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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města 
Slavičín a do Senátu Parlamentu ČR

Podle § 29 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů a podle § 15 zá-
kona č. 247/1995 Sb. o volbách do Par-
lamentu České republiky a  o  změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuji, že volby do Zastupitel-
stva města Slavičín a do Senátu Par-
lamentu ČR se uskuteční: v  pátek 
5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v   sobotu 6. října 2018 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v přízemí Zá-
kladní umělecké školy, nám. Mezi 
Šenky 121, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: v ulici Cihlářská, Horní 
náměstí, Jasmínová, K Parku, Komen-
ského, Krátká, Květná, Luhačovská, Mi-
sárkova, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nad 
Cihelnou, náměstí Mezi Šenky, Pod Le-
sem, Pod Střelnicí, Pod Vrškem, Sed-
lářská, Staroměstská, Ševcovská, Trž-
ní, U Mlýna, Žižkovská

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

dovy radnice, Osvobození 25, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu: v ulici Hasičská, Hrn-
čířská, Jar. Šály, K Nábřeží, L. Výducha,
Mladotická, Mladotické nábřeží, Nad
Výpustou, Příčná, Spojovací, Středo-
vá, 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 bu-

dovy Základní školy Slavičín-Vlára,
K Hájenkám 354, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu:

v ulici Javorová I, Javorová II, Na Za-
stávce, 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 tr-

valému pobytu: v ulici Luční, Obchod-
ní, 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 pří-

zemí Základní školy Slavičín - Malé
Pole, Osvobození 8, Slavičín 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k  trvalému pobytu: v  ulici Družstev-
ní, 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 tr-
valému pobytu v místní části Slavičín
– Hrádek na Vlárské dráze

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bý-

valé školy v Divnicích č. p. 79
pro voliče, kteří jsou přihlášeni

k trvalému pobytu v místní části Sla-

vičín – Divnice

 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Domě spol-

ků, Nevšová 16
pro voliče, kteří jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu v místní části Sla-
vičín – Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování 

poté, kdy prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky popřípa-
dě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České re-
publiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem, identifikačním prů-
kazem domovského státu, dokladem
o  pobytu na  území ČR). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno.

2. Voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem konání voleb hlaso-
vací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i  ve  volební
místnosti.

3. Každý volič se musí před hlaso-
váním odebrat do prostoru pro úpra-
vu hlasovacích lístků, jinak mu okrsko-
vá volební komise hlasování neumožní.

4. K zachování pořádku a důstojné-
ho průběhu hlasování v místnosti pro
hlasování je každý povinen uposlech-
nout pokynů předsedy okrskové vo-
lební komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Město Slavičín v souladu s ustano-
vením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve  znění pozdějších 
předpisů, a usnesením Zastupitelstva 
města Slavičín č. XX/8/2018 vyhlašuje 
tyto dotační programy:
Podpora sportovní a  tělovýchovné 
činnosti v roce 2019: 
organizace sportovních akcí – tur-
najů, závodů, přeborů, mistrovství aj. 
(prioritně tradičních, propagujících 
město) na území města Slavičín – ža-
datel musí být hlavním realizátorem,
 zajištění mistrovských, zejmé-
na mládežnických, soutěžních utká-
ní a závodů,
celoroční činnost sportovních a tě-
lovýchovných subjektů,
zajištění nesoutěžní sportovní a tě-
lovýchovné činnosti,
nájmy a využití sportovních zaříze-
ní na území města Slavičín,

 provoz sportovních zařízení na úze-
mí města Slavičín, zejména na opravy,
údržbu, revize, příp. energie.

Podpora rozvoje kultury v roce 2019:
podpora kulturních a  společen-
ských aktivit a estetické výchovy dětí
a mládeže,
naplňování kulturních a společen-
ských potřeb občanů, a  to zejména
kulturních akcí místního i  regionální-
ho významu,
podpora amatérských kulturních
aktivit,
podpora zájmové umělecké čin-
nosti,
podpora kulturních a  společen-
ských aktivit seniorů,
reprezentace a  propagace měs-
ta Slavičín,
podpora uměleckých řemesel a li-
dových tradic, výstav, vydavatelské
činnosti aj.

Podpora aktivit v oblasti životního
prostředí v roce 2019:
organizace akcí a zajištění činnos-
tí zaměřených na  ochranu životního
prostředí,
organizace akcí a zajištění činností
se zemědělskou tematikou,
organizace akcí a zajištění činností
spojených s ochranou přírody a krajiny,
péče a chov volně žijící zvěře, při-
spívání k vytváření kvalitnějšího pro-
středí pro volně žijící zvěř,
stabilizace a  zvýšení počtu včel-
stev a zkvalitnění jejich chovu společ-
ně se zvýšením opylovací služby rost-
lin ve slavičínském regionu.

Podpora mimoškolních aktivit dětí
a mládeže v roce 2019:
 podpora mimoškolních společen-
ských, kulturních, sportovních, envi-
ronmentálních a jiných podobných ak-
tivit a akcí dětí a mládeže,
podpora celoroční činnosti zájmo-
vých kroužků,

 podpora spolupráce se zahranič-
ními školami,
 podpora projektů zaměřených 
na  prevenci nežádoucích společen-
ských jevů.

Lhůta pro podání žádostí je od 15. říj-
na 2018 do 5. listopadu 2018 (včetně).

Žádosti se podávají ve stanoveném 
termínu osobně nebo na  podatelnu
Městského úřadu Slavičín, Osvobození
25, 763 21 Slavičín, prostřednictvím dr-
žitele poštovní licence nebo prostřed-
nictvím datové schránky takovým způ-
sobem, aby byly doručeny nejpozději
poslední den lhůty pro podání žádosti.

Bližší informace o jednotlivých pro-
gramech i obecná pravidla pro poskyto-
vání dotací městem Slavičín včetně tis-
kopisů žádostí jsou k dispozici na we-
bových stránkách města Slavičín (www.
mesto-slavicin.cz) nebo na odboru eko-
nomickém Městského úřadu Slavičín,
telefon: 577 004 822, 
e-mail: ekonom1@mesto-slavicin.cz.

Dotační programy pro rok 2019
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Ředitelství silnic Zlínského kra-
je upozorňuje na  spekulativní výku-
py pozemků pod krajskými silnicemi. 
Z důvodu v minulosti neprovedeného 
majetkoprávního vypořádání se silni-
ce II. a  III. třídy nacházejí i na pozem-
cích v  soukromém vlastnictví. V  po-

Dne 21. srpna 2018 byl Jednotce 
SDH města Slavičín, JPO V  Nevšová 
předán do užívání nový dopravní auto-
mobil Ford Transit V363 L2 350 Trend 
v provedení L 1 Z včetně požárního ná-
kladního přívěsu, který město Slavičín 
pořídilo s pomocí účelové dotace od Mi-
nisterstva vnitra – generálního ředitel-
ství Hasičského záchranného sboru ČR 
(450 tis. Kč) a investiční dotace poskyt-
nuté z Fondu Zlínského kraje (300 tis. 
Kč). Zbývajících 568,9 tis. Kč bylo měs-

Upozornění na spekulativní výkupy pozemků

Jednotka SDH Nevšová má nový dopravní automobil

sledních letech se mimo jiné i ve Zlín-
ském kraji vyskytlo několik osob, kte-
ré vlastním jménem, nebo i pod hla-
vičkou obchodní společnosti, oslovují 
vlastníky pozemků pod silnicemi a na-
bízejí jim jejich spekulativní odkoupení, 
a to zpravidla i za cenu mnohem nižší, 

než za kterou vykupuje pozemky Zlín-
ský kraj. Tyto subjekty pak následně na-
bízí pozemky k případnému odprode-
ji nebo pronájmu Zlínskému kraji. Do-
poručujeme vlastníkům těchto pozem-
ků obrátit se s nabídkou prodeje před-
nostně na Ředitelství silnic Zlínského

tem hrazeno z vlastních zdrojů. Na zá-
kladě výsledku zadávacího řízení v rám-
ci veřejné zakázky na dodávku doprav-
ního automobilu byla kupní smlouva 
uzavřena se společností TECHSPORT, 
s. r. o., Pekařská 33, 602 00 Brno na cel-
kovou cenu ve výši 1 318 900 Kč. 

Jednotka SDH města Slavičín, JPO 
V Nevšová v době před pořízením no-
vého vozidla disponovala pouze zasta-
ralou technikou, jejíž dlouhodobé udr-
žení v provozuschopném stavu již vy-

žadovalo vysoké a vzhledem ke  stáří
techniky nerentabilní finanční náklady.

Pořízením tohoto vozidla je zajiš-
těna plnohodnotná zásahuschopnost
sboru a  zároveň dochází ke  zvýšení
bezpečnosti a komfortu řidičů i ostat-
ních přepravovaných osob. Děkujeme
poskytovatelům za  finanční podporu
a přejeme hasičům, aby jim nový auto-
mobil dlouho a dobře sloužil.

Ing. Ladislav Janáček,
vedoucí odboru investic

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 10. 10.
plasty (žluté pytle) a nápojové kar-
tóny (oranž. pytle) 16. 10.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)
1. 10., 15. 10., 29. 10.

kraje, p. o., případně i na Zlínský kraj. 
Současně si Vás dovolujeme oslo-

vit, pokud vlastníte pozemky pod míst-
ními komunikacemi, abyste se v rám-
ci majetkoprávního vypořádání obrá-
tili na město Slavičín prostřednictvím
odboru ŽPSM.

Ing. Radka Hořáková, 
vedoucí odboru ŽPSM

Provozní doba vzdělávacího 
střediska:
Po 8.00 – 14.00
Út 8.00 – 14.00
St 8.00 – 14.00
Čt 8.00 – 14.00
Pá 8.00 – 14.00

V tuto dobu je možné využívat 12 
PC a Internet zdarma. Denní limit pro 
návštěvníka PC učebny je 60 minut. 
Za poplatek je možnost tisku, kopíro-
vání, vazbu do kroužkové vazby a lami-
nování dokumentů.

