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S L A V I Č Í N S K Ý
z p r a v o d a jz p r a v o d a j

Město Slavičín zve nejširší veřejnost na tradiční vítání jara na akcích 

Informace pro občany
V souladu s uustanovením § 11 odstt. 2, 
písm. c) zákonna č. 2966/2009 Sbb., o sčíítání 
lidu, domů a bytů 20011, městto Slavvičín 
zabezpečí bezpplatný ppřístup k vveřejnéému 
internetovémuu připojjení občaanům, kkteří 
chtějí využít mmožnosti vyplnit sčítací for-
muláře v elekktronické podoběě a nemmají 
vlastní přístupp k internetu. 
V období od 226. 3. do 14. 4. 2011 bbude 
tento přístup zabezpeččen na následujíccích 
místech:

Městský klub a infocentrum
Mladotické náábřeží 8449
Provozní dobaa
Po – Pá
9.00 – 11.00 133.00 – 166.00 

Městská knihovna Slavičín
Hasičská 307
Provozní dobaa
Po 7.30 – 12.000  12.300 – 15.00 
Út  12.300 – 17.00
St zavřeno 
Čt 7.30 – 12.000  12.300 – 18.00 
Pá  12.300 – 16.00

Mgr. Iva Florešoová, 
vedouccí odboruu správnního

MěěÚ Slavvičín

Společnost E.ONinformuje o plánované odstáv-
ce elektrické energie 
dne 12. dubna od 7.30 do 13 hodin 
v Divnicích, č. p. 109, 84, 81, 17 a
dne 19. dubna 2011 od 7.30 do 15.30 
hodin ve Slavičíně a v Hrádku
v ulicích: 
Osvobození, Mladotické nábřeží, Příčná, 
L. Výducha č. p. 500, 501, Hrádecká, Nádražní, 
Družstevní, Nad Výpustou, Za Školou, Ke Snož-
ku, Spojovací, Za Zemánky
Dále: SLAVI, Saddlers, FeMarket, Policie, Agrinea

Sčítání lidu, domů
a bytů 2011

O úspěších slavičínských 
divadelníků čtěte na straně 12 Přerušení dodávky 

elektrické energie

Valašské Křoví 2011

SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK
vvv needělli 24. dduubna 20111 oddd 8 do 1117 hodin
nna HHornímm náááměstí ve Slaavvičíně

VČELAŘENÍ – TRADIČNÍ ŘEMESLO
dozvíte se
jak se stát včelařem
jak pečovat o včely
co jsou úlové sestavy, stáčedla medu,

můžete se účastnit
soutěže o nejlepší obrázek se včelí
tematikou (nejpěknější budou vydány 
v kalendáři)
pohádky o včelkách

ochutnáte a nakoupíte
medové speciality 
produkty od bělokarpatských včel

zaujmou Vás 
 ukázky lidových řemesel z oblasti 
moravsko-slovenského pomezí
tradiční trhy 

pobavíte se
s dechovou hudbou Fryštácká Javořina 
od 15 hodin na náměstí

VVALAŠSKÝ a SLOVENSKÝ
K KUMŠT PRO RADOSŤ AJ UŽITEK 

vvv páátekk 155. duuubna 20011 oddd 9 do 1777 hodinn 
vvv sáále SSokkolovvvny ve SSlaaviččííně

uvidíte a vyzkoušíte
tradiční i netradiční zdobení kraslic,
perníků
výrobu ozdobných a užitých produktů
z proutí, vlny, dřeva, papíru, textilu, hlíny 
a jiných přírodních materiálů

uvidíte a uslyšíte
vítání jara a dětské hry v podání dětí
z mateřských škol MŠ Družba z Brumova-
Bylnice a MŠ Vlára ze Slavičína
zpěv lidových písní s heligonkouch písní s hpísch 
Ladislava Beranaaa

ochutnáte
velikonoční speciality slovenskýchkonoční speciality slovenskýensovey slity eciallipeponoční s čnnok
a moravských domácností hospodyní zemoravských domácností hospodyní ínídodydsspooí htí hoostítácnooámávských domomdoskkýkýkývskoravmo
Slavičína a z Horné Súčavičína a z Horné SúčeúčečeúúčSé Sa z HornnéornrnrHHz začína a aívičav
zdravé pomazánkzdravé pomazánky nky kykpomazáánkázáazámamompopravé pzzdr

Ukázky řemesel připravili a předvedouUkázky řemesel připravili a předvedouředvedoupřeřea přa vili p praviravprřiprpřiel pesememřememky řUkáázkykáz
nositelé lidových tradic z moravsko-sloven-ositelé lidových tradic z moravsko-slovesko-slovsko-oavsmoravsz motradic z mzdic zaddih trch výcovýchovýiddoé lielé ositelé lelé l
ského pomezo pomezí. pomezí. ímmepomo po

Akce se konají v rámci mikroprojektukce se konají v rámci mikroprojeíkce se konaj
Veselo přes kotáry. Tento mikroprojekt jel
spolufi nancován Evropskou unií, z pro-
středků Fondu mikroprojektů spravova-
ného Regionem Bílé Karpaty.

Těšíme se na Vás!
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dohledem městské policie a napomůže tak
k udržení pořádku na veřejném prostranství.

Kdy se začne opravovat most v Nevšové?
Oprava mostu začne už na začátku měsíce

dubna. Vzhledem k tomu, že bude provedena
demolice stávajícího mostu a bude postaven
most nový, dojde v daném místě k přechodné
úpravě silničního provozu. Úprava směrové-
ho vedení komunikace a posunutí mostu si
vyžádalo také pokácení stromů. Průběžná
doba výstavby je plánována na 5 měsíců,
stavba by tedy měla skončit k datu 31. 8. 2011.
Dodavatelem stavby je fi rma EUROVIA CS,
a. s., závod Zlín.

Slyšela jsem něco o startovacích bytech.
Co to má být?

Myšlenku tzv. startovacích bytů v součas-
né době rozpracováváme. Startovací byty
mají usnadnit mladým lidem start do života
v podobě přednostního nájmu bytu na určitou
dobu za snížené nájemné. Město nepřipravuje
stavbu nových bytů, ale hodláme jako star-

Ptají se lidé…
Není možné zlepšit úklid hřiště za zá-

kladní školou na sídlišti Malé Pole? Dost 
často se tam schází omladina a je tam 
nepořádek.

Máte pravdu, omladina i nepořádek 
tam jsou či bývají. Zvažovali jsme možnost 
doplocení hřiště a jeho uzavření bránou, 
která by byla na noc uzamykána. Nakonec 
jsme se po poradě s ředitelem školy dohodli 
na použití moderní techniky. Zastupitel-
stvo města odsouhlasilo záměr instalovat 
na budovu školy barevnou otočnou IP 
kameru. Bude použita stejná kamera jako 
např. v zámeckém parku nebo na Horním 
náměstí. Kamera bude samozřejmě dálko-
vě ovladatelná a výstup bude zálohován 
na server. Městský kamerový systém tak 
bude rozšířen o další místo, které bude pod 

tovací byty využít některé stávající městské
byty, které po jejich uvolnění stávajícím
nájemcem nově pronajímáme. Pokud byt 
bude označen jako startovací, pak přednost 
na pronájem budou mít mladí manželé, oba
ve věku do 30 let, nebo matka (otec) ve věku
do 30 let, která(ý) pečuje alespoň o jedno dítě.
Smlouvy budou uzavírány zřejmě na dobu
5 let bez možnosti prodloužení. Mezi další
podmínky bude patřit pravděpodobně trvalé
bydliště žadatele na území města nejméně
3 roky atd.

Jakmile budou podmínky hotovy, vy-
hlásíme je spolu se záměrem na pronájem
prvního startovacího bytu. Samozřejmě
nelze čekat, že takových bytů bude mnoho,
protože město v běžném roce pronajímá
řádově jednotky bytů, a to ještě ne všechny
budou startovací. Jestli a jak se tato novinka
ujme, to ukáže čas.

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

Plasty – 6. 4.
Papír a nápojové kartony – 11. 4.
Sklo – 13. 4.

Upozorňujeme občany, kteří dosud
neuhradili poplatek za svoz odpadu na rok
2011, aby tak neodkladně učinili. Termín
splatnosti tohoto poplatku (známka na po-
pelnice nebo sada černých pytlů) byl dne
31. 3. 2011.

Odbor ŽPSM MěÚ Slavičín

Svoz tříděného
odpadu

Zprávy z radnice
Rada města Slavičín na své 7., 8. a 9.

schůzi mj.: 
 schválila
rozšíření Komise kulturní a sportovní
pro volební období 2010 – 2014 o zástupce
osadních výborů a jmenovala členy Komise
kulturní a sportovní
- za OV Nevšová – Bronislava Münstera
- za OV Divnice – Jaroslava Manu ml.

- za OV Hrádek – Josefa Švajdu
 uzavření smlouvy o dílo na likvidaci čer-
ných skládek na území města Slavičín s Mys-
liveckým sdružením Nevšová, Mysliveckým
sdružením Jamné a Mysliveckým sdružením
Hrádek na Vlárské dráze,

 rozhodla o
zadání zakázky malého rozsahu na služby
Technický dozor investora: „Protipovodňová
opatření a varovný systém Říka – Vlára – Váh,
II. etapa, část 1 – Most Nevšová“ za cenu ob-

vyklou ve výši 92 400 Kč vč. DPH uchazeči
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o.,
Ostrava,

 souhlasila 
s přerušením provozu Mateřské školy Sla-
vičín-Vlára a Mateřské školy Slavičín-Malé
Pole v období od 25. 7. 2011 do 12. 8. 2011.

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

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

V rámci jarního úklidu našeho města
budou v níže uvedených termínech a mís-
tech rozmístěny velkoobjemové kontejnery
na domovní odpad. 
 V termínu 5. – 7. dubna
 Slavičín 
- ulice Luhačovská (u RD – č. p. 250)
- ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)
- křižovatka ulic Žižkovská – Tržní
 Hrádek u Speciální školyk
 Divnice u RD Palkovičových
 V termínu 12. – 14. dubna
 Slavičín
- křižovatka ulic Nad Výpustou – Příčná 
- křižovatka ulic Mladotická – Úvoz
- ulice Jasmínová (za RD ing. Fojtíka)
- Lukšín (u Pivečkova lesoparku) 
 Hrádek
- prostranství před Klempířstvím p. Luky

Upozorňujeme obyvatele našeho města, že
do těchto přistavovaných kontejnerů nelze
v žádném případě odkládat nebezpečné od-
pady – např. olověné akumulátory, olejovéy
fi ltry, upotřebené motorové a převodové oleje,
kyseliny, zářivky, ledničky, televi zory, moni-
tory, domácí elektroniku apod. a bioodpad
(listí, tráva, posekané keře nebo větve atd.).

Nebezpečné odpady je možné předat 
pouze při pravidelných sběrech prováděných

fi rmou JOGA Luhačovice (2x ročně) nebo
přímo ve sběrném dvoře v areálu Služeb
města Slavičína, s. r. o., ale až po ukončení
výluky provozu uvedené na jiném místě
tohoto zpravodaje.

Josef Urbánek, SMS

použitá elektrozařízení v rámci zpětného 
odběru (televize, monitory, počítače, ledničky, 
pračky, sporáky aj.)
stavební suť (bezplatně 125 kg/občana/
rok, zbytek zpoplatněn 1 200 Kč/t vč. DPH) 

O dokončení výstavby sběrného dvora 
v areálu Služeb města Slavičína, s. r. o., budou 
občané včas informováni.

Jarní úklid města v roce 2011

Dočasné uzavření 

V období od 11. 4. 2011 bude zahájena
výstavba „Sběrného dvora“ v areálu Služeb
města Slavičína, s. r. o., Pod Kaštany 50
ve Slavičíně.

Z těchto důvodů a po celou dobu výstav-
by bude provoz sběrného dvora přemístěn
do sběrného místa za kotelnou v ulici U Za-
hrádek v sídlišti Malé Pole, kde bude následně
upravena provozní doba:
Po, St, Pá  8.00 – 17.00 hod.
Út, Čt  8.00 – 16.00 hod.
So  8.00 – 12.00 hod. 

