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Vážení spoluobčané, festivalem Babího léta 
jsme za hojné účasti občanů v září přivítali pod-
zim. V Hrádku se toto období ponese ve zna-
mení čilého ruchu na  vznikající okružní křižo-
vatce, ale i v městské pálenici, která bude od říj-
na v provozu. Nově nabídneme občanům také
možnost moštování ovoce.

Také v jiných částech města to ožívá. Dokon-
čují se opravy ulice Komenského, náměstí Mezi 
Šenky, konečně vypukla rekonstrukce cesty 
k Hájenkám, rekonstruuje se také komunikace

Mnoho z vás jistě patří mezi příznivce Čes-
kého rozhlasu Brno a  zejména pořadu Ape-
týt, ve kterém si posluchači předávají tzv. bab-
ské rady už od  roku 2016. V  letošním roce
tyto cenné poklady v podobě postupů, recep-
tů a  neotřelých nápadů, jak si poradit v  růz-
ných životních situacích, spatřily světlo světa
díky moderátorce a spisovatelce Jarce Vykou-
pilové, která jejich sepsáním do ucelené kniž-
ní podoby potěšila všechny jejich fanoušky.
Tyto rady, předávané z generace na generaci,
jednoduché, někdy překvapující, jindy úsměvné,
vás doprovodí v kuchyni, při úklidu, na zahrád-
ce a pomohou vám i zkrásnět nebo provonět
vaši domácnost. Nechybí v nich ani oddíl plný
receptů a  také léčebné poradenství bylinkářky
Blanky Kocourkové.

středem hřbitova a v brzké době vypukne také
oprava parkoviště pod zámkem a výstavba par-
koviště na ulici Dlouhá.

Řada staveb je však ve fázi příprav a sbírání 
podnětů občanů. Takto proběhlo v září setká-
ní k ulici Hasičská a také k budoucnosti prosto-
ru mezi Horákovou vilou a Sokolovnou a s de-
batami budeme pokračovat. Navázali jsme tak 
na tradici projednávání veřejných témat s obča-
ny, která započala v  roce 2019 sídlištěm Malé
Pole. Přerušil ji koronavir, nicméně pokud si

udržíme rozumný přístup, spočívající například
v  očkování či obecně v  opatrnosti, věřím, že
i následující měsíce přečkáme v pokoji.

Před pár hodinami jsem se vrátil ze slavnost-
ního slibu členů volebních komisí. Ocenil jsem,
že i s odlišnými názory lze svobodně a v klidu
diskutovat i spolupracovat. Věřme a doufejme,
že i nadcházející výsledek parlamentních voleb
dialog a spolupráci nezhatí.

Klidné podzimní dny přeje 
Tomáš Chmela, váš starosta

Díky popularitě a oblíbenosti tohoto pořadu
se Městská knihovna Slavičín rozhodla učinit
radost i vám všem a pozvat jeho protagonis-
ty k nám do Slavičína. Zábavnou show vás pro-
vede Jiří Kokmotos, známý moderátor a vedou-
cí programu ČRO Brno, spolu s autorkou pub-
likace Jarkou Vykoupilovou. Pozitivní energií 
vás nabije vystoupení temperamentní slovácké
cimbálovky Ohnica z Uherského Hradiště, která 
celou akci završí hodinovým koncertem.

Na  pořad plný vtipných historek, babských
rad a  mistrovského muzicírování, jste srdeč-
ně zváni ve čtvrtek 21. října od 18.00 hodin 
do  slavičínské Sokolovny. Vstup na  akci je
zdarma!

Mgr. Gabriela Klabačková,
vedoucí městské knihovny

Moderátor Jiří Kokmotos spolu s autorkou 
Jarkou Vykoupilovou představí knihu Babské rady
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Oznámení o době a místě konání voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995
Sb., o  volbách do  Parlamentu České republi-
ky a o změně a doplnění některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční:
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin 
do 14:00 hodin.

Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v  přízemí Základní 
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121, Sla-
vičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu:

v  ulici Cihlářská, Horní náměstí, Jasmíno-
vá, K Parku, Komenského, Krátká, Květná, Lu-
hačovská, Misárkova, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nad Cihelnou, náměstí Mezi Šenky, Pod Lesem, 
Pod Střelnicí, Pod Vrškem, Sedlářská, Staro-
městská, Ševcovská, Tržní, U Mlýna, Žižkovská

 ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radni-

ce, Osvobození 25, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu:
v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály, K Lou-

kám, K Nábřeží, L. Výducha, Mladotická, Mlado-
tické nábřeží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací,
Středová, Úvoz, Zámečnická, 

K  Hájenkám – v  domech č. p.  311–318, 
322–334, 573, 575, 788, 811–816,

K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 321, 352, 
391–393,

Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 33, 230, 
Školní – v domech č. p. 116, 262, 276, 290, 

305, 403, 569–571, 574

 ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v  přízemí budovy Zá-

kladní školy Slavičín-Vlára, K Hájenkám 354,
Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu:

v ulici Javorová I, Javorová II, Na Zastávce,
Nad Ovčírnou, Pod Kaštany, U Rybníka,

K  Hájenkám – v  domech č. p.  341–346,
355–358, 390, 567

K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 377–389,
885, 886, 912

Školní – v domech č. p. 564–566

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v  přízemí Domu dětí 

a mládeže, Osvobození 296, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu:
v ulici Luční, Obchodní, U Zahrádek,
Osvobození – v  domech č. p.  41–43, 224,

226, 236–238, 251, 252, 255–257, 260, 261,
265–269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295,
303, 335, 353, 367, 369,400, 402, 471, 531, 532,
534, 535, 591, 624, 903, 908

Dlouhá – v domech č. p. 300, 587, 588, 590,
592, 688, 689, 824, 880, 888

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí Zá-

kladní školy Slavičín – Malé Pole, Osvoboze-
ní 8, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu:

v ulici Družstevní, Okružní,
Dlouhá – v domech č. p. 625–651, 673–676,

783–786

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v  tělocvičně v přízemí 

základní školy v Hrádku, Družstevní I č. p. 76,
Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v místní části Slavičín – Hrádek na Vlár-
ské dráze

 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy 

v Divnicích č. p. 79
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu v místní části Slavičín – Divnice

 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Domě spolků, Nevšo-

vá 16
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu v místní části Slavičín – Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo cestovním průka-
zem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hlasování umož-
něno.
2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
3. Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do  prostoru pro úpravu hlasovacích líst-
ků, jinak mu okrsková volební komise hlasová-
ní neumožní.
4. K  zachování pořádku a  důstojného průbě-
hu hlasování v místnosti pro hlasování je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

Mgr. Tomáš Chmela, starosta

Hledáme-li místo, kudy mimo střed města 
projde každoročně téměř každý Slavičan, bude
to zřejmě pouze jediná lokalita – hlavní ces-
ta hřbitovem. Vede od  horní brány kolem vá-
lečných hrobů až ke  skladu hrobnického ná-
řadí. Její stav se za dlouhé roky výrazně zhor-
šil, a proto městská rada na svém 98. zasedání 
rozhodla o zadání zakázky na její rekonstrukci. 
Provedou ji naše technické služby, a to v částce 
zhruba 0,8 mil. korun. Předmětem oprav bude 
výměna asfaltového povrchu komunikace, její 
dílčí zúžení tak, aby po bocích vznikly pásy ze-
leně. Do nich se zasadí po obou stranách stro-
my tak, že středem hřbitova vznikne alej, kte-
rá liniově naváže na „kaštanku“ vedoucí od zá-
meckého parku ke hřbitovu. Opraven bude také 
chodník, který podél této cesty vede. U památ-
ných válečných hrobů bude zelený pás přeru-
šen dlážděním tak, aby zde bylo možné pořá-
dat připomínková shromáždění.

Ne nadarmo se říká, že vizitkou každého 
města je právě místo posledního odpočinku. 

Vzorně upravené hroby i postupně obnovova-
ná veřejná prostranství na hřbitově nám děla-
jí dobrou pověst. A ve zvelebování těchto míst
budeme pokračovat i nadále. V přípravě je na-
příklad rozšíření kolumbária a mnohé další no-
vinky. Tomáš Chmela

Léto přineslo Slavičínu 
velké dotační úspěchy

Oprava Sokolovny, hlavní školní budovy 
na  Vláře, cesty na  Hájenky, sběrného dvora 
v areálu kotelny, parkoviště pod zámkem i areá-
lu Charity, to vše se letos a příští rok podaří díky
kvalitně připraveným dotačním projektům. Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace k  nám ve  všech
případech doputovaly v letních měsících, proto
se o  tento úspěch chceme podělit právě nyní. 
Každému z  těchto úspěšných projektů před-
cházela minimálně roční příprava, konzultace,
práce architektů či dopravních inženýrů a sta-
vařů. Zdroje fi nancování tvoří dotační tituly ná-
rodní – ministerstev pro místní rozvoj či práce
a sociálních věcí. Zhruba třetinu pak obdržíme
z fondů Evropské unie – konkrétně z Operační-
ho programu Životní prostředí.

Hrubým odhadem se jedná o  bezmála 30 
milionů korun, které bychom bez invence, píle
a nápadů týmu zaměstnanců a spolupracovní-
ků městského úřadu nezískali. O každém pro-
jektu budeme samozřejmě podrobněji informo-
vat samostatně. Dotační příspěvky se nejčas-
těji pohybují okolo 70 % celkového rozpočtu in-
vestiční akce. (tch)

Město na hřbitově obnoví hlavní komunikaci a vysadí stromořadí
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Dotaz z rubriky Ptají se lidé: Dobrý den,
chci se zeptat, o kolik parkovacích míst měs-

to přijde při rekonstrukci u Elvy. Tam, kde moh-
la stát auta, tak je chodník a zúžená vozovka. 
Nemluvím o té hrůze, kterou je udělané parko-
viště před Elvou – samý ostrůvek a parkoviště 
nikde. V době, kdy přibývají auta, by měly par-
kovací místa přibývat a ne ubývat. Slyšela jsem,
že tam bude o 8 míst méně. Děkuji za odpo-
věd a přeji hezký den, Nováková

Vážená paní Nováková, 
předně děkuji za Váš dotaz, protože se jed-

ná o téma, o kterém hodně občanů mluví. Vaše 
informace nejsou zcela přesné, protože počet 
parkovacích míst se rekonstrukcí vůbec ne-
snižuje – místa se jen v souladu se stavební-
mi předpisy přemisťují tak, aby na rekonstruk-

ci vůbec mohlo být vydáno stavební povolení.
Při letošních stavebních úpravách (2. etapa ob-
novy lokality Mezi Šenky) bylo dotčeno celkem
14 parkovacích stání s  jedinou drobnou změ-
nou – namísto jednoho místa pro invalidy bu-
dou nově vyhrazena místa dvě. Rád bych také
připomenul, že při 1. etapě úprav lokality Mezi
Šenky byl navýšen počet parkovacích míst ze 6
na 17. V příštím roce nás čeká dokončení re-
konstrukce realizací (středové) 3. etapy – u lé-
kárny. Za určitých podmínek zde lze navýšit po-
čet parkovacích míst až o 10 stání. Ačkoliv to
zřejmě vyvolá mnoho dalších reakcí, preferuji
cestu regulace, omezení dlouho parkujících vo-
zidel zpoplatněním, čímž bychom značně od-
lehčili celému středu města. Aktuálně připravu-
jeme k tomuto kroku první odborné studie, bez

Rekonstrukce Mezi Šenky neubrala ani jedno parkovací místo
kterých nám nikdo nic nepovolí. 