Vyhrazujeme si možnost změ-
ny provozní doby z  důvodu koná-
ní vzdělávacích kurzů a  akcí. Veš-
keré změny jsou aktualizovány na
www.pivecka.cz.
Kontaktní údaje:
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín. 
Tel.: 571 110 425, 739 095 0315. 
E-mail: nadace@pivecka.cz.
Web: www.pivecka.cz,
www.pivecka-ops.cz

Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na PC 
(20 hodin) 500 Kč
Práce na PC pro pokročilé
(20 hodin) 700 Kč 
Internet a komunikace přes inter-
net (12 hodin) 400 Kč
MS PowerPoint (12 hodin) 500 Kč
Tvorba webových stránek
(20 hodin) 800 Kč
Multimédia (8 hodin) 400 Kč

Podvojné účetnictví pro začáteč-
níky a pokročilé (30 hodin) 1 000 Kč
Základy daňové evidence 
(30 hodin) 1 000 Kč 
Ruský jazyk pro začátečníky – školní 
rok 3 000Kč / půl roku 1 500 Kč
Ruský jazyk pro pokročilé – školní 
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
Základy první pomoci 
(8 hodin) 500 Kč
Aktuálně:

Nutný počet pro otevření kurzu je 
minimálně 8 účastníků. 

Připravujeme:
Podvojné účetnictví pro začáteč-
níky – předpokládaný začátek říjen 
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-
říme pomocí různých kreativních tech-
nik. Bližší informace Vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová, na tel. čís-
le 777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v budo-
vě městské knihovny – první podlaží. 
Plán aktivit na říjen: 2. 10., 9. 10., 
16. 10. – ozdoby z  těstovin. 23. 10., 
30. 10. – háčkování (vánoční ozdoby)

Benefiční divadelní předsta-
vení Divadla bez zábradlí Praha 
„Kdes to byl(a) v noci?“ – 19. 11. 2018 
v 19.00 hodin.

Předprodej vstupenek v  Nadaci 
Jana Pivečky a  v Městském infocen-
tru Slavičín.

Vzdělávací středisko
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Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

Nové technické vybavení na škole
V  průběhu prázdnin jsme vysou-

těžili ve veřejných zakázkách: 2 fréz-
ky za 580 000 Kč, materiál pro stroja-
ře a instalatéry za 740 000 Kč, v rámci 
projektů 35 ks počítačů, 2 tablety, 3D 
tiskárnu, 3D scaner, manipulativní ro-
bot za 530 000 Kč, očekáváme schvá-
lení CNC centra za 2 mil. Kč.

Úspěch ve výtvarné soutěží
Grafika Veroniky Bělušové ze se-

kundy byla ve výtvarné soutěži: „Pu-
tování dějinami s Cyrilem a Metodě-
jem“  vybrána mezi 18 oceněných pra-
cí. Slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže proběhlo 21. září 2018 v Památ-

níku Velké Moravy ve Starém Městě. 
Do soutěže bylo zasláno 268 prací ze 
40 škol z České a Slovenské republiky. 

Poděkování za finanční podporu měs-
tu Slavičín

Děkujeme městu Slavičín za finanč-
ní podporu 60 000 Kč. Tato částka bude 
rozdělena na aktivity a pomůcky pro 
první ročníky – seznamovací pobyt, ta-
neční, pomůcky atp.

Sbírka
Dne 10. září 2018 se uskutečnily 

„Sbírkové dny Světlušky“. I Vy jste tak 
přispěli k zařazení nevidomých a slabo-
zrakých dětí   do běžného života. Cel-
kem se vybralo: 16 730 Kč.
Nabídka tanečních kurzů

Pravidelnou středoškolskou   akti-
vitou a neodmyslitelnou společenskou 

událostí studentského života jsou pro 
první ročníky na gymnáziu a střední ško-
le kurzy tanečních. Výuka kurzu bude 
probíhat v Sokolovně Slavičín pod ve-
dením tanečního mistra Aleše Mědíl-
ka ze Zlína, a to od 8. října 2018 každé 
následující pondělí. Přihlásit se mohou 
i studenti z jiných středních škol. Cena 
je stanovena na 1 000 Kč.

Na škole pokračuje  školní psycholog
Individuální konzultace v rámci vý-
ukových či výchovných obtíží dítěte
Pomoc a podpora při řešení osob-
ních problémů žáka (vztahové či rodin-
né záležitosti)
Kariérové poradenství – volba vhod-
ného semináře, volba vysoké školy
Diagnostika intelektu, osobnosti

Na škole pracují dvě Výchovné komi-
se k řešení problémových situací žáků, 
Žákovský parlament, jako nástroj ko-
munikace učitelů a žáků, Pedagogická 
rada, významně škole pomáhá Asocia-
ce rodičů a přátel školy

Cizí jazyky na gymnáziu
Na škole jsme zavedli metodu CLIL 

– výuka některých předmětů v angličti-
ně – seminář z ekonomie, biologie, ICT, 

Dům dětí a mládeže

Vážení čtenáři, dovolte mi jmé-
nem všech zaměstnanců a zvláště 
svým jménem pozvat Vás na pro-
hlídku nově otevřených prostor 
4. a 5. patra v budově gymnázia. Se-
známit se s novými učebnami může-
te kdykoliv v pracovní dny do 15.00 
hodin nebo při příležitosti dnů ote-
vřených dveří 9. a  10. listopadu 
2018, v konzultační den 21. listopa-
du 2018. Nově vybudované kapaci-
ty zajišťují především odbornou vý-
uku přírodovědeckých oborů, auto-
matizace a robotizace, cizích jazyků 
v nové učebně, dále prostor tech-
nického experimentária a relaxač-
ního centra. Tato investice za téměř 
20 mil. Kč významně zkvalitnila pro-
storové podmínky studia.

Josef Maryáš

chemie. Výuka cizích jazyků na gymná-
ziu je dlouhodobě nabízena v němči-
ně, angličtině, francouzštině, ruštině
a pro lékařské obory také nepovinně
v latině, což gymnázium řadí nejenom
ve Zlínském kraji mezi školy s nejširším
výběrem výuky cizích jazyků.

Podzimní maturity
Útvar SOŠ zabezpečil pro spádové

regionální školy maturitní zkoušky (ná-
hradní a opravný termín).

Seznamovací dvoudenní pobyt
prvních ročníků absolvovali žáci pri-

my, IT 1,G1, MS 1, EOI 1 v Sidonii, ná-
sledně proběhne imatrikulace 3. října
2018 v nově otevřené aule GJP.

Praha
Maturitní ročníky oktávy a G-4 ab-

solvovaly historicko-kulturní návštěvu
Prahy od 17. do 21. září 2018 pod ve-
dením třídních učitelů.

Nabídka kroužků pro školní rok – při-
hlásit se mohou žáci i  ze základ-
ních škol

Dramatický kroužek, Konverzace 
v  JN, Konverzace v  JA, Jazyk ruský,
Jazyk španělský, Jazyk francouzský,
Latina, Jóga, Výtvarný kroužek, Spor-
tovní hry, Chemický kroužek, Biolo-
gický kroužek, Astronomický kroužek,
Fyzikální kroužek, Základy integrální-
ho počtu, Programování-automatiza-
ce, robotizace

V září se dětem otevřely dveře škol
a nás v domečku čekal přípravný mě-
síc. Během něho jsme se zapojili do ně-
kolika akcí:
1. září 2018 jsme se podíleli na akci
Pohádkový les, kdy se Zámecký park
proměnil v pohádkovou říši, kde na děti
čekaly kouzelné pohádkové bytosti. Po-
časí nám sice moc nepřálo, ale nakonec
svítilo i sluníčko a my jsme si užili krás-
né sobotní odpoledne.
Pomohli jsme při celostátní huma-

nitární akci pro nevidomé a slabozra-
ké „Komu svítí Světluška“, při níž se vy-
bralo 16 730 Kč. Poděkování patří ne-
jen „světluškám“, ale i přístupu vede-
ní GJP a SOŠ Slavičín a hlavně dárcům,
kteří sbírku podpořili svým finančním
příspěvkem.
 14. – 15. září 2018 jsme s dětmi pro-
žili další ročník Pohádkiády, akce, kte-
rou jsme již tradičně připravovali a re-
alizovali ve spolupráci s městskou kni-
hovnou. Akce se konala s finanční pod-
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Škola v pohybu

Tak se jmenuje nový pro-
jekt pro školy, které jsou čle-

ny Asociace školních sportovních klu-
bů, pro podporu sportování dětí mlad-
šího školního věku navštěvujících školní 
družinu. Na naší škole tak k současným 
deseti hodinám nepovinného předmě-
tu sportovní hry pro chlapce i děvčata 
4. – 9. ročníku přibydou další tři hodiny 
pohybových her pro děti od 2. do 4. tří-
dy. Taková nabídka sportovních aktivit 
je na školách zcela výjimečná. V rámci 
Valašské sportovní ligy rovněž soutě-
žíme v deseti sportovních disciplínách 
s okolními školami a naši nabídku do-
plňují předplavecký výcvik pro žáky 
1.  třídy a rovněž zdokonalující plavec-
ký kurz pro žáky 4. ročníku. Vedle titu-
lu Ekoškola se tedy můžeme pochlubit 
i označením Škola podporující zdraví.  

Ing. David Ptáček

Návrhy parlamentu beru vážně
Pravidelné schůzky školního par-

lamentu s  ředitelem školy mají za cíl 
umožnit zástupcům všech tříd na hlav-
ní budově řešit své připomínky k cho-
du školy ve všech oblastech od výuky 
až po stravování. Rovněž mají za úkol 
ve svých třídách pomáhat informovat 
ostatní spolužáky o záměrech vedení 

školy, které se připravují. Parlament se 
podílí i na organizaci celoškolních ak-
cích. Letos bude poprvé i spolupořada-
telem charitativního koncertu. V  loň-
ském roce vznesli členové parlamen-
tu požadavek na  zvýšení počtu par-
kovacích míst pro kola. Přes prázdni-
ny Služby města Slavičína jejich přání 
splnily. Navíc nové parkoviště přispě-
lo podstatně ke zlepšení vzhledu pro-
stranství u hlavního vchodu. 