Občané zde mohou po dobu výstavby
odložit mimo velkoobjemového domovního 
odpadu a tříděného domovního odpadu také:
 nebezpečný odpad (zářivky, baterie,
akumulátory, léky, barvy, lepidla, motorové
oleje aj.)

Sběrného dvora
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Ommezzovvánííí osobnní ssvobbody
Dne 15. 2. 2011 došlo ve Slavičíně ke spá-

chání přečinu omezování osobní svobody,
kterého se měl podezřelý dopustit tím, že
druhou osobu uzamkl pomocí klíčů na dobu
dvou hodin v osobním autě zn. Audi. Vozidlo
nešlo bez poškození otevřít a osobě bylo
umožněno z vozidla vyjít až po zajištění
náhradních klíčů k vozidlu. Ve věci bylo
policií vedeno zkrácené přípravné řízení
a věc již byla předána s návrhem na potres-
tání na Okresní státní zastupitelství ve Zlíně.

Krrádeež bennnzínu nna ččerpppací 
stanicci vve SSSlavičínně

Dne 17. 2. 2011 natankoval neznámý
pachatel na čerpací stanici Trako ve Sla-
vičíně do osobního vozu 31 litrů benzinu
Natural 95 v ceně 1 000 Kč a bez zaplacení
ujel. Policisty Služby kriminální policie Zlín
byl v současné době zjištěn 19letý pachatel,

který obdobným způsobem tankoval benzin 
na několika čerpacích stanicích v okrese 
Zlín a Uherské Hradiště. V současné době je
proti podezřelému vedeno trestní řízení pro 
přečin krádeže.

Prreveenttivníí akce nna úseeeku  dooopravy
Od počátku roku 2011 se policie ve větší

míře zaměřila na porušování pravidel v sil-
ničním provozu. Mezi nejčastější prohřešky, 
které byly policií, zjištěny patří:
1. nepřipoutání se bezpečnostním pásem
2. držení telefonu nebo jiného hovorového
zařízení
3. jízda pod vlivem alkoholu

Za první dva měsíce roku 2011 bylo zjištěno 
bezmála 160 přestupků v dopravě, z nichž 
převážná většina byla projednána s řidiči 
motorových vozidel v blokovém řízení. Policie 
se i v následujících měsících bude věnovat 
přestupkům v dopravě, kdy budou i nadále 
řešeny přestupky řidičů motorových vozidel, 

Policie České republiky informuje ale také se zaměří na přestupky cyklistů 
a chodců, kteří jsou nedílnou součástí sil-
ničního provozu. 

Chtěli bychom tímto upozornit všechny 
účastníky silničního provozu, aby respek-
tovali ZÁKON O PROVOZU NA POZEM-
NÍCH KOMUNIKACÍCH číslo 361/2000 
Sb., a tím předešli případnému postihu ze 
strany policie. 

Zaajišttěnní agggresivnní oosooby
Dne 20. 2. 2011 byl ve služebním obvodu 

OOP Slavičín policií zajištěn agresivní muž, 
který v silně podnapilém stavu (2,53 ‰) 
hrubě urážel svoji manželku a vyhrožoval 
jí fyzickým napadením. Z důvodu obav, 
že bude podezřelý v protiprávním jednání 
pokračovat, byl policií zajištěn a umístěn 
na záchytnou stanici v léčebně Kroměříž. 
Věc byla oznámena k  projednání na MěÚ 
ve Slavičíně pro podezření ze spáchání pře-
stupku proti občanskému soužití, za který 
může být podezřelému uložena pokuta 
do výše 20 tis. Kč. 

Nprap. Milan Tyleček, vrchní inspektor

Akktivityy škoooly

Během měsíce února a března proběhla
školní kola BiO a OJF.
Třídy sexta, G-2, septima a G-3 se vypravily
na divadelní představení „Věc Macropulos“
dne 22. února do Městského divadla ve Zlíně.
Dne 22. února se konalo na naší škole
okresní kolo konverzační soutěže v jazyce
anglickém v kategorii pro ZŠ. Zúčastnilo se
11 okolních základních škol. 
V rámci divadelního festivalu „Valašské
Křoví“ zhlédli studenti divadelní představení
„Elektrická puma“ v podání slavičínského
souboru SemTamFór.
V krajském kole ve volejbale ve Valašském
Meziříčí dne 8. března nás reprezentovaly
studentky vyšších ročníků a přivezly nám
krásné 2. místo.
Okrskové kolo recitační soutěže proběhlo
2. března na ZŠ ve Vlachovicích, kde se žá-
kyně Kamila Nováková ze sekundy umístila
na 3. místě.  Bc. Marie Stejskalová

E-llearrninng ––– přípraavnné kkkurzy 
k ppřijímacímmm zkoušškáám na 

y yGyymnnázziummm Jana Pivvečkkky
Pro žáky 9. tříd regionálních základních

škol pořádá Gymnázium Jana Pivečky
e-learningové semináře zdarma pro ty, kteří
budou absolvovat přijímací zkoušky z Obec-
ných studijních předpokladů, Matematiky,
Jazyka českého na naší škole a budou se
ucházet o studium na gymnáziu. Žák bude
přes internet moci řešit úlohy z OSP, M, JČ,
které mu budou učiteli gymnázia opravovány
a zasílány zpět s komentářem k řešení. Žák
9. třídy se písemně přihlásí na adresu:gyslav@
gjpslavicin.cz, a to od 1. 4. 2011, poté mu
bude zpět odesláno do e-learningového kurzu

zadání úloh. Vypracované úlohy odešle žák
na gyslav@gjpslavicin.cz průběžně, nejpozději
však do 20. 4. 2011.

V případě potřeby žáka 9. třídy je možné
dohodnout na tel. č. 604 453 954 osobní
konzultace (doučování) zdarma na gymná-
ziu k řešení testů k přijímacím zkouškám.
Žáci tedy mají pomocí internetu k dispozici
přípravu na přijímací zkoušky, pokud však
budou potřebovat osobní konzultaci, vyučující
gymnázia jim budou po dohodě k dispozici. 

Mgr. Josef Maryáš, ředitel gymnázia

í Gyymnnázziummm je akkredditooovanou instituucí
p p y– dalšší pposíílení prresttižeee školy

Na základě splnění podmínek pro udělení
akreditace povolilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy možnost vydávat 
akreditované osvědčení. Gymnázium Jana
Pivečky se stalo dnem 2. 3. 2011 akreditovanou
vzdělávací institucí. Tato akreditace se týká
provádění vzdělávacích programů v oblasti
celoživotního vzdělávání pro podnikatelské
i veřejné subjekty v Enviromentálním mana-
žerském systému. Tímto škola znovu potvrdila
svou vysokou kvalitu nejenom v pedagogicko-
výchovném procesu, ale také v rozvoji oblasti
celoživotního vzdělávání. Škole se otevírá
další možnost nabízet svoje vzdělávací služby
široké veřejnosti.

Mgr. Josef Maryáš, ředitel gymnázia 

Kddo ssi hhrajee, nezllobí…… 
Každým rokem členové dramatického

kroužku navštěvují některé okolní školy
s krátkým vystoupením. Letos tomu bylo
trochu jinak. Mgr. Šárka Černíčková spolu
s Danuší Končickou a Eliškou Pinďákovou
připravily pro děti 1. až 5. ročníků základních
škol hodinovou soutěž pro čtyři čtyřčlenné

smíšené týmy. Žáci soutěžili v hádání slov 
a v motorických dovednostech. Tato soutěž 
proběhla celkem v šesti školách – v Záhorovi-
cích, v Rokytnici, v Dolní Lhotě, v Pozlovicích, 
ve Slopném a v Sehradicích, a to na přelomu 
února a března. Aktivita byla všude velmi
kladně přijata, děti se ukázaly všude jako 
velmi šikovné.  

Mgr. Šárka Černíčková

Gymnázium Jana PivečkyG

MMinišškoola nna ZŠ Maaléé Pole
Naše škola chystá pro budoucí prvňáčky 

„učení nanečisto“. Děti se mohou seznámit 
s tím, co je v první třídě čeká, a vyzkoušet 
si kratičké jednohodinové vyučování. Cel-
kem připravujeme pro předškoláky v ob-
dobí od dubna do června pět odpoledních 
vyučovacích hodin ve dvou třídách. První 
setkání s dětmi i jejich rodiči plánujeme 
na středu 13. dubna od 15 do 16 hodin. 
Bližší informace o termínech konání naší 
miniškoličky najdete na letácích v mateř-
ských školách a na stránkách školy. 

Kaarneval
Dětský karneval naší školy konaný dne 

6. března završil období radovánek a plesů 
a zahájil období masopustu. Byl zdařilý 
zejména díky pořadatelům, sponzorům 
i rodičům. Moderování se tradičně ujaly 
studentky gymnázia Danuše Končická 
a Eliška Pinďáková. Masek bylo opravdu 
hodně, tance, her a soutěží také.

Těšíme se na příští ročník.
Mgr. Dana Sláčíková, 

zástupkyně ředitele ZŠ Malé Pole

ZŠ Malé Pole
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Základní škola Slavičín-Vlára
Naadace podddpořila 
p ý p jprrotikkuřřáckkýý projeekt

Žáci 8. A třídy naší školy se zapojili do pro-
jektu „Chceme pomáhat“, který už několik 
let vyhlašuje Nadace Jana Pivečky. Děvčata
úspěšně obhájila svůj projekt „Divadlem proti
kouření“, který je zaměřen na děti předškol-
ního a mladšího školního věku ve Slavičíně
a okolí. Během následujících měsíců sehrají
několik maňáskových představení na téma
škodlivost kouření tak, aby děti tomuto pro-
blému porozuměly a rovněž se mohly aktivně
zapojit do některých jeho částí. Finanční
prostředky věnované touto nadací tak podpoří
prospěšnou a důležitou aktivitu.

PaedDr. Karel Máťa

Seedmmákkům četly oosobbnooosti Slavvvičína

Naše škola se již podruhé zapojila do ce-
lorepublikového projektu „Celé Česko čte
dětem“. Cílem je, aby si děti uvědomily, že
čas strávený před počítačem či televizí jim
chvíle s knihou nahradit nemůže.

Pro žáky 7. ročníku jsme tedy i letos
na březnové dopoledne připravili besedu
s názvem „Osobnosti Slavičína čtou dětem
aneb Vzpomínka na knížky z dětských let“.
Naše pozvání opět ochotně přijali pan staros-
ta Ing. Jaroslav Končický, vedoucí Městské
knihovny Slavičín Mgr. Gabriela Klabačková
a ředitelka Nadace J. Pivečky Mgr. Božena
Filáková. Všichni velmi poutavě a srdečně
vyprávěli o svém vztahu ke knížkám, který
trvá už od dětství. Zavzpomínali na dobu
svého mládí a s tím spojené oblíbené knihy,
některé z nich i přinesli a přečetli zajímavé
a humorné ukázky. 

Závěrečnou část projektu žáci završili
připravenými prezentacemi, kdy měli bě-
hem jednoho měsíce zjistit od svých rodičů
či prarodičů informace o jejich oblíbených
knihách z dětských let. Nutno říct, že si vše
hezky a pečlivě připravili. A o jakých knihách
se nejčastěji mluvilo? O Gabře a Málince,
Babičce, Robinsonu Crusoe, Honzíkově cestě
a pohádkách. Čtenářem se nikdo nerodí, je
třeba mu ukázat cestu. A jak z prezentací
vyplynulo, v tomto tak mohou být mnozí ro-
diče a prarodiče pro děti dobrým příkladem.

