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Vážení a  milí spoluobčané, dostali jste ně-
kdy ve škole nebo v životě za šest? Že ne? Já
ano! Takovou známku jsem dostal od anonymní 
tazatel(ky) v rubrice Ptejte se starosty, které se 
nelíbí nově opravený sjezd v ulici Na Zastávce 
k jedné z bytovek.

Radost z  těžce vylobbovaných tří milionů 
korun z  ministerské dotace tak zkalila zdán-
livá maličkost – nespokojený občan. Důvo-

Zpěvák, ale také moderátor a  vinař. 
Znalci moravské lidové hudby se s osob-
ností Jožky Šmukaře setkávají už několik 
desetiletí. 

Mladého Jožku i  jeho bratry přivedl 
k  hudbě otec. Záhy po  ukončení studia 
na  hotelové škole nastoupil Jožka Šmu-
kař do dechové kapely Moravanka a poslé-
ze se hudba stala jeho celoživotní profesí. 
Právě s Moravankou prožil období její nej-
větší slávy, kdy v osmdesátých letech pod 
vedením Jana Slabáka hrála Moravanka 
dvojité koncerty a často navštěvovala i za-
hraničí. 

Po několika letech se stal spoluzaklada-
telem Moravěnky, jejíž repertoár sestával 
z  jemnějších, melancholičtějších melodií. 

dy k nespokojenosti jistě každý z nás nalezne, 
a nemusí chodit daleko. Další vlna onemocnění 
covid-19, která opět ovlivňuje také život ve Sla-
vičíně, zdražování energií a  zboží nebo povo-
lební nejistota způsobená zcela novými okol-
nostmi, které náš stát ještě v novodobé historii 
nezažil. 

Máme však také důvod ke spokojenosti nebo 
dokonce k  radosti? Sám jsem si ho pro ten-

to měsíc našel v  jedné zdánlivé drobnosti –
na podzim výrazně rozšíříme zeleň uvnitř měs-
ta – a to celkem o 131 dalších stromů.

Stromy přinášejí stín nad ve městě a vytvářejí 
správné mikroklima. Přeji Vám všem v moři ne-
jistot a  těžkostí také alespoň pár drobných ra-
dostí! 

 Pěkné podzimní dny přeje
Tomáš Chmela, váš starosta

Během své kariéry se věnoval také cim-
bálové muzice.

Popularitu mu přineslo účinková-
ní v  televizi a  rozhlase, kde modero-
val mnoho pořadů o folklorní a decho-
vé hudbě. Diváci a posluchači ho znají 
jako skvělého zpěváka, ale také usmě-
vavého, veselého Moraváka, který vždy 
uměl užívat života.

Zvučný tenor Jožky Šmukaře s  do-
provodem jeho cimbálové muziky zazní 
v pořadu S písničkou jde všechno líp,
který se uskuteční v pátek 5. listopadu 
od 17 hodin v sále Sokolovny. Sál bude 
ve stolové úpravě, vstup na akci je zdar-
ma. Jitka Pfeiferová, 

Městské infocentrum Slavičín

S písničkou jde všechno líp je poselstvím 
hudebního pořadu Jožky Šmukaře
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Nahrazení nevyhovující a  přestárlé zeleně 
ve městě je cílem nového projektu, který rozjelo 
město Slavičín. Jmenuje se Revitalizace sídel-
ní zeleně. Konkrétně to znamená, že se během 
následujících měsíců bude vysazovat 131 stro-
mů v nejrůznějších částech města. Jde o dva-
náct lokalit, například cestu ke koupališti, par-
koviště u hřbitova, na Vláře u budovy 1. stup-
ně základní školy, v Hrádku u bytovek u školky 
nebo v Divnicích u hřiště. Doplněním dřevin do-
jde k zastínění přehřívaných ploch a úpravě mi-
kroklimatu ve městě včetně vytvoření podmí-
nek pro retenci vody.

Díky výsadbě a úpravě zeleně by se měl vy-
tvořit životní prostor pro drobné živočichy, což 
povede ke zvýšení biodiverzity. Stromy také za-
fungují jako bariéra pro snížení prašnosti. Ze-
leň ve Slavičíně je v rukách odborníků a doslova 
pro každý strom je vedena podrobná evidence 
o jeho poloze, zásazích, stáří a stavu z hlediska
bezpečnosti. Projekt povede k posílení ekolo-
gické stability vytvářením nových a propojením 
stávajících prvků zeleně. Odborníci provedou 
ošetření zeleně na  ploše větší než 2 hektary. 
Projektované zásahy se týkají především sta-
bilizace dřevinných vegetačních prvků a zajiš-
tění jejich dlouhodobé existence. Důraz je kla-
den i na péči o mladší věková stádia k zajištění 
dlouhodobě stabilního rozvoje pěstebního tva-
ru. Součástí projektu je i rozvojová péče. Obča-
né proto nemusí mít strach, že by nově vysáze-
né stromy v následujících letech chřadly. Z do-
tace bude totiž hrazena například zálivka.

Celkové náklady budou dosahovat zhruba 
2 milionů korun vč. DPH a ze 75 % budou po-
kryty z evropské dotace – Operační program Ži-
votní prostředí. Tomáš Chmela, starosta

Slavičín se zazelená. Odborníci dosadí přes 100 stromů uvnitř města

Koncem října vypukla dlouho připravovaná 
první etapa obnovy sběrného dvora u kotelny 
na Malém Poli. Jejím principem bude adapta-
ce nevyužívaného sektoru kotelny na sklad dru-
hotně upotřebitelných předmětů z domácností 
– tak zvané re-use centrum (anglický termín, čti 
ryjús). Tento prostor vznikne stavebními úpra-
vami prostoru, který dříve sloužíval ke sklado-
vání uhlí v kotelně. Ta však už plně využívá bio-
masu – dřevní štěpku. Součástí investice bude 
také demolice přístavby, která sloužila jako ná-
sypník na uhlí. Abychom při rekonstrukci postu-
povali maximálně šetrně, demoliční suť odbor-
ná fi rma rozdrtí a dále využije na vyrovnání pod-
lahy v interiéru budoucího skladu.

Re-use centrum je vlastně místo, kam budou
moci občané donést ještě použitelné věci z do-
mácností, které by jinak skončily v  kontejne-
rech na objemný odpad. Klasicky se může jed-
nat o upotřebitelný nábytek, sportovní vybave-
ní, neupotřebený stavební materiál, předměty 
vybavení domácnosti atd. Co někdo chce vyho-

Město dá použitým věcem druhou šanci 
dit, může druhý potřebovat. Takto dojde ke sní-
žení množství objemného odpadu, který město
jinak vozí k uložení na skládku a je čím dál více
zpoplatňován.

V současnosti město připravuje také druhou
etapu rekonstrukce, která se bude týkat vněj-
šího prostoru sběrného dvora. Cílem je zvýšit
jeho kapacitu a upravit jej do moderní podoby.
Celý provoz by měl být postupně digitalizován,
lépe evidován a snímán kamerami. Do sběrné-
ho dvora totiž může být uložen pouze odpad
vyprodukovaný fyzickými osobami s  trvalým
bydlištěm ve Slavičíně (tzn. včetně Hrádku, Div-
nic a Nevšové). Ostatní odpad, tedy ten, který
vyprodukují podnikatelé nebo občané jiných
obcí, musí být zlikvidován v souladu se záko-
nem o odpadech. Podnikatelé si musí vše sa-
mostatně uhradit v  rámci smluvní spolupráce
s odpadovou společností, občané jiných obcí 
pak musí svůj objemný odpad zlikvidovat dle
pravidel těchto obcí.

Tomáš Chmela, starosta

Hledáme stánkaře 
ze Slavičína
Prodejci ze Slavičína, kteří by se rádi zapo-
jili do  trhů při Rozsvícení vánočního stro-
mu v pátek 3. prosince, mohou kontaktovat 
paní Studeníkovou z Městského infocentra 
Slavičín (tel. 737 751 874), která s nimi do-
hodne podrobnosti prodeje.
Především vítáme prodejce vlastních ruko-
dělných výrobků (výrobky ze dřeva, šité vý-
robky, dekorace atp.).

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 10. 11.
plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 23. 11.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 
1. 11., 15. 111.
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Slavičín – město bikerům (za)slíbené
Tak nějak by se dal nazvat příběh, který jsme 

společně s městem Slavičín začali psát na jaře 
tohoto roku. Tehdy se u nás zrodil nápad vybu-
dovat ve Slavičíně trail park pro cyklisty.

Věděli jsme, že výstavba trailových tras není 
jednoduchá a  je potřeba zajistit spoustu věcí. 
Od vytipováni správné lokality, získání souhla-
su majitele pozemků, až po samostnou výstav-
bu, fi nancování nebo následnou budoucí udrži-
telnost stezek.

 Zpětně musíme říct, že vše klaplo na výbor-
nou. I  díky velmi vstřícnému přístupu města, 
které nápad ihned oslovil, jsme společně na-
šli jak pozemky pro stavbu, tak i fi nanční pod-
poru z participativního rozpočtu města. Založi-
li jsme proto spolek, oslovili místní komunitu bi-
kerů s žádostí o pomoc a možností zapojit se 
do projektu a začali krok po kroku psát příběh 
Slavex Trails. 

To hlavní, co nás však od počátku všechny 
spojuje, je společná energie a snaha stezky vy-
budovat. Přesvědčili jsme se o tom již na první 
společné brigádě, která proběhla začátkem říj-
na. Na pomoc přišli dobrovolníci nejen ze Slavi-
čína. Byli jsme upřímně dojati, když na nás ráno
čekala parta nedočkavců s pracovním nářadím 
a s chutí pustit se do práce.

A na co že se ve Slavičíně mohou cyklo nad-
šenci těšit? V první fázi výstavby na dva trai-

ly v  lokalitě Hrádek. První charakterem spí-
še fl owtrail s menší náročností plný klopenek,
a  boulí. Druhý pak náročnější trail, kde nebu-
de nouze o větší skoky, lavice, drop nebo wall-
ride. Chceme, aby areál nabídl zábavu pro ši-
roké spektrum jezdců. V  budoucnu bychom
pak rádi traily rozšířili jak o případné další tra-
sy a nové zábavné prvky, tak o navazující aktivi-
ty, jako jsou bike kurzy, společná setkání apod.

Součástí areálu by měla být také relax zóna
pro bikery. V blízké době taky spustíme webo-
vé stránky se všemi potřebnými informacemi.
Otevření trailů pak plánujeme na jaře 2022.

Slavičínským bikerům proto můžeme slíbit, 
že se už na  jaře budeme společně potkávat
na místních trailech. Rádi vás uvidíme. Proto-
že kolo je radost!

Slavex Trails z.s.

Na konci listopadu tohoto roku oslavíme prv-
ní neděli adventní. První prosincový pátek tra-
dičně patří velké události – Rozsvícení vánoč-
ního stromu na  Horním náměstí, které je le-
tos plánováno na 3. prosince. Budoucí vánoč-
ní strom je vybraný, zatím se nachází na zahra-
dě soukromého domu v blízkosti Zámeckého
parku.

Celodenní jarmark s  doprovodným progra-
mem se uskuteční na dvou místech, jedním je
tradičně Horní náměstí a druhým prostranství 
před slavičínskou radnicí. Na obou místech na-
leznete tradiční stánky s adventním či vánoč-
ním zbožím, rukodělnými výrobky a  také ob-
čerstvením v podobě svařáku, punče a dalších 
pochutin. Opět se můžete těšit na horký Slavi-
mošt.

Na  prostranství u  radnice proběhne na-
víc prodej zabijačkových specialit. K poslechu 

Advent ve Slavičíně je za dveřmi – co nás čeká v prosinci?

Slavičín rozšiřuje parkovací místa na sídlišti i pod zámkem

zde bude hrát cimbálová muzika. Od 14.30 ho-
din vystoupí u  radnice zpěvák Pavel Novák,
který svým vánočním programem bude bavit
nejmenší návštěvníky.

Už dopoledne se na Horním náměstí na vel-
kém podiu představí se svými vystoupeními
děti z mateřských a základních škol a gymná-
zia a  také děti navštěvující kroužky na  DDM.
Hlavním bodem programu bude od 15.30 ho-
din vystoupení kapely Dixie Vojenské hudby
Olomouc. 

Další doprovodný program bude probíhat
také v Městském muzeu Slavičín a na Orlovně.

V  17 hodin po  slavnostním rozsvícení vá-
nočního stromu vypukne velkolepý ohňostroj
a večer zakončí svým muzicírováním pod vá-
nočním stromem Cimbálová muzika Slavičan.
Program je prozatím předběžný, během příprav
může být drobně pozměněn.

Na  adventní i  vánoční období je plánova-
ná celá řada akcí. Namátkou Adventní koncert 
Lenky Filipové v sobotu 4. prosince, rozsvícení 
vánočních stromů v místních částech, koncerty
a vystoupení žáků místních škol či výpravná vá-
noční výstava v Městském infocentru Slavičín.
Pořadatelé také připravují tradiční štěpánskou
zábavu Kotárfest. Pomyslnou tečkou za tímto
obdobím a  zároveň slavnostním vykročením
do nového roku bude Novoroční koncert, který
plánuje město Slavičín ve spolupráci s Pěvec-
kým sborem Cantare na neděli 2. ledna.

Takto vypadá plán, jehož realizace však bude
závislá na  epidemiologické situaci a  případ-
ných opatřeních. Více informací ke všem akcím
se dočtete v prosincovém čísle Slavičínského 
zpravodaje.

Jitka Pfeiferová, 
Městské infocentrum Slavičín

Osmadvacet nových parkovacích míst prá-
vě vzniká na ulici Dlouhá na sídlišti Malé Pole. 
Začalo se s frézováním krajnice u panelových
domů, kde pod stromy budou nová podélná 
místa k parkování.

