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Vážení a  milí spoluobčané, bývá
dobrým zvykem, že v městském zpravo-
daji nechybí úvodní slovo. Před několi-
ka málo dny jsem byl zvolen starostou
našeho města, a proto cítím povinnost
vám i touto formou představit několik
prvotních postřehů. Sdílím totiž názor,
že zpravodaj našeho města má tlumo-
čit nejdůležitější výsledky práce vede-
ní města, jeho cíle i priority, informace
významné pro život občanů.

První měsíc v pozici starosty se dů-
kladně seznamuji s chodem úřadu, ana-
lyzuji chod organizací, které město zři-
zuje a v týmu tvořeném úředníky a čle-
ny rady města připravujeme návrh roz-
počtu na rok 2019. 

Ačkoliv moje kancelář ještě zeje
prázdnotou, telefon starosty je na ces-
tě a  emailová schránka nepřekypu-
je stovkami mailů denně, vpadl jsem
do nové role takříkajíc po hlavě a hned.
„Starosta může za všechno“, říkali mi
vždy mí přátelé starostové. Teď už to-
muto rčení rozumím, neboť běžící opra-
vy chodníků, provozní režim hřbito-
va, policejní manévry v areálu munič-
ních skladů, změna dopravního zna-
čení v ulici Dlouhá a mnohé další kaž-
dodenní otázky si vyžadují pečlivé vy-
světlování.

Agenda vedení města však nezna-
mená jen supervizi nad denním provo-
zem, ale zejména přípravu rozhodnu-
tí, která jdou nad rámec běžné správy

a údržby. Zde se již v prvních dnech mé
funkce odhalují nezanedbatelné pro-
blémy. Na území města máme ekolo-
gickou havárii na skládce, jejíž likvida-
ce si vyžádá významné rozpočtové pro-
středky. Nyní město čeká na stanove-
ní způsobu sanace. V těchto dnech se
také odhaluje letitý problém společ-
nosti RCK, a. s., která vlastní význam-
né části infrastruktury v  průmyslo-
vém areálu bývalých Vlárských strojí-
ren a jejímž většinovým vlastníkem je
naše město. Byla jí totiž udělena ně-
kolikamilionová sankce za nedodrže-
ní podmínek čerpané dotace.

Namátkový výčet těžkostí, které bu-
deme v následujících dnech a týdnech
řešit, ukazuje, že si jejich řešení vyžá-
dá týmovou spolupráci. Naše koalice
tvořená množstvím zkušených osob-
ností se nezříká odpovědnosti. Považu-
ji však za důležité k dialogu o budouc-
nosti města férově zapojit také všechny
zvolené zastupitele města bez ohledu
na jejich politickou příslušnost. Tento
záměr je obsažen již v koaliční smlou-
vě a bude rozpracován také v progra-
movém prohlášení, které brzy obča-
nům předložíme. 

Zdroje určené k rozvoji města ne-
jsou neomezené. I přesto však budouc-
nost Slavičína vidím ve výrazných roz-
hodnutích vedoucích k  investicím. Ty
se však neobejdou bez důkladné pří-
pravy nových projektů a  hledání do-
tačních zdrojů. I proto co nejdříve ob-
sadíme uprázdněný post projektového
manažera a v následujícím roce připra-
víme nové projektové záměry a žádosti
o dotace. Zelenou budou mít cyklostez-
ky, ekologická opatření v krajině, míst-
ní komunikace i nové projekty v oblas-
ti bydlení a vzdělávání.

Těším se na vaše názory, podněty
i nápady. Všichni dýcháme pro Slavičín,
Divnice, Hrádek i Nevšovou. Ve svor-
nosti můžeme dokázat velké věci, pro-
to vám přeji svorné Vánoce.

Tomáš Chmela, Váš starosta

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se
uskuteční ve středu 19. prosince 2018 od 16.30 hodin v sále Sokolovny.

Upozorňujeme přispěvatele i inzerenty Slavičínského zpravodaje, že uzávěrka čís-
la LEDEN/2019 bude v úterý 11. prosince 2018. Po tomto datu už nebude mož-
né příspěvky do lednového čísla zařadit. Děkujeme za pochopení. Redakce SZ

Těsně po prvním jednání rady měs-
ta dali rozhovor Slavičínskému zpravo-
daji nový starosta Tomáš Chmela a mís-
tostarostka Monika Hubíková. Shodli se 
na tom, že právě zpravodaj bude první 
vlaštovkou změn. Kromě toho přibude 
i nová alej u Zahradní čtvrti nebo cyk-
lostezka z Hrádku do Šanova.