Mgr. Hana Majeriková
Mgr. Adriana Maňasová

Škkolnní aaktivvvity v mměssíci březnuu
Zájemci o lyžování z 5. – 9. tříd se zúčastnili
dalšího lyžařského zájezdu na Kyčerku, který 
se uskutečnil s podporou Nadace Děti-kultura-
sport v Uherském Hradišti.
V rámci zajímavého projektu Školního
informačního centra pobesedovali žáci sed-
mého ročníku s osobnostmi Slavičína nad

jejich oblíbenými k nihami.
7. 3. 2011 byla za přítomnosti hostů ote-
vřena nová multimediální učebna v budově
II. stupně školy.
Žáci 9. tříd si ověřili své dovednosti v ma-
tematice, jazyce českém a všeobecných zna-
lostech a porovnali si výsledky v přijímacích
zkouškách „nanečisto“ s žáky ZŠ Luhačovice.
Proběhlo testování SCIO – Čtenář zamě-
řené na úroveň čtenářských dovedností žáků
a testování SCIO – Fingr, zjišťující tzv. fi nanční
gramotnost našich žáků.
 390 žáků školy se zapojilo do soutěže
Matematický klokan 2011.
V okrskovém kole recitační soutěže se umís-
til na krásném 2. místě Ondřej Cekota (3. A)
a postoupil do okresního kola v Napajedlích.
Paní učitelky anglického jazyka připravily
pro páťáky soutěž ve spelování.
Žáci 8. a 9. tříd se utkali ve fi nále školního
kola společenské soutěže Rubikon.
 Všechny třídy navštívily městskou knihov-
nu, kde žáci besedovali na různá literární
témata.
Mladší žáci 1. – 4. tříd přivítali své rodiče
přímo ve vyučování na tradičním Návštěv-
ním dni. 
Žáci II. stupně se více dověděli o holocaus-
tu, pomoci druhým a hrdinství Nicholase
Wintona díky fi lmu Síla lidskosti.
 Vyučující angličtiny se zúčastnila konferen-
ce v Praze, kterou pořádala Britská rada a VÚ
pedagogický. Diskutovalo se o možnostech
vedení vyučování v angličtině jiných nejazy-
kových předmětů na II. stupni. 
Třetím rokem pokračuje naše účast 
v projektu Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení Zlínského kraje, v rámci
něhož všichni pedagogičtí pracovníci absolvo-
vali další cyklus seminářů z oblasti výchovy,
komunikace, prevence šikany a jiných riziko-
vých faktorů.  Mgr. Jana Pinďáková

Unnikáátnní uččeebna ootevvřennna
UnUnUnUUnUUUUUUUUU iiikkkkkkkkkkkkkkiikkkikkkkkkkkátátátáátátááátátáttáttátáttáttttáttttáttátátátátátááá nínínínínínínínínínínínínínínínnnníníín  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuučečččččččč bnaaa ottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteveveeveveeeeeeveeeeeevveeeeeeevevveveeeeeeeevevvvevveeeeeeeeeeevvvvvvveeeeeeeeeevvvvvvveeeeeeevvvveeeevvvvveeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvřeřeřeřřřřřřř nanananananaananananannananaaaannn

Nemůžeme naše žáky připravovat na život 
ve světě moderních technologií a na profese,
které budou teprve vznikat, s pomocí zasta-
ralých pomůcek a techniky. Vybavení školy
musí být rovněž srovnatelné i s tím, jakou
výpočetní techniku mají děti doma.

Díky projektu Hodina češtiny – hodina slo-
venčiny v rámci programu přeshraniční spo-
lupráce jsme udělali pořádný krok dopředu.
Ofi ciální otevření učebny bylo doprovázené 
videokonferencí s partnerskou školou v Nové 
Dubnici, především ale historicky prvním 
vzájemným propojením interaktivních tabulí, 
na kterých si žáci vzájemně prezentovali svoji 
školu. V dalších týdnech bude probíhat výuka 
na předem připravená témata ze zeměpisu, 
dějepisu, přírodopisu a dalších. Rovněž pro-
běhne společná videokonference žákovských 
parlamentů. V celkové hodnotě 1,5 milionu 
korun je nejenom vybavení učebny, rychlé 
připojení internetu optickým kabelem, ale 
i notebooky pro vyučující, digitální fotoaparát, 
kamera, vizualizér a bezdrátové ozvučovaní 
zařízení.

Díky dofi nancování z rozpočtu školy je
tato technika umístěna v moderním interiéru 
odpovídajícím 21. století. Nejen rodiče našich 
žáků zveme na příští dny otevřených dveří. 
Uvidíte, že se máme opravdu čím pochlubit.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Suuperr ússpěccchy v ZZemměppiisné olyyympiáddě 
Ve středu 9. 3. 2011 se ve Zlíně konalo okres-

ní kolo Zeměpisné olympiády pro II. stupeň 
základních škol a víceletých gymnázií. Naši 
zástupci příjemně překvapili a dokázali se 
umístit mezi nejlepšími. Svými vědomostmi 
a znalostmi předčili i řadu studentů gymnázií.

A jak dopadli? Krásný výkon podal Patrik 
Majc v kategorii 6. ročníku, umístil se na vý-
borném 3. místě a jen o 3 body mu unikl postup 
do krajského kola. Barbora Trčková v kategorii 
7. ročníku obsadila krásné 6. místo a Barbora 
Pučalíková v kategorii 8. – 9. ročníku skončila 
na 10. místě.

Všem žákům paří velké poděkování za pří-
pravu a reprezentaci školy. 

Mgr. Rostislav Gorecký

ZŠ VVlára ppořáddá
pro všecchny dděti ze Slavičína a oookolí

ČARODĚJNICKÝ REJ
v ssobotuu 16. duubnaa 2011 
vee 14 hoodin v Sokoolovně

Čeká na VVás spoousta hher, sooutěží, zzzábavy 
a tancce.

HHraje DJ Aleeš Ptáček.
Vsttupné 110 Kčč.

Srdečněě zvou ppořaddatelé.

Představitelé města a ředitel školy přejí žákům ZŠ Vlára 
úspěšné využití nové učebny 
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Vzdělávací středisko Při Nadaci Jana
Pivečky nabízí zdarma pro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhod-
něné osoby a mládež vzdělávací aktivity
na Horním náměstí č. 111:
 Volný přístup na počítače s připojením
na internet:
Po, St do 18 hodin
Út do 14 hodin
Čt, Pá do 16 hodin

Je možné využít asistenci pracovníka,
který poradí při práci s PC nebo pomůže
s vyhledáváním informací a pracovních míst 
na webových serverech. V případě konání
kurzů v době provozních hodin je provoz
pro veřejnost omezen.

 Aktuálně plánované kurzy s předpokladem
otevření v dubnu 2011 nebo květnu podle
počtu zájemců: 
Základy práce na PC
Práce na PC pro pokročilé
Jednoduché a podvojné účetnictví
 Průběžně se zájemci mohou hlásit i do dal-
ších vzdělávacích kurzů:
 Práce s programem PowerPoint
 Tvorba webových stránek včetně grafi cké-
ho designu (i pro mládež od 10 let)
 Práce s internetem
 Práce s multimédii na PC
 Domácí ošetřovatelská péče 2 (navazuje
na kurz DOP) a do řemeslných kurzů:
 Základy keramické tvorby
Drátkování

Pletení z papíru
Paličkování

Informovat a hlásit se můžete osobně 
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese 
Horní nám. 111 nebo na telefonních číslech
577 342 822, 739 095 315.

Každou středu od 16 hodin můžete 
v domě č. p. 96 na Horním náměstí navště-
vovat DÍLNU INSPIRACE.
 Plán aktivit:
6. 4. Drátkování
13. 4. a 20. 4. Nešitý patchwork (vajíčka, 
věnečky) 
27. 4. Pletení z papíru (košíky)

Bližší informace k aktivitám dílny 
na tel.: 777 913 782.

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

Informace Vzdělávacího střediska

! LEGAL !
OPEN GRAFFITI JAM

první legální graffi ti zeď ve Slawexu

OTEVÍRACÍ
JAM SESSION
9. 4. 2011, 14 hodin

NZDM KamPak?
Horní náměstí 96, Slavičín

V minulém čísle zpravodaje jsme Vám 
slíbili doplněk nabídky našeho zařízení 
na období hlavních, letních prázdnin. Tato
nabídka je reakcí na poptávku veřejnosti; 
z větší části je směrována k cílové skupině 
rodiče a děti.

Jedná se o tyto aktivity: 
 polodenní výlet do Pozlovic (venkovní 
koupaliště Duha s tobogánem a skluzavkou) 
– 12. července 2011; určeno dětem
 dvoudenní akce v Army-parku Slavičín
s přespáním, s bohatým tematickým progra-
mem od 13. do 14. července 2011; určeno zá-
jemcům o dějiny AČR a vojenskou tematiku
 polodenní výlet – jízda na koních v Lipi-
ně – 14. července 2011; určeno dětem

 celodenní výlet – Baťův kanál – 13. čer-
vence 2011; pro rodiče a děti
celodenní zájezd do Moravského krasu – 
18. srpna 2011; pro rodiče a děti
celodenní výlet na Vršatec – 23. srpna
2011; pro rodiče a děti
celodenní výlet do Trenčína – 24. srpna
2011; pro rodiče a děti.

Poznámka: Předpokladem k uskutečnění 
výletů na Baťův kanál, Moravský kras a Tren-
čín je dostatečný počet zájemců.

MMámee zza seeebou (bbřezzennn):
vystoupení děvčat Diskotanců na karne-
valu ZŠ Malé Pole

 vystoupení děvčat Diskotanců a Orientál-
ních tanců na oslavě MDŽ v našem městě
 vystoupení děvčat Diskotanců a Orientál-
ních tanců na akci GJP – Rubikon
 11. ročník Slavičínského Šikuly.

Přřipraavuujemmme na ddubben::
návštěvu Galaxie Zlín
návštěvu Golden Apple Zlín
návštěvu Laser game Zlín
 čtyřboj ženských družstev (ve spolupráci 
s NJP a Sokolem Slavičín)
tradiční soutěž „O nejkrásnější veliko-
noční kraslici“
Den Země
 program na oba dny velikonočních prázd-
nin PaedDr. Zdena Odehnalová,

 ředitelka DDM

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

NepřehlédněteNepřehlédněte
Ve čtvrrtek 28. dubna 20011

během celéhho dne ood 8 do 116 hodin
sse bude konat 

ZÁPIS DĚTÍ 
na školní rok 2011 – 20012

do všech matteřskýchh škol ve Slavičííně 
(Vlára, Maléé Pole, HHrádek, NNevšováá).
Přijďte si svvé dítě zaapsat do té školyy, 

kteerou si vvyberete.

Přineste si s ssebou koppii 
očkovacího průůkazu díttěte.

Srddečně Váás zveme..