PaedDr. Petr Navrátil

Výstavba nového pavilonu připra-
vena

Projekt nového pavilonu pro škol-
ní družinu a činnost zájmových krouž-
ků byl zpracován k  žádosti o  dotaci 
ministerstva školství. Žádost nebyla 
úspěšná, a tak se projekt dopracová-
vá o spojovací část se školní jídelnou 
s prostorem pro vyzvedávání dětí ze 
školní družiny. S neutěšeným stavem 
budovy dřeváčku se rodiče setkávají 
každý den. O potřebnosti nové budo-

vy snad nikdo nepochybuje, k tomu je
třeba vzít v úvahu i nevyhovující hygi-
enické a energetické podmínky provo-
zu. Všichni věříme, že tato připravená
investice bude prioritou při sestavo-
vání plánu investic pro rok 2019. Naši
nejmenší si nové prostředí už zaslou-
ží. Srovnání současného stavu s vizua-
lizací nového vchodu pavilonu najde-
te na www.zsslavicin.cz.

PaedDr. Petr Navrátil

Tábor s Charitou
Tak jako se již sta-

lo každoročně o  let-
ních prázdninách tra-
dicí, i  letos uspořá-
dala Charita Slavi-

čín svůj příměstský tábor. V termínu 
20. – 24. srpna 2018 se akce zúčastni-
lo 18 dětí ve věku 5 – 12 let. 

Pro účastníky byl připraven pest-
rý program s mnoha zajímavými ak-
tivitami.

Nechybělo koupání ve  Slavičíně 
a Štítné, návštěva Městského muzea 
Slavičín, jízda na koních a tančící vep-
řík v Lipině, tvořivé pondělní dopoled-
ne s malbou na tričko, středeční vě-
domostně zábavný program na cha-
tě v Nevšové, večerní táborák, noc 
ve  škole ve  Štítné i  Stezka odvahy, 
při které děti zvládaly všechny neče-
kané situace, včetně setkání s podiv-
nými strašidelnými bytostmi. Páteč-
ní den probíhal v Pivečkově lesopar-
ku v duchu Honby za pokladem, kde 
děti plnily rozmanité úkoly.

Charita Slavičín děkuje paní Danie-
le Kuncové z Lipové za herní odpo-
ledne spojené s canisterapií, Ing. Len-
ce Šomanové ze Stáje Lipina, panu 
Mgr. Josefu Hnaníčkovi, řediteli ZŠ Ga-
bry a Málinky Štítná nad Vláří, za pro-
nájem prostor školy na Noc s Chari-
tou, děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci tábora.

V  pestrém programu nechyběla 
možnost získání nových zajímavých 

poznatků, zkušeností i  dobrodruž-
ných zážitků. Proto věříme, že budou
děti i  jejich vedoucí na tyto společné
prázdninové dny, prožité na  Táboře
s Charitou, opět rádi vzpomínat a tě-
šit se na příští ročník.

Zahradní slavnost
Charita Slavičín ve spolupráci s měs-

tem Slavičín uspořádala dne 8. září 2018
v areálu u Sokolovny Zahradní slavnost.

Pro děti bylo připraveno devět sou-
těžních stanovišť s  vědomostními, do-
vednostními a  pohybovými úkoly. Ti
účastníci, kteří splnili všechny úko-
ly na všech stanovištích, byli v cíli od-
měněni dárkovým balíčkem a obdrželi
poukázky na občerstvení. Děti si také
mohly zadovádět na skákacím hradu,
trampolíně a skluzavce, nechybělo ma-
lování na obličej a  tvoření ve výtvar-
né dílničce. Po dobu celého zábavné-
ho odpoledne bylo připraveno boha-
té občerstvení.

Tato akce mohla být uskutečněna
díky finanční podpoře z rozpočtu měs-
ta Slavičín. Charita Slavičín rovněž dě-
kuje pracovníkům Městského infocent-
ra Slavičín a jeho vedoucí, paní Bc. Ma-
rii Studeníkové, za  zapůjčení prostor
a  inventáře. Poděkování za zapůjčení
her patří Nadaci J. Pivečky, DDM Sla-
vičín a Rodinnému a mateřskému cen-
tru Slavičín, další poděkování za spo-
lupráci a podporu akce náleží firmám
Pivovar Hrádek, s. r. o., pana Radomí-
ra Svobody, Potraviny Mona paní Moni-

ky Hubíkové, firmě Papírnictví – Kance-
lářské potřeby Vaclovi, uzenářství Rit-
ter Valašské Klobouky a všem dobro-
volníkům a příznivcům charitního díla,
kteří se podíleli na přípravě a realiza-
ci programu.

Akce se díky slunečnému poča-
sí těšila hojné účasti ze strany veřej-
nosti, na  stanovištích zvládalo úkoly
celkem 90 dětí. Věříme, že letošní Za-
hradní slavnost přispěla k Vaší dobré
pohodě a že jste s námi všichni proži-
li krásný den.

Poděkování
Charita Slavičín děkuje městu Sla-

vičín za finanční pomoc, poskytnutou
k realizaci akcí. Díky grantům z dotač-
ního programu města Slavičín Podpo-
ra rozvoje kultury v roce 2018 Charita
Slavičín realizuje v  letošním roce: Za-
hradní slavnost k 15. výročí Charity, Ca-
nisterapie – pes terapeutem a pokra-
čování v tradici.

Dvě modernizované učebny čekaly 
naše žáky po prázdninách. Nové učeb-
ny výtvarné a hudební výchovy lépe od-
povídají požadavkům v moderní škole. 
Snad i více přispějí pro rozvíjení výtvar-
ných a hudebních talentů.

porou města Slavičín.
V září jsme také zveřejnili nabídku 

kroužků pro děti i dospělé, která byla 
letos obohacena také o nové kroužky: 
Chovatelský kroužek, Kuželky, Loutko-
vé divadlo, Ruský jazyk, Sportovní hry, 
Florbal. Žhavou novinkou, kterou nena-
leznete v naší původní nabídce, je Fo-
tografický kroužek, v němž se děti na-
učí fotografické pojmy, dovednosti fo-
tografování, ovládání digitálního „fo-
ťáku“ či úpravu fotografií. Více infor-
mací naleznete na letáčcích. 

Na závěr bychom rodiče rádi upo-
zornili, že v  našem zařízení zůstala 
po uplynulém školním roku a letní čin-
nosti spousta zapomenutých svršků, 
které „čekají“ na své majitele. 

A co je nejdůležitější? Děti, už se 
na vás moc a moc těšíme.

Interní a externí pracovníci 
DDM Slavičín
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Dne 12. října 2018 uplyne 5 let od úmrtí
pana Bohumila BĚLOTY ze Slavičína. 

S láskou vzpomíná manželka,
dcery Blanka a Věrka s rodinami.

Dne 7. října 2018 uplyne 18 let od úmrtí
pana Miroslava KOVAŘÍKA

j p y
. V dubnu 2018

by se dožil 65 let. S láskou a úctou vzpomíná
manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 25. října 2018 
vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí 

pana Miloše JURŠE z Nevšové. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají
manželka Vlasta a děti.

Dne 27. října 2018 uplyne 8 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan

Stanislav ŠTEFANÍK
y y py

 ze Šanova.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 13. října 2018 
uplyne 21 let od chvíle, kdy nás navždy

opustila naše dcera 
paní Blanka DORUŠKOVÁ

p
 ze Slavičína.

Za tichou vzpomínku děkují rodiče,
sestra Renata a sestra Jarmila s rodinou.

Děkujeme všem, kteří přišli 
doprovodit na poslední cestě životem

pana Jiřího URBANA. Rovněž děkujeme
za projevené kondolence a květinové dary.

Sestra Vlasta s rodinou

V Z P O M Í N Á M E

Dne 2. října 2018 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí paní 

Marie HRABINOVÉ
ý

 z Bohuslavic a dne 
5. května 2018 uplynulo

25 let od úmrtí pana Jana HRABINY. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují syn Vlastislav s rodinou, dcery Jana 

a Lenka s rodinami a sestra Hana s rodinou.

Dne 5. října 2018 uplyne 1rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan Peter UHER

ze Slavičína. S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Dne 9. října 2018 to budou už 4 roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 

paní Marie SMOLÍKOVÁ
y

 z Bohuslavic.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 24. října 2018 si připomeneme 
15. výročí úmrtí pana Miloslava BAČI

ze Slavičína. Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka 

a synové s rodinami.

Dne 21. října 2018 uplyne 
15. smutných let od chvíle,

kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,

pan Jaromír STARÝ z Nevšové.
S láskou vzpomínají manželka Marie,

dcery Marcela a Jana s rodinami.

Dne 12. října 2018 by se dožil 80 let pan
Alois PINĎÁK

j
. S láskou a úctou vzpomína-

jí a za tichou vzpomínku děkují manželka
Marie a děti Marie, Anna, Radomil, Ludmila 

a Pavel s rodinami. 

Dne 23. října 2018
vzpomeneme 8. výročí úmrtí 

pana Jiřího PFEIFERA
ze Slavičína. S láskou a úctou 

vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 7. října 2018 
si připomeneme 1. smutné výročí 

úmrtí paní Jany VÍTKOVÉ ze Slavičína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají 
sourozenci s rodinami.

Dne 20. října 2018 to bude rok,
co nás navždy opustila naše maminka

a babička, paní Anna CHMELOVÁ
z Rudimova. Za vzpomínku děkuje 

dcera Marie s rodinou.

Dne 11. října 2018
si připomeneme 25. výročí úmrtí 

paní Marie SALVÉTOVÉ
ýý

ze Slavičína. S láskou vzpomínají 
manžel Vladimír a děti s rodinami, 

sestra Libuše a bratr František.

Dne 14. října 2018 vzpomeneme
16. smutné výročí úmrtí paní 

Hedviky PEŠKOVÉ
ýý
 a dne 15. října 2018

uplyne 22 let od úmrtí paní 
Hedviky HRBÁČKOVÉ

p y p
. 

S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manžel, 

dcery s rodinami a rodina Hrbáčkova.

Dne 29. října 2018 uplyne 30 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil tatínek,

dědeček a manžel, pan Jan CEKOTA. 
Stále s láskou vzpomínají manželka, 

dcera Jana, syn Radek a vnučka Veronika.

Dne 21. října 2018 uplynou 2 roky
od úmrtí paní Miroslavy ČUŘÍKOVÉ

p y y
. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
manžel s rodinou. 
Dne 1. září 2018

jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí
paní Miroslavy PAVLŮSKOVÉ

ý
,

rozené Čuříkové. Stále vzpomíná rodina.

