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DUBEN/2012 z p r a v o d a j

S L A V I Č Í N SS K ÝK Ý
      Ročník XXXV  

PROGRAM:
10.00 – 11.00 hodin
13.00 – 14.00 hodin
TEATRO PIMPRLE – loutkové divadlo 
Františka Petráka
VALMONT – skupina historického 
šermu
od 14.00 hodin
HUDEBNÍ DOSTAVENÍČKO
se žáky a učiteli ZUŠ Slavičín
od 15.00 hodin
BŘEZOVJANÉ – dechová hudba z Bře-
zové u Uherského Brodu

po celý den průběžně
VELKÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍ-
ŘECTVA – spolupráce ČSCH ZO Hrádek, 
AGRINEA Slavičín a drobní chovatelé ze 
Slavičína
WESTERN, BLUES, FOLK... 
Béďa Vašíček a spol. – melodie s foukací 
harmonikou a kytarou
ZÁBAVA A SOUTĚŽE pro děti i pro 
dospělé

MMěsto Slavičín zve neejšširší veřejnost nna

SVAATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK 
na Horním náměsttí ve Slaavičíně v neděělii 22. dubna 20112 od 9 ddo 17 hhodin

PROJÍŽĎKY NA KONÍCH
LIDOVÁ UMĚLECKÁ VÝROBA 
– kovářství aj.
TRADIČNÍ JARNÍ TRHY
Programem provází Aleš Ptáček

POUŤOVÉ ATRAKCE u Sokolovny
ZVĚROKLESTIČSTVÍ A JINÁ ŘEMESLA 
– prohlídka expozic s odborným výkladem 
od 14.00 do 17.00 hodin v Městském muzeu 
Slavičín

Poděkování za dary pro 
Městskou nemocnici Slavičín

Chtěl byych touuto cesttou poděkovvaaat všem 
dárcům z řad ppacienttů i rodinnnýccch pří-
slušníků, oobčansským sdružením, fi rrrmám, 
obcím i jeednotliivcům,, kteří v rooceee 2011 
přispěli naaší nemmocnicci fi nančnímm dddarem.

Velmi si vážžíme vvšech finaannnčních 
příspěvků, kteréé použííváme k zakoooupení 
pomůcek ppro paacientyy, splácení drrrahých 
přístrojů aapod.

V uplynnulémm roce jjsme z těchhtooo darů 
mohli dokkončit ssplácení sonografuuu a bio-
chemického annalyzáttoru v labborratoři. 
Pro paciennty jsmme z ddarovanýchh peněz 
zakoupili ddo jídeelny mmoderní LCDD televi-
zor včetněě sateliitního systému, 55 nnnových 
mechanickkých lůůžek naa oddělení nnássledné 
péče a elektrickýý zveddák pro maniiipulaci 
s pacientem.

Naší snaahou i vv budoucnu bude ppoooužívat 
darované prostřředky kk vylepšenní sslužeb 
pro naše ppacientty.

Primáář MUDDr. Libor Paalkkkovský, 
ředitel Měěstské nnemocnice Slllavičín

Přehled darů (v Kč) pro Městskou 
nemocnici Slavičín v roce 2011
Brumov-Bylnicee 60 000,-
Bohuslavicce nadd Vláří 5 000,-
Haluzice 33 000,-
Hostětín 33 000,-
Jestřabí 100 000,-
Křekov 2 0000,-
Lipová 2 0000,-
Loučka 5 0000,-
Nedašov 55 000,-
Petrůvka 55 000,--
Poteč 5 0000,-
Rokytnice 5 000,-
Rudimov 110 0000,-
Osadní výýbor Hrrádek 3 000,-
Štítná nadd Vláří 20 0000,-
Újezd 5 0000,-
Vysoké Poole 7 0000,-
Celkem 155 0000 Kč 
Fyzické a právnické osoby 
Eurofi re, ss. r. o. 220 0000,-
Český svazz žen 55 000,--
ŠBB elektrro 2 0000,-
Ing. Jana JJuřenčááková 10 000,-
Pavel Šimooník 20 000,--
LyLy Gamme, s. r. o. 20 0000,-
TVD-Technnická vvýrobaa, a. s. 100 000000,-
Radomír SSvobodda 9 4000,-
Hotel Kahhan, s. rr. o. 100 000,-
Pacienti a jejich příbuzzní 170 7500,-
Finanční ddary ccelkemm 522 150 KKččč 

V rámci jarního úklidu našeho města
budou v níže uvedených termínech a mís-
tech rozmístěny velkoobjemové kontejnery
na domovní odpad. 
V termínu 2. – 3. 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 4. – 5. 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 (olověné akumulátory, olejové fi ltry,Y
upotřebené motorové a převodové oleje, kyse-
liny, zářivky, ledničky, televi zory, monitory,
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 (1x ročně) nebo pří-
mo ve sběrném dvoře v areálu Služeb města
Slavičína, s. r. o.  Josef Urbánek, SMS

Jarní úklid města v roce 2012

plasty –– 4. 4.
papír a nápoj. kartony – 25. 4.
sklo – 118. 4. 

Oddbor ŽŽPSM MěÚ Slllavičín

Svoz tříděného odpadu
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Zprávy z radnice

nit azbestové desky, které se v objektu
nachází, a to je také velmi nákladné, protože
se jedná o nebezpečný odpad.

Několik let jsme hledali zájemce, který by 
budovu odkoupil a něco smysluplného zde
vytvořil a vytvářel. Všichni potencionální
zájemci se po bližším seznámení s budovou
rozhodli od svého zájmu o koupi budovy
odstoupit. Až v letošním roce se objevil
investor, který hodlá budovu rekonstruo-
vat a podnikat v ní. Měl by zde vzniknout 
minipivovar, rozvinout by se měla i další
potravinářská výroba. Investor počítá se
zachováním stávajícího provozu kuchyně
a jídelny, ve výrobě by měla vzniknout nová
pracovní místa. Věříme, že tento záměr se
podaří realizovat a že se v blízké budoucnosti
tato budova změní ve vyhledávané místo
nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele.

Vidím, že už se intenzivně staví ALBERT. 
Kdy bude hotovo? Snad brzy a snad to bude
dobrý a hlavně levný obchod.

Ptají se lidé…
V usnesení zastupitelstva jsem viděl, 

že město prodalo bývalou správní budovu 
JZD v Hrádku za 1 mil. Kč. To opravdu
není moc. A co tam bude?

O prodej této budovy jsme se snažili
již několik let. Původně jsme ji odkoupili
i s ubytovnou a měli několik záměrů na její 
využití. Bohužel zůstalo jen u prostého 
pronajímání, což se moc nedařilo a ne-
daří. Budova je poloprázdná a její provoz 
tak vytvářel ztrátu, kterou jsme nemohli 
dlouhodobě nést. Technický stav budovy
se zhoršuje a začíná vyžadovat poměrně 
nákladné opravy a řešení vysoké ener-
getické náročnosti. Je potřeba provést 
kompletní rekonstrukci – začít střechou, 
pokračovat výměnou oken, zateplením 
a dalšími pracemi. Také je třeba odstra-

Jaký to bude obchod, to opravdu neví-
me. Občas se objevují snahy přimět nás 
k nějakému hodnocení obchodů – zejména 
u marketů COOP a TESCO a jistě to přijde 
i u marketu ALBERT. Rozhodně nejsme 
povoláni k tomu, abychom hodnotili ceno-
vou úroveň, úroveň zásobování či služeb 
marketů. Hodnocení si udělá každý sám 
tím, zda je zákazníkem daného obchodu či 
nikoliv. Pokud máte jakékoliv připomínky, 
obraťte se s nimi přímo na obchodníky. Je 
v jejich zájmu zlepšovat své služby, aby 
měli co nejvíce spokojených zákazníků. 
Alespoň to tedy většina z nich tvrdí.

Pokud se týká marketu ALBERT, ten 
by měl být dokončen a uveden do provozu 
v prvních dnech měsíce května. Samozřej-
mě letošního roku. Za kolik tam ale budou 
vajíčka, to fakt netušíme.

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

Zastupitelstvo města Slavičín na svém
X. zasedání mj.:
schválilo
rozpočet města Slavičín na rok 2012
jako schodkový takto:
- příjmy běžného roku 123 489 tis. Kč
- výdaje běžného roku 136 438 tis. Kč
- saldo příjmů a výdajů běžného roku
-12 949 tis. Kč
s tím, že schodek bude kryt zčásti pře-
bytkem hospodaření města z minulých
let a přijetím dlouhodobého investičního
úvěru,
poskytnutí dotace z rozpočtu města FC
TVD Slavičín ve výši 600 000 Kč na celo-
roční činnost fotbalového klubu,
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Charitě sv. Vojtěcha Slavičín ve výši
230 000 Kč na fi nancování provozních
nákladů sociálních služeb poskytovaných
v rámci Charitní ošetřovatelské a pečova-
telské služby a projektů Denní centrum
maják a Domovinka,
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Nadaci Jana Pivečky do výše 260 000 Kč
na úhradu nákladů na projekt realizova-
ný v rámci Programu rozvoje venkova
ČR 2007-2013 „Obnova příměstského
lesoparku“,

 poskytnutí dotace z rozpočtu města
příspěvkové organizaci Základní škola Sla-
vičín-Vlára do výše 243 000 Kč na úhradu
nákladů na projekt realizovaný v rámci
Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR
2007-2013 Fond mikroprojektů „Dýcháme
stejný vzduch“,
 poskytnutí půjčky z rozpočtu města
Nadaci Jana Pivečky ve výši 500 000 Kč
za účelem překlenutí fi nancování výdajů
na realizaci projektu v rámci Programu
rozvoje venkova ČR 2007-2013 „Obnova
příměstského lesoparku“,
 poskytnutí půjčky z rozpočtu města
příspěvkové organizaci Základní škola
Slavičín-Vlára ve výši 720 000 Kč za účelem
překlenutí fi nancování výdajů na realizaci
projektu v rámci Programu přeshraniční
spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fond mikro-
projektů „Dýcháme stejný vzduch“,
 bezúplatný převod nemovitého majetku
(budovy) a movitého majetku v areálu
Armypark Slavičín občanskému sdružení
Armypark Slavičín,
prodej budovy č. p. 195 (bývalá správní
budova JZD) včetně příslušných pozemků
v katastrálním území Hrádek na Vlárské
dráze společnosti Svekoma, s. r. o., Praha,
za kupní cenu 1 000 000 Kč.

Rada města Slavičín na své 36. a 37.
schůzi mj.:
schválila
neinvestiční výdaje na jednoho žáka ZŠ
Slavičín-Vlára, MŠ Slavičín-Malé Pole a MŠ
Slavičín-Vlára za školní rok 2011/2012,
výsledek hospodaření příspěvkové
organizace Městská nemocnice Slavičín
za rok 2011:
náklady 29 331 198,68 Kč
výnosy 28 579 029,69 Kč
ztráta -752 168,99 Kč
 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Slavičín ve výši 10 000 Kč sdružení Spor-
tovní kluby Slavičín na zajištění účasti od-

dílu SK Jerevan Slavičín ve fi nále českého 
poháru sálového fotbalu v Klatovech dne 
10. 3. 2012,
úhradu ztráty hospodaření Městské 
nemocnice Slavičín za rok 2011 ve výši 
752 168,99 Kč z rozpočtu města Slavičín 
na rok 2012, 
poskytnutí dotace Českému zahrádkář-
skému svazu, ZO č. 605157 Slavičín, ve výši 
6 000 Kč na opravu budovy ČZS,
poskytnutí fi nančního daru TJ Sokol 
Slavičín ve výši 10 000 Kč, 
poskytnutí fi nančního daru SDH Hrá-
dek ve výši 10 000 Kč, 
poskytnutí fi nančního daru Gymnáziu 
Jana Pivečky a Střední odborné škole Sla-
vičín ve výši 7 000 Kč, 
poskytnutí fi nančního daru občanské-
mu sdružení NADĚJE, pobočka Nedašov, 
Dům pokojného stáří, Nedašov, ve výši 
4 000 Kč,
poskytnutí fi nančního daru občanské-
mu sdružení NADĚJE, pobočka Otrokovi-
ce, ve výši 2 000 Kč, 
poskytnutí fi nančního daru občanské-
mu sdružení ONYX, Zlín, ve výši 10 000 Kč, 
poskytnutí fi nančního daru Sdružení 
dětí a mládeže Romů ČR, Zlín, ve výši 
5 000 Kč; 
rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu 
na dodávku kompostérů pro akci: „Slavičín 
– biologicky rozložitelný odpad“ za cenu 
obvyklou ve výši 857 040 Kč vč. DPH ucha-
zeči ELKOPLAST CZ, s. r. o., Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu 
na stavební práce na akci: „Slavičín – cyk-
lostezka Divnice“ za cenu obvyklou ve výši 
6 638 993 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA 
CS, a. s., závod Zlín.