První otázka bude logicky směřo-
vat na nového starostu Tomáše Chme-
lu – jak jste se zabydlel v úřadu?

Zatím se s ním stále seznamuji, stej-
ně jako se všemi úředníky. Pocit z toho 
ale mám docela dobrý. Pevně doufám, 
že mi optimismus vydrží (úsměv).

Kterou konkrétní věc můžete lidem 
slíbit ještě na letošní rok?

Chceme vysadit stromořadí v Za-
hradní čtvrti, která povede až téměř 
k parkovišti u kostela. Zahradní čtvrť 
bohužel trpí blízkostí skládky, tak by-
chom to jejím obyvatelům chtěli za-
tím alespoň symbolicky vynahradit 
a také začít spojovat Slavičín. Bude to 
tedy Alej přátelství, složená z  pade-
sáti ovocných stromů, které si vysa-
dí všichni zastupitelé, jak koaliční, tak 
i opoziční. Chceme vrátit lidem okolní 
krajinu a propojovat ji s obytnými zó-
nami tak, aby ji měli vždy v dosahu. Vy-
razit si do přírody během pár minut se 
psem nebo si zaběhat či jít na procház-
ku. Rozvoj města totiž není jen o beto-
nování, ale i o vytváření vztahu k mís-
tu, kde žijeme. 

A co cyklostezky, které měla vaše 
kandidátka Probudíme Slavičín v pro-
gramu?

Pilně pracujeme na tom, abychom
mohli co nejdřív začít stavět úsek mezi 
Hrádkem a Šanovem, což bude posled-
ní kousek do cyklo-propojení Luhačo-

vic a Trenčína. Ze Šanova pak cyklos-
tezka povede na  Hornou Súču a  dál
do Trenčína.

To tedy bude ve  Slavičíně živo. 
Stavbu cyklostezky plánujete na příš-
tí rok?

Tak rychle to nejspíš nebude, uvi-
díme podle možností financování. Rok
2019 ve městě asi nebude plný inves-
tic, ale spíš zodpovědného plánování.
Abychom stihli něco pořádného udě-
lat, jsou čtyři roky skoro málo (úsměv).

Potýkal jste se coby starosta už 
s nějakou nepříjemností?

Ano, musel jsem řešit nešťastnou si-
tuaci na Dušičky. Dostali jsme stížnost,
že přes víkend byla uzavřena smuteč-
ní síň. Šlo o nedopatření, protože letos
Dušičky připadly přesně na prostředek
týdne a v minulých letech se necháva-
la smuteční síň otevřená během víken-
du, který byl před Dušičkami. Smuteč-
ní síň tedy byla i letos otevřena víkend
před svátkem všech zemřelých, ale ne
víkend následující, který ještě lidé vy-
užívali k  návštěvě hřbitova. Za  toto
nedorozumění se všem návštěvníkům
hřbitova omlouvám a věřím, že už se
nebude opakovat.

Našemu rozhovoru přihlíží nová 
místostarostka Monika Hubíková. Jak 
jste se zabydlela v úřadu vy?

Musím říct, že docela dobře. Zatím 
jsem v kontaktu s bývalou místostarost-
kou Boženou Filákovou, která mi pomá-
há s převzetím agendy. Za její vstřícný
přístup jí moc děkuji.

Jméno Hubíková se na slavičínské 
radnici objevuje po čtvrtstoletí zno-
va. Jak to prožívá vaše tchýně, první 
porevoluční starostka Slavičína Ale-
na Hubíková? 

„Cyklostezka přes Slavičín propojí
Trenčín s Luhačovicemi,“ říká nový starosta
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Nemůžu za ni mluvit, ale řekla bych, 
že je ráda (úsměv). Fandí nám, zvlášť 
v tomto složení koalice si myslí, že by-
chom Slavičín mohli posunout správ-
ným směrem. Já v to doufám také.

A teď otázka na oba dva – se změ-
nou chcete začít?

M: Zpravodaj, na tom jsme se shod-
li hned.

S: Ano, už toto číslo jsme se snaži-
li dělat více informativní a otevřené.

M: Najdete zde například informa-
ce, které projednávala rada. Novou po-
dobu zpravodaje řešíme s externími od-
borníky, necháváme si dělat koncep-
ci a doufáme, že příští rok vás přivítá 
zpravodaj už v novém kabátě.