Práce na  silnici budou prováděny tak, aby
zůstala stále průjezdná. Po dokončení vznikne
osmadvacet podélných míst ke  stání. Vzhle-
dem k tomu, že je ulice Dlouhá na dnešní po-
měry hodně široká, bude i  po  přidání parko-
vacích míst průjezdná oběma směry. Výstav-
bu parkovacích míst hradí město ze svého roz-
počtu, jde o částku 1,7 milionu korun bez DPH.

Parkování zde vznikne při zachování obou-
směrného provozu na místní komunikaci a za-
chována bude také stromořadí, které podélně
ulici lemuje.

Další parkoviště chce Slavičín dobudovat
také v  lokalitě u Zámeckého parku. Jedná se
o  zásadní přestavbu stávající neutěšené par-
kovací plochy pod hotelem Zámek Wichterle.
Vzhledem k  blízkosti Zámeckého parku bylo
navrženo moderní vsakovací parkoviště, kte-
ré pomůže k  lepšímu hospodaření s  dešťo-
vými vodami v  intravilánu. V místech u veřej-
ných toalet, kde nové parkoviště nahradí to pů-

vodní, začaly práce v říjnu. Potrvají dva měsíce
a na jeho konci by mělo stát u parku parkoviš-
tě pro 18 aut včetně zapuštěného vsakovacího
tělesa pod ním.

Cílem této aktivity je pomoci Slavičínu
v adaptaci na  změnu klimatu. Projekt je hra-
zen ze 70 % z Operačního programu EU Životní 
prostředí a celkové náklady přesáhnou 3 milio-
ny korun bez DPH. (tz)



4

Jste tvůrčí a nadšení pro práci ve prospěch
města a veřejnosti? Máte příjemné vystupo-
vání a rádi pracujete s lidmi? Baví Vás ob-
last staveb a rozvojových projektů zaměře-
ných na veřejný prostor, dopravu nebo život-
ní prostředí? Pokud odpovídáte kladně na
tyto záludné otázky, máte dobré předpokla-
dy pro naše pracovní pozice:
Vedoucí odboru investic
Co požadujeme? 
Schopnost vést a koordinovat tým, elán učit
se novým věcem, nebát se přicházet s no-
vými nápady, komunikovat s občany. Výho-
dou je znalost problematiky veřejných zaká-
zek, stavebních rozpočtů nebo projektového
fi nancování. Uvítáme také praxi či vzdělání v
oboru stavitelství nebo projektového řízení. 
Co nabízíme?
Pracovní poměr na dobu neurčitou, přípla-
tek za vedení, 5 týdnů dovolené, osobní pří-
platek, pravidelné odměny, příspěvek z fon-
du zaměstnavatele, bezúročné návratné
půjčky; v případě potřeby nabízíme také slu-
žební byt po dobu trvání pracovního pomě-
ru.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz
nebo u starosty města Tomáše Chmely, 603
708 068.
Referent stavebního úřadu
Co požadujeme?
Vztah k oblasti veřejné správy a stavitelství,
minimálně úplné středoškolské vzdělání.
Pečlivost a příjemné vystupování. Výhodou
je vzdělání v oboru stavitelství, popř. v pří-
buzných oborech.
Co nabízíme? 
Pracovní poměr na dobu neurčitou, osobní 
příplatek, 5 týdnů dovolené, pravidelné od-
měny, příspěvek z fondu zaměstnavatele,
bezúročné návratné půjčky; po dohodě na-
bízíme také služební byt po dobu trvání pra-
covního poměru.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz
nebo u tajemníka města Luďka Latináka,
603 230 205.
Termín podávání přihlášek u obou pracov-
ních pozic: 
Doručením na podatelnu města Slavičín –
radnice, Osvobození 25, 763 21 Slavičín do
15. 11. 2021 do 12 hodin.

Zastupitelstvo města Slavičín na svém říjno-
vém zasedání vyhlásilo dotační programy, kte-
ré mají za cíl podpořit místní občany a zájmo-
vá sdružení v jejich vlastní iniciativě.

Konkrétně se jedná o oblast kultury, sportu, 
životního prostředí a mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže. Celkem bude vyčleněno 800 tisíc
korun. Věříme, že díky dotačním programům,
které budou poskytnuty z městského rozpoč-
tu, vznikne spoustu zajímavých projektů pro
všechny generace.

Podpora sportovní a  tělovýchovné činnos-
ti v  roce 2022 – tento program je určený pro
všechny spolky, organizace, jednotlivce zajiš-
ťující celoroční činnost případně jednorázové
sportovní akce, jako jsou turnaje, závody, pře-
bory, mistrovské zápasy, exhibice.

Podpora rozvoje kultury v roce 2022 – cílem 
tohoto programu je zajištění kulturních a spo-
lečenských aktivit. Např. podpora řemesel, li-
dových tradic jako je pletení košíků, malová-
ní vajec, vystoupení alternativních hudebních
a divadelních uskupení, divadlo pro děti, spole-
čenské aktivity seniorů a jiné.

Podpora aktivit v oblasti životního prostře-
dí v roce 2022 – program pro zajištění činnos-
tí a organizaci akcí zaměřených na ochranu ži-
votního prostředí, činností spojených s ochra-
nou přírody a  krajiny (např. obnova a údržba
studánek, výsadba stromořadí), péče a  chov

Město vyhlásilo dotační programy na rok 2022
volně žijící zvěře, stabilizace a  zvýšení počtu
včelstev, zkvalitnění jejich chovu společně se
zvýšením opylovací služby rostlin ve slavičín-
ském regionu.

Podpora mimoškolních aktivit dětí a  mlá-
deže v  roce 2022 – tento program je určen
pro školy a školská zařízení, které působí v na-
šem městě a nejsou jím zřízeny. Jedná se ze-
jména o  podporu celoroční činnosti zájmo-
vých kroužků, kulturních a environmentálních
aktivit a akcí pro děti a mládež, spolupráce se
zahraničními školami a jiné.

O poskytování fi nančních prostředků z roz-
počtu města lze požádat od  22. listopadu
do 15. prosince, a  to pouze elektronicky. Po-
třebné formuláře elektronické žádosti budou
dostupné na webových stránkách města Sla-
vičín (www.mesto-slavicin.cz). Pokud by měl
žadatel problémy s vypsáním žádosti, budeme
připraveni mu pomoci.

Více o  jednotlivých programech a  obec-
ných pravidlech pro poskytování dotací měs-
tem Slavičín můžete zjistit na webových strán-
kách města.

Bližší informace: Bc. Jana Latináková, odbor
ekonomický Městského úřadu Slavičín, tel.:
577  004  833, e-mail: latinakova@mesto-sla-
vičín.cz.

Monika Hubíková, místostarostka

Už několikrát jste si mohli ve zpravodaji pře-
číst o  projektu Chytrý Slavičín. Díky článkům
víte, že jsme pořídili v  rámci projektu aplika-
ci Mobilní rozhlas či studii o zadržování vody
v  krajině. Projekt přinese městu celou řadu
chytrých řešení, ale hlavním výstupem je vznik
klíčového dokumentu pro rozvoj města – „Stra-
tegie Chytrý Slavičín“ včetně komunikační stra-
tegie. Právě Strategie Chytrý Slavičín je nyní 
ve fi nální fázi a považujeme za velmi důležité
Vám tento dokument představit na  veřejném
projednání. Akce se uskuteční 23. listopadu 
2021 v sále Sokolovny ve Slavičíně od 16.30

Chytrý Slavičín? Jdeme do fi nále s rozvojovou strategií…
hodin. Kompletní Strategie bude před pro-
jednáním k  dispozici k  náhledu na webových 
stránkách města Slavičín. Dokument bude 
možné připomínkovat také elektronicky. Věří-
me, že pokud chceme být opravdu „chytrým“
a moderním městem, tak potřebujeme kvalit-
ní rozvojový dokument, který nám bude udá-
vat správný směr a pomůže nám do budouc-
na efektivně čerpat fi nance na rozvojové aktivi-
ty. Takovým dokumentem bude i díky Vaší po-
moci Strategie Chytrý Slavičín. Budeme se tě-
šit na Vaše náměty a konstruktivní připomínky.

Za celý zpracovatelský tým Zuzana Matulová

Nové Kotlíkové dotace 2022
POZOR: Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit 

zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, kte-
ré nesplňují alespoň 3. emisní třídu!

Od 11. 10. 2021 je spuštěn Dotazníkový prů-
zkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kra-
ji pro rok 2022 (dotazníkový formulář neboli tzv.
předžádost) pro nízkopříjmové skupiny žadatelů 
s tím, že první vlna sběru potrvá do 31. 12. 2021. 
Vyplnění formuláře nezabere více než 5  minut 
a nezavazuje k následnému podání žádosti o kot-
líkovou dotaci v roce 2022.

S  přípravou dotazníkového formuláře (tzv. 
předžádosti) Vám mohou pomoci mj. i  pra-
covníci místní akční skupiny Luhačovské Zá-
lesí, a to v pondělí 8. listopadu 2021 od 14.00 
do 16.30 hodin v budově radnice ve Slavičíně
(foyer). Pro další informace se můžete obrátit na 
tel.: 577 043 411 (kotlíková linka)
e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz
web: https://kotliky.kr-zlinsky.cz

Konzultační den pro fi rmy 
a podnikatele

Podnikáte a chtěli byste Váš business dále roz-
víjet? Chcete prorazit na zahraničních trzích? Nebo 
máte zajímavý nápad a rádi byste začali podnikat? 
Hledáte informace o možnostech podpory Vaše-
ho podnikání z evropských či národních zdrojů? 
Právě pro Vás připravujeme Konzultační den 
ve Slavičíně. 22. listopadu 2021, od 13.00 hodin, 
budova radnice Slavičín v horní zasedací míst-
nosti (2. NP). Aktuální informace o možnostech 
podpory Vám představí zástupci institucí:
 Agentura pro podporu podnikání a  investic 
CzechInvest
 Agentura pro podnikání a inovace
 Technologická agentura ČR
 Technologické inovační centrum s. r. o.
Účast na akci je bezplatná. V případě zájmu jsou 
po předchozí domluvě možné individuální konzul-
tace. Případné dotazy včetně přihlášení: Zuzana 
Matulová, matulova@mesto-slavicin.cz

Městský úřad hledá 
posily týmu!

Informace pro občany 
k odškodnění za výbuch 
muničních skladů

Město Slavičín intenzivně komunikuje 
s Ministerstvem vnitra nad termíny infor-
mačních schůzek s pracovníky minister-
stva k vyplňování odškodňovacích formulá-
řů. Ačkoliv budou velmi jednoduché, chce-
me i tímto vyjít občanům vstříc. Do uzávěr-
ky Slavičínského zpravodaje jsme však bo-
hužel termíny neznali – proto budeme infor-
movat operativně: webové stránky, mobilní 
rozhlas, městský rozhlas, sociální sítě atd. 
Děkujeme za pochopení.
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Všichni pociťujeme, že se během roku mu-
síme vypořádávat s  většími výkyvy v  tep-
lotách  i  delšími obdobími  sucha,  než 
tomu  bylo  v  dřívějších dobách.  Také přívalo-
vých dešťů, které rychle z krajiny odtečou pryč, 
je nebývale více než dříve. Řešit tento problém 
bude muset každý z nás jako jednotlivec, rodi-
na a v neposlední řadě se s tímto problémem 
bude potýkat také naše město. 

Proto jsme v rámci projektu „Chytrý Slavičín: 
strategicky řízené město, přívětivý úřad“ necha-
li vypracovat Studii proveditelnosti opatření za-
držování vody v krajině, která bude naší nápo-
vědou pro řešení hospodaření s vodou pro celé 
území  Slavičínska. V  první polovině letošní-
ho roku mnozí z vás mohli v terénu potkat od-
borníky  z  Vodohospodářského rozvoje a  vý-
stavby,  a.  s., a Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půdy, v. v. i., kteří důsledně zpracová-
vali hydrologické a geologické podmínky na na-

Studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině
šem území, zjišťovali možnosti využívání veřej-
ných prostranství, parkovišť i budov.

Poté  tato data zpracovávali a  vyhodnoti-
li v návrhová řešení, mezi něž patří jak různé
retenční a akumulační objekty pro zadržování 
dešťové a povrchové vody, tak i sofi stikovaněj-
ší řešení v podobě vytipování budov vhodných
pro realizaci zelených střech či propustné povr-
chy parkovišť.  

Samostatnou kapitolou pak byly navrhované
objekty v přírodě – tůně, revitalizace drobných
vodních toků a hlavních odvodňovacích zaříze-
ní, retenční průlez či koupací biotop – které by
sloužily nejen obyvatelům města, ale i  rostli-
nám a živočichům. 

I  zpracovatelé této Studie byli potěšeni, že
vedení města se snaží tento problém řešit
a spousta prvků se na našem území již realizu-
je nebo je v projektové dokumentaci připravené
k realizaci. Samotné nás těší připravovaný pol-

dr  na  území  Nevšové, vý-
sadba liniové zeleně v  ši-
rokém okolí cestou na Há-
jenky, do Divnic  či na Šab-
atci a také chystaná výstavba vsakovacího par-
koviště s polopropustným povrchem v  lokalitě
pod Zámkem Wichterle. Všechny tyto střípky
přispívají k lepšímu stavu naší krajiny i k přízni-
vějšímu mikroklimatu našeho Slavičínska.

Studie je volně k prostudování na webu měs-
ta Slavičín v sekci Strategické dokumenty.

Alena Šuráňová, projektová manažerka

Studie proveditelnosti opatření zadržování 
vody v krajině byla podpořena z projektu „Chyt-
rý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý
úřad“ fi nancovaného Operačním programem
Zaměstnanost.