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

Luděk Latinák, 
tajemník MěÚ Slavičín
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O nutnosti sběru, třídění a dalšího využití
odpadů je přesvědčeno stále více lidí. I bez
hlubších znalostí ekonomie a ekologie, oním
pověstným selským rozumem se dá pochopit,
že je lepší odpad recyklovat – vrátit zpět 
do procesu, tedy nakládat s odpadem tak,
aby bylo možné jej opět využít, než bez užitku
zlikvidovat. Proto se hledají co nejefektivnější
způsoby třídění a nakládání s odpadem. 

V našem městě probíhá sběr základních
5 tříděných složek odpadů buď formou
sběru do kontejnerů či barevných popelnic
(na sídlištích či místech s hustější zástavbou)
nebo formou pytlového sběru (pro obyvatele
rodinných domů).

Kontejnery i pytle pro sběr těchto komodit 
jsou barevně označeny následovně:

plasty – žlutá
papír – modrá 
sklo barevné – zelená 
sklo čiré – bílá 
nápojový karton – oranžová (pouze pyt-

lový sběr) 
Pro účinné následné zpracování je samo-

zřejmě nezbytné dodržovat třídění podle jed-
notlivých komodit. Kontejnery jsou pro lepší
informovanost opatřeny nálepkou s přesným
popisem odpadů, pro který jsou určeny. Větší
množství tříděného odpadu je potom vhodné
odevzdat ve sběrném dvoře.

Četnost svozu – Na sídlištích probíhá
svoz plastů každý týden, svoz papíru jed-
nou za 2 týdny, svoz skla jednou za měsíc.
V ostatních částech města i v místních částech
probíhá svoz papíru a plastů jednou za měsíc,
svoz skla jednou za 2 měsíce. Harmonogram
svozu je možné najít ve Slavičínském zpravo-
daji, na webových stránkách města, případně
ho získat na Městském úřadě Slavičín, odbor
životního prostředí a správy majetku.

Dnes již můžeme říct, že třídění odpadů
ve Slavičíně má už tradici a – můžeme také
pochválit všechny „třídiče“ mezi námi – má
i viditelné výsledky: v soutěži „O keramickou
popelnici 2011“ se Slavičín umístil v kategorii
měst a městysů ve Zlínském kraji na 10. místě.
Proto je na místě poděkovat všem občanům,
kteří poctivě třídí odpad, a požádat ty, kteří
zatím váhají, zda třídit či ne, aby se přidali
– podmínky jsou vytvořeny, jen se zapojit!

Jakékoliv další dotazy či připomínky
ohledně třídění odpadů Vám rádi zodpovíme
na Městském úřadě Slavičín, odboru životního
prostředí a správy majetku. 

Obecnější informace o třídění je možné na-
jít na internetu, např. na webových stránkách
www.jaktridit.cz, www.tridenijestyl.cz aj.

Upozornění: uvedený systém nakládání
s tříděným odpadem, provozovaný městem
Slavičín, je určen pro občany – nikoliv pro
podnikatele. Ti si musí zabezpečit likvidaci
svého odpadu jinak (samozřejmě v souladu
s platnou legislativou). 

Ing. Martina Slámečková, odbor životní-
ho prostředí a správy majetku, 

Městský úřad Slavičín

V případě plastů je odpad tvořen převáž-
ně obaly – PET láhve, kelímky od jogurtů
a mléčných výrobků, fólie, plastové tašky,
obaly od pracích, čistících a kosmetických
prostředků apod. 

Základní zásady pro nakládání s plas-
tovými obaly:
PET láhve sešlápněte (zmačkejte, zkruť-
te...), nasaďte víčko a to již neutahujte. Takto
zmenšených odpadů se vejde do kontejneru
či pytle až 4x více. Nesešlápnuté láhve
jsou objemné, zdražují přepravu – převáží
se hlavně vzduch v lahvích, dochází mno-
hem rychleji k naplnění kontejneru či pytle,
kapacita kontejnerů nestačí, plastový odpad
je odkládán po okolí či do popelnice na
směsný odpad – a stačí přitom tak málo...
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat 
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účastníků, kurzy dokončilo deset osob,tnnnnnnníkíkíkíkíkíkíků,ůůůůůů kkkk kkkurururururururzyzyzyzyzyzyzy dddddddokokokokokokokononononononončičičičičičičilololololololo dddddddeseseseseese eteeeeee
práci nalezli čtyři a tři byli zaměstnánii nallle llzlii ččt řyřii a řtřii bbbyllili zamě
brigádně. Úspěšným ukončením kurzů

Kočičí samice může přivést na svět 
za rok až 18 koťat. V ideálním světě by
každé kotě mělo mít svůj domov. Bohužel
nezodpovědností mnoha lidí je spousta
z nich opuštěna a octnou se na ulici, kde
strádají hladem a nemocemi a pokud přežijí,
nekontrolovaně se dále množí. Je bohužel
také běžné, že nechtěná koťata jsou utopena,
ubita, upálena nebo odchytávána pro poku-
sy či jídlo. Útulků pro kočky je nedostatek
a počet opuštěných koček závratně stoupá.
Nejúčinnější způsob, jak tento stav vyřešit,
je kastrace. Ta má i další výhody:

Kastrace je bezpečná, nenáročná a ne-
nákladná operace.

Kastrovaní kocouři se přestanou toulat 
a snižuje se pravděpodobnost, že skončí
pod koly aut.

Nezanechávají nepříjemný zápach při
značkování svého území, nebývají zraněni
při rvačkách.

Kastrace je prevencí před nakažením in-
fekčními chorobami jako je FIP, FIV a FeLV.

Kastrované kočky a kocouři jsou tolerant-
nější, více přítulné, spokojenější, zdravější,
žijí déle a jejich schopnost lovit není nijak
ovlivněna. Není pravdou, že kočka musí mít 
za život alespoň jeden vrh.

pTřídění odpadůp Jak třídit plastový odpad

Kastrace – prevence a kontrola počtu koček

Ukončení projektu Dejte nám šanci

i s etiketou a víčkem, obojí bude při dalším 
zpracování automaticky odděleno. 
Drobné znečištění obalů sice nevadí (stačí 
když potravinu důkladně dojíte nebo z ke-
límku pořádně vyškrábnete), ale přece jen 
lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou. 
Mastné obaly či obaly se zbytky potravin 
omezují totiž následnou recyklaci. 

Dodržováním těchto jednoduchých 
zásad značně zvýšíte efektivitu sběru plas-
tových odpadů. 

Pro zajímavost: Věděli jste, že materiál 
ze zhruba padesáti recyklovaných PET 
lahví poslouží k výrobě jedné fleecové 
bundy?

Ing. Martina Slámečková, odbor životní-
ho prostředí a správy majetku, 

Městský úřad Slavičín

 Doporučuje se nechat kočky kastrovat 
od 6 měsíců, neboť už 6-ti měsíční kočka 
může zabřeznout,  kocourky pak od 8 
měsíců.

Kastrace není sobecký zákrok – zvířatům 
prospívá zdravotně i psychicky. Nelze ani 
souhlasit s názorem, že kastrace je proti 
přírodě, naopak proti přírodě a v rozporu 
se zákonem je zabíjení nechtěných koťat.

Vzhledem k vysokému počtu opuštěných 
zvířat a přeplněným (většinou soukromým) 
útulkům je kastrace jediným řešením zod-
povědného majitele. 

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

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

V roce 2011 byl poskytnut příspěvek 
na kastraci 24 koček a 9 kocourů.

Lenka Loucká

získalo novou kvalifi kaci pracovník v so-
ciálních službách osmnáct účastnic a dvě 
se rekvalifikovaly v oboru manikúra, 
pedikúra, nehtová modeláž. 

Projekt ,,Dejte nám šanci“, který byl 
fi nancovaný z veřejných prostředků – 
z Evropského sociálního fondu (ESF) 
prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 
a státního rozpočtu ČR s registračním 
číslem CZ.1.04/3.3.05/31.00232, byl pro 
daný region jednoznačným přínosem. 
Absolvování kurzů včetně motivačního 
programu a bilanční diagnostiky napo-
mohlo k seberozvoji účastníků a jejich 
opětovnému zařazení do pracovního pro-
cesu.  Mgr. Milena Tománková
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Dne 8. dubna 2012 vzpoomínáme
nedožitých 90 let ppana

Jiřího BOSÁKA
ý

, učitele aa zástupce 
ředitele ZDŠ ve Slavičíně.

S úctou a láskou vzpoomínajíí 
manželka Eliška a syynové 
Jiří a Radim s rodinnami.

Letos uplyne 25 let od úmmrtí pana 
Josefa STRAŇÁKA

p y
 a 13 leet od úmrtí 

paní Marie STRAŇÁKKOVÉ.
S lásku a úctu vzpommínají 

syn a dcera s rodinnou.

Dne 19. dubna 2012 upplynou
3 smutné roky, co nás opustil 

pan Antonín ARGAALÁŠ
y pp

.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie, dceraa Marie

a syn Libor s rodinnou.

Dne 10. dubna 2012 by se dožil 90 let 
pan Karel HLAVIČKA

y
ze Slavičína.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 29. dubna 2012 uplyne 15 let, 
kdy nás opustila naše milá maminka
a babička, paní Marie LENGÁLOVÁ

ze Slavičína.
Vzpomínají děti a vnoučata.

Dne 1. dubna 22012 vvvzpoomeneme
3. výročí, kkdy náásá  oppustil 

pan Bohuumil TTTRLLLO.
Za tichou vzzpomppp ínnkuu děkují j

manželka a synové s rodinami.

Dne 14. dddddubnubnubnubnubna 2a 2a 2a 2a 2012012012012012 vzpompompompomp eneneneenen me
smutnénénénéné 4. 4. 4.4.4. vý vý vvývýročročročročročí, í, í, í kdykdykdykdykdy ná ná ná ná nás ss

opuuustittistit l ml ml ml mml můj ůj ůj ůjůj manmanmanmanmanželželželee , 
pan Rossssstistististisislavlavlavlavav KO KO KO KO KONEČNEČNEČNEČNEČNÝNÝNÝÝNÝ

p jjj

ze ze ze zz ŠŠanŠanŠanananovaovaovavv . 
Dne 4.444.4  bř břbřbřb ezezneznneznezna 2a 2a 2a  01201201201012 js js jsme me me mme si si si ssii

připomněli jehoehoohohoho neneneeedoždoždoždoždožitýitýitýitýitýchchch chch 80 80808800 letletletele ....
S láskou vzpoomímímíímínáná nán a za za zzza ta ta ta ta tichichichichichouou ououou

vzpomínkuu děkujuujuje ve vee všemšemšemšemem, 
kdo vzpommene seee mmnou,ou,ou,ou,ou, 
manželkaa Drahooslavavaaaaa.

Dne 27. dubna 2012 vzvzzpoopomeneme
8. smutné výrročí úmrtí našeho

y psyna a bbratra, pana
Jiřího OTAVVY ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomíná maminka, 
Radek, sourozennci a ostatní příbuzní.

Dne 8. dubnna vzpomeneme
15. výroččí úmrtí pana 

Jiřího ŠČUČINSSKÉHO
ýý

 z Rokytnice.
Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a ddcery s rodinami.

Dne 8. dubna 2012 by se dožil 100 let
zapomenutý řezbář ze Slavičína 

pan Vojttěch MALÍK
ý

. 
Obsáhlá vzpommínka na něho byla 

ve Slavičínskémm zpravodaji uveřej-
něna před pěti leety k šedesátiletému 

výročí jjeho úmrtí. 

Dnne 2. dubna 2012 vzpomenemmme
3. smutné výročí úmrtrtrtí íí 

pana Josefa ŠTĚPAAANČÍNČÍNČÍKKAKA
ý

.
S lásskou a úctou vzpomínmínmíná má má manaanželkelkelka a

a da da dětiětiěti s  rodinaami.mi.mi.

DneDnDnene 27 27 27. d. d. dubnubnubna 2a 2a 2012012012 vzvz vzpompompomeneeneenemee 
2525.25  výýýročččí úí úí úmrtmrtmrtí pí pí panaanaana

MMMMilososlos avaavaava HRHRHRABIABIABINYNYNY zzz HráHráHrádkudkudku.YYY
S láskou ouou vzpppomíomíomínajnajnají aí aí a za za za titi tichochoc u uu

vzpvzpvvzpomomíom nkuuu děděděkujkujkují mí mí manžanžanželkee a
a dětiii ss rodrodrodinainainami.mi.mi.

