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Vánoční
koncert

Bohuš Matuš
Host: 

Monika Sommerová

Pondělí 3. prosince 2018,
18.00 hodin, Sokolovna Slavičín 

 Vstupenka 200 Kč
(na místě 250 Kč)

Předprodej vstupenek probíhá 
v Městském infocentru Slavičín, 

Mladotické nábřeží 849, 
tel.: 577 342 251, 737 751 874

Vážení občané!
Po  třech volebních obdobích 

jsem se rozhodl v  letošních komu-
nálních volbách již nekandidovat 
a ukončit svou práci pro město na po-
zici starosty města. Chci poděko-
vat všem, se kterými jsem při této 
práci měl možnost spolupracovat, 
a  také všem, kteří jakýmkoliv způ-
sobem přispěli a  přispívají k  roz-
voji města a  jeho společenskému, 
kulturnímu a  sportovnímu životu. 
Všem patří mé upřímné díky.

Volební období končí a začíná…

Program: 
 9.30 Vystoupení dětí z MŠ Vlára

10.00 Vystoupení dětí z MŠ Malé Pole
 10.30 Vystoupení žáků ze ZŠ Malé Pole

11.00 DDM Slavičín
11.30 GJP Slavičín

15.00 Pěvecký sbor Dareba ze ZŠ Vlára
 15.30 koncert kapely STRAM
17.00 Proslov starosty města

 17.05 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj
17.15 CM Slavičan zahraje pod vánočním stromem

Po celý den:
vánoční jarmark

pestrá nabídka občerstvení
 ochutnávka zabijačkových specialit
doprovodný program pro děti

Rozsvícení 
vánočního stromu

v pátek 30. listopadu 2018
na Horním náměstí ve Slavičíně

Současně chci popřát nově zvo-
lenému zastupitelstvu a  vedení 
města, aby se práce dařila. Aby 
pro realizaci svých cílů, které si 
předsevzali a  občanům slíbili je-
jich naplnění ve  svých volebních 
programech, měli technické a  le-
gislativní možnosti, a aby vždy na-
šli pochopení veřejnosti a dokáza-
li zajistit také dostatek finančních 
prostředků.

S úctou 
Ing. Jaroslav Končický

Na přelomu měsíců srpna a září to-
hoto roku byla smluvním dodavatelem
společností ELBOS ELEKTRO, s. r. o.,
realizována investiční akce s názvem
„Slavičín – bezpečné město III.“, kte-
rá charakterem provedených opatře-
ní navazuje na realizace uskutečněné
v letech 2008 a 2015.

U  čtyř předem vybraných přecho-
dů pro chodce (u Elvy, u Záložny, u Če-
chů a u Orsáků) na ul. Osvobození byla
v rámci stavebních prací kompletně de-
montována stávající svítidla včetně stá-
vajících výložníků a stávajícího doprav-
ního značení. Na stávající stožáry, kte-
ré byly zachovány, jsou nově osazeny
výložníky kruhového průřezu s přípra-
vou pro 2 ks dopravních značek „Pře-
chod pro chodce“. Na nové výložníky

jsou dále osazena také nová venkovní
asymetrická LED svítidla. 

Ve  směru jízdy je umístěna vždy 
na  pravostranném stožáru světelné
soupravy jedna svislá dopravní značka
„Přechod pro chodce“ ve výšce 2,40 m.
Každý přechod je tedy nově opatřen
celkem čtyřmi kusy dopravní znač-
ky „Přechod pro chodce“ v provedení
se zvýrazněním retroreflexním fluo-
rescenčním žlutozeleným rámem

Slavičín – bezpečné město III.



(2x na výložníku u svítidla, 2x na sto-
žáru).

Realizací výše popsaných opatření 
je dosaženo sjednocení označení a na-
světlení stávajících přechodů pro chod-
ce s přechody pro chodce na ul. K. Vystr-
čila a na ul. Osvobození u ZŠ Malé Pole 
provedenými již v minulosti ve  shod-
ném standardu. Zároveň tímto postup-
ně dochází ke komplexnímu řešení zlep-
šení přehlednosti všech nasvětlených 
přechodů pro chodce ve městě Slavičín 
z hlediska bezpečnosti chodců ve večer-
ních hodinách a za snížené viditelnosti.

Akce „Slavičín – bezpečné město III.“ 
je spolufinancována Zlínským krajem. 

Konkrétně se jedná se o:
Dotační program „BESIP Zlínské-

ho kraje“
Dotační titul 1 „Zlepšování pře-

hlednosti přechodů pro chodce, míst 
pro přecházení a zajištění jejich řádné 

viditelnosti“,
c) Realizace úprav stávajících pře-

chodů pro chodce a stávajících míst pro 
přecházení včetně úseků bezprostřed-
ně navazujících částí chodníků souvise-
jících se zlepšením viditelnosti chod-
ců ve  večerních hodinách a  za  sníže-
né viditelnosti.

Celkové náklady ve výši 233 480 Kč 
byly spolufinancovány dotací Zlínské-
ho kraje ve výši 80 000 Kč a vlastními 
zdroji ve výši 153 480 Kč.

Ing. Ladislav Janáček, 
vedoucí odboru investic

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 7. 11.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kar-
tóny (oranž. pytle) 27. 11.
 bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/
ks) 12. 11.

Máme za sebou první měsíc nové-
ho školního roku, co se týče pravidel-
ných aktivit (zájmové kroužky a kurzy).

A jaká byla reakce na nabídku akti-
vit na tento školní rok? Nabídli jsme dě-
tem 59 aktivit a všechny se ujaly. V této 
souvislosti bychom ale ještě rádi upo-
zornili rodiče dětí, že některé kroužky 
mají volná místa – patří mezi ně: Mer-
kur, Fotografický kroužek, Kuželky, Al-
chymista a doučování v ruském jazyce 
a anglickém jazyce. 

Říjen se tedy plnou parou rozjel 
v pravidelné činnosti DDM nejen v jeho 
hlavní budově, ale i v elokovaných pra-
covištích. Je to měsíc, kdy se mj. píší 
a podávají granty a nejinak tomu bylo 
i u nás, v našem zařízení. V této mož-
nosti shledáváme úžasný způsob, jak fi-
nančně pomoci aktivitám DDM.

Na pátek 26. října 2018 jsme si pro 
veřejnost připravili již tradiční akci 
„Dýňohraní a  dýňová strašidýlka“. 
Akce je určena pro rodiče a děti, kte-
ří si přímo v Domě dětí vyrobili své dý-
ňáčky, za které byly všechny děti od-
měněny. Někteří si Dýňáčky odnes-
li domů, jiní je slavnostně rozsvítili 
před budovou.

Akce byla finančně podpořena z do-
tace města Slavičín.
No a  říjen, to je i  čas podzimních 
prázdnin 29. – 30. října 2018.

První prázdninový den byl dětem 
nabídnut výlet do  Aquaparku Uher-
ský Brod. Druhý prázdninový den jsme 
s dětmi zajeli do kina ve Valašských Klo-
boukách. Den jsme si v DDM společně 
užili a ještě si vyrobili krásné podzim-
ní dekorace. O přihlášené na tyto ak-
tivity nebyla nouze.

Listopad bude opět bohatý na akce:
9. 11. 2018 akce „Pletení z pedi-
gu“ je určena pro rodiče a děti. Kaž-
dý rodič i dítko si vyrobí hezké vánoč-
ní dekorace z pedigu.
10. 11. 2018 Harmonizace těla
i  duše muzikou, hrát a  zpívat vám 
bude Jiří Žoch a Martin Polák. Cena 
200 Kč na  osobu. Bližší informace 
na letáčcích.
12. 11. 2018 přednáška na  téma 
„Hormonální jóga“. Certifikovaná 
lektorka paní Magda Semelová dív-
kám a ženám vysvětlí, proč je pro je-
jich tělo jóga tak důležitá.
12. – 16. 11. 2018 týden otevře-
ných dveří v našem zařízení. Rádi vás 
provedeme po Domě dětí a seznámí-
me s aktivitami.
18. 11. 2018 se uskuteční v našem 
zařízení Šachový turnaj.
24. 11. 2018 akce pro rodiče a děti 
„Závodí celá rodina“, která se usku-
teční ve Sportovní hale Slavičín a ku-
želně. Začátek akce je v 10.00 hodin 
dopoledne. Soutěžní týmy se můžou 
těšit na zábavné sportovní dopoled-
ne, hezké ceny a občerstvení. Akce je 
finančně podpořena z  dotace měs-
ta Slavičín. 
24. – 25. 11. 2018 seminář „Hor-
monální jóga“. Dvoudenní seminář 
pod vedením certifikované lektorky 
paní Magdy Semelové. Přirozená ces-
ta k harmonizaci hormonální činnosti 
pomocí promyšlené fungující sestavy. 

Bližší informace o  akcích budou
zveřejněny na Facebooku a webových 
stránkách DDM Slavičín. Na všechny 
se moc těší pracovnice DDM.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM

Dům dětí a mládeže

Příjmení, jméno, titul věk Volební strana Politická
příslušnost

Hlasy

abs. v %

Pinďák Pavel Ing. 39 ČSSD ČSSD 841 9,99

Chmela Tomáš Mgr. 35 PROBUDÍME SLAVIČÍN! BEZPP 629 8,61

Milička Stanislav Bc. 35 SLAVIČÍN 2018 BEZPP 621 12,54

Zvonek Marcel 41 Demokraté pro Slavičín BEZPP 596 8,64

Hubíková Monika 44 ANO 2011 ANO 2011 572 7,51

Rumplík Zdeněk Mgr. 64 ČSSD ČSSD 562 6,67

Navrátil Petr PaedDr. 63 ČSSD ČSSD 551 6,54

Humpola Karel Ing. arch. 30 PROBUDÍME SLAVIČÍN! BEZPP 545 7,46

Dulík Tomáš Ing. Ph.D. 43 Demokraté pro Slavičín BEZPP 539 7,81

Zemčík Petr MUDr. 58 ČSSD BEZPP 522 6,20

Viceník Martin 40 PROBUDÍME SLAVIČÍN! BEZPP 488 6,68

Čechmánek Petr Ing. 37 ANO 2011 ANO 2011 476 6,25

Goldbach Roman Mgr. 57 Demokraté pro Slavičín BEZPP 434 6,29

Klabačková Gabriela Mgr. 51 ANO 2011 BEZPP 432 5,67

Filáková Božena Mgr. 53 SLAVIČÍN 2018 BEZPP 427 8,62

Malaník Libor 47 ANO 2011 ANO 2011 415 5,45

Chovančík Radek Ing. arch. 28 PROBUDÍME SLAVIČÍN! BEZPP 384 5,26

Ptáček Aleš Mgr. 47 NEZÁVISLÍ BEZPP 362 14,50

Tománková Milena Mgr. 56 KDU-ČSL KDU-ČSL 358 7,25

Luka Jaroslav Ing. 38 KDU-ČSL BEZPP 317 6,42

Janderková Vlasta 69 KSČM KSČM 170 6,72

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
města Slavičín, 
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Volební účast: 48,13 %

Úspěšnost jednotlivých volebních stran

Zvolení členové zastupitelstva města dle počtu získaných hlasů

Hlasy
Počet mandátů

číslo název abs. Přepočtená %
platných hlasů

3 Česká strana sociálně demokratická 8 416 17,71 4

6 ANO 2011 7 613 16,02 4

2 PROBUDÍME SLAVIČÍN! 7 298 15,36 4

9 Demokraté pro Slavičín 6 896 14,51 3

8 SLAVIČÍN 2018 - SNK 4 950 10,41 2

7 Křesťan. a demokr. unie-Čs. str. lid. 4 935 10,38 2

4 Komunistická strana Čech a Moravy 2 527 5,31 1

5 NEZÁVISLÍ 2 496 5,25 1

1 Kandidátka Mladých s podp. Pirátů 2 375 4,99 0

celk. poř. ve
Slavičíně Příjmení a jméno kandidáta Celkem za Slavičín Přepočtená %

platných hlasů

1. Lukáš Libor* 705 31,40

2. Juřenčáková Jana Ing. 571 25,43

3. Kunčar Patrik Ing.Bc.* 501 22,31

4. Kovaříková Milena Mgr. 206 9,17

5. Henner Radek Ing. 137 6,10

6. Jordák František Ing. 79 3,51

7. Popelka Jan doc. RSDr. CSc. 46 2,04

Výsledky hlasování ve volbách do Senátu 
Parlamentu ČR ve Slavičíně

ý y

Hlasování v jednotlivých okrscích v 1. kole

celk. poř. Příjmení a jméno kandidáta Celkem za Slavičín Přepočtená %
platných hlasůp ý