Jarmmila Gotttfriedováá 
a Radomíraa Macková, řediteelky škool

Prrogrramm MMCC Slaviičínn naaa dubennn

Po 4. 4. 10 hod. Pohybové hrátky
Út 5. 4. 10 hod. Čtenářem od batolete

Půlhodinka zábavné četby pro nejmenší – 
hry, hádanky a úkoly v podání pracovnic 
Městské knihovny Slavičín

St 6. 4. 9 – 12, 13 – 16 Líčení a poradenství 
s kosmetikou ORIFLAME

Čt 7. 4. 10 hod. Zvídálek, 15 hod. ZUMBA
 Po 11. 4.Hrajeme si s rybičkami (celodenní 

aktivita)
Út 12. 4. 10 hod. Básničky s pohybem
St 13. 4. 10 hod. Hudební miniškolička, 

16 hod. Efektivní rodičovství – přednáška
Čt 14. 4. 10 hod. Tvořílek, 14.30 Pletení 

z novinového papíru
Po 18. 4. 10 hod. Cvičení na míčích pro 

maminky
Út 19. 4. 9.30 hod. Výroba velikonočních

věnců a dekorací
St 20. 4. 10 hod. Hry pro všestranný rozvoj 

dítěte, 15.30 Angličtina hravou formou
Čt 21. 4., Po 25. 4. ZAVŘENO

Út 26. 4. 10 hod. Básničky s pohybem
St 27. 4. 10 hod. Tanečky, 15.30 Angličtina

hravou formou
Čt 28. 4. Oslava k 1. výročí založení MC

(vstupné zdarma), 15 hod. ZUMBA

 Každé po 9 – 12, út 9 – 12, st 9 – 12, 13 – 17,
čt 9 – 12, 13 – 16 Volná herna

 Každou středu od 16 hod. Cvičení pro 
těhotné
Kontaktní údaje – tel.: 731 870 221 
Web: http://mc.slavicin.org/
e-mail: info@mc.slavicin.org

Mateřské centrum Slavičín
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NAROZENÍ
Petr Švach a Eva Marková – dcera Eva
Jiří a Eva Petrů – syn Tomáš
Roman a Dana Račákovi – dcera Lia
Karel Hověžák a Veronika Klechová – syn
Adam
Libor a Vendula Skoupých – syn Jakub
František a Marcela Struhařovi – syn Ondřej

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚNOR

ÚMRTÍ
 6. 2. 2011 Božena Šustková, 71 let, Rokytnice
 17. 2. 2011 Anna Pošvecová, 89 let, Lipová
 25. 2. 2011 Stanislav Gabrhel, 67 let, Petrůvka

Petr a Žaneta Krůčkovi – syn Jan
Lubomír a Simona Borovi – dcera Adrianaia

SŇATKY
Oldřich Ščuglík a Nikola Bartošíková

Dne 2. dubna uplyne 10 let 
od úmrtí pana 

Milana STUDENKYna STUDENKY ze Slavičína ze Slavičína.YY
S lásskou vzpomínají manželka

a synoové Milan a Karel s rodinami.
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Dne 9. ddud bbnab 2020 202 1111 11 iisi řipřiřipomeneme 
1010. vý výročročí úí úmrtmrtí pí panaana 

Karlla ŠIMČÍKA
ýý

 a 13. listopadu
paak 25. výročí úmrtí paní 

AneAneeežkyžky ŠI ŠIMČÍMČÍKOVKOVÉÉ
p ýý

z z DivDivnicnic.
S láskkou a úctou vzpomínají děti

s rodinamamammiiii.

Dne 2. dubna 2011 si připomeneenennn me meme me
1. smmutné výročí úmrtí našeho hoho hoh
miloovaného manžela, tatínkakankakk , 
děddečka a pradědečka,,,, pa pa pappana nananan

Vojtěěcha KOZUBÍKA
p

 z Divnicnicniccc..
S láskoou a úctou vzpomínají a za ti-ii
chou vvzpomínku děkují manželka 

a děti s rodinami.

Dne 27. dubna 2011 by se dožil 
pan Karel VILÍMEK

y
 sta let, 

letoss také vzpomeneme smutné
30. výročí úmrtí paní 
Jarmily VILÍMKOVÉ

ý pp
.

S lááskou vzpomíná syn Karel 
s rodiinou a ostatní příbuzenstvo.

Dne 17. dubna 2011 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana 

Karla STUDENÍKAKarla STUDENÍKA
ý

ze Slavičína ze Slavičína.
S lássskou a úctou vzpomínají 

mmmanžžželka Marie, dcery Marie 
a Eliška s rodinami.

DDDne 181818 d. dd bubn 22a 20110011 t tomu b dbude 
10 0 0 letletlel k, kkkdydy dyy zemzemzemřelřelřelela pa pa paníaníaa  

Maaarta ČČČERČ MÁKOVÁ
yy

 ze Slavičína. 
Stále vzpomínáme.

MaaanMa žeeelel Ad Adolfolf s, synyn MicMichalhal d, dcercery y yy
Maaarta a Šárka s rodinamimimim ..

y

DneDnDnDD  9. dudududubnabnabnabnabna 20 20 20 202011 11 11 1 si si si i připppp pomomomomomeneneneme me me m
10.10.10.00  vý vý vývývýročoročročo í úí úí úí úí úmrtmrtmrtmrtmrtí ní ní našašašíšš  mamamamamaminminminminminky, 

manmanmanana želželžele kykyky kyky a ba ba ba ba babiababiababičkyčkyčkyčkyčky, p, p, p, , aní 
VěrVěrVěrěry Šy Šy ŠMOTMOTMOTMOTM KOVKOVKOVKOVKOVÉÉÉÉÉ

yyy
 zezezezeze SlSlS SSlaviavvavv čína.a.a.

S lS lS lS áskáskáskásás ou ouououou a úa úa úúctotoctototou vu vu vu vu zpozpozpopozpommínmmm ají maaaaanženženžeenžel l
MirMirMirMirMiroslosloslosloslav,av,av,av  dc dcdceryeryeryryy Mi MiMirrrosrr lavavavava aa aa aa aa a Ja Ja JaJanana na naa

s rs rs odiododo namnamnamammi. ii

Dnee 14.  dubna 2011 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí 

paana RRosR tislava KONEČNÉHO
ý

ze Šanova.
Kdo jste ho znali, 

věěně ujtte mu tichou vzpomínku. 
S lS lS ásáskás ou a úctou vzpomíná 

manželka Drahoslava.

Dne 27. dubna 2011 uplyne 7. smutné 
výročí úmrtí našeho syna a bratra, 

panapana Jiřího OTAVYJiřího OTAVY.
S láskou a úctou vzpomíná mamin-

ka, Radek, sourozenci a ostatní 
příbuzní.

Dne 19. dubna 2220110110111  vz vz vzpompompomomenenenemme mm
2. výročíočíčí úmúmúmúmrrtí 

panpanpanana Antonína naa ARGARGARR ALÁŠŠEŠ
ý

ze Slaaavičvičvičvičínaínaínaín .
S lS lS ásásáskou a úa úa úctou vu vu vzpozpozpomínajííí 

mmanmmanželželkaka,ka,ka  dc d ddceraaaera MMMaarierie 
a syn Libor r s  rr rodiododo namamammi.

DneDneDneDneDne 26. ddddubnubnubnubnubna 2a 2a 2a 2a 0110110110101  vz vz vzvzvzpompompompompomeneeeee me 
1. smumumum tnétnétnétnét  vý vý vývýýročročročočo í úí úí úí úí úmrtmrtmrtmrmr í pí pí pí pananana 

JaJarJaJaJa oslslslslslavaavaavaavaava MA MA MAMAMATYSTYSTYSTYSYSEEEEE ze z zz  SlSlSlSlSlavavaviavav ččínčíčíč a.
Za ticiciccchouhouhouh u v v vzvv pompompommmínkínkínkínku du u u ěkukuuuujíjíjí í

mannnželželželelkaka ka ka a a da dda ddcercercerere y s ro roror ddinami.

DneDneDnenee 10. dubna 2011 by se dožil 89 let 
panpanpanpanpan Karel HLAVIČKA

y
 ze Slavičína 

a 2a 2aaa 26. dubna si připomeneme
smummmm tné 17. výročí jeho úmrtí.

S lSSS áskásásss ou a úctou stále vzpomínají 
manananananžžželka, dcera a syn s rodinami.

Rodina Šťávova a Janáčkova děkuje 
všem zúčastněným za projevy úcty
a květiny při posledním rozloučení 

s paní Marií ŠŤÁVOVOU
p

. 

Dne 29. dubna 2011 uplyne 20 let 
od smrti pana Josefa MATĚJKY

p y

z Lipovéz Lipové.
nželkaZa vzpomínku děkují man

a děti s rodinami.

ne 5 let DneDneDneD  101 10 10. d. d. d. dubnubnubnbna 2a 2a 2a 20110  uplyn
od od od d úmrúmrúmrúmrtí tí tí tí panpanpanpanííí ČEKOVÉ.LudLudLudLudmilmilmilm y JANČ

p y

ají dcery S lS lS lS áskááská ou ououou a úúa úctott u vu vu vu vzpozpozpopomínmímímí a
yn Milan DanDanDanDana aa aa a AlAl AlAlenaenaenaa s  sss rodrodrodro inainainami,mi,mim  sy

s rs rs odiododod nounono .

e 9 let, DneDneDnDD 9 9.99 dududu dudubnabnabnabnan  2020 2011 11 uplyne
an kdkdyd  od nás odešel pa

Ing. Jiří HORÁK
y

ičína.  ze Slav
chceteTěm, kdo jste ho znali a c
i, vzpomenout s námi
ové.děkují manželka a syno

ulo 5 let Dne 22. března 2011 uplynu
od úmrtí paní ERNÉLudmily Č

p y

ří.z Bohuslavic nad Vlá
žel Jiří,S láskou vzpomínají manž
inou.syn Kamil a Libor s rodi

Blahopřejeme
Dne 2. ddubnaa 2011 se ddožívá pppaní

Marie POONÍŽILLOVÁÁ 88 leeet.
Vše nejlepší a hodně zddraví přřejí 
syn s rrodinoou, dceery s rodinammi 

a pravnuučky.
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Kuželkářský klub Slavičín

Ússpěěchyy slaavičínsskýýchh kuželkkkářů
V sobotu 19. 2. 2011 proběhly na naší 

kuželně přebory Zlínského kraje žáků a žá-
kyň. Nejlepším výkonem, 413 poražených 
kuželek, si zajistil postup na Mistrovství 
ČR, které proběhne 30. 4. – 1. 5. 2011 
v Náchodě, domácí Jakub Pekárek.

Ve dnech 12. – 13. 3. 2011 se odehrály 
přebory Zlínského kraje v mužské kategorii 
na kuželně v Luhačovicích. Konečné druhé 
místo obsadil Ing. Karel Ivaniš výkonem 
588 poražených kuželek v kvalifi kaci a 584 
ve fi nále. Zajistil si tak postup na Mistrov-
ství ČR 7. – 8. 5. 2011 v Blansku. 

Oběma slavičínským kuželkářům 
blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů 
na Mistrovství ČR!  www.kkslavicin.cz

Mgr. Aleš Ptáček

 Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hod./150 Kč/1 dráha – vhodné
pro skupiny i jednotlivce. Informace
na tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma
 Nabízíme fi rmám možnost své pre-
zentace v prostorách kuželny. Informace
na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček

Domácí zápasy v dubnu

Jihomoravská divize
KK CAMO Slavičín B – KK Moravská
Slávia Brno C, sobota 2. 4. 2011, 14.00 hod.

Dorost 2. liga
KK CAMO Slavičín – dorostenci ukončili 
soutěž v měsíci březnu

Zlínská krajská soutěž
KK CAMO Slavičín C – oba dubnové
zápasy hraje „venku“

Muži 2. liga
KK CAMO Slavičín A – Sokol Přemyslovi-
ce, sobota 2. 4. 2011, 10.00 hod. (čtyřdrá-
hová kuželna Zlín)

Orell jednotaa Slavičínn
hleddá zájemmce o hruu 

BADMINTON, 
kteří by se tommuto poopulárnímmu sporrtu 

chtěli věnoovat podd hlavičkoou Orla.

Daalší infoormace:
e-mail: orrel.slaviccin@seznnam.cz

nebo tel. č. 6005 361 5668

FC TVD
Máte rádi fotbal? Chcete 
do party lidí se stejným zá-
jmem? Fotbalový oddíl FC 

TVD hledá spolupracovníky pro zajištění 
činnosti především družstev mládeže – 
trenéry, vedoucí družstev i pořadatelskou 
službu. Podmínky domluvíme. 

Kontakt: 604 217 975 – sekretář oddílu 
p. Vlastimil Rak, nebo u kteréhokoliv člena 
vedení. PaedDr. Petr Navrátilvv

Dne 8. 3. 2011 se konala v Centru denních služeb Domovinka Charity
sv. Vojtěcha Slavičín letos již druhá beseda ve spolupráci s Městskou
knihovnou Slavičín, tentokrát u příležitosti celostátní akce Březen – mě-
síc čtenářů. Téma besedy – Lidová strava na Valašsku, přilákalo hodně
posluchačů. Paní Klabačková všechny upoutala zajímavým a vtipným
povídáním a četbou ukázek z regionální literatury s tematikou stravování
a stolování našich valašských předků. Senioři, většinou rodáci z našeho
kraje, se živě zapojovali do debaty a vzpomínali na pečení domácího
chleba a na další valašské dobroty ze svého mládí.