Střed města by dle mého názoru nicméně
neměl být převážně parkovištěm, ale zónou,
kde se dobře budou cítit chodci, cyklisté, ma-
minky s kočárky nebo například lidé na invalid-
ním vozíčku. Do centra by také měli mít zjed-
nodušený přístup autem ti, kteří jsou zdravot-
ně postižení a  jiným způsobem jim to již není 
dovoleno. Ten, kdo zvládne ujít několik desítek
metrů, ve Slavičíně i v budoucnosti bez problé-
mů zaparkuje. Co se týče Vámi zmiňovaných 
ostrůvků a šířky komunikace Mezi Šenky – vše 
vychází z  jednoduchého zadání. Umožnit v  lo-
kalitě v souladu se stavebními předpisy zacho-
vání požadovaného počtu parkovacích míst.
Každý chodník, parkovací stání i poloměr zaú-
stění bočního parkoviště do místní komunika-
ce má své přesné předepsané minimální roz-
měry, jejichž aplikací vzniká dané řešení.  Lo-
kalita Mezi Šenky bude po  rekonstrukci dopl-
něna o výsadbu, nové veřejné osvětlení a také
o nové lavičky, odpadkové koše, stojan na kola
a podobně – vše tak, aby se zde občané cítili
dobře. Budu velmi rád, pokud vše racionálně vy-
hodnotíme po dokončení všech prací. Jedná se 
o stísněný prostor, který byl předmětem mno-
ha let diskusí s projektanty a architekty nad nej-
rozumnějším řešením. Příprava tohoto řeše-
ní započala již několik let před mým nástupem
do funkce starosty.  

Tomáš Chmela, starosta

V poslední době se ve Slavičíně rozšířilo zřej-
mě úmyslné poškozování dřevin, hlavně tedy 
stromů. Několik případů poškozování dřevin se 
v posledních měsících událo hlavně na sídliš-
tích Malé Pole a Vlára, k  vážnému poškození 

Stop úmyslnému poškozování dřevin
stromu došlo bohužel i na hřbitově. Je absolut-
ně nepřijatelné, že někdo stromy úmyslně ničí.
Kvůli nahodilému poškození různých dřevin se
domníváme, že se nejedná o  jednotlivce. Dře-
viny mají ve městě velmi důležité funkce, kte-
ré bereme jako samozřejmost – zlepšují mikro-
klima, zachytávají prach a škodliviny, poskytují 
stín. Podle metodiky Agentury pro ochranu pří-
rody a krajiny ČR mají dřeviny adekvátně vyso-
kou fi nanční hodnotu a úmyslné poškození je
závažným přestupkem.

Vzrostlý solitérní strom o  výšce cca 15 m
s obvodem kmene okolo 130 cm má podle ta-
bulek metodiky AOPK hodnotu takřka 100 tisíc
korun. Posledním případem poškození je bříza
na křižovatce ulic Na Zastávce a K Hájenkám.
Zkušený arborista zde už jen doporučil strom
kvůli vážnému poškození okamžitě pokácet. 

Na  odboru ŽPSM denně zaznamenáváme
žádosti o pokácení dřevin na pozemcích města
Slavičín, důvody k pokácení jsou ve většině pří-
padů těžko uvěřitelné. Město Slavičín každý rok
vynakládá nemalé fi nanční prostředky na údrž-
bu těchto dřevin tak, aby obyvatelé přilehlých
bytových domů omezovali co nejméně. 

Každý zásah je konzultován s dendrologem
a arboristou, prioritou je udržení těchto dřevin,
ne jejich pokácení. V  této nelehké době Vás,
obyvatele města Slavičín, žádám o  navrácení 
tolerance k napadenému listí, obětavosti a  lid-
skosti.

Radka Hořáková, vedoucí odboru ŽPSM

Zasedání Zastupitelstva města Slavičín 
se uskuteční ve středu 20. října v sále So-
kolovny, začátek je v 16:30 hodin. Přímý 
přenos ze zasedání můžete sledovat pro-
střednictvím YouTube – Stream města Sla-
vičín (odkaz na relaci naleznete v den ko-
nání zasedání v Aktualitách na webových
stránkách města Slavičín).

Zasedání zastupitelstva
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Pátraje po stopách týkajících se historie na-
šeho městečka jsem ve  spolupráci s  histori-
kem Petrem Pálkou narazil na  velmi pozoru-
hodný předmět. Jedná se o  zdobný kostelní 
zvon z roku 1636, který se nyní nachází ve sbír-
kách Muzea Kroměřížska. Váží snad pade-
sát kilogramů a má výšku 40 cm, průměr jeho
spodního okraje je 39 cm.

Jak se do muzea dostal, je záhadou i pro pra-
covníky muzea. Ví se pouze, že to bylo v roce 
1974. Také snaha dešifrovat jeho předcho-
zí pohyb v  čase je spíše úkolem pro Sherloc-
ka Holmese či pro jiného detektiva. Tito by se 
určitě mohli opřít o základ v podobě latinské-
ho nápisu, z něhož historik nadepsaný v úvodu
vyčetl, že byl ulit 31. května 1636 (snad by se
to dalo číst tak, že se rozezněl toho dne), a že 

jeho fundátorem byl Benedikt Palašti z Kesejo-
va. Tento uherský rytíř měl za  ženu dědičku
slavičínského léna Alžbětu Zayovou z Csömör,
a  také on se stal spoludržitelem slavičínské-
ho panství. Zapojil se do stavovského povstání 
a hrozila mu konfi skace všech jeho statků. Na-
konec mu byl trest změněn a vyšel z toho jen
s pokutou. Palašti se později dostal do velkých
dluhů. Zemřel v roce 1644.

V  literatuře se uvádí, že před rokem 1691
stála vedle vchodu u  slavičínského kostela
dřevěná zvonice a v ní byly tři zvony. Po tom-
to roce našel jeden z  nich nové umístění –
v  sanktusníkové vížce nad presbytářem. Vi-
sel tam prý až do poškození s  tím, že v  roce
1798 zakoupili farníci nový zvon. Mohli by-
chom se právem domnívat, že nyní objevený

Objev slavičínského zvonu z roku 1636 zvon je oním „sanktusníkovým“ zvonem, kdy-
by ten ovšem neměl vážit 34 liber, což nela-
dí s dnešní váhou zvonu ve sbírkách muzea.
Vysvětlením tohoto nesouladu může být právě
moment spojený s fi nancováním nového zvo-
nu, mohlo dojít k odprodeji poškozeného zvo-
nu do nového místa, kde mohl být opraven.

Této hypotéze nasvědčuje fakt, že zvon není 
uveden Gregorem Wolným ve stěžejním díle
moravské vlastivědy v Kirchliche Topographie
von Mähren, meist nach Urkunden und Hand-
schriften. Doplňuji, že dnes znovu na  světlo
vzešlý zvon je nejstarším existujícím známým
zvonem z  jižního Valašska, před zvony ve Va-
lašských Kloboukách a v Lidečku pocházející-
mi z roku 1665. Pro nás je však důležitější vě-
domí, že stále je možno objevovat svědky času
z období třicetileté války.

Marek Semela

Novým nápadem, se kterým přišlo město 
Slavičín, jsou přebalovací pulty pro nejmenší 
děti. Určitě to znají všichni rodiče, když zjistí, že 
dítě potřebuje přebalit. Jenže, kde najít přeba-
lovací pult? Proto přichází Slavičín s řešením.

V  rámci projektu „Slavičín fandí rodinám“ 
podpořeným v  soutěži MPSV Obec přátelská 
rodinám a seniorům se město rozhodlo nain-
stalovat dva nové přebalovací pulty do  veřej-
ných prostor. První je umístěn na radnici, v blíz-
kosti velkého parkoviště i  přestupního místa 
autobusových linek. „Přebalovací pult je na rad-
nici umístěn v prvním nadzemním podlaží s bez-
bariérovým přístupem ze zadní strany budovy. 
Pult jsme nainstalovali na toaletách pro invalidy 
s dostatkem prostoru,“ vysvětlil projektový ma-“
nažer Filip Palčík.

Druhým místem, kde přebalovací pult na-
jdeme, jsou toalety u  vstupu do  Zámeckého 
parku. Jedná se o  často navštěvované místo 
s dětským hřištěm, mnoha lavičkami i  kavár-
nou Zámku Wichterle. „Město Slavičín musí být 
vstřícné rodinám i s nejmenšími dětmi. I drob-
ností, jakou jsou přebalovací pulty, chceme uká-
zat, že jsou u nás rodiče nejmenších dětí vítáni. 
Velmi mě také potěšilo, že za nápadem přebalo-
vacích pultů stojí jeden ze zaměstnanců úřadu, 

Poděkování
Děkuji majiteli Zámku Wichterle panu Ro-

manu Machalovi za  to, že zajistil odpočin-
kový pobyt ve Slavičíně paní ředitelce Ma-
teřské školy v  Moravské Nové Vsi, kte-
rá se v souvislosti s  řáděním tornáda ocit-
la ve zvlášť tíživé rodinné a pracovní situaci.

Tomáš Chmela, starosta

Veřejná debata
o budoucnosti ulice Květná

18. 10. v  16 hodin uskutečníme debatu
s občany o  tématu lepšího přístupu na uli-
ci Květná v Zahradní čtvrti. Debata se bude
konat na Záložně, aby to tamní občané měli
blízko. Stojíme o co největší účast!

Informace o  udá-
lostech a zajímavos-
tech ze Slavičína bu-
dou nově dostup-
né i  televizním divá-
kům. Krátké reportá-

že o dění v našem městě najdete v programu
regionální televizní stanice TVS. „Slavičín jako
důležité město regionu Jižní Valašsko dostane
prostor v našem vysílání, konkrétně v rámci ma-
gazínu Týden v Regionu. Na webu www.itvs24.
cz budou moci zájemci sledovat dění ve vašem
městě v záložce Slavičín. Program televize TVS
je ve Slavičíně dostupný z vysílače Hrádek, mul-
tiplex 24, kanál č. 42,“ upřesnil ředitel stanice“
TVS Jan Dudek.

Televizní štáb budete moci v našem městě
zahlédnout častěji.

Reportáže ze Slavičína se budou v  televiz-
ním prostoru objevovat každý měsíc. Představí 
bohaté kulturní akce, úpravy veřejného prosto-
ru či realizaci zajímavých projektů.

Výroba televizních reportáží je fi nančně pod-
pořena z projektu Ještě chytřejší a otevřenější 
Slavičín realizovaného v rámci Operačního pro-
gramu Zaměstnanost Evropského sociálního
fondu.

Lenka Kolaříková,manažerka projektu

Město se bude prezentovat televizními reportážemi

Na radnici a v parku najdete veřejné přebalovací pulty

který má mnoho rodičovských zkušeností,“ říká“
starosta města Tomáš Chmela. 

Za  projekt Slavičín fandí rodinám měs-
to získalo 3. místo v  celostátní soutěži Obec
přátelská rodinám a  seniorům. Starosta To-
máš Chmela ocenění z rukou ministryně Malá-

čové převzal ve čtvrtek 16. září v Praze. Město
Slavičín dlouhodobě rodiny podporuje – 
za  každé nově narozené dítě rodičům náleží 
příspěvek 4 tisíce korun. Nově se také podařilo
oživit a  zmodernizovat tradici vítání občánků.
 (tz)
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Město Slavičín vyhlašuje v souladu s usta-
novením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných cel-
ků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí odboru investic 
Městského úřadu Slavičín
hlavní náplň práce:     
 usměrňování, koordinace a  zajištění 
komplexní přípravy a  realizaci veškerých 
akcí reprodukce majetku města;
 příprava a zabezpečení realizace inves-
tičních akcí města;
 příprava a administrace veřejných zaká-
zek, jejichž zadavatelem je město, v soula-
du se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadává-
ní veřejných zakázek, ve  znění pozdějších 
předpisů;
 plnění dalších úkolů v souladu s náplní 
činnosti odboru investic MěÚ Slavičín.
pracovní poměr:          
 na  dobu neurčitou se zkušební dobou
6 měsíců;
 předpokládaný nástup od  01.11.2021 
(lze upravit po vzájemné dohodě)
nabízíme:       
 stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, 
stravenkový paušál, příspěvek na  penzijní 
připojištění
 možnost přispět k rozvoji města Slavičín
 motivační platové podmínky v  relacích 
veřejné správy
požadavky pro vznik pracovního poměru:     
 min. středoškolské vzdělání technického
směru (zejm. stavebního nebo architekto-
nického) ukončené maturitní zkouškou
 praxe v  oboru minimálně 10 let (u  VŠ 
vzdělání 4 roky)
 znalost problematiky veřejných zakázek, 
stavebního řádu, zkušenost s  komunikací 
s  dotčenými orgány a  úřady státní správy 
v oblasti staveb 
 znalosti a zkušenosti s problematikou fi -
nancování projektů
 orientace v oblasti dotačních projektů 
 zkušenost s vedením pracovního kolek-
tivu
 příjemné vystupování, dobré komunikač-
ní, prezentační a  vyjednávací schopnosti 
v písemném i mluveném projevu
 znalost problematiky stavebních rozpoč-
tů, orientace v projektových dokumentacích 
a výkazech výměr
 zodpovědnost a  vysoké pracovní nasa-
zení, samostatnost, pečlivost, fl exibilita, lo-
ajalita, kreativita a smysl pro inovace a elán 
k dalšímu rozvoji města
 znalost práce na PC (zejména MS Offi  -
ce)
 řidičský průkaz sk. B (aktivní schopnost 
řízení referentského vozidla)
Termín podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu města Slavičín –
radnice, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 
do 18.10. 2021 do 12 hodin.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz.