1. Kunčar Patrik Ing.Bc. 506 51,05

2. Lukáš Libor 485 48,94

*Postoupili do druhého kola v rámci celého obvodu č. 80

Počty hlasů v jednotlivých okrscích v 2. kole

Volební účast 18,37 %
Zdroj: ČSÚ. Podrobné informace naleznete na www.volby.cz.
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ZŠ Slavičín-Vlára

Podzimní ozdravný pobyt je již tradicí 
Tři dny letošního začátku školního 

roku strávilo 48 žáků na ozdravném po-
bytu v horském penzionu Lúka, Velké 
Karlovice. Nejenže jim vyšlo slunečné 
podzimní počasí, ale všichni páťáci se 
ukázali být dobrými kamarády. Spousty 
her, činností a aktivit prověřily jejich do-
vednosti, znalosti, charakter a schop-
nost pracovat v týmu. Ukázalo se, že 
jsou už teď jedna velká parta kamará-
dů. A i když někdy s malinkým zaváhá-
ním, vždy dokázali daný problém vyře-
šit. Celé tři dny bez starostlivých ma-
minek a bez prstů na mobilech zvládli 
na jedničku, a tak je za vše čekala ne-
jedna odměna. Páťáci si pobyt v Besky-
dech užili. Odnesli si spoustu úsměv-
ných postřehů a zážitků a také pozna-
li plno nových naučných věcí, ale hlav-
ně sami sebe.

Třídní učitelky 5. ročníku

Slavičánek na soustředění
Již šestým rokem vyjíždí národopis-

ný soubor Slavičánek na své soustře-
dění. Podruhé ho 5. října 2018 hostilo 
Ekologické centrum Veronica v Hostě-
tíně. Dvacet šest dětí z národopisného 
kroužku trpělivě nacvičovalo nové pás-
mo s názvem „Na ptáčky“. Jak už název 
napovídá, jedná se o tanečky a hry mo-
tivované zvuky ptáků typických pro naši 

oblast. Nebylo vůbec jednoduché na-
učit se nové písničky, druhy chůze a ta-
neční kroky, ale malí členové kroužku 
nakonec všechno zvládli na výbornou. 

Se svým folklorním pásmem vy-
stoupí Slavičánek v  lednu na  Valaš-
ském bále, dále pak v regionální sou-
těži tanečních souborů ve Valašských 
Kloboukách a  tradičně na Valašském 
kumštu ve Slavičíně.

Soustředění se uskutečnilo za  fi-
nanční podpory města Slavičín. 

Mgr. Hana Strnadová

Vitamínový den
Naše škola spolupracuje s  firmou 

MK Fruit, s. r. o., v rámci projektu „Ovo-
ce a zelenina do škol“. V pátek 12. října 
2018 k nám přijela s heslem: „Zeleninou 
a ovocem, bráníme se nemocem“. Pra-
covníci firmy měli připravenou ochut-
návku šťáv. Děti z I. stupně měly mož-
nost vidět, jak pracuje odšťavňovač, 
ochutnaly různé druhy šťáv a zjistily, 

co je to smoothie. Na  konci progra-
mu dostal každý jablečné pyré. Akce
se dětem moc líbila a určitě podpoři-
la zdravé stravování. Teď už všichni ví,
že ovoce a zelenina jsou pro jejich ži-
vot moc důležité. 

Mgr. Šárka Končická

Jazykový pobyt v Hastings
Po dvou letech jsme se opět vypra-

vili na týdenní jazykový pobyt do Vel-
ké Británie. Rozdíl oproti minulým vý-
jezdům byl jasný už na první pohled,
jen těžko přehlédnutelnou skupinu to-
tiž tvořilo 55 žáků a 4 vyučující, všich-
ni z naší školy.

Cílem dlouhé cesty bylo přímořské
městečko Hastings, které nás přivíta-
lo slunečným, ale dosti větrným po-
časím. To nás však neodradilo od ná-
vštěvy pláže, hradu nebo malebných
uliček. V  průběhu týdne jsme toho
ovšem stihli ještě mnohem víc, ne-
boť každý den byl naplněný aktivita-
mi, které začínaly ranním nástupem
do  kurzu v  jazykové škole Embassy
a  končily večeří v  hostitelských ro-
dinách. V průběhu dní děti navštívi-
ly a viděly např. Dover Castle, bitev-

ní pole Battle Abbey, pirátské město
Rye, Brighton, Eastborne, útesy Seven
Sisters atd. Poslední den našeho po-
bytu jsme pak strávili v Londýně, kte-
rý nás ohromil nejen památkami, ale
také množstvím turistů. Viděli jsme
např. London Eye, Westminster, bu-
dovy parlamentu, Big Ben, Bucking-
hamský palác, Trafalgarské náměs-
tí, a také jsme se projeli lodí po řece
Temži. Den v Londýně, stejně jako celý
týden, uběhl velmi rychle a už při od-
jezdu se nám všem po Anglii stýskalo.

Mgr. Jarmila Maňasová 

Pozvánka na Podzimní školičku
Vážení rodiče a milí předškoláci, 

srdečně Vás zveme na  společná se-
tkání v tomto školním roce, na tři pří-
pravné Školičky.

První Podzimní školičku zahájíme 
v pondělí 26. listopadu 2018 v 15.00
hodin v budově I. stupně ZŠ Slavi-
čín-Vlára. Zábavnou formou si budou 
děti procvičovat vše, co je k nástupu
do první třídy potřebné. Prosíme ro-
diče, aby vzali svým dětem přezůvky.
Na budoucí prvňáčky se moc těšíme.

učitelky I. stupně

Páťáci na ozdravném pobytu

Jazykový pobyt v Hastings

Slavičánek na soustředění
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Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

Zveme Vás – širokou veřejnost – 
na návštěvu vybudovaného 4. a 5.
patra gymnázia, abyste se mohli
přesvědčit, že naše slavičínská ško-
la je podmínkami i výsledky opráv-
něně hodnocena znovu za  loňský
rok mezi nejlepšími v kraji.

Hodnocení školy Excelence minister-
stvem školství

Úspěch školy – v hodnocení školy 
ministerstvem školství v programu Ex-
celence – výsledky v soutěžích střed-
ních škol v  roce 2017/2018 jsme zís-
kali 9,5 bodů (v 2016/2017 jsme zís-
kali 9,02 bodů). Srovnejte, prosím, s ji-
nými školami stejného typu tento ne-
smírně důležitý ukazatel v sousedních 
i velkých městech.

Poděkování, přání ředitele školy ve-
dení města

(V době psaní článku jsou známy 
výsledky komunálních voleb, ale ni-
koliv výsledky povolebních jednání 
ve Slavičíně.)

Vážení čtenáři zpravodaje, ve Sla-
vičíně pracuji již 27. rokem a  strávil 
jsem v  našem krásném městě větší 
část svého života. Cítím se být tedy 
profesně Slavičanem, i když mým do-
movem jsou „malebné popovské kotá-
ry“. Z tohoto důvodu si jako ředitel, ale 
i osobně dovoluji poděkovat Ing. Jaro-
slavu Končickému. Není mnoho stej-
ně velkých měst v  České republice, 
jako je Slavičín, kde by byla nadprů-
měrně velká střední škola. Ve Slavi-
číně se jedná spíše o výjimku. Snaha 
nejenom udržet, ale pedagogicky, 
investičně rozvíjet a budovat střed-
ní školu, která je zřízena Zlínským 
krajem, je proto v  porovnání s  vět-
šími a  okresními městy nesouměři-
telná. Při práci nás učitelů střední 
školy byl starosta města Ing.  Jaro-
slav Končický ochotný vždy zodpo-

vědně a  poctivě pomáhat. Usilov-
ně a pevně vždy hájil „barvy“ Slavi-
čína. Oba jsme si při spolupráci uvě-
domovali, že vzdělávací instituce to-
hoto charakteru je jeden (možná nej-
důležitější) z  nosných pilířů města, 
protože je základem pro dlouhodo-
bý udržitelný rozvoj ekonomický, so-
ciální, kulturní a  v  neposlední řadě 
volnočasový.

Dovolte mi tedy, abych popřál 
střední škole a nastupujícímu vede-
ní města Slavičín odhodlání společně 
a trpělivě nacházet v dialogu přede-
vším společné body. Přeji všem z nás, 
abychom hledali možnost vzájemné 
pomoci ve  všech dílčích i  závažných 
problémech a bez ústupků drželi sou-
časnou pozici školy. Tak, aby všichni 
partneři a slavičínská veřejnost měli 
jasnou, atraktivní, ale zároveň věro-
hodnou představu o naší střední ško-
le, o její spolupráci s městem Slavičín 
a o nezpochybnitelné přidané hodno-
tě pro region jižního Valašska.

Josef Maryáš, ředitel školy

Poděkování za finanční dary
Firma Javorník-CZ darovala stu-

dentům školy, kteří absolvovali v září 
projektové dny na bio farmě, na jejich 
školní aktivity 28 000 Kč.

Město Slavičín podpořilo první roč-
níky G-1, IT 1, MS 1, prima. Děkujeme 
městu, že finančně podpořilo studen-
ty a jejich společné aktivity (seznamo-
vací pobyt, nákup odborné literatury 
a taneční) částkou 60 000 Kč.

Byli jsme v Salzburgu
Ve dnech 13. a 14. září 2018 pořá-

dalo gymnázium zájezd do Salzburgu
a Berchtesgadenu (Orlí hnízdo, zážit-
kový program v solných dolech, König-
see). Ubytování bylo zajištěno v moder-
ním studentském hostelu Kolpinghaus
a autodopravu zajistila firma Šťastný. 

Návštěvy veletrhů
Úspěšné vystoupení strojařů v pro-

gramování Heidenhain a FANUC na Br-
něském veletrhu opět potvrdilo šikov-
nost našich žáků a dobrou práci učitelů.
Třetí místo v programování FANUC zís-
kal Ondřej Vaculík z MS 4. Dne 20. lis-
topadu 2018 bude vyhodnocen na mi-
nisterstvu průmyslu a obchodu v Praze.

Veletrh práce a   středních škol
ve Zlíně

Dne 4. a 5. října 2018 se ve Zlíně
uskutečnil Veletrh práce, kde se naše
škola jako jediná prezentovala robotic-
kým systémem.

Výhra školy v   národní   soutěži
Euroscola

Gymnázium Jana Pivečky se zúčast-
nilo soutěže o  návštěvu Evropského
parlamentu ve Štrasburku na  jaře to-
hoto roku. Třída septima vyhrává fi-
nanční příspěvek na cestu a ubytová-
ní a bude mít příležitost reprezento-
vat české studenty  na  setkání v  Ev-
ropském parlamentu ve  Štrasburku
dne 31. ledna 2019. 

Imatrikulace prvních ročníků
Dne 3. a  10. října 2018 proběhla

v aule slavnostní imatrikulace – zápis
do prvních ročníků.

Jablečná slavnost Hostětín
Děkuji studentům, kteří se 23. září

2018 podíleli na organizaci Jablečné
slavnosti, za zodpovědný přístup a od-
vedenou práci. 