Dne 23. října 2018 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí pana Bohumila HÝBLA

p
. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Helena, dcery Helena a Barbora

s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 9. října 2018 uplyne 
8 let plných smutku od chvíle, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný
syn, manžel, tatínek, bratr

a dědeček, pan František KOZUBÍK
z Petrůvky. S úctou a láskou vzpomíná celá

rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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Společenská kronika
NAROZENÍ – SRPEN
Tomáš Kulíšek a Adéla Pukýšová – syn 
Tomáš
Milan Kutěj a Dominika Basariková – 
syn Patrik
Jaroslav Barbořák a Miroslava Koudel-
ková – syn Tomáš
Ladislav a Veronika Málkovi – syn Ma-
tyáš
Roman Juřík a Jana Petrů – syn Tobiáš

SŇATKY – SRPEN
Rostislav Marek a Terezie Petrů
Ondřej Studénka a Michaela Machů
Petr Švajda a Sabina Divilová

ÚMRTÍ
2. 8. 2018  Miloslav Navrátil, 92 let,

                      Slavičín
7. 8. 2018  Marie Salajková, 65 let, 

                      Rokytnice

Dne 18. října 2018 si připomeneme nedožité
80. narozeniny pana Františka TRLLY. 

Za tichou vzpomínku 
děkuje syn Dušan s rodinou.

Dne 25. října 2018 
uplynou 2 roky od úmrtí pana

Ing. Jaromíra KUČERŇÁKA
p y y

. S láskou
stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Již 7 let uplynulo od smrti mého syna, pana
Radka POSPÍŠILA

p y
. Dne 20. srpna 2018 

by se dožil 50 let. S láskou vzpomíná
maminka. Děkuji za tichou vzpomínku. 

 8. 8. 2018  Marie Hlůšková, 82 let, 
                       Rokytnice
 9. 8. 2018  Marie Janáčková, 93 let, 
                       Hrádek
 12. 8. 2018  Petr Holba, 39 let, 
                       Slavičín
 15. 8. 2018  Petr Vašíček, 77 let, 
                       Praha 9
 16. 8. 2018  Jaroslav Hrbáček, 80 let, 
                       Slavičín
 24. 8. 2018  Jiří Urban, 79 let, 
    Nevšová
 31. 8. 2018 Ludmila Šmotková, 94 let,  
                      Bohuslavice

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

Dne 5. října 2018 
vzpomeneme 2. smutné

výročí dne, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, táta,
dědeček a pradědeček, 

pan Jan RUČKA z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají

manželka a dcera Jana s rodinou.

Dne 5. října 2018 
si připomeneme 4. výročí úmrtí 
pana Karla FOJTŮ ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie, dcery Veronika,

Markéta, Karolína a syn Martin s rodinami.

V pondělní podvečer 17. září 2018 bylo slavnostně znovuotevřeno Rodinné 
a mateřské centrum v nových prostorách v areálu firmy Prabos. Návštěvou nás 
poctil také starosta pan Ing. Jaroslav Končický i paní místostarostka Mgr. Božena 
Filáková. A přinesli nám jako dárek canisterapeutického plyšového pejska Belu 
a výtvarné potřeby. Přišla také spousta dalších místních i přespolních organiza-
cí, se kterými spolupracujeme, nebo budeme spolupracovat. Kočárky s dětmi, 
v doprovodu rodičů, prarodičů zaplnily všechny naše prostory.

Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na Vás při dalších setkáních.
Děkujeme také firmám, které nám poskytly finanční či materiální pomoc při 

vybavení našich nových prostor. Bez jejich pomoci by ten náš nový prostor nebyl 
tak útulný. Velké díky firmám: Lagris, Prabos, Agrol, TVD, barvy laky Omal, AG 
Staving, firma, Enbi, s. r. o., lékárna Dahlia, Mavez, NTS Prometal, Profipaper, pe-
kárna Ora, Medovník Melado, Top Drogerie, elektro Pastorčák, outdoor-a-sport. 

Velké díky patří také městu Slavičín za krásný prostor.
Mgr. Simona Goňová, ředitelka

Slavnostní otevření 
V pondělní p

SS

HALLOWEENSKOU PÁRTY
25. října 2018 od 15.00 hodin v sále Sokolovny Slavičín

Program: soutěže, přehlídka strašidelných masek,
spousta zábavy, hudba a občerstvení.

Srdečně jsou zvány děti ze Slavičína a okolí.
Akce je finančně podpořena městem Slavičín.

MUDr. Marie Častulíková ve dnech 15. – 19. října 2018 neordinuje. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
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Snipers během přípravy
ovládli mezinárodní turnaj

Ze skautského kotlíku

Letní přípravu na  Regionální ligu,
do které slavičínští florbalisté postou-
pili v minulém ročníku, si mužstvo SK 
Snipers zpestřilo účastí na mezinárod-
ním turnaji v  rakouském Innsbrucku. 
Pod vrcholky Tyrolských Alp se 1. a 2. 
září 2018 zúčastnili šestého ročníku 
Alps Open. Konkurenci jim dělalo dal-
ších osm mužstev z Rakouska, Němec-
ka, Itálie a Švýcarska.

K jižním sousedům z různých důvo-
dů neodcestoval celý kádr. Někteří hráči 
chyběli kvůli pracovním či osobním po-
vinnostem. Vypomohli nám však přáte-
lé z jiných mužstev ze Zlínska.

Turnaj jsme zahájili v  sobotu do-
poledne utkáním proti domácím Hot 
Shots Innsbruck. Hostitelé nás přede-
vším v první polovině trápili, následně 
jsme však jejich odpor zlomili a zvítězi-
li po výsledku 5:1. Dalším vyzyvatelem 
Sniperů byl německý Rapid Berlin, který 
však na Slavičany nestačil hned od úvo-
du a favorit klání bral další body do ta-
bulky za výhru 8:1.

Nejlehčí práci měli Snipers ve třetím
skupinovém klání proti dalšímu mančaf-
tu z Rakouska UHC Linz. Duel připomí-
nal hru kočky s myší a výsledek 11:1 byl 
pro Rakušany ještě milostivý. Naopak 
těžkou robotu měl Slavičín s  posled-
ním protivníkem ve skupině Stern Mün-
chen. Bavoři působili na hřišti kompakt-
ně a přes jejich organizovanou hru jsme 
se dlouho nemohli prosadit. Vyrovnané 
utkání jsme zlomili překvapivě ve vlast-
ním oslabení a nakonec jsme opět vy-
hráli po výsledku 4:1. V zápase se ale 
bohužel zranil útočník Boček, pro kte-
rého turnaj předčasně skončil.

V  tabulce skupiny B jsme obsadili
první místo s plným bodovým ziskem, 
čímž jsme si zajistili postup do semifi-
nále turnaje. V něm na nás čekal ital-
ský Gargazon, jenž ve skupině A skon-
čil na druhé příčce. Zápas dospěl k sa-
mostatným nájezdům i  kvůli několika 
obranným chybám a  nepřesnému za-
končování Snipers za  stavu 1:1. V ná-

jezdech Slavičín podržel brankář
Zlámal a  po  proměněném pokusu
Kanyicsky postoupil do  finálového
souboje český tým.

Ve  finále jsme opět narazili 
na Stern München. Náš protivník ze
skupiny totiž ve druhém semifinále
přehrál vítěze skupiny A Swiss 1291.
Rozhodující bitva o titul nabídla po-
dobně jako ve skupinové fázi vyrov-
nanou podívanou. Ve druhé polovi-
ně mače jsme sice utekli do vedení
4:1, soupeř se však nevzdal a dvěma
slepenými brankami snížil na rozdíl
jediného gólu. Napínavý závěr ale
Snipers nakonec zvládli a po výhře
4:1 se radovali z celkového vítězství.

Trenér SK Snipers Slavičín On-
dřej Svoboda byl s  výkonem muž-
stva na turnaji spokojený. „Mužstvo
od  prvních zápasů udávalo rázné
tempo a nebylo pochyb, kdo bude
hlavní favorit. Mančaft se po prvních
zápasech sehrál a soupeřům nedá-
val ani čuchnout k nějakému překva-
pení na náš účet. Gólmani se museli
soustředit na každou střelu, jelikož
obrana pracovala precizně a moc zá-
kroků neměli,“ pochvaloval si kouč.

Zároveň připustil, že konečné ví-
tězství se nerodilo snadno. „Ve finá-
lovém dni přišla v  semifinále krize
a podařilo se postoupit až na nájezdy.
Absence Bočka byla citelná. Nicméně
ve finále jsme opět udávali tempo, po-
tvrdili roli favorita a poprvé turnaj vy-
hráli. Děkuji všem zúčastněným za re-
prezentaci,“ dodal Svoboda.

Sestava SK Snipers Slavič ín 
na turnaji Alps Open v Innsbrucku:

Brankáři: Radomír Zlámal, Mi-
chal Pavelka

Obránci: Radim Studeník, Ond-
řej Vaculík, Zdeněk Křivák

Útočníci: Pavel Janček, Ondřej 
Boček, Martin Kelíšek, Lukáš Bliž-
nák, Petr Graclík, Adam Kanyicska

Ondřej Vaculík, 
SK Snipers Slavičín

Zahájení nového skautského roku
Jelikož je začátek skautského

roku spojen se začátkem roku školní-
ho, byla většina času věnována hrám.
Před začátkem her se ovšem musel
uskutečnit slavnostní nástup, při kte-
rém jsme se představili novým čle-
nům a byl vyhlášen vítěz soutěže s QR
kódy, kterou úspěšně splnil jen jeden
člen z oddílu Rysů, br. Ovca007. Herní
část byla zahájena hrou hutututu, při
které byla ověřena naše taktika, síla
a  schopnost spolupracovat. Hra me-
tro byla spíše odpočinkovou aktivi-
tou před závody o jablečný džus, kte-
rý otestoval jak naši rychlost v běhu,
tak i rychlost našich reakcí. Následo-
vala organizační část, při které jsme se
rozdělili na oddíly a byly nám předá-
ny informace, kdy a kde budou schůz-
ky, jaké bude téma celého roku, ko-
lik je v plánu výprav apod. Nastal ná-
stup, po kterém se většina účastníků
odebrala domů a zbytek si ještě ope-
kl špekáček a  pobavil se o  zážitcích
z prázdnin. V případě zájmu o přihlá-
šení Vašeho dítěte do  skautu, kon-
taktujte vedoucího střediska na tele-
fonu 777 255 274 nebo přes email na
hamoun@junakslavicin.cz.  Ogi

Výprava na Pulčínské skály
Pulčínské a Čertovy skály. Nádher-

ný kus valašské přírody. Kdo by je ne-
chtěl zdolat? A když jste skaut, tak to 
platí dvojnásob. Výzva pro mladší ro-
very: slaňování na Čertových skalách 
a noc v jeskyni Zbojník. Hlavně zaba-
lit do batohu spacák, karimatku, jíd-
lo a dobré boty a hurá na puťák, směr 
Pulčínské skály. I když nejsme horolez-
ci tak myslím, že jsme to zvládli na 1. 
To musí zkusit každý, kdo má v sobě 
aspoň špetku adrenalinu.