Po skončení besedy následovala ochutnávka specialit typických pro
zdejší kraj, které připravily šikovné účastnice besedy spolu s organizá-
torkami z penzionu. Kyselica, placky, šúlánky s mákem a jiné starodávné
pokrmy byly příjemnou tečkou za touto zajímavou akcí.

Děkujeme pracovnicím knihovny za příjemně strávené dopoledne
a těšíme se na další literární setkání. 

Blanka Pazderová, pracovnice Domovinky

3. 4. Bojkovice – Rudimov – Slavičín
Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD v Hrádku. 
Délka trasy 12 km.
10. 4. Valašské Klobouky – Lačnov – 
Smolina – Valašské Klobouky 
Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD v Hrádku. 
Délka trasy 12 km. Předpokládaný návrat 
ve 14.20 hod.
17. 4. Slavičín – Haluzice – Vlachovice 
– Bohuslavice – Slavičín
Sraz v 8 hod. na zastávce u Radnice. Délka 
trasy 17 km.
23. 4. Horní Lideč – Pulčín – Lidečko 
– Horní Lideč 
Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD v Hrádku. 
Délka trasy 15 km. 
30. 4. Účast na pochodu Pitěnský škrpál 
Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD v Hrádku. 
Délka tras dle pořadatelů.
8. 5. Slavičín – Šanov – Smolenka –
Šanov – Slavičín 
Sraz v 8 hod. na zastávce u Radnice. Délka 
trasy 15 km.
15. 5. Horná Poruba – Omšenská Baba 
– Trenčanská Teplá 
Sraz v 7.10 hod. nádraží ČD v Hrádku. 
Předpokládaný návrat v 18.25 hod.
22. 5. Vl. průsmyk – Sidonie – Vršatec
– Holý vrch – Brumov 
Sraz v 7.10 hod. nádraží ČD v Hrádku. 
Délka trasy 25 km. Předpokládaný návrat 
ve 18.25 hod.

Více na turistické vývěsce na autobusové 
zastávce Radnice.

Vycházky s Klubem českých turistů
duben – květen 2011

V Domovince se četlo i jedlo po valašsky

TJ Sokol Slavičín, Nadace Jana Pivečky 
a Dům dětí a mládeže Slavičín srdečně 

zvou dámy od 18 do 99 let na 

SLAVIČÍNSKÝ ČTYŘBOJ 
ŽENSKÝCH DRUŽSTEV 

II. ročník
16. dubna 2011 od 14 hodin
ve sportovní hale a v kuželně

ve Slavičíně.

 Disciplíny čtyřboje:
 kuželky y vybíjená hod na koš 
střelba na branku

K účasti nepotřebujete nic víc, než 
vytvořit čtyřčlenná družstva s možností
jednoho náhradníka (místní i přespolní 
fi rmy, organizace a spolky nebo jakkoliv 
sestavená družstva), vzít s sebou sportovní 
oblečení a obutí do haly, dobrou náladu, 
kamarády, kolegy z práce, rodinu, chuť si 
zasportovat a pobavit se. 

 Prezence a rozlosování ve 13.30 hod. 
ve sportovní hale.

Hlásit se můžete do 8. dubna ve výše 
uvedených organizacích osobně, telefo-
nicky nebo e-mailem.
Vstup volný.
Těší se na Vás pořadatelé. 

 Bližší info:
Nadace Jana Pivečky Slavičín,
tel.: 577 342 822, 739 095 315, 
njp@pivecka.cz
Dům dětí a mládeže Slavičín,
tel.: 577 341 921, kdmslav@zlinedu.cz.
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Sestrou roku 2010 je naše občanka 

Výstavky prací lidí z DSS Návojná

Pozorným čtenářům jistě neunikla zpráva
uvedená v lednovém zpravodaji, zmiňující
jméno naší občanky, paní Ludmily Kadlecové,
které se dostalo ocenění Pracovník roku v so-
ciálních službách Zlínského kraje za mimo-
řádnou, dlouhodobou a obětavou práci. Sotva
jsme stačili paní Kadlecové pogratulovat,
předčila tuto zprávu nová událost, a tou je
ocenění Sestra roku, které jmenovaná obdr-
žela v rámci celostátní soutěže za rok 2010. 

Soutěž, jejímž garantem je Ministerstvo
zdravotnictví ČR a záštitu převzala už poje-
denácté Dagmar Havlová (Nadace VIZE 97)
a letos i primátor hlavního města a lékař Bohu-
slav Svoboda, proběhla ve třech kategoriích.
Paní Ludmila Kadlecová zvítězila v kategorii
sestra v sociální péči.

Do soutěže ji přihlásilo vedení jejího pra-
coviště v Domově pro seniory v Luhačovicích.
Na tom, že je její nominace zasloužená, se
shodli jak její kolegové, tak i klienti domova,
o které se stará už 15 let, a ve fi nále tuto volbu
ocenila především odborná porota.

Na otázku, co znamená pro vítězku zís-
kání prvenství, odpovídala paní Kadlecová
mnohým novinářům, mohli jsme ji slyšet 
i v živém rozhlasovém rozhovoru a nakonec
i nám v redakci stejně skromně odpovídá:

„Získaného ocenění si velice vážím a vní-
mám je jako závazek do další práce. Musím
ale poznamenat, že v našem oboru je důležitá
práce v kolektivu,“ sděluje sestřička – ergo-
terapeutka.

Pojem ergoterapie popisuje věda jako
léčbu prací. Dozvídáme se, že v dané praxi
to znamená především umožnit klientům
konat aktivity v rámci jejich fyzických potřeb
a zvyklostí. 

„Aby byla práce s lidmi plnohodnotná, je
třeba znát potřeby člověka v širokých souvis-
lostech jeho bývalého i současného života.
V adaptačním období musíme člověka dobře
poznat, abychom mu umožnili vykonávat 
činnosti podle jeho představ. A pokud se nám
to daří, dají nám to najevo svojí spokojeností,

vlídným slovem, úsměvem, a to je pro nás to
největší ocenění,“ vypráví sestra Kadlecová
hlasem, v němž zaznívá láska k lidem a zápal
k výkonu povolání.

Oceněné zdravotnice ve společnosti exprezidenta ČR Václava Havla
s chotí. Foto archiv časopisu Sestra

Úctu k náročnému povolání zdravotníků
vyjádřil gratulací také starosta města Slavičína 
Ing. Jaroslav Končický, který mj. poznamenal: 
„Toto povolání nelze vykonávat bez vysokého 
zaujetí, empatie a lidství. Osobně se obdivuji
všem sestrám, které pracují v prostředí domo-
vů důchodců, ústavů sociální péče a dalších 
zařízeních, poskytujících sociální péči. Starají 
se o klienty, pomáhají jim plnohodnotně žít 
a mnohým také zpříjemňují poslední chvíle 
života...“

V rámci udílení cen Sestra roku probě-
hl v Praze slavnostní ceremoniál, k jehož 
průběhu nám oceněná paní Ludmila Kadle-
cová sděluje s pocitem nedávno prožitého 
štěstí: „Z pražského Žofína si odnáším plno 
krásných dojmů ze setkání se vzácnými 
lidmi, a to nejen z oblasti zdravotnictví. 
Nikdy jsem si nemyslela, že díky své práci 
se jednou setkám s tak významnými lidmi, 
jako je pan exprezident Václav Havel i jeho 
choť. Hlavně si uvědomuji, že díky této sou-
těži se dostává našemu oboru zaslouženého 
ocenění,“ uzavírá náš rozhovor nenápadná 
žena, která příkladnou prací rozdává radost 
svým klientům, kolegům, sobě a také nám, 
kteří jí k jejímu úspěšnému konání upřímně 
blahopřejeme.

Marie Rumplíková

Někteří klienti našeho domova jsou šikov-
ní. Pomáhají při práci v domově, na zahradě,
při úklidu atd. Pracují v dílně, vyrábějí budky
pro ptáky a jiné výrobky. Na pokojích pletou,
vyšívají, malují obrazy. Jsou rádi, když se mo-
hou svými výtvory pochlubit i jiným lidem,
než sami sobě. 

Proto po několika výstavách u nás
v domově jsme se domluvili s infocentry
ve Valašských Kloboukách, Brumově-Bylnici
a především ve Slavičíně na tom, že výtvory
vystavíme i mimo Návojnou.

Již v listopadu 2010 jsme uspořádali vý-
stavu ve vitríně u městské knihovny ve Val.
Kloboukách a na Gymnáziu J. P. ve Slavičíně.
V březnu 2011 jsme vystavovali další výšivky
a obrazy v infocentru ve Slavičíně. 

16. 3. jsme uspořádali výlet za poznáním 
do Slavičína. Klienti si prohlédli svoje výstavy 
(byli s námi i ti, kteří zatím nevystavují) a pak 
jsme navštívili městské muzeum, kde nám
jeho správce velmi poutavě a zajímavě popo-
vídal o vystavených exponátech i o samotném 
muzeu. Všichni byli velmi nadšeni. Pro naše
postižené klienty je to obrovský zážitek.

Proto patří poděkování  panu ing. Kutrovi 
z gymnázia za spolupráci s našimi klienty, 
paní Rumplíkové a Studeníkové z infocentra 
Slavičín i správci muzea panu Ščuglíkovi 
za velmi ochotný přístup k našim klientům. 
Poděkování patří rovněž pracovníkům info-
center ze jmenovaných měst i školám a dalším 
institucím. Mgr. Miloslav Mareček, 

pedagog volného času DSS Návojná

Klienti DSS Návojná na návštěvě v gymnáziu
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V Městském muzeu ve Slavičíně se konala
dne 23. března malá slavnost u příležitosti
předání ceny „Český patriot“ panu PhDr. La-
dislavu Slámečkovi.

Zmíněná cena bývá udělována každoročně
od roku 2004 Asociací legionářských tradic
(ANLeT) těm, kteří se dlouhodobě zasazují
o podporu národní hrdosti a zachovávání
historie České republiky.

Pan Ladislav Slámečka si zasloužil oceně-
ní za rok 2010 díky své dlouholeté dobrovolné
činnosti v oblasti historie, obzvláště vojenské.
Slavičínské veřejnosti je znám svým zájmem
o téma zahraničního odboje v období 2. svě-
tové války, z něhož plyne iniciativa při odha-
lování osudů bojovníků za svobodu a aktivní
snaha o budování a uchování pietních míst,
připomínajících památku spoluobčanů –
hrdinů. Je znám také jako autor publikací
o příslušnících čs. zahraniční armády ze
slavičínského regionu za II. světové války, je
autorem publikace „Památník letců Zlínska
na bojištích druhé světové války“ aj.

Pan Ladislav Slámečka převzal cenu
„Český patriot“ z rukou prezidenta asociace
ANLeT Ing. Jaroslava Houšky, za přítomnosti
dalších hostů z řad přátel historie i z rodiny.

Ing. Miroslav Kadlec, předseda Klubu přá-
tel historie Slavičínska, jehož je L. Slámečka
dlouholetým členem, vyslovil při své gratu-
laci poděkování za činnost v klubu. Byla zde
vzpomenuta také práce s mládeží. Pan učitel

Slámečka ví, jak je důležité
spojit historická fakta se
jmény skutečných lidí
a idnetifi kovat se s místy,
kde se historické události
odehrály. Jeho zásluhou
byla zbudovaná řada pa-
mátníčků a pamětních
desek v našem okolí, které
připomínají smutné udá-
losti války a jména našich
spoluobčanů, které válka
připravila o život. 

Osobní gratulace se
Ladislavu Slámečkovi
dostalo od zde přítomné-
ho válečného veterána,
pplk. Aloise Dubce, který sloužil u 311. čes-
koslovenské bombardovací perutě. Vyslovil
poděkování nejen oceněnému, ale vzpomněl
zde i město Slavičín, které podle jeho slov
svými aktivitami v oblasti uchovávání tradic
a historických odkazů pro svůj kraj patří
po léta k příkladným. Vyprávění letce – vete-
rána proběhlo v místnosti zaplněné expozicí
letecké bitvy nad Bílými Karpaty a také díky
tomuto prostředí bylo možné zaznamenat pro-
pojení generací posluchačů pocitem uznání
a úcty k účastníkům války. 