Redakce SZ

následující:

nádoba                         četnost svozu Kč

popelnice 110 l                           1x měsíc 720

popelnice 110 l                                       1x 14 dnů 1 140

popelnice 110                                         1x 7 dnů 2 330

popelnice 240 l                                       1x 14 dnů 2 100

popelnice 240 l                                          1x 7 dnů 4 200

kontejner 
1100 l                                    

1x 14 dnů 10 930

kontejner 
1100 l                                       

1x 7 dnů 19 530

pytel na směsný komunální odpad                             90

Informace pro domácnosti, které 
využívají jako jediný způsob likvida-
ce černé pytle:

Domácnosti, ve kterých žijí pouze 
osoby, pro které je starobní nebo in-
validní důchod jediným zdrojem pří-
jmů, mohou jako jediný způsob likvi-
dace využívat výhradně černé pytle, 
v tomto případě je stanoven minimál-
ní odběr 2 ks černých pytlů na osobu 
a kalendářní rok.

Známky na  popelnice/kontejne-
ry na rok 2019, případně černé pytle 
na směsný odpad si občané mohou za-
koupit na Městském úřadě Slavičín, od-
boru životního prostředí a správy ma-
jetku v prvním poschodí, dveře č. 206, 
a to od 17. prosince 2018 do 28. února 
2019. Upozorňujeme, že v době mezi 
vánočními svátky, tj. od 27. – 28. pro-
since 2018 prodej známek/černých pyt-
lů probíhat nebude.

V  případě bezhotovostní platby 
převodem z účtu je nutno předem po-
žádat o sdělení identifikačních údajů 
k platbě. Tyto údaje poskytne odbor 
ŽPSM na tel. č. 577 004 832 nebo na e-
mailové adrese podatelna@mesto-sla-
vicin.cz. Po takovém způsobu úhrady je 
však nutné si evidenční známku na po-
pelnici nebo pytle vyzvednout osobně.

Odbor životního prostředí a správy 
majetku, Městský úřad Slavičín

V polovině měsíce listopadu toho-
to roku byla ukončena a předána první 
fáze projektu s názvem „Slavičín – vý-
sadba krajinné zeleně v  lokalitě Hrá-
dek na Vlárské dráze“. Smluvním doda-
vatelem byla na základě výsledku za-
dávacího řízení Ing. Ladislava Nagyo-
vá se sídlem Hradišťská 250, 686  03 
Staré Město.

Předmětem zmiňované první fáze 
bylo odstranění ruderálního porostu, 
stařiny a buřeně, dále instalace ochra-

ny proti okusu a konečně výsadba stro-
mů a keřů. To vše na ploše cca 0,7 ha
v rámci pozemků p. č. 1821/49 a p. č.
2591/4 na katastrálním území Hrádek
na Vlárské dráze.

Hlavním záměrem projektu je za-
ložení otevřeného obecního biotopu
ve  volné krajině. Jeho koncepční ře-
šení spočívá v rozvržení zájmové plo-
chy do tří pomyslných segmentů, kaž-
dý se  svou charakteristickou funkcí.
Konkrétně se jedná o  část krajinnou,
část rekreační a část užitkovou. Důraz
je rovněž kladen na  plynulou návaz-
nost se stávajícím remízkem.

Část užitková, nejblíže obslužné ko-
munikaci, je pojednána formou sadové
výsadby. Jedná se o extenzivní trojřa-
dý sad v pravidelném trojúhelníkovém
sponu, který je záměrně volen širší, aby
byl umožněn optimální rozvoj ovocných
stromů. Pro výsadbu byly zvoleny kra-
jové odrůdy slivoní. Mezi jednotlivými
řadami je formou seče vymezena ces-
ta, jenž propojuje další segment. Zde
pak slivoňový sad dále přechází v část
neformální, s volně umístěnými jablo-
němi a hrušněmi.

V rekreační části jsou instalovány
hmyzí domky, které představují vyso-
ký potenciál pro zvýšení výskytu drob-
ného hmyzu, a v kombinaci s případ-
ným umístěním včelína by mohl vznik-
nout atraktivní včelařský objekt. Kro-
mě dvou hmyzích domečků umístěných
v rekreační části, dále přichází v úvahu
vlastní výroba a instalace drobných ob-
jektů (např. závěsných krmítek pro ptá-
ky apod.). Tyto činnosti by mimo jiné
představovaly jak aktivní zapojení dětí
a mládeže, tak i zajímavý program spo-
jený s osvětou a  vzděláním v oblasti
života hmyzu. Ačkoliv návrh nepojed-
nává o žádném prvku, jenž by rekrea-
ci v této části podmiňoval, je zde do-
poručeno např. umístění již zmíněné-
ho včelína, posedu či ohniště. 

