let paní Ludmila BORÁŇOVÁ

y
.

DneDne  144. května 2015 by se dožil 90 let pann 
Josef BORÁŇ z Rudimova. 
Zároveň si připomínáme 

10 let od jejich úmrtí. 
Za Zaa tict hou vzpomínku děkují synové 

a dcera s rodinami. 

DDnne 11. dubna 2015 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí

paní Olgy MARYÁŠOVÉ
ý

. 
S láskou a úctou vzpomínají 

syn a dcery s rodinami.

DDnne 2. dubna 2015 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí pana 

Joossefa ŠTĚPANČÍKA
ý

 ze Slavičína. 
S lááskkou a úctou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami. 

dubna 2015 vzzpomenemeDne 113. d
úmrtí paní 20. výročí ú Ammálie ŽÁKOVÉ

p

 dubna 2015 uuplyne 20 let a dne 27.
tí pana od úmmrt Vladisllava ŽÁKA

p y

ze Slavičínaa. 
u a úctou vzpommíná dcera S láskkou
nou a syn Ladiislav s rodinou. Jana s rodin

dubna 2015 vzzpomenemeDne 116. d
tné výročí úmrrtí našeho5. smmut

o manžela, tatínnka a dědečka,milovanéého
pana a NYKODÝMAAJaana   ze Slavičína.

chni kdo jste ho znali,VVšic
vzpomeňte s náámi. v
úctou vzpomínnají manželka, S láskouu a ú
a s rodinou, synn Jiří s rodinou, dcera Hannka
antišek a Václaav, sourozencisynové FFra
a ostatní příbuuzní. a

a 2015 vzpomeeneme 1. výročíDne 9. dubbn
aní úmrtí pa Boženy HUUMPOLOVÉ

p ýý
. 

května 2015 toomu budouDne 6. k
2 rooky, co nás navžddy opustil

ppan Mojmír HUMMPOLA. 
S láskou a úctou vzpomínnají syn Mojmír

s rodinnou a dcera Boženna s rodinou. 

Děkkujeme touto cesttou všem, 
kteří přišlli doprovodit dnee 19. února 2015 

paana Vlastimila HAAVLÍNA
p

nna jeho poslední cestě.
Rodina Havlínoova.

Děkuujeme touto cestoou za účast 
a květinovvé dary při posleddním rozloučení 

s ppaní Miladou ŽÁKKOVOU
y p p

. 
Zarmoucená roddina. 

Dne 9. dubnna 2015 uplynou dvva roky, co
nnás navždy opustila 

paní Ludmila LUKÁŠOVVÁ
y p

.
S láskou stálle vzpomínají manžžel Vincenc 

a dcery DDana a Ludmila s rodinami.

Dne 5. ddubna 2015 vzpomeeneme 
1. smuutné výročí úmrtí ppanaanaanaa 

Jaroslavva MÜNSTERA
ý

 z Neevšovovovovo é. é. é. éé
Kdo jste hho znali, vzpomeňtee s námi.mi.mi.ii. 

S láskou a úctou vzpomínají mmanželkaaa, 
dceera a syn s rodinammi.

Dne 5. ddubna 2015 vzpomeeneme 
20. výročí úmrtí 

paní Marrie TELÍŠKOVÉ
ý

 z NNevšové.
S láskkou a úctou vzpomíínají 

dceera a syn s rodinammi.

Dne 18. dubna 2015 vzpommeneme
nedožitých 70 let pana 

Miroslava ROSENBERGA ze Slavičína 
a dne 21. dubna 2015 uplyne 35 let 

od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňtee s námi. 

S láskou a úctou vzpomíínají 
manželka a děti. 

Společenská kronika
NAROZENÍ – ÚNOR
Martin Sladký a Veronika Schmiedlová – 
syn Vojtěch
Zdeněk a Jana Čechovi – dcera Viola
y j

Martin Lysák a Petra Marková – dcera 
Izabela
Milan a Pavla Mudrákovi – dcera Veronika
Petr a Iva Nedavaškovi – syn Albert
Přemysl a Darina Lysáčkovi – syn Daniel
Adam a Ludmila Chmelovi – syn Adam
Marek a Jana Kudelkovi – syn Kristián

 15. 2. 2015 Vlastimil Havlín, 77 let, Hrádek
 25. 2. 2015 Jozef Hauser, 64 let, Zlín
 27. 2. 2015 František Bařinka, 78 let, Bohuslavice