Projekty podpořené městem Slavičín
Výstavy na GJP

V uplynulém školním roce proběhly
v galerii gymnázia tři výstavy. Své olejo-

malby představil MgA. Zdeněk Kutra.
Na druhé výstavě měli žáci gymnázia
a veřejnost, která k nám zavítá, mož-
nost vidět práce žáků fotografického
oboru Střední školy polytechnické ze
Zlína. V současnosti probíhá v galerii
gymnázia výstava prací našich dětí. Pro
nadcházející školní rok počítáme nej-
méně se dvěma výstavami. Opět to bu-
dou zlínští studenti a jejich nové práce
a pro další výstavu oslovíme některé-
ho z významných regionálních umělců.
Výstavy na Gymnáziu Jana Pivečky jsou
podpořeny městem Slavičín.
Přírodovědný kroužek

Na  gymnáziu již řadu let funguje 
Přírodovědný kroužek, který podpo-
ruje rozvoj dlouhodobého programu
EVVO na naší škole. Žáci každý týden
rozvíjí své znalosti přírodopisu. Nejen-
že pracují s mikroskopy a dozvídají se
tak zajímavé věci o buňkách, pletivech,
průduších nebo škrobových zrnech, ale
také často chodí ven, kde se učí pozná-
vat reálnou přírodu, celá společenstva
i ekologické vztahy mezi jejich částmi.
Přírodovědný kroužek finančně pod-
poruje město Slavičín.
Sportovní aktivity

Každý rok se žáci naší školy zapo-
jí do  několika sportovních akcí. Dne
8.  října 2018 proběhl 16. ročník Tur-
naje v nohejbale, kde všichni předved-
li hru na velmi vysoké sportovní úrov-
ni. O  čtrnáct dnů později se uskuteč-
nil 21. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíko-
vé. Ještě naše sportovce čeká letos již
13. ročník Turnaje ve florbalu, který je
naplánován na 5. listopadu 2018, zápa-
sy v tomto klání bývají velmi vyrovnané
a dramatické. Poděkování patří SK Sla-
vičín, který nám umožňuje halu k těm-
to aktivitám využívat a podpořit tak
mládež ke zdravému pohybu a umění
přijmout výhru i prohru. Jako poslední
letos proběhne 24. ročník tzv. „Vánoč-
ní laťky“, která se pořádá v tělocvičně
SOŠ v Divnicích pro žáky okolních zá-
kladních škol. Všechna tato sportovní
utkání zajišťují Ing. Jiří Váňa a Mgr. Li-
bor Kubiš a konají se s finanční podpo-
rou města Slavičína.
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Nové prostory pro naše aktivity máme v areálu Prabosu

V letních měsících probíhaly v na-
šem zařízení úpravy prostor – rekon-
strukce nové podlahy v herně a obkla-
dové práce sociálního zařízení. Prosto-
ry jsou celkově vylepšené, vymalova-
né, a věříme, že se tady naši uživate-
lé cítí i nadále dobře.

Měsícem září nám začal další sys-
tematický běh programů specifické 
primární prevence rizikového chování 
na školských zařízeních v našem regio-
nu. Programy probíhají na 16 školských 
zařízeních v regionu a v nabídce je jich 
více než 30. Mají svůj obsah, stanove-
nou cílovou skupinu a jsou zaměřeny 
nejen na rizikové projevy chování dětí 
a dospívající mladé generace, ale také 
na vztahy v třídním kolektivu a vzájem-
nou spolupráci. Jedná se o dlouhodo-
bé programy, které na sebe navazují. 
Každou školu, potažmo třídní kolek-
tiv navštívíme 2x ročně. V prvním po-
loletí letošního roku proběhlo celkem 
120 programů pro celkem 1 015 dětí 
a dospívající mládeže na školských za-
řízeních – ZŠ Slavičín-Vlára, ZŠ Slavi-
čín-Malé Pole, ZŠ Brumov, ZŠ Vlachovi-
ce, ZŠ Sehradice, ZŠ Slopné, ZŠ Neda-
šov, ZŠ Lačnov, Dětský domov+ZŠ Vi-
zovice, ZŠ+PŠ Návojná, Dětský domo-
v+ZŠ+PŠ Valašské Klobouky-Smolina, 
ZŠ Šanov, ZŠ Střelná, ZŠ Študlov, ZŠ 
Gabry a Málinky Štítná nad Vláří a ZŠ 
Vysoké Pole. V  současné době pro-
bíhají programy ve stejné frekvenci.

V  odpoledních hodinách v  níz-
koprahovém zařízení pro děti a mlá-
dež (NZDM) pracujeme s cílovou sku-
pinou 7 – 15 let. Nízkoprahovost pro 
uživatele znamená – bezplatnost, 
možnost anonymity, volbu příchodu 
či odchodu, možnost volby trávení 
času v klubu. Poskytovaná služba na-
bízí základní poradenství, tj. informa-
ce a praktické rady v  různých oblas-
tech života dětí a dospívajících, akti-
vity výchovné, vzdělávací a aktivizač-
ní, pomoc s přípravou do školy, klubo-
vé programy zaměřené na prevenci ri-
zikových projevů chování, rozvojové 
a tvořivé aktivity, aktivity zaměřené 
na osobnostní rozvoj atd. Byl zahájen 
v pořadí 9. ročník celoroční preventiv-
ní hry, jenž se dlouhodobě zaměřuje 
na zvýšení povědomí uživatelů o rizi-
kovém chování a jeho dopadech, s ni-
miž se mohou v různých etapách své-
ho života setkat. Zájemce o tuto služ-
bu potažmo uživatel by měl splňovat 
věkovou skupinu, měl by respektovat 
pravidla zařízení, pravidla bezpečné-

ho chování a vzájemnou spolupráci při 
plánování služby.

Do  konce roku proběhnou také 
další vzdělávací aktivity pro pěstoun-
ské rodiny. 

Tradicí se stalo, že se v září oteví-
rají nízkoprahové kluby pro děti a mlá-
dež v  celé republice veřejnosti. Ani 
letošní rok nebyl výjimkou. Náš níz-
koprahový klub se stal součástí „Týd-
ne nízkoprahových klubů“. Akce měla 
za cíl především snížit prahy mezi klu-
by a veřejností a přiblížit jejich aktivi-
ty. Pořádala se řada akcí, v nichž níz-
koprahové kluby působí. Letos se in-
formační kampaň „Týden nízkopra-
hových klubů“ s  pořadovým číslem 
12 uskutečnila v týdnu od 24. do 30. 
září 2018. V rámci našeho klubu pro-
běhly aktivity: Po 24. 9. „Den otevře-
ných dveří“, Út 25. 9. „Zapoj se a vy-
hraj“, St 26. 9. „Tvorba náramků Pa-
racord“, Čt 27. 9. „Noc utajených ši-
fer“ - netradiční „přespávačka“ plná 
dobrodružství v klubu.

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy nám poskytlo finanční 
podporu v  rámci programu na  rea-
lizaci aktivit v  oblasti primární pre-
vence rizikového chování na rok 2018.

Zlínský kraji poskytl přímou dotaci 
na činnost v rámci Programu na pod-
poru nestátních neziskových organi-
zací, škol a  školských zařízení v ob-
lasti prevence rizikových typů chová-
ní na rok 2018.

Zlínský kraj poskytl finanční pod-
poru z  programu „Zajištění dostup-
nosti sociálních služeb na území Zlín-
ského kraje“ pro rok 2018.

Chtěli bychom vyjádřit poděková-
ní za dlouhodobou podporu našeho 
zařízení městu Slavičín a  také za  in-
vestice v  rámci rekonstrukce podla-
hy, která byla zrealizována v průbě-
hu letních měsíců. 

Dále bychom chtěli poděkovat 
panu Petru Vítkovi, jednateli f ir-
my Nářadí Vítek, s. r. o., ve Slavičíně 
za dlouholetou podporu našeho zaří-
zení a taktéž manželům Koudelovým 
z TOP Drogerie a panu Mgr. Lumíru 
Zezulkovi, majiteli firmy ZEKA plus, 
s. r. o., ve Slavičíně.

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková, 
ved. zařízení

Kontakt: R-Ego, z. s.,
nám. Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín, 
tel.: 577 341 446, mob.: 732 713 014, 
e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz,
web: www.r-ego.cz

R- Ego, z. s., informuje…

Herna – jedná se o možnost využití
vybaveného prostoru (volné herny) 
pro aktivity rodičů s dětmi, bez před-
chozí domluvy. Herna poplatek – do-
spělí 40 Kč, děti zdarma.

Aktivity – jsou vždy tematicky zamě-
řenou aktivitou (beseda, přednáška, 
kurz, tvoření pro rodiče s dětmi). Ak-
tivity jsou plánované na daný měsíc. 
Dopolední aktivity jsou 10.00 – 11.00 
hodin. V neděli od 14.00 hodin Akti-
vity za poplatek 20 – 200 Kč dle pro-
gramu. Na canisterapii se prosím ob-
jednejte na tel.: 774 527 011. 

Kroužky – jsou celoroční aktivita,
na kterou je potřeba se přihlásit. Jsou 
určené pro děti od 4 do 11 let. Plat-
ba je celoroční. Přihlášky ke stažení 
na webu nebo Facebooku Rodinné-
ho a mateřského centra. 

Program na listopad
Čt 1. 11. Klubíčko tvoření pro 

děti 2 do 5 let
Pá 2. 11. Hudební miniškolič-

ka pro děti
So 3. 11. Ples princů a princezen 

Karneval 
Po 5. 11., 10.00 h Kurz háčková-

ní pro maminky, čtení pro děti
Út 6. 11., 10.00 h Čtenářem od ba-

tolete – zábavné čtení pro děti
v  podání pracovnice Městské
knihovny Slavičín

St 7. 11. Tvoření pro maminky (ko-
rálkový svícen)

Čt 8. 11., 10.00 h Cyklus besed 
první pomoci: První pomoc u dětí
(přihlášení předem)

Pá 9. 11. 8.00 – 9.00 h Co doká-
že mobilní telefon – setkání pro
seniory

Pá, Ne, Po 9., 11., 12. 11. Prodej 

Dopoledne Odpoledne

Herna Aktivity Herna Aktivity/Kroužky

Pondělí 9.00 – 12.00 10.00 Zavřeno 14.00 – 15.00 Zábavná věda
16.00 Canisterapie

Úterý 9.00 – 12.00 10.00 Zavřeno
13.45 – 14.30 Origami
16.00 – 17.00 Kreativní
kroužek

Středa 9.00 – 12.00 10.00 13.00 – 17.30

Čtvrtek 9.00 – 12.00 10.00 13.00 – 16.45 17.00 – 18.00 Veselé
pískání, zdravé dýchání

Pátek 9.00 – 12.00 10.00 Zavřeno 16.00 – 17.00 Montessori
kroužek

Sobota Zavřeno Zavřeno

Neděle Zavřeno
14.00 – 16.00 Nedělní
tvořeníčko
(každá 2. ne v měsíci)

výrobků terapeutické dílny Cha-
rity Slavičín

 Ne 11. 11. 14.00 – 16.00 h Neděl-
ní tvořeníčko 

 Po 12. 11. 10.00 h Mami, tati, pojď 
si se mnou hrát...

 Út 13. 11. volná herna
 St 14. 11. Malovaná písnička, pís-

ničky a tanečky od 1 do 5 let
 Čt 15.11. Klubíčko – Hravé prstí-

ky tvoření pro děti
Pá 16.,  11. 8.00 – 9.00 h Co dokáže 

mobilní telefon – setkání pro se-
niory, 9.00 – 12.00 h – volná herna

 Po 19. 11. Mami, tati, pojď si se 
mnou hrát...

 Út 20. 11. Tvořílek – výroba diva-
delních postav zvířátek

 St 21. 11. Malovaná písnička, pís-
ničky a tanečky pro děti 1 – 5 let

Čt 22. 11., 10.00 h Cyklus be-
sed první pomoci: Resuscitace 
a  náhlé stavy u  dětí (přihláše-
ní předem)

 Pá 23. 11. 8.00 – 9.00 h Co dokáže 
mobilní telefon – setkání pro se-
niory, 9.00 – 12.00 h – volná herna 

 Po 26. 11. Mami, tati, pojď si se 
mnou hrát...