Do této funkční části řešeného úze-
mí a dále pak severozápadním směrem
zasahují nově navržené výsadby stro-
mů a keřů. Jedná se o rozšíření stáva-
jícího remízku s podporou protieroz-
ního opatření. Dřeviny byly vybrány
na základě nutnosti dodržení použití
geograficky původních druhů. V zad-
ních partiích navržených výsadeb pře-
važují stromy jako je lípa, habr, baby-
ka a třešeň. V izolovaných segmentech
jsou pak vysázeny vrby jívy. Na výsad-
bu těchto stromů pak navazuje keřo-
vá výsadba.

Osazovací plány byly koncipová-
ny tak, aby v předních partiích vynik-
ly keře nižšího vzrůstu, v zadních par-

Na ustavujícím zasedání Zastupitel-
stva města Slavičín dne 31. října 2018 
byl starostou města Slavičín zvolen 
Mgr. Tomáš Chmela a místostarostkou 
Monika Hubíková. Dalšími členy Rady 
města Slavičín pak byli zvoleni Ing. Petr 
Čechmánek, Mgr. Božena Filáková, Ing. 
arch. Karel Humpola, Bc. Stanislav Mi-
lička a Mgr. Milena Tománková.

Složení Zastupitelstva města Slavi-
čín: Ing. Petr Čechmánek (ANO 2011), 
Ing. Tomáš Dulík, Ph.D. (Demokraté pro 
Slavičín), Mgr. Božena Filáková (SLAVI-
ČÍN 2018), Mgr. Roman Golbach (Demo-
kraté pro Slavičín), Monika Hubíková 
(ANO 2011), Ing. arch. Karel Humpola 
(PROBUDÍME SLAVIČÍN), Mgr. Tomáš 
Chmela (PROBUDÍME SLAVIČÍN), Ing. 
arch. Radek Chovančík (PROBUDÍME 
SLAVIČÍN), Mgr. Gabriela Klabačková 
(ANO 2011), Ing. Jaroslav Luka (KDU-Č-
SL), Libor Malaník (ANO 2011), Bc. Sta-
nislav Milička (SLAVIČÍN 2018), PaedDr. 
Petr Navrátil (ČSSD), Ing. Pavel Pinďák 
(ČSSD), Mgr. Aleš Ptáček (NEZÁVISLÍ), 
Mgr. Zdeněk Rumplík (ČSSD), Mgr. Bc. 
Vojtěch Straka (KSČM), Mgr. Milena 
Tománková (KDU-ČSL), Martin Viceník 
(PROBUDÍME SLAVIČÍN), MUDr. Petr 
Zemčík (ČSSD) a Marcel Zvonek (De-
mokraté pro Slavičín). 

Mgr. Luděk Latinák, tajemník

Slavičín – výsadba 
krajinné zeleně 
v lokalitě Hrádek 
na Vlárské dráze

tiích jsou upřednostněny keře prosto-
rově výraznější. Pro keřové patro byly
zvoleny druhy jako růže, líska, hloh, ka-
lina a méně bujná svída. Takto zvolené 
druhy jsou atraktivní svým podzimním
zbarvením, jejich plody lákají nejen ptá-
ky, ale i kolemjdoucí a v mnohých pří-
padech se jedná o významné nektaro-
dárné dřeviny.

Kolem skupin dřevin (stromy a keře) 
i kolem jednotlivých ovocných stromů
je instalována ochrana proti okusu zvě-
ře. Všechny dřeviny jsou zároveň opat-
řeny také nátěrem proti okusu.

Následnou tříletou fázi projektu 
bude představovat tzv. rozvojová péče,
jejíž hlavním úkolem je výhledově po-
silovat ekologicko-stabilizační funkce
založeného společenstva.

Rozvojová péče zahrnuje zejména 
činnosti jako výchovný řez stromů, oží-
nání sazenic, nátěr proti okusu, zálivka,
kontrola ochranné oplocenky, kotvení
a úvazků a  v neposlední řadě doplňo-
vání výsadeb.

Tento projekt je spolufinancován 
dotací Operačního programu životní-
ho prostředí, prioritní osa 4, specific-
ký cíl 4.3: Posílit přirozené funkce kra-
jiny, aktivita 4.3.2: Vytváření, regene-
race či posílení funkčnosti krajinných
prvků a struktur.

Celkové náklady ve výši 611 021 Kč 
byly spolufinancovány dotací OPŽP
ve výši 319 410 Kč (tj. 80 % z celkových
způsobilých výdajů) a vlastními zdroji
ve výši 291 611 Kč.