Áďa
Drakiáda

Je to pták? Je to letadlo? Nebo 
to je Superman? Ne, je to tvůj drak!

V sobotu 6. října 2018 od 14.00 ho-
din se na  louce u Pivečkova lesopar-
ku uskuteční druhá skautská drakiá-
da. Přijď taky!

Čeká tě odpoledne plné dračích 
soutěží pro malé i velké, spousta zá-
bavy a určitě pořádný táborák (takže 
špekáčky, či cokoli na opékání s  se-
bou). Vlastnoručně vyrobený drak 
bude velkou výhodou. 

Akce se koná jen za příznivého po-
časí (informovat budeme na našich fa-
cebookových stránkách Junák – český 
skaut, středisko A. B. Svojsíka Slavičín.

Týna

Junák – český skaut, 
středisko A. B. Svojsíka Slavičín 

Vás zve na akci

Drakiáda
sobota 6. října 2018

14.00 hodin
louka u Pivečkova lesoparku
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Farní den

Pohádkový les 

Poděkování

Podzimní bazárek

V týdnu 3. – 7. září 2018 probě-
hl na  naší kuželně turnaj tandemů 
v kategoriích registrovaných hráčů, 
neregistrovaných hráčů a v katego-
rii žen. Celkem se přihlásilo 16 regis-
trovaných, 15 neregistrovaných dvo-
jic a devět dvojic žen. Kategorii regis-
trovaných hráčů vyhrála dvojice Ru-
dolf Fojtík, Aleš Ptáček výkonem 873 
poražených kuželek, kategorii nere-
gistrovaných hráčů vyhrála výkonem 
841 poražených kuželek dvojice brat-
rů Miloslava a Stanislava Ptáčkových. 
V kategorii žen se na prvním místě 
umístila dvojice Alena Raková – Pavla 
Jonášková výkonem 765 poražených 
kuželek. Tento turnaj získal mezi ku-
želkáři velkou oblibu, a tak se již nyní 
můžete těšit na další, který proběh-
ne v měsíci květnu 2019 po ukončení 
amatérské kuželkářské soutěže CA-
MOLIGA 2018/2019.

17. září 2018 byl zahájen 25. roč-
ník CAMOLIGY – amatérské soutěže 
v  kuželkách za  účasti 17 družstev. 
Přijďte povzbudit jednotlivé týmy, 
hrací dny jsou pondělí, středa a pá-
tek v 18.00 a 20.00 hodin.

Obě naše družstva – KK CAMO 
Slavičín „A“ i KK CAMO Slavičín „B“ – 
hrají v letošním ročníku stejnou sou-
těž Krajský přebor Zlínského kraje 
za účasti 13 družstev.

Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hod./dvě dráhy/300 Kč, vhod-
né pro skupiny i jednotlivce, informa-
ce na tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma

Nabízíme firmám možnost své 
prezentace v  prostorách kuželny, 
informace na  tel.: 603  919  154 – 
Mgr. Aleš Ptáček.
Kuželkářský klub Slavičín - 
www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v říjnu 2018:
KK CAMO Slavičín B – SC Bylnice, 
sobota 6. 10. 2018, 16.00 hodin

KK CAMO Slavičín A – SC Bylnice,
sobota 27. 10. 2018, 16.00 hodin

Kuželkářský klub
Slavičín V neděli 26. srpna 2018 uspořáda-

la naše farnost ve spolupráci s Chari-
tou Slavičín už pátý „Farní den“. V mi-
nulých dvou letech jsme akci pořáda-
li v areálu letní scény Zámeckého par-
ku. Letos, pro nepřízeň počasí, se Far-
ní den uskutečnil na Sokolovně. Měli 
jsme tedy příležitost vyzkoušet si po-
prvé mokrou variantu. A i ta se zdařila 
stejně dobře jako ty, které probíhaly 
v Zámeckém parku. Cílem této akce je 
neformální setkání nejen slavičínských 
farníků, ale především široké veřejnos-
ti. Farní den začal na Sokolovně v 11.00 
hodin mší svatou, která byla svým způ-
sobem zaměřena zvlášť na děti, pro-
tože při ní Mons. P. Marian Dej žehnal 
dětem jejich školní pomůcky – aktov-
ky a pouzdra, aby mohly děti s Božím 
požehnáním dobře vykročit do nového 
školního roku. Mši svatou doprovázela 
místní schóla. Po mši svaté se účastníci 
mohli občerstvit připravenými pochuti-
nami, osvěžit dobrými nápoji a pobavit 
při vystoupení cimbálové muziky Cyril, 

folklórního souboru Súsedé z Újezdce 
u Luhačovic, Slavičínských cérek a hu-
dební skupiny Překvápko. Ve  stánku 
Charity Slavičín si mohli návštěvníci 
nechat změřit například tlak. Pro děti 
byla na  balkonech Sokolovny připra-
vena celá řada soutěží, menší skákací 
hrad, nafukovací balónky, cukrová vata 
aj. Za absolvování soutěží čekala děti 
odměna v podobě sladkosti a drobné-
ho dárku. I když akci tentokrát počasí 
moc nepřálo, nijak zvlášť to neovlivni-
lo běžný počet účastníků Farního dne. 

Akce byla finančně podpořena
městem Slavičín, kterému děkujeme 
i  za  poskytnutí prostoru Sokolovny. 
Dále děkujeme všem, kteří naši akci 
sponzorovali: Radku Svobodovi – Pi-
vovar Hrádek, Liboru Malaníkovi – Vý-
vařovna Hrádek, Pekárně ORA a hlav-
ně všem dobrovolníkům, kteří ochot-
ně pomohli „Farní den“ připravit. Bez 
jejich nezištné pomoci by akce nemoh-
la proběhnout. A velký dík patří v ne-
poslední řadě všem účastníkům akce 
za to, že ji svou účastí podpořili… Jsme 
rádi, že se tato farní akce stala tradicí 

a že se tak začlenila mezi úspěšné akce
naší farnosti a také mezi kulturní akce
ve Slavičíně. Doufáme, že se i příští rok
při této milé příležitosti opět setkáme.

Jana Adámková 

V sobotu 1. září 2018 proběhla v Zá-
meckém parku ve  Slavičíně oblíbená 
akce pro děti Pohádkový les. Letos si 
s pořadateli i návštěvníky zalaškovalo 
počasí, prosluněné dopoledne vystří-
dala prudká sprška, která se spustila 
na připravený park právě ve 13.00 ho-
din, kdy měli přijít první návštěvníci. 
Dobrovolníci v pohádkových i wester-
nových kostýmech trpělivě vyčkali kon-
ce deště a příchodu prvních návštěvní-
ků. Kolem 15. hodiny už se akce pěkně 
rozběhla a po parku pobíhaly děti a pl-
nily soutěžní úkoly na devíti stanoviš-
tích a na desátém byly královnou Elsou 
a sněhulákem Olafem odměněni diplo-
mem a drobnou sladkostí.

Během odpoledne zapršelo ještě 
jednou, nicméně sluníčko, které pak 
opět vykouklo, přispělo k úspěšnému 
průběhu akce.

Za pomoc při organizování a zajiš-
tění dobrovolníků děkujeme Nadaci 
Jana Pivečky, Spolku Diaklub a České-
mu svazu žen, základní organizaci Sla-
vičín. Za obětavou práci s dětmi a to-
leranci k chvilkové nepřízni počasí dě-
kujeme dobrovolníkům na soutěžních 
stanovištích, kteří odpoledne strávili 
v kostýmech pohádkových bytostí i po-
stav Divokého západu, a také veselým 
myškám - pracovnicím DDM Slavičín.

V neposlední řadě samozřejmě dě-
kujeme všem návštěvníkům akce, kte-

ří se dostavili v hojném počtu a z  je-
jich tváří i pochvalných slov bylo patr-
né, že si cestu pohádkovým lesem užili.

Akce se konala s  laskavou podpo-
rou firmy Tradix. Jitka Pfeiferová, 

Městské infocentrum Slavičín

V pátek 14. září 2018 jsme se zú-
častnili zájezdu za členy spřátelené-
ho slovenského spolku Diadub Dubni-
ca nad Váhom. Děkujeme městu Sla-
vičín za finanční podporu této akce.

Členky Diaklubu

Děkuji touto cestou ještě jednou 
firmě HD GEO, s. r. o., Slavičín za po-
skytnutí finančního daru za účelem 
pořízení elektrického invalidního vo-
zíku eThrone12.

Jana Humlíčková

11. – 12. října 2018,
Sokolovna Slavičín

Členky základní organizace
Českého svazu žen Slavičín pořá-
dají tradiční Bazárek dětských
věcí. Do prodeje budou přijímá-
ny pouze věci nepoškozené, čisté,
sezonní (tj. věci na podzim – zima,
letní věci budou vráceny) v počtu
25 ks na osobu. Seznamy a pořa-
dová čísla k zapsání věcí k vyzved-
nutí v Městském infocentru Slavi-
čín od začátku října. Věci k prode-
ji je nutné opatřit cedulkou dle in-
strukcí pořadatelek, cedulku při-
špendlit (nepřišívat, nepřipojovat
sponkovačkou).
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1. říjen 2018
Pondělí – Den pro školáky a poškoláky
8.00 – 11.00 Knihovna od „A“ do „ZET“

Informační lekce zaměřené na služ-
by a složení  fondu knihovny, uzpůsobe-
né všem věkovým kategoriím žáků ZŠ
a studentům SŠ (registrace do knihov-
ny, pravidla orientace v dětském oddě-
lení i v oddělení pro dospělé, funkce
online katalogu knihovny, web a face-
book knihovny, nabídka volnočasových
aktivit, představení populárních autorů
knih pro děti a mládež, e-výpůjčky aj.,
nabídka deskových her)
13.30 Pohádky z Popletova

Zábavné soutěžní odpoledne pro
děti ze školních družin.