Dne 8. září 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zá-
kon č. 324/2021 Sb. O  jednorázovém odškod-
nění subjektů dotčených mimořádnou událostí 
v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice
a o změně některých zákonů. Je to jedna z po-
myslných teček za maratonem vyjednávání od-
škodnění, který starosta Slavičína a  starosto-
vé dalších zapojených obcí absolvovali v minu-
lých měsících. Nyní Ministerstvo vnitra připra-
vuje odškodňovací formuláře. Město Slavičín
své občany bude včas všemi obvyklými způso-
by informovat o tom, jak přesně si o odškodně-

200 kilogramů směsného odpadu na občana
za rok je maximum, které umožní zachovat stá-
vající cenu za svoz a likvidaci odpadu ve měs-
tě. I to je důsledek nového odpadového zákona,
který od letošního roku platí v celé republice.
Jeho cílem je snížit produkci směsného odpa-
du, tedy nevytříděného odpadu, který končí na
skládce. Pokud občané v daném městě málo
třídí a v průměru na občana produkují přes
200 kilogramů nevytříděného odpadu, bude na
skládce započtena výrazně vyšší sazba poplat-
ku za uložení tohoto odpadu. A jelikož odpado-
vý zákon městu ukládá promítnout tyto nákla-
dy do koncového poplatku, neukázněné naklá-
dání s odpady, respektive nedostatečné třídě-
ní můžeme brzy pocítit v našich peněženkách.

„Čím více budou občané třídit, tím spíše se
podaří udržet nízkou cenu plateb za občany ve
městě,“ říká starosta Slavičína a dodává:“ „Sla-
vičín dlouhodobě třídí relativně dobře, ale sta-
tistiku nám zhoršují výsledky ze sídlišť s byto-
vými domy.“ Zde se město rozhodlo provést“
experiment se zavedením velkoobjemového
kompostéru v lokalitě ulice Družstevní. Největ-
ší složkou sídlištního směsného odpadu jsou
totiž biologické zbytky z domácností, které lze
dobře kompostovat. Obyvatelům rodinných
domků Slavičín už v minulosti zajistil kom-
postéry, což vedlo k poklesu množství směs-
ného komunálního odpadu. Na sídlištích však
může kompostování narazit na nejrůznější 
problémy. „Řešíme, nakolik rychlý proces kom-

postování bude a zda si občané vůbec na tuto 
novinku zvyknou. Chceme zjistit, zda skutečně
díky kompostéru poklesne měřitelným způso-
bem množství směsného odpadu v dané loka-
litě“, vysvětlil starosta Slavičína s tím, že pokud“
se nápad osvědčí, bude možné kompostování 
rozšířit i do dalších částí sídlišť ve městě.

Kompostovací experiment vznikl díky pro-
jektu Slavičín fandí rodinám v rámci soutěže 
MPSV Obec přátelská rodinám a seniorům. Ob-
čanům, kteří žijí v ulici poblíž kompostéru, měs-
to doručí v nejbližších dnech informační leták.
O kompostér se bude starat dobrovolník Miku-
láš Múdry, který dokonce s touto myšlenkou
před časem radnici oslovil. (šim)

Slavičín spouští kompostovací experiment

ní požádat. Odškodnění bude vypláceno v sou-
ladu se zákonem od 1. ledna do konce června 
roku 2022. Zatím formuláře nejsou k dispozici.
Očekáváme je v měsíci listopadu tohoto roku.

 (red)

Ministerstvo vnitra připravuje odškodňovací formuláře

 papír (modré pytle) 13. 10.
 plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 25. 10.
 bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 
4. 10., 18. 10.

Svoz tříděného odpadu

Fakt, že jsou podnikatelé a byznys nedílnou
součástí regionálního rozvoje a důležitým part-
nerem pro město, si velmi dobře uvědomuje-
me. Také si uvědomujeme důležitost setkávání 
a propojování fi rem navzájem, kde může měs-
to sehrát důležitou roli. Právě proto jsme uspo-
řádali další setkání starosty města s význam-
nými podnikateli a zaměstnavateli Slavičínska.
Neformální setkání se po  koronavirové pau-
ze uskutečnilo v budově radnice 14. září 2021.
Hlavním tématem diskuze byla současná situ-
ace a budoucí rozvoj průmyslové zóny v Divni-
cích a společnosti RCK. Dále byla často zmiňo-
vána dostupnost bydlení a ubytovacích kapa-
cit ve městě, což částečně řeší plánované pro-
jekty (např. developerské projekty na  výstav-
bu bytových domů, přestavba hotelu Slavičan).

Zdařilým příkladem spolupráce veřejného
a soukromého sektoru je vývoj nabíjecí stani-
ce pro elektrokola, které realizuje fi rma TVD –
Technická výroba, a. s., ve  spolupráci s měs-
tem Slavičín. 

Máme velkou radost, že kvalita života 
ve městě je aktuálním tématem nejen pro vede-
ní města, ale také pro fi rmy, a těšíme se na dal-
ší spolupráci a setkávání.

Zuzana Matulová
Realizováno v rámci projektu „Ještě chytřej-

ší a otevřenější Slavičín“ podpořeného Operač-
ním programem Zaměstnanost s registračním
číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016727.

Vážně i nevážně o podnikání na Slavičínsku
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Nová identita staví 
na hravém systému

Mám radost. Opravdu. A velkou. Z nové 
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e-

„Navrhované barvy nového 
loga vycházejí z barevnosti 

C: 0 %
M: 90 %
Y: 95 %
K: 0 %

C: 100 %
M: 90 %
Y: 20 %
K: 5 %

C: 0 %
M: 0 %
Y: 0 %
K: 0 %

R: 230
G: 51
B: 27
# e5321b

R: 39
G: 52
B: 118
# 273476

R: 255
G: 255
B: 255
# f5f5f5

Krok za krokem 
k novému 
vizuálnímu stylu

poslední.

starosta
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Přípravná třída v premiéře
Po třech letech příprav a nabídky předškolní-

ho vzdělávání se 1. září v ZŠ Slavičín-Vlára po-
prvé otevřela přípravná třída. Tím se rovněž po-
dařilo podle přání zřizovatele města Slavičín 
pomoci mateřským školám, které tak mohly
uspokojit více zájemců o docházku. Ve spolu-
práci s okolními školami, které již mají v této ob-
lasti zkušenosti, jsme i my připravili model této 
třídy pro předškoláky.

Pro děti přípravné třídy se vytvořilo záze-
mí s novým nábytkem a vybavením v budově 
I. stupně. Třídní učitelka Ing. Renáta Špalková
na základě mnoha konzultací s vyučujícími v ji-
ných školách a studia alternativních vyučova-
cích metod připravila program pro předškolní 
vzdělávání s prvky Montessori pedagogiky pro 
děti předškolního věku. Velkou výhodou je mož-
nost její každodenní spolupráce se školní spe-
ciální pedagožkou a s učitelkami prvních tříd. 

Aktuálně je do  přípravné třídy zapsáno 12
předškoláků. Díky malému počtu dětí tu vlád-
ne kamarádská atmosféra a  rodinné zázemí.
Hlavním cílem této třídy je systematická přípra-
va na základní vzdělávání a pozvolná adaptace
na školní prostředí. Děti mají poprvé možnost 
rozvíjet své schopnosti ve škole, ale bez znám-
kování. Během dne využívají odborné učebny, 
tělocvičnu, hřiště, školní družinu i zahradu a zú-
častní se školních programů jako ostatní žáci 
I. stupně. Přípravná třída odstartovala svůj prv-
ní školní rok. Věříme, že přinese radost dětem 
i jejich rodičům.  

Mgr. Jana Pinďáková

Modernizace výuky ve škole
Vybavení školy moderními a efektivními po-

můckami patří mezi priority školy řadu let. Vý-
voj nových zobrazovacích technologií je nato-
lik rychlý, že i  donedávna moderní interaktiv-
ní tabule s  dataprojektory je možné nahradit 
LCD panely s  mnohem kvalitnějším obrazem
na  úrovni špičkových televizorů. Proto jsme 
i my při vybavování kmenových tříd na začát-
ku nového školního roku přistoupili k  instalaci 
4 ks LCD displejů s úhlopříčkou 218 cm a s roz-
lišením Ultra HD 4K. Mají rovněž mnohem delší 
životnost a podstatně širší možnosti využití při 
výuce. V příštím roce bychom rádi z celkového 
počtu 27 tříd vybavili poslední 4 třídy touto nad-
časovou moderní pomůckou.

PaedDr. Petr Navrátil

Američtí letci na návštěvě 
v ZŠ Vlára 

Dny NATO v  Ostravě a  Den vzdušných sil
AČR jsou tradiční přehlídkou především letec-
ké techniky mnoha zemí. Při této příležitos-
ti se z  iniciativy spolku Jagello 2000, spoluor-
ganizátora této velké akce, uskutečnila ve čtvr-
tek 16.  září návštěva amerických letců u nás 
ve škole. Byl to vůbec první výjezd mimo ostra-
vský region. Početná delegace letců po  krát-
ké prohlídce školy besedovala se žáky, kteří si
tak mohli ověřit úroveň svých jazykových do-

vedností. K nejzajímavějším odpovědím patři-
ly ty, které hovořily o dlouhé profesní cestě, než
se zájemce stane špičkovým letcem. Po bese-
dě následovalo neformální setkání s fotografo-

Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

váním, které pokračovalo i přes vymezený čas
k návštěvě. Bylo vidět, že si všichni z tohoto uni-
kátního setkání odnáší příjemné zážitky.

PaedDr. Petr Navrátil

Školní rok byl zahájen ve  znamení aktivit
žáků všech 1. ročníků v rámci seznamovacích
adaptačních kurzů v okolních přírodních loka-
litách a po roce také možnosti pro žáky matu-
ritních tříd vyrazit do našeho hlavního města.
Třídy prima a G-1

Ve dnech 6. – 7. září 2021 se nové třídy G1
a prima společně se svými třídními učitelkami
a školní psycholožkou zúčastnily seznamova-
cího pobytu v  krásném prostředí rekreačního
střediska Eurocamping v  Bojkovicích. Během
těchto dvou příjemných a  slunečných dní se
všichni žáci zapojili do  různých aktivit na  čer-
stvém vzduchu, užili si spoustu legrace i sou-
těžení a měli tak příležitost dobře poznat své
nové spolužáky i třídní učitelky. Velký dík patří 
také lektorkám z nízkoprahového zařízení Kam-
Pak, které si pro žáky připravily množství zají-
mavých činností a usnadnily jim tak vzájemné
seznamování.

Třídy IT-1, MS-1
Ve dnech 9. – 10. září 2021 se konal adap-

tační pobyt pro žáky prvního ročníku oborů in-
formační technologie a  mechanik seřizovač. 
Akce se uskutečnila v  rekreačním středisku
Královec ve  Valašských Kloboukách s  třídní-
mi učiteli, školním psychologem a  lektorkami 
nízkoprahového zařízení KamPak. Za  krásné-
ho slunečného počasí uprostřed přírody v blíz-
kém okolí střediska absolvovali žáci řadu aktivit
zaměřených zejména na navázání přátelských 
vztahů, stmelení třídního kolektivu a  vytvoře-
ní důvěry nejen mezi spolužáky, ale i mezi žáky
a třídním učitelem. Na základě společných zá-
žitků nyní mohou dále utvářet zdravé vzájem-
né vztahy a procházet studiem s vědomím, že
na to nejsou sami.