Út 27.11. Zdobení perníčků na Mi-
kuláše

 St 28. 11., 17.00 h Cyklus be-
sed první pomoci: První pomoc 
u  dětí a  resuscitace (přihláše-
ní předem)

 Čt 29. 11. Výroba adventních 
věnců

 Pá 30. 11., 8.00 – 9.00 h Co dokáže 
mobilní telefon – setkání pro se-
niory, 9.00 – 12.00 h – volná herna 

Program se ještě může během měsí-
ce měnit. Aktuální informace nalez-
nete na FB a webu Rodinné a mateř-
ské centrum Slavičín.

Rodinné a mateřské centrum
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Dne 19. listopadu 2018 vzpomeneme 
40. výročí úmrtí pana Ladislava TRYBUSE 
z Bohuslavic nad Vláří. Dne 7. května 2018

uplynulo 110 let od narození paní 
Anny TRYBUSOVÉ

p y
. Vzpomínají syn Oldřich 

a syn Ladislav s rodinami.

Dne 19. listopadu 2018 uplyne
1 rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Jaroslav BOREK ze Slavičína. 
S láskou vzpomíná manželka a děti 

s rodinami.

Dne 11. listopadu 2018 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší drahé maminky,
paní Marie ZEMÁNKOVÉ

ý
 z Hrádku. S láskou

vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují syn
a dcery s rodinami.

Dne 21. listopadu 2018 vzpomeneme 
7. smutné výročí úmrtí paní 

Jaroslavy NEJEZCHLEBOVÉ
ý

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkují syn Jaroslav a příbuzní.

Dne 30. listopadu 2018 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana 

Jiřího SLOVÁKA z Bohuslavic nad Vláří. 
S láskou a úctou vzpomínají 

sourozenci s rodinami.

Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit
na poslední cestě paní Dagmar RAŠKOVOU.

Rovněž děkujeme za projevené 
kondolence. Za celou rodinu syn Jiří. 

V Z P O M Í N Á M E

Filip UNZEITIG
Čas neúprosně běží, avšak srdce bolí dál.

Rozdával radost, občas zamyšlený nad
hloubkou světa, hlavně však plný nezkrotné 
energie. Nedostal šanci dotáhnout své cíle 
do konce, přestože byl zvyklý bojovat. Dne

14. listopadu 2014 se v jeho 15 letech zasta-
vil čas. Chybíš nám, Fildo! Vzpomínáme.

Dne 21 listopadu 2018 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí pana 
Miroslava SKOČOVSKÉHO

ý pp
. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
syn Honza s rodinou, maminka

a ostatní příbuzní.

Dne 13. listopadu 2018 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Stanislav HLAVICA z Hrádku. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou

vzpomíná syn Stanislav s rodinou.

Dne 25. listopadu 2018
uplyne 7 let od úmrtí pana Josefa BULÍČKA.

Dne 2. prosince 2018 by se dožil 83 let.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 4. listopadu 2018
vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 
pana Stanislava DUBČÁKA

ý
. S láskou

a úctou vzpomíná syn Stanislav
a dcera Marcela s rodinami.

Dne 22. listopadu 2018 vzpomeneme
50. výročí úmrtí pana Františka VAŇKA

z Divnic. S láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 28. listopadu 2018 vzpomeneme

10. výročí od chvíle, kdy nás navždy opustil 
tatínek, dědeček a manžel,

pan Karel KOSEČEK ze Slavičína. S láskou
stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 19. listopadu 2018 si připomeneme
1. smutné výročí od chvíle, kdy nás navždy

opustila manželka, maminka a babička, 
paní Květoslava PEKÁRKOVÁ ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcery

a synové s rodinami.

Dne 27. listopadu 2018 
si připomeneme 1. smutné výročí 

úmrtí paní Jany ORSÁKOVÉ ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomíná maminka,

sestra s rodinou, dcera Simona s rodinou
a přítel Alois.

Dne 29. listopadu 2018 uplyne
5 let od chvíle, kdy nás navždy opustila

naše maminka a manželka, paní 
Jarmila JORDÁNOVÁ z Hrádku.

Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manžel Zdeněk 

a dcery Zdeňka a Martina s rodinami.

Dne 7. listopadu 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí chvíle, 

kdy nás navždy opustila paní
Eva CHALUPOVÁ

y y p
 ze Šanova.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují dcera Eva a syn Rostislav s rodinami.

Dne 4. listopadu 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa ŠNEJDA. 
S láskou stále vzpomínají maminka Marie,
dcera Martina a sestra Marie s rodinami.

Dne 17. října 2018 jsme si připomněli
12. výročí úmrtí paní Aleny BOROVÉ

p p

ze Slavičína. S láskou, úctou a vděčností
stále vzpomíná manžel, 
syn a dcera s rodinami.

Dne 30. prosince 2018 vzpomeneme 
2. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustila naše dcera a vnučka
Terezka BRADOVÁ

p
. Nikdy nezapomeneme.

Rodina Bradova a Borova.

Dne 22. listopadu 2018 
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí 

paní Jaroslavy KROUPOVÉ
p ý

 ze Slavičína. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
dcery Monika a Renata s rodinami, 

sestra s rodinou a ostatní příbuzní a známí.

Dne 18. listopadu 2018 
uplyne 25 let od chvíle, kdy nás navždy

opustil pan Jaroslav REMEŠ z Nevšové. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jaroslava 

a syn Bohumil s rodinami.



Společenská kronika
NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Jaromír Pechanec a  Šárka Viktorino-
vá – dcera Klára
Jakub a Daniela Ocelíkovi – syn Jakub

SŇATKY – ZÁŘÍ
Marek Váňa a Michaela Kelucová
Jakub Starý a Monika Frolešová
Milan Váňa a Adéla Žalková
Pavol Chlebana a Petra Schichová

ÚMRTÍ
 5. 9. 2018 Iva Trčková, 44 let, Hrádek
 15. 9. 2018 Anton Gregušiak, 85 let,
                     Hrádek
 17. 9. 2018 Věra Rašková, 76 let, 
                     Bohuslavice
 18. 9. 2018 Ludmila Goliašová, 89 let, 
                     Slavičín
 26. 9. 2018 Jan Maša, 90 let, Hrádek
 27. 9. 2018 Marie Chmelová, 85 let,
                     Slavičín
 29. 9. 2018 Dagmar Rašková, 89 let,
                     Brno

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a uzavření manželství, dostavte se, 
prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na zá-
kladě zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů.

Dne 12. listopadu 2018 vzpomeneme smutné 
20. výročí úmrtí paní Věry KIŠŠOVÉ

p
 (Čížové)

a současně si připomeneme její nedožité 64.
narozeniny. Za tichou vzpomínku děkují dcery

Katka a Lenka s rodinami a ostatní příbuzní.

Děkujeme touto cestou všem,
kteří se dne 3. října 2018 naposledy 

rozloučili s paní Marií CHMELOVOU. 
Rovněž děkujeme za projevené
kondolence a květinové dary.

Manžel Stanislav, rodina Saňákova
a rodina Strbákova.

Děkujeme všem za účast při posledním 
rozloučení s paní Marií URBÁNKOVOU

p p
. 

Rovněž děkujeme za květinové dary. 
Manžel s rodinou.

Muži AA
11. 11. HHavířov 10:15 

Muži BB
3. 11. RRaatiboř 14:30

Žáci
3. 11. RRoožnov pod Raddhhoštěm 9:30 
a 11:155

Domácí utkání 
FC TVD Slavičín

Reprezentant bundesligového 
týmu SV SR Hohenstein Roland Krmas-
chek zvítězil ve 47. ročníku mezinárod-
ního turnaje ve stolním tenise ve Sla-
vičíně. Nejlepší český obranář v hod-
notně dotovaném podniku hraném 
jako Memoriál Oldřicha Kozáčka, pod-
porovaném Zlínským krajem, městem 
Slavičín a  spoustou dalších místních 
sponzorů, porazil v  semifinále Pavo-
la Valka (STO Valča) 3:0 (7, 3, 8). Ve fi-
nále zdolal Patrika Klose z KST Ostra-
va rovněž 3:0 (5, 4, 7). Ve druhém se-
mifinále Klos překonal Daniela Cveč-
ka (Lokomotiva Vrútky) 3:1 (5, 8, -8, 
7). Z regionálních stolních tenistů do-
sáhli na nejlepší výsledek Petr Polák 
(Orel Zlín), Petr Jahůdka (Sokol Šaro-
vy) a domácí Jiří Machara. Všichni vy-
bojovali postup do osmifinále.

„Ve Slavičíně letos převýšila kvali-
ta kvantitu,“ pochvaloval si turnajový 
manažer Jaroslav Kučera.

Ten také upozornil, že Krmaschek 
byl naprosto suverénní. „Roland podle 
předpokladů vynikal dobrou defenzí-
vou, výborným pohybem a výpadovým 
útokem. Proto na něho jeho soupeři 

nenašli žádnou zbraň. V hlavní soutě-
ži neztratil ani set,“ vyzdvihl nejlepší-
ho stolního tenistu Kučera.

Na valašských stolech se letos se-
šlo 49 hráčů z dvaceti oddílů. Ze Zlín-
ského kraje se ve Slavičíně představili 
zástupci domácího slavičínského klu-
bu, KST Zlína, Orlu Zlína, KST Vsetína, 
KST Chropyně a KST Holešova. Hlavní 
soutěž se nejprve hrála skupinovým 
systémem a poté na řadu přišly vyřa-
zovací duely.

Ve  Slavičíně se uskutečnila také
Soutěž hráčů do  divize a  třetí slo-
venské ligy, v níž díky útočnému po-
jetí dominoval Michal Ježo (STO Tren-
čín-Prusy). Ten ve finále překonal Jo-
zefa Bardoně z Baníku Prievidza 3:0 
(9, 10, 4). V semifinálových duelech si 
Ježo poradil s klubovým kolegou Joze-
fem Kutišem 3:2 (-8, -7, 7, 8, 9) a Bar-
doň vyhrál nad Tomášem Doleželem 
(Orel Zlín) 3:0 (7, 6, 8). Petr Polák vy-
padl ve čtvrtfinále s Kutišem.

„V  tomto podniku sbírali úspě-
chy Slováci. Nicméně velmi dobrý vý-
sledek si může zaknihovat mladík ze 
zlínského Orla Tomáš Doležel,“ upo-

Reprezentant bundesligového 
SV SR Hohenstein byl mezi 
stolními tenisty nejlepší

zornil také na zástupce z našeho re-
gionu Kučera.

Na Valašsku si zahráli i veteráni nad 
40 let. Měření sil bylo Memoriálem Mi-
lana Maryáše a to ovládl Oliver Škopec
z SK Polstav Bystričany, jenž ve finá-
le udolal Daniela Cvečka (Lokomoti-
vy Vrútky) 3:2 (7, -9, 8, -5, 9). V semifi-
nálových partiích Škopec zdolal Libo-
ra Slováčka z KST Vsetín 3:1 (-8, 10, 9,
11) a Cvečko pokořil dalšího reprezen-
tanta vsetínského KST Štefana Sagá-
čika 3:2 (-7, 10, -6, 9, 11).

„V tomto měření sil došlo ve čtvrt-
finále k velkému překvapení. V něm
Oliver Škopec vyřadil Rolanda Kr-
maschka. Škopec tento duel a potom
celý turnaj vyhrál zaslouženě. Krmas-
chek čtvrtfinálový souboj ale trochu
podcenil,“  prozradil jeden ze slavi-
čínských pořadatelů Jaroslav Kučera.

Posledním podnikem byla Soutěž 
dvoučlenných družstev hraná jako Me-
moriál Františka Trlla. Z prvenství se
radovalo duo Roland Krmaschek, Pa-
trik Klos. Vítězové ve finále zvítězili
nad dvojicí Pavol Valko, Daniel Cveč-
ko 2:0 na  zápasy (Krmaschek–Val-
ko 3:0, Klos–Cvečko 3:1). Petr Polák
s Adamem Závadou (Orel Zlín) skon-
čili ve  čtvrtfinále, Jiří Machara s To-
mášem Doleželem (SK Slavičín, Orel
Zlín) vypadli v osmifinále.