Dnne 9. dubnbnabn  2012 vzpomeneme 
15. výýýročí úmrtí pana 

Vááclava ANDERTA ze Slavičína.
S lláskou vzpomínají vnučka Janaa 
s rrodinou, vnuk Pavel s rodinou.

Dne 20. dubna 2012 si připomenemme 
nedožitých 80 let pana

HHuberta KŘÍŽE
ýý

 ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a syn Dalibor s rodinouu.

Dne 20. dubna 2012 uplyne
jeden rok, co nás opustil

ppan Josef ŠOUKAL z Lipové.
ZZa tichou vzpomínku děkuje

manželka Anna a synové s rodinammi.

m a zná-Děkujeme všem kamarádům
s panemmým, kteří se přišli rozloučit s

Ivanem ZIELINOU ěkujeme. Rovněž dě
za květinové dary.

e synyManželka Iveta Zielinová se

Blahopřejeme

Poděkování

MUDr. Petr Zemčík
oznamuje, že ve dnech

16. – 20. dubna
neordinuje.

Zastupuje MUDr. Malotová
na poliklinice.

ou Chtěla bych touto cest
rchlí-poděkovat prap. Josefu Pr

kovi, pprap. Bohumilu Kročilo-kovi, pprap. Bohumilu Kr
vi a všem, kteří se podíleli 

na záchraně života 
pana Ivana Zieliny.

Manželka

Přátelé z lásky, sdružení rodin 
s handicapovanými dětmi 

a mládeží ze Slavičína 
a přilehlého okolí, děkuje 

za fi nanční dar pořadatelům 
fašanek.

Darovanou částku 3 000 Kč 
sdružení využije na akce 

pořádané během roku.

Dne 26. dubna 2012 
oslaví manželé

Zdeňka a Miloslav KOVAŘÍKOVI
z Rokytnice

60 let společného života.
Další léta prožitá v lásce 
a ve zdraví přejí synové, 

vnuci a pravnouček.

Dne 19. března 2012 oslavil 
krásné 85. narozeniny

pan Josef VICENÍK ze Slavičína.
Milému tatínkovi, dědečkovi

a pradědečkovi za jeho
starostlivost a lásku děkují

a do dalších let hlavně hodně
zdraví a spokojenosti

přejí dcera Libuše 
a syn Josef s rodinami. 
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j j pPokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚNOR

 4. 2. 2012 Karel Salvett, 65 let,  Slavičín
 6. 2. 2012 Emilie Zemáánková, 75 let, Slavičín
 13. 2. 2012 Vincencie Kocveldová, 100 let, Lipováocveldová, 100 let, Lipová
 20. 2. 2012 František Výýlet, 84 let, Slavičín
 24. 2. 2012 Jiřina Janáčkková, 86 let, Bohuslavice
 27. 2. 2012 Roman Kantner, 47 let, Bohuslavicetner, 47 let, Bohuslavice
29. 2. 2012 Věra Vladárová, 79 let, Krhov

SŇATKY
Jiří Tomeček a Alena Procházkovocházkovácházk vááh á

ÚMRTÍ
1. 2. 2012 Josef Haspala, 78 let, Slavičín
1.  2.  2012 Rudolf Kovařík, 77 let, Nezdenice

NAROZENÍ
Martin a Zuzana Lutonských – dcera Ella
Samuel Ehime a Romana Odiana – dcera 
Tyra Isimeme
Marek a Kateřina Semelovi – syn Vojtěch
Rostislav a Šárka Šenkeříkovi – dcera Lucie

Unnikáátní dááárek proo výýukku 
Díky zapojení školy do dlouhodobého

projektu soutěže EKOŠKOLA, jsme v minu-
lých dnech dostali zajímavý dárek v hodnotě
4,5 tisíce korun. Je jím Atlas krajiny České
republiky.

Atlas, který vydalo ministerstvo životního
prostředí, obsahuje 791 různých typů map,
396 výřezů a množství ilustrací. Do jeho pří-
pravy bylo zapojeno více než sto odborných
institucí a tři sta odborníků. Obří desetikilová
kniha o rozměrech 50 krát 60 cm, ale i elektro-
nická verze na CD budou k dispozici žákům
i vyučujícím ve školním informačním centru
a jistě přispějí k lepšímu poznání naší vlasti.

PaedDr. Petr Navrátil,
ředitel školy

Traadičční kuurrzy prvvní ppommoci 
Součástí předmětu Občanská a zdravotní

výchova jsou každoroční pravidelné kurzy
první pomoci. Zkušená zdravotnice paní
Sudková je připravuje pro žáky 7. a 9. roč-
níku. V teoretické části si žáci připomenou
hlavní zásady poskytování první pomoci
a čísla tísňového volání integrovaného
záchranného systému. Pak následuje ně-
kolikahodinová praktická část. Zde si děti
vyzkouší, jak ošetřit nejrůznější zranění,
zlomeniny a popáleniny. Všichni se naučí sta-
bilizovanou polohu zraněného a obnovení
základních životních funkcí na resuscitační
fi guríně. Tyto kurzy významně pomáhají
při realizaci školního vzdělávacího pro-
gramu naší školy a jsou mezi žáky velmi
oblíbené.  

PaedDr. Karel Máťa

Základní škola Slavičín-Vlára
Záájemm rodiiččů nás potěěšiil

Ve středu 14. března mohli
rodiče žáků 1. až 4. ročníku 
nahlédnout do výuky. Možnost 
vidět své děti, jak se snaží, vy-
užilo 55 rodičů. Trocha nervo-
zity určitě byla, každý se chtěl 
trochu předvést, samozřejmě 
v tom lepším světle. Někteří 
se chlubili svými výtvory 
na nástěnkách, při práci v ho-
dinách se snažili, a ti nejmenší 
by nejraději měli maminku 
ve své lavici. Diktát, zábavná 
cvičení, počítací hry v mate-
matice, křížovky, jaro v prvouce a trocha
angličtiny… a tři hodiny utekly tak rychle, že
děti ani nestačily předvést zlobení! Důležité
je, že se u nás rodičům líbilo, že ocenili naši
každodenní práci, pochválili vybavení školy
i pěkně vyzdobené třídy. 

Mgr. Darja Konečná,
Mgr. Jitka Pavlůsková

Neevšeední zzáážitek
V prvním březnovém týdnu navštívili

žáci osmého ročníku Kongresové centrum
ve Zlíně, kde je čekal neopakovatelný zážitek
– generální zkouška skupiny Mako! Mako,
účastníka soutěže ČeskoSlovensko má talent,
a Filharmonie Bohuslava Martinů. Tento spo-
lečný koncert byl pro veřejnost beznadějně
vyprodán, a tak „generálka“ byla nabídnuta
školám zlínského regionu. Nádherný koncert-
ní sál, hudební projev symfonického orchestru
společně s beatboxem a vokály skupiny Mako!
Mako vyvolaly u našich žáků nevšední pro-
žitek. Prostředí nového Kongresového centra
ve Zlíně umocnilo celkový dojem a příjemnou
atmosféru.

Mgr. Aleš Ptáček

Ossobnosti SSlavičínna ččetly sedmmmáákům

Naše škola se již potřetí zapojila do celore-
publikového 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 tentokrát ochotně přijali 
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta města, pan
Josef Ščuglík, vedoucí městského muzea 
a npor. Bc. Libor Rožník, vedoucí obvodního
oddělení Slavičín Policie ČR. Povídání v této 
mužské sestavě mělo nádech dobrodružství, 
ponaučení, ale i humoru. Všichni hosté rádi
zavzpomínali na období svého dětství, zají-
mavě povyprávěli o svém vztahu ke knížkám 
a přečetli připravené ukázky z oblíbených 
knih svých školních let. Na závěr si žáci pro 
hosty připravili otázky „ze života“, při jejichž
zodpovídání bylo velmi veselo. Foto najdete 
na www.zsslavicin.cz

Mgr. Hana Majeriková, 
Mgr. Adriana Maňasová 

ZZŠ Vlárra pořádá pro děti a roodičee
ze Slavičína a okolí

vv soobottu 21. 4. 2012 ve 114 hoodinn
v Sokolovně.

HHraje DJ Aleš Ptáčeek.
Vstupné: 10 Kč

ČARODĚJNICKÝ 
REJ



66

Akktiviity naa gymnááziu

Dne 15. února se v rámci Diskusního fóra
organizovaného Nadací Jana Pivečky Slavičín
setkali studenti třídy kvarty s archeologem
Miroslavem Bártou.
Dne 28. února uspořádala naše škola tý-
movou matematickou soutěž Víc hlav – víc
rozumu, které se zúčastnilo 96 žáků z 12 škol
ze Zlínského kraje. V řešení úkolů nejlépe
obstál tým ze ZŠ Valašské Klobouky.
V okresních kolech soutěží v jazyce anglic-
kém nás ve svých kategoriích reprezentovali
studenti Zdeněk Machů ze sexty, který obsadil
krásné 3. místo, Josef Tomeček ze sekundy
5. místo a Jiřina Remešová z kvarty 7. místo.
Na tradičním slavičínském divadelním
festivalu Valašské Křoví zhlédli studenti star-
ších ročníků cimrmanovskou hru Vyšetřování
ztráty třídní knihy v podání DNO Vizovice
a mladší studenti hru Válka s mloky v podání
divadla souboru Tramtarie z Olomouce.
Okresního kola Chemické olympiády kat.
D se zúčastnily studentky tercie Michaela
Kostková, která obhájila 7. místo a Marie
Králiková – 11. místo. 
Blahopřejeme Zitě Klimčíkové z primy
k 1. místu v okrskovém i okresním kole re-
citační soutěže (III. kategorie) a k postupu
do krajského kola.
Ve středu 14. března zhlédli studenti tříd
G-1 a septima divadelní představení Městské-
ho divadla Zlín Splašené nůžky.
Velká gratulace patří Martině Maděryčové
ze sexty, která uspěla v soutěži Co víš o Fran-
kofonii a je pozvána ředitelem Odboru veřejné
diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR
do Černínského paláce v Praze na slavnostní 
předávání cen.
Dne 14. března se ve Zlíně konalo okresní
kolo Zeměpisné olympiády. Ve svých kategori-
ích soutěžili Petra Slámečková z primy, Helena
Martinková ze sekundy a Martin Číž z kvarty.
Dne 15. března proběhly pro zájemce o stu-
dium přijímací zkoušky nanečisto.

Bc. Marie Stejskalová

Moodeernizaacce výukky bbiollogie 
gya cchemmie naa gymnnáziuu

Naše škola se zařadila mezi úspěšné ža-
datele při předkládání projektových žádostí
z Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality
ve vzdělávání, z Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost. V rámci
schváleného projektu s názvem „Modernizace
výuky biologie a chemie na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín“ budou studenti získávat 
vědomosti o zdravých a nezdravých potravi-
nách, jejich vlivu na zdraví člověka, budou mít 
možnost prakticky si vyzkoušet jednoduché
experimenty z analýzy potravin. Řešitelé pro-
jektu budou zpracovávat výukové programy 
do biologie a chemie zaměřené na inovaci
dosavadního způsobu výuky těchto předmětů.
Z fi nančních prostředků projektu bude možné
vytvořit novou biologickou laboratoř a obno-

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
vit učební pomůcky ve stávající laboratoři
chemie. V měsíci březnu proběhla úvodní
konference, která informovala pozvané hosty
o klíčových aktivitách a cílech projektu.

Tento projekt je spolufi nancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. 

Mgr. Lucie Šuráňová

Týmová matematická soutěž 
Víc hlav – víc rozumu

Škkolnní koloo SOČ na SOOŠŠ
V měsíci březnu se na naší škole konalo

školní kolo Středoškolské odborné činnosti.
Zúčastnilo se ho celkem 33 prací a 58 žáků.
Do okresního kola, které se bude konat 
4. dubna rovněž na SOŠ Slavičín, postoupilo
ve třech kategoriích 6 prací. Školnímu kolu
předcházely školské žákovské projekty, ve kte-
rých byly zastoupeny práce strojírenských
i ekonomických oborů a oborů sociální péče.

ÚÚččastt na zaajištění spooleččenskéé 
ýakkce nna zámmku Noový Svěětlov

Na žádost majitele zámku Nový Světlov
uspořádala naše škola ve dnech 1. a 2. břez-
na slavnostní raut pro tamější společenskou
schůzku bankovních poradců. Třicet vybra-
ných žáků oboru Kuchař-číšník a několik
děvčat z oboru Sociální péče připravilo pod
vedením svých pedagogů příslušný inventář
a vykonávalo přípravné práce v kuchyni.
Žáci rovněž zajistili přípravu teplé a studené
kuchyně a aktivně se podíleli i na následné
obsluze pozvaných hostů. Kromě toho pro-
vedli i přestavbu malého a hlavního nádvoří
a uspořádání tanečního parketu.