Poznávací exkurze maturitních tříd
V druhém zářijovém týdnu se uskutečnila ex-

ZŠ Vlára
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Datum 1. září je již tradičně spojeno se za-
hájením školního roku ve všech školských za-
řízeních, což není žádnou novinkou jak pro pe-
dagogy, tak pro širokou veřejnost. Jak to pro-
běhlo a probíhá u nás v mateřinkách ze Slavičí-
na, se zde pokusím nastínit a neunavovat zby-
tečnými frázemi.

U nás v MŠ jsme nestíhali ani rozlišit, kdy pro 
nás končí starý školní rok a začíná nový, proto-
že letos poprvé byl spuštěn letní provoz těchto
předškolních institucí. V podstatě jsme se stali 
nečekaným pilířem pro starost o děti předškol-
ního věku v rámci prázdnin, kdy i ve spolupráci 
s oběma družinami při ZŠ a DDM Slavičín jsme 
se starali o  tuto nejmladší věkovou skupinu 
dětí. Co dodat? Stručně: bylo to pro nás všech-
ny pracovníky v MŠ náročné. Ve  své podsta-
tě výzva, která hodně zrychlila a  komplikova-
la přípravu na školní rok 2021/2022. Ale všich-
ni zainteresovaní zapojili veškeré své sily, aby 
to klaplo. Letní provoz mohl fungovat přede-
vším proto, že se od 1. 7. 2021 spojily všechny 
školky ze Slavičína a okolí pod jedno ředitelství. 
Tuto informaci již zřejmě veřejnost zazname-
nala. Lokální pracoviště (MŠ Malé Pole, Vlára, 
Hrádek, Nevšová) mají ve svých čelech erudo-

vané vedoucí učitelky,
které řídí co nejhlad-
ší průběh  na  daných
místech. Dále se po-
kusím rámcově nastí-
nit, co se děje na dvou
největších školkách
v  našem městě. Za-
čnu na MŠ Malé Pole:

Ve  školce „na  pa-
nelácích“ (jak její ná-
zev už zlidověl) jsou
stále v  plném provo-
zu čtyři třídy, kdy le-
tos dochází k  přetla-
ku ve  věkové skupi-
ně dětí předškolních,

proto již nestačila kapacita třídy Motýlků, která
se skládala právě z nich. Z těchto důvodů k ní 
z větší části složením, charakteristikou a pravi-
dly patří i třída Berušek. Předškolní docházka je
pro tuto věkovou skupinu povinná, což se odrá-
ží i v náplni a povinném písemném omlouvání 
dětí. Než budu stručně pokračovat v charakte-
ristice ostatních tříd, chci moc poděkovat panu
řediteli ZŠ Vlára Navrátilovi za poskytnutí tělo-
cvičny pro třídu Motýlků. Díky tomuto gestu se
děti alespoň rámcově seznámí s prostředím ZŠ
Vlára a správným chováním a náplní na budou-
cích hodinách tělesné výchovy.

Ve  třídě Sluníček s drobnými úpravami po-
kračují děti z  loňského školního roku, proto se
zde bude dále navazovat na  velmi dobře na-
startovanou výukovou náplň situovanou spíše
k  environmentální výchově a  praktické sebe-
obsluze. Ostatně environmentálním směrem
se nyní orientují všechny třídy u nás – i  třída
nejmladších Lvíčků. Platí také, že zde ve všech
třídách probíhají pravidelné logopedické depi-
stáže, logopedické chvilky a  v  případě zájmu
i individuální logopedické procvičování v podá-
ní jednotlivých paní učitelek – logopedických
asistentek.

kurze maturitních tříd do Prahy. Během exkur-
ze žáci tříd oktávy a G-4 navštívili známé pa-
mátky a místa Prahy. Prošli společně od  Vy-
šehradu přes Václavské a  Staroměstské ná-
městí, Karlův most, Malou stranu a Hradčany
s katedrálou sv. Víta. Zavítali také do Národní-
ho muzea, kde zhlédli několik zajímavých ex-
pozic. Jejich pozornosti neuniklo ani Technické 
muzeum se svými „zázraky“. Pěkné počasí, kte-
ré je provázelo celý týden, umožnilo nádherné 
výhledy z Petřínské rozhledny. Někteří studen-
ti absolvovali v Národním divadle známé před-
stavení Kytice. Díky této exkurzi mohli studen-
ti posledního ročníku nasát jedinečnost a neo-
pakovatelnost naší krásné Prahy. Doufám, že 
na tyto společně strávené chvíle budou všich-
ni rádi vzpomínat.

Úspěch
V  hodnocení kvalifi kace pilotního projek-

tu Skills Czech Republic o Mistra ČR ve frézo-

Nechci unavovat dlouhými nic neříkajícími
větami, proto už jen za  MŠ Malé Pole dodá-
vám: věříme ve výbornou spolupráci, a přede-
vším dobrou komunikaci, která je základem pro 
správné fungování všeho nejen školství. Neza-
pomínejme na  to, že práce s  lidmi, především
dětmi, je nejkrásnější a zároveň nejnáročnější. 

Jak už jsem se zmínila na začátku, chci ješ-
tě rámcově nastínit školku na Vláře, kde je od-
lišným znakem od MŠ Malé Pole nejen menší 
množství dětí (tříd), jiná lokalita, ale především
specializace třídy Koťátek na  logopedii. Právě 
toto je velkým přínosem, protože dětí s většími
logopedickými vadami přibývá. Letos je v dané
třídě 10 dětí ve věkovém složení 3–6 let, o které
se starají kvalifi kované učitelky se státní zkouš-
kou z  logopedie, surdopedie a speciální peda-
gogiky. Ze všeho v předchozích řádcích řeče-
ného přirozeně vyplývá toto: denní logopedic-
ká intervence probíhající skupinově i  individu-
álně. Zahrnuta jsou zde například artikulační 
a dechová cvičení, činnosti zaměřené na pod-
poru sluchového vnímání, podpora vyvozování 
a  upevňování problémových hlásek. Pravidel-
nou supervizi ve třídě Koťátek provádí pracov-
nice SPC pro děti s vadami řeči.

Nevynechám ani krátkou zmínku o  náplni
další třídy, která na MŠ Vlára funguje, protože
jinak by charakteristika nebyla úplná. Jde o tří-
du Soviček plně zaměřenou na  environmen-
tální vzdělávání. Zde se děti seznamují se zá-
kladními znaky a poznatky o živé i neživé příro-
dě a vším, co k environmentální výchově patří.
Už teď těsně po zahájení tohoto školního roku
stihly děti navštívit oboru s daňky, rybník, zá-
mecký park, Pivečkův lesopark… Takto se vel-

Zahájení školního roku v mateřských školách ve Slavičíně

vání 2021, o kterém jsme informovali v minu-
lém čísle, žák oboru mechanik-seřizovač Lukáš
Fojtík postoupil ze 4. místa do fi nálového kola,
kde bude reprezentovat naši školu i společnost

PGI Moravia, s.r.o., které děkujeme za podpo-
ru v přípravě na soutěž. Finále proběhne 24. – 
25. listopadu 2021 ve společnosti DMG MORI
Czech v Brně.



Zprávičky z Domečku pro děti
Září je měsíc, kdy k nám pomalin-

ku přichází podzim, dětem se ote-
vřou dveře škol a  v  Domečku za-
čnou přípravy na „náš“ školní rok, kte-

rý u  některých sportovních kroužků začal již 
1. 9. a od 14. 9. se otevíraly ostatní zájmové ak-
tivity DDM. Naše zařízení má jiný časový re-
žim. Nekončí 30. červnem, ale až 31. srpnem,
protože následují prázdninové aktivity, a proto
je letošní rok pro nás velmi náročný.

Jestli jste v naší nabídce pravidelných aktivit 
našli to své, tak jsme moc rádi. Máme pro vás 
připraveno 66 zájmových aktivit. Jistě jste také
zjistili, že pro vás byly připraveny i nové krouž-
ky, např. TOP dívka, Mažoretky, Roztleskávač-
ky, Mini dance, Míčové hry – mini volejbal, Pří-
roda hrou, Tvoříme s přírodou.

V tomto školním roce se bude o aktivity (pra-
videlné i nepravidelné) starat kolektiv čtyř in-
terních a 40 externích pracovníků.

Termín odevzdání přihlášek do  zájmových 
kroužků byl stanoven na 30. 9. 2021. Pokud ale
máte ještě o některou z nabízených pravidel-
ných aktivit zájem, můžete i po tomto termínu 
své dítě přihlásit.

Dne 13. 9. 2021 se sešel kolektiv interních 
a  externích pracovníků na  své zahajovací 
schůzi, aby probral to, co je tuto dobu pro nás
nejdůležitější a souvisí s prací a zajištěním no-
vého školního roku.

Ve dnech 6. – 10. 9. 2021 se tak jako kaž-
dý rok naše organizace zapojila do  akce ce-

lostátního charakteru Světluška. Milí přátelé
Světlušky, děkujeme, že spolu s námi pomá-
háte nevidomým a  slabozrakým. Na  projekt
Světluška se vám v roce 2021 podařilo vybrat
krásných 10 224 Kč na území Slavičína. Velmi
pěkný výsledek svědčí o tom, že ve spoustě lidí 
a dětí stále bije empatické srdíčko. Je na mís-
tě poděkovat v  této souvislosti participujícím
subjektům, jimiž byly: Gymnázium Jana Piveč-
ky a SOŠ ve Slavičíně, a to vč. velmi pozitivního
přístupu ředitelství uvedené školy.

Rodiče bychom rádi upozornili, že v našem
zařízení zůstala po  letní činnosti spousta za-
pomenutých svršků, které „čekají“ na své ma-
jitele. 

A  co je nejdůležitější? Už se moc a  moc
na vás, děti, těšíme.

Interní a externí pracovníci DDM Slavičín

Pohádkový park
V sobotu 4. září se Zámecký park proměnil

v pohádkovou říši. Město Slavičín ve spoluprá-
ci s Domem dětí a mládeže Slavičín a Nadací 
Jana Pivečky si pro ně na odpoledne připravily
Pohádkový park.

Při vstupu do pohádkového parku děti nejpr-
ve přivítali Marge a Homer Simpsonovi a dali
kartičku, do které děti získávaly razítka z jed-
notlivých stanovišť. Pak samozřejmě neunik-
ly bystrému oku dvou lištiček, které je i s  ro-
diči přivítaly, děti jim zodpověděly pár otázek,
čímž otevřely bránu a vstoupily do  říše pohá-

dek a kouzel.
Na patnácti stanovištích pak stály postavy

z pohádek, například Maková panenka a motýl
Emanuel, Jeníček a Mařenka z pohádky O Per-
níkové chaloupce, postavy z pohádky Princez-
na ze mlýna – Vodněna a Belzeba, postavič-
ky z pohádek Mach a Šebestová, Bořek stavi-
tel, Čert a Káča, Elsa a Olaf, piráti, Harry Potter,
Flinstoneovi, no a nesměli chybět ani pavouci,
indiáni, kašpárci, víly a berušky.

Po  příchodu na  jednotlivá stanoviště děti
nejdříve musely poznat o  jakou pohádkovou
bytost se jedná a splnit zadaný úkol – např. vy-
šplhat na strom u perníkové chaloupky. Po spl-
něném úkolu dostaly děti razítko a  putovaly
dále na ostatní stanoviště

Za vyplněnou kartičku pak kluci a holky zís-
kali balíčky, které dostaly v posledním stano-
višti od pana krále a královny společně s diplo-
mem.

Na  akci i  přes opravdu horké letní počasí 
nadšeně zamířily desítky rodin. Všechny děti si
program viditelně užívaly a plnění úkolů jim šlo
jedna báseň.