Stolní tenis Slavičín

V roce 2018 mají SK Slavičín cel-
kem 397 členů, z toho je více než 54 % 
mladších 21 let. Malý úbytek členské 
základny má příčinu ve vyřazení něko-
lika členů, kteří neuhradili členské pří-
spěvky. S jistotou lze ale konstatovat 
že členská základna se výrazně zvýší 
po zaregistrování mladších žáků flor-
balu, žáků stolního tenisu a mladých 
cvičenců oddílu atletiky. V pravidel-
ných regionálních a krajských soutě-
žích hraje celkem 10 družstev a to je 
o  jedno méně než v  roce 2017. Vů-
bec nejúspěšnější družstvo florbalu 
žen se nepřihlásilo do soutěže, kte-
rou v sezoně 2017/2018 suverénně 
vyhrálo. Místo postupu do vyšší, ce-
lostátní soutěže skončilo družstvo 
žen svoji činnost. 

Nejvíce družstev v  soutěži má 
stolní tenis, a  to čtyři družstva do-
spělých a dvě družstva žáků. Ambi-
ce byly veliké a naplnily se, družstvo 
mužů vybojovalo suverénně postup 
do vyšší soutěže, divize, když za ce-
lou soutěž nepoznalo hořkost pro-

Sportovní kluby Slavičín v roce 2018
hry, z 22 zápasů dosáhlo 17 výher a 5 
nerozhodných výsledků. Zbývající tři 
družstva měla úkol své soutěže udr-
žet a to se podařilo. Největším kladem 
bylo, že v družstvech mužů dostávali 
pravidelně příležitost mladí hráči, vě-
kem starší žáci a vedli si velmi dobře. 
Oddíl chce v nastoupeném trendu po-
kračovat a vsadit na mladé i v krajských 
soutěžích. Dvě družstva žáků hrála nej-
vyšší okresní soutěž a družstvo A skon-
čilo na druhém místě jenom horším po-
měrem vzájemným utkáním. Michal Bu-
reš byl nejlepším hráčem celé soutěže. 
Oddíl uspořádal v měsíci září už 47. roč-
ník turnaje, tentokrát kvalita účastníků 
převýšila kvantitu a turnaj vyhrál býva-
lý český reprezentant Roland Krmas-
chek. Mimo turnaje pro dospělé uspo-
řádal oddíl tři krajské bodovací turna-
je pro mládež s průměrnou účastí 90 
dětí. Věkově starší hráči se zúčastňují 
turnajů veteránů v České a Slovenské 
republice, jeden hráč se zúčastnil Mi-
strovství světa v  americkém Las Ve-
gas, odkud přivezl bronzovou medai-

li za debla. Oddíl, stejně jako ostatní
oddíly, je dobře i velkou zásluhou měs-
ta Slavičín zabezpečen. Nejtalentova-
nější mladé hráče poslal na tréninkový
kemp do Bystřice pod Hostýnem, kte-
rý pořádali bývalí reprezentanti a nyní
profi trenéři Karásek a Janásek z ext-
raligových oddílů z Ostravy. Kempu se
zúčastnilo šest hráčů.

Oddíl volejbalu má v  soutěži tři 
družstva. Ženy a  juniorky budou hrát
nejvyšší krajskou soutěž a zejména ju-
niorky měly dobrou výkonnost, proto-
že tuto soutěž v uplynulé sezoně vy-
hrály. Od postupu do celostátní soutě-
že je odradil úzký kádr hráček a časo-
vé nároky na cestování po celé repub-
lice. V nové sezoně bude oddíl zapra-
covávat do družstva mladé hráčky, bý-
valé žákyně, a tak se dá očekávat ma-
linko horší výkonnost. Žačky mají svou
vlastní soutěž a tréninkově se připra-
vují pod vedení dvou trenérek.

Florbal má v soutěži pouze tři druž-
stva, a  to Zlínskou ligu budou hrát
muži, sdruženou ligu Jihomoravské-
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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

Domácí zápasy v listopadu 2018:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Sokol Macho-
vá B, sobota 3. 11. 2018, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín A  – TJ Valašské
Meziříčí C, sobota 10. 11. 2018,
16.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojov-
ka Vsetín C, sobota 17. 11. 2018,
16.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Valašské
Meziříčí B, sobota 24. 11. 2018,
16.00 hod.  www.kkslavicin.cz

ho a Zlínského kraje budou hrát junio-
ři a nově se přihlásili do soutěže mlad-
ší žáci. O družstvu žen byla informace 
v úvodu a jenom věříme, že z mladých 
hráček, juniorek, dorostou náhradnice 
za ženy a zase budou pokračovat v tra-
dici slavičínského ženského florbalu. 
Kladem u mládeže je to, že pod vede-
ním zkušených starších hráčů se začala 
připravovat téměř třicetičlenná skupi-
na mladších žáků, začali hrát základní 
žákovskou soutěž a je předpoklad, že 
se vychovají nástupci mužského flor-
balu ve Slavičíně.

Družstvo basketbalu bude hrát 
sdružený krajský přebor. Je to základ-
ní mužská soutěž dvou krajů Jihomo-
ravského a Zlínského. Oddíl má pouze 
průměrné výsledky a velkým nedostat-
kem je žádná starost o mládež.

Další oddíly sdružené ve SK Slavi-
čín mají svou činnost nezávodní a vy-
užívají sportovní halu ke cvičení, míčo-
vým hrám nebo jednorázovým turnajo-
vým soutěžím. Jsou to oddíly atletiky, 

sportu pro všechny žen a mužů, sálové 
kopané a do SK patří i členskou základ-
nou velký oddíl turistiky. Zejména oddíl 
atletiky začal organizovat cvičení pro 
děti předškolního věku a o toto cviče-
ní je veliký zájem. Od 1. ledna 2019 je 
členem SK i oddíl šachu a bude začle-
něn do sportu pro všechny.

Závěrem je nutné se zmínit o pod-
mínkách, které pro své sporty mají od-
díly. Zásluhou pochopení a velké pod-
pory rady města, zastupitelů a vede-
ní města Slavičín se neustále vylepšu-
jí podmínky pro provozování sportov-
ní činnosti na hale. Zateplila se jedna 
strana budovy haly, v provozu je nové 
LED osvětlení, provedla se úprava klu-
bovny a balkonu pro diváky, provedla 
se nebo se bude provádět řada drob-
ných nebo velkých úprav vnitřku haly 
a to všechno za vydatné podpory měs-
ta. Už nyní jsme v situaci, kdy musíme 
plochu haly dělit při trénincích na po-
lovinu, kapacita je naplněna a hlásí se 
další zájemci o přidělení hodin na cvi-

čení a  jsou to zejména děti předškol-
ního věku, pro které čas budeme mu-
set vyšetřit.

Sportovní kluby Slavičín, z. s., děkují
městu Slavičín za finanční podporu akcí,
které proběhly v roce 2018,  a to tur-
naj hráčů regionu Valašsko ve stolním
tenisu, pravidelné cvičení žen v aerobi-
ku, cvičení a míčové hry mužů v ASPV,
účast na mistrovských akcí ve florbalu
mužů, juniorů, žáků a juniorek, 47. roč-
ník mezinárodního turnaje ve stolním
tenisu, účast v Českém poháru ve fut-
salu a turnaji v nohejbalu, účast žáků
v  regionálním přeboru a  BTM žáků
ve stolním tenisu, účasti žen, juniorek
a žaček v krajském přeboru ve volejba-
lu, oddílu turistiky při pořádání vychá-
zek do okolí Slavičína a účasti na dálko-
vých pochodech v rámci KČT, celoroč-
ní činnost oddílu basketbalu, oddílu at-
letiky při pořádání Běhu vítězství v Zá-
meckém parku a stolnímu tenisu čtyř
družstev mužů v krajských soutěžích.

Jaroslav Kučera , předseda SK

Kuželkářský klub 
Slavičín

V pátek 28. září 2018 se uskuteč-
nily pod hlavičkou Moravského rybář-
ského svazu, pobočného spolku Slavi-
čín dětské rybářské závody a v sobo-
tu 29. září 2018 rybářské závody do-
spělých. Účastníky závodů přivíta-
lo slunečné počasí a změny v organi-
zaci závodů, hodnocení úlovků a oce-
ňování vítězů, které pro tento rok při-
pravil výbor pobočného spolku. Ryby 
účastníky závodů neignorovaly. Při-
spělo k tomu i to, že výbor pobočné-

ho spolku uvolnil prostředky na  vy-
sazení kapra nad rámec zarybňovací-
ho plánu. Děti odměnily organizáto-
ry závodů sluníčky v očích a některé 
z nich si odnesly svůj trofejní úlovek 
a  i ti na konci výsledkové listiny ma-
lou pozornost třeba v podobě sáčku 
rybí nástrahy. Na  své si přišli i  skal-
ní fandové našeho spolku. Tradičně 
jsme pro ně připravili rybí speciality. 
Možná trochu trpkosti si odnesli čle-
nové našeho pobočného spolku za-

Rybářské závody na rybníku Slavík
pojení do organizace závodů dospě-
lých. Účast rybářů opět klesla. Není
to v zarybnění, ceně závodní povolen-
ky, či cenách. Patřit mezi členy spolku
už není „cool“ a termín spolkový život
mnohým z nás už nic neříká. Nicméně
věřím, že členská schůze našeho po-
bočného spolku se vzniklou situací
bude zabývat a v příštím roce před-
stavíme nový formát závodů. Třeba
závody týmů – dětí a rodičů.

Dět ské závody proběhly pod

hlavičkou města Slavičín a  za  při-
spění města Valašské Klobouk y,
Brumov-Bylnice a  obce Štítná nad
Vláří. Výbor pobočného spolku dě-
kuje také všem sponzorů za příspěv-
ky na závody dospělých.

A výsledky závodů??? Dříve jsme 
uváděli jména vítězů závodů v kate-
goriích, kteří si tím užili krátké slávy
svého úspěchu. Dneska musím kon-
statovat slovy klasika „kdosi nám
toto zakázal“.

S pozdravem Petrův zdar
Ing. Zdeněk Juřík, 

předseda rybářského spolku

Před námi jsou poslední dva měsíce 
roku 2018, jako každý dobrý hospodář 
před koncem roku bilancuje, tak také 
Diaklub se ohlíží po uplynulém obdo-
bí tohoto roku. Hned na začátku roku 
nás čekala příjemná zpráva o přiděle-
ní grantu z programové dotace města 
Slavičína. Za příspěvek města na naši 
činnost děkujeme. Prostředků použí-
váme na spolupráci s dětmi a na pokra-
čování spolupráce s Diadubem z Dubni-
ce nad Váhom. Přátelství vzniklo v rám-
ci šestiletého přeshraničního projektu 
Evropské unie a my ve společných ak-
tivitách pokračujeme. 

Po  skončení vánočních prázdnin 
za  námi přicházejí děti ze ZŠ Vlára 
na přástky. Před Velikonocemi s nimi 
pečeme a zdobíme perníky. Děti pak 
zpříjemňují svým vystoupením naše 
setkání. Na výroční členské schůzi nás 

svým vystoupením potěšily děti z MŠ 
Vlára a znovu pak při setkání u příle-
žitosti Mezinárodního dne žen. Na náš 
Diabetický den, který se konal 8. červ-
na 2018 v sále Sokolovny, přišli se svým
pásmem žáci 5. třídy ZŠ Vlára spolu 
s dětmi z MŠ Vlára. Naši spolupráci se 
školami ocenili i  naši hosté z Dubni-
ce včetně přednášejících specialistů. 