Sooutěěž „Hlleedáme mlaadéé 
ytecchnické taalenty““ 

Žáci naší školy – Zdenek Havrlant a Martin
Šimčík – se dne 8. března zúčastnili krajské-
ho kola soutěže odborných dovedností žáků
3. ročníku oboru Elektrikář. Soutěž byla re-
alizována v rámci projektu „Hledáme mladé
technické talenty“, pořadatelem soutěže byla
Integrovaná střední škola – Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí.

Naši žáci soutěžili ve skupině se zaměře-
ním na silnoproud. Prvním úkolem soutě-

žících bylo složit vědomostní test, druhým
úkolem bylo navrhnout schéma zapojení 
elektrických přístrojů pro ovládání elektro-
motoru dle stanoveného zadání, následně pak 
praktická realizace zapojení elektrických pří-
strojů dle vzorového schématu. V závěrečném 
hodnocení obsadil Zdenek Havrlant sedmé 
a Martin Šimčík dvanácté místo.

Exxkurrze a kkkulturníí akkce na SOOŠŠŠ
Dne 9. března absolvovala děvčata třetího 
ročníku oboru Sociální péče odborný seminář 
na téma živnostenské podnikání, který se
konal na Živnostenském úřadu ve Vsetíně. 
Žákyně zde získaly informace o založení,
podmínkách provozování a ukončení živnos-
tenského podnikání, seznámily se s fungová-
ním živnostenského úřadu a jeho strukturou. 
Taktéž si prohlédly formuláře potřebné pro 
vznik živnostenského oprávnění a získaly 
odpovědi na své dotazy. Absolvování semi-
náře doplnilo systematickou přípravu žáků
na jejich budoucí povolání.
Dne 2. března se žáci tříd SM-2 a SP-3 
zúčastnili divadelního představení „Romance 
pro křídlovku“ v Městském divadle Zlín.

Mgr. Jana Kubíčková

Termíny přijímacích zkoušek: 
1. terrmínn – 23. dubna 20122
2. terrmínn – 24. dubna 20122

PPro obory gymnaziální v bbudoově ggym-
náziia, ppro obory mechatroniik a sociální 
činnnostt v bbudově SOŠ. Bližšší infformmace 
obdrrží uchhazeči v pozvánce k ppřijímmací 
zkouušcee.

ZÁPIS DĚTÍ
DO VŠECH MATEŘSKÝCH

ŠKOL VE SLAVIČÍNĚ

(Vláára, MMalé Pole, Hrádek, NNevššová))
naa školní rok 2012/20013

vve čttvrtek 26. dubna 2012
běěhemm ceelého dne od 8 doo 16 hoddin

Přijďďte si svéé dítě zapsat do té školy, kterrou si 
vybeeretee. Přřineste s sebou kopii oččkovaacího 
průkaazu dítěěte.

Srdečně Vás zvouu řediitelkyy škol
Jaarmmila GGottfriedová a Radommíra MMaccková

PPro uchhazečče oo sstuddiiuum
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Výýstaava ZŠŠ Malé Pole

Žáci i učitelé ZŠ Slavičín Malé Pole se
zapojili do projektu „Jak žili naši staříčkové“,
jehož garantem je Nadace Jana Pivečky.
Součástí tohoto projektu bylo uspořádání
výstavy dobových předmětů a fotografi í.
Výstava byla zahájena v pondělí 5. března
a měla přiblížit kulturní dědictví našich
předků. Probíhala do konce tohoto měsíce
v prostorách Městského infocentra. Vernisá-
že se účastnili nejenom žáci naší školy, kteří
vystoupili s krátkým kulturním programem
k tomuto tématu, ale i starosta města, vedoucí
městské knihovny, zastoupena byla i Nadace
JP, učitelé a ostatní návštěvníci výstavy.

Žijeme přece v regionu bohatém na folk-
lór a tradice je třeba předávat z generace
na generaci. Většinu materiálů přinesli
právě žáci, kteří se do přípravy výstavy vrhli
s nadšením. Dokázali, že i v dnešní přetech-
nizované době je zajímá doba a činnosti,

kterými se naši předkové zabývali. Většinu
z tohoto odkazu přejímáme jako tradice
(vánoční, vítání jara, pálení čarodějnic nebo
velikonoční zvyky…). 

Ti z Vás, kteří jste výstavu zhlédli, jistě
uznáte, že naši žáci si na přípravě výstavy dali
opravdu záležet a dokázali tak, že minulost 
našich předků jim není lhostejná.

Mgr. Irena Minarčíková,
ZŠ Slavičín Malé Pole

Pooděkkovánníí
Dne 14. března 2012 navštívili žáci z naší

školní družiny divadelní představení, které
pro ně připravil dramatický kroužek z družiny
při ZŠ Vlára. Divadelní představení se všem
žákům moc líbilo. Chtěli bychom proto touto
cestou poděkovat vychovatelkám a členům
kroužku za příjemně strávené odpoledne.
Také na podzim jsme díky vychovatelkám ze
ZŠ Vlára prožili odpoledne plné her a zábavy
při Mezidružinkové pouti. Věříme, že i v bu-
doucnu se budeme moci zúčastnit podobných
akcí. Marta Satinová

Miinišškola nna ZŠ MMaléé PPole 
Naše škola chystá pro budoucí prvňáčky

„učení na nečisto“. Děti se mohou seznámit 
s tím, co je v první třídě čeká, a vyzkoušet si
kratičké jednohodinové vyučování. Celkem
připravujeme pro předškoláky v období
od dubna do června pět odpoledních vyučo-
vacích hodin ve dvou třídách. První setkání
s dětmi i jejich rodiči plánujeme na středu
18. dubna od 15 do 16 hodin.

Základní škola Malé Pole Bližší informace o termínech konání naší 
miniškoličky najdete na letácích v mateř-
ských školách a na stránkách školy. 

Učitelé ZŠ Slavičín Malé Pole

Děětskký karrnneval vve Sllavvičíně 
V sobotu 3. 3. 2012 proběhl v sále místní 

Sokolovny Dětský karneval. Akci tradičně 
připravila Základní škola Slavičín Malé 
Pole za přispění některých dobrovolníků. 
Účast byla opravdu veliká, sál byl naplněn 
do posledního místa. Pro děti byla připra-
vena bohatá tombola s různými hračkami 
a dobrotami. Program byl vyplněn spoustou 
soutěží a tanečků, jak pro ty nejmenší děti, 
tak i pro ty starší. Potěšilo nás, že do někte-
rých her se dali zlákat dokonce i rodiče. 
Masky se nám předvedly v plné kráse 
se širokým zaměřením od spidermanů, čaro-
dějnic, princezen až po piráty a mušketýry. 
Nikdy není jednoduché vybrat těch několik 
opravdu nejpovedenějších. K tanci nám hrál 
DJ Jára Macejko a moderátorkami se staly 
letos poprvé studentky gymnázia Martina 
Maděryčová a Natálie Kollegová, které si 
počínaly opravdu výborně. Dokonce naučily 
děti tanečky jako je zumba, ptačí tanec či 
makarena. Také žáci z naší školy spolu se 
svými učitelkami připravili pro všechny 
účastníky pěkná vystoupení. Odpoledne to 
bylo vydařené a děti si domů odnesly jistě 
spoustu nevšedních zážitků. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem sponzorům za pěkné 
dárky do tomboly, všem dobrovolníkům 
za pomoc při organizaci akce a zúčastněným 
za příjemnou atmosféru.

Těšíme se na další ročník zase příští rok. 
Kolektiv učitelů ZŠ Malé Pole

Nabízíme:
Rekvalifi kační kurzy akreditované Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy:
 Základy obsluhy osobního počítače – v roz-
sahu 40 hodin výuky
 Obsluha osobního počítače – v rozsahu
80 hodin výuky
 Tvorba www stránek – v rozsahu 80 hodin
výuky
 Základy podnikání – v rozsahu 120 hodin 
výuky
 Účetnictví a daňová evidence – v rozsahu
130 hodin výuky

Každý účastník rekvalifi kačních kurzů
obdrží osvědčení o akreditované rekvali-
fi kaci. 
Počítačové kurzy a další vzdělávací
kurzy  
 Základy práce s PC 
 Práce s PC pro pokročilé 
 Práce s programem PowerPoint 
 Grafi cká práce s programem Photoshop
 Tvorba webových stránek včetně grafi c-
kého designu 
 Základy daňové evidence
 Podvojné účetnictví pro začátečníky

Délka kurzů 20 hodin – 30 hodin. Účastníci
obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího
kurzu.
Kurz Domácí ošetřovatelská péče I. a II.
– kurz DOP I. bude zahájený v průběhu
měsíce dubna. 

Délka kurzů je 50 hodin u DOP I. a 30 ho-
din u DOP II. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování vzdělávacího kurzu.

DÁLE nabízíme zdarma možnost využití
PC a Internetu v prostorách Vzdělávacího
střediska pro přípravu vlastních dokumen-
tů, možnost tisku a ukládání dokumentů
na média. 

Provozní doba:
Po, St 8.00 – 18.00, Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30
Bližší informace můžete získat osobně

v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese
Horní náměstí 111 nebo na telefonních
číslech 577 342 822 nebo 739 095 315.

KAŽDOU STŘEDU od 16.00 hodin mů-
žete v domě č. p. 96 na Horním náměstí 
navštěvovat DÍLNU INSPIRACE.

Plán aktivit v dílně na duben 2012
4. 4. Šitá zvířátka (zajíček, slepička)
11. 4., 18. 4. a 25. 4. Pletení z papíru

Bližší informace k aktivitám dílny získáte
na telefonním čísle 777 913 782.

Mgr. Božena Filáková, Nadace Jana Pivečky

Informace vzdělávacího střediska

Nadace Jana Pivečky děkuje
členkámm Česského svazu žen aa  všem 

jejich přáátelům a přííznivcům, kttteří se 
zúčastnili lletošníího faššankového pprrůůvodu 
ve Slavičíně a ttaké vššem dárcůmm, kteří 
„fašankůmm“ fi naančně ppřispěli. Váámmm všem 
upřímně dděkujeeme zaa fi nanční ppooodporu 
ve výši 2 0000 Kč, kteroou použijemmee na re-
alizaci obeecně prospěššných projeekttů. 

Mgrr. Božena FFilááková,
 Naadace Jana PPPiivečky

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat jménem 

dětí Základní školy praktické a Základní školy spe-
ciální Slavičín-Hrádek za fi nanční dar 2 000 Kč 
z výtěžku letošních slavičínských fašanků všem 
členkám ČS žen ze Slavičína a jejich dobrovol-
níkům. Mgr. Jaroslav Kunc, 

ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín

Žáci ZŠ Malé Pole na vernisáži 
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Břřezeen 2012 je jižž minuulostí..
j j , yZaa náámi jssoou i jehho aakcce, teddyyy: 

 Diskotékový rej; v rámci této akce se
představily veřejnosti Diskotance a dvě
skupiny děvčat našich zájmových kroužků
Orientální tance – 2. 3. 2012.
 Kurz Reiki – 3. 3. 2012.
 Vystoupení Diskotanců a dvou skupin
děvčat našich zájmových kroužků Orientální
tance – 12. 3. 2012 u příležitosti MDŽ. 
 Regionální šachový přebor družstev
v DDM – 18. 3. 2012.
Orientální show, na níž se veřejnosti
představily tři skupiny zájmových kroužků
Orientálních tanců DDM – 18. 3. 2012.
 Slavičínský šikula – další ročník tříden-
ního modelářského svátku pro modeláře
z celé Moravy – 23. – 25. 3. 2012

Coo see budee dít v DDommě dětí vv dddubnu??
Soutěž O nejkrásnější velikonoční

kraslici (vyhlášena 19. 3. 2012) – pro obě

místní ZŠ a ZvŠ a Speciální školu ve Sla-
vičíně – Hrádku
 Literární soutěž ke Dni Země

na téma: „Co by nám, lidem, řekla Matka
Země, kdyby uměla mluvit?“

Reealiizace pprogrammu naa obdoobbí 
pveelikoonočnníích práázdnnin: 

Zájezd do Horní Lidče s cílem navštívit 
místní, velmi zajímavý betlém – www.bet-
lemhornilidec.cz, s tím, že se může přihlásit 
kdokoliv. Termín: 4. 4. 2012. Informace
a přihlášky: DDM Slavičín, 577 341 921,
604 155 312. 
Zájezd na Laser game Zlín. Termín:
5. 4. 2012
Zájezd do krytého bazénu v Luhačovi-
cích. Termín: 5. 4. 2012
Kinect (zábava: pohybové ovládání her;
tvé tělo se promění v ovladač…). Termín:
5. 4. 2012 
Budeme připravovat další ročník Běhu
naděje a aktivity na léto 2012 dle harmo-
nogramu.