Všem, kteří se na přípravách účastnili, při-
dali ruku k dílu, dobrovolníkům, kteří se na sta-
novištích věnovali dětem a těšili je zábavnými
úkoly, i těm, kteří se starali o přípravu kulis, la-
viček, stavění stanů, občerstvení, přípravě do-
provodného programu, prostě všem, kteří při-
ložili ruku k dílu a snažili se, aby letošní pohád-
ková cestička byla pro děti nezapomenutelná,
patří obrovský dík.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

mi přirozenou a praktickou formou seznamují 
s přírodou a jejím fungováním.

Další třídou fungující na  vlárské školce je

třída Žabičky, která je plná nejmladších a úpl-
ně nových dětí. Ti si teď postupně zvykají 
na  jiné  prostředí, nové kamarády, paní učitel-
ky a všechny ostatní interní zaměstnance MŠ.

Také ve školce v Nevšové do kolektivu přišlo
9 nových dětí a probíhá jejich postupné včleně-
ní do třídy s krásným názvem Kamarádi, ve kte-
ré je celkem 26 dětí.

Posledním zmíněným elokovaným pracoviš-
těm je školka v Hrádku. Zde probíhá adaptace
6 nových dětí, jež si postupně zvykají na změny
v  jejich dětských životech, čímž právě nástup
do MŠ je. Výhodou umístění tohoto zařízení je

nádherná přírodní zahrada, kde děti tráví veške-
rý možný čas.

Všechny aktuální informace a  fotografi e
MŠ naleznete na našich webových stránkách
www.msslavicin.cz.

A opět jsme na konci výčtů a součtů dalšího
uplynulého období. Nebyla bych to ani já, abych
v závěru nevyslovila další přání: Přeji si upřímně
za celý tým ve všech školkách, aby byl vždy při 
vzájemném setkávání důvod k úsměvu. Chápa-
vost, empatie a lidskost ať přehluší drobné pro-
blémy i  nepochopení. Za  všechny pracovníky 
a pracovnice MŠ  Lea Frenzelová
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Rodinné a mateřské centrum Slavičín

Rodinné a  mateřské cent-
rum se zaměřuje na  pomoc
rodinám. Proto jsme se začali 
zajímat i o rozvoj všech smys-
lů, relaxaci a volnočasové akti-

vity u dětí i dospělých a plánujeme pro ně vy-
budovat Snoezelen – multisenzorické (mul-
tismyslové) centrum i  ve  Slavičíně. Jedná se 
o speciálně upravenou místnost, kde na smysly 
jednotlivce působí světla, hudba, vůně, příjem-
né textury, povrchy a jiné podněty. V multisen-
zorickém prostředí se nacházejí podněty pro 
všechny smysly (zrak, sluch, čich, hmat, chuť, 
vestibulární systém i propriocepci).

Principem metody Snoezelen je prostřednic-
tvím zrakových, sluchových, čichových a hma-

RMC Slavičín vybuduje multismyslové centrum Snoezelen

tových podnětů vytvořit bezpečné stimulující 
prostředí, které plní funkci relaxační, poznáva-
cí a interakční.

Poskytuje tedy prostor pro k relaxaci a uklid-
nění v příjemné atmosféře, ale také nabízí pří-
ležitost ke stimulaci, aktivizaci a rozvoji smys-
lů. Pozitivní účinky Snoezelen prostředí na kva-
litu života klientů byly prokázány již v mnoha vý-
zkumech Pro koho je tedy Snoezelen určený?
Snoezelen se uplatňuje u různých cílových sku-
pin a u jedinců zdravých i s různými znevýhod-
něními. Je vhodná pro děti, dospělé i seniory
zdravé, tak i pro osoby s mentálním a smyslo-
vým postižením, poruchy autistického spektra,
ADHD, těhotné ženy, kojící matky, pomáhá při
budování vztahu matky s dítětem. Tím, že toto

centrum vznikne, dokáže pomoc široké skupi-
ně osob. A osobám s postižením může změ-
nit život k lepšímu. Doufáme, že se nám poda-
ří Snoezelen vybudovat na podzim tohoto roku.

Simona Goňová,  ředitelka RMC
Příměstské tábory

O prázdninách probíhaly jak již tradičně pří-
městské tábory. Celkem jsme měli 8 termí-
nů a konaly se ve Slavičíně, Rokytnici a na Pe-
trůvce. Realizace letních kempů byla podpoře-
na dotací z MŠMT „Letní kempy 2021“. Pro děti
navštěvující ZŠ byly tyto tábory zcela zdarma.

Připravujeme:
Benefi ční koncert ke 25. výročí založení 
Nadace Jana Pivečky
23.10.2021 v 17 hodin
sál Sokolovny ve Slavičíně
Vystoupí: Pěvecký soubor CANTARE, ARS 
ANIMAE (Kateřina Oškerová, Lenka Rafajo-
vá, Jiří Šon)
Vstupné dobrovolné.

DÍLNA INSPIRACE
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-
mocí různých kreativních technik. Bližší in-
formace Vám poskytne lektorka, paní Eva
Bartošová, na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v  16:00 hodin v  městské
knihovně – první podlaží.
Plán aktivit na říjen: šití „chňapek“

V  sobotu 24. července uspořádal Klub žen 
Nevšová v hasičském areálu u hřiště v Nevšo-
vé Dětský den. Pro děti tu bylo přichystáno vy-
stoupení klauna Huberta, různé soutěže, skáka-
cí hrad a bohatá tombola. Velkým překvapením
pro děti bylo letadlo, které zahrnulo děti cukro-
vím. Nechybělo ani bohaté občerstvení včetně 
točené zmrzliny.

Další akce Klubu žen Nevšová byla v sobotu
11. 9. 2021 Stezka odvahy, která se uskutečni-
la u myslivecké chaty v Nevšové. Děti si moh-
ly opéct špekáčky, zahrát hry a potom je čekala
procházka lesem, kde na ně čekala různá stra-
šidla. Děti, které tuto procházku absolvovaly,
dostaly sladkou odměnu.

Obě akce byly fi nančně podpořeny z dotace
města Slavičín

Věra Andersová

Akce pro děti v Nevšové

V říjnu a  listopadu bude provoz herny až 
od 15:30.

Do  této doby zde bude probíhat provoz 
mateřské školy, která má své prostory v re-
konstrukci. Přesnou otevítací dobu her-
ny a  program aktivit nalezenete na  www.
mcslavicin.cz. Děkujeme za pochopení a tě-
šíme se na Vás v odpoledních hodinách!

STEP SENIOR
tancem k věčnému mládí
ZAČÍNÁME! V úterý 5. 10. 2021 od 17.30 
hodin
na adrese Komenského 883, Slavičín (are-
ál Prabosu – příchod podél potoka u polikli-
niky)
Případné informace získáte na telefonu: 
775 731 228
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Krásné prosluněné počasí provázelo po celé 
sobotní odpoledne 11. září akci Babí léto s ote-
vřením pálenice v Hrádku. Navzdory mírně sní-
žené dopravní dostupnosti kvůli probíhající 
stavbě kruhové křižovatky navštívilo akci velké 
množství lidí nejen z Hrádku, ale také ze Slavi-
čína.

Na všechny čekal program tematicky spjatý
s podzimní sklizní úrody a  jejím zpracováním.
Díky dobrovolníkům probíhalo krouhání a  na-
kládání zelí, probíhala ochutnávka povidel a pe-
čení brambor v horkých uhlících. Po celé odpo-
ledne byl přístupný i  vnitřní areál pálenice, je-
hož prohlídku si nenechal nikdo ujít. Velkému 
zájmu se rovněž těšilo stanoviště, na němž si 
návštěvníci mohli vyzkoušet střelbu z profesio-
nálního luku.

Členové Zahrádkářského sdružení Vlára 
uspořádali výstavu z darů svých zahrádek, na-
bídli také ochutnávku marmelád či burčáku. 
Moštování slavičínských jablek a  ochutnávku 
výsledného moštu ochotně zajistili pracovníci 
Moštárny Hostětín.

Nejmenší návštěvníci se potěšili v zookoutku 
pana Šilhánka, který představil ve výbězích in-
dické běžce, což je méně obvyklý druh kachen, 
a také landeské husy a ovečky.

O  občerstvení příchozích se postarali hasi-
či SDH Hrádek s udírnou plnou voňavých cigár, 
členové Mysliveckého spolku Hrádek nabídli 
návštěvníkům výtečný zvěřinový guláš a ženy 
z Českého svazu žen Hrádek se postaraly o de-
zert v  podobě domácích palačinek s  povidly, 
nutelou či marmeládou s kopcem šlehačky.

Dobrou pohodu zajistil hudební program, 
zprvu v podání Cimbálové muziky Milana Mlčá-
ka ze Vsetína a posléze poklidné populární me-
lodie uherskohradišťské kapely Žlutá ponorka. 

Město Slavičín děkuje všem výše zmíněným 
za  podporu a  pomoc při realizace akce. Díky 
také za pomoc členům Osadního výboru Hrá-
dek, kteří se zasloužili o  úklid a  zpřístupnění 
areálu pálenice.

Nadšené ohlasy a  pochvalné reakce ná-
vštěvníků jsou milou odměnou pro všechny po-
řadatele. Úspěch letošní akce podpořil myšlen-
ku na její další ročník. Doufejme, že se v Hrádku 
napřesrok zase všichni setkáme.

Marie Studeníková,
Městské infocentrum Slavičín

Babí léto v pálenici
Dne 21. srpna proběhly v  Nevšové po  ně-

kolika desetiletích obecní dožínky. Akce zača-
la svěcením přemístěného kříže v  horní části
obce, následně prošel obcí slavnostní průvod,
po němž byla v místní kapli mše svatá.

Po  svaté mši následoval bohatý dožínkový
program s předáním dožínkového věnce hos-
podáři Egonu Heckelovi, doplněný ukázkami ře-
mesel a hudebně podpořený cimbálovou mu-
zikou Pajtáš.

Dožínky v Nevšové Nevšovské dožínky byly velmi vydařenou
akcí, které se zúčastnilo téměř 300 místních
občanů, rodáků a hostů.

OV Nevšová děkuje všem spolkům v obci –
SDH, Jednotě sv. Josefa, Klubu žen, Klubu se-
niorů, SPOZ a mnoha jednotlivcům, kteří se po-
díleli na organizaci dožínek za pomoc.

Dále patří speciální poděkování p.  Egonu
Heckelovi, Mons. Marianu Dejovi, městu Slavi-
čín, Vojtěchu Drgovi a Matěji Medvědovi. 

Bronislav Münster, předseda OV Nevšová

Krouhání jablek a vaření 
povidel pro veřejnost
OV Nevšová nabízí možnost krouhání jablek 
či jiného ovoce a vaření povidel v prostorách Domu spolků. 
Kontaktní telefon: p. Josef Anders 739 020 824
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Vzpomínáme

Dne 13. října 2021 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí naší maminky, 

babičky a prababičky, 
paní Heleny TOMÁNKOVÉ

y pp
 z Rokytnice. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 13. září 2021 jsme si připomněli
10 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Miloslav VALENTA. 

S láskou a úctou vzpomínají synové
s rodinami a bratr Zdeněk s rodinou.

Dne 31. října 2021 by se dožil 100 let
pan Bohuslav CARBOL. 

Dne 22. července uplynuly 3 roky 
od jeho úmrtí. S láskou a úctou

vzpomíná syn a dcera s rodinami.

Dne 16. října 2021 by se dožil 40 let 
pan Pavel BERČÍK

j
 ze Šanova. Vzpomínají 

y
K

maminka a sourozenci s rodinami.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Dne 25. října 2021 uplyne 5 let 
od úmrtí našeho milovaného pana 

Ing. Jaromíra KUČERŇÁKA
p

.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 7. října 2021 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní 

Jiřiny PARÝZKOVÉ
ýý

. Stále vzpomíná 
celá rodina. Kdo jste ji znali,

vzpomeňte s námi.

Dne 7. října 2021 
si připomeneme 1 rok od úmrtí 

pana Ing. Milana ŠEVČÍKA z Hrádku. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie, která děkuje za krásných
52 let společného života, a synové
Milan a Jaromír. Všichni, kdo jste
znali našeho obětavého tatíčka,
vzpomínejte s námi. Děkujeme

Dne 5. října 2021 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana 

Jana RUČKY
ýý

 z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomíná

manželka a dcera s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Za vzpomínku děkujeme.