Ing. Ladislav Janáček,
vedoucí odboru investic

Město Slavičín vyhlašuje v  sou-
ladu s  ustanovením § 7 zákona č.
312/2002 Sb., o  úřednících územ-
ních samosprávných celků, ve  zně-
ní pozdějších předpisů, výběrové ří-
zení na obsazení pracovního místa
 VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍ-
HO PROSTŘEDÍ A SPRÁVY MAJET-
KU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLAVIČÍN
hlavní náplň práce:  
komplexní správa nemovitého
a movitého majetku města;
 plnění úkolů úřadu a města a vy-
konávání činností vyplývající z práv-
ních předpisů v  oblasti životního
prostředí;

Výběrová řízení

Nové
vedení města

Rada města Slavičín na  své schů-
zi dne 13. listopadu 2018 stanovila 
ceny za  svoz a  likvidaci odpadů pro 
rok 2019. Ceny zůstávají ve stejné výši 
jako v letech 2016, 2017 a 2018 a jsou 

Cena za svoz
a likvidaci odpadů
v roce 2019
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 plnění dalších úkolů v souladu s ná-
plní činnosti odboru ŽPSM MěÚ Slavičín.

pracovní poměr:  
 na dobu neurčitou se zkušební do-
bou 6 měsíců;
 předpokládaný nástup od  1. led-
na 2019

platová třída: 
 11. platová třída, nařízení vlády č.
č. 341/2017 Sb., o  platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, příloha č. 2

požadavky pro vznik pracovního po-
měru:  
vysokoškolské vzdělání ekono-
mického, právního nebo technické-
ho směru   
 praxe v oboru minimálně 3 roky
 praxe ve veřejné správě výhodou,
ale ne podmínkou 
 znalost fungování principů ve ve-
řejné správě
 znalost problematiky vykonáva-
ných činností
 zvláštní odborná způsobilost ně-
které ze správních činností výhodou,
ale ne podmínkou 
 organizační a řídící schopnosti; zku-
šenosti v  řízení a vedení zaměstnan-
ců výhodou
 dobré komunikační, prezentační a vy-
jednávací schopnosti v písemném i mlu-
veném projevu
 zájem o obor
zodpovědnost a vysoké pracovní na-
sazení, samostatnost, pečlivost, flexi-
bilita, loajalita
 používání a znalost běžného kan-
celářského software (zejm. MS Office)
 řidičské oprávnění skupiny B (ak-
tivní schopnost řízení referentské-
ho vozidla)

Termín podávání přihlášek:
 Doručením na  podatelnu měs-
ta Slavičín – radnice, Osvobození 25,
763 21 Slavičín do 14. prosince 2018
do 12.00 hodin.
Další informace na 
www.mesto-slavicin.cz.

Město Slavičín vyhlašuje v souladu
se zákonem č . 312/2002 Sb., o úřed-
níc ích územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na obsazení pracov-
ního místa
 PROJEKTOVÝ MANAŽER
hlavní náplň práce:  
 zajišťování finančních zdrojů mimo
rozpočet města (fondy EU, státní roz-

počet, státní fondy, strukturální fon-
dy, program přeshraniční spolupráce, 
EHP, krajské fondy apod.) pro finan-
cování vhodných projektů reproduk-
ce majetku města;
koordinace zpracování projek-
tů, žádostí a  souvisejících příloh 
k  žádostem o  financování z exter-
ních zdrojů;
spolupráce při přípravě rozvojo-
vých projektů s předpokládanou spo-
luúčastí města;
 provádění řízení projektů měs-
ta financovaných z externích zdrojů;
plnění dalších úkolů v  souladu
s náplní činnosti odboru investic.

pracovní poměr:  
na dobu určitou (zástup za rodi-
čovskou dovolenou) se zkušební do-
bou 3 měsíce;
předpokládaný nástup od 1. břez-
na 2019

platová třída: 
10. platová třída, nařízení vlády č. 
č. 341/2017 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, příloha č. 2

požadavky pro vznik pracovního po-
měru:  
vysokoškolské vzdělání (nejlé-
pe ekonomického nebo technické-
ho směru) 
 velmi dobrá znalost problematiky
čerpání finančních prostředků z EU
znalosti a zkušenosti s problema-
tikou financování projektů
orientace v  operačních progra-
mech
znalost fungování principů ve ve-
řejné správě
znalosti v oboru: veřejná správa, 
regionální rozvoj, ekonomie
dobré komunikační schopnos-
ti v písemném i mluveném projevu 
zájem o obor 
zodpovědnost a vysoké pracovní 
nasazení, samostatnost, pečlivost, 
flexibilita, loajalita
znalost práce na PC (databázové 
systémy, MS Office)
řidičský průkaz sk. B (aktivní
schopnost řízení referentského vo-
zidla)

Termín podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu města 
Slavičín – radnice, Osvobození 25, 
763 21 Slavičín do 14. prosince 2018 
do 12.00 hodin.
Další informace na 
www.mesto-slavicin.cz.