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

Radim a Lenka Vaculínovi – syn Ondřej
Přemysl Kotásek a Andrea Pajerová – syn Přemysl 
Ladislav
Petr Floreš a Jana Gottfriedová – dcera Tereza
Přemysl a Lenka Pláškovi – syn Tobias

ÚMRTÍ
7. 2. 2015 Helena Kubíková, 70 let, Hráádek

 12. 2. 2015 Zdenka Vávrová, 67 let, Slaviičín
 14. 2. 2015 Milada Žáková, 81 let, Nevšováá
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Dne 2. dubnna 2015 uplyne 
5 smutných let, cco nás navždy opustil 

pan Vojtěch KOZUBÍK
ý

 z Divnic. 
S láskou a úctou vzpomínají

a za tichou vzzpomínku děkují 
manželka, děti, 

vnoučata aa pravnoučata.

Děkujeme všem občanům Boohuslavic, 
bývalým spolupracovníkkům, 

přátelům a známým za projjevenou
soustrast a květinové dary 
při posledním rozloučeení 

s panem Františkem BAŘIINKOU
z Bohuslavic.

Taktéž děkujeme 
otci Miroslavu Strnadoovi 
a Mgr. Janě Adámkovvé 

za krásná slova při posleddním
rozloučení. 

Velké poděkování patří ttaké 
MUDr. Častulíkové, MUDr. ŠŠtachovi 

p p

i zdravotním sestřičkám za dloouholetou 
a obětavou péči. 

Manželka Ludmila, rodina Baařinkova,
Maňasova, Mačkova a Klimmešova

MUDr. Petr Zemčík oznamuje,
že neordinuje

od 20. do 24. dubna 2015.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová.

Ambulance endokrinologie
ve Slavičíně

Městská nemocnice Slavičín
oznamuje, že ordinace endokrinologie

MUDr. Svatavy Fialové je z důvodu
ukončení pracovního poměru

paní doktorky s účinností 
od 1. února 2015 zrušena.

Informace o změnách 
provozu ordinací

PODĚKOVÁNÍ
„Přátelé z lásky“ – sdružení pro

handicapované děti a mládež ze
Slavičína a přilehlého okolí děkuje
pořadatelům „Fašanků“ ve Slavičíně
za fi nanční dar ve výši 3 000 Kč, který 
využije na akce pořádané během roku.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje
členkám Českého svazu žen ze Slavičína,
dobrovolníkům a dárcům za fi nanční 
podporu ve výši 3 000 Kč, poskytnu-
tou z výtěžku letošních slavičínských
fašanků.
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Městská knihovna 

MDŽ 2015 ve SlavičíněBOWLING
SLAVIČÍN

Obchodní 472, 763 21 Slavičín 

BOWLING V DUBNU
JEN 79 Kč/hodina

Platí celý duben od neděle do čtvrtka.

NA ZELENÝ ČTVRTEK,
ZELENÉ PIVO!

Ammeriické puuuttování AAnttoníína Bajjaaaji

Neobyčejnou výpravu na severoameric-
ký kontinent mohli zažít v úterý 10. února
2015 všichni, kdo zavítali na poeticko-cesto-
pisný večer se spisovatelem Antonínem Ba-
jajou nazvaný Mé objevení Ameriky. Rodák
ze Zlína patří mezi uznávané současné auto-
ry a jeho tvorba nesoucí zejména regionální
prvky byla oceněna řadou významných kniž-
ních cen. Příznivci četby se s ním mohli již ně-
kolikrát v našem městě setkat na velmi pou-
tavých autorských čteních pořádaných kni-
hovnou a Nadací Jana Pivečky.

Tentokrát však návštěvníky akce příjem-
ně překvapil jinou než obvyklou literární te-
matikou. Spolu se svými hosty – Mgr. Davi-
dem Valůškem, ředitelem Státního okresní-
ho archivu Zlín a s jeho chotí paní Kamilou
Nečasovou publikum seznámil se svými zá-
žitky z cesty po Kanadě a Severní Americe.
Svým osobitým humorem a netradičním úh-
lem pohledu na svět „made in USA” poukázal
na to, že i přes jisté kulturní rozdíly mezi zá-
padem a východem lze všude potkat lidi po-
dobného naturelu i smýšlení. 