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

ZUŠ Slavičín
Blaahoopřejeemme žákkyním ZZUŠ SSlaavičín

Jednou za rok se sejdou žáci hudebních
oborů ZUŠ, aby si v rámci soutěže poměřili
své muzikantské kvality ve hře na jednotlivé
hudební nástroje. Letos jsme se soutěže zá-
kladních uměleckých škol zúčastnili ve hře
na dřevěné dechové nástroje a ve dvou
okresních kolech vybojovalo deset šikovných
„dechařek“pěkná umístění.

Okresní kolo soutěže ve hře na zobcovou
fl étnu se konalo 8. února 2012 v ZUŠ Harmo-
nie Zlín. Žáky okresního kola ve hře na ostatní
dřevěné dechové nástroje již tradičně hostila
naše škola. V pátek 2. března 2012 se do sla-
vičínského soutěžního klání zapojilo 8 škol, 
celkem tedy 49 soutěžících, a je chvályhodné, 
že ze sedmi žákyň našeho dechového oddě-
lení postoupily tři do krajského kola soutěže
ve Zlíně.

Krajské kolo soutěže proběhlo 19. března
2012 v ZUŠ Zlín za účasti 72 soutěžících ze
20 ZUŠ zlínského kraje. Naše žákyně i tady
dokázaly, že patří mezi nejlepší muzikantky
zlínského regionu.
Flétna
(tř. uč. Barbora Jakúbková, korepetice Tereza
Jakúbková)
Monika Borová, 1. kat., 2. místo, 
Bára Zapletalová, 5. kat., 1. místo,
Markéta Kováříková, 8. kat., 1. místo
Zobcová fl étna
(tř. uč. Radim Knopp, korepetice Hana Durďá-
ková, Tereza Jakúbková)
Veronika Chovančíková, 3. kat., 3. místo
Aneta Machů, 4. kat., 3. místo
Vendula Holková, 5. kat., 2. místo

Klarinet 
(tř. uč. Anna Frajtová, korepetice Věra
Hájková)
Nela Vaculíková, 1. kat., 1. místo – postup
do kraje, 1. místo v krajském kole
Tereza Zálešáková, 3. kat., 1. místo – postup
do kraje, 1. místo v krajském kole a postup
do celostátního kola
Tereza Machů, 5. kat., 1. místo
Saxofon 
(tř. uč. Anna Frajtová, korepetice Věra
Hájková)
Markéta Ďulíková, 5. kat., 1. místo s postu-
pem do kraje, 1. místo v krajském kole

Mladým muzikantkám a jejich pe-
dagogům děkujeme za přípravu sou-
těžního programu, pěknou reprezenta-
ci školy a korepetitorkám za vstřícnou
spolupráci.

Terezce Zálešákové přejeme hodně úspě-
chů v celostátním kole 3. – 6. 5. 2012 v Kladně.

Jana Jakúbková, ředitelka školy

Huudba, klaavvír a jeedenn krrásný vveečer 

Tak znělo motto klavírního koncertu Vlasti-
mila Nogheho, který se uskutečnil 10. 2. 2012
v obřadní síni slavičínské radnice. Krásná
myšlenka připravit si svůj vlastní koncert 
a věnovat ho své rodině a přátelům je v his-

torii naší školy ojedinělá a velmi mě potě-
šila. Milým překvapením v programu byla 
i ukázka z vlastní tvorby, což svědčí také 
o skladatelských vlohách mladého klavíristy.

Vlastík je žákem naší základní umělec-
ké školy již 11 let a letos ukončí studium 
II. stupně ve hře na klavír veřejným absol-
ventským koncertem. Přeji mu, aby krásný 
vztah k hudbě, který si za léta studií v ZUŠ 
vytvořil, dál naplňoval a obohacoval jeho 
život a jeho rodičům touto cestou děkuji 
za to, že ho po celou dobu studia podporo-
vali a prožívali s ním všechny drobné i větší 
hudební úspěchy.  

Hana Durďáková, třídní učitelka

Pooděkkovánníí
Za všechny žáky a učitele naší školy dě-

kuji PharmDr. Aleně Radilové, pravidelné 
návštěvnici školních koncertů i ostatních 
hudebních aktivit školy, za dlouholetou 
přízeň a sponzorské fi nanční dary, které 
věnovala na činnost školy.

Jana Jakúbková, ředitelka školy

Poděkování
Sbor ddobrovvolnýchh hasičů SSllavičín 

děkuje sponzorůům a všem lidemmm, kteří 
nemalou měrouu pommohli s přřípppravou 
a hladkýmm průběhem mmaškarníhho pplesu.

Hromadíme v salonu kapesníky, sezona svateb
začíná a nám se nebezpečně plní diáře nevěstami. 
Slzu jsme zamáčkly i v zimě, gratulujeme nejen novo-
manželům Tomečkovým! Kadeřnice Janča designuje 
svatební účesy i ze spaní, ráno se objevila v salonu 
se zázračnou kúrou proti krepatění vlasů, prý 
ať je připravená na vše. Kosmetička Janča z dojetí 
udělala super cenu na makeup, včetně zkoušky
vyjde jen na 500 Kč!

A co teprve manikérka Lenka, svatební přípravu
bere pěkně od podlahy, prý nejen hezké nehty, ale
i hebké ruce ke snubáku. A tak na nás všech vyzkoušela 
novinku – peeling z Mrtvého moře s olejíčkem 
– a my pořád škemráme, že chceme ještě, protože až 
se rozkřikne, že je jen za 30 Kč, tak na nás nezby-
de. Naše píár Markéta velebí, že máme na rychlé
zhubnutí do šatů profi  lymfatický přístroj, protože ho 
nevyužijí nejen nevěsty před svatbou, ale po všech těch 
svatebních zákuscích v něm zhubne i celý Leja salon. 

A na závěr Vám slibujeme věrnost v časech dobrých
i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku… 
zkrátka budeme Vám věrně stát po boku. 

Navždy Váš Leja salon, K Hájenkám 312, Slavičín,
737 044 823. 

Zprávy z Leja salonu

Placená inzerce
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Český skauting slaví století své existence
Jen před pět i 

lety se po celém
světě konaly vel-
kolepé oslavy sto-
letých narozenin
světového skautin-
gu. Nyní se oslavy
přenesly i do České
republiky, kde byl
skauting založen
v roce 1912 profeso-
rem pražského žiž-
kovského reálného

gymnázia Antonínem Benjaminem Svojsí-
kem. Z osobností, které se nejvíce zasloužily
o český skauting – junáctví byly hlavně čtyři:
Ing. František Hofmeister, Dr. Jan Hořejší,
prof. Miloslav Seifert a prof. A. B. Svojsík,
který měl o zavedení komplexního skautingu
v českých zemích uznávaně největší zásluhy.
Přičemž první a poslední jmenovaní spolu
soupeřili v tom, kdo první zavedl skautskou
výchovu. Avšak prof. Svojsíkovi pro jeho
komplexní pojetí skautské výchovy, nejen
jako doplňku brannosti, ale jako ucelené-
ho výchovného systému, byl proto po čase
přiznán přídomek „zakladatel“. 

První oddíl sestavil z žáků své třídy a vy-
razil s nimi, podobně jako zakladatel světové-
ho skauting lord Robert Baden-Powell v roce
1907 na ostrov Brownsea, na experimentální
letní tábor do lesů kolem orlovské mysliv-
ny. Zjistil, že systém funguje, a to i když
je přenesen do našich zemí a uzpůsoben
pro naše podmínky. Tímto okamžikem se
skauting, neboli jak se tehdy říkalo junačení
a junáci, stal součástí české společnosti.
Český skauting dostal do vínku originální
skautskou hymnu od autorů básníka Fran-
tiška Procházky a hudebního skladatele
Karla Kovařovice, biblí českého skautingu
se stala Svojsíkova kniha Základy junáctví,
jejíž jeden výtisk z roku 1912 vlastní i naše
středisko. Protektorem českého skautingu
se nejprve stal místodržící zemí Království
českého a po vzniku republiky první její
prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

18. května 1914 byly c. a k. místodržitel-
ství předloženy ke schválení nové stanovy
spolku „Junák – Český skaut“. K řádnému
ustanovení spolku došlo 15. června 1914.
Rozvoj českého skautingu skoro zahubila
válka, která odvedla do boje mnoho ze skaut-
ských vůdců a mládeže a v roce 1916 tento
fakt přiznává i sám prof. Svojsík. V Praze
se udrželo do rozpadu rakousko-uherské
monarchie kolem 300 junáků a skautek,
kteří 28. října 1918 nastoupili pod vedením
prof. Svojsíka do služby Národního výboru
a tím do služby tolik vytoužené Českosloven-
ské republiky. V prvních dnech junáci konali
kurýrní službu ve prospěch nového českého
státu, hlídali sklady, zbrojnice a strategická
místa. U příležitosti kurýrní služby byly
vydány první skautské známky na světě
v hodnotách 10 a 20 haléřů s nápisem „Pošta
českých skautů ve službách Národní vlády“.

Když přijel do Prahy T. G. Masaryk, vítaly
jej špalíry nadšených občanů a nechyběli
mezi nimi i skauti. V novém státě se spolek
„Junák – Český skaut“ přetvořil na „Svaz
junáků – skautů RČS“ a byl hlavní a nejpo-
četnější skautskou organizací u nás.

Za těch sto let se českému skautingu
přihodilo mnoho milého i nemilého: byl
pro své demokratické principy a výchovu
k demokratickému smýšlení členů zakázán
nacisty, dvakrát komunisty, ale pokaždé
vstal z popela a žije dodnes.

Organizací prošly za ta léta tisíce lidí
včetně významných osobností – vědců,
umělců, fi lozofů, bojovníků za lidská prá-
va, vynikajících učitelů, sportovců, vojáků
i politiků. Nemá určitě smysl vypočítávat 
všechny – hrdina SSSR Otakar Jaroš, syn ge-
nerála Ludvíka Svobody, básník Jiří Wolker,
mistr vodáckého sportu Jaroslav Pavelka,
PhDr. Jiří Stránský a mnozí, mnozí jiní.
I nedávno zesnulý poslední československý
prezident byl pražským vodním skautem. 

Od roku 1919 se se skauty mohou potkávat 
i občané Slavičína. I zde fungování oddílů
kopírovalo osudy národního skautingu.
Oddíly byly obnoveny po zákazech činnosti
v roce 1945, 1968 a 1989 a prošly jimi stovky
dětí a mladých lidí. Nejstarším z nich je první
oddíl junáků, který v historické tradici na-
vazuje na nejstarší založený oddíl na území
města pojmenovaný Jestřábi, jehož členy byli
kupříkladu i bratři Pivečkové. V poválečné
době byly založeny i oddíly v Rudimově,
Nevšové a Rokytnici.

V neděli 19. 2. 2012 jsme se i my slavičínstí
skauti přidali k výzvě okresní skautské rady
a po setmění založili narozeninový oheň
na nejvyšším místě v okolí. U ohně zazněla
nejen přání k narozeninám skautingu, ale
zazněla i slova vzpomínek na ty sestry a bra-
try, kteří již mezi námi nejsou.

A co čeká slavičínské skauty v roce 2012?
Kromě oddílových schůzek a víkendových
výprav na jaře i na podzim, letní stálý tábor
pro mladší členy, pro rovery a činovníky
putovní tábor na Ukrajinu, účast na různých
skautských závodech, rozvoz Betlémského
světla, spolupráce s divadlem SemTamFór
atd.

Není nutné skládat velkolepá přání
našemu národnímu skautingu. Třeba jen:
všechno nejlepší a mnoho dalších let, mno-
ho skautů v oddílech a slunce svítící nad
skautskými stezkami.  -tk-

Profesor Antonín
Benjamin Svojsík

Kdysi dávno před mnoha a mnoha lety,
v jednom údolí mezi dvěma strmými kopci 
vznikla osada, nebo snad možná vesnička, 
která byla po čase poctěna jménem ženského 
rodu ,,Nevšová“.

Nikdo nevěděl, kde se tady vzala, kdo byl 
na začátku jejího zrodu… Přesně tak začínal 
poutavý příběh o začátcích naší vesničky, 
o jejích prvních obyvatelích.