Dne 7. října 2021 si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí 

paní Markéty ČERVENKOVÉ
ýý

 z Divnic
a dne 17. září 2021 by se dožil 75 let

pan Josef ČERVENKA
y

 z Divnic.
Dne 2. září 2021 uplynulo 12 let 

od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Dne 23. října 2021 uplyne 
1. smutný rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan Karel SVÁROVSKÝ
y y py p

 z Lipové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera 
Hana s rodinou. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Dne 8. září 2021 jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí 

paní Anny STUDENKOVÉ
ý

.
Dne 14. září 2021 jsme si připomněli 

5. smutné výročí úmrtí 
pana Jana STUDENKY.

Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi. Synové Jan, 

Pavel, Petr, Robert, Radek
a neteř Anička s rodinami.

NAROZENÍ – SRPEN
Vojtěch a Aneta Fuskovi – syn Nikolas
Tomáš a Monika Kováčovi – syn Matěj
Ondřej a Michaela Studénkovi – syn On-
dřej
Michal Milo a Daniela Vítková – syn Mi-
chal
Lukáš a Alena Sudkovi – syn Albert
Jaroslav a Jolana Manovi – dcera Olivie
Pavel Zavadil a  Lucie Blahová – dcera
Anna

SŇATKY – SRPEN
Benedikt Múdry a Veronika Kuželová
Petr Werner a Lucie Vašičková
Tomáš Chovančík a Lucie Hubíková 

Společenská kronika Michal Švach a Veronika Klučková
Michal Gabko a Petra Hyžíková

ÚMRTÍ
  1. 8. 2021 Milan Both, 69 let, Slavičín
 2. 8. 2021  Marie Janáčková, 78 let,
  Bohuslavice
 3. 8. 2021  Marie Šuráňová, 88 let, Slavičín
 9. 8. 2021  František Kubíček, 88 let, 
  Slavičín
 16. 8. 2021  Anna Dorušková, 81 let, Lipová
 18. 8. 2021 Ing. Bohumila Bajčíková, 77 let, 
  Trenčín
 20. 8. 2021  MUDr. Věra Omelková, 93 let, 
  Slavičín
 24. 8. 2021  Věra Škubníková, 89 let, 
  Rokytnice
 29. 8. 2021  Vladimír Hubík, 82 let, Slavičín
 30. 8. 2021  Eliška Rudolfová, 88 let, Petrůvka

Jistě jste už zaznamenali změ-
ny, které se během srpna a  září 
udály v budově tradiční slavičínské
lékárny na Horním náměstí. Nově
zrozené jógové studio ZEN se
z původních prostor přestěhovalo
do prvního patra a my jsme moh-
li začít přebudovávat přízemí opět
v lékárnu. Snažili jsme se zachovat
původní dlažbu v ofi cíně, sice nám
to dalo zabrat, ale na výsledek se
přijďte podívat.

Poté se malovalo, uklíze-
lo a  instaloval nábytek, snad
vás interiér naší lékárny osloví 
stejně jako nás. Budeme se těšit
na nové pacienty i potenciální zvě-
davce. Máme co nabídnout! 

Rády bychom také zmínily, že
budova lékárny má nové majitele
a  že všechny ostatní služby jsou
v  budově zachovány (kadeřnictví,
pojišťovna i  výše zmíněné Yoga
ZEN studio). 

Naše lékárna nabízí veške-
ré služby včetně dovozu inkonti-

nenčních pomůcek až k vám domů. 
Klientská kartička je samozřejmos-
tí. Je libo diagnostika pleti? Rádi do-
poručíme vhodnou dermokosmeti-
ku včetně vzorečků na  vyzkoušení.
V nabídce máme pro příznivce ekolo-
gie i BIO kosmetiku, BIO čaje i regio-
nální léčivé přípravky. Věříme, že kaž-
dý si zde najde to své. 

Tímto bychom vás také rády po-
zvaly na  akci kosmetiky Syncare –
dne 5. 10. proběhne u nás v  lékárně 
od 10 do 14 hodin konzultace a dia-
gnostika pleti proškolenou reprezen-
tantkou. Na tuto akci je nutné se ob-
jednat buď na  tel.  č.  777  759  482,
nebo na e-mailu lekarnaslavicin@se-
znam.cz.

Pro pacienty máme vyhrazená
dvě parkovací místa přímo u lékárny
z obou stran budovy (prostor od Na-
dace i  od  nábytku). Přijďte se pře-
svědčit, jestli našemu krásnému ná-
městí nová lékárna sluší. Těšíme se
na vás! Mgr. Naděžda Procházková 

a Hana Sedláčková

Lékárna Na Horním náměstí 
se vám představuje

Podzimní bazárek 
26. – 27. října 2021, 12.00 – 18.00 hodin, Sokolovna Slavičín
Členky základní organizace Českého svazu žen Slavičín pořádají tradiční Bazá-í
rek dětských věcí. Do prodeje budou přijímány pouze věci nepoškozené, čis-
té, sezonní (tj. věci na podzim – zima, letní věci budou vráceny) v počtu 25 ks
na osobu. Seznamy a pořadová čísla k zapsání věcí k vyzvednutí v Městském
infocentru Slavičín od začátku října. Věci k prodeji je nutné opatřit cedulkou dle
instrukcí pořadatelek, cedulku přišpendlit (nepřišívat, nepřipojovat sponkovač-
kou).
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„Postarejte se nám o pacholky a služky a ne 
o  školu měšťanskou!“ I  takové byly reakce “
na  podzimním jednání členů obecního zastu-
pitelstva ve Slavičíně-Mladoticích v  roce 1921 
na návrh školní rady na zřízení měšťanské ško-
ly v obci. Ovšem během jednoho roku se poda-
řilo překonat neshody a 4. září 1922 mohlo být 
zapsáno do měšťanky prvních 93 žáků. Ve tří-
dě 1. A zasedlo do lavic 50 chlapců, do „béčka“ 
chodilo 43 děvčat. Podmínky byly oproti dneš-
ku opravdu hodně rozdílné. Děti se učily 33 ho-
din týdně, důraz se kladl na počty, mateřský ja-
zyk a němčinu. Škola se od začátku potýkala 
s kupou problémů, hlavně s nedostatkem fi nan-
cí. Chyběly peníze na pomůcky a knihy. Školné 
70 – 100 Kčs na žáka nestačilo a okolní obce 
přispívaly jen nerady. Do života školy zasáhla 
krutě i  válka, která vytvořila z němčiny hlavní 
vyučovací předmět. Zděšení mezi učiteli i veřej-
ností vyvolalo zatčení učitele a  tehdejšího ná-
čelníka Sokola Karla Vystrčila přímo v budově
školy 29. září 1941 a jeho následná smrt v kon-
centračním táboře Mauthausen roku 1942. Na-
štěstí se válku podařilo přečkat bez další ztráty 
v učitelském sboru. Konec války se ve škole dal 
poznat například z  toho, že byla zahájena na-
místo němčiny výuka ruského jazyka, činnost 
započaly pionýrské od-
díly a žáci byli směřová-
ni do hornických a hut-
nických profesí, zatímco
dívkám se nabízelo stro-
jírenství a kovoprůmysl.

V  prvních pováleč-
ných letech se měšťan-
ka potýkala s nedostat-
kem prostoru. Muse-
lo se vyučovat v  budo-
vách různě po  Slavičí-
ně (Orlovna, Sokolovna,
internát Svitu…). V  roce
1946 bylo tedy rozhod-
nuto o  výstavbě nové
budovy u  tehdejšího
nově vznikajícího sídliš-
tě Vlára. Plány vypraco-
val baťovský architekt 
František Lydie Gahura, 
který byl odejit z Baťových závodů a pracoval 
jako zemský projektant. Nebyla to jeho jediná 
škola, další návrh z  jeho pera stojí dnes v Bá-
nově a nese jméno tamního rodáka, výsadká-
ře Josefa Bublíka. V červnu 1947 se tedy zača-

lo stavět, ovšem koncem roku musely být sta-
vební práce pro nedostatek fi nancí přerušeny.
Byl hotov pouze suterén a přízemí. Po složitých
jednáních stavba pokračovala až v roce 1951.
Na  její dostavbě se velkou měrou podílela vo-
jenská posádka a zaměstnanci místních tová-
ren Svit a Vlárské strojírny. Díky obrovské pod-
poře veřejnosti a stovkám odpracovaných bri-
gádnických hodin byla nová škola se čtyřiadva-
ceti třídami slavnostně otevřena 5. října 1952.
Byly v ní umístěny všechny třídy 1. – 5. roční-
ku národní školy i 6. – 9. ročníku střední školy,
školní kuchyně i družina mládeže.

Přestěhováním do  nových prostor nastaly
ideální podmínky pro rozvoj zájmových krouž-
ků, které dnes považujeme za  samozřejmou
součást školství. Pro zajímavost: kromě tech-
nického, pěveckého či fotoamatérského krouž-
ku fungoval na tehdejší Škole dukelských hrdi-
nů, jak zněl její ofi ciální název, také kroužek mi-
čurinský. Ředitelem se v roce 1950 stal Franti-
šek Naňák. „Politický tlak na učitele se stále zvy-
šoval. Učitel, i když byl nestraník, musel být re-
prezentantem komunistické společnosti a jejího
životního stylu,“ vzpomínal tehdejší učitel Jan
Pavlacký, který v roce 1958 neprošel prověrkou
okresním výborem KSČ a byl ještě s jedním ko-

legou propuštěn. Deset let pracoval jako dělník
v expedici ve Vlárských strojírnách, až v  roce
1968 se do školy vrátil a zůstal až do důchodu.

Období přelomu 50. a 60. let bylo dobou vel-
kého rozvoje školy, dosáhla počtu žáků k  tisí-

covce a stalo se totéž, co tehdy ve 40. letech
na  měšťance. Budova přestávala kapacitně
stačit. Začalo se tedy se směnným provozem
a zároveň se budovala v akci Z tělocvična, škol-
ní jídelna s kuchyní, šatny, dílny a sociální za-
řízení. 2. května 1965 byla stavba dokončena 
a předána do užívání. Směnování se však stále
týkalo i prvňáčků, což vyvolávalo velkou nespo-
kojenost jak u rodičů, tak u učitelů samotných. 
To vedlo k výstavbě další budovy, kterou dnes
známe pod názvem „dřeváček“. Šlo o šestitřídní 
pavilon přiléhající bezprostředně k novému síd-
lišti Vlára, jehož stavba byla zahájena na  jaře
roku 1968 a otevřen byl v únoru 1969. Náklady
na jeho stavbu činily 625 000 Kčs.

Po  roce 1968 nastoupila normalizace.
Ve  škole byly provedeny pohovory se všemi
pedagogickými pracovníky, kteří byli nestraní-
ci. Na všech úsecích byl obnoven a zvýšen vliv 
KSČ, takže se učitelé zúčastňovali předepsané-
ho ideově politického studia. Pro děti vyučující 
organizovali soutěže s dnes již legračními ná-
zvy, například „Co víš o SSSR?“, „O zemi, kde zí-
tra znamená již včera,“ „Děti, mír a umění“ nebo
„Puškinův památník“. V roce 1971 byla ve ves-
tibulu školy odhalena pamětní deska Karlu Vy-
strčilovi, kterého umučili nacisté v  Mauthau-

senu. Změna na  ředi-
telském postu nastala 
roku 1977, kdy vedení 
školy převzala po  ředi-
teli Naňákovi Marie Bla-
nařová, tehdejší zástup-
kyně. Za  jejího působe-
ní byla dokončena ješ-
tě přístavba jídelny a do-
stavěn třináctitřídní pa-
vilon základní školy, což 
si vyžádalo velkou po-
moc nasazení brigádní-
ků jak z  řad učitelů, tak
i rodičů a žáků.