Přestože byla Amerika poprvé objeve-
na již před staletími Kryštofem Kolumbem,
panu Bajajovi nelze upřít prvenství jejího ob-
jevení z hlediska jemných poetických nuancí
a pohledů, které jsou výsadou skvělých uměl-
ců – mistrů psaného slova, k nimž Antonín
Bajaja bezesporu patří.

Mgr. Gabriela Klabačková

Duubnoové poozzzvání doo knnihoovny

 1. – 30. dubna: Z fotoalba stíhacího pilo-
ta Josefa Stehlíka
Výstava fotografi í u příležitosti 100. výročí na-
rození plk. v. v. Josefa Stehlíka. Foyer knihov-
ny, otevřeno v půjčovní době.
1. – 30. dubna: Má vlast cestami proměn
Putovní výstava fotografi í mapující přírod-
ní krásy a další zajímavosti všech krajů ČR.
Galerie knihovny, otevřeno v půjčovní době.
Čtvrtek 2. dubna: Veselé čtení s Nezbed-
níčkem
Předškoláčky v doprovodu rodičů opět čeká
spousta her, soutěžních úkolů, malování a tak
trochu popletené zábavy v podání skřítka Ne-
zbedníčka. Maskot pořadu děti seznámí s kni-
hou Dědo, kdy už budou Velikonoce. 
Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny.
Pátek 10. dubna: Proroctví Knihoven pal-
mových listů, přednáška Gejzy Valenta
Na besedě budou objasněny principy výkla-
dů z palmových listů a základní pojmy tý-
kající se poselství knihoven. Součástí pořa-
du je fotoprojekce a živé spojení s vyklada-
čem poselství.

Co jsou palmové knihovny? Jedná se o nej-
méně 12 indických knihoven založených před
7 tisíci lety, kde jsou na slisovaných palmo-
vých listech uloženy záznamy o životě kon-
krétních lidí, kteří sem jednou přijdou pát-
rat po svém osudu. V každé knihovně je ulo-
ženo až několik tisíc takovýchto záznamů.
V palmových listech je přitom zapsán nejen
celý tazatelův život až do smrti, ale i jeho ži-
voty minulé.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup volný.

Zvemme Vás ddo Městskké 
knihovnny Slaviičín na poořad

KDE SE TVOŘÍ (A BOŘÍ)
SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ

Přednáší Zdeeněk Okkleštěk, leektor rodi-
čovsské kommunikacee.

Přijďte spollečně přeemýšlet nnad tím kde, 
kdy a čím my dospělí ovlivňujeeme to, jak 
se budou děti ccítit v doospělosti.. Jak budou 
přemýšlet o soobě, o svvém místěě ve společ-
nosti a jaké buude jejichh vnímánní světa ko-
lem sebe.
Čtvrtek 23. duubna, zaačátek: 188.00 hodin, 
sál v 1. podlažží knihoovny. Vstuup volný. 

Městská knihovna a KKlub přáttel historie
Slavičínnska zvoou na bessedu

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
SLAVIČÍNSKA

Historie, fakkta a vzppomínáníí na drama-
tické události kkonce 2. světové války v na-
šem regionu vv podáníí Ing. Mirroslava Ka-
dlece a Josefa Ščuglíka, správcce Městské-
ho muzea ve SSlavičíněě.
Čtvrtek 30. duubna, zaačátek: 188.00 hodin, 
sál v 1. podlažží knihoovny. Vstuup volný. 

Oslava MDŽ ve Slavičíně se již stala nedíl-
nou součástí společenského života města. Le-
tošní oslava MDŽ se konala 9. března v Soko-
lovně a zúčastnilo se jí téměř 200 žen různé-
ho politického zaměření, náboženského vy-
znání a věkového složení ze Slavičína a také 
z Valašských Klobouk. Oslavu MDŽ tradičně 
připravil Levicový klub žen (LKŽ) spolu s MO 
KSČM.  

Každá žena obdržela karafi át s blahopřá-
ním k MDŽ. Oslava byla zahájená v 15.00 ho-
din přivítáním přítomných žen a představe-
ním hostů. Za hosty vystoupila paní Vlasta
Babovcová, předsedkyně krajské rady LKŽ.
Popřála ženám k jejich svátku a seznámila 
je s Provoláním celorepublikové rady LKŽ
k MDŽ. V provolání je požadavek na spra-
vedlivé odměňování žen, rovnoprávné zastou-
pení žen ve volených orgánech na celostátní 
i místní úrovni a výzva k ženám na podporu 
zachování míru ve světě a Evropě.