Kdo jste si udělali 18. února letošního roku 
čas a obětovali jste jej pro pobavení, určitě 
víte, kde se tento příběh začal odvíjet. Bylo
to u nás, v malebné vesnici Nevšová, kde se 
snažíme udržovat tradice a světit masopust,
po našem ,,fašanky“.

Letošní rok 2012 byl zase po dvou letech 
rokem fašanek našeho spolku Klubu žen.

Myslím, že jsme se ho zhostili velmi zod-
povědně. Od začátku ledna bylo věnováno 
maximum času tomuto datu, které nás čekalo. 
U nás to není jen fašankový rej, který obchází 
po vesnici a navštěvuje naše spoluobčany 
s písničkou a tancem. Jak ví už spousta našich 
příznivců, je to daleko složitější. Tou třešnič-
kou na dortu je večerní program. 

Všichni netrpěliví návštěvníci fašankové 
večerní zábavy zhlédli příběh počátků vzniku 
Nevšové. A nebyl to ledajaký příběh o pra-
nevšovjanech a jejich zanechaném dědictví!

Na tyto prvopočátky u nás byl zvědavý 
i pan Tomio Okamura, který si nechtěl nechat 
ujít takovou událost a poctil nás svou návště-
vou. To, co tady spatřil, bylo pro něj opravdu 
nezapomenutelným zážitkem.

O půl noci následovalo pochovávání basy 
a pokračování bujaré zábavy v sále kulturního 
domu i diskotéky pro mladé v suterénu až
do pozdních ranních hodin.

Možná někomu tento den nic zvláštního ne-
říká, ale pro nás je to spousta práce. Na druhou 
stranu je to řada hezkých a veselých zážitků 
a hlavně mnoho dnů příprav, kdy zapomíná-
me na běžné starosti, které nás obeplouvají
každý den. Všichni jsme soustředěni na to, aby 
všechno dobře dopadlo. Navíc nás tyto chvíle 
a momenty nabíjejí do dalších příštích dnů.

Tyto akce nám ukazují, že když o něco jde, 
tak umíme spojit síly dohromady a ukazujeme 
svému okolí, jak dokážeme být jako parta 
skvělí a hlavně nezapomenutelní!

Díky za to, že ještě stále žijí v naší obci 
takoví nadšenci, kteří si ze sebe dokáží udělat 
legraci a umí od rána až do pozdních nočních 
hodin bavit lidi kolem sebe.

Díky za to, a do dalších fašanek: „Ahoj!“ 
Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

Fašanky aneb
Věřte – nevěřte
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 1. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
Val. Klobouky – Lačnov (šafrány) – Horní
Lideč, betlém 
 3. 4. 13.00 – 16.00 Horákova vila
SVÁTKY JARA S KNIHOVNOU
 4. 4. 16.00 č. p. 96 – NJP
DÍLNA INSPIRACE
 5. 4. 15.00 – 17.00 Horákova vila
HRÁTKY NA POHÁDKY S NEZBED-
NÍČKEM 
 8. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA 
Bojkovice – Nad Přečkovicemi – Slavičín
 11. 4. 16.00 č. p. 96 – NJP
DÍLNA INSPIRACE
 12. 4. 9.00 – 16.00 Horákova vila
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Dia klubu
 12. 4. 18.00 Sokolovna
CESTOPISNÁ BESEDA
s Markem Císařem do Salvadoru, Hondu-
rasu, Nikaragui a Kostariky
 13. 4. Sokolovna
FOCUS ROCK – TANEČNÍ ZÁBAVA
 15. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA 
Valašské Příkazy – Končitá – Kobylinec
– Lednica
 17. 4. 17.00 Horákova vila
PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI SEVERNÍ
ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT aneb ZA HADY 
NA VLÁRU A DALŠÍ ZÁHADY – přírodo-
vědná beseda s M. Vlašínem
 18. 4. 16.00 č. p. 96 – NJP
DÍLNA INSPIRACE
 21. 4. 14.00 Sokolovna
ČARODĚJNICKÝ REJ
 22. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
Bojkovice, rozhledna – Lokov – Bojkovice
 22. 4. Horní náměstí
SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK

Vybráno z kalendáře 25. 4. 16.00 č. p. 96 – NJP
DÍLNA INSPIRACE
26. 4. 18.00 Sokolovna
CESTOPISNÁ BESEDA
s Markem Císařem z Panamy přes Karibské
ostrovy a Darienskou džungli...
27. 4. Sokolovna
SPIRITUÁL KVINTET
28. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
Pochod Pitínský škrpál
29. 4. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
Šumice – Goliáška – Ovčírna – Kamenný 
kříž – Petrůvka
29. 4. Slavičín – Lipová
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
údolím Lipovského potoka až do Lipové

VÝSTAVY
 Městské infocentrum
FOTOKLUB KFA BRUMOV – fotografi e
 Orlovna 22. 4. 2012
ZACHRAŇME DOMINANTY
Galerie cukrárny Jasmín
DOTEKY SVĚTLA
Libuše Matulová – olejomalba
Nelly Billová – foto-grafi ka
Městská knihovna
KVĚTENA SLAVIČÍNSKA
fotografi e Ing. Vojtěcha Malíka

PŘIPRAVUJEME
5. 5. 8.00 Zámecký park
BĚH VÍTĚZSTVÍ
5. 5. 14.00 Sportovní hala
KULATÝ ČTYŘBOJ ŽENSKÝCH
DRUŽSTEV
12. 5. 15.00 Sokolovna
SVÁTEK MATEK
 13. 5. SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP
 27. 5. Sokolovna BĚH NADĚJE

Dům dětí a mládeže Slavičín
připravil v rámci velikonočních
prázdnin zájezd na prohlídku

BEETLÉÉMUU 
V HOORNNÍ LIDDČI

4. dubna 2012

odjezd v 16 hodinn od DDMM Slavičín
předpokláádaný náávrat před 19. hodinou

Prohlídka včeetně prommítání a ceestovného:
dospělí 125 Kč, děti do 155 let a studdenti 110 Kč, 
důchodci 115 Kč

Přihlášky a pplatba doo pondělí 2. 4. 2012 
v DDM Slavičín..

Součástí exppozice beetlému je kromě vyře-
závaných dřevěěných postaviček aa architektur 
fi lmový snímek, kkterý byl ppro tento úúčel natočen. 
Návštěvníkovi přřibližuje neejzajímavěější historické 
momenty, událossti, zvyky, stará půvoodní řemesla 
tak, jak se v průbběhu staleetí vyvíjel žživot v našem 
kraji. V průběhuu fi lmové projekce jsou osvětlo-
vány jednotlivé monumennty betlémmu, o kterých 
se ve fi lmu hovvoří. Podmmanivá huudba včetně 
doprovodného sslova dotvváří výjimečnou atmo-
sféru betlémskéhho příběhu o narozzení Ježíška.

Městskké infocentrum Slaviččín 
a Marek Císař

Vás zvoou na další pokračovvání 
ceestopisných besed

SALVADOOR, HHONDURAS, 
NIKARAAGUAA 

A KKOSTAARIKAA
12. 4. 18.00 hodin, Sokolovna

VVstupné 30 Kč
Po divoké jízzdě přes Salvádor, HHonduras 

a zajímavé zážiitky v Nikaaragui, si oodpočineme 
v Kostarice, nejbezpečněější, nejkrássnější a nej-

pohodovější zemmi Střední Ameriky, kkterá působí 
na cestovatele jako bbalzám naa duši...

PPANAAMA
26. 4. 18.00 hodin, Sokolovna

VVstupné 30 Kč
Dramatická cestaa z Panammy přes Kaaribské ostro-
vy San Blas a Darienskou džungli do Kolumbie. 
Panamský průplaav, moderní Panamaa city, indiáni 
kmene Kuna, deechberouccí pláže naa osamělých 
ostrovech, Darrienská džungle plnáá pašeráků 
drog a jiného nnebezpečíí, kde dodnes zbraně 

nemlčí...
Ukázky fotograafi í, foto-viddea a dalšší informace

na wwww.mareekcisar.cz

SPIRITUÁL KVINTET
27. dubna v 199.00 hoddin
v Sokolovně SSlavičín
Vstupné v předprodejii 180 Kč, 
200 Kč na mísstě
www.semtamffor.cz

PARTIČKA 
7. května v 17..00 a 19.30 hodinn
ve Valašskýchh Klobouukách 
Vstupné včetnně místennek 400 KKč
Zábavná imprrovizačníí show a herci s po-
řadem z TV PRRIMA. 
Hrají: Richardd Genzer, Michal Suchánek, 
Ondřej Sokol, Igor Chmmela, Daaniel Dangl 
a Marian Čurkko 
http://www.olldharyaggency.cz/products/
val-klobouky-kkd-klobuucan-partticka-/

HANKY PANKY 
– ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ 
6. června v 119.00 hodin v Sokolovně 
Slavičín
Vstupné 230 KKč/na míístě 250 KKč 
Populární pražžská traveesti skupiina se svým 
zbrusu novýmm zábavnným pořaadem. 
www.hankypaankyshoww.eu

1. 4. Val. Klobouky – Lačnov (šafrány) – Horní 
Lideč, betlém / 10 km, vede p. Ryška
 8. 4. Bojkovice – Nad Přečkovicemi – Slavičín 
/ 15 km, vede Fr. Kovařík
 15. 4. Valašské Příkazy – Končitá – Kobylinec 
– Lednica / 18 km, vede M. Kovařík
 22. 4. Bojkovice, rozhledna – Lokov – Boj-
kovice / 22 km, vede p. Viktorin
 28. 4. Pochod Pitínský škrpál / p. Salvet
 29. 4. Šumice – Goliáška – Ovčírna – Ka-
menný kříž – Petrůvka / 15 km, vede M. Kovařík

Kalendář turistických akcí 
na rok 2012

Program MC Slavičín na duben

Út 3. 4. 10 hod. Čtenářem od batolete –
půlhodinka zábavné četby pro nejmenší, součástí 
jsou jednoduché hry, hádanky a úkoly v podání 
pracovnic Městské knihovny Slavičín
St 4. 4. 10 hod. Tvořílek – beránek z papíru
Čt 5. 4. 10 hod. Hudební miniškolička
Út 10. 4. 10 hod. Kuchtíkovy hrátky 
St 11. 4. 9 hod. Efektivní rodičovství – před-
náška v městské knihovně
Čt 12. 4. 10 hod. Tvořílek – jarní zahrádka
(různé techniky)
Út 17. 4. 10 hod. Hry pro všestranný rozvoj
St 18. 4. 10 hod. Pohybové hrátky
Čt 19. 4. 10 hod. Hudební miniškolička
Út 24. 4. 10 hod. Básničky s pohybem
St 25. 4. 10 hod. Tvořílek – vyrábíme
společně akvárium
Čt 26. 4. 10 hod. Zvídálek
Volná herna: út – čt 9 – 12 hod.
http://mc.slavicin.org/

MC Slavičín
PPProgram MMCMC S

M

nabízí v předprodeji
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Jednota OOrel Slaavičín usppořádá
v neděli 22.. dubna 2012 v Orlovně

9.000 – 17.000 hodinn
putovní výstavu pod názvvem

ZACHRAŇME
p ý p

DOMINANTY
Výstava zobrazuuje výběr některýchh z celkového
počtu 1 500 ponničených kkostelů, kapplí a kapliček 
z celé České reepubliky. Výstavu zzahájí jeden 
z jejich autorů paan Bohumil Adámekk z Višňového 
u Znojma.

Charita sv. Vojtěch Slavičín pořádáv. .... VoVVoVVVV jtjtjtjtěcěcěcěcchhh hh SlSlSlSlSS avičičičičínínínínínínín
v sobotu 21. 4. 2012soooobobobobobobobotututututututu 2 2 22 21. 4444444.... .. 20202020202020122

ZÁJEZD NA TERMÁLNÍZD NA TERMÁ
KOUPALIŠTĚ THERMALPARK IŠTĚ THERMA

J

DUNAJSKÁ STREDA. NAJSKÁ STRED
Zájemci se mohou přihlásit mcccci i i i i i i sesesesesesese m  hhohhhouuuuu p ppp p přihhhh

na tel.: 739 524 375 nebo osobně 739393939999 5 5555 5524224242422 33 3 3333775757577575 nnnnnnebebebebebebeboo oo o oo o
na penzionu č. 235 v Hrádku.nzizizizizizizionononononononu uuuuuu ččččč.čč  222222235353535353535 vvvvvvv HHHHHHHrárrrrrr

Moravská vodárenská, a. s.
I love kohoutková!