Království nejen pohádkových
příběhů

Doprovodná výstava a   prezenta-
ce knižních novinek k  akci pro škol-
ní družiny.

2. říjen 2018
Úterý – Den otevřený všem! 
9.00 – 17.00 Literární bohatství na-
šeho regionu

Celodenní výstava regionálních his-
torických publikací i beletristických děl
spojená s jejich prezentací.
13.00 – 16.00 Jsi správný Slavičan? 
Soutěžní odpoledne plné kvizů, puzzle
– hádanek a úkolů vztahujících se k na-
šemu městu a okolí pro děti a mládež.
13.00 – 16.00 Památná místa naše-
ho města. Dětská výtvarná dílna s te-
matikou místních pověstí a  památ-
ných budov. 
18.00 – My sme Valaši, jedna rodi-
na! Literární podvečer věnovaný lido-
vým tradicím Slavičínska, vzpomínkám
na zdejší známé osobnosti, regionálním
autorům a jejich knihám.

Součástí pořadu je zábavná sou-
těž Valašské mudrosloví a Test miškář-
skej hantýrky. Bude možné nahlédnout
do  knihovnických kronik a  zhlédnout
fotografie počátků folklorní činnosti
ve městě. Nebude chybět ani obvyk-
lá volná diskuze o všem kolem čtenář-
ství, knih a jejich tvůrců. Čeká Vás také

exkurze po knihovně včetně výstavní
galerie a starožitné studovny MUDr. L.
Horáka. Součástí akce je malé občerst-
vení a také „Podzimní úroda“ – výsta-
va knižních novinek.

V tento den se mohou noví zájem-
ci o registraci do knihovny přihlašovat
ZDARMA! Noví zájemci z řad dětí a mlá-
deže do 15 let se mohou do knihov-
ny ZDARMA registrovat po  celý mě-
síc říjen!

3. řijen 2018 
Středa – Den pro starší a pokročilé
9.00 - 11.00 IN Senior! 

Minikurz práce se čtečkou e-knih
a  seznamka se službou E-výpůjčky
pro zájemce z řad seniorů. Na kurz je
potřebné objednat se předem na tel.
577 341 481.
13. 30 Naši první prezidenti

Přednáška a fotoprojekce zachycu-
jící životní osudy T. G. Masaryka a Edvar-
da Beneše pro členy Klubu důchodců.

4. říjen 2018
Čtvrtek – Rodinný den
9.00 – 11.00 U jednoho stolu – kres-
líme a bavíme se spolu!

Nejen výtvarné hrátky pro rodiny
s  dětmi. Dospělé s  nejmenšími čeká
dopoledne plné výtvarných nápadů. Při
dílně je možné otestovat si nejen svou
zručnost, ale také vědomosti v kvizech
s tematikou přírody, vlastivědy, histo-
rie, či pohádkových hrdinů. Na každé-
ho účastníka dílny čeká sladká odměna.
15.00 Veselé čtení s Nezbedníčkem

Předškoláčky v doprovodu rodičů
čeká opět pestré odpoledne plné scé-
nek, hádanek, soutěží, pohybových her
a výtvarných hrátek. Skřítek Nezbed-
níček neopomene také představit dal-
ší knížku ze své knihovničky s názvem
Měsíce od Vlasty Švejdové.

5. říjen 2018
Pátek – PelMel – den 
9.00 – 11.00 Kouzelný svět barviček

Dopoledne plné soutěží a her pro
děti z mateřských škol.
13.00 – 15.00 Kdo mi bydlí pod postelí?

Odpoledne se strašidelnými kvizy,
hádankami, doplňovačkami a  výtvar-
nými aktivitami pro děti. 

12.30 – 15.30 Zahraj si deskovku!
Pro děti a mládež je připraven pes-

trý výběr deskových her, které si mo-
hou přijít do knihovny po celé páteční 
odpoledne zahrát nebo zapůjčit domů. 

Oslavte spolu s  městskou 
knihovnou 100. výročí vzniku 
Československé republiky!

 Středa 3. října 2018 
Po stopách 1. světové války ve Slo-
vinsku a Itálii

Beseda Ing. Jana Tluky, umělec-
kého fotografa a spisovatele.

Jeho vyprávění a promítání dobo-
vých fotografií Vás zavede do období 
1. světové války. Čeká Vás pestré pu-
tování po bojištích a vojenských hřbi-
tovech sočské fronty „Cestou míru“ 
od Julských Alp až do Terstského zálivu.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží městské knihovny. Vstup volný. 

 5. října 2018 – 25. října 2018
Lukáš Kubičina: Kouzlo historických 
filmových plakátů

Výstava dokumentů mapujících fil-
movou éru první republiky.

Vernisáž proběhne v pátek 5. října
2018 v 18.00 hodin v galerii knihovny. 
Výstava je k  vidění v  půjčovní době 
knihovny, případně po domluvě na tel. 
577  341 481. 

 Úterý 16. října 2018 
Československé legie 1914 – 1918

Pořad Mgr. Františka Trávníčka,
vojenského historika.

Máte svého předka legionáře, nebo
byl dobrovolec či pracovník? Chcete se 
dozvědět, jaké to bylo před 100 lety, 
zda byli zrádci, nebo hrdinové? Jak 
žili a jaké byly jejich osudy? Odpovědi 
na tyto otázky získáte návštěvou před-
nášky, jejíž součástí je fotoprojekce.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží městské knihovny. Vstup volný. 

 26. října 2018 – 28. listopadu 2018
100. výročí vzniku Českosloven-

Městská knihovna Slavičín otevírá další studijní program v rámci

Virtuální univerzity třetího věku (VU3V)
Vážení senioři, pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zeměděl-

ské univerzity v Praze je pro Vás připravena nabídka výuky v rámci VU3V, která 
Vám umožní navštěvovat zájmové vysokoškolské studium přímo v místě byd-
liště. Vítáme tedy zapojení nových zájemců i absolventů uplynulých semestrů 
do dalšího vzdělávání v období říjen – prosinec 2018.
Studium je určeno osobám se statutem důchodce.
Základní informace:

Zahajovací přednáška se koná v pondělí 8. října 2018 v 9.00 hodin (sál 
v 1. podlaží městské knihovny).

Zde budou sděleny podmínky studia a další podrobnosti o výuce novým zá-
jemcům i absolventům předchozích kurzů. 

Kontakt pro individuální informace a přihlášení: Městská knihovna Slavi-
čín (tel. 577 341 481). Vše o studiu je také zveřejněno na www.knihovna.mes-
to-slavicin.cz a na www.e-senior.cz.

Městská knihovna v říjnu
Stalo se už dlouholetou tradicí slavnostně zahájit podzimní literární sezó-

nu celostátně vyhlášeným Týdnem knihoven, jehož 22. ročník letos proběhne
v období od 1. do 5. října 2018 i u nás v městské knihovně. Nejen v tomto týd-
nu, ale i po celý měsíc říjen Vás zde čeká rozmanitá nabídka pořadů, určená dě-
tem i dospělým, čtenářům i nečtenářům.

Bude nám potěšením se s Vámi všemi potkávat na níže uvedených akcích! 

Programová nabídka 
Týdne knihoven pro školy, 
družiny a ostatní zájemce:

ské republiky v  ilustracích Zdeň-
ka Buriana.

Tématem výstavy jsou osudy česko-
slovenských legionářů zobrazené v kni-
hách či na obrazech.

Vernisáž výstavy proběhne v pá-
tek 26. října v 18.00 hodin v galerii
městské knihovny. Výstavu lze navští-
vit v půjčovní době knihovny, případ-
ně po domluvě na tel.: 577  341 481. 

Další akce pro veřejnost
 Středa 10. října 2018
Legendy a  tajemství brněnského
podzemí

Přednáška Ing. Aleše Svobody nej-
většího znalce podzemí města Brna.

Na  besedě se seznámíte slovem 
i obrazem se zajímavostmi ze všech
částí spletitých podzemních labyrin-
tů, skrytých pod největším morav-
ským městem. V pořadu nebude nou-
ze o poutavé historky z objevování ta-
jemného podzemí, které Vám předsta-
ví Brno z mnohem záhadnějšího pohle-
du, o kterém jste nevěděli a který vás
doslova překvapí.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží městské knihovny. Vstup volný.

 Úterý 30. října 2018
Papu Papua – cesta za lidojedy

Cestovatelská přednáška a foto-
projekce Tomáše Kubeše, fotogra-
fa, novináře a cestovatele.

Zaži jete dobrodružnou cestu 
do   doby kamenné za   posledními
lidojedy a  obyvateli divoké Papuy
Nové Guiney, která má přinést od-
pověď na  otázku: Praktikují různé
kmeny Papuy ještě kanibalismus?
Během výpravy navštívíte pralesy,
přebrodíte spoustu divokých řek,
poznáme stromové lidi i hrůzostraš-
né bojovníky kmene Huli. Sopky, ko-
rálové moře, nepřístupná místa, lidé
z doby kamenné, to všechno Vás čeká
na neuvěřitelné cestě do míst bez ci-
vilizace.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží městské knihovny. Vstup volný.
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Městské infocentrum Slavičín 
Předprodej vstupenek:

19. října 2018 – 20.30 hodin
WALDA GANG, ALKEHOL
KD Klobučan Valašské Klobouky

29. října 2018, 19.00 hodin
ŽALMAN A SPOL.
Sokolovna Slavičín

 16. listopadu 2018 – 19.00 hodin
MICHAL DAVID
KD Klobučan Valašské Klobouky

 19. listopadu 2018 – 19.00 hodin
Benefiční představení Nadace Jana
Pivečky
KDES TO BYL(A) V NOCI?
Divadlo bez zábradlí
Sokolovna Slavičín

Klub důchodců Slavičín by rád touto
cestou poděkoval za vstřícnost a ocho-
tu při realizaci našich akcí během roku
2018. Především děkujeme za finanční
podporu města Slavičín, kterou jsme ob-
drželi formou grantu z programové do-
tace, díky němuž jsme mohli zrealizovat
naše plány, aktivity a hlavně zájezdy. 