Ve „chvilce poezie“ přednesla několik bás-
ní ze své sbírky paní Naděžda Kinská, kte-
rá v závěru vyzvala přítomné k sběru nepo-
třebných hudebních nástrojů pro školy na-
šich krajanů – Volyňských Čechů, žijících 
na Ukrajině. Chvilku poezie ukončila člen-
ka klubu důchodců paní Prchlíková básnič-
kou o T. G. Masarykovi.

Po celu dobu oslavy rozdával výbornou 
pohodu hrou na klávesy a zpěvem pan Josef 
Raška. Protože pan Raška hrál známé a ob-
líbené písničky, tak si přítomné ženy s chutí 
spolu zazpívaly a zatancovaly.

Ženy si v příjemném prostředí a pohodě
při kafíčku, svatebních koláčcích a oblože-
ném chlebíčku stačily pobesedovat se svými 
kamarádkami, kolegyněmi a bývalými spolu-
pracovnicemi o rodinných a jiných záležitos-
tech a doba jim příjemně utíkala.

Ke konci oslavy byla tažena tombola s 61 
věcnými dary od našich sponzorů, počínaje 
svícny, vázičkami, přes dort, dárkové koše až
po mikrovlnou troubu od TVD. Všichni spon-
zoři byli jmenovitě uvedeni v uvítacím pro-
slovu a ještě jednou jim touto cestou ze srd-
ce děkujeme. V 19.00 hodin byla oslava ukon-
čena a ženy se v pohodě rozcházely do svých 
domovů s tím, že se těší, že se opět ve zdraví 
a míru sejdou za rok na MDŽ 2016.

Organizátoři mají příjemný pocit, že při-
pravili hezké a pohodové odpoledne pro naše 
ženy a doufají, že organizátoři nebudou do bu-
doucna překážkou pro to, aby na MDŽ před-
vedli své umění pro ženy některá kulturní, 
případně školská zařízení města Slavičína.

Ing. Jaroslav Bejšovec



11

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

duben/2015

Prrogrram MMCC Slaviičínn naa dubennn 2015

 St 1. 4. 10.00 hod. – Hrátky pro vše-
stranný rozvoj pro 1 – 2 leté děti,
13.00 hod. – Volná herna
Od 2. 4. do 6. 4. 2015 ZAVŘENO – ve-
likonoční prázdniny
 Út 7. 4. 10.00 hod. – Čtenářem od ba-
tolete, 13.00 hod. – Volná herna,
15.00 hod. – Pohybové hrátky pro 2 – 3 
leté děti
 St 8. 4. 10.00 hod. – Přednáška – 
Dr. Nona – nadčasová kosmetika z Mrt-
vého moře, 13.00 hod. – Volná herna, 
15.00 hod. – Pohybové hrátky pro 1 – 2 
leté děti
 Čt 9. 4. 10.00 hod. – Hudební miniško-
lička pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna, 15.00 hod. – Pohybové hrátky 
pro 4 – 6 leté děti
Pá 10. 4. 10.00 hod. – Tvořílek pro 
2 – 3 leté děti (Jarní závěs)
Po 13. 4. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti 
(Beruška) 
 Út 14. 4. ZAVŘENO 
St 15. 4. 10.00 hod. – Hrátky pro 
všestranný rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 
13.00 hod. – Volná herna
Čt 16. 4. 9.00 hod. – Den krásy s kos-
metikou Mary Kay, 13.00 hod. – Den krá-
sy s kosmetikou Mary Kay
 Pá 17. 4. 10.00 hod. – Miniškolička 
(malujeme a vymalováváme)
 Po 20. 4.9.30 hod. – Jarní bazárek – pří-
jem oblečení 
Út 21. 4. 9.30 hod. – Jarní bazárek – 
přijďte si nakoupit dětské oblečení
St 22. 4. 9.30 hod. – Jarní bazárek –
přijďte si nakoupit dětské oblečení
Čt 23. 4. 9.30 hod. – Jarní bazárek – vý-
dej oblečení
 Pá 24. 4. 10.00 hod. – Tvořílek pro 
2 – 3 leté děti (Zajíc) 
 Po 27. 4. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti 
(Ovečka)
Út 28. 4. 10.00 hod. – Hrátky pro 
všestranný rozvoj pro 2 – 3 leté děti, 
13.00 hod. – Volná herna
 St 29. 4. 9.00 hod. – 16.00 hod. Masá-
že pro rodiče
 Čt 30. 4. 10.00 hod. – Hudební mi-
niškolička, 13.00 hod. – Volná herna, 
15.00 hod. Hrátky pro všestranný rozvoj 
pro 4 – 6 leté děti

Každé odpoledne je od 15.00 hodin 
stejný program jako dopoledne (bližší in-
formace na FB stránkách). Po dobu jar-
ního bazárku volná herna ani odpoled-
ní program nebude. Na masáže pro rodi-
če se objednávejte osobně nebo telefonic-
ky v mateřském centru.