Poděkování za příkladnou spoluprá-
ci patří pracovnicím knihovny s vedou-
cí paní Klabačkovou, které pro nás při-
pravují mnoho příjemných zážitků – be-
sed, kvízů, přednášek odborníků z růz-
ných oblastí. Dobrá spolupráce je rov-
něž s Nadací Jana Pivečky, která byla 
při založení Diaklubu a poté při vzni-
ku přeshraničního projektu spoluprá-
ce s Dubnicí nad Váhom. Pracovnice 
nadace nám pomáhají s agendou a my 
se snažíme pomáhat jim při jejich ak-
tivitách. Naším velmi dobrým „parťá-
kem“ jsou rovněž pracovnice infocen-

tra. Ochotně nám pomáhají při zajišťo-
vání zájezdů – letos jsme navštívili tyto
lokality: severní Morava, Podluží, oko-
lí Dubnice – Košecké podhradie, Žilina
a lázně Nimnice. My jsme v rámci mož-
ností pomohli při akcích pořádaných
městem (Ples města, Valašský kumšt,
Park v pohybu, Pohádkový les, dožínky)
a letošní sezonu zakončíme ještě spo-
luprací při akci Rozsvícení vánočního
stromu. Třetím rokem také spolupra-
cujeme s mladými organizátory multi-
žánrového festivalu „Neleň!“.

Naše činnost není spjatá pouze
s  kulturou, zapojili jsme se i  do  akcí
sportovních. Čtyřčlenné družstvo slo-
žené z našich členek nás reprezentova-
lo na turnaji Čtyřboj o pohár starosty
města Slavičína. Dvakrát do roka také
pořádáme vlastní turnaj v  bowlingu,
který tradičně zakončuje společná ve-
čeře vítězů, poražených i fanoušků. 

Množství aktivit si můžeme dovo-

lit díky šikovnosti a pracovitosti členek
Diaklubu, kterým patří za jejich ocho-
tu upřímné poděkování. 

Nakonec malá perlička – i  když 
jsme všechny v důchodovém věku, do-
kážeme zpříjemnit život nejen sobě,
ale snad i  ostatním účastníkům akcí
ve městě svými kratičkými scénkami.
Božena Filáková, předsedkyně Diaklubu

Rády bychom vás seznámily s vol-
nočasovou aktivitou nazvanou Dílna in-
spirace. Má podobu kurzů ručních pra-
cí, kde tvoříme hlavně ze starších ma-
teriálů, a tím je recyklujeme.

Dílna inspirace vznikla v roce 2008 
za podpory paní Filákové, ředitelky Na-
dace Jana Pivečky, která nám poskytla
prostory pro naše aktivity. Na začátku
jsme se scházely ve třech, ale postup-
ně  díky propagaci NJP a  Městského

Diaklub

Dílna inspirace
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Denní centrum Maják Slavičín nabízí 
volnou kapacitu služby

Charita Slavičín nabízí zájemcům 
k využití volnou kapacitu sociální služ-
by svého střediska Denní centrum Ma-
ják Slavičín.
Poskytujeme:
 pomoc při osobní hygieně nebo po-
skytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy,
výchovné, vzdělávací a  aktivizač-
ní činnosti,
 zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím, 
 sociálně terapeutické činnosti,
 pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí.
Cílová skupina: občané s  tělesným, 
mentálním nebo kombinovaným po-
stižením a senioři 
Věk: od 11 let až 80 let a více.
Otevírací doba služby:
Po – pá 7.00 – 15.00 hodin. 

Charita Slavičín ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Slavičín Vás

srdečně zvou na besedu

Mezigenerační 
komunikace

o tom, jak nás ovlivňuje 
historie prarodičů. Ne každý umí 
komunikovat se svými prarodiči, 

chcete-li se inspirovat,
přijďte se podívat

 součástí promítnutí filmu 
prezentace služeb Charity

Slavičín
Čtvrtek 22. listopadu 2018,

15.00 hodin v Městské 
knihovně Slavičín

Vstup volný

infocentra Slavičín se o nás dozvědě-
ly a začaly na naše kurzy dojíždět zá-
jemkyně nejen z blízkých obcí Slavičí-
na, ale také z Valašských Klobouk a Lu-
hačovic. Dnes máme 20 stálých členek.
Počet se mění podle zájmu o danou čin-
nost. Scházíme se 1x  týdně po celý rok
v prostorách Městské knihovny Slavičín.
Jednou za  rok organizujeme opékaní
u táboráku a vánoční posezení u dob-

Sportovní a dětský den v Divnicích

rot, které upečou naše členky. V Měst-
ské knihovně Slavičín pravidelně vysta-
vujeme naši tvorbu. Uspořádaly jsme 
i několik tematických výstav ve slavičín-
ském infocentru. V rámci činnosti NJP 
již několik let vyrábíme vánoční věneč-
ky pro sdružení Valašský jarmek. Naše 
věnečky zdobí jak samotný jarmek, tak 
prostory různých spolků a organizací. 
Taky jsme ušily zvířátka z ponožek, kte-
ré jsme darovaly do dětského koutku 
v místní knihovně, a pro novorozenec-
ké oddělení ve Zlíně jsme uháčkovaly 
58 chobotniček.

Scházíme se proto, abychom se na-
učily něco nového, něco vytvořily pro 
sebe a svoje známé. Někdy je pro nás 
Dílna inspirace i terapií pro naše sta-
rosti, které v životě prožíváme.

Lektorka Eva Bartošová

Jak už se u nás v Divnicích stalo dob-
rou tradicí, tak i letos se uskutečnil dal-
ší ročník nohejbalového turnaje spoje-
ného s dětským dnem. Letošní turnaj
byl odlišný oproti jiným ročníkům ter-
mínem konání. Z organizačních důvodů
byl termín konání přesunut z prázdnino-
vého času na dobu, kterou už děti trá-
ví ve školních lavicích, na den 15. září
2018. Počasí nám přálo, takže základ-
ní předpoklad příjemně stráveného dne
byl naplněn. Pro děti byly naplánovány
různé soutěže se sladkými odměnami,
jízdy na čtyřkolkách a koních, projížďka
krásným velkým traktorem, dále si děti
vyzkoušely lukostřelbu pod vedením

zkušeného střelmistra pana Koláčka 
a snad největší zajímavostí byla vyhlíd-
ka z 27 metrů vysoké plošiny na pod-
vozku vozidla Tatra, se kterou přijel pan 
Petr Kubas, a díky tomu mohli zájem-
ci vidět Divnice a přilehlé okolí z ptačí 
perspektivy. Pro děti byla zároveň při-
pravena spousta hraček, sladkostí a to-
čené malinovky. V nohejbalovém tur-
naji se bojovalo urputně o každý bod, 
vyhrát chtěl každý. Nakonec se z cel-
kového vítězství radoval tým z Hostě-
tína. Po setmění se natáhly sítě na bad-
minton a pokračovalo se ve sportovních 
aktivitách. Po celou dobu jsme byli zá-
sobeni zlatavým mokem, uzeným žeb-
rem či cigárem, takže ani dospělí ne-
přišli zkrátka. Letošní ročník této spor-
tovně-kulturní akce se opravdu vydařil. 

Srdečné poděkování za podporu pa-
tří městu Slavičín, dále firmám: ABM 
HRÁDEK, s. r. o., Avena, s. r. o., HOPA 
CZ, s. r. o., KOVOS, spol. s r. o., Luděk 
Hlavica – nábytek, NTS Prometal Machi-
ning, s. r. o., Outdoor-a-sport.cz – FLO-
REŠ, s. r. o., TVD-Technická výroba, 
a. s., RTOX, s. r. o, VALENTA KOVO, 
s. r. o., Vývařovna Libor Malaník, dále 
manželům Maděrkovým, Tomášovi 
Koláčkovi.

Za pořadatele Jakub Zvoníček

Výprava za přežitím
Dne 27. a 28. září 2018 jsme se 

Sovami (skautky) a Liškami (světluš-
ky) podnikly výpravu na slavičínskou 
mysliveckou chatu. Celá výprava se 
konala v duchu přežití v přírodě. Když 
jsme došly na místo, vybalily jsme si 
a tři holky šly uvařit výbornou polév-
ku a palačinky, zbytek z nás se mezi-
tím vydal prohlédnout okolí. Bylo po-
třeba ho pořádně prozkoumat a na-
malovat jeho mapu. Když jsme do-
končily výkresy a pojedly, následova-
la krátká siesta. V podvečer nám je-
den známý přišel ukázat, jak si v pří-
rodě postavit přístřešek na přeno-
cování. Všem se nám povedl a i přes 
velkou zimu jsme v něm strávily ale-
spoň část noci (dokonce i nejmladší 
světlušky). Když se konečně setmě-
lo, přišel na řadu táborák. U něj jsme 
přešátkovaly (rituál přestupu z jedné 
výchovné kategorie do druhé, svět-
lušky ->skautky, skautky -> rangers) 
dvě již ostřílené členky a přivítaly no-
váčky. Druhý den probíhal v podob-
ném duchu. Pro hru v  lese bylo po-
třeba provést pořádné maskování. 
Na oběd byl voňavý a dobrý guláš. 

Ze skautského kotlíku
Následovala ještě jedna hra, pro změ-
nu s poznáváním zvířat a pak už nic ji-
ného než vyrazit domů. Celá výprava
byla velká zábava a už se všechny tě-
šíme na další.

A  samozřejmě nesmíme zapome-
nout poděkovat Mysliveckému sdru-
žení Jamné za propůjčení areálu „Pod-
sedky“. Elza
Drakiáda

V sobotu 6. října 2018 proběhla již 
druhá skautská drakiáda. A parádně se
vyvedla. Svítilo sluníčko, foukal pořád-
ný vítr, zasoutěžili jsme si třeba o nej-
odvážnějšího draka (rozuměj, ten co
vyletí nejvýš) a opekli si výborné špe-
káčky. Děkujeme všem, kteří se za námi
na  louku u Pivečkova lesoparku přišli
podívat, a  doufáme, že se příští rok
potkáme minimálně ve stejném počtu.

Týna

Adresa: Denní centrum Maják Sla-
vičín, středisko 1, Komenského 115,
763 21 Slavičín.
Kontakt: vedoucí služby Magda Zůbko-
vá, tel. 571 112 201, 734 435 242, e-mail:
magda.zubkova@slavicin.charita.cz
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Přátelé z lásky, z. s., spolek, kte-
rý sdružuje rodiny s  handicapova-
nou osobou, děkuje městu Slavičín
za finanční dotaci, kterou jsme vyu-
žili na vzdělávací a poznávací den.

Tentokrát jsem navštívili zámek 
Lysice, a to z důvodu, že jedna z jeho
prohlídkových tras je zpřístupněna
i osobám na invalidním vozíku. Pro-
šli jsme si okolí zámku, zámecké za-
hradnictví i promenádní kolonádu.

Dověděli jsme se, jak žila jedna 
z moravských hraběcích rodin, a zaži-

Pořady pro veřejnost: 

Úterý 6. listopadu 2018
Bezchemická domácnost 
Přednáška lektorky a terapeutky
Kateřiny Zelinkové – Rose.

Povídání a praktické rady, jak běž-
ným provozem domácnosti šetřit naši
planetu. Dostane se Vám informací,
jak se lze dopracovat k bezobalovému
a bezodpadovému chodu domácnosti.
Získáte rady a nápady na přírodní čis-
ticí prostředky.

Začátek: 18.00 hodin, sál knihov-
ny v 1. podlaží. Vstup volný.

Čtvrtek 8. listopadu 2018 
Velké tajnosti
Beseda s Arnoštem Vašíčkem, záha-
dologem a autorem knih o tajemnu.

Arnošt Vašíček je tvůrcem známých
televizních seriálů Ďáblova lest, Ztrace-
ná brána, Strážce duší či Planeta záhad.

 Neděle 11. listopadu 2018
Křest nové knihy PhDr.  Ladisla-
va Slámečky - Legionáři Slavičín-
ské farnosti

Kniha vychází v  edici Kapitoly
z historie Slavičínska u příležitosti
100. výročí vzniku ČSR.

Akce proběhne v  11.00 hodi-
ny v  galerii Městské knihovny
Slavičín.