Zklidnění provozu a  zvýšení bez-
pečnosti. To je důvod, proč se od půl-
ky listopadu potkáváte na ulici Dlou-
há se značkou přikazující třicetikilome-
trovou rychlost a třemi retardéry. „Jde 
o zónu s dopravním omezením, a proto 
maximální rychlost 30 km/h platí i v při-
lehlých ulicích Družstevní a Okružní,“
informoval velitel městské policie Bo-
huslav Pjajko.

Proč město k  takovému omeze-
ní přistoupilo? Vyslyšelo požadavky 
místních. „Někteří občané dlouhodo-
bě kritizovali dopravní situaci na Dlou-
hé kvůli nízké bezpečnosti při přechá-
zení,“ upřesnil velitel Pjajko. Snaha“
místních obyvatel o bezpečnější pře-
cházení do blízké školky a školy nako-
nec byla vyslyšena. Dopravní inspekto-
rát policie navrhl toto řešení jako bez-
pečnou variantu.

Rodiče, kteří vozí děti do  školky
Malé Pole, by si však měli dát velký 
pozor na dopravní značení. Podél ob-
rubníku u školky je totiž žlutá čára. „To 
znamená zákaz zastavení. Prosím řidi-
če, aby značení respektovali a svá auta 
odstavili například u  nedalekého par-
koviště u obchodu nebo naproti řado-
vek,“ upozornil starosta Tomáš Chme-
la. Městská policie může autu parkují-

Pozor na pokuty, po Dlouhé ulici už jen 
třicítkou a přes retardéry. Kvůli dětem

Sedmnáct parkovacích míst přibu-
de naproti Domu nábytku na ulici Mezi
Šenky. V současné době probíhají sta-
vební úpravy původního parkoviště ze
zatravňovacích tvárnic. „Kapacita to-
hoto parkoviště je dlouhodobě nevyho-
vující,“  vysvětlil vedoucí investičního “
odboru města Ing. Ladislav Janáček.

Jak všichni víme, jednosměrka Mezi 
Šenky je plná obchodů a  je tam i  lé-
kárna. Momentálně už málokdo cho-
dí na nákupy pěšky a nároky na zapar-
kování takříkajíc „u nosu“ se dramatic-
ky zvedly. „Netěší mě, že přibudou dal-
ší parkovací místa na úkor zeleně, ale 
v  tomto prostoru se nám bohužel jiné 
řešení nenabídlo,“ poznamenal staros-“
ta Mgr. Tomáš Chmela.

Stavební práce by měly být ukonče-
ny v polovině prosince. Celková inves-
tice dosáhne výše 1,36 mil. Kč. Pláno-
vané stavební práce způsobí částečné
omezení silničního provozu, pěší pří-
stup k obchodům však bude zachován.

Na výše popsané stavební úpravy 

címu na žluté čáře uložit pokutu v ma-
ximální výši 2 000 Kč.

Slavičínským strážníkům se také 
daří bojovat proti vrakům aut, které
blokují parkovací místa po celém měs-
tě. Je to ale zdlouhavý a náročný pro-
ces. „Množství takových vozidel každo-
ročně roste. Například před šesti lety 
byla taková auta jenom dvě a  loni už 
jich bylo patnáct,“ srovnal velitel Pjaj-“
ko. Můžeme jen apelovat na  majite-
le aut, aby se chovali ohleduplně jak
ke svým vozidlům, tak ke svému okolí.

Redakce SZ

pak naváže další etapa, která spočívá
v úpravě chodníků a cesty od náměstí
Mezi Šenky až po křižovatku u Domu
nábytku, ale především ve vybudová-
ní nových parkovacích podélných stá-
ní.  Druhá etapa se plánuje na příští
rok, vše se dozvíte v některém z dal-
ších čísel zpravodaje. Redakce SZ

V jednosměrce u lékárny 
přibudou parkovací místa

Hledáme
pomocníky

Město Slavičín hledá pomocníky 
(brigádníky) na příležitostnou výpo-
moc při pořádání kulturních akcí.