Více informací: web: http://mc.slavi-
cin.org/, facebook: Mateřské centrum 
Slavičín, telefon: 778 468 820. 

Projekkt Prosímm Spinkejj.cz
a Mateřsské centtrum Slavvičín 

Vás zvou nna přednnášku spáánkové 
poradkyně Lenky Medvecovéé Tinkové 

O sppánkku děětí
Jak poomoci děětem 

k leppšímmu spaaní 
aa usínnání
13. dubna 2015, 

od 16.00 do 18.00 hodin 
v Městské knihovně Slavičín

„Mým cíleem nikddy nebyllo naslibo-
vat maminkámm dlouhhý spánekk od první-
ho dne. Snažímm se je nnasměrovvat tak, aby 
samy poznaly, kde může být prooblém a jak 
jej vyřešit hlavvně bez stresu a ppláče. Mys-
lím si, že nejlepším eexpertemm na dítě je 
jeho maminkaa.“

„Neuznávámm metoddy vyplakáání ani kon-
trolovaného ppláče. Jsoou i jiné,, přirozené 
způsoby, kteréé mohouu pomocii k lepšímu 
spaní. Naučímme se, jaak funguuje spánek, 
jaké jsou skuteečné pottřeby děttí, co potře-
bují ke spánkuu, jak zjiistit kde jje problém 
a jak kreativněě řešit nnejčastější spánkové 
problémy malýých dětíí od 0 do 5 let. Nau-
číme se, jak see jich zbavit.“

V případě zzájmu o účast na přednášce 
zavolejte na teelefon: 7778 468 8820. Je nut-
né se předem oobjednatt! Přednášška se bude 
konat při počttu 10 zájemců. 

M Turistický zájezd
Oddííll turistikky vve SSlavičínněěě 

ppořádáááá 23. a 224. kvěětna 200115 
zzájezdd ddo Hostýnnskýých vrcchhhů. 

Cennaaa za zájeezd činí 500 Kč 
a zaahrnujee uubytovánní, pooloppenzi, auutttobus. 

ZZájezd jeee určen pro vvšechhny zájeemmmce 
(nneeejen pro ččleny odddílu). 

Přihhlášky i sse zálohoou 200 KKč přijímmááá pan 
František KKooovařík (teelefoon: 7731 9800 99985). 

Rehabilitační cvičení
aneb aktivním pohybem 

proti bolesti

Cvičení začíná ve čtvrtek 9. dubna 
2015 od 16.15 hodin v kulturním domě

v Nevšové.
Pohybová aktivita je prokazatelně účin-

ný prostředek ke zpomalení procesů stár-
nutí. Díky pohybu dochází ke zlepšení psy-
chické, fyzické a psycho-sociální stránky 
života a zdraví člověka.
 Naučíte se zde cviky: ke snížení bolesti
zad, svalů a kloubů, udržení kondice, zvýše-
ní pohyblivosti svalů a kloubů, cviky k před-
cházením svalových dysbalancí a jak správ-
ně aktivovat svaly
 Základem cvičení jsou: zdravotní tělesná
výchova (protahovací a posilovací cviče-
ní), dechová a relaxační cvičení s hudbou,
koordinační cviky na zlepšení schopnos-
ti udržení rovnováhy a celkové obratnos-
ti těla, posilování svalů pánevního dna
a možné snížení příznaků úniku moči, vy-
užití rehabilitačních pomůcek (velké a malé
cvičební míče)

Cvičení je vhodné pro všechny věkové
kategorie. Je pomalé a nenáročné. Lektorem
je registrovaný fyzioterapeut.
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Datum letošního Otevřeného mistrovství
České republiky v Kyokushin Karate padl
na sobotu 14. března 2015. Pro nemoci a mi-
nimum času na přípravu, pravidlem bývá ter-
mín na přelomu dubna a května, se turnaje
za War Sports Team Slavičín zúčastnili pou-
ze Jakub Fojtík a Radek Trčka.