Seznámí Vás s neuvěřitelnými fakty, ta-
jemnými nálezy, utajenými skutečnost-
mi, přísně tajnými konspiracemi a s no-
vými senzačními objevy. 

Dozvíte se např. o  mimozemš-
ťanech z  planiny Nazca, o  tajemství 
Opičího boha a  Ostrova čarodějů. 
Navštívíte Jeskyni  t is íců  s luncí , 
utajené komory Velké pyramidy či ves-
nici ptačích sebevrahů. Setkáte se s ješ-
těřími bytostmi, přízraky na  hladině 
a s démony z neznáma. Besedu doplní 
promítání unikátních videozáznamů.

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. 
Vstup volný!

Pondělí 12. listopadu 2018 
Prevence je lepší než léčba
Další z  cyklu přednášek paní Ale-
ny Hlavicové, terapeutky a  výživo-
vé poradkyně.

Budete seznámeni s  možnostmi, 
jak detoxikovat tělo pomocí tzv. su-

Městská knihovna v listopadu

Akce pro děti

Čtvrtek 1. listopadu 2018 
Veselé čtení s Nezbedníčkem 

Soutěže, úkoly, literární hádanky,
tvořivé aktivity, v nichž hlavní roli hraje
skřítek Nezbedníček – to vše čeká před-
školáčky s rodiči na zábavném literár-
ním odpoledni v knihovně. Skřítek dě-
tem doporučí také další knížku ze své
knihovničky s názvem Přichází podzim.
Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podla-
ží knihovny. 

Středa 14. listopadu 2018
Jógátky aneb hravá jóga s pohádkou.
Pořad akreditované lektorky jógy De-
nisy Balšanové.

Zveme Vás na  cvičení pro rodiče
a děti mladšího školního věku se zamě-
řením na správné dechové návyky, které

perpotravin. Získáte informace o me-
dicinálních houbách s protinádorovými 
účinky a potravinových doplňcích, kte-
ré napomohou vylepšit zdravotní stav 
při mnoha chronických či civilizačních 
chorobách. Součástí akce je ochutnáv-
ka zdravé kávy.

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

 Čtvrtek 22. listopadu 2018
Mezigenerační komunikace
Beseda s pracovnicemi Charity Sla-
vičín.

Pořad nás nasměruje k  tomu, jak
naslouchat svým prarodičům a jak nás 
ovlivňuje historie předchozích genera-
cí. Budou zmíněny také charitní služby 
a promítnut dokumentární film s ná-
zvem Projekt Babička.

Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný.

 Úterý 27. listopadu 2018
Srí Lanka – čajový lístek v  Indic-

kém oceánu
Cestovatelská beseda známých svě-
toběžníků  Lenky a  Václava Špilla-
rových.

Spolu s  oběma cestovateli pro-
jedete tento exotický ostrov křížem
krážem. Poznáte jeho přírodní krásy,
neskutečně nádherné pamětihodnos-
ti a setkáte se s jeho velmi přátelský-
mi obyvateli. Zažijete výstup na  po-
svátnou Adamovu horu, koupání indic-
kých slonů, budete zasvěceni do výro-
by věhlasného cejlonského čaje ve zná-
mé továrně Sira Liptona. Můžete ob-
divovat obrovské sochy zlatých Bud-
dhů či jedinečnou výzdobu hinduis-
tických svatyní. Nahlédnete do dílen,
kde pod rukama místních dívek vznika-
jí složité batikové ornamenty. Budete
také svědky toho, jak vypadá pravá
ajurvédská masáž. Tato výprava Vás
ujistí, že Srí Lanka je místo, kde lze za-
žít nepoznané a vidět dosud neviděné.

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

Pátek 16. listopadu 2018 
O  četnících a  Četnických humo-
reskách
Setkání s četníkem Michalem Dlou-
hým, duchovním otcem a  odbor-
ným poradcem slavného televizní-
ho seriálu.

Pan Michal Dlouhý, autor povídek, 
které se staly předlohou pro popu-
lární seriál Četnické humoresky, po-
vypráví poutavé historky z natáčení, 
zmíní i osobnost legendárního četní-
ka Arazima a historii četnictva na na-
šem území s akcentem na období prv-
ní republiky. Součástí besedy je auto-
gramiáda a prodej knih.

Začátek: 17.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný.

 Úterý 20. listopadu 2018 
Co dělal Váš (pra)dědeček před 
sto lety aneb Velká válka v životě 
slavičínské farnosti

Vyprávění pana Tomáše Hecz-
ka, fotografa a  člena Klubu přátel 
historie Slavičínska, o vojácích slavi-
čínské farnosti i o životě v zázemí bě-
hem 1. světové války. Součástí akce 
je promítání fotodokumentů k dané 
tematice. 

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

 Čtvrtek 29. listopadu 2018 –
31. prosince 2018
Rok českého exlibris
Výstava knižních značek ze sbírky
Víťazoslava Chrenka u  příležitos-
ti 100. výročí české grafiky a vzni-
ku ČSR.

Výstavu je možné navštívit 
v  půjčovní době městské knihov-
ny, případně po  domluvě na  tel.
577 341 481.

Vernisáž v ýstav y proběh -
ne ve čtvrtek 29. listopadu 2018
v  18.00 hodin v  galerii městské
knihovny.

pozitivně ovlivňují zdravotní stav dětí. 
Začátek: 16.00 hodin, sál v 1. pod-

laží knihovny. Vstup volný.

Středa 21. listopadu 2018 
Setkání s tajemnem – XII. ročník

Milé děti, těšíme se na Vaši návště-
vu tradiční strašidelné show, kde bude 
postaráno jak o mnoho tajemných a na-
pínavých chvil, tak i o spoustu legrace 
a zábavy. Navštívíte tajuplná zákoutí 
v knihovně, plné přízraků a dalších zá-
hadných bytostí - hrdinů z knižních i fil-
mových hororových příběhů. Nebude 
chybět módní přehlídka strašidelných 
masek, překvapení v tajemné komna-
tě, výklad budoucnosti ve  věštecké 
poradně, výuka čarování, kurs létání 
na koštěti, návštěva duchů v knihov-
nickém podzemí. Součástí programu 
jsou herní a soutěžní aktivity a drob-

né odměny za plnění úkolů. Zajištěno 
je malé občerstvení.

Na  akci je nutné přihlásit se
předem v  knihovně nebo na  tel.: 

577  341  481, případně e-mailem:
knihovna@mesto-slavicin.cz.

 Začátek: 16.00 hodin v městské 
knihovně. Vstup volný. 

Poděkování Přátelé z lásky
li tak příjemný den, který jsme zakonči-
li, při cestě domů autobusem, zpěvem.

Ivana Sukaná

Pořady pro 
veřejnost 
ke 100. výročí 

vzniku republiky:
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Srdečně Vás zveme na koncert
Valašsko a jeho 

muzikanti
a lidová muzika 

Valašskoklobucka
 komponovaný pořad o hudbě 
jižního Valašska s připomenutím

osobnosti Milana Švrčiny
zahraje CM Klobučan
Pátek 9. listopadu 2018, 

19.30 hodin, Sokolovna Slavičín
Vstupné dobrovolné

VÁNOČNÍ KONCERT
RADŮZA S KAPELOU

10. prosince 2018
KD Klobučan

Valašské Klobouky 
19.00 hodin

Předprodej vstupenek: 
Městské infocentrum Slavičín 

Tel.: 577 342 251, 
e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz

Základní škola Slavičín – Malé Pole
Vás srdečně zve na akci

Putování broučků 
a berušek

v pátek 16. listopadu 2018
od 17.00 hodin.

Sraz účastníků u budovy 
ZŠ Malé Pole.

Lampiony s sebou!

Pěvecký sbor Cantare, z. s.,
a hosté připravují

Adventní
koncert

uskuteční se
v neděli 2. prosince 2018

od 18.00 hodin 
v kostele 

sv. Vojtěcha a sv. Cecílie
ve Slavičíně.

Vstupné dobrovolné.
Jste srdečně zváni!
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DĚKUJEME ZA VAŠI POD-
PORU V KOMUNÁLNÍCH 
VOLBÁCH.
ČSSD Slavičín 

KDU-ČSL Vám děkuje 
za Vaše hlasy v komu-
nálních volbách. Velmi 

si Vaší podpory vážíme, je pro nás vel-
kým závazkem. Děkujeme.

SLAVIČÍN 2018 – 
sdružení nezávis-
lých kandidátů Sla-

vičína a místních částí děkuje svým voli-
čům za podporu v komunálních volbách.

Demokraté pro Sla-
vičín děkují svým vo-
ličům za hlasy, které 

obdrželi v komunálních volbách.

Vážení spoluobčané,
srdečně Vám děkuje-
me za důvěru a pří-

zeň v komunálních volbách. Výsledek 
voleb je pro nás velmi motivující a za-
vazující. Obdržených hlasů od  Vás si 
velmi vážíme.
Kandidáti za Hnutí ANO 2011

Děkujeme všem,  kteř í 
s námi chtějí probudit Sla-
vičín, za jejich podporu a pří-

zeň. Věříme, že Vás nezklameme
Tým dobrovolníků a kandidáti.

Děkujeme za  podpo-
ru, již nám naši voliči 
poskytli v komunálních 

volbách. NEZÁVISLÍ

Místní organizace Komunistické strany 
Čech a Moravy děkuje voličům za důvě-
ru projevenou jejím kandidátům v ko-
munálních volbách.

Poděkování Veřejné setkání v rámci projektu Vytvoření
komunitního plánu na území ORP Luhačovice

Termín: středa 21. listopadu 2018 od 16.00 do 18.00 hodin
Místo: Městský dům kultury Elektra – salonek v přízemí,

Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
Program:  seznámení s tématem komunitního plánování

informování o aktuálně zpracovaných materiálechdiskuze

Zájezd do adventní
Olomouce

sobota 8. prosince 2018
odjezd: 8.00 hodin od radnice

Program:
prohlídka baziliky 

Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku 
s průvodcem, návštěva olomouckých 

adventních trhů

příjezd:
cca 20.00 hodin

Cena: 220 Kč
Hlásit se můžete v Městském 

infocentru Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 
tel.: 577 342 251,

e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz, 
kultura1@mesto-slavicin.cz.

Vážení spoluobčané, na popud ně-
kterých z Vás si dovoluji napsat pár řá-
dek týkajících se zámku ve Slavičíně,
abych uvedl informace o mém zámě-
ru na pravou míru. 

V únoru letošního roku jsem zakou-
pil zámek se záměrem vybudovat ho-
tel se všemi službami, kterému před-

chází jeho kompletní oprava a rekon-
strukce. S touto myšlenkou pracuji již 
od doby, kdy jsem na zámku před pat-
nácti lety provozoval restauraci. Zá-
mek svou velikostí a výjimečností spl-
ňuje veškeré atributy pro potřeby slu-
žeb, které ve Slavičíně dlouhodobě po-
strádáme. Skloubením historického dě-
dictví a vnesením novodobých zážitků 
by měl zámek nabídnout kvalitní služ-
by jak Vám spoluobčanům, tak široké-
mu okolí s celorepublikovým přesahem 
s cílem turisticky zviditelnit Slavičín.

Tento projekt také nabídne hodně
pracovních př í ležitostí .  V   rámci 

projektu bude na zámku vytvořen hotel
s dvaceti pokoji a recepcí, restaurace
a  malý salonek (45 míst), malý sál
pro akce a  oslavy (50 míst), kavárna
s výhledem do parku (30 míst), vinný
salonek s  archivem vína (20 míst),
wellness, pivní lázně ve zpřístupněném
p o d ze m í ,  l e t n í  te r a s a  s mě r e m
do   parku. Součástí recepce bude
obchůdek s výrobky reprezentujícími
náš region, v chodbách celého zámku
bude umístěna galerie mapující historii
zámku a Slavičína.