Písemného poděkování se panu Slá-
mečkovi dostalo také od starosty města
Jaroslava Končického. „Ne každý ví, že máš

Cena za podporu národní hrdosti

Ohlédnutí za fašanky

V sobotu 5. března jste mohli potkat 
ve Slavičíně tradiční veselý průvod masek
na ukončení masopustu. 

Letos jsme navštívili i Luhačovskou ulici
a Šabatec. Díky Avii místního hasičského
sboru, který nás doprovodil, jsme toho více

Nadace Jana PPivečky děkuje
členkám Českkého svaazu žen zee Slaviččína 
a jejich dobroovolníkůům, přáteelům a dár-
cům za fi nančnní podpooru ve výši 2 0000 Kč, 
poskytnutou zz výtěžkuu letošnícch slaviičín-
ských fašankůů. 

Mggr. Božena Filákoová,
NNadace Jaana Piveečky

Přátelé z láskky – sddružení ppro handi-
capované dětti a mládež ze Slaviččína
a přilehlého okolí dděkuje poořadatelům 
fašanků ve Slavičíně za fi nannční čásstku 
3 000 Kč, kteroou využijje na akcee pořáddané 
během roku.

Sbor dobrovolnných hasičů Slavvičín děkkuje
všem sponzorrům zaa bohatouu tombbolu 
na Maškarnímm končinnovém plese. Veelký 
dík patří také všem, kkteří se jjakýmkkoliv 
způsobem poddíleli naa hladkémm průbběhu 
akce. Zvláštníí poděkoování paatří člennům 
Divadelního soouboru SemTammFór a ppanu 
Pinďákovi, kteeří naleezli a přeedali nnámi
pohledávané zzboží.
Přejeme všem mmnoho úúspěchů vv roce 20011.

Jménem pořadatelů PPlesu po našemm by-
chom rádi poděkovalli všem ssponzorrům
plesové tombolly a také všem ostaatním, kkteří
se jakýmkoliv zzpůsobem podílelli na příípra-
vě a průběhu celé akcce. Jmenoovitě Karlu 
Tomaníkovi, dáále pracoovníkům  městskkého 
infocentra a NNadaci J. Pivečky,, která nnám
umožnila ples realizovvat.

projeli a připomněli tak místním lidem, že 
jsou fašanky.

Děkujeme všem, kteří nás obdarovali po-
hoštěním a fi nančním darem, který byl, jako 
už tradičně, věnován na charitativní účely.

Za pořadatele Marie Kovaříková

PhDr. Ladislav Slámečka přebírá cenu
„Český patriot“

Poděkování

prsty ve všem, co se ve Slavičíně děje okolo 
historických událostí 2. světové války – Klub 
přátel historie Slavičínska, městské muzeum, 
KVH-Army park, muzeum raketové techniky, 
publikační činnost a další aktivity. Za tím vším 
stojí ohromná spousta nezištné práce, tisíce 
hodin věnovaných historii a městu Slavičín.“ 
Starosta v dopise mj. uvedl: „Za Tvou práci 
a zaplňování bílých míst historie Slavičína Ti 
patří díky nás všech.“  Marie Rumplíková
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SERVISNÍ-REKLAMAČNÍ TECHNIK 

Požadavky:
- samostatnost
- komunikativní schopnosti  
- schopnost řešení konfl iktních situací 
- schopnost rychlého řešení problémů
- řidičský průkaz skupiny B
- vysoká technická zdatnost (znalost 
vodo-topo výhodou)
- časová fl exibilita – časté vícedenní 
výjezdy po celé ČR
- ovládání základů práce na PC

Nabízíme:
- dobré fi nanční ohodnocení závislé 
na pracovním nasazení  a výkonech
- pestrá pracovní náplň

BARVY – LAKY 
VLADISLAV JAROŠ

ORLOVNA SLAVIČÍN
NOVÉ KOLOROVACÍ

CENTRUM PRIMALEX

vysoce kvalitní tónování malířských 
nátěrů, fasádních barev, omítek, barev 

na kov a dřevo a tónování produktů 
zn. JOHNSTONE´S.

VVzzděllávaací, sociální a kulturníí středisskoo 
ppřii Naadaci Jana Pivečky, o. p. s.., Slaaviččín
vve spooluppráci s Moravským svaazemm ellek--
ttrootechniiků Brno a fi rmou MSE CZ,, s. r.. o.,,

pořřáddají ve dnech 12. a 13. 7. 20011

seminář, zkoušky 
a periodické přezkoušení 

pracovníků v elektrotechnice

ddlee Vyyhláášky 50/1978 Sb. § 4, 5, 6, 77, 8, 10..
ZZaačáteek ssemináře je 12. 7. 2011 v 88.000 hoddinn 
vv uučebbněě na Horním náměstí č. 1111. Soou--
ččásstí ssemmináře je prodej elektrootechhnicckéé 
lliteeratturyy a platných ČSN EN nnoreem.
HHlásitt see můžete na tel. 577 3422 822,, 
6603 2771 9904.

BBliižší infoormace sdělí Bc. Čestmmír DDvořřákk 
ttell.: 6008 2270 314

MANAŽER SKLADU

Požadavky:
- praxe minimálně 2 roky 
- aktivní znalost AJ
- znalost problematiky skladování a nákupu
a s tím spojených procesů 
- minimálně středoškolské vzdělání
- schopnost řízení menšího kolektivu
- dobrá znalost PC 
- fl exibilita
- řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
- dobré fi nanční ohodnocení závislé na pra-
covním nasazení  a výkonech
Životopisy prosím zasílejte na 
bonko@hopa.cz . Nástup možný ihned

HOPA CZ, s. r. o., Slavičín hledá zaměstnance na pozice

Pohřebnní sluužbaa INVVA
Slavičín – Mezii Šenky ((vedle pottravin EElva)
Provozní dobaa:
Po – Pá 9.00 – 15.00 hhodin

Zajistíme služžby dle Vašich ppožadaavků 
24 hodin dennně – kddykoliv nna zavollání
na tel. č. 737 3336 452,, 723 1111 562.

Nemůžeme zmmírnit VVaši bolesst, ale mů-
žeme Vám usnnadnit situaci, doo které Vás 
osud přivedl.

RESTAURACE ZÁMEK
Vás všechny srdečně zve na tradiční

VELIKONOČNÍ 
ZABIJAČKU
v pátek dne 15. dubna 2011

na zámeckém nádvoří
GRILOVANÁ KOLENA

- každý pátek v restauraci
Objednávky předem na tel.: 725 215 204
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Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s., člen skupiny Veolia Voda, vyhlašuje při 
příležitosti světového Dne vody novou vý-
chovně vzdělávací soutěž s názvem Hledá se 
maskot! Úkolem žáků 3. – 5. tříd základních 
škol, pro které je soutěž určena, je vymyslet 
a vyrobit nového „vodního“ maskota, neboli 
postavičku, která by vtipným způsobem infor-
movala děti i dospělé o důležitých vodních té-
matech: šetření vody, ochrana vodních zdrojů 
a pečování o životní prostředí a samozřejmě 
také pití vody z kohoutku. 

Maskot musí být trojrozměrný (nikoliv 
výkres) a lze jej vyrobit z papíru, papier-
mâché, látek, bavlnek, moduritu, keramiky, 
plastu a podobně, fantazii se meze nekladou! 
Vítězný maskot bude na základě modelu ví-
tězné třídy profesionálně vyhotoven a použit 
pro ekologickou osvětu a vzdělávání skupiny 
Veolia Voda. 

Podrobné informace o soutěži včetně 
pravidel naleznete na webových stránkách 
www.hledaSEmaskot.cz. Třída si na webu 
stáhne pracovní listy a na vodárny zašle fotky 
a popis svého maskota. Pokud vyhraje, pojede 
i se svým modelem maskota na národní kolo 
do Prahy. Pro třídy jsou přichystány krásné 
ceny v regionálním i národním kole!

Moravská vodárenská, a. s. – Hledá se maskot!
Po celou dobu trvání soutěže, tedy

od 4. dubna do 22. května 2011, budou 
na webových stránkách www.hledaSEmas-
kot.cz ke stažení pracovní listy, které žákům
přiblíží pojem maskot a zároveň je seznámí 
s důležitými „vodními“ tématy, jako např. ko-
loběh vody v přírodě, proces úpravy a čištění 
vody, voda v domácnosti, šetření vodou, pití 
vody z kohoutku či ochrana vodních zdrojů 
a životního prostředí. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Váš dodavatel vodohospodářských slu-

žeb, www.smv.cz, 840 668 668

Zelené piivo naa Zelenný čtvvrtek
šipky
 bowlingg
kuchynně
Rezervacee: tel. čč. 773 9999 973 
www.bowwlingslavicin.cz

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 

Josef KREJZA
Tel.: 734 549 652

BOWLING SLAVIČÍN

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

MMUUDrr. Petr Zemčík oznamuje, 
žže ve dneech 11. – 15. 4. 2011 
nneorddinuuje. Zastupuje MUDr. MMalootovvá 
nna pollikliinice.

MMUUDrr. Zemčík oznamuje, 
žže ummožňňuje objednání pacienttů nna 
ppevvnoou hhodinu. 

OObbjeddnanný pacient  bude mít ppředdnosst.
OObbjeddnávvat se je možno v úterýý odd 16.00,,
vve střeeduu, čtvrtek a pátek od 11.00 hoddin..
wwwww..muudrzemcik.cz
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Druhý březnový týden patřila slavičínská
Sokolovna již 9. ročníku Valašského Křoví.
Každoročně narůstající počty se tentokrát 
zastavily na 13 inscenacích, 11 souborech,
10 rozborových, 8 diskusních seminářích, více
než 200 účinkujících a téměř 2 000 divácích.
V odborné porotě letos zasedl dlouholetý před-
seda, umělecký šéf Divadla Antonína Dvořáka
v Příbrami a pedagog DAMU Mgr. Milan
Schejbal, ředitel Městského divadla Zlín
MgA. Petr Michálek, dramaturgové téhož
divadla MgA. Vladimír Fekar a Mgr. Miroslav
Ondra a dramaturg Městského divadla Brno
Mgr. Jan Šotkovský.

S rostoucí velikostí Valašského Křoví je stá-
le náročnější zajistit fi nančně tuto akci, která
byla odbornou porotou označena za prestižní
a neustále se rozvíjející divadelní přehlíd-
ku. Díky fi nanční podpoře města Slavičín,
Zlínského kraje i Ministerstva kultury ČR se
i letos podařilo potřebnou částku zajistit tak,
aby tato akce mohla ve Slavičíně pokračovat 
ve své tradici.

Valašské Křoví 2011 začalo tentokrát již
ve středu odpoledne a zahájil je nováček
přehlídky, opavský soubor Bez názvu s in-
scenací Klášterní tajemství. Stejný soubor se
představil ještě ve čtvrtek odpoledne s Ženou
v trysku století. Slovanský tyátr Olomouc,
divákům známý z minulého ročníku, přivezl
vlastní úpravu známého dramatu Maryša
L. P. 2011, které pro potřeby své inscenace
razantně upravil. Čtvrteční večer patřil Diva-
dlu 6. května Holešov s klauniádou August,
August, August… Tento soubor byl sice no-
váčkem Valašského Křoví, slavičínský divák
jej však zná již z Padajícího listí 2009 a jeho
režiséra Jana Nejedlého z působení v domá-
cím souboru SemTamFór v inscenaci 1+1=3
taktéž. V pátek odpoledne obsadil prkna, která
znamenají svět, ve Slavičíně hrající poprvé,
nicméně z celostátních přehlídek známý,
soubor Červiven Krnov s vlastní dramatizací
Radosti mládí. 