U příležitosti Světového dne vody (který se
každoročně slaví 22. března) vyhlašuje společnost 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., člen skupiny Veolia 
Voda, novou kreativní soutěž pro střední školy s názvem 
„I love kohoutková“. 

Soutěž je zaměřena na odhalení výhod pitné
vody z kohoutku jako kvalitního nápoje každodenní 
spotřeby, který je zároveň šetrný vůči přírodě (bez 
plastových obalů a dopravy). Úkolem studentů střed-
ních škol ve věku 15 – 18 let je vytvořit krátké video
(30 s – 3 min), ve kterém vyjádří svůj pozitivní vztah
ke kohoutkové vodě. Video může být animované či 
hrané a musí obsahovat důvody, proč je dobré pít vodu 
z kohoutku. Pro vítěze jsou připraveny fi nanční ceny, 
digitální fotoaparáty a odborné knihy.

Kompletní zadání úkolu je zveřejněno na webových
stránkách http://www.smv.cz/voda-hrou.html.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668 - 24 h denně – havárie i zákaznické

záležitosti  www.smv.cz

dlouhý, krásný večer
se skupinou 

FLERET
sobota 28. 4. 2012 od 20 hodin

Závazné objednávky 
na tel. č. 603 503 148.

RESTAURACE 
U TALAFY 

AA SPORT BAR U ZEMÁÁNKKŮ 
- NOVĚ 

SLEEDOVÁNÍ ANGLICCKÉÉ 
PREMIER LIGUEE

SPORT BAR 
U ZEMÁNKŮ 
dnne 77. dubna 2012 – 200 hoddin 
VVELIKKONOČNÍ DISCOOTÉKKA

DDJ. ALEŠE PTÁČKKA
REEZERVÉ: 603 503 148

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

DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE
KARIÉROVÉ A PERSONÁLNÍ 

PORADENSTVÍ
Tel. 602 560 795

www.trochtova.com

Nabízíme kk pronájmmu prostoory nedale-
ko centra Valaašských Kloboukk o výměře 
66,75 m2 k byytovému nebo koomerčnímu 
využití, na ulici Čs. armmády, cena dohodou, 
kontakt 739 3441 314.

Doomáácí zááppasy vv duubnnu 2011222
Jihomoravská divize
KK CAMO Slaviičín B – SSK Baník RRatíškovice B, 
sobota 14. 4., 14.00 hodd.
KK CAMO Slavičín B – KK MMoravská SSlávia Brno C, 
sobota 28. 4., 14.00 hodd.
Muži 3. liga
Hrají poslední záppas sezony 2011/20012 v Přerově 
7. 4. 2012.
– www.kkslaviciin.cz

Kuželkářský klub Slavičín

Informace Kuželkářského
klubu Slavičín
Nabízíme fi rmám možnost své prezentace 
v prostorách kuželny, informace na tel.:
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.
Pronájem zrekonstruované kuželny –
1 hod./150 Kč/1 dráha – vhodné pro skupiny
i jednotlivce, informace na tel. č. 604 715 537
– Pavel Sláma.

Mistrovská utkán
FC TVD Slavičín
hřiště Slavičín
muži „A“ – divize, skupina „E“
neděle 1. 4. Opava „B“, 10.15 hod.
neděle 15. 4. Mohelnice, 10.15 hod.
neděle 29. 4. Dolní Benešov, 10.15 hod.

muži „B“ – I. A třída
neděle 8. 4. Vizovice, 10.15 hod.
neděle 22. 4. Juřinka, 10.15 hod.

dorost – krajská soutěž
sobota 14. 4. Návojná, 10.00 hod.
sobota 28. 4. Dolní Bečva, 10.00 hod.

žáci – krajská soutěž
sobota 7. 4. Valašské Klobouky, 
9.30 hod. a 11.15 hod.
sobota 21. 4. Vlachovice, 9.30 hod. a 11.15 hod.

přípravky – krajská soutěž
pondělí 23. 4. Brumov, 16.00 hod.

ní 

E“

Dia klub Slavičín Vás srdeččně zve naa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro všechny zájeemce, kteeří by si ráádi prohlédli 
prostředí Horákoovy vily aa hlavně se seznámili 
s naší činností
dne 12. dubna 2012 
od 9.00 do 16.00 hodin 
v Horákově vile ve Slavičíně.

Program:
10.00 Odboorná přednnáška o zdravé výživě 
diabetiků
14.00 Edukaační mapy s odbornýým výkladem
Prohlídka fotonásstěnek
Během celého dnne měření hladiny cuukru
TĚŠÍME SE NA VVAŠI NÁVVŠTĚVU!

Místní organizace KSČM 
spolu s Levicovým klubem žen

Vás zve k

UCTĚNÍ PAMÁTKY 
UMUČENÝCH 

OBČANŮ – PASEKÁŘŮ 
U UČ CU

PLOŠTINY 
a z okolních vesnic v r. 1945

německými fašisty.
Pietní akt se uskuteční dne 21. 4. 2012

u památníku padlých na Ploštině.
Odjezd autobusem ve 13.00 hod. z auto-

busové zastávku u Talafy.

Poděkování
Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje

členkám Českého svazu žen ze Slavičína,
dobrovolníkům a dárcům za finanční
podporu ve výši 2 000 Kč, poskytnutou
z výtěžku letošních slavičínských fašanků.

Slavnostní vernisáž výstavy fotografi í 

FOTOKLUBU KFA 
BRUMOV-BYLNICE 

v Městském infocentru Slavičín
13. dubna 2012, 17.00 hodin

Placená inzerce
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Restaurace Zámek
Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ ZABIJAČKU
dne 5. dubna 2012

PRODEJ SPECIALIT
na nádvoří zámku od 11 hodin

Dále nabízíme 
PRODEJ SUDOVÉHO PIVA 

za výhodné ceny s možnostíy
zapůjčení výčepního zařízení

Na měsíc květen připravujeme již 
TRADIČNÍ PÁTEČNÍ

p p jp p j

GRILOVÁNÍ SPECIALIT
v zámecké zahradě

Všem spokojeným zákazníkům přejí
zaměstnanci „Hugona“ pěkné prožití 

velikonočních svátků.

BOWLING 
SLAVIČÍN

Váš specialista na CHORVATSKO
Víme co nabídnout - Je to náš domov

DOVOOLENNÁ 22012
Tel.: 722 155 155

WWW.ALFAHOLIDAY.CZ

E-mail: info@alfaholiday.cz

Vás zve

5. – 7. dubna 

ČERSTVÉ RYBY 
5. – 30. dubna 

ZELENÉ PIVO 
20. – 21. dubna

PRVNÍ JARNÍ GRILOVÁNÍ

Bezlepkové potraviny, zdravá výživa, 
produkty Diochi, ekodrogerie Dedra

navštivte nás na internetu
www.zdravy-kramek.cz
osobní návštěva naší provozovny je
možná
pondělí, středa 17.00 – 18.00
nebo kdykoliv po telefonické domluvě 
777 979 791, 737 963 324

Možnost odběru zboží:
- osobní odběr
- poštou (levné poštovné)
- v okolí Slavičína dovezeme objednané
zboží k Vám domů zdarma

Provozovna:
Hotel Slavičan (dveře naproti Tipsportu)
Osvobození 51, Slavičín 

Chcete mít
nalakované a nazdobené
přírodní nehty
14 – 21 dní bez modeláže?
Mám pro Vás řešení – Shellac!
Chcete mít
svoje krásné dlouhé
přírodní řasy??
Mám pro Vás řešení...

Objednávky:
Jarmila Kubíčková, tel. č. 775 574 073
Zajímavé ceny pro prvních 10!

TEXTIL PRO 
UROSTLÉ

Horní náměstí ve Slavičíně upozorňuje 
zákazníky, že z důvodu ukončení 

činnosti VYPRODÁVÁ 
skladové zásoby celého sortimentu

se slevami 20 – 80 %
do vyprodání zásob, 

nejdéle do konce května.

Čistírna a sběrna obuvi a deštníků 
do opravy bude do konce 

května zajištěna.

Prodejna VLASTA Mezi Šenky
paní Mališková – NEKONČÍ!!!!

Placená inzerceAUTOSERVIS - ZEKA 
Jasmínováá č. 876, Sllavičín, (zaadní brána Praboos, aa. s.)

 kompletní záruční aa pozáručční servis ní záru í a pozáruččn
 seřizování a dia tika benzzínových a naftovýýých nzíeřizování a d ka b zínování a diaggnostika bea bennn diaggn
motorůotmotorů
 čistění a nění klimmatizací ní kklimčistění a plnění klimatizací ní a plněění ní kníníí a plně
 opravy b zzd a dvoozkůa podvopra  brzd a dvozků -y brzd y b ad a pood zkp avpr brzd nápravgeeometrie náápravometreeo
 opravy elekktrickýchh zařízrickýých opravy elektri h zařízeníelekteleke ckt ickýýchav íyavoopra
 ontáž zabbezpečovvacího zařřízenízpečovamontáž zabez vacího zaařízeníabab ízeníáž zpe ečotá říž zabemont
 montáž hanndsfree sad mobilnních telefodsfreee samontáž handsfr  sad mob ních telefoonůsá sfreee sahannontámo
 montáž automatick ch spínaačů m atickýcmontáž automa ických spínaačů světel ž smattickýtutom ččů svěontážm
 montáž tažžných zařřízem ímontáž tažných zařízeníh nřnýchch zaařontážž tažnm tá
 příprava a zajištění STK, př prava na měře  emmmisípřípraíprava a zajištěění STK, přííprava na mměření emTK ípajištěěnění vaa prva a zaíppra
 opravy karroserií v eetně ro acího rámu opravy kararoseriíí včetně rovnnacího rá  vnnriíiíí v íhnnacíaroserri
 lakování voozidel a ddílůování vozzidell a dílůddezi
 prodej náhhradních ddílů a dopplňkůprod  náhradníá dních dílů a d lňklů aachh ňklňd

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

Tel.: 577 341 2267, 577 3343 818 mmobil: 731 561 9112
e-mail: zekaczz@zekacz.czwwww.zekacz.cz
Provozní dobaa: Po – Páá: 7:00 – 116:00 hodin
So: 8:00 – 11:000 hodin (po dohodě)
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 SOBOTA 14. 4. 20.00
FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – JIŽNÍ KOREA 2
To nejlepší z jihokorejského fi lmu – digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu. Vstup zdarma. 
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete 

zúčastnit hlasování o výběru. Více na 
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/

mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/
 NEDĚLE 15. 4. 15.00 bijásek 

ALI BABA A 40 LOUPEŽNÍKŮ
Pohádka/Komedie/Romantický/Dobrodružný/Fran-

cie, 1954, 90 min./Režie: Jacques Becker/Hrají: Fernandel,
Dieter Borsche, Yoko Tani, Henri Vilbert, Micheline Gary

Dobrodružný příběh na motivy pohádek Tisíce a jedné
noci. Ali-Baba je sluhou bohatého pana Cassima. TenTen 
ho jednoho dne pošle na trh, aby mu přivedl otroktrokyni. 
Ali-Baba tam objeví krásnou tanečnici Morgianianu, avšak 
sám se do ní bezhlavě zamiluje. Brzy objeví teví tajnou cestu
do zlodějského doupěte plného zlata, ka, kkde ukradne ob-
nos potřebný na to, aby mohl svoji mji miloovanou vykoupit 
z otroctví. Vůdce loupežníků si vsi však takkovou troufalost 
nenechá líbit. Zburcuje svou bou bandu a vyydají se Ali-Babo-
vi po krku! Vstupné: zdarzdarma – digitálnní videoprojekce
v projektu FILM a ŠKOŠKOLA
 NEDĚLE 15. 4. 4. 20.00 

SHERLOCKOCK HOLMES
Akční/Mní/Mysteriózní/Krimi/Dobrodruužný/
USA, 2011, 129 min./Režie: Guy Ritchie/Hrají: Robert USA, 2011, 129 min./Režie: Guy Ritchhie/Hrají

Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Noomi Rapace,owney Jr., Jude Law, Rachel McAdamss, Noo
Stephen Fry, Jared Harris, Kelly Reilly, Eddie Marsan,
Geraldine James, Gilles Lellouche, Paul Anderson, William
Houston, Vladimír Furdík

Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu...
až dosud. Na scéně je ovšem nový kriminalistický mozek
– profesor Moriarty, který se intelektuálně Holmesovi
nejen vyrovná, ale jeho cit pro špatnost spolu s naprosto
chybějícím pocitem svědomí mu vlastně může pomoci
slavného detektiva předstihnout. Když najdou rakouského
korunního prince mrtvého, podle důkazů, jak je interpre-
tuje inspektor Lestrade, to vypadá na sebevraždu. Ale
Sherlock Holmes usuzuje, že princ se stal obětí vraždy, 

která je navíc pouze kouskem větší a daleko zlověstnějšíeko zlověstněější 
záhady, kterou zkonstruoval profesor Moriarty. Při výkonuMoriarty. Při výkon
služby spojené se zábavou Holmes najde stopu v podzem-najde stopu v pod
ním pánském klubu, kde Holmes spolu se svým bratremmes spolu se svým b
Mycroftem Holmesem zapíjejí poslední noc svobodyapíjejí poslední noc
Dr. Watsona. Právě tady se Holmes seznámí se Sim, cikán-y se Holmes seznámí s
skou kartářkou, která vidí víc, než prozrazuje. Vyšetřovánírá vidí víc, než prozrazu
se stává ještě nebezpečnějším, když se Holmes, Watsonebeezpečnějším, když se
a Sim dostávají na starý kontinent. Prohnaný Moriarty jevají naa starý kontinent. P
pořád o krok napřed a spřádá sítě smrti a zkázy. Všechnokrok napřed a spřádá sítě 
je součástí většího plánu, který, pokud vyjde, změní celéučástí většíhoo plánu, který
dějiny. Vstupné: 70 + 1 Kč dějiny. Vstupné: 770 + 1 Kč 
 00SOBOTA 28. 4. 20.00

LKY ASIÍ – JIŽNÍ KOREA 3FILMOVÉ TOULKY
ihokorejského fi lmu – digitální fi lmová To nejlepší z jiiho

častníky projektu. Vstup zdarma.projekce pro účas
Na //dokinavsobotu.slavicin.org/http://  se můžete

hlasování o výběru. Více na zúčastnit hl
p://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/http:/

ske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/mestsk
 NEDĚLE 29. 4. 15.00N bijásek 

DELFÍN FILIP
USA/Režie: Alan Shapiro/Hudba: Joel McNeely/Hrají: 

Elijah Wood, Paul Hogan, Jonathan Banks, Luke Halpin,
Chelsea Field, Jason Fuchs, Isaac Hayes 

Dospívající městský kluk Sandy Ricks je matkou 
donucen strávit prázdniny u strýčka Portera na ostrově
Coral Key. Ještě ani nevybalí kufry a už dává okázale
najevo svou nechuť nad vším, co se ostrova týká, i to,
že je na ostrově z donucení. Vadí mu zanedbaný dům,
ve kterém Porter žije, vadí mu jeho ochočený pelikán
a vadí mu i svérázný strýc, který ho zapomene vyzvednout 
v přístavu, protože ani neví, který je den. A co je ještě horší,
strýc ho nutí, aby mu pomáhal s rybařením. Sandy hned
při první plavbě nejen zakusí mořskou nemoc, ale také
se stane svědkem strýcova střetnutí s nesympatickým
Dirkem Moranem, který přímo před jejich očima zastřelí
z paluby své luxusní rybářské lodi jednoho z delfínů, kteří
se objevili poblíž lodí. Sandy si všimne osiřelého delfíního
mláděte, kterému Moran právě zabil matku a pomůže mu
ukrýt se. Po návratu mu strýc představí nejen stydlivého 

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo
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Placená inzerce

samotářského Marvina, který je velmi zdatný v elektro-
nice a tráví čas sestavováním různých zařízení, ale také 
svou sympatickou přítelkyni, bývalou námořní bioložku 
Cathy. Všichni doufají, že se mu na ostrově zalíbí, Sandy 
však plánuje útěk. Má totiž lístky na koncert své oblíbené 
skupiny. Skutečně jednoho rána tajně odjede přívozem, ale 
Porter přívoz dostihne a donutí chlapce, aby se s ním vrátil. 
Cestou zpět je sice zastihne hurikán, ale oba ve zdraví
vyváznou. Strýc dokonce slíbí Sandymu, že mu obstará 
nové lístky. Chlapec se opět setká s malým delfínem, 
který ho srazí z mola do vody, a potom si s ním celý den
hraje. Když je i další den delfín blízko břehu a bedlivě 
Sandyho sleduje, ukáže ho chlapec sympatické dívce Kim, 
která se mu zalíbila už když ji po příjezdu viděl poprvé. 
Dokonce dá delfínovi jméno Filip. Porter se opět pohádá
s Moranem, který chce delfína, jenž je mezi obyvateli 
ostrova stále známější, ulovit. Na radu šerifa Bucka Porter 
delfína vyveze na širé moře... Vstupné: zdarma – digitální
videoprojekce v projektu FILM a ŠKOLA
 NEDĚLE 29. 4. 20.00

JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ
Dokumentární/Historický/Kanada/USA/Německo/

Francie, 2010, 90 min./Režie: Werner Herzog/Hrají: 
Werner Herzog, Dominique Baffi er, Jean Clottes, Jean-
Michel Geneste, Carole Fritz, Gilles Tosello, Michel 
Philippe, Julien Monney, Nicholas Conard, Wulf Hein, 
Maria Malina, Maurice Maurin, Charles Fathy 

Když v roce 1994 vstoupil francouzský archelog 
Chauvet a jeho tým do neznámého jeskynního systému 
v malebném údolí řeky Ardeche, netušil, že právě učinil 
fascinující objev, kterým se navždy zapíše do dějin. 
V jeskyni, která dodnes nese jeho jméno, totiž narazil 
na dosud nevídanou kolekci jeskynních maleb, jež 
jsou jednou tak staré než jakékoliv předchozí objevy. 
Desítky tisíc let hermeticky uzavřená jeskyně vydala 
kromě maleb i mnoho dalších stop po životě člověka 
a zvířat, která ho v té době obklopovala. Vzhledem 
ke křehkosti celého systému je jeskyně veřejnosti nepří-
stupná a oscarový režisér Werner Herzog (ikona světové 
kinematografi e, autor řady hraných i dokumentárních 
fi lmů) byl prvním a zřejmě i posledním fi lmařem, jenž 
dostal možnost v jejích prostorách natáčet. Vznikl tak 
fi lm, který nás díky zvolené 3D technologii dokonale 
provede místem, jež nám příroda a naši předci ucho-
vali ve stavu, v jakém byl opuštěn před 20 000 lety. 
Vstupné: 70 + 1 Kč

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/
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10. ročník Valašského Křoví je za námi! 

A co děti, mají si kde hrát?

V první polovině března proběhl ve sla-
vičínské Sokolovně desátý ročník divadelní 
přehlídky Valašské Křoví.

Tento jubilejní ročník byl vskutku nabitý
divadlem. 

Na jevišti se vystřídalo celkem 16 inscenací. 
Už v době přípravy bylo zřejmé, že se bude 
jednat o mimořádný ročník, protože za těch 
10 let své existence si slavičínské Valašské 
Křoví vybudovalo celorepublikovou pověst 
a zájem souborů o účinkování ve Slavičíně 
značně překročil možnosti festivalu i So-
kolovny. Oněch 16 inscenací, které jsme 
nabídli slavičínským divákům, bylo vybráno
z celkového počtu 25 přihlášek. Při výběru
jsme se snažili nabídnout nejen divácky za-
jímavé divadlo, ale taky alternativní pokusy, 
které k divadlu neodmyslitelně patří a mají 
na jevištích své místo.

Na slavnostním zahájení, na kterém pro-
mluvili starosta města Slavičín Ing. Jaroslav 
Končický a dlouholetý předseda odborné 
poroty Mgr. Milan Schejbal, zaznělo přání, 
aby se Valašské Křoví dále rozrůstalo, stejně 
jako zhodnocení uplynulých deseti let, za kte-
rá si vybudovalo pozici jedné z největších 
a nejlepších akcí svého druhu v republice. 
Milan Schejbal opakovaně projevil radost nad 

návštěvností představení, která je ve Slavičíně
mimořádná. 

Za to celé divadlo SemTamFór děkuje všem
divákům, kteří na všechny divadelní akce
ve Slavičíně chodí, a jsme rádi, že ve Slavičíně
je pro koho divadlo dělat. 

Těšíme se na setkání s diváky nejen na dal-
ším Křoví, ale i na všech dalších akcích, které
během roku ve Slavičíně připravujeme.

V nejbližší době připravujeme ve spolu-
práci s městem Slavičín koncert Spirituál
kvintetu a do konce sezony se můžete těšit 
na premiéru nové inscenace. Těšíme se na
shledanou v divadle.  SemTamFór

Členové SemTamFóru v kulisách inscenace
Psí hřbitov

Řeknu za všechny – mají! Každoroční 
karneval, pořádaný našim Klubem žen u nás 
v Nevšové je toho důkazem.

Letos proběhl v neděli 11. března v pravi-
delném čase od 14 hodin.

Musím konstatovat, že se vyvedl a všichni 
byli spokojení. Přišlo tolik dětí s rodiči a pra-
rodiči, že už jsme je neměli ani kam usadit. 
Všechno však dobře dopadlo. 

Děti se v nádherných maskách vyřádily při
hudbě na parketu. Vyzkoušely si i zručnost 
a rychlost při hrách a dovednostech, kterými 
se je snažíme pravidelně zaujmout.

No a na závěr? Přišel z dalekého kraje Šáša 
kamarád a donesl spousty hraček a cukroví 
pro všechny děti. Na každého se dostalo, nikdo 
nepřišel zkrátka.

Tak za rok zas! Šáša už se na Vás děti těší
a čeká na Vaše rozzářené tváře s kouzelným
úsměvem!

Za Klub žen Nevšová
Mirka Kosečková

Dětský karneval v Nevšové

Užovka obojková na místní louce

Městská knihovna Slavičín 
zve veřejnost 

v úterý 3. dubna
13.00 – 16.00 hodin

SVÁTKY JARA 
S KNIHOVNOU
Velikonoční výtvarná dílna pro děti i do-
spělé, kde si mohou vytvořit inkoustová 
vajíčka a kuřátka či barevné papírové 
květináče. Návštěvníci mohou načerpat 
náměty k tvorbě jarních dekorací do bytu 
na velké výstavě knih s názvem Nápady 
pro šikovné ruce. 

ve čtvrtek 5. dubna
15.00 – 17.00 hodin

HRÁTKY NA POHÁDKY 
S NEZBEDNÍČKEM
Zábavné odpoledne pro rodiče (praro-
diče) s předškoláky v knihovně. Skřítek 
Nezbedníček děti nyní pobaví veselým 
pohádkovým příběhem Jak medvídka Pú 
probudilo jarní sluníčko. Pomocí scének, 
soutěží a výtvarných aktivit se děti seznámí 
s velikonočními tradicemi.

Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Vás zve na tradiční 

OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK 2012

I v letošním roce se bude konat 
u minerálního pramene v Lipové, a to

v neděli 29. dubna 2012 ve 14.30 hodin.
Účastníci ze Slavičína se jako obvykle 

sejdou ve 13 hodin na zastávce „U Rad-
nice“, odkud půjdeme pěšky do Lipové. 

Těšíme se na hojnou účast!

ZUŠ ZVE NA KONCERTY
ABSOLVENTSSKÝ KONCERT
Magdalena Mikuličákovvá, houslee – II. stupeň studiaaa 
(tř. uč. B. Stillerrová)
Markéta Ďulíkoová, saxofon – I. sttupeň studia 
(tř. uč. A. Frajtoová)
Vlastimil Noghee, klavír –– II. stupeeň studia 
(tř. uč. H. Durďááková)
klavírní spoluprráce – V. Hájková, T. Jakúbková
pondělí 16. ddubna 22012 v 188. 00 hodin, rradddnice 
Slavičín 

ZADÁNO PRRO KLARRINET
společný konceert studenntů Janáčkkovy konzervatoře 
v Ostravě a žáků ZUŠ SSlavičín
(v programu úččinkují vítěězky krajského kola soutěžže 
ZUŠ – klarinetiistky Nelaa Vaculíkoová, Tereza Zálešákkková 
a saxofonistka MMarkéta Ďulíková,, za hostující hrááče  se 
představí naše bývalá žáákyně Barbora Durďákovvá)
čtvrtek 19. ddubna 20012 v 188.00 hodin, raadnnnice 
Slavičín

ABSOLVENTSSKÝ KONCERT
žáků I. stupně sstudia huddebního ooboru
pondělí 30. ddubna 22012 v 18.00 hodin, sáál ZZUŠ

Městská knihovna

Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody a Městská knihovna Slavičín Vás zvou 

na besedu 
s RNDr. Mojmírem Vlašínem

PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI
SEVERNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT aneb 

ZA HADY NA VLÁRU 
A DALŠÍ ZÁHADY

v úterý 17. 4. 2012 v 17 hodin
v budově knihovny.