Turistická značka ze Slavičína do Divnic byla nebezpečně umístěná, teď už povede alejí
Když si člověk vybere turistickou značku, aby 

jej navedla správným směrem na výlet, asi ne-
čeká, že bude nasměrován na frekventovanou 
silnici 2. třídy.

Přesně tak tomu však bylo při cestě ze Sla-
vičína do místní části Divnic, kde modrá turis-
tická značka vedoucí dále k bělokarpatské hoře
Hložec nad Popovem zčásti kopírovala nebez-
pečnou silnici.  Proto město usilovalo o přelož-
ku turistického značení, která je důležitá zvlášť 
v poslední době, kdy do Slavičína jezdí více tu-
ristů.

Turistické značky mají na  starost členo-
vé Klubu českých turistů – KČT. Nově znače-
ná trasa vede vloni vysazenou alejí nad sídliště 

Malé Pole. Z celkové délky turistické trasy mezi
Slavičínem a Divnicemi dva a půl kilometru je
nově přeloženo zhruba jeden a půl kilometru.
Nová trasa je lemována celkem 182 kusy nově
vysázených ovocných stromů složených z tra-
dičních bělokarpatských odrůd. Letos zde měs-
to Slavičín vysázelo také bělokarpatskou trav-
ní směs.

Turistika ve Slavičíně má dlouhou a bohatou
historii. Například vyhlášený pěší pochod Sla-
vičínská šedesátka lákal do města odnepamě-
ti davy zájemců. Město je ideálním východis-
kem pro pěší túry v Bílých Karpatech. Turistic-
ké značky odtud vedou prakticky všemi smě-
ry. (šim)

V pátek 24. září 2021 proběhla ve Slavičíně
v  rámci středoškolského studentského hnu-
tí „Freedays For Future“, demonstrace za  ob-
novení čistého ovzduší. Tato demonstrace, ač-
koliv se uskutečnila bez zájmu veřejnosti, byla 
důležitá tím, že ji zorganizovali studenti z míst-

ního gymnázia a  to mne příjemně překvapi-
lo. Znamená to, že mladí lidé si uvědomují, jak
současný konzumní způsob života ohrožuje je-
jich budoucnost, budoucnost této planety. Tím-
to jim vyslovuji své sympatie.

Vojtěch Malík

Demonstrace za čisté ovzduší ve Slavičíně Nezapomínáme 
na své rodáky

Dne 11. listopadu 2021 v  11.00 hodin
u příležitosti Dne válečných veteránů budou 
odhaleny pamětní desky v ulici Mezi Šenky 
na počest bratří Vladimíra a Františka Fraj-
tových a jejich souseda Aloise Pivečky.

Plk. Vladimír Frajt jako účastník prvního 
i druhého zahraničního odboje se díky péči 
jednoty Československé obce legionářské 
bývalého okresu Valašské Klobouky po zá-
sluze stal jednou ze 100 osobností naší vo-
jenské historie. Jeho bratr František Frajt 
jako člen vojenské odbojové organizace 
Obrany národa se nebývalou měrou zaslou-
žil o zdárné přechody letců do čs. zahranič-
ní armády ve Francii.

Pan Alois Pivečka je s velkou pravděpo-
dobností jediným rodákem z  našeho regi-
onu, který se 9. května 1915 v  řadách cizi-
necké legie a její slavné čs. roty Nazdar zú-
častnil bojů u Arrasu, což ocenil i francouz-
ský prezident Francoise Mitterand, když mu 
5. července 1982 udělil Národní řád čestné 
legie. Ladislav Slámečka
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–

V  minulém čísle Slavičínského zpravodaje 
jsem informoval o objevu slavičínského zvonu 
z roku 1636, který se již řadu let nachází ve sbír-
kách Muzea Kroměřížska v  Kroměříži. Uvedl 
jsem, že se jedná o nejstarší dochovaný zvon 
z  jižního Valašska, před zvony ve Valašských
Kloboukách a v Lidečku pocházejícími z  roku 
1665. Nyní doplňuji úvodní zprávu o po-
pis zvonu, novinky v mém bádání a ne-
zbytnou fotodokumentaci.

Pod horními řadami ornamentů
na zvonu je nápis (poškozené části pís-
men jsem doplnil a  uvádím v  hranaté
závorce):

BENETICTVS PALASTI DE KESIOW
HEREDITARIVS FVUNDI DOMINVS AR-
CIS SLAWICZIN CV[RA]VIT

Překlad: „Benedikt Palašti z  Kesejo-
va, dědičný pán statků nad Slavičínem
pořídil.“

Dolní řada nápisu zní:
ANNO 1636 DIE 31 MAGI [dělicí sym-

bol srdcovitého tvaru] ORATE ET VI-
GILATE NAM NESCITIS QVA [H]ORA
MORS VENTVRA SIT

Překlad: „31. května 1636. Modlete
se a bděte, neboť nevíte, v kterou hodi-
nu přijde smrt.“

Obě řady nápisu tedy na sebe nava-
zují a  uvedené datum je dnem pořízení (ulití) 
zvonu. Autor nápisu se zjevně inspiroval tímto
biblickým citátem z Matoušova evangelia: Bdě-
te tedy, protože nevíte, v kterou hodinu váš Pán 
přijde (Mt, kap. 24, verš 42). Není vyloučeno, že 
dělící symbol (srdčitý list?) by současně mohl 
být značkou tvůrce zvonu, nebo by mohl napo-
moci jeho identifi kaci.

Na  zvonu jsou čtyři řady ornamentů, úplně 
nahoře je pás seskládaných žaludů. Dub byl 
posvátným stromem našich předků, symbo-
lem nevyčerpatelné životní energie, výdrže a hr-
dosti. V  souvislosti s  tímto stromem je třeba 
připomenout, že v  lesích poblíž kostela smě-
rem k Lipové se nachází Starý háj a Nový háj,
v nichž ještě v 19. století rostla spousta pra-
starých dubů. Tyto tratě bývaly navíc hlouběji 
v minulosti zřejmě posvátným místem, čemuž
nasvědčují nálezy více mohyl. Je tedy možné,
že tento obrazový ornament odkazuje přímo 
na slavičínskou lokalitu.

Podle spodního nápisu je zřejmé, že zvon 
sloužil jako umíráček ve slavičínském chrámu 
Páně. A poslední stopu po právě tomto umíráč-
ku nacházíme v Pamětní knize farnosti Slavi-
čínské, v zápisu z roku 1922, kdy pisatel zpět-
ně líčil události spojené s první světovou vál-
kou: „Válka, jak zmíněno, sáhla i na jeho kostel. 
Odebrány kostelu všecky větší zvony, jen zvo-
neček Sanktus zůstal – P. Marie (1898) 10 cen-
tů, Sv. Vojtěch 7 centů, Sv. Josef 4 centy, Umí-
ráček (1779?) 50 kg. Za odebrané zvony zapla-
ceno celkem 5.024 K. Věřící těžce nesli ztrátu 
zvonů, konány sbírky, o něž má velkou zásluhu
kostelní konk[urenční] výbor a  jeho předseda
p. Studenka.“ Z pamětní knihy se ještě můžeme 

Nejstarší zvon jižního Valašska pochází ze Slavičína
dozvědět, že nový (litinový) umíráček darovala
rodina Fr. Svárovského z Lipové ještě za války,
a že 29. října 1922 byly posvěceny nové zvony,
které byly nadobro odňaty při další válce v roce
1942. Je proto velkým štěstím, že se umíráček
z  roku 1636 dosud neznámým řízením osudu
bezprostředně po  jeho zabavení pro válečné

účely dostal do muzea. Patrně nebude pouhou
náhodou, že se jeho úřední stopy objevují tepr-
ve v roce 1974. 

Zachránce či zachránci určitě v dobách vá-
lečných musel(i) riskovat a při záchraně postu-
povat obezřetně, bez zanechání důkazů. Jak
mi bylo řečeno v Muzeu Kroměřížska, datum

9. 8. 1974, který je uveden v  evidenční knize,
je pouze dnem soupisu předmětu do evidence 
muzea ze „starých sbírkových fondů“. Buď, jak 
buď, záchrana zvonu nedozírné historické hod-
noty osobou či osobami spojenými s muzeem
je příkladnou ukázkou významu českého mu-
zejnictví.

Pomyslnou štafetu ohledně adekvát-
ního uchopení dlouho nezvěstného zvo-
nu nyní předávám představitelům města
v součinnosti s  farností, neboť zvon ne-
pochybně tvoří součást kulturního dědic-
tví Slavičína a jeho širšího okolí. Usilovat 
by se mělo například o zpětné – alespoň
krátkodobé – zapůjčení umíráčku do pro-
středí slavičínského kostela sv. Vojtěcha
a sv. Cecílie, s nímž byl nepochybně spo-
jen téměř tři staletí. Soudobá technika
také jistě umožňuje precizní naskenová-
ní zvonu, které by mohlo být jakýmsi zá-
kladním kamenem k  výrobě přesné ko-
pie, která by mohla být využita například 
v prostoru hřbitova ve Slavičíně. Podpoři-
la by tuto myšlenku některá z místních fi -
rem? V neposlední řadě by si rovněž za-
sloužil ještě důstojnější umístění originál 
samotný, a  to přímo v muzejní expozici 
tak, aby jeho zdobnost a  dlouhověkost
mohli obdivovat návštěvníci nejenom ze

Slavičína. Marek Semela
Poděkování:

Mgr.  Petru Pálkovi (Muzeum Kroměřížska)
za podnětné konzultace a rady, Mons. P. Maria-
nu Dejovi (Farnost Slavičín) a Mgr. Vítu Němco-
vi, Ph. D. (Archiv Arcibiskupství olomouckého),
za pomoc s překladem nápisu

Příběh železa 
ukáže historii těžby 
rud na Slavičínsku

Teprve druhým místem po  kraj-
ském městě bude Slavičín coby hos-
titel unikátní výstavy. V  městském
muzeu totiž od listopadu poběží uni-
kátní výstava mapující osudy dolová-
ní a  zpracování železných rud v na-
šem regionu. Dnes již málokdo ví, že
Bojkovicko a  Slavičínsko představo-
valy rudnou základnu celé východní 
Moravy. Až do druhé poloviny 19. sto-
letí se u nás těžila železná ruda, kte-
rá sloužila jak k drobné kovářské prá-
ci, tak postupně k hutnímu zpracová-
ní železa.

I  proto veřejnost srdečně zveme
na  slavnostní vernisáž v  městském
muzeu, která proběhne 4. listopadu
v  17 hodin za  účasti obou autorek
výstavy – archeoložky Jany Lango-
vé a geoložky Alžběty Dovicové. Vý-
stava potrvá do března příštího roku. 

Tomáš Chmela

Foto ze sbírek Muzea Kroměřížska: Jiří Novák
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Natálie Nepovímová – toto jméno slavičín-
ské rodačky si zapamatujte ne pro jeho libo-
zvučnost, ale protože jednou může být tak 
slavné, jako jméno Liběny Rochové nebo Blan-
ky Matragi.

Dokončila jste UMPRUM, studium v Atelié-
ru designu oděvu a obuvi pod vedením pro-
fesorky a módní návrhářky Liběny Rochové. 
Kam povedou Vaše kroky dále?

Diplomka slavičínské rodačky Natálie Nepovímové vyhrála mezinárodní cenu
Momentálně jsem na absolventské pracov-

ní stáži u fi rmy Camper na Mallorce, kde jsem
součástí kreativního týmu návrhářů na unisex
obuv. 

Zároveň příští rok na podzim budu mít samo-
statnou módní přehlídku na Designbloku v Pra-
ze, a proto budu pracovat na nové kolekci. Ne-
chám se překvapit, kam se to dál vyvine.

Vaše diplomová práce (kolekce oblečení 
nazvaná Exuviae) vyhrála jako nejlepší v me-
zinárodní soutěži pořádané Designblokem.
Jak si toho ceníte?

Je to pro mě nesmírná čest a moc to pro mě
znamená, konkurence byla velká a porota kva-
litně složená. Jsem plná pocitů štěstí a dojetí,
protože jsem o  tom posledních šest let snila
a vůbec jsem to nečekala. Myslím, že je to od-
měna za tvrdě vydřenou práci.

Směřovala jste k návrhářství odmalička?
To si přesně nevybavuji, ale myslím, že to

osudově přišlo samo. Pamatuji si, že již v dět-
ství jsem si přála být módní návrhářkou a vytvá-
řet šaty, tehdy samozřejmě pro princezny.

Ovlivnil Vás v tomto směru některý ze sla-
vičínských pedagogů či pedagožek?

Na moji budoucnost měla výuka ve slavičín-
ské ZUŠ velký vliv. Zásluhu na  tom mají Jana
Jakúbková a Petra Ponczová.

Nesmím ale zapomenout ani na  Jitku
Gottfriedovou, která mě podporovala, předala
mi kvalitní základy ve výtvarné výchově a na-
směrovala správnou cestou na Střední umělec-
koprůmyslovou školu v Uherském Hradišti.

Jak často se do Slavičína vracíte?
Do Slavičína jezdím hlavně za rodinou přibliž-

ně jednou za tři měsíce. V Praze to je dost ča-
sově náročné, a proto není jednoduché jezdit

Designblok 
Diploma Selection

Diploma Selection je kmenová soutěž De-
signbloku pořádaná ve spolupráci s EUNIC 
Cluster. Už sedmým rokem hodnotí nejlep-
ší diplomové práce studentů z celého světa. 
V letošním roce se sešlo 143 přihlášek z 38 
škol z 16 zemí světa, které byly hodnoceny
v kategoriích produktový a módní design.