Exteriér a nejbližší okolí zámku také 
projde změnou. Opravou střechy, fasá-
dy, oken a dveří, úpravou nádvoří včet-
ně chodníků a příjezdové cesty, proře-
zem a novou výsadbou stromů a keřů,
úpravou terénu v okolí zámku. Rekon-
strukce také obsahuje obnovu žalost-
ného stavu topení, vody, elektřiny, omí-
tek, podlah a ostatního zařízení. Dopo-
sud na zámku proběhly pouze vyklíze-
cí, úklidové a přípravné práce.

V  tuto chvíli se zpracovává kom-
pletní projektová dokumentace za do-
hledu a konzultace příslušných orgá-
nů, a to hlavně Památkové péče Luha-
čovice a NPÚ Kroměříž. Je zřejmé, že
vzhledem k  rozsahu a náročnosti ce-
lého projektu bude zapotřebí dosta-
tek časového prostoru a hodně trpě-
livosti pro jeho realizaci, díky čemuž
si v tuto chvíli nedovolím určit závaz-
ný termín otevření. Nicméně na konci
tohoto nelehkého snažení by měl mít
Slavičín nádherný reprezentativní ho-
tel s širokou nabídkou služeb. 

Pro představu o  průběhu rekon-
strukce můžete nahlédnout na naše we-
bové stránky www.zamekwichterle.cz.

Děkuji a  spolu s  Vámi se těším 
na otevření. Roman Machala

Rekonstrukce slavičínského zámku
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Obchod Rea 
(Osvobozenní 51, bývalý hotel Slavičan) 
zve občany,, rodiče dětí aa žžáků k náku-
pům velkéhho výběru
 vln a příze k pletení ppro: mimina, 
batolata, děěti, dospělé
výběr barevv, druhů a  noovvinek v  ple-
tené módě
 výběr hraček ve slevváách!
pro věkové skupiny:
- 0 – 2 roky – mimina a baattolata – roz-
víjení motooriky, dovednoosstí, rozumo-
vý a znalosttní rozvoj
- 3 – nekonečno – pro dděti, děvča-
ta i kluky
 novinky pro rozumovéé, estetické 
a konstrukttivní dovednosti
Vše ve slevách až do konncce roku 2018

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

skladník –
výrobní dělník
Náplň práce:
příjem zboží
manipulace se zbožím
 skladování a  balení hotových
výrobků
expedice zboží

Předpoklady uchazeče:
technická  a fyzická zdatnost
samostatnost
řidičský průkaz skupiny B (výho-

dou, nikoli podmínkou)
 průkaz na  vysokozdvižný vozík 
(výhodou, nikoli podmínkou)
 pracovitost, svědomitost a peč-
livost

Nabízíme:
 zázemí stabilní české společnosti
 nástup možný ihned
 příspěvek na stravování
 možnost kariérního růstu
 pracovní poměr na  dobu urči-
tou v délce 1 roku, s možností pro-
dloužení
V případě vašeho zájmu o tuto
pozici zasílejte životopis na adresu 
indra@hopa.cz.

Restaurace Záložna Vás srdečně
zve ve dnech 

12. – 14. listopadu 2018
na Svatomartinskou husu

(pouze stehna)
a svatomartinská vína

Nutná rezervace míst
na tel.: 604 287 414

Vzdělávací středisko
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.

Vzdělávací středisko bude v listopa-
du v níže uvedených dnech pro veřej-
nost uzavřeno, z důvodu konání vzdě-
lávacího kurzu:

1. 11., 2. 11., 5. 11., 6. 11., 7. 11.,
8. 11., 9. 11., 14. 11., 15. 11., 19. 11., 
20. 11., 26. 11., 27. 11., 28. 11., 29. 11.
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 
Základy první pomoci 
(8 hodin) 500 Kč
Aktuálně:

Nutný počet pro otevření kurzu je 
minimálně 8 účastníků. 
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  listopad: Vánoční 
patchwork

Fotoateliér a Video Hödl
průkazové ffoto na počkání 
ateliérové ffoto dětí, rodinné 
svatební fotto – video
foto školnícch srazů na počkáníí 
převod VHSS na DVD-CD 
prodej fotoalb 
fotovideo 
mnoho dalšších služeb

Pondělí – páteek: 9.00 – 16.30 hooddin
Adresa: Nábřeží T. G. Masaryka 141, 
Bojkovice
Mobil: 603 8899 809
Facebook: Höddl Photography 
Video Maker

Benefiční divadelní 
představení 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 

infocentru Slavičín.
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československé bombardovací perutě
Britského královského letectva RAF,
se narodil 26. října 1912 v Rudimově.
Vyučil se obchodním příručím v žele-
zářském obchodě bratří Frommových
v Hranicích a poté žil v Napajedlech.
Povinnou základní vojenskou službu
odsloužil u Dělostřeleckého pluku 302
v Olomouci a po jejím ukončení se vrá-
til do Hranic. V roce 1937 požádal o při-
jetí do řad brněnské uniformované po-
licie, kde se o rok později stal doprav-
ním strážníkem. Na jaře roku 1940 se
rozhodl odejít do zahraničního odbo-
je. Přes jižní Evropu se dostal do Fran-
cie, odkud byl v létě 1940 evakuován
jako příslušník československé armá-
dy na Britské ostrovy. V srpnu 1940 se
dobrovolně přihlásil k letectvu. Prošel
radiotelegrafním výcvikem a  kurzem
pro palubní střelce. V srpnu 1941 za-
hájil operační výcvik u výcvikové letky
311. perutě. Dne 23. října 1941 zůstal
nezvěstný jako radiotelegrafista osád-
ky Wellingtonu T2624 nad Irským mo-
řem. Jméno Otakara Janůje je vzpome-
nuto na památníku Runnymede neda-
leko Londýna, jeho oběť připomínají
rovněž památníky v Brně, Hrabyni, Pra-
ze i Týně nad Bečvou. Pamětní desku
má také na rodném domě v Rudimově.

Dobový deník Otakara Janůje z let
1940–1941 společně s  rekonstrukcí
jeho životního příběhu vychází v kniž-
ním zpracování pod názvem „Poslední
let Wellingtonu T2624“ u příležitosti
výročí 77. let od jeho smrti.

Pavel Vančata

Náš chrám nepatří mezi největší, 
nejvýznamnější, nejzdobnější, ani ar-
chitektonicky nejzajímavější chrámy 
na Moravě. Ale co na tom? Je jedinečný 
a je prostě náš. Je dominantou a z dál-
ky viditelným symbolem celého města, 
minimálně od roku 1256. Je tedy nejen 
nejstarší stavbou ve městě, ale i v oko-
lí. Na hřbitově obklopujícím chrám leží 
celé generace našich předků a příbuz-
ných a jednou zřejmě na jejich místech 
spočinou i  mnozí z  nás. Upravenost 
chrámu a podoba jeho bezprostřední-
ho okolí je tak vizitkou nejenom farní-
ků, kteří kostel navštěvují, ale i celého 
našeho města.

Díky mnoho let trvajícím sbírkám, 
aktivitě duchovních správců, nebýva-
lého nasazení několika slavičínských 
farníků a spolupráci s městem Slavičín 
se v poslední době daří z našeho chrá-
mového návrší opět vytvářet důstojné 
místo. V posledních letech se podaři-
lo především revitalizovat prostranství 
okolo kostela, opravit přístupové scho-
diště a hřbitovní bránu, přestavět ob-
řadní síň, opravit střechu a krovy, re-
konstruovat interiér, restaurovat so-
chy a vitráže a vybavit presbytář no-
vým zařízením. 

Zatím posledním v celé řadě projek-
tů je rekonstrukce fasády, která po 58 
letech od poslední celkové opravy vy-
žadovala opravdu výrazný zásah. Nutné 
bylo vyřešit především soklovou část 
stavby s  opadávající omítkou. Práce 
na přípravě projektu začaly už na po-
čátku roku 2016. V loňském roce se za-
čalo s opravami omítek věže a západní-
ho průčelí, tedy s nejmladšími a nejlépe 
dochovanými částmi. V roce 2017 do-
šlo také k opravě vstupního schodiště 
a  jeho obložení božanovským pískov-
cem – jedním z nejtvrdších a nejtrvanli-
vějších pískovců v Čechách a na Moravě.

V letošním roce práce pokračovaly 
opravou omítek kostela. Celkový rozpo-
čet projektu činil 1 388 800 Kč. Opra-
vy byly financovány z rozpočtu farnos-
ti Slavičín (488 000 Kč), příspěvku měs-
ta Slavičín (300 000 Kč), dotačního pro-
gramu Ministerstva kultury prostřed-
nictvím obcí s  rozšířenou působnos-
tí (300 000 Kč) a z dotačního progra-
mu na podporu stavební obnovy a re-
staurování kulturních památek a pamá-

tek místního významu Zlínského kra-
je (300 000 Kč).

Při stavebních pracích se podaři-
lo zachytit a zdokumentovat předešlé
omítkové a nátěrové vrstvy a některé
zajímavé detaily, jako např. druhotně
použitý opracovaný blok kamene s jed-
noduše profilovanou hranou zazděný
v jednom z pilířů presbytáře, který je
sice drobnou, ale cenou informací při-
spívající k představě o možné podobě
chrámu před jeho barokní přestavbou.

Nově opravená fasáda respektuje
poslední plastickou a celistvě dochova-
nou podobu vnějších omítek bez návra-
tů k rozporuplným historizujícím úpra-
vám. Barevnost je redukována na lome-
nou bílou. Je tak zachována návaznost
na poslední barevné řešení, které ještě
vycházelo z klasicizujících vzorů 19. sto-
letí. Plochy omítek jsou stejně jako do-
posud stříkané, architektonické články
hlazené. Nově provedený sokl je opat-
řen svislým, ručně prováděným drážko-
váním do čerstvé, zavadlé omítky. Boč-
ní vstupy do kaplí jsou nově zvýrazně-
ny jednoduchou ustupující plastickou
šambránou. Použití kombinace řeme-
slně pečlivě provedených plastických
struktur ve vzájemně podobných odstí-
nech stavbu vhodně člení a zjemňuje.
Vysoký podíl ruční práce historickým
stavbám svědčí a odlišuje je od běž-
né strojově přesné stavební produkce.

Oprava fasády byla z technologic-
kého hlediska zajímavá svým inovativ-
ním a dosud zřídka používaným řeše-
ním. Po provedení průzkumů vlhkosti
a zasolení zdiva byly použity speciální
tzv. hydrofilní (= vodu milující) trasová-
penné omítky s nízkým podílem cemen-
tu vhodné pro použití na vlhké neizo-
lované zdivo historických staveb. Tyto
omítky dovedou dlouhodobě efektivně
odvádět vlhkost a soli lépe než stan-
dardně používané cementové sanační
omítky s omezenou životností. Tím je
vytvořen předpoklad k  jejich dlouhé
trvanlivosti a  zároveň naplněn poža-
davek orgánů památkové péče na ob-
novu materiálově a  řemeslně blízkou
poslední hodnotné úpravě.

Řemeslně velmi náročnou obnovu 
prováděla od  jara do podzimu místní
stavební firma. Přípravné a pomocné
práce provedli ve velké míře sami sla-
vičínští farníci. Pod dohledem specia-
listů z Národního památkového ústavu
a technologa dodavatele omítkových
směsí se místním zedníkům podařilo
vytvořit kvalitní a řemeslně hodnotné
dílo. Slavičínský kostel čnící nad naším
městem tak i nadále zůstává na prv-
ní pohled jedinečný a nezaměnitelný
a opět září do dalekého okolí.

Ing. arch. Karel Humpola

Otakar Janůj, 
významný
rodák 
z Rudimova

Oprava fasády kostela sv. Vojtěcha 
Slavičín – 2. a 3. etapa

Foto: Karel Humpola

Upozorňujeme všechny přispěvatele a  inzerenty Slavičínského zpravodaje, že 
uzávěrka čísla LEDEN/2019 bude v úterý 11. prosince 2018. Po tomto datu už nebu-
de možné příspěvky do lednového čísla zařadit. Děkujeme za pochopení.
 Redakce SZ