Sobota se pro pořadatele nesla ve znamení
rychlých změn, neboť soubor SADO Olomouc
se svým představením Ze života hmyzu ne-
mohl na přehlídku dorazit. Proto jsme zajistili
na odpoledne náhradní představení DS Wicca
s monodramatem Narození. Zbytek sobotního
programu probíhal beze změn, a tak mohly

Valašské Křoví získává na prestiži
v plánovaných termínech
odehrát svá představení
tradiční účastníci Valaš-
ského Křoví Mrsťa Prsťa
Kouřim – Sbal Špita a vy-
padni!!! a DS Brnkadla
Brno – Kabaret Moskva.
O to, aby ve Slavičíně
nechyběla ani poezie, se
postaralo Divadlo POINT
Prostějov a jeho netra-
diční pohled na osobnost 
básníka J. Wolkera v in-
scenaci Nahý Wolker.
Posledním představením
celého 9. ročníku Valaš-
ského Křoví byla pohádka
Ferda Mravenec v cizích

službách Divadla DUHA Polná.
Divadlo SemTamFór uvedlo premiéru

nové verze inscenace Muž sedmi sester. Tato
premiéra využila beze zbytku kapacitu Soko-
lovny a setkala se s velmi kladnými ohlasy
jak diváků, kteří nás odměnili bouřlivým
potleskem, tak i odborné poroty.

Čtvrtečním představením pro Gymnázium
Jana Pivečky a představením v sobotu večer
si svoji slavičínskou premiéru s nesoutěžním
představením Elektrická puma odbyla i nově
vzniklá Zájezdová scéna STF, která s touto in-
scenací absolvovala od listopadu již 18 repríz
po celé ČR. S tímto novým profesionálním
ansáblem, se základnou ve Slavičíně, Vás
seznámíme v dalších číslech zpravodaje.

A jak celé Valašské Křoví vlastně dopadlo?
Podrobnou výsledkovou listinu naleznete
na našich stránkách www.semtamfor.cz.

Divadlo SemTamFór si vysloužilo dvě čest-
ná uznání za herecký výkon Jarka Durďáka
a Mika Múdrého, cenu za herecký výkon
Jana Julínka, cenu pro soubor za inscenaci
Muž sedmi sester a odborná porota tuto
inscenaci doporučila do programu celostátní
přehlídky činoherního a hudebního divadla
Divadelní Děčín.

Děkujeme městu Slavičín, Zlínskému kraji
a Ministerstvu kultury ČR, kteří Valašské
Křoví podporují fi nančně, a slavičínským Ju-
nákům, kteří patří již tradičně ke spoluorgani-
zátorům všech divadelních akcí ve Slavičíně.
Děkujeme za možnost využití sprch v areálu
FC TVD a Hotelu Slavičan za vstřícný přístup.

Děkujeme také městu Slavičín a slavičín-
skému infocentru za pomoc při organizaci.

Jsme rádi, že díky Valašskému Křoví při-
jíždí do Slavičína desítky až stovky lidí, kteří
zde tráví několik dní a rádi se do Slavičína
vracejí, a že diváci navštěvují všechna před-
stavení, díky čemuž se slavičínská přehlídka
řadí k největším a nejlepším postupovým
přehlídkám v ČR.

Příští rok oslaví jak Valašské Křoví, tak
divadlo SemTamFór 10 let od svého vzniku
a všichni se těšíme na to, co budeme moci
ve Slavičíně připravit, protože z reakcí diváků
víme, že má smysl a je pro koho ve Slavičíně
divadlo dělat.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na vi-
děnou v divadle.  Divadlo SemTamFór

PRONAJMEME
NEBYTOVÉ PROSTORY

J

cca 50 – 60 m2

v obchodním centru města Slavičína.
Informace na tel. č. 603 788 747

kompletní instalatérské práce
s dodáním materiálu 
rekonstrukce rodinných domků, byto-
vých jader a koupelen
realizace solárních systémů, krbových 
kamen a kotlů na biomasu + akumulační 
nádoby (zpracování cenové nabídky)  
Topení - plast - měď - podlahové
Voda - plast - pozink - měď 
Kanalizace

Kontakt: 737 601 551
E-mail: topenarzvonek@seznam.cz
Adresa: Nedašov 346

JAVORNÍK-CZ, s. r. o.
Vám ve svvém REELAXCCENTRU
ve Štítné nnad Vlláří nabbízí:

hydrommasážnní vanyy
klasickká saunna
infrasaauna
masážee
lymfodrenážž
suché uuhličitté kouppele
baňkovvání
aromatterapie
depilacce
lávové kkamenny
Informacee a objednávkky 
na tel. č. 731 2100 485
Podrobnossti na www.ccz.javvor-st.czz

Attractive
Osvobození 24, Slavičín

Přijďte ještě dnes
do nově otevřené prodejny

Second Hand na Zámku

Otevřeno denně Po – Pá
8.30 – 11.30 12.00 – 17.00

Městské infocentrum Slavičín 
– předprodej

2. 4. DESMOD, KD Klobučan
8. 4. HORKÝŽE SLÍŽE, KD Klobučan
18. 4. TELEVARIETÉ, Sokolovna Slavičín

Bufet E-LIŠKA
přijímá oobjednnávky nna Veelikonoccce
ZÁKUUSKY
SALÁÁTY
VÝROOBKY STUDEENÉ KKUCHYYYNĚ
Libor Čížž, tel.: 773 6995 506

Instalatérství Zvonek & syn
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ADRA – Velikonoční sbírka 
V úterý a ve středu 19. a 20. dubna 2011
proběhne již desátý ročník Velikonoční
sbírky. Také v ulicích Slavičína budete
moci a potkat dobrovolníky v modrých
tričkách a s kasičkami. Za symbolický pří-
spěvek třicet korun budou dárcům nabízet 
magnetku s fotografi emi z projektů ADRA.
Protože výtěžek se bude jako tradičně dělit 
na tři části, jsou patrony sbírky znovu tři
známé osobnosti. Jedna třetina získaných
prostředků poputuje na konto humanitární
pomoci, které se využívá při mimořádných
událostech u nás i v zahraničí. Tak tomu bylo

například při loňských povodních a patronem
této části je herec Miroslav Táborský. Druhá
třetina podporuje rozvojové projekty ADRA
v zahraničí, jejich tváří je Česká Miss 2009
Iveta Lutovská. Příkladem takového projektu
je nemocnice v Keni – to pro ni jste možná
i Vy daroval/a starou autolékárničku. Třetí
část prostředků jde na podporu regionálních
projektů a aktivit ADRA, zejména poboček
a dobrovolnických center ADRA. Ta patří pod
patronát herečky a političky Táni Fischerové.
Poslední zmiňovanou třetí částí prostředků
ze sbírky v minulém roce jsme podpořili Do-

brovolnické centrum ve Zlíně (http://www.
adra.cz/zlin/). Mimo jiné se mu podařilo 
rozšířit svou akreditaci pro dobrovolnic-
kou službu v Baťově nemocnici ve Zlíně, 
zejména pro gerontologické oddělení. 
Poskytlo humanitární a fi nanční pomoc 
v průběhu záplav na Moravě. KIP-tým – 
skupina psychosociální pomoci se aktivně 
podílela na pomoci zasaženým povodní 
v květnu 2010 ve Zdounkách a Kunovicích. 
Děkujeme Vám předem za prostředky, které 
věnujete ADŘE v letošní Velikonoční sbír-
ce. Třetinu z nich použijeme opět v našem 
regionu.  Mgr. Vratislava Bilová, 

dobrovolná spolupracovnice 
humanitární organizace ADRA

Dne 20. února 2011 se uskuteečnil v kulturnímm domě 
v Nevšové rej masek! Opět tu byyl každoroční přeedjarní 
karneval a k našemu překvapenní i radosti zárovveň byl 
sál do posledního místečka plnýý. Už jsme začínali mít 
strach, že další návštěvníky nebudeme mít kam uusadit.

Taneční hudba a spousty hher, to bylo něcoo! Děti 
se opravdu vyřádily. Za své ússilí byly také paatřičně 
odměněny hezkými cenami a ssladkostmi.

No a na závěr? Přišel na návštěvu ,,klaun“. Úplně 
normální klaun v širokých kalhhotách a veselémm kabá-
tě, s plnými kapsami dárků a slladkých dobrot. TTo jste 
měli vidět ty rozzářené a spokoojené tváře dětí. Nikdo 
neodešel s prázdnou.

Přijďte i Vy se svými ratolesttmi, jste srdečně zváni. 
Příští rok bude REPETE! 

Za Klub žen Neevšová 
Mirka Koseečková

Karneval v Nevšové 
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 1. 4. 19.00 Sokolovna
TROCHU JINÁ ČÍNA
7. 4. 15.00 Městská knihovna MALU-
JEME A ČTEME S NEZBEDNÍČKEM
9. 4. 14.00 KamPak?
OPEN GRAFFITI JAM 
15. 4. 9.00 – 17.00 Sokolovna
VALAŠSKÝ A SLOVENSKÝ KUMŠT
PRO RADOSŤ AJ UŽITEK
16. 4. 14.00 Sokolovna
ČARODĚJNICKÝ REJ

KKallennddáře,, ppoozzvánnnky 16. 4. 14.00 Sportovní hala, kuželna
SLAVIČÍNSKÝ ČTYŘBOJ ŽENSKÝCH
DRUŽSTEV
17. 4. 14.30 Lipová (start 13.00 Slavičín)
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
18. 4. 19.00 Sokolovna
TELEVARIETÉ – Hanky Panky show
19. 4. 13.00 Městská knihovna 
HURÁ, JARO!
23. 4. 15.00 Sokolovna
ZUMBA PARTY
24. 4. 8.00 – 17.00
SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK

30. 4. 20.00 Sokolovna
NA KAŽDÉHO ČEKÁ JEHO VERŠ

VÝSTAVY
Městské infocentrum
KRÁSA PANENEK 
Galerie Jasmín
Jindřich Karský OBRAZY A GRAFIKA

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
BĚH VÍTĚZSTVÍ
SVÁTEK MATEK
O POHÁR STAROSTY
SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP

Divaddlo hudbyy a poezie Agadir ve spolupráci s městem Slavičín Vás srdečně zve nna poetickoou koláž
NNA KAŽDÉÉHO ČEKÁ JEHO VERŠ – scénické ztvárnění básnické tvorby souččasných autorů

sobota 30. dubna 2011 ve 20 hodin v sále Sokolovny Slavičín

Městské muzeum Slavičín zve veřejnost do svých expozic
a na výstavu s nabídkou tématických publikací 

SOUŽITÍ ČLOVĚKA A VELKÝCH ŠELEM V RÁMCI 
CELÉ EVROPY VČETNĚ ČR

Výstava, kterou organizuje hnutí DUHA, potrvá do poloviny měsíce května. 
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Travesti skupina HANKY PANKY 
uvádí pořad TELEVARIETÉ 2011

Zbrusu nový zábavný pořad nejlepší 
české travesti skupiny Hanky Panky, 

která po předchozím úspěchu opět přijíždí
do Vašeho města se show plnou nápaditých 
kostýmů, vtipných scének a především hu-
debních melodií. Slečny Dolores, Stefany,
Sofi a a mistr Alex tentokrát zavzpomínají 
na oblíbený televizní pořad 80. let, který
v jejich podání přenesli do současnosti. Kro-
mě známé moderátorské dvojice Vladimíra
Dvořáka a Jiřiny Bohdalové, kteří nemohou
samozřejmě v pořadu s tímto názvem chybět,
přijali pozvání do TELEVARIETÉ skupiny
Hanky Panky i zpěvačky a zpěváci, jako jsou
například Naďa Urbánková, Karel Zich, Jiří 
Korn spolu s Helenou Vondráčkovou, Věra
Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová
s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale
i hvězdy ze zahraničí jako Bonnie Tyler, Don-
na Summer, Shakira, Kylie Minoque a další.

Pořad, který se těší Vaší oblibě, představí
skupina Hanky Panky v Sokolovně Slavičín
18. dubna 2011 od 19 hodin.