Jedná se o  nenáročnou prá-
ci vhodnou pro studenty, rodiče 
na RD i seniory.

Hlásit se můžete a  více infor-
mací získáte v Městském infocent-
ru Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 
tel. č. 577 342 251, 737 751 874, 
e-mail: 
kultura1@mesto-slavicin.cz.

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 5. 12.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. 
kartóny (oranž. pytle) 18. 12.
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ZŠ Slavičín-Vlára
Čtyři žáci naší školy v krajském semi-
finále soutěže „Logická olympiáda“

Již pátým rokem se naše škola za-
pojuje do celostátní internetové sou-
těže Logická olympiáda, kterou pořá-
dá Mensa ČR. Žáci si v ní mohou zasou-
těžit v řešení zajímavých úloh, ve kte-
rých využívají svoje logické schopnos-
ti a  kreativní přístup. Během září se 
zaregistrovalo ve  třech kategoriích 
rekordních 61 761 soutěžících z 3 007 
škol z  celé České republiky. Do  kraj-
ského semifinále postoupilo po úspěš-
ném splnění online testu vždy 50 nej-
lepších řešitelů v jednotlivých katego-
riích. Ve Zlínském kraji se zapojilo cel-
kem 463 žáků 3 – 5. ročníku (kategorie 
A) a mezi nimi se podařilo získat postup 
do krajského semifinále hned čtyřem 
žákům. Jsou to Ondřej Ťulpa z 5. A, Pa-
vel Mana a Jakub Kratěna z 5. C a Ma-
rika Zvonková ze 4. B.

V pátek 2.11. se na Univerzitě To-
máše Bati ve Zlíně konalo další kolo 
soutěže. Ve velké konkurenci 44 sou-
těžících se nejlépe umístil Jakub Kra-
těna na krásném na 9. místě. Gratulu-
jeme a děkujeme i ostatním soutěží-
cím za vzornou reprezentaci naší školy. 
Přejeme hodně dalších úspěchů v ma-
tematických soutěžích.

Mgr. Hana Majeriková

Pobyt žákovského parlamentu v Si-
donii 

Nedílnou součástí života naší ško-
ly je činnost žákovského parlamentu. 
Mezi jeho hlavní cíle patří zapojení žáků 
do školního života, komunikace s vede-
ním školy, návrhy na zlepšení prostře-
dí školy a pořádání sportovních i spole-
čenských akcí, které přispívají k poho-
dové atmosféře v třídních kolektivech. 

Pro zdárné naplánování činnosti 
ŽP ve školním roce jsme i  letos vyjeli 
na dvoudenní soustředění, na kterém 
byla zvolena rada žákovského parla-
mentu. Letos ji zastupuje Tomáš Zvo-
níček – předseda ŽP, Adéla Vaňková 
a Viktorie Kozubíková.

Vše předem naplánované se nám 

podařilo schválit, prodiskutovat a od-
souhlasit. Akce na aktuální školní rok
jsou připravené, rada zvolena a všichni
jsme si užili spoustu legrace.

Adéla Vaňková, 8. C

Jubilejní oslava svátku sv. Martina
Oslavy svátku sv. Martina spojené

s průvody, hodováním, hudbou, svato-
martinským vínem a veselou zábavou
provázejí celou naši zemi.

Ne jinak tomu bylo v pátek 9. lis-
topadu v našem městě. Již popáté se
průvod v  čele se sv. Martinem vydal
tentokrát nově do městského parku.
Všechny účastníky zde vítala hudba,
sladké perníky i upomínkové dárečky.
Příjemné stolování za  svitu zažehnu-
tých svíček, s vůní špekáčků a  svato-
martinského vína umocňovalo tu pra-
vou sváteční pohodu. Děti lákala jízda
na koni i chutný čaj. Na závěr se všem
tajil dech při úžasné „Ohňové show“
skupiny „MEMENTO MORI“. Za vyda-
řenou akci patří velké poděkování or-
ganizátorům z řad pedagogů, manže-
lům Maděrkovým, rodičům našich žáků
a firmě Camo.

Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín.  Soňa Lysá

Sportovní úspěchy
Naše škola se v  průběhu školní-

ho roku zapojuje do mnoha sportov-
ních aktivit a soutěží. V rámci Valašské
sportovní ligy jsme za krásného počasí
odehráli na dobře připraveném trávní-
ku v Luhačovicích fotbalový turnaj, kte-
rého se tradičně zúčastnilo osm základ-
ních škol z našeho regionu. Po výbor-
ných výkonech jsme ve  finále porazi-
li Valašské Klobouky 3:1 a zaslouženě
obsadili 1. místo v turnaji. 