Už nyní se těšíme na prohlídku vily
pana Pivečky spojenou s promítáním
filmů, kterou nám na začátek října to-
hoto roku velice ochotně slíbila sou-
časná místostarostka paní Mgr. Bože-
na Filáková. Velký dík patří také pra-

covnicím Městské knihovny Slavičín 
a její vedoucí paní Mgr. Gabriele Kla-
bačkové za výbornou spolupráci bě-
hem celého roku, ať již se jedná o za-
jištění přednášek, čtení zajímavých 
knížek a také za spolupráci při ruko-
dělné dílně, na níž jsme vytvářeli vý-
robky z pediku. 

Děkujeme rovněž panu Ing. Miro-
slavu Kadlecovi za zajímavou přednáš-
ku, které jsme se zúčastnili dne 15. srp-
na 2018 v Městském muzeu Slavičín 
a po které následoval společný oběd 
v restauraci Záložna. 

Jsme rádi, že naše řady rozšířilo pět 
nových členek. 

Potěšilo nás, že při konferenci se-
niorů v  Luhačovicích projevila zájem 
o spolupráci s naším klubem paní Zi-
chová. Naše první setkání se uskuteční 
začátkem října tohoto roku v Luhačovi-
cích. Ovšem naším přáním je uskuteč-

Poděkování

nit ve slavičínské Sokolovně společné
setkání klubů seniorů z okolních obcí.

Nezapomeňte, že léta běží, a my 
chceme zůstat aspoň trochu svěží.

Božena Mačková,
vedoucí Klubu důchodců 
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Možnost konzultací a  poradenství 
v oblasti realit a financí
Vyřízení úvěrů, hypoték, spotřebi-
telských úvěrů, refinancování stávají-
cích úvěrů
Životní a úrazové pojištění dospě-
lých i dětí 
Pojištění budov, domácností, odpo-
vědnosti, vozidel
Poskytnutí dokladu o  tržní hod-

tě it ti ři ři á ínotě nemovitosti při vyřizování po-

zůstalosti
 Doplňkové penzijní spoření
 Stavební spoření

Inzerce realit  FOBOS Slavič ín
na www.realityvkraji.cz a  inzertní ta-
bule v BISTRU Slavičín (vedle lékárny)

Současná nabídka:
 Prodej pěkného RD 4+1 v obci Vla-
chovice, (podsklepení, garáž), cena
1 750 000 Kč
 Prodej RD 3+1 vč. lukrativních po-
zemků, garáže atd. v obci Popov, cena
1 800 000 Kč
 Prodej bytu 2+1, 4. NP, ul. Dlouhá 

l čí čSlavičín, cena 1 200 000 Kč

Společnost FOBOS Slavičín rozšiřuje své služby
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na pooččkání 
ateliéroové foto dětí, rrodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů nnaa počkání 
převod VHS na DVD--CCD 
prodej ffotoalb 
fotovideo 
mnoho dalších služeb

Pondělí – ppátek: 9.00 – 116.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. MMaasaryka 141,
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photoggraaphy
Video Makeer

Mám zájem o koupi zahrádky s chat-
kou ve Slavičíně v lokalitě 
u rybníka. Tel.: 731 501 699
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NTS Prometal Machining, s. r. o., se 
sídlem ve Slavičíně je dceřinou společ-
ností významné holandské průmyslo-
vé skupiny NTS-Group.

Zabýváme se zakázkovou výrobou 
částí strojů a technologických zařízení 
v procesu CNC obrábění, tváření ple-
chů, práškového lakování a montáží.

Firma od  svého založení (1997) 
sídlí ve  městě Slavičín ve  Zlínském 
kraji ve  svých vlastních moderních 
prostorách.

V  současné době máme 190 za-
městnanců. Nezaměstnáváme agen-
turní zaměstnance vzhledem k tomu, 
že atmosféra u nás je spíše rodinného 
rázu a snažíme se dbát na dodržování 
naší firemní kultury. Rádi mezi námi 
uvítáme i absolventy škol.

Z důvodu rozvoje naší firmy hledá-
me do našeho kolektivu vhodné kandi-
dáty na tyto pracovní pozice:
Obsluha CNC frézky

Požadavky:
 SOU vzdělání ve  strojírenském 

oboru, nebo praxe v oboru min. 2 roky
znalost čtení výkresové dokumen-
tace
samostatnost, odpovědnost
přesnost
ochota pracovat ve  dvousměnném
provozu

Nabízíme: 
za poctivou práci poctivá odměna
kariérový růst a zvyšování Vaší kva-
lifikace a odbornosti
 výborné technické zázemí, práce
v čistém pracovním prostředí 

firma HOPA CZ, s. r. o., 
Slavičín  hledá 
zaměstnance na pozici

Výrobní dělník – 
extruze plastů

ý

Náplň práce:
 výroba plastových profilů (obslu-
ha extruzní linky)
 údržba strojů a zařízení
 směnný provoz

Předpoklady uchazeče:
 SOU/SŠ, ochotu učit se novým vě-
cem, flexibilita
 technická zdatnost
 spolehlivost, svědomitost, peč-
livost
 řidičský průkaz skupiny B (výho-
dou, nikoli podmínkou)
 zkušenosti s výrobní linkou, pra-
xe v oboru vítanou výhodou

Nabízíme:
 zázemí stabilní české společnosti
 příspěvek na stravování
 motivující finanční ohodnocení
 nástup leden 2019
V případě vašeho zájmu o tuto pozici,
zasílejte životopis na adresu
bonko@hopa.cz.

PŘIDEJ SE K NÁM Policie České republiky nabízí uplatnění pro zájemce 
o služební poměr příslušníka Policie České republiky.  
Kontakt pro bližší informace: Obvodní oddělení Policie ČR Slavičín,
ul. Osvobození 309, 763 21, tel.: 974 666 761

Prodáme rodinný, velmi dobře situovaný dvougenerační domek se zahradou 
s ovocnými stromy a hospodářskou budovou K Hájenkám č. p. 788. Přízemí: ko-
telna, komora, velká hala s krbem, 2 pokoje, koupelna s prádelnou, šatna, WC, 
předsíň s hlavním vstupem do domu z terasy. V 1. podlaží: kuchyň, spíž, chodba 
s vestavěnými skříněmi, 3 pokoje, koupelna, WC, předsíňka s bočním vstupem 
do domu, 2 sklepy, garáž. Kontakt: tel.: 603 543 897

Přijmu vyučeného automechanika, nejlépe s ŽL. 
Kontakt: 777 201 493.

Pro bližší informace kontaktujte ing. Gabrielu Králíkovou, tel.: 774 177 023,
e-mail: gabriela.kralikova@nts-group.nl

 firemní benefity: pět týdnů dovolené,
finanční příspěvky ke spoření, příspěvek
na dopravu, zvýhodněné tarify na volání,
slevové programy při nákupech spotřeb-
ního zboží, stravenky, sociální program,
jazykové kurzy v rámci pracovní doby, od-
měny a firemní akce

Další volné pracovní pozice
ve výrobě:
Obsluha CNC soustruhu

 Obsluha laseru
 Mechanik - brusič
 Svářeč, svářečský operátor
 Montér
 Lakýrník se znalostí lakování ko-
maxitem
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Tento článek je pub-
likován v rámci projektu 

Vytvoření komunitního plánu na úze-
mí ORP Luhačovice r.č. CZ.03.2.63/0.
0/0.0/16_063/0006588.

Mobilní hospic pomáhá nevyléčitel-
ně nemocným lidem všech věkových ka-
tegorií prožít důstojným způsobem zá-
věr svého života. O pacienty je pečo-
váno v domácím prostředí v rodinném 
kruhu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Hospicová a paliativní péče vychá-
zí z přání a individuálních potřeb paci-
enta a klade důraz na tlumení bolesti, 
kvalitu života nemocného a na nena-
hraditelnost rodiny a přátel.

Na  území ORP Luhačovice nabízí 
své služby dva mobilní hospice, Strom 
života a PAHOP.

Strom života
Strom života poskytuje specializo-

vanou paliativní péči, která respektu-
je lidskou důstojnost, neopouští paci-
enty ani v závěrečném stádiu nemoci, 

mírní bolest, zmatenost, úzkost, umí 
pečovat o  rány a  proleženiny, zahr-
nuje denní i noční pohotovost sestry 
i lékaře, návštěvy sociální pracovnice 
a psychoterapeutky, nabízí zapůjče-
ní potřebných zdravotních pomůcek.

Strom života také nabízí terén-
ní odlehčovací službu, která spočívá 
v podání pomocné ruky těžce nemoc-
ným lidem, kteří se ve své nemoci ne-
dokážou postarat sami o sebe a o do-
mácnost; v pomoci při péči o blízké-
ho v  souvislosti s potřebou odpoči-
nout si nebo s  vyřízením neodklad-
ných záležitostí či v pomoci lidem se 
sníženou soběstačností. Primárně je 
odlehčovací služba určena onkologic-
kým pacientům.

Ambulance paliativní medicíny po-
skytuje zdravotnické služby, kde nabí-
zí zhodnocení zdravotního stavu pa-
cienta, aplikaci léčiv a analgetik, po-
třebná vyšetření ke stanovení léčby 
bolesti, konzultace stavu a zavedené 
léčby a další lékařské úkony souvise-

Mobilní hospicová péče

Konsekrace kostela sv. Vojtěcha a sv. Cecílie ve Slavičíně

jící s paliativní léčbou.
Kontaktní osoba: Martin Šimák,

tel: 731 439 965, e-mail: simak@zivo-
tastrom.cz, web: www.zivotastrom.cz

PAHOP
PAHOP (paliativní a  hospicová

péče) je zdravotní ústav, jehož hlav-
ním předmětem činnosti je poskyto-
vání hospicové péče pacientům v pre-
terminálním a terminálním stavu nelé-
čitelné choroby.

Smyslem je zmírnit tělesné i  du-
ševní strádání, zachovat paciento-
vi důstojnost a  poskytnout podporu
celé rodině nejen v  hodině umírání,
ale i po jeho smrti. Cílem léčby, o kte-
ré rozhoduje lékař, již není uzdravení,
ale mírnění bolesti.