Vítěze z oboru módní design zvolila po-
rota po přehlídkách v kostele Sacre Coeur 
– nejvíce bodovala Natálie Nepovímová, 
absolventka Ateliéru designu oděvu a obu-
vi UMPRUM, s  projektem Exuviae. Kolek-
ce rozvíjí komplexnější pohled na náš vztah 
mezi tělem oděným a přirozeným. Balancu-
je na hranici spekulativního designu, analy-
zuje situace svlékání či převlékání a klade si 
otázky, co se děje, když si oblečení svléká-
me a těchto jednotlivých vrstev se postup-
ně zbavujeme.

často. Snažím se ale, jak jen to jde. Momentál-
ně, když jsem v zahraničí, plánuji cestu do Sla-
vičína za rodinou jen na Vánoce.

Čeho byste ještě chtěla v  kariéře dosáh-
nout?

Dělat to, co mě baví a  mít z  toho radost.
Dělat radost ostatním a zároveň se tím uživit.
Udržet se v povědomí současné scény desig-
nu. Co se ocenění týká, tak dalším mým snem 
po ceně Designbloku je ocenění Czech Grand
Design, to se budu ale muset ještě profesionál-
ně snažit!

Držím palce. Iva Šimoníková

Natálie Nepovímová při přebírání ocenění 
Designblok Diploma Selection.

pořadí Číslo vol. 
strany Název volební strany

Volební okrsky
CELKEMč. 1 

ZUŠ
č. 2 

Radnice
č. 3

ZŠ Vlára
č. 4

DDM
č. 5

ZŠ M. Pole
č. 6

Hrádek
č. 7

Divnice
č. 8

Nevšová

1 20 ANO 2011 161 195 133 128 150 145 50 93 1 055
2 13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 194 144 77 96 92 87 29 56 775
3 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 70 98 62 57 75 52 23 39 476
4 4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 53 65 40 45 47 43 16 30 339
5 5 Česká strana sociálně demokratická 26 49 18 28 40 21 5 15 202
6 12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 21 22 21 26 25 22 7 14 158
7 18 Komunistická strana Čech a Moravy 15 23 17 19 31 16 10 4 135
8 8 Trikolora Svobodní Soukromníci 21 18 18 13 16 9 8 12 115
9 3 VOLNÝ blok 8 8 26 4 3 7 0 5 61

10 22 Moravané 1 5 2 5 4 4 1 1 23
11 1 Strana zelených 1 3 1 4 8 3 1 1 22
12 9 Aliance pro budoucnost 0 3 0 2 2 0 0 0 7

13 -14 2 Švýcarská demokracie 1 2 1 0 0 0 1 1 6
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0 0 0 0 4 1 0 6

15 - 17 7 Aliance národních sil 2 0 0 0 0 0 0 0 2
10 Hnutí Prameny 0 0 0 0 1 1 0 0 2
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0 0 1 1 0 0 0 2

18 16 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Počet voličů v seznamu 852 1 025 607 621 746 637 240 400 5 128
Vydané obálky 578 640 417 433 500 416 156 273 3 413
Odevzdané obálky 578 640 417 433 500 416 156 273 3 413
Platné hlasy 576 635 416 428 495 414 152 271 3 387
Volební účast v % 67,84 62,44 68,70 69,73 67,02 65,31 65 68,25 66,56

Zdroj: ČSÚ, Podrobné výsledky najdete na https://www.volby.cz

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Slavičíně
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ZŠ Vlára
Adaptační dny u páťáků

Ve dnech 20. – 22. září se konaly adaptač-
ní dny pro žáky 5. tříd. Žáci a třídní učitelé tak 
měli možnost lépe se poznat a vzájemně budo-
vat pozitivní klima třídy. První den jsme pojali
sportovně. Proběhla netradiční sportovní olym-
piáda. V naší olympiádě však nešlo o nejlepší 
měřitelné výkony. Soustředili jsme se na proži-
tek ze společného pohybu a další benefi ty, kte-
ré s sebou sportování přináší (spolupráce, sou-
středění, smysl pro fair-play, dodržování pra-
videl, ochota pomoci ostatním, sounáležitost
s týmem, směřování ke společnému cíli). Druhý
den pracovali žáci na třech stanovištích. První 
z nich bylo tvořeno vědomostním (přírodověd-
ným) kvízem. Na dalším stanovišti jsme spo-
lečně hráli hry, které pomáhaly navodit různé 
komunikační situace ve třídě. Poslední den se
pak nesl v duchu aktivit a her, které byly zamě-
řeny na  rozvoj spolupráce, komunikace ve  tří-
dě. Zároveň si díky nim mohli žáci uvědomit 
svou důležitost pro kolektiv dané třídy. V rám-
ci her jsme si vyzkoušeli práci s  tzv. komfort-
ní zónou, úspěchem. Uvědomili jsme si, jak je 
možné prožívat radost z vlastních výkonů, jak
je možné ocenit pokrok ostatních žáků apod. 
V neposlední řadě jsme pracovali na  vzájem-
ném poznávání (aktivity: Srdce naší třídy, Naše
kořeny). V závěru jsme s žáky provedli refl exi 
činností a  evaluaci průběhu těchto tří příjem-
ných dnů. Co žáky nejvíce rozesmálo? Co jim 
dny přinesly? Na  kterou situaci nejvíce vzpo-
mínají? Jaké poznatky si z  adaptačních dnů 
odnášejí? V čem jim adaptační dny pomohly? 
Na tyto a mnohé další otázky můžete najít od-
povědi v naší elektronické knize.

https://read.bookcreator.com/SmYwNge-
hB1YCBRUm6xQey8ujnN22/vqJCKLZQSyWKl-
GIHsvFteg Mgr. Martin Polách

Informatika s roboty
Aktuální revize rámcového vzdělávacího pro-

gramu pro základní vzdělávání, která zavádí po-

stupné posilování výuky ICT, vyvolala ve  ško-
lách značný ohlas. Na naší škole jsme v letoš-
ním školním roce nově zařadili do výuky infor-
matiky programovatelné robotické stavebnice.
S  těmito stavebnicemi začínají pracovat žáci
4. a 6. ročníku. Pro žáky 4. tříd jsou k dispozi-
ci stavebnice Blue – Bot vhodné pro praktickou
výuku základů programování u mladších ško-
láků. Se žáky 6. tříd používá-
me stavebnici Robotis Dream
II., která má pět úrovní obtíž-
nosti, a  je tak možné postup-
ně rozšiřovat možnosti i  zvy-
šovat nároky na  konstrukční 
provedení robotů, programo-
vání a ovládání. Ve volitelném
předmětu Digitální technolo-
gie pro 8. a 9. ročník to jsou
složitější roboti a 3D tiskárna.

Ing. David Ptáček,
Mgr. Patrik Janota

Konec žákovské knížky
Digitalizace a internet zasahují do všech ob-

lastí našeho života a nahrazují dosavadní pra-
xi písemných materiálů. Žákovská knížka patři-
la po generace školáků vedle vysvědčení k nej-
důležitějším informačním zdrojům pro rodi-
če. Ucelený školní informační systém EduPa-
ge, který od letošního školního roku zavádíme,
klasickou žákovskou knížku, třídní knihu a dal-
ší písemné materiály nahrazuje. Rodiče ocení 

především způsob omlouvání dětí, informace
o prospěchu, důležité zprávy od třídního učite-
le a další výhody přímé komunikace se školou. 
Výhodou je možná instalace mobilní aplikace.
EduPage bude sloužit k organizaci výuky, za-
stupování i zadávání domácích úkolů a komu-
nikaci se žáky v době nemoci nebo karantény.
Postupně budeme zavádět i jeho další aplikace.
Věřím, že se EduPage stane přes počáteční ob-
tíže pro učitele, žáky i rodiče dobrým pomocní-
kem. PaedDr. Petr Navrátil

Za pohádkou s herci Slováckého divadla
Ve čtvrtek 30. září navštívili naši školu herci

Slováckého divadla David Vacke, Jiří Hejcman
a  Tereza Hrabalová, aby mladším školákům
předvedli, jak vypadá scénické čtení.

Jednou z  nejpopulárnějších Macourkových 
dětských publikací je kniha moderních pohá-
dek plných absurdního humoru Jakub a  200
dědečků. Dvě pohádky (či spíše mile praštěné
příběhy z pera předního českého autora) „Žlutá

bunda s pokaženým zipem“ a  „Zuzanka a pís-
menka“ nám nabídly v jednoduchých příbězích
prostor pro velkou hru s nadsázkou a pobavily
žáky z 1. a 2. tříd.

Známá pohádka „O zlaté rybce“ je převyprá-
věná originálním způsobem Janem Werichem
v knize pohádek Fimfárum. V představení her-
ci ukázali žákům 3. a 4. ročníku, že při vytvá-
ření vlastního scénického čtení je možné za-
pojit i  diváky z  publika. Během četby doplně-
né obrázkovými ilustracemi děti s napětím sle-
dovaly, zda se touha po majetku a moci vypla-
tí. To, že se dětem program moc líbil, bylo oka-
mžitě znát. Měly totiž celou dobu pusu od ucha
k uchu. Mgr. Hana Strnadová

První místo v soutěži Hýbeme se hezky česky
Naše škola se zúčastnila regionální sportov-

ní soutěže „Hýbeme se hezky česky“. Organizá-
torem a pořadatelem je společnost Penny Mar-
ket, s. r. o., a jejím cílem je podpora sportovních
klubů a  týmů dětí a mládeže do 18 let. Spor-
tovní akce se mohly zúčastnit všechny sportov-
ní kluby a týmy, které jsou členy Asociace škol-
ních sportovních klubů. Naše škola všechny 
podmínky úspěšně splnila.

Tým ZŠ Slavičín-Vlára se umístil na  krás-
ném 1. místě a vybojoval si tak výhru v hodno-
tě 15 000 Kč. Tato výhra bude použita na ná-
kup sportovního vybavení pro žáky naší školy.
Všem žákům děkujeme za účast v této soutěži.

Ing. David Ptáček
AdAdAdaAdadadaaAdAdadadadaadaAdaAdaAdaaaAdadaaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaaptaččnččččnččníččččččnín  ppppopoopopobytbytbytbytbyty
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Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

Spolu po COVIDu
Ve dnech 15. – 17. září 2021 se konal adap-

tační pobyt pro žáky prvního a druhého ročníku 
učebních oborů na základě Výzvy MŠMT Spo-
lu po COVIDu. Akce, která se uskutečnila v re-
kreačním středisku Královec ve  Valašských 
Kloboukách s třídními učiteli, školním psycho-
logem a  lektorkami nízkoprahového zařízení 
KamPak, podpořila především znovunavázá-
ní sociálních vazeb žáků, budování jejich zdra-
vých životních návyků a postojů, odolnost vůči
negativním vlivům a aktivity zaměřené na glo-
bální rozvojové vzdělávání. Na základě společ-
ných zážitků mohou nyní žáci dále utvářet zdra-
vé vzájemné vztahy a procházet studiem s vě-
domím, že na to nejsou sami.

„Realizace programu Spolu po  COVIDu byla 
podpořena Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy“.

EuroSkills v rakouském Grazu
Dne 23. – 24. září 2021 navštívil žák Lukáš 

Fojtík společně s vedoucím učitelem OV Davi-
dem Fojtíkem akci EuroSkills v rakouském Gra-
zu. Jedná se o prestižní soutěž řemesel, kte-
ré se účastnilo cca 400 soutěžících z 31 člen-

ských zemí. Na  soutěži se náš žák zaměřil
na obor obrábění kovů a programování CNC.

Děkujeme ředitelce organizace SKILLS paní 
Ing. Evě Klocové, která nás na tento šampionát
pozvala. Další poděkování patří fi rmě PGI Mora-
va, která je našim partnerem v soutěži Mistr ČR
ve frézování. Byl to opravdu perfektní a nezapo-
menutelný zážitek.

Nové výukové stoly pro elektrotechniky
V rámci projektu IKAP II – nákup výukových

pomůcek – se po realizaci veřejné zakázky po-
dařilo vybavit dílnu elektrikářů novými stoly pro

elektrotechniky a  novým výukovým panelem, 
který bude sloužit pro výuku odborného výcvi-
ku žáků oboru instalatér.

Evropský den jazyků na Gymnáziu Jana Pi-
večky a SOŠ Slavičín

Evropský den jazyků na Gymnáziu Jana Pi-
večky a Střední odborné škole ve Slavičíně dne
5. října 2021 škola oslavila uspořádáním kon-
certu pro žáky i  veřejnost, na  kterém zazněly
písně v několika cizích jazycích v podání pěvec-
kého sboru Gymnázia Jana Pivečky pod vede-
ním paní Mgr. Markéty Maryášové.

Moc děkujeme všem účinkujícím za  skvělý
zážitek!

Srdečně zveme žáky 5. a 9. tříd ZŠ i jejich rodiče na Den otevřených dveří ve dnech 5. – 6. 11. 2021

Máme za sebou první měsíc školního roku, 
a proto jen krátké ohlédnutí za ním a  jako bo-
nus seznámení s  tím, co chceme absolvovat 
v  říjnu a  listopadu. Hektický rozjezd normální-
ho fungování MŠ ve Slavičíně byl nový v  tom, 
že v  těchto předškolních zařízeních postupně 
probíhaly rodičovské schůzky, na  kterých se 
vždy individuálně probíralo nejen seznámení 
s novým školním řádem, ale i jednotlivé potře-

Září ve školkách 
a co se chystá 



by v daných třídách. Rodiče se také mohli for-
mou anonymního dotazníku ze svého pohledu
a svobodně vyjádřit k fungování školek, přidat 
své náměty, postřehy. Všechny nasbírané in-
formace jsou postupně analyzovány a  využi-
ty ke zkvalitnění fungování našich školek, což 
bylo právě největším důvodem k jejich zavede-
ní. Aby rodiče mohli opravdu otevřeně říct své 
myšlenky. Našim největším cílem stále zůstá-
vá nastavit pozitivní komunikaci, která pove-
de v celkovém výsledku k přátelské atmosféře 
plné porozumění jak ze strany pedagogů, tak ze 
strany rodičů.