Radkova cesta turnajem, v kategorii B –
90 kg, skončila již v prvním zápase, kde pro-
hrál s budoucím fi nalistou.

Jakub na svém prvním domácím turna-
ji vybojoval titul vicemistra České republiky
v kategorii B – 80 kg. Když pro zranění z před-
chozího zápasu ve fi nále nestačil na soupeře
a tento duel byl ukončen předčasně.

Oběma borcům gratulujeme, přejeme brz-
ké uzdravení ze zranění a děkujeme za repre-
zentaci War Sports Teamu a města Slavičín.

OSU!

aPozvánky, kalendáře
10. 4. MMěstsská knihhoovna
BESEDDA GG. VAALENTAAAA
21. – 222. 4. Orlovnaa
KLUBYY ZDDRAVVÍ
25. 4. SSokollovna OORRRIENT SHOWW
26. 4. HHorníí náměssttí
SVATOOVOOJTĚŠŠSKÝ JAAAARMARKK
30. 4. MMěstsská knihhhoovna
BESEDDA –– 700. VÝROOOOČÍ OSVVOBOOZEENÍ 
SLAVIIČÍNNSKAA
30. 4. NNevšoová ČARRRODĚJNIICKÝÝ REEJ
Výstavy: 
Měsstská kniihovna
MÁ VLLAST CEESTAMMII PROMĚĚN
Měsstské infofocentruummm
AFRIKKA
Připravujeme: 
1. 55. VZZPOMMÍNKOOVVVÁ AKCEE K 770. VVÝ-
ROČÍ OSVVOBOOZENÍ SSSLAVIČÍNNA
10. 5. SSVÁTTEK MAATTTEK
17. 5. SSLAVVIČÍNSKKKÝÝ BAJKAAP
30. 5. SSLAVVIČÍNSKKKKÝ PLAMMÍNEEK

Nevšová ddětem, oo. s., Vás zve na

ČARODDĚJNNICKÝÝ REJ

Kyokushin karate

Taneční skupina Tamarind
ve spolupráci s DDM Slavičín 

srdečně zvou širokou veřejnost na

ORIENT
SHOW
25. dubna 2015,
od 17.00 hodin, 

Sokolovna Slavičín

- několik tanečních vystoupení
- hosté: War sports team Slavičín

MMěstské inffooocentrumm SSlaviičín Váás zve na 
cestopisnnnéé přednnáškky MMarka CCíísaře

NOVÝ ZÉLAND –
JIŽNÍ OSTROV

88. dubnnnna 2015,, od 18.30 hoddiinn, 
SSSookolovnna SSlaviičín

NOVÝ ZÉLAND –
SEVERNÍ OSTROV

223. dubbnnna 20155, odd 18.30 hodddiin, 
SSSookolovnna SSlaviičín
wwwwww.marekkcisaar.cz 

Kalendář turistických akcí 
9. 4. Prakšiice – Mistřice – rozhledna 
Rovina – Uh. HHradištěě
12. 4. Valaššské Kloobouky –– Lačnov – 
H. Lideč
19. 4. Slaviičín – LLipová – Uhliska – 
Haluzice – Plooština – Drnovicee
25. 4. Pitínsský škrppál
26. 4. Liptáál – Varttovna – BBratřejov – 
Loučka

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

Obec Lipová zve na tradiční

OTEVÍRÁNÍ
STUDÁNEK

9. dubna 2015
Sraz u hřiště v Lipové

v 14.30 hodin. 

ČARODDĚJNNICKÝÝ REJ
30. dubna 200000020000000001515515515151551555, nnananananaananaannan hhhhh hhh hřiřiřiřiřřiřiiř štštštšštšštšttiiiiii ii vvvvv vvvv NeNNNN všové

Vážené čarodějnicee, 
ježibaby, čerrnokněžnníci, 
nastartujte svá košťaata 
a přileťte i s ježidětmmi 

na sslet!

Program:m 16.00 hodin: ddděětětské 
čarodějnickké odpdpolledednne – ssoutěže, 
hry, tanec, vvolba neejošklivějjší miss,h lb škl ě ší

čarodějniccké dílničky – mííchání 
lektvarů, vvýroba aamuletů aa další
17.00 hodin: čarrodějnickký rej, 

opéékání šppekáčků
19.00 hodin: discorej i pro dospělé

Občerstvvení pro děti i dosspělé 
zajištěěno.

Těšíme se na Vás!