PAHOP taktéž nabízí terénní odleh-
čovací službu osobám pečujícím o paci-
enty v terminálním stavu. Tato služba
pomáhá přímo v domácnostech těm,
kteří celodenně pečují o pacienty v ter-
minálním stavu a potřebují si vyřídit zá-
ležitosti mimo domov. V tomto případě
je pečující osoba zastoupena na dobu

nezbytně nutnou. Tato služba je po-
skytována ve dnech pondělí až pátek
v čase 7.00 – 19.00, je hrazena dle ce-
níku sociálních služeb.

Multidisciplinární tým pracovníků 
je tvořen lékaři, zdravotními sestra-
mi, sociální pracovnicí, psycholožkou,
duchovními i dobrovolníky, kteří jsou
k dispozici dle potřeby.

Kontaktní osoba: Mgr.   Helena 
Schwarczová, tel: 775 744 588, email:
h.schwarczova@centrum-pahop.cz, 
web: www.centrum-pahop.cz

Propagační materiály s podrobnými 
informacemi a kontakty na výše uve-
dené mobilní hospice jsou k dispozici
na odboru sociálním, MěÚ Luhačovice
a  na  zdravotním středisku v  Luhačo-
vicích i v Městské nemocnici Slavičín.

„Těžce nemocný potřebuje rodinu 
a jeho rodina potřebuje podporu.“

(Strom života)

Dne 30. června 2018 prožívala sla-
vičínská farnost významný den. Slav-
nostním způsobem byl konsekrován 
– vysvěcen farní kostel sv. Vojtěcha 
a sv. Cecílie. Možná se někdo zeptá, 
proč se světil kostel, který tady v růz-
ných podobách stojí už od 12. století? 
Abychom pochopili celou problemati-
ku, musíme začít vysvětlením pojmu 
konsekrace. Je rozdíl v tom, zda-li je 
bohoslužebné místo požehnáno (be-
nedikace), anebo vysvěceno (kon-
sekrace). Žehnají se obvykle kaple, 
anebo v minulosti to byly třeba i far-
ní kostely, např. u nás na Valašsku, jak 
bylo řečeno i na  samotné slavnosti. 
Ke  konsekraci totiž musí kostel spl-
ňovat určité požadavky. Především 
musí mít pevný oltář, ve kterém jsou 
vloženy ostatky svatých, konsekrač-
ní křížky, kterých počet je minimál-
ně čtyři. Vysvěcený kostel si tak kaž-
doročně připomíná den svého svěce-
ní. V tento den se zapálí svíce u kříž-
ků na zdech kostela a slaví se liturgic-
ká slavnost. Mimochodem, slavičínský 
kostel má stejný den svěcení jako olo-
moucká katedrála. Důvod pro konse-
kraci však byl mnohem širší. Víme, že 
kostel ve Slavičíně tokem dějin měnil 
své podoby. Dokonce měl i jinou ori-
entaci než je tomu dnes. Největší zá-

sah prožil po tragickém požáru roku 
1775, kdy blesk zapálil věž a  shořel 
strop, zvony a vnitřní zařízení. Oltáře, 
které se staly součástí kostela, slou-
žily až do  roku 1975, kdy byl hlavní 
oltář odstraněn z důvodu napadnutí 
houbou dřevomorkou. Poškozený ol-
tář byl z kostela odstraněn a spálen 
na hřbitově. To bylo zrovna za časů li-
turgické obnovy, a tak byl do presbyte-
ria umístěn obětní stůl, jak si to žáda-
la obnovená liturgie. Byly to časy to-
tality, a proto nebylo možné upravit 
bohoslužebný prostor tak, jak si to li-
turgie vyžadovala. Proto až do teď se 
jednalo vlastně jenom o provizorní ře-
šení. Po vymalování interiéru se pře-
mýšlelo, jak uspořádat bohoslužeb-
ní prostor, a tak konečně najít stabil-
ní řešení. Nejdřív byli osloveni místní 
umělci a architekti, aby podali své ná-
vrhy. Jelikož kostel nemá hlavní oltář, 
podle kterého by se dalo postupovat 
dál, žádalo se komplexní řešení, a tak 
jsme oslovili renomovanou firmu Glo-
ria Dei ze Slovenska, která má zkuše-
nosti z mnoha kostelů po celé Evropě. 
Tak vznikl komplexní návrh, který za-
hrnoval nejen obětní stůl a oltář, ale 
i sedadla, svícny, výmalbu a různé do-
plňky. Originální obětní stůl má osmi-
úhelníkový tvar, a tak kopíruje tvar ap-

sidy. Pozoruhodné je řešení věčného
světla, které symbolizuje tlukoucí za-
milované srdce. Také obětní stůl a ol-
tář jsou podsvíceny světlem v barvě
liturgického období. Na zařízení se ob-
jevují symboly biskupské berly a lout-
ny, což jsou atributy patronů kos-
tela. Svatyně je vymalovaná kruhy,
což je symbolika Boha Otce, a  také
výtvarným sjednocením barev kos-
tela a optickým zvětšením samotné
svatyně. Do  presbytáře byla umís-
těna také nová vitráž sv. Josefa,
která je darem jedné slavičínské ro-
diny. U vstupu do presbytáře jsou na-

malovaní dva andělé, kteří ukazují
na místo, které je v kostele nejsvětější.
Celé nové zařízení presbytáře, za vel-
kého počtu věřících, posvětil 30. červ-
na 2018 Mons. Antonín Basler, po-
mocný olomoucký biskup. Do nového
obětního stolu vložil ostatky sv. Vojtě-
cha a listinu, kterou potvrzuje, že kon-
sekroval kostel sv. Vojtěcha a sv. Ce-
cílie ve Slavičíně. Kostelu byla znovu
vrácena i původní patronka sv. Cecí-
lie. Věříme, že Bůh toto dílo požeh-
nal, a proto mu za to patří dík. Podě-
kovat je třeba i všem, kteří se na tom-
to díle podíleli. Stále je co zlepšovat
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a tvořit, proto žijeme v naději a ote-
vřenosti, a samozřejmě i v duchu slov, 
že nejdůležitější je chrám lidského srd-
ce. Osobně mě těší jedna skutečnost. 
V létě do Slavičína přicházelo mnoho 

turistů, zastavovali se také v kostele 
a s velkým obdivem si fotili nové zaří-
zení a kochali se jeho elegancí.

Mons. Marian Dej, 
farář slavičínské farnosti

Československo vzniklo vůlí ze-
jména českého národa vytvořit sa-
mostatný stát. Ta se odrážela v ak-
cích zahraničního odboje politického 
i vojenského ve vystoupeních Čechů 
doma i krajanů v zahraničí. Zásadním 
mezinárodním faktorem, který vznik 
státu umožnil, byla zcela výjimečná 
situace na sklonku první světové vál-
ky, charakterizovaná porážkou a roz-
padem Rakouska-Uherska i rozvratem 
a chaosem v Německu a Rusku, čímž 
nastalo ve střední Evropě jisté mocen-
ské vakuum. Na téma vzniku Českoslo-
venska byla napsána celá řada knih. V 
současné době se tímto námětem za-
bývá řada médií s cílem oslavit vznik 

našeho státu. Stejně tak je snad dobré 
ukázat, jak takové oslavy proběhly ve 
Slavičíně při prvním výročí v roce 1919. 

Tyto události hezky popisuje škol-
ní kronika ve Slavičíně. Pan řídící uči-
tel Justin Figar uvádí v kronice napří-
klad i tyto informace:

Dne 28. října konána Národní osla-
va. Již v předvečer 27. října konal se 
průvod s lampiony a hudbou po ulicích 
Slavičína. Náměstí Masarykovo skvělo 
se v moři světel a Hotel Rolnické zálož-
ny ozdoben obrazy prezidenta našeho i 
Vilsona okrášlen byl ohromnými věnci, 
z nichž utvořena 28 vyzdobená 48 svět-
ly elektrickými červenomodrobíle září-
cími. Národní písně rozléhaly se dlouho 

Sto let od vyhlášení samostatnosti 
Československa 28. října 1918

y

do noci a sváteční veselá nálada pano-
vala v celém širém okolí. Ráno 28. října 
zvěstovaly velebné zvonky místní kape-
ly důležitost dne. Téměř každé stavení 
krášlil rudobílý neb červenomodrobílý 
prapor. Před Rolnickou záložnou pyš-
ně zdobily obraz prezidentův prapory 
a řečnická tribuna, na níž v 9 hod. za-
hájil starosta obce p. Fr. Latinák tábor 
lidu. Správce školy vylíčil stručně Vznik 
samostatnosti našeho státu, pojednal 
o zásluhách prezidenta Masaryka, Šte-
fánika a Beneše, vylíčil vznik a zásluhy 
legií, upozornil, kterak lid si má všech 
těchto heroiků vážit, jak je povinen 
nyní ve svobodném státě žíti provolá-
ním Slávy a Zdraví československé re-
publice řeč svou ukončil. Další řečník,
místní lékař dr. Jan Horák vysvětlil lidu 
politickou situaci, ukázal na nebezpe-
čí nesvornosti lichvou vzniklé, povzbu-
dil lid ku práci a lásce k nově vzniklé-
mu státu. Starosta obce poděkoval řeč-
níkům i publiku, vyzval lid k provolání 
„Slávy“ vzácnému prezidentovi a zapě-
tí hymny: „Kde domov můj“ a „Nad Tat-

rou“. (Částečně zkráceno).
Tak tedy proběhly oslavy založení 

republiky před 99 lety. Ještě předtím
byly na Horním náměstí vysazeny lip-
ky, ale o tom bude řeč v pátek 26. října
2018, kdy bude ke stému výročí vzniku
Československa zasazena u městské
knihovny lípa – viz pozvánka na prv-
ní straně tohoto čísla zpravodaje. Na
tuto oslavu jste všichni srdečně zváni.

Miroslav Kadlec,
za Klub přátel historie Slavičínska 

Muži AA
14. 10. Opava B 10:155
28. 10. Ústí 100:15
Muži BB
7. 10. VVValašskáá Polankaa 15:000
21. 10. Horní LLidečkoo 110:15
Dorostt
13. 10. Otrokoovice 100:000
27. 10. Uherskký Brod 10:00

Domácí utkání 
FC TVD Slavičín