Nyní již přecházíme ke konkrétní rekapitula-
ci a stručnému nastínění toho, co bylo a bude 
v brzkém časovém horizontu u nás. S výčtem 
začínáme na MŠ Malé Pole. V  září kromě již 
zmíněných třídních schůzek proběhlo vyhod-
nocení a  přebírání cen za  výtvarnou soutěž 
loňské třídy Lvíčků. Valná část dětí z  této tří-
dy je ve školním roce 2021/2022 ve třídě Mo-
týlků. Bohužel díky špatné epidemiologické si-
tuaci se předání cen, které proběhlo pod zášti-
tou knihovny ve Slavičíně, mohli zúčastnit pou-
ze zástupci pedagogů. Ti pak ceny svým dě-
tem ve  třídě patřičně slavnostně předali. Vy-
bočením z  každodenních činností byla i  sou-
těž rodičů s dětmi ze třídy Berušek ve  tvoření 
z podzimních materiálů. První tři místa si odná-
šela opravdové medaile. Ostatní byli odměně-
ni medailí sladkou, všichni z dané třídy pak di-
plomem a drobnými cenami. Vše je zdokumen-
továno ve fotoalbu Berušek. U Sluníček a Lvíč-
ků také vše probíhalo a probíhá dle třídních plá-
nů, děti všech tříd hojně využívají posledních 
slunečních paprsků a tráví čas venku. A co nás 
čeká v  dalších dvou následujících měsících? 
Nebudu unavovat konkrétními daty (ostat-
ně ta si každý zájemce může vyhledat na na-
šich webových stránkách), pouze vyjmenuji, co 
se týká všech dětí na tomto pracovišti: Policej-

ní pohádka, dopoledne plné hudby v MŠ, kera-
mické dílny na DDM Slavičín, drakiáda, tvořivá
odpoledne individuálně v každé třídě na různá
podzimní témata a hraní pro nově příchozí děti.
Na všechny vyjmenované akce je třeba důklad-
ná příprava a většina z nich se odehraje mimo
běžný provoz školky. Ani v MŠ Hrádek nezůstá-
vají pozadu, velmi se vydařila akce Sportovní 
den, která se konala na zahradě školy a Dýňo-
vé tvoření společně s rodiči. Všechny nádherné
fotografi e naleznete na webových stránkách.

A co se děje na MŠ Vlára? V podobném du-
chu i koncepci jako na MŠ Malé Pole vše fungu-
je také na  tomto elokovaném pracovišti. Tříd-
ní schůzky, obsah akcí a ostatní se díky spoje-
nému ředitelství sjednotilo. Podrobný plán akcí 
spolu s jejich daty je uveřejněn stejně jako u MŠ
Malé Pole na webových stránkách. U MŠ Vláry
už dokonce drakiáda proběhla a já si zde dovo-
lím ji v krátkosti zhodnotit.

Drakiáda na MŠ Vlára
Většinou příroda bojkotuje venkovní akce při-

pravované týdny dopředu a  počasí kompliku-
je jejich uskutečnění. V případě Drakiády škol-
ky Vlára však došlo k výjimce a vše bylo přímo
ukázkové jako na  objednávku. Také proto se
v úterý 5. 10. 2021 v 16 hodin sešel u budovy
MŠ Vlára vcelku velký počet lidí, někdy dokonce
celé rodiny. Všichni se pak ve veselé náladě vy-
dali na Panskou louku, kde se konal přímo fes-
tival draků. Někteří byli dokonce po domácku
vyrobení, někteří zase tak barevní, že nešli pře-
hlédnout. No, co Vám budu popisovat! Úplná
módní přehlídka přímo na nebi! Jen některým
se nechtělo příliš vzhůru, a  proto se spousta
rodičů (především tatínků) hodně nadřela, aby
potěšila svou ratolest pohledem právě na toho
jejich letícího draka. Komu se moc nechtělo hlí-
dat svého papírového kamaráda na nebi, mohl
volně dovádět na louce a i toto je v dnešní době

již vzácnost. Děti potřebují také spontánní po-
hyb a  jeho volnost, vybít energii v přírodě. Od-
poledne uběhlo velmi rychle, nikdo z účastní-
ků si ani neuvědomil, že hodina pokročila a  je 
čas jít domů. A kdo vyhrál? Všichni! Hmatatel-
nou odměnou byl diplom, pitíčko a  sladkost
v podobě Brumíka. Ale daleko větší nehmata-
telnou hodnotou, kterou si všichni odnášeli, byl
společně strávený čas, hřejivý pocit sounáleži-
tosti a nesmazatelný zážitek. Kdo ví, jestli prá-
vě vzpomínka na  pouštění draků nevyplave
po čase v hlavách těchto dětí… A to je to krás-
né, co nám nikdo nevezme. Vzpomínky. Takže,
milí čtenáři, za rok třeba zase na Panské louce
s draky. Lea Frenzelová

Setkání se členy Klubu seniorů v Nevšové
V  rámci oslavy Mezinárodního dne senio-

rů jsme si domluvili setkání se členy Klubu se-
niorů z Nevšové. Našim cílem bylo potěšit je-
jich srdíčka. Sešli jsme se v Kulturní domě, kde 
jsme s dětmi předvedli práci v mateřské škole
podle třídního vzdělávacího programu. Podzim-
ním tématem nás prováděl pavouček Poutní-
ček. Téma jsme namotivovali básní Pavouček, 
který nám také pomohl při procvičování mluvi-
del v  rámci kolektivní logopedické chvilky, při 
níž jsme procvičili motoriku jazyka a rtů. Zahrá-
li jsme si smyslovou hru Pavučiny, při níž jsme
přiřazovali pavoučky na pavučiny podle barev.
Při didaktické hře Co vidí pavouk jsme rozklá-
dali slova na slabiky, určili jsme první a posled-
ní hlásku ve slovech a hru jsme spojili s prvky
jógového cvičení. Na závěr jsme zatancovali ta-
neček. Seniory jsme obdarovali malým dáreč-
kem. Děti měly velkou radost z lega dupla, kte-
ré dostaly od seniorů. Děkujeme členům Klubu
seniorů z Nevšové za příjemně prožité dopoled-
ne a těšíme se na další setkání.

Třída Kamarádů z MŠ Nevšová

Skautská drakiáda
Po  prosluněných dnech letních prázdnin, které zakončily nezvyklý škol-

ní rok 2020/2021, se opět rozběhla naplno i  činnost Skautského střediska
ve Slavičíně. Na úvodní schůzce, která se konala v prostorách skautské klu-
bovny na Sokolovně a blízkém okolí, se sešli členové střediska napříč věkem. 
Bylo motivující vidět okoukané i nové tváře plné očekávání, co nového nás
v nadcházejícím roce čeká. 

Již následující sobotu 18. září 2021 uspořádal oddíl Orlů (starší kluci) nultý
ročník Stezky odvahy. Slavičínský park, stará alej vedoucí ke hřbitovu a dále
cesta k chatové oblasti a rybník poskytly lokaci pro vytvoření děsuplných zá-
koutí. To vše kluci doplnili zvukovými efekty, kterých si obyčejně za bílého dne 
ani nevšimneme, a na světě byla rázem půlhodinová cesta, kde si každý z pří-
tomných mohl vyzkoušet, jestli má pro strach uděláno. U kuželny v zámec-
kém parku se sešlo poměrně dost odvážlivců, kteří se můžou těšit na další 
ročník této lekavé zábavy. První sobota v měsíci říjnu patřila, nebojím se od-
vážně říct „tradičně“, Skautské drakiádě. Na louce za sídlištěm Malé Pole se
slétli draci ze všech světových stran a ozdobili oblohu. Draci různých barev
a tvarů se společně s dětmi, jejich rodiči a prarodiči ohřáli u táboráku, opekli
špekáčky a vyzkoušeli skautský čaj, který zahřál prochladlé ruce a díky množ-
ství cukru snad i dodal potřebnou energii do dalších her.

Těšíme se na další společná skautská dobrodružství a ve středisku A. B.
Svojsíka Slavičín rádi přivítáme nové členy i v průběhu školního roku.

Děkujeme za  stálou podporu městu Slavičín, které akce Stezka odvahy 
a Skautská drakiáda spolufi nancovalo.  Bubla
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Klub seniorů z Nevšové uspořádal ve čtvrtek 
23. září 2021 společné setkání s dětmi Mateř-
ské školy Nevšová. Jelikož počasí bylo trošku 
pošmourné, setkání proběhlo v sále kulturního 
domu v Nevšové. Děti nám předvedly, jak pro-
bíhá denní vyučování, zazpívaly, zatančily a po-

Spolupráce několika generací v Nevšové

tom si zahrály i v těchto provizorních podmín-
kách hru pétanque na velkém koberci s barev-
nými plastovými koulemi.

Dětem se to líbilo a  za  to nás obdarovaly 
drobnými dárečky. Od  nás také obdrželi spo-
lečný dárek. V měsíci říjnu 2021 probíhá v naší 

mateřské školce rekonstrukce kuchyně a děti
jsou přechodně v prostorách Rodinného a ma-
teřského centra ve Slavičíně. Každoročně pro-
bíhají v prosinci vánoční besídky jak pro rodiče,
tak i pro nás seniory. Tak snad se nám to poda-
ří stihnout i letos. 

Již dříve jsme informovali o  společné akci 
Městské knihovny, Osadního výboru a  Klubu
seniorů Nevšová dne 1. října 2021 v KD Nevšo-
vá u příležitosti Dne seniorů. Mgr. Klabačková,
vedoucí knihovny zajistila program, a  to bylo
setkání se spisovatelem Josefem Holcma-
nem, které doplnila písničkami Cimbálová mu-
zika Vincúch a pozdravit nás přišel i předseda
Poslanecké sněmovny Mgr. Radek Vondráček.
Na druhý den byla v místní kapli Mše svatá pro 
seniory v 15.00 hodin. 

Chceme tímto poděkovat učitelkám z  MŠ
Nevšová, účinkujícím a  také městu Slavičín
za fi nanční podporu našich akcí.

Výbor Klubu seniorů Nevšová

V  sobotu 2. října se uskutečnil v  Divnicích 
u hasičárny 1. ročník Jablečného dne. Součás-
tí programu byla ukázka výroby moštu a  také 
soutěžení místních pekařek o  nejlepší jableč-
ný koláč.

Příprava na akci začala již v dopoledních ho-
dinách, kdy se skupina dětí vydala sbírat jablka 
na pozdější moštování. Podařilo se jim nasbí-
rat asi 11 pytlů jablek a společně s dalšími dob-
rovolníky tak dodali potřebný materiál na výro-
bu moštu. Samotná akce pak vypukla od 16 ho-
din odpoledne.

K  dispozici bylo zařízení na  šrotování jab-
lek a  také dva lisy na  tlačení moštu. Mezitím 
se v  prostorách místního pohostinství zača-
ly scházet vzorky jablečných koláčů. Sešlo se 
úctyhodných 18 vzorků, které pak mohli všichni 
návštěvníci ochutnat a ohodnotit. 

Nakonec nebylo důležité, kdo vyhrál, jako 
spíše to, že všechny koláče vyvolaly obdivné 
a  uznalé reakce „ochutnávačů“. Všechny pe-
kařky tak zaslouží uznání za předvedení svých 

Jablečný den v Divnicích

mnohdy i tajných receptů.
Velkou zábavu si během dne užily hlavně 

děti, které nejenže nasbíraly jablka, ale také se 
střídaly u lisu na samotné tlačení moštu, a na-
konec mohly také ochutnat svůj výrobek. Ve fi -
nále se vytlačilo kolem 200 l moštu, který si po-

stupně rozebrali návštěvníci této akce. 
Celý Jablečný den se velmi vydařil a dal tak

možná vzniknout nové tradici v naší obci. Po-
děkování patří všem zúčastněným dobrovolní-
kům, do práce zapáleným dětem, Pohostinství 
Jana a fi rmě VALENTA-KOVO, s.r.o.

V  neděli 3. října se uskutečnil v  Divnicích 
2. ročník pétanquového turnaje. Místní klub se-
niorů má s touto hrou bohaté zkušenosti, a tak 
ve spolupráci s osadním výborem chtěli do to-
hoto sportu zapojit více občanů z naší obce. Cí-
lem bylo také se pobavit v  této nelehké době. 
Turnaje se nakonec zúčastnilo pět týmů. Pří-
tomno bylo také několik fanoušků jak z řad dětí, 
tak seniorů. V  turnaji se utkaly všechny týmy 
postupně mezi sebou. Z vítězství se nakonec 
radoval tým osadního výboru. Na druhém mís-
tě se umístil čistě dámský tým z Hospody, je-
hož členky tuto hru nikdy nehrály a byly tak mile 
překvapeny svým výkonem. Třetí místo obsadil
rodinný tým Patků. Poděkování mimo jiné patří 
městu Slavičín, které tuto akci fi nančně podpo-
řilo.  Za OsV Štěpán Satin

Pétanquový turnaj 
v Divnicích
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Vzpomínáme

Dne 4. listopadu 2021 
vzpomeneme 1. smutné výročí 

úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, paní 

Marie ŠKODOVÉ. Dne 7. prosince 2021 
uplyne 41 let od úmrtí našeho otce a dědy, 
pana Jindřicha ŠKODY. S láskou a úctou 

vzpomíná celá rodina.

Kdo tě znal, vzpomene, 
kdo tě měl rád, 

nikdy nezapomene. 
Dne 11. listopadu 2021 

uplyne 1 rok od úmrtí pana 
Vladislava JAROŠE. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka Marie, syn Luděk 

a syn Vladislav s rodinou.