Předprodej vstupenek v infocentru.
Vstupné: 210 Kč v předprodeji/230 Kč

na místě

Ukliiďďmeee světt
Ve čtvrtek 24. března se členové základní

organizace Českého svazu ochránců přírody
ve Slavičíně vydali do přírody vybaveni pra-
covním náčiním, aby se v rámci celosvazové
akce „Ukliďme svět“ – „Clean up the World“
dali do úklidu lesního porostu na Radašo-
vách. Z nedaleké skládky sem s větrem při-
létá množství igelitových a mikrotenových
sáčků, různých obalů a jiných předmětů.
Co je na větvích stromů a v křovinách za-
chyceno těchto létajících „draků“! Několik
přinesených pytlů jsme zcela zaplnili, ale
množství nalezeného odpadu bylo větší,
než jsme předpokládali. Bude tedy třeba
akci ještě zopakovat. Domluvili jsme se,
že se ve čtvrtek 7. dubna 2011 v 15 hodin
potkáme u městského infocentra a odtud
vyrazíme na stejné místo – do lesíka
za skládkou na Radašovách, směrem
k údolí říčky Lukšínky. 

Budeme rádi, když se spolu s námi zúčast-
ní každý, kdo by rád udělal něco dobrého
pro naši krásnou matičku přírodu.

Zvou Vás členové ZO ČSOP Slavičín

ZO ČSOP SlavičínVás zve 
už po dvacáté sedmé na

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
17. 4. 2011 ve 14.30 hodin v Lipové.

I v letošním roce odemkneme klíčem
v doprovodu písní a veršů minerální

pramen v Lipové.

Účastníci ze Slavičína se jako obvykle 
sejdou ve 13 hodin na zastávce Radnice,

odkud půjdeme pěšky do Lipové. 
Těšíme se na hojnou účast.

Základní organizace ČSOP Slavičín

Městská knihovna
Naa krrásné mmmodré Dřeevnnici…

…je nejen název románu zlínského spi-
sovatele Antonína Bajaji, ale také pořadu, 
organizovaného Městskou knihovnou, Nadací 
J. Pivečky a panem Josefem Florešem ve středu 
16. února v restauraci Záložna. Spisovatel 
Antonín Bajaja zde veřejnosti představil svou 
nejnovější knihu vzpomínek na dětství a mládí 
prožité v poválečném Zlíně. Posluchači se 
na besedě seznámili s autorovými dojmy 
a pocity, které jej provázely při dlouholeté 
práci na této zdařilé a historicky cenné osobní 
výpovědi o pohnuté době padesátých let, jež 
hluboce a mnohdy smutně zasáhla do osudů
lidí, žijících v blízkosti zlínské říčky Dřevnice, 
i do osudu celého našeho národa. Pan Bajaja 
doslova vtáhl obecenstvo do děje knihy pouta-
vým vypravěčským umem, místy proloženým 
vlastním zpěvem lidových valašských písní, 
které jsou zároveň originální součástí textu 
knihy. Román kromě silného tématu vyniká 
osobitým literárním jazykem, prolnutým tu
a tam jadrným valašským slovem. Až syrově 
reálné pasáže střídají lyricky laděné zážitky 
z dětství – to vše činí jeho „krásnou modrou 
Dřevnici“ dílem ojedinělým, komerčně ne-
podbízivým a vzácně autentickým. 

Diskuze publika s autorem takřka nebrala 
konce, mnoho z přítomných návštěvníků se 
nahlas ztotožnilo s jeho vzpomínkami na ne-
blahou dobu „totalitního temna“.

Antonín Bajaja zcela jistě potěšil svou 
návštěvou všechny zúčastněné. Svou literární 
tvorbou však těší srdce také těch, kdo jsou 
milovníky kvalitní nekomerční četby a našeho 
rodného kraje valašského. 

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK 

Městskká knihoovna Slavvičín
Vás zvve do výttvarné dílny 

HURÁ, JARO!
v úterý 19. ddubna ood 13 do 116 hodiin
velikonočční výtvaarná dílnaa pro děti 

i dospělé (pesstrobarevné mozaikové oz-
doby do květiináčů, veelikonočnní beránci 

z netradičních materiállů...) 
velkká výstavva s názvvem 

Knihhy plné inspiracee

Městská knihovna Slavičín 
pořádá zábavné odpoledne 

pro rodiče s předškoláky 

MALUJEME A ČTEME 
S NEZBEDNÍČKEM

J

ve čtvrtek 7. dubna od 15 hodin 
v Městské knihovně

Skřítek Nezbedníček tentokrát dětem 
povypráví jarní pohádku O první sně-

žence. Formou her, soutěží a výtvarných
aktivit se děti seznámí také s tradičními 

svátky jara – Velikonocemi.
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Slavičín dříve a nyní...

Historická budova Mezi Šenky č. p. 121
má více než 100 let 

MĚSTSKÉ KINO OPĚT V PROVOZU
 NEDĚLE 10. – 15.00 hod. bijásek  k

SHREK 4 – ZVONEC A KONEC
Když si podáte nebezpečnou dračici, zachrá-chrá-

níte krásnou princeznu a tchýnino královsrálovství,ví, co 
dalšího ještě můžete dokázat? Pokat? Pokud se jmenunu-
jete Shrek, pravděpodobnodobně tě rochu zfotrovatíte. 
Místo toho, aby jaaby jako za starýrých dobrých časů 
děsil vesničvesniččanyan , teď jim otrávenýný Shrek rozdává
autoautogramy. CCoo se to stalo s divokokým ý zlobrem? 
Protože se mu stýstý ká po době, kdy bybyl „pravým 
netvorem“, podepíšpíše Shrek smlouvu sese lstivým 
prodavačem iluzí Ramampelníkem. V tu cchvíh li se 
ocitne ve zvrácené alterernativní verzi královovství 
Za sedmero horami, kdde je sou zlobři houfufně n
pronásledováni, Rampelníík jk e králem a Fiona a
ho ve skutečnosti nikdy neppotko ala. Tak musí
Shrek napravit, co spískal, zaachrc ánit přátele, 

kat obnovit svět takový, jaký býval, a a znovu získa
svou Pravou lásku. Vstupné 30 + 1 KčK
 NEDĚLE 10. – 20.00 hod. 

KAJÍNEK
Akční/Thriller/Krimi/Drama
Česko, 2010, 107 min

: Konstantin Lavro-Režie: Petr Jákl ml. Hrají: K
ová, Bogusław Linda,něnko, Tatiana Vilhemová

hal DlouhýVladimír Dlouhý, Michal
ller inspirovaný příběhem Kriminální thriller

Jiřího Kajínka, který je považován za prvního Jiřího Kajínka, kter
aha v České republice. Díky svémunájemného vraha

eňské pevnosti Mírov se z něj stala útěku z vězeň
a také nejhledanější člověk v Evropě. legenda a t

dnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno Pět týdnů
emstvím. Filmový Kajínek je silným příběhemtajem

nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásob-nej
né vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové 
důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání 
do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří 
Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný
zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo
zastrašit a ovlivnit svědky? Vstupné 70 + 1 Kč
 NEDĚLE 24. – 15.00 hod. bijásek

KUKY SE VRACÍ
Dobrodružný/Loutkový
Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Svěrák, 

Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser, Kristýna Nová-
ková-Fuitová, Filip Čapka, Jiří Macháček, Jiří
Lábus, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška

Dobrodružný i poetický rodinný příběh, běh,běh,žný i poetický rodinný příb
v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové novénovémž ovšem hlavní role přebírají hrd
ze světa dětské představivosti. Šestiletý Ondra OndraOndraze svěs ta dětské představivosti. Šestilet

tních důvodů“ ůvodů“ůvodů“trpí aastms atem, a tak ze „zdravotní
hračka – růžový růžovýrůžovýmusí ppryčry  i jeho oblíbená hra

inka vyhodí Kukyho í Kukyhoí K homedvídek k Kuky. Když mamink
ovat Ondrova fantazie, a fantaziea fantaziedo popelnicece, začne pracov

ovy příběhy v neznámém neznámémneznámémv níž prožívá mmedvídkov
o ale opravdu jen sen malého n sen maléhon sen maléhopříp rodním světě. J. Je to a

uky skutečně vydal za největším l za největšímal za největšímkluluka a nebo se Kukk
ím svého plyšového života? Kuky o života? Kukyo yydobbrodro ružstvím

dstavuje v kontextu současné domácí oučasné domácoučasné domácse vracící předst
tografi e skutečně jedinečný snímek, inečný snímekinečný snímekkinematotog

nejen pro své zaměření na rodinné publi-naa ro rodindidinnéné pubpublina rodinné publia to nej
m spojující dětského i dospělého diváka, ale pělého diváka, l alep lého diváka, alekum 

i pro netradiční a moderní kombinaci hraného kombinaci hranéhokombinaci hranéhoi p
a animovaného příběhu, plného akčních scén plného akčních scénplného akčních scén
a vtipných dialogů. Vstupnné 30 + 1 Kčn
 NEDĚLE 24. – 20.00 hhod.ho fi lmový klub

BUNNY A BÝK
Komedie, Velká Brittánie, 2009, 95 mintá
Režie: Paul King. Hrají: Edward Hogg, Simon Hrají: Edward Hogg, SimoHrají: Edward Hogg, Simon

Farnaby, Verónica Echegui, Richard Ayoade, Echegui, Richard AyoadeEch i, Richard A e
Julian Barratt, Noel FFielding, Ri Richch FulFu cherF

Černohumorná roadmovie od tvůrců kultov- roadmovie od tvůrců kulk ltovtová roadmovie od tvůrců kul v
ního britského seriálu Mighty Boosh. Stephen eriálu Mighty Boosh. Stepheeriálu Migh Boosh. Stephe
ve svém bytě, ze kterého nikdy nevychází, ze kterého nikdy nevycházze kterého ni  nevyc z
vzpomíná na cestu přes celou Evropu, kterou estu přes celou Evropu, kteroestu přes celou Evropu, ktero
podnikl před lety se svým kamarádem Bunnym.ety se svým kamarádem Bunnymet se svým kamarádem Bun m
Stephen vzpomíná a jeho byt se proměňuje omínmíná aá a je jeho byt se proměňujomíná a jeho  se promě j
v kulisy cesty, na kterou by nejradši zapomněl. y, na kterou by nejrejradšadši zi zapoapomněyty erou by nejradši zapomně
Krajinou vzniklou z fotek a suvenýrů se znovu zniklou z fotek a suvenýrů se znovzniklou z fote  se znov
vydá z industriálního polského Slezska až do špa-ustriálního polského Slezska až do špustriálního polského Slezska až do p
nělské Andalusie za osudovým býkem. Po cestě ndalusie za osudovým býkem. Po cesndalusie za osudovým býkem. Po ces
potkává spolu s Bunnym podivného průvodce spolu s Bunnym podivného průvodcspolu s Bu odivného průvodc
po Polském národním obuvnickém muzeu, Eloi-kém národním obuvnickém muzeu, Elokém národním obuvnickém muzeu, Elo
su, která osudově vstoupí do jejich milostných erá osudově vstoupí do jejich milostnýcerá osudově vstoupí do jejich milostnýc
životů, vycpaného medvěda, milovníka psů bez ů, vycpaného medvěda, milovníka psů bů, v aného medvěda, milovníka ů be
domomova či či bý bývalvaléhoéh  toreadora Javiera. mo né: Vstupnn
člennové FK 20 + 1 Kč, ostattatníní 60 60 + 1 Kčn

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/cs/Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/cBližší na: http sto-slavicin.cz/c
iinformacni-centrum/mestske-kino/i

Městské infocentrumm 
a MO Českého svazu žeen 

Vás zvou na výstavu 
další části soukromé sbírrky 

paní Jarmily Tomečkové z LLipové

KRÁSA 
PANENEK
od 4. do 30. dubna 20111

v prostorách městského infoocentra. 
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SOBOTA 9. a 23. 4. 20.00 hod.
FILMOVÉ TOULKY EVROPOU 
– MAĎARSKO 1, 2
To nejlepší z maďarského fi lmu. Digitální 
fi lmová projekce pro účastníky projektu. 
Vstup zdarma. 
Názvy jednotlivých titulů budou uvedeny 
na: http://dokinavsobotu.slavicin.org/, kde 
se můžete zúčastnit hlasování o výběru na
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-
centrum/mestske-kino/sobotni-film-a-
skola/