Ředitelka Blanařová
školu vedla až do  roku 
1990, pak ji nahra-
dil František Štěpánek. 
Škola se po  sametové 
revoluci dočkala i  dal-

ších změn: byla zrušena povinná ruština, zá-
kaz náboženství či povinnost učitelů vést osob-
ní charakteristiky žáků a angažovat se při ná-
boru do  hornictví a  vojenských škol. Do  ško-
ly po  revoluci začaly nastupovat tzv. Husáko-

Základní školu na Vláře navrhl baťovský architekt Gahura

Škola na Vláře se pyšnila skvělými sportovci
Alan Furman, Daniel Kafka, Jarmil Kostka a Lu-
děk Marcaník. ZŠ Slavičín také navštívilo mno-
ho českých i československých reprezentantů
ve sportu, namátkou manželé Zátopkovi, kou-
lařka Fibingerová, světový rekordman v  hodu 
diskem Ludvík Daněk a  další. Přísnou a  kon-
cepční tělesnou výchovu na škole dlouhá léta 
zajišťoval bývalý skokan o  tyči, pan učitel Jo-
sef Beránek.

Jeho práci s  žáky vyzdvihl i  náměstek mi-
nistra školství v  roce 1998 v děkovném dopi-
su, který do školy zaslal. “Chtěl bych poděkovat 
zejména panu učiteli Josefu Beránkovi za  jeho
celoživotní úspěchy v  této soutěži, ale i  jeho
následovníkům, kteří po  jeho odchodu ze ško-
ly v  práci pokračují,” uvedl náměstek Ladislav ”
Malý.  (šim)

Slavičínská ZŠ Vlára dosahovala velkých
sportovních úspěchů, a  to hlavně v  soutě-
ži Pohár československého rozhlasu. Začalo
to absolutním vítězstvím starších žáků v  roce
1981 a poté dalšími výhrami starších i mlad-
ších žáků. Družstvy, která reprezentovala ško-
lu a Slavičín v soutěži, prošlo mnoho nadějných
sportovců. Z atletů to byli například Zdeněk Ku-
bišta, výškař s osobním rekordem 227 cm, kou-
lař Jaroslav Moudřík, sprinter Jaroslav Vincour, 
ligoví fotbalisté Michal a Petr Švachovi, Aleš Ur-
bánek a další.

Dalším významným úspěchem bylo vítěz-
ství starších žáků v Mezinárodním atletickém
čtyřboji v  roce 1987 a postup do fi nále v bul-
harské Varně. Tým školy skončil na  3. místě 
ve  složení Zdeněk Argaláš, Zdeněk Dorničák,
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vy děti, tedy silné ročníky z konce 70. a počát-
ku 80. let. Žáků bylo víc než 1100. Pracoviště 
školy byla celkem čtyři: první stupeň byl v „dře-
váčku“, v nové budově na Vláře a dvě třídy dojíž-
děly do Lipové, žáci druhého stupně měli třídy 
v hlavní školní budově. 

Tuto situaci o dva roky později vyřešilo ote-
vření nové Základní školy Malé Pole, kam ode-
šla část dětí z prvního stupně a počet žáků klesl 
těsně pod tisícovku. Velkou změnou bylo také
zřízení Gymnázia Slavičín, kterému byla převe-
dena budova nového pavilonu. Pro potřeby ZŠ 
pak byly rekonstruovány prostory zrušené škol-
ky na Vláře, odkud musí žáci prvního stupně 
přecházet do jídelny i tělocvičny.

Novým ředitelem školy se stal v  roce 1997 
Petr Navrátil, který ji vede dodnes. Hlavní bu-
dova školy prošla ještě rozsáhlou rekonstruk-
cí v roce 2013, kdy byla zateplena, dostala nová 
okna a barevnou fasádu, což změnilo její více 
než šedesátiletý vzhled. V  červenci a  srpnu 
2013 proběhla v hlavní budově rozsáhlá rekon-

strukce. S cílem energetické úspory a zkrášlení 
prošla škola řadou změn. Díky této rekonstruk-
ci vznikla v přízemí galerie a moderní prostor se
šatními skříňkami pro každého žáka. Další re-
konstrukce za miliony korun bude následovat

v budoucích měsících, aby škola byla přichys-
taná ve špičkové kondici na výroční oslavy, kte-
ré připadnou na příští rok 2022. (šim)

Zpracováno z brožury ZŠ Slavičín
vydané k 50. výročí otevření školy 

Podobně jako v celé zemi se i ve Slavičíně 
začal mladý sport s hokejkami pořádně rozví-
jet až v 90. letech. V podhůří Bílých Karpat a Vi-
zovických vrchů získával fl orbalový oddíl své 
kontury poněkud prozaicky díky partě nad-
šenců. Z prvotního nevinného třískání levných 
holí “za pár šupů” v místní Orlovně se vyvinu-
lo soudržné mužstvo, které si rychle budovalo 
renomé. Nejprve udělali mladí Slavičané díru
do  světa pod hlavičkou tělovýchovné jednoty 
Orel, načež se přestěhovali do značně prostor-
nější sportovní haly.

Od roku 2002 již pod názvem SK Snipers Sla-
vičín, jenž odkazoval k  zálibě členů družstva 
v  palných zbraních, ostřelovali soutěže pořá-
dané Českou fl orbalovou unií (ČFbU). Raketo-
vý vzestup přes několik úrovní vyvrcholil postu-
pem do třetí nejvyšší soutěže v roce 2006. Prv-
ním předsedou týmu se stal teprve osmnácti-
letý Petr Pazdera. Spolu s  dalšími mlaďochy 
Danielem Novákem a Martinem Matějkou stá-
li u zrodu fl orbalové éry ve Slavičíně. V realizač-
ním týmu tehdy působil trenér Milan Valenta,
který posléze přenechal post hlavního trenéra 
Janu Janečkovi. Prvním kapitánem byl Jaro-
slav Málek. 

Vedle mužských celků se však začaly prosa-
zovat také dívky, které si pod křídla vzali man-
želé Milena a  Rudolf Novotní. A  tak zatímco
v  mladších kategoriích docházelo k  pravidel-
nému náboru nových hráček a hráčů, někdejší 
starší žákyně a starší žáci se posouvali do dal-
ší věkové kategorie juniorek a  juniorů. Za nej-
větší úspěch slavičínského ženského fl orbalu je
považované působení v 1. lize juniorek v roce 
2010, kdy byl tým 5. nejlepší v ČR.

Z  vybudované vertikální struktury od  nej-
mladších po nejstarší těží slavičínský fl orbal do-
dnes. Jednotlivé věkové kategorie zažily kvůli 
generačním proměnám různé vzestupy a pády, 
klub jako takový nicméně pořád živě pulzuje, 
a to hlavně díky důrazu na výchovu a trénová-

Florbal ve Slavičíně přinesl úspěchy týmů mužů i žen

ní dětí. Především mužský celek nebyl schopen
v podmínkách stále jen amatérského fungová-
ní setrvat v 2. lize na delší čas. Po několikale-
té době temna se však muži opět zformovali
díky někdejším juniorům a žákům a v roce 2015
vtrhli Snipers znovu do soutěží ČFbU. Po třech
letech konsolidace na krajské úrovni postoupi-
li Slavičané do regionální ligy, v níž působili až
do vypuknutí koronavirové pandemie.

Útlum sportovních aktivit během loňského
i letošního roku nicméně jen prohloubil dlouho-
dobější problémy.

Mužstvo skládající se z  hráčů, kteří věnují 
čas též vysokoškolskému studiu či zakládání 
rodiny, zkrátka již nemohlo déle cestovat za zá-
pasy v dostatečném počtu. Aktuálně tak muži
nepůsobí v žádné organizované soutěži, stále
se ale schází k tréninkům a díky novému dopl-
nění o někdejší žáky doufají, že se za rok budou
moci opět přihlásit do krajské ligy.

Nadále probíhají též tréninky mladších kate-
gorii pod vedením Jakuba Zvoníčka a Petra Vr-
šana. V úterý a v pátek od 15 hod se novým do-
vednostem s děravým míčkem a hokejkou učí 

Pohárové utkání FC TVD 
Slavičín – MK Karviná

VV FC TVD Slavičín tímto děkuje za po-
moc při organizaci pohárového utkání mezi 
FC TVD a  MK Karviná. Toto utkání bylo 
po předchozím zápase s FK Frýdek-Místek
vyhodnoceno jako rizikové. Zejména děku-
jeme Polici ČR ve  Slavičíně, SMS Slavičín
a Městskému infocentru Slavičín, ale hlavně 
mnoha jednotlivcům, bez kterých by nebylo
možné toto utkání zvládnout.

Bronislav Münster, 
místopředseda FC TVD Slavičín

dorostenci s  ročníkem narození 2005 a mlad-
ší a v pondělí a ve středu od 15 hod zase trénu-
jí starší žáci kategorie 2007 a mladší. Do spor-
tovní haly nicméně může přijít kdokoliv, mís-
to se pro zájemce najde vždy. Klíčovou pod-
mínkou je pouze chuť k pohybu. Tak neváhejte
a staňte se novými snipery!

Jakub Zvoníček, Filip Papež
SK Snipers Slavičín
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Poděkování
 Město Slavičín podpoři-
lo akce, realizované v roce
2021 Charitou Slavičín.
Charita Slavičín děkuje městu Slavičín za  fi -
nanční pomoc, poskytnutou k  realizaci akcí.
Díky grantům z dotačního programu města Sla-
vičín Podpora rozvoje kultury v roce 2021 Cha-
rita Slavičín realizuje v letošním roce: Zahradní 
slavnost, Canisterapie – pes terapeutem.
 Charita Slavičín děkuje všem dárcům 
a sponzorům, 
Charita Slavičín děkuje všem dárcům a spon-
zorům, kteří v roce 2021 podpořili činnost orga-
nizace. Děkujeme, že pomáháte s námi.

 Přátelé z lásky, z.s., spolek, který sdružuje
rodiny s handicapovanou osobou, děkuje měs-
tu Slavičín za dotace, které využil na dvě své 
akce. První byl třídenní rekondiční pobyt na ho-
telu Mesit v Horní Bečvě a druhý poznávací den, 
a  to tentokrát za historií do Slavkova u Brna. 
Tam jsme navštívili zámek a přilehlou zámec-
kou zahradu. Pro všechny zúčastněné jsou tyto 
akce vždy povzbuzením a zpříjemněním složi-
tých životních situací.

Zájezd Bukovany, Bzenec
Čtvrtek 7. 10. 2021
PrPrrogogogo raraammmm:m:m:m:mmm:mmm:mmm:m:m::m:m:mmmm p  p p p p pp  rororororroororrohlhlhllllllhlhllhlhlh ídídídídídíídíídídídíddíddídídíddídídkakakkakakkkkkakakakakakkakkakkakkakakakakakkakakkaa k kaple Jana Pavla II. v  BuBukokovavanen ch, 
Bukokokkokoookookokooooookoooooooooovavavavavavvvavavavavavavvvvavvvvv nnnnsnsnsnsnsnnsnsnsnnsnsnnsnsssssssnssssssskýkýkýkýkkýkýkýkýkýkýkýýkkýkýkýkýkýkýkýkýkýkýýkýýkýkýýýýýý mmmmmmmm m mm m mm mmm mmlýlýlýlýlýýýýýýýýlýýlýýýýýýýýýn,n,nn,n,n,,n,,,,,, AAlel jj če kskýcýchh pap noovnvníkíkůů, n návávštš ěva a
viiviviviviviviviiviviiiviviviiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn éééhéhé oooo o ooooooo  skskkkskkleleleeeleleleeleeeleleleeeleeeleeeeepapapapapapapapaapapaaaapapapapappapapappapppaa v v v B BBBBBBBzzzzezezzzzzzzezz ncncncii
OdOdOOOOOOOOOOOdOOO jejeeeezdzdzzzd::::::::::: v v v 77 7 h h hhhhhh ododododoodododododoododododoododoodododoododooodod s  slaaaaaaaavvivvvv čínskéké rradadaa nice
PřPřPřPříjíjíjíjezezezezezzzzzzdddddd:d:ddddd:d:dd:d:dddd:dddddd::::d: cccccccccccccccccccccccccccccccccc a a a v v 191919119919191919119119199999 h h   
CeCCC na: 50505505005050505050555005050505050505005050550550050000000 00 00 00 00000 000 00000000 KčKč ( (auaauuuuuuauuuuutotototototototoototototoooobbbbbbuububbuubuuuuuuuuuuub sssssssssss,s,s,s ooooooooooo o ooběběběběěěběěěěběěběbběěběběběěběěěěd,d,d,ddd,d,d,dd,dddd,d,d,d,d,dd,d,dd,d,d,,d,dd,,,dddd, oo oo oooo o oochchchchhhhhhhhhhhchhhhhhc utututuutttttttttututuutututtutuututututututuu nánánánánánánáánánánáááááááánánáánánánnánánnááánávvkvkvvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkkvkvkvkvkvvkaaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaa aa vívívívívívvívívívvívívvvvvvvívvvív nanananananaananaanaananaa)))))))))))))))))))))))))))))))))))
PřPřPPřPřPřřPřPPPPřPřPPřPřPPřřřPřPřřřřihihihihihihihihhiihihiihhiihhihiihhhláláááááláláláálálááláláláálálláááálááááškškškškškkkkkškškškkkkškkškkkkkyyyyy y yyy yyyyyy aaa vívícece iiiiiiiiiiinfnnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnnfnfnfnfnfnfnfnffn orororoororrorrrorororororororrooooorooro mmamamaamamamaammamamammamamamamamammmaamamammammmaamamammaacícííccícííccíccícícícccícícícícícíccíccíccccícícííícííííííííc :::::::::::: : ::::::::::::::
ěMěMěMěM sttstststskskkkkkkskskskkskskkskkksskééééééééééééééééééééé é éé ééééé éé é é éé ininininiiiiiiininfofofofocececentntn rurur m mm SlSlSlavaavavva ičičičičičínnnínín, , tetetell.l.l 5 55 5577777777777 3333 3334242424224242222224242224244442 222222222222222222 2222222 22515515151115151515511151115151, ,, 7373733737337373737373777373777 77 7777777 7577575777577577777 111 1 1 8787878787878 444444444444444444444444