Přichází období, kdy si s bolestí 
v srdci připomínáme odchod našeho

drahého Filipa UNZEITIGA. 
Rozdával radost, plný nezkrotné energie,

nadšený sportovec a muzikant.
Jeho kniha života se náhle uzavřela

dne 14. listopadu 2014 v jeho 15 letech.
Vzpomínáme, Fildo!

Dne 30. listopadu 2021 uplyne 
1 smutný rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan Ing. Vlastimil Stejskal. 
S láskou a úctou stále vzpomíná 

manželka Eva, syn Roman 
a ostatní příbuzenstvo. 

Dne 25. října 2021 
jsme si připomněli 1. smutné výročí,

kdy nás náhle opustil náš bratr, 
strýc a kamarád, pan Jaroslav TŮMA

,
.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Vzpomínají sourozenci 
Olinka a Jaromír, rodina a kamarádi.

Dne 17. října 2021 by se dožila naše 
milovaná dcera, sestra, vnučka

a kamarádka Verunka KILIÁNOVÁ 40 let. 
S láskou vzpomínají maminka, sestra 
Zuzanka s rodinou, sestra Marcelka 

a babička. Zůstala jsi stále
v našich srdcích!

Dne 14. listopadu 2021 si připomeneme 
10. smutné výročí úmrtí pana 
Michala BUJNY ze Slavičína.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče,

sestra Monika s rodinou a bratr Zdeněk.

Dne 6. listopadu 2021 uplyne 
1. smutný rok, kdy nás navždy opustil 

pan Josef MACKŮ
ý , y

 ze Slavičína.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami. 
Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Dne 9. listopadu 2021 
by se dožil 85 let pan Josef MARCANÍK. 

Dne 15. ledna 2022 uplyne 30 let 
od jeho úmrtí. Stále na něj vzpomíná 

manželka, synové s rodinami a ostatní 
příbuzenstvo. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Dne 13. listopadu 2021 uplyne
1 rok od chvíle, kdy nás navždy opustila
paní Marie FURMANOVÁ

y
. V tomto roce

jsme si také připomněli 6. výročí úmrtí 
pana Karla FURMANA. S láskou a úctou 

vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 8. listopadu 2021 
si připomeneme 

1. výročí úmrtí paní učitelky
Jarmily SLAVÍČKOVÉ

ý pp
. S láskou a úctou

vzpomínají děti s rodinami.

Dne 1. listopadu 2021 
si připomeneme 100. výročí narození 

a 16. listopadu 25. výročí úmrtí 
naší maminky, 

babičky, prababičky a tchyně, 
paní Adély VIKTORINOVÉ

y p y y
. 

Dne 26. října jsme si připomněli 
102. výročí narození jejího manžela, pana
Alexandra VIKTORINA, našeho tatínka,
dědečka, pradědečka a tchána. S úctou

vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
syn Ivan s rodinou a syn Jiří.

Dne 4. listopadu 2021 
vzpomeneme 1. smutné výročí 

úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, 

paní Marie ŘEHÁKOVÉ
y py p

 ze Slavičína.
S láskou vzpomíná dcera s celou rodinou.

Dne 14. listopadu 2021 
si připomínáme 1. smutné výročí úmrtí 

pana Bohumila MÜNSTERA ze Slavičína. 
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Děkujeme za účast a květinové
dary při posledním rozloučení 

s panem Janem GRESCHNEREM.
Zarmoucená rodina

Dne 2. listopadu 2021 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí manžela, 

tatínka a dědečka, pana Rudolfa ČECHA. 
Dne 4. března 2022 by se dožil 50 let. 

S láskou vzpomíná rodina

Dne 18. listopadu 2021 
si připomeneme 10. smutné výročí 

úmrtí paní Anny PTÁČKOVÉ. 
Dne 7. prosince 2021 by se dožil 75 let 
pan Karel PTÁČEK. S láskou a úctou 

na ně stále vzpomíná celá rodina.

Dne 28. listopadu 2021 
uplyne 1 rok od úmrtí paní 

Drahomíry PORHINČÁKOVÉ 
ze Slavičína. S láskou a úctou na ni stále 
vzpomínají dcera Drahomíra s rodinou.

Dne 12. července 2021 by se dožil 70 let 
pan Oldřich SKLÁDAL ze Slavičína a dne 
28. listopadu 2021 vzpomeneme 1. výročí 
jeho úmrtí. S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami.

Dne 21. listopadu 2021 by se dožil 80 let
pan Zdeněk ČASTULA

p y
 z Hrádku. 

Vzpomínají manželka Marie
a děti s rodinami.

Dne 6. listopadu 2021 si připomeneme 
1. výročí úmrtí pana Ivana HOLKA.
Stále vzpomínají rodiny Švachova, 

ý p

Švehlákova a Kalužíkova.
p j y

Blahopřání

Dne 20. listopadu 2021 to již bude
50 let, co ruku v ruce 

společně kráčí manželé 
Miloslav a Zdeňka KAFKOVI

ze Slavičína. Hodně zdraví, štěstí, 
Božího požehnání a spoustu

dalších společných let jim ze srdce 
přejí dcera Petra s manželem, syn

Daniel s přítelkyní a vnoučata Eliška,
Terezka, Daneček a Adélka.
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NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Josef a Jitka Ondrůškovi – syn Filip
Michal Filák a Kristýna Dvořáková – dce-
ra Matilda
Jakub Pozlovský a Martina Šerá – syn
Damián
Adam Fojtík a Kateřina Kunzová – syn
Adam

Společenská kronika Jaroslav a Kristýna Liškovi – dcera Nikol
Petr a Michaela Tománkovi – syn Oliver

SŇATKY – ZÁŘÍ
Mark Christopher Grein a Miroslava Hyžíková
Jan Onderka a Gabriela Sommerová
Radoslav Málek a Michaela Tylečková
David Juřík a Adéla Fojtíková
Pavel Skopal a Věra Pokorná
Jaroslav Řehák a Naděžda Růžičková

pp

Aleš Kepák a Barbora Malaníková

Vladimír Ptáček a Lucie Václavíková

ÚMRTÍ
 2. 9. 2021 Josef Tomeček, 90 let, Petrůvka
 6. 9. 2021  Jiřina Marečková, 74 let, Zlín
 9. 9. 2021 Kristina Burešová, 80 let, Hrádek
 11. 9. 2021  Jan Greschner, 86 let, Lipová
 21. 9. 2021  Josef Hrbáček, 57 let, Slavičín
 24. 9. 2021  Marta Kotrbová, 76 let, 
  Dolný Lopašov

Pokud budete mít zájem uvést 
do  Slavičínského zpravodaje naroze-
ní Vašeho dítěte a  uzavření manžel-
ství, dostavte se, prosím, na  matriku
Městského úřadu Slavičín k  podepsá-
ní souhlasu se zpracováním a  zveřej-
něním osobních údajů na  základě zá-
kona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů.

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 HORÁKOVĚ 
VILE – první podlaží.
Plán aktivit na listopad:
vánoční korálkování

Dne 28. srpna 2021 proběhly v Hrádku Dětské olympijské hry. Pro děti 
byly připravené stanoviště a olympijské disciplíny. Za splnění všech úkolů 
dostaly děti medaile a odměnu.

Stále probíhá reabilitační cvičení pro seniory, do kterého se ještě mů-
žete přihlásit. Pondělí 17:30 mateřské centrum Slavičín, úterý 17:30 Ro-

Rodinné a mateřské centrum Slavičín
kytnice tělocvična, středa 17:00 Petrůvka Kulturní dům. Cvičení je zdarma 
do konce roku 2021. Akce byly fi nančně podpořené Sociálním fondem Zlín-
ského kraje a městem Slavičín.  Mgr. Simona Goňová, ředitelka

Připravujeme: 4. 12. 2021 Putování za  Mikulášem, akce pro rodiny 
s dětmi v Zámeckém parku s úkoly a nadílkou. 

Rádi bychom Vás i  nadále seznamovali se 
sociálními a návaznými službami, které je mož-
né využít v  rámci ORP Luhačovice. Aktuálně 
Vám představíme seniorskou obálku a  asis-
tenční a tísňovou péči „Anděl na drátě“.
Seniorská obálka je formulář, který můžete mít 
k dispozici doma pro případ potřeby při příjez-
du lékaře. Obsahuje základní informace o zdra-
votním stavu osoby (léky, alergie, nemoci, kon-
takt na blízkou osobu, lékař).

Pomáhá lékařům, hasičům a policistům v si-
tuacích ohrožení zdraví nebo života osob v  je-
jich domácím prostředí. Je zapotřebí ji umís-
tit na viditelné místo, např. dveře lednice nebo 
vstupní dveře.

Nově má i mini formát do peněženky a obsa-
huje i informace o očkování. Obálku je důležité 
pravidelně aktualizovat. 

Formulář je volně ke  stažení na  webových 
stránkách Zlínského kraje, sekce sociální ob-

Informace z komunitního plánování sociálních služeb
last (www.kr-zlinsky.cz/seniorska-obalka-
cl-4664.html), nebo si můžete tento tiskopis vy-
zvednout na odboru sociálním MěÚ Luhačovi-
ce a MěÚ Slavičín. 

„Anděl na drátě“ – asistenční a  tísňová péče,
která umožňuje osamělým seniorům vést dů-
stojný život v domácím prostředí.

Jedná se o placenou službu. Pokud se senior
dostane do krizové situace, má stále na dosah
hodinky nebo přívěšek s jediným tlačítkem, kte-
rým aktivuje linku „Anděl na drátě“. 

Součástí služby je Linka důvěry a bezpečí pro
seniory a Poradna pro seniory. Veškeré infor-
mace dostupné: Informační linka: 800 555 655,
tel: 774 705 824, email: info@andelnadrate.cz,
odkaz: www.andelnadrate.cz.

Mgr. Pavlína Stolaříková,
sociální pracovnice MěÚ Luhačovice,

komunitní plánování

Dovolená lékařky
MUDr.  Markéta Manová oznamuje, že 

ve dnech 18. – 19. listopadu 2021 nebu-
de ordinovat. Zastupuje u  akutních stavů
MUDr. Petr Zemčík.
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Pošta ve Slavičíně stojí na místě dřívějšího Havlíčkova zahradnictví
Historie pošty ve  Slavičíně se začala psát 

koncem 19. století, kdy obec Slavičín-Mladoti-
ce podala žádost o zřízení pošty. Celá anabáze 
trvala dva roky, až se konečně 17. března 1896 
otevření pošty dočkal i Slavičín. Ke  schválení 
došlo až po osobní intervenci barona Arnošta
Lederera a pana Josefa Hromádky na Ředitel-
ství pošt a telegramů v Brně a Ministerstvu ob-
chodu ve Vídni v červnu 1895.

První poštovní úřad se nacházel v 1. poscho-
dí Rolnické záložny (nyní restaurace Záložna). 
Vedoucí byla slečna Hedvika Galůsková z Uher-
ského Hradiště, její velkou zálibou byl chov poš-
tovních holubů. V roce 1900 byla pošta přemís-
těna do  nově vybudované radnice (současná 
ZUŠ) a úřadovna byla v přízemí, kde se nachá-
zela i  četnická stanice. Pošta platila obci ná-
jemné 180 zlatých měsíčně.

V  roce 1922 byl napojen na  pošty Hrádek 
a Slavičín přelomový vynález moderní doby – 
telefon. Prvním soukromým telefonem dispo-
noval na zámku Lambert Wichterle (asi 1922), 
v  Nevšové pak obchodník Gottfried (1934). 
V roce 1924 se pošta stěhovala do 1. patra bu-
dovy. Podle nájemní smlouvy mezi obcí Slavi-
čín a  Ředitelstvím pošt a  telegrafů v Brně ze 
dne 16. dubna 1924 činilo nájemné 600 Kčs
ročně. Smlouva byla uzavřená na 10 let do kon-
ce června 1934. Poté byla prodloužena do roku 
1940.

V roce 1940 se pošta stěhovala na své třetí 
místo z dnešní ZUŠ do opravené sousední bu-
dovy – prodejny Japis Jana Pivečky, č. p. 120. 
Dům byl pronajat na 10 let. Roční nájem činil 
6 700 Kčs. V  roce 1964 měla dvacet zaměst-
nanců včetně šesti telefonních manipulantek, 
pěti doručovatelek a dvou doručovatelů. V roce 
1964 byly provedeny velké adaptační práce. Byl 
odstraněn ozdobný balkón, zrušen široký prů-
jezd a odstraněny staré schody. Uvnitř byly na-
instalovány skleněné přepážky místo drátě-
ných, zabudovány dvě telefonní kabinky a na-
hoře v poschodí byla zřízena kancelář vedoucí-
ho a telefonní ústředna. 

Podle vzpomínek tehdejších pracovnic byly 
tamní prostory nevyhovující, protože se do bu-

dovy chodilo dvorem, uvnitř byly malé přepáž-
ky a  kvůli telefonní ústředně bývaly pracovni-
ce v  budově samy i  přes noc. „Nezapomenu
na noc ze 20. na 21. srpna 1968. Měla jsem
noční službu na ústředně a viděla jsem, jak jez-
dí tanky. V pět ráno jsem telefonovala příbuz-
ným do Prahy se slzami v očích, že nás obsadi-
li,“ vzpomíná jedna z  tehdejších přepážkových“
pracovnic Marie Juráčková.

Dodala, že během těchto dramatických chvil
řešily s  dalšími spojovatelkami na  ostatních
ústřednách situaci v  republice. Proč byla tato
místa tak důležitá? Mladší ročníky už to asi
neví, ale tehdy se telefonní hovory přepojovaly
ručně právě na ústřednách, které tak byly v cen-
tru dění. 

Nevyhovující prostory pro rychle se rozví-
jející poštovní služby se ukázaly jako klíčový
problém. Bylo rozhodnuto: musí se postavit
nová ústředna. Vybráno bylo místo po Havlíč-
kově zahradnictví pod nynějším sídlištěm Vlá-
ra, které se tehdy dokončovalo. Ústředna byla
slavnostně otevřena v  létě roku 1978 a dobo-
vý tisk ji popisoval jako „automatickou telefonní 
ústřednu, která je nejmodernější v Jihomorav-
ském kraji“ (kam tehdy Slavičín patřil).

Místo blízké středu města se osvědčilo na-
tolik, že bylo rozhodnuto o  stavbě nové poš-
ty mezi silnicí na Vlachovice a novou ústřed-
nou. Budova pošty se tedy začala stavět v roce
1980, dokončena byla o 4 roky později a celko-
vé náklady na stavbu a zařízení činily 4 138 000
Kčs. Slavnostní otevření proběhlo 20. února
1984.

Na tehdejší dobu dosahovalo vybavení vyso-
ké úrovně a myslelo se i na komfort zaměst-
nanců, i když svérázným způsobem. Uprostřed
budovy bylo totiž nelogicky umístěno proskle-
né atrium se zimní zahradou, aby tam poštovní 
úředníci mohli odpočívat po směnách – úmysl
jistě dobrý, ale v praxi neproveditelný.

Nikdo tam nechodil, výsadbě se nedaři-
lo a navíc byla budova, v níž byl uložen nema-
lý objem fi nančních prostředků, kvůli prosklení 

velmi zranitelná. Podle pamětníků tohoto sla-
bého místa využil i neznámý zloděj při vloupá-
ní koncem 90. let – naštěstí se to tehdy obe-
šlo bez větších škod na majetku, při jeho vpádu
bylo poškozeno pouze atrium. Ale zpět k atriu
– dodnes ho musí poštovní úřednice doslova
obíhat, když z přepážek umístěných blíže hlav-
ní cestě chtějí jít pro zásilku do balíkové čás-
ti, která je na druhé straně. Značně to tak zdr-
žuje provoz.

Další potíží je také materiál, z něhož je poš-
ta postavena. Budova není zděná, ale z „papun-
deklu“, který pocházel z Rudných dolů Jeseník,
s  čímž souvisí horší tepelný komfort v budo-
vě – tedy v létě horko, v zimě zima. A aby toho
nebylo málo, nechybí zde ani azbest, populární 
součást socialistických staveb ze 70. či 80. let
minulého století. „Kvůli tomu bylo poštu nutné
častěji malovat, aby byly azbestové materiály 
kryté. Také si vzpomínám, že když nám na poš-
tu umisťovali v roce 1996 bankomat, velmi štip-
lavě a nepříjemně to prášilo,“ uvádí tehdejší ve-“
doucí Žofi e Konečná. 

Právě ona byla tou osobou, jež vedla poštu
v  turbulentních dobách 90. let. Zažila mnoho
přelomových změn, ať už první stejnokroje, jež
daly poště profesionální ráz, nebo první banko-
mat, o němž jsme psali už ve zpravodaji v čís-
le 2/2020. Také rozdělení spojů na Českou poš-
tu a Telecom. Ohromnou změnou pro pracovni-
ce, které byly převážně zvyklé na ruční razítko-
vání mnoha dopisů denně a  ťukání dálnopisu,
byl nástup počítačů. Ten na slavičínské poště
datujeme 9. května 1995, kdy zde byl zaveden
počítačový program Apost. V posledních letech
pak klasické fronty u přepážek nahradily fronty
u vyvolávacího zařízení. Kdoví, jak na tom poš-
ta bude za dalších dvacet let? Přejme jí do bu-
doucnosti vše dobré. Slavičínská pošta patří 
k nejlepším v kraji a  i spolupráce s městem je
příkladná.

Iva Šimoníková
Děkuji za pomoc s tématem poštovním 

pracovnicím ve výslužbě a panu L. Machů.

Provozní doba pošty ve Slavičíně
pondělí 10–12, 13–18
úterý   8–12, 13–16
středa 10–12, 13–18
čtvrtek   8–12, 13–16
pátek   8–12, 13–16
sobota   8–10
neděle   Zavřeno
Telefon:    954 276 321

Pojízdná pošta. Hit, který měl v  80. letech 
zkvalitnit poštovní služby, byl na  několik let
zaveden i  ve Slavičíně. Šlo o experiment, kte-
rý spočíval ve  speciálně upravené dodávce
Avia, jež měla v nákladní části poštovní přepáž-
ku. Takto upravený vůz přejížděl po půlhodino-
vých intervalech obce tehdy patřící ke Slavičí-
nu – Bohuslavice, Lipovou, Rudimov, Petrůvku
či Divnice. Na papíře to vypadalo dobře: obyva-

Pojízdná pošta se ve Slavičíně neujala
telé vzdálenějších míst si mohou vyřídit podání 
balíků, dopisů, koupit noviny či podat sportku.

Realita byla poněkud dobrodružnější. „V kaž-
dé dědině jsme stáli zhruba půl hodiny, to jsem
si musela vybalit všechny potřebné věci ze šup-
líku – razítko, váhu, dokumenty, peníze atd. 
Po půl hodině zase sbalit, zavřít zadní část a jít 
dopředu, kde jsme s  řidičem seděli,“ popisuje“
Marie Chmelová, která s pojízdnou poštou jez-



dila. „Některé kolegyně to po 14 dnech vzdaly, já jsem tam byla do-
cela spokojená,“ dodává.“

Důvodem nespokojenosti pracovnic byly často hygienické pod-
mínky. „Ruce jsme si myly v  kaluži,“ vrtí hlavou Marie Juráčková. “
Opravdové potíže nastaly v zimě. „Zamrzalo razítko, občas i nafta,
kterou jsem si uvnitř topila. Také jsme občas zapadli a Avii jsme vy-
hrabávali ze závějí,“ doplnila Chmelová s tím, že pojízdná pošta vyža-“
dovala dobrou fyzickou kondici a odolnost. 

Vzhledem k  tomu, že v 80. letech ještě převládala velká důvěra 
lidí v doručovatele, svěřovali jim i větší fi nanční obnosy nebo složi-
tější operace k vyřízení. Pojízdná pošta tak byla často málo vytíže-
ná, a navíc si na ni lidé nezvykli. Složité bylo najít i spolehlivého řidi-
če pro špatně placenou a náročnou práci. Po nástupu vedoucí Žo-
fi e Konečné tedy byla pojízdná pošta zrušena, díky čemuž se dosta-
lo na slavičínskou poštu první auto (Škoda 100) a začala éra motori-
zovaného doručování, jež přetrvala dodnes. (šim)
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V sobotu 16. října odstartovala orelská fl or-
balová liga dorostenců (2005 a mladší). První 
letošní turnaj se konal ve Starém Městě u Uher-
ského Hradiště, kde kluci změřili síly se tře-
mi soupeři. V prvním zápase se Snajpři utkali 
v derby s Valašskými Klobouky. Na šance Sla-
vičín vítězil od samého začátku zápasu, avšak
po odehrané základní části byl stav vyrovnaný
3:3. Rozhodovaly samostatné nájezdy, ve kte-
rých se štěstí naklonilo více k soupeři.

Druhý zápas s Hodonínem se jevil z pohledu 
skóre 6:1 pro Slavičín jako jasné vítězství. Poté 
však přišlo vystřízlivění obratem na 6:5 ve pro-
spěch Hodonína. „Nedokázali jsme blokovat 
střely, které měli hráči Hodonína přesné a  tvr-
dé. Navíc většina z našich hráčů si myslela, že 
už to máme vyhrané, takže jsme ani neútočili 
a neběhali, čehož Hodonín využil,“ hodnotil zá-
pas útočník Snajprů Radim Novotný. Posled-

ním soupeřem bylo silné domácí Slovácko. Zá-
pas byl celkově velmi vyrovnaný. Kluci se sna-
žili více blokovat střely a padlo také méně gólů
než v předešlých zápasech.

Na začátku slavičínský kapitán Jindřich Sa-
ňák využil přesilovku, ale Slovácko vzápětí srov-
nalo. Další gól přidal snajpr Jakub Tomeček,
který využil přečíslení dva na jednoho a zvyšo-
val na 2:1. Poté ovšem Slovácko nasázelo dva
rychlé góly. Závěrečným tlakem se kluci snaži-
li vyrovnat, ale soupeř všechny střely zbloko-
val a zvítězili v konečném skóre 4:2. Další tur-
naj dorostu se bude konat 12. prosince v Dol-
ních Bojanovicích. Kromě dorostenců hrají orel-
skou ligu také starší žáci. Náborové trénin-
ky jsou v úterý a ve středu od 15 hodin. Přijít
na trénink mohou holky i kluci různého věku. Sr-
dečně je zveme!

SK Snipers Slavičín

Dne 18. září se ve Slavičíně na  fotbalovém 
hřišti konal turnaj mladších přípravek. Celkem
se turnaje zúčastnilo pět týmů systémem kaž-
dý s každým. 

Slavičínští kluci a slečna si vedli velice pěkně 
a všechny zápasy vyhráli. V prvním zápase si
poradili s  týmem Jiskra Staré Město, kterému 
nasázeli šest gólů (6:0).

Další utkání proti rivalovi z Valašských Klo-
bouk bylo o  poznání náročnější, ale nakonec 

V letošním roce se uskutečnil na antukových
tenisových kurtech Oáza již 6. ročník Amatér-
ské tenisové ligy. Soutěže se letos zúčastnilo
opět více než 20 hráčů z širokého okolí. V sys-
tému turnaje tak byly vytvořeny čtyři výkon-
nostní skupiny a každý měsíc dva nejlepší hrá-
či postoupili do vyšší skupiny  a naopak dva po-
slední sestoupili o skupinu níže. Turnaj probíhal 
dlouhodobě od května do října. 

Vítězství v  turnaji si opět zajistil Lukáš Ko-
seček z Lidečka, který tak vyhrál již čtvrtý roč-
ník v  řadě. Ale je potřeba říct, že někteří letoš-
ní nováčci turnaje měli smůlu v  tom, že začí-
nali v  nižších výkonnostních skupinách, které 
jsou ohodnoceny méně body. Poprvé v histo-
rii turnaje se stalo, že se o druhé místo podě-
lili dva hráči, a to Dan Konečný a Pepa Tome-
ček. Pořadí na dalších místech bylo letos vel-
mi těsné, což slibuje určitě zajímavé boje v dal-
ších ročnících.

Tato akce byla fi nančně podpořena městem
Slavičín, za což děkujeme a těšíme se na další 
ročník. 

Za zúčastněné hráče Štěpán Satin

Malí fotbalisti vyhráli turnaj mladších přípravek

Florbaloví dorostenci zahájili ligovou sezonu Amatérská tenisová 
liga Slavičín 2021

i tak vítězné. Výsledek byl těsný, ale zaslouže-
ný po bojovném výkonu – 3:2. Následovala vý-
hra nad týmem SK Újezd 4:0 a poslední vítěz-
ství nad týmem SK SV Bojkovice 2:0.

Nejlepším střelcem turnaje se s pěti vstře-
lenými brankami stal domácí hráč Oskar Übe-
rall. Sestava hráčů: J. Bartoš, D. Ščuglíková,
O. Überall, A. Fojtík, D. Málek, D. Kříž, E. Zvonek,
J. Čech, S. Urbaník.

 (šim)
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Yoga studio ZEN
9. 11. a 23. 11. Pravidelné lekce Jemné jógy s Klárou Valčíkovou
1 x za 14 dní vždy v úterý 18:30–19:30
Víkendové akce a workshopy:
Sobota 6. 11. od 15:30–17:00 Taneční jóga
Sobota 13. 11. od 15:00–17:00 Jóga, detox, trávení 
Neděle 14. 11. od 15:00–17:00 Výroba přírodní kosmetiky
Sobota 20. 11. od 09:00–17:30 Celodenní jógový workshop
pro úplné začátečníky
Možnost zakoupení permanentek a dárkových poukazů.
Více informací a rezervace na www.yogastudiozen.cz

ZŠ Slavičín – Malé Pole vás srdečně zve na  
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sraz účastníků je u ZŠ Malé Pole. 
 

Vítány jsou kostýmy a lampiony! 
 

Akce je podpořena městem Slavičín                

ve ètvrtek 11. listopadu 2021 

                 a ochutnávkou Svatomartinského vína.

SVATOMARTINSKÉHO PRUVODUSVATOMARTINSKÉHO PRUVODU
O

srdeènì zvou širokou veøejnost na 

 OHÒOVÁ SHOW OHÒOVÁ SHOW

PROGRAM:PROGRAM:
zakonèený v mìstském parku hudbou, táborákemzakonèený v mìstském parku hudbou, táborákem

 „Tato akce je podpoøena Mìstem Slavièín“

7. roèník

Osadní výbor Divnice a SDH Divnice Vás zvou na tradiční

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
které se uskuteční v sobotu 4. 12. 2021 v 17 hod u místního pohostin-
ství. Pro návštěvníky připraven svařák a tradiční zabijačkové pochoutky.
Akce je fi nančně podpořena městem Slavičín

Prodej vánočních kaprů
21. – 22. 12. 2021 od 6:00 do vyprodání zásob (bez objednání)
ul. Osvobození Slavičín (u Sokolovny)
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Městské infocentrum Slavičín 
listopad 2021

TOULKY 
PŘÍRODOU
Výstava fotografií 
Vlaďky Šuráňové           

Výstavu můžete zhlédnout každý všední den 9 – 11 a 13 – 16 hodin
Vstup je volný

NA ZDRAVÍ VALAŠINA ZDRAVÍ VALAŠI

Cimbálová muzika Slavièan a Mìsto Slavièín Vás srdeènì zvou na

SPOLEÈNÝ KONCERT

SLAVICAN SLAVICAN  má 21 let…  má 21 let… 
folková skupina DAREBAND 
a cimbálová muzika SLAVIÈAN

SOBOTA 27. LISTOPADU 2021SOBOTA 27. LISTOPADU 2021 V 19:00 HOD. - SOKOLOVNA SLAVIÈÍN

Stolové uspoøádání sálu  -  vstupné s místenkou 150,- Kè - pøedprodej Mìstské infocentrum Slavièín tel.: 577 342 251

Řádková inzerce
 Cestovní agentura „Doktor Sába“ zájezdy do termálních lázní:
13. 11. 2021 Nitra Polný Kesov (novinka)
4. 12. 2021 Dunajská Streda s odjezdem z Val. Klobouk v 5.30 h,
22. 1. 2022 SARVÁR (novinka) s odjezdem z Val. Klobouk ve 4.00 h. Při-
pojištění vlastní. Objednávky a bližší informace podá:
paní Sábová na tel. 577 320 092, 604 276 983, 603 236 413.