Yoga studio ZEN
NOVĚ od října: Kurz Hormonální jógy pro ženy (10 lekcí)
a Lekce Jógy pro těhotné (Gravid jóga)
Víkendové akce a pobyty:
- Neděle 3.10. od 09:30–12:00 Úvod do dynamické 
 jógy pro začátečníky 
- Sobota 9.10. od 15:00–17:00 Jóga, detox, trávení 
- Sobota 16.10. od 09:30–11:30 Čchi kung – Osm
kusů brokátu
- Pátek–neděle 22.–24.10. Wellness víkend s jógou
 na zámku Wichterle
 Sobota 30.10. od 15:30–17:30 Jógou proti 
 stresu – techniky pro každý den
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Město Slavičín Vás zve na výstavu

ZVĚTŠENINY
Josef Koňařík, fotografi e, Galerie Radnice, 1. 10. – 31. 12. 2021
Otevřeno dle provozu městského úřadu
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Prodám domácí brambory, cena 1 kg za 15 Kč. Tel. 603 506 499
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577  341  481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín
Akce pro veřejnost:
 Pátek 1. 10. – 30. 10. Tak jsme tu žili aneb 
50.–60. léta objektivem Ladislava Slámečky st.

Výstava fotografi í slavičínského rodáka a foto-
grafa Ladislava Slámečky st. u příležitostí 100.
výročí jeho narození. 

Výstava bude k  vidění v  knihovnické galerii
v půjčovní době.
 Pátek 1. 10. – 30. 10. Můj život v čase bez-
časí. Výstava výtvarné a  fotografi cké tvorby 
účastníků stejnojmenné soutěže. Výstavu lze
zhlédnout v galerii knihovny, v její půjčovní době 
nebo po telef. domluvě.
 Pátek 1. 10. – 30. 10. Významné osmičky 
v českých dějinách 20. století. 

Výstava připomíná čtyři události, které se sta-
ly důležitými mezníky v  dějinách Českosloven-
ska 20. století, neboť zásadním způsobem ovliv-
nily lidské životy, ale také formování společnos-
ti jako celku.

Je možné si ji prohlédnout ve vestibulu knihov-
ny v půjčovní době.
 Pátek 1. 10. Osobní poplach Josefa Holc-
mana. Autorské čtení zlínského spisovatele 
z jeho knihy.

Určeno seniorům a  veřejnosti u  příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů. V  pořadu vystou-
pí cimbálovka Vincúch z Valašských Klobouk. 
Pořádáno ve spolupráci s Osadním výborem Ne-
všová a Klubem seniorů Nevšová.

Začátek: 16.30 hodin, Kulturní dům Nevšo-
vá. Vstup volný!
 Čtvrtek 7. 10. Senegal. Cestovatelská před-
náška Lenky a Václava Špillarových.

Nepříliš známou africkou zemi, plnou ba-
rev a baobabů a  také desítky jejích mnoha po-
dob vám cestovatelé přiblíží jak svými postře-
hy z cest po této výjimečné exotické krajině, tak
i spoustou skvělých fotografi í.

Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup vol-
ný!
 Pondělí 11. 10. Autorské čtení luhačovické-
ho spisovatele Radomila Kopa z jeho nové kni-
hy s názvem Politický turista.

Autor nás seznámí s dějem své nové knihy, po-
jednávající o komplikovaném milostném vztahu 
dvou mladých lidí, které na mnoho let rozdělila 
2. světová válka a poté období temné totality pa-
desátých let minulého století.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny. Vstup volný!
 Čtvrtek 14. 10. Slavičínská Madona – nové 
poznatky.

Přednáška místního badatele Marka Semely 
o poznatcích k reliéfu Madony s Ježíškem a ma-
lým sv. Janem Křtitelem (umístěnému na zámku 
Wichterle), a  také o souvislostech s mariánský-
mi reliéfy v Kvasicích a na Barborce u Buchlovic. 
O převoz vzácné starožitnosti do Slavičína a za-
sazení do zdi zdejšího zámeckého schodiště se 
zasloužila Marie, rozená hraběnka Clam-Martini-
cová, od  jejíhož narození letos uplynulo 150 let.

V pořadu bude zmíněn i jeden aktuální objev tý-
kající se slavičínské historie

Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup vol-
ný!
 Pondělí 18. 10. Posílení protivirové imunity.

Přednáška odborné terapeutky Aleny Hlavico-
vé s  tematikou, jak se úspěšně vyrovnat nejen 
s koronaviry, ale i o posílení imunity v podzimním 
období pomocí přírodních antivirotik a léčebných 
postupů alternativní medicíny. 

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny. Vstup volný!
Čtvrtek 21. 10. Babské rady! Zábavná show 
Jiřího Kokmotose, moderátora ČRO Brno a Jar-
ky Vykoupilové, autorky knihy Babské rady.

V pořadu vystoupí cimbálová muzika Ohnica 
z Uherského Hradiště, která bude po  jeho skon-
čení pokračovat hodinovým koncertem.

Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup vol-
ný!
Středa 27. 10. Kyrgyzstán – v zemi nomádů 
a nebeských hor. 

Přednáška a fotoprojekce cestovatele Micha-
la Štěpánka, se kterým proputujeme spolu část 
Kyrgyzského a  Kungejského Alatau, zažijeme 
spousty zajímavých situací, navštívíme dvě nej-
větší jezera v zemi a cestu zakončíme v hlavním 
městě, kde nasajeme atmosféru, vůně a  chutě 
v rušném bazaru. 

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny. Vstup volný!

Akce pro seniory:
Pondělí 4. 10. 9.00 – 11.00 Zahájení zim-
ního semestru Virtuální univerzity třetího věku 
pro seniory. Výuka VU3V probíhá pod záštitou 
České zemědělské univerzity v Praze.

Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce, poplatek za  semestr (6 kurzů) činí 
300 Kč

Téma zimního semestru: Mistři evropského 
barokního malířství 17. století

Výuka se bude konat 1x za  14 dnů, vždy 
v pondělí od 9.00 do 11.00 hodin

Místo konání – sál v  1. podlaží městské 
knihovny. Zde budou sděleny podmínky studia 
a podrobnosti o výuce novým zájemcům i absol-
ventům předchozích kurzů. V případě nejasnos-
tí nás kontaktujte na emailu nebo telefonicky, pří-
padně osobně.
Paměťový trénink a mozkový jogging – po-
kračování. 

Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akredito-
vaná lektorka 3. stupně z České společnosti pro 
trénování paměti a mozkového joggingu. Kurzy 
se budou konat každé úterý od 9.00 do 10.30 
hodin, nezbytné je přihlášení předem, telefo-
nicky nebo emailem. 

Rozpis kurzů: 21. 9., 27. 9. (pondělí – náhra-
da za st. svátek), 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10.

Srdečně vás zveme do  městské knihovny 
v době tradičního celostátního Týdne knihoven, 
probíhajícího od 4.10. do 8. 10.! Pořady Týdne 
jsou určeny všem generacím.

Program:
 Pondělí 4. 10. 9.00 – 11.00 Zahájení zim-
ního semestru Virtuální univerzity třetího věku
pro seniory
13.00 – 15.00 Průvodce online katalogem
knihovny. Rychlokurs pro zájemce (probíhá 
všechny říjnové pondělky, je potřebné objedná-
ní předem)
 Úterý 5. 10. Korzo mezi knihami – Den ote-
vřených dveří v knihovně!

V  tento den platí amnestie na  registrační po-
platky, čtenáři se mohou do knihovny registrovat 
ZDARMA! Děti a mládež od 6 do 15 let mají regis-
traci zdarma po celý říjen!
Program:
9.00 – 10.30 Paměťový trénink a mozkový jo-
gging pro seniory
13.00 – 16.00 Tvoření pro radost. Nápaditá díl-
nička pro děti s rodiči i prarodiči.
13.00– 16.00 Písmenkové rébusy. Určeno dě-
tem mladšího školního věku
13.00– 16.00 Záhady přírody. Kvizy pro starší 
děti a mládež
18.00 – 20.00 Veselosti nikdy dosti aneb průlet
humoristickou četbou.
Tradiční večerní posezení mezi  knižními regá-
ly s tématikou humoristického žánru a jeho sou-
časných i klasických autorů. Součástí  je i exkur-
ze po celé knihovně, od sklepení až na po výstav-
ní galerii. Navštívit lze i studovnu  MUDr. Lumíra 
Horáka s historickými svazky. Od návštěvníků ví-
táme v diskuzi náměty na  vylepšení knihovních
prostor i náměty na nové, zajímavé aktivity. Malé
občerstvení zajištěno.
To NEJ z dětských příběhů. Výstava nových dět-
ských titulů z beletrie i encyklopedií.
Krásná je literatura…Celodenní výstava aktuál-
ních bestsellerů a jejich prezentace.
 Středa 6. 10. 13.00 – 14.00 Detektivní zá-
hady Šerloka Koumese. Určeno dětem ze škol-
ních družin.
13.30 – 15.30 Služby Charity Slavičín pro seni-
ory. Beseda s Bc. Magdou Zubkovou.
Určeno Klubu důchodců.
 Čtvrtek 7. 10. 9.00 – 11.00 Malovánky, vy-
střihovánky a  papírové hrátky pro nejmenší.
Kreativní dílnička pro rodiny s dětmi.
15.00 – 16.30 Veselé čtení s Nezbedníčkem. 
Po delší pauze Vás i s vašimi nejmenšími přiví-
tá oblíbený, popletený skřítek, který si pro děti 
připravil spoustu soutěží a her na koberci a také
představení nové knížky ze své domácí knihov-
ničky. Malé občerstvení zajištěno.
 Pátek 8. 10. 9.00 – 10.00 Pohádky za kni-
ho–vrátky. Interaktivní dopolední program pro 
děti z MŠ.
13.00 – 15.00 Deskoherna pro malé školáky
13.00 – 15.00 Mandaly pro malé i velké. Výtvar-
ná dílna podle předloh.
13.00 – 15.00 Facebook pro starší a pokroči-
lé. Lekce orientace na facebooku a jak si vytvo-
řit svůj FB profi l. Probíhá všechny říjnové pátky, je 
nezbytné objednat se předem. 
Těšíme se na  vaši návštěvu nejen v  Týdnu 
knihoven, ale i po celý měsíc říjen!