Výzva spolužákům ročník 1976/77
Zveme tímto všechny spolužáky na sraz po 30 letech
Sraz se uskuteční dne 13. 11. 2021, sraz účastníků v 15:00 před školou
Podrobné informace najdete na facebookové skupině 
ročníkový sraz zš 1976/77 Slavičín 13.11.2021.
Nebo kontaktujte zástupce svých tříd:
áčko – Josef Prchlík – 604 899 232, pepino-77@seznam.cz
béčko – Markéta (Borová) Salvétová – 603 446 537, borovam@email.
cz 
céčko – Dagmar (Jakůbková) Kvasnicová – 603 262 750, dasa.kvasni-
cova@centrum.cz
déčko – Barbora (Polášková) Chovančíková – 725 215 205, barbora.po-
laskova@email.cz
éčko – Jana (Vršanová) Gottfriedová – 775 177 023, 
janajs2@email.cz

Restaurace Záložna Vás zve na 

zvěřinové speciality 
ve dnech 23., 24. a 25. listopadu. Otevřeno do 21.00 h.
Objednávky na tel.: 604 287 414
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TVD – Technická výroba, 
a.s. Rokytnice 203 

Do našeho kolektivu přijmeme 
pracovníka na tuto pozici: 
Referent investič ního oddělení 
a správy budov

Pracovní náplň
Řízení investičních stavebních akcí 
ve společnosti
Stavební řízení vč. projednávání 
s dotčenými orgány 
Projednávání DOV s externími doda-
vateli 
Inženýrská činnost
Technický dozor investora
Kontrola rozpočtů investičních sta-
vebních akcí 
Správa budov v areálu
Řízení pracovní skupiny stavebního 
střediska

Požadujeme
ÚS, VŠ vzdělání zaměření stavebnic-
tví 
Praxi v oboru
Ochotu dále se vzdělávat, aktivní pří-
stup
Samostatnost
Organizační a řídicí schopnosti, zku-
šenosti s řízením týmu

 Výhodou je zkušenost v  tvorbě
rozpočtů 

Nabízíme
 Zázemí silné prosperující společ-
nosti
 Možnost seberealizace a profes-
ního rozvoje, zvyšování profesní kva-
lifi kace v rámci fi remního i externího
vzdělávání
 Pružnou pracovní dobu 
 13. plat dle výsledku hospodaře-
ní fi rmy
 Příspěvek na stravování
 Příspěvek na penzijní připojištění
 5 týdnů dovolené 
 Osobní konta ze sociálního fon-
du
 Bezúročné návratné půjčky ze
sociálního fondu
 Vlastní rekreační zařízení, fi remní 
kulturní a sportovní akce 

Nástup: po dohodě
Zájemci o  práci v  naší společnos-
ti zašlete písemně životopis na ad-
resu personalni@tvd.cz se sděle-
ním, zda souhlasíte se zpracová-
ním osobních údajů pro účely výbě-
rového řízení a uložením Vašich dat
do  interní fi remní databáze uchaze-
čů. 

Lékárna Na Horním 
náměstí zahájila provoz

Děkujeme Vám všem, kteří jste nás podpořili a stále podporujete
v naší činnosti v nově otevřené lékárně na Horním náměstí. Chválí-
te náš vzdušný interiér, líbí se Vám i naše květinová výzdoba na ok-
nech lékárny, a hlavně si pochvalujete, že u nás nejsou fronty. Jsme
rády za všechny pozitivní reakce a moc si Vaší přízně vážíme. 

V  neděli 3. října byla panem farářem Mons. Marianem Dejem
požehnána naše lékárna. Akce se nesla v  příjemném duchu, při-
praveno bylo i drobné pohoštění v prostorách lékárenské zahrady
a na harmoniku nám zahrál mladý slavičínský talent Filip Studénka.

Na měsíc listopad jsme si pro vás připravily další možnost dia-
gnostiky pleti proškolenou reprezentantkou české kosmetiky Syn-
care. Klientky, které tuto diagnostiku absolvovaly minule, odcháze-
ly spokojené a vybavené vzorečky pro další zkoušení v pohodlí do-
mova. Tato služba je zdarma, zabere asi 15 minut Vašeho času, ale
je nutné se objednat předem. Akce se uskuteční dne 16. listopadu 
od 12–16 h. Ještě máme nějaká volná místa, tak se klidně ozvě-
te buď na telefon 777 759 482 nebo na email: lekarnaslavicin@se-
znam.cz.

Pokud budete mít cestu k nám do lékárny v měsíci listopadu, mů-
žete se pokochat výstavou fotografi í pana Michaela Bureše, knih-
kupce z Valašských Klobouk, přímo u nás v ofi cíně.

Budeme se na vás těšit,
Mgr. Naděžda Procházková a Hana Sedláčková

Vánoční cukroví - klasické, raw a bezlepkové. 
Vánoční dárkové balíčky. 
Sušené ovoce, vařená povidla a marmelády z BIO sadu. 
Dezerty a dorty také v bezlepkové a bezlaktózové variantě.  

www.kavarna.veronica.cz

Chutná a pestrá jídla, s masem i vegetariánská.
Pouze kvalitní suroviny, jako od maminky. 
Vynikající polévky!
Regionální, BIO i netradiční suroviny.
Z environmentálního sociálního podniku.

www.kavarna.veronica.cz/obedy

DEJTE SI OBĚD

Výdej do vlastních jídlonosičů.
Objednávky předem.

Komerční článek
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577  341  481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín
Akce pro veřejnost:
 Pátek 5. 11. – 2. 12. Zdeněk Polišenský: 
Odhalit či zahalit. 

Výstava černobílých fotografi í, která bude 
k vidění v knihovnické galerii v půjčovní době.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 5. 11. 
od 18.00 hodin v galerii knihovny.
 Pondělí 1. 11. – 30. 11. Významné osmič-
ky v českých dějinách 20. století. 

Výstava připomíná čtyři události, které se 
staly důležitými mezníky v dějinách Českoslo-
venska 20. století.

Je možné si ji prohlédnout ve  vestibulu 
knihovny v půjčovní době.
 Čtvrtek 4. 11. Veselé čtení s Nezbedníč-
kem. 

Předškoláčci s rodiči nebo prarodiči se mo-
hou těšit na další setkání se skřítkem Nezbed-
níčkem a s hezkými knížkami z jeho knihovnič-
ky. Součástí scénického pořadu budou tradičně 
výtvarné a pohybové hrátky, hádanky a zábav-
né úkoly pro nejmenší.

Začátek: 15.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný!

Čtvrtek 4. 11. Slavičín jako městečko 
od roku 1256 aneb co bylo dál? 

Přednáška Mgr. Petr Odehnala, Ph.D., vedou-
cího Městského muzea ve Valašských Klobou-
kách.

Tématem přednášky je pohled na  aspek-
ty a  rysy Slavičína jako městečka, realizace 
původního plánu jeho založení a  jeho vývoj 
po  roce 1256 po stránce právní, hospodářské 
a demografi cké.

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný!
 Čtvrtek 11. 11. Kosmické počasí. 

Přenáška doc.  RNDr.  Vojtěcha Křesálka, 
CSc., na které budete seznámeni s pojmem – 
kosmické počasí, dozvíte se více o vztahu živo-
ta na planetě Zemi a hvězdy Slunce a dále co 
jsou termonukleární kamínka – naše magnetic-
ké pole. Zmíněny budou magnetické bouře, je-
jich vliv na zdraví i chod civilizace a také blac-
kout, který bychom nechtěli zažít, ale zažijeme.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny. Vstup volný!
 Čtvrtek 25. 11. Pěšky Patagonií – Až 
na konec světa.

Fotobeseda cestovatelek Aleny Mahlejové 
a Máji Šnajdrové, které se vydaly na  tříměsíč-
ní expedici divočinou Jižní Ameriky.  Čyřitisíce 
kilometrů šly pěšky vysokými chilskými Anda-
mi, stopovaly po cestách, které končily v ledov-
cových jezerech, brodily se řekami bez mos-
tů a stále směřovaly na jih, kde si splnily si svůj 
sen – dojít do Patagonie. Pořad zpestří zpěvem 
jihoamerických písní a hrou na ukulele.

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

Městská knihovna vás
srdečně zve na talkshow 

Jak se dělá zoo! 
Účinkuje PhDr. Petr Fejk, 
bývalý dlouholetý ředitel pražské zoo.
Seznámí vás s mnoha výjimečnými zkuše-
nostmi a příběhy se zajímavými zvířaty a lid-
mi,  jež doplní projekcí unikátních fotografi í.
Představí také svoji novou knihu Jak se dělá 
zoo, která vypráví o těžkých začátcích, o po-
vodni a o tom, jak se ze staré zoo stala jed-
na z deseti nejlepších na světě.
Pořad bude zakončen autogramiádou a pro-
dejem knih s osobním věnováním autora.
Čtvrtek 18. 11., sokolovna,
začátek: 18.00, vstup volný! 

Akce pro seniory:
 Paměťový trénink a  mozkový jogging – 
pokračování. 

Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akredi-
tovaná lektorka 3. stupně z České společnos-
ti pro trénování paměti a  mozkového joggin-
gu. Kurzy se budou konat každé úterý od 9.00
do  10.30 hodin, nezbytné je přihlášení pře-
dem, telefonicky nebo emailem. 

Rozpis kurzů: 10. 11. (středa), 16. 11.,
23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12.

Akce pro děti:
 Středa 24. 11. Setkání s tajemnem – 
14. ročník. 

Zábavná show pro děti od šesti do deseti let,
kde se děti mohou těšit na setkání s tajemnými
bytostmi a strašidly všeho druhu. Malé účast-
níky čekají chvilky plné napětí i spousta legrač-
ních situací. V knihovně jsou připravena tajupl-
ná zákoutí, kde nebudou chybět duchové, pří-
zraky ani strašidla z pohádek a hrdinové horo-
rových knížek. Děti budou moci předvést své
kostýmy na módní přehlídce strašidelných ma-
sek. Nebude chybět překvapení v tajemné kom-

natě, návštěva u věštkyně, čarodějnická akade-
mie, diskotéka aj. Součástí programu jsou her-
ní a soutěžní aktivity a drobné odměny za plně-
ní úkolů. Zajištěno je malé občerstvení. Na akci 
je nutné přihlásit se předem v knihovně, tele-
fonicky nebo emailem.

Začátek: 16.00 hodin v dětském oddělení 
knihovny. Vstup volný.

Kalendář akcí:
 Pátek 5. 11.
S písničkou jde všechno líp

Koncert Jožky Šmukaře a  jeho cimbálové
muziky, 17 h, Sokolovna Slavičín, vstup volný 
(pořádá město Slavičín)
 Pátek 5. 11.
Putování broučků a berušek

Lampionový průvod, 17 h (pořádá ZŠ Malé 
Pole)
 Čtvrtek 11. 11.
Odhalení pamětních desek

Aloise Pivečky a bratrů Vladimíra a Františ-
ka Frajtových 
 Čtvrtek 11. 11.
Svatomartinský průvod

Průvod se svatým Martinem na  koni, 16 h
(pořádá ZŠ Vlára)
 Neděle 14. 11.
O vlku a kůzlátkách

Představení pro děti v podání Divadla Brod,
15 h, Sokolovna Slavičín (pořádá Spolek Zvo-
nek)
 Sobota 20. 11.
Dětský karneval

Bohatý program, 14 h, Sokolovna Slavičín
(pořádá SDH Slavičín)
 Pátek 26. 11.
Shot-C: Multi-tour 2021

Koncert vokálního uskupení Shot-C, 20 h, So-
kolovna Slavičín 
 Sobota 27. 11.
Na zdraví Valaši

Společný koncert kapely Dareband a CM Sla-
vičan, 19 h, Sokolovna Slavičín (pořádá CM Sla-
vičan)

Osadní výbor Nevšová srdečně zve na
rozsvěcování vánočního 
stromu v Nevšové.
Akce proběhne tradičně u kaple v sobotu 27. 11.
Začneme mší svatou v 15.00 v kapli, následně proběhne 
svěcení obecního betléma. Hlavní program začne v 16.00:
 Vystoupení dětí MŠ  Vystoupení dětí ZŠ
 Mikulášská nadílka  Rozsvícení stromu a betlé-
ma  Velký ohňostroj
Součástí programu bude nabídka perníků, horkých nápojů a ná-
sledně v místním pohostinství posezení s harmonikou a nabíd-
kou zabijačkových specialit. Prodej zabíjačkových specialit už
bude probíhat od sobotního poledne. Program může být pozmě-
něn dle momentálních pandemických a klimatických podmínek.