Dalším úspěšným turnajem byl bas-
ketbal, který se uskutečnil ve sportov-
ní hale ve Slavičíně. Síly si změřili žáci
Gymnázia Jana Pivečky Slavičín, Gym-
názia Valašské Klobouky, Základní ško-
ly Újezd, SOŠ Slavičín a Základní ško-
ly Slavičín-Vlára. Naši basketbalisté si
vedli velmi dobře a po výborných vý-
konech uspěli ve všech utkáních. S pl-

ným počtem bodů jsme získali 1. mís-
to v turnaji.

Pochvalu za  vzornou reprezenta-
ci školy si zaslouží Michal Šoman, Ma-
těj Jiřík, David Marcaník, Michal Bureš,
Adam Ščuglík, Radim Hamalčík, Voj-
těch Bařinka, Ludmila Vaculová, Ond-
řej Saňák, Petr Lukáš, František Kost-
ka a Jakub Bor.

Ing. David Ptáček

Výstava „100 let od vzniku ČSR“
Dne 28. října 2018 jsme slavili vý-

znamné výročí naší státnosti, uplynu-
lo totiž 100 let od vzniku první repub-
liky – ČSR. Žáci 9. tříd si proto připra-
vili pro ostatní žáky naší školy projek-
ty, kterými jim přiblížili nejen fakta his-
torická, politická či hospodářská, ale
také údaje o jednotlivých prvorepubli-
kových osobnostech. Pro doplnění za-
brousili také do každodenního života
tohoto období, ať už k módním tren-
dům, životu v domácnosti či k doprav-
ním prostředkům na silnicích. 

Abychom lépe dokreslili atmosféru
doby, paní učitelky dějepisu společně
se všemi žáky napříč jednotlivými roč-
níky připojily k tomuto jubileu výsta-
vu rodinných dokumentů, fotografií
a věcných památek, které se podařilo
u každé jednotlivé rodiny ještě zacho-
vat. Sto let je na  tradování takových
věcí velmi dlouhá doba, ale je neuvě-
řitelné, kolik zajímavostí se na výstavě
sešlo. A jsou o to vzácnější, že spousta
z nich má i svůj vlastní příběh, příběh
konkrétního člověka – prababičky či
pradědečka. A je moc hezké, že i s tím-
to jsou žáci, tentokrát díky svým rodi-
čům a prarodičům, seznámeni. O to víc
je pro ně dějepis bližší a zajímavější.

Mgr. Ludmila Jandíková

Zlínský vorvaň – stříbrný pohár pro
ZŠ Vlára

Zaplněná sportovní hala Euronics
ve středu 14. listopadu 2018 již po de-
vatenácté hostila soutěž v netradičních
sportovních disciplínách s názvem Zlín-
ský vorvaň. Více než tisíc dětí z  růz-
ných koutů Zlínského kraje, ale i z kra-
je Trenčínského, vytvořily kulisu, kte-
rou by mohly závidět leckteré fotbalo-
vé či hokejové fankluby.

Náš tým byl složený ze šesti žáků
3. – 8. ročníku. Odborná porota, kte-
ré předsedal známý herec a mim Vác-
lav Upír Krejčí sledovala i chování sou-
těžního družstva i fandícího publika.

V konkurenci 21 škol jsme letos vy-
bojovali úžasné 2. místo. Získali jsme
také Cenu poroty za Best image za vý-
jimečné provedení kostýmů. Velký dík

patří roztleskávačkám, které svým vy-
stoupením zpestřily tuto sportovní akci
a žákovskému parlamentu za jejich po-
vzbuzování. Našemu týmu blahopřeje-
me k mimořádnému sportovnímu výko-
nu. Atmosféra v hale byla skvělá, všich-
ni jsme si to užili, pobavili se a budeme
se opět těšit na další ročník.

Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín.

Mgr. Lenka Tomečková 
a Bc. Martina Ptáčková

Dne 16. listopadu 2018 se 
na naší škole uskutečnilo Putová-
ní broučků a berušek. Chtěla bych 
poděkovat všem, kteří se této akce 
zúčastnili, těm, kteří pomáhali s její 
přípravou, a městu Slavičín za  fi-
nanční podporu.

Ladislava Knoppová

ZŠ Malé Pole
Halloweenská párty

Halloween je svá-
tek, který se slaví v an-

glicky mluvících zemích, ale jeho obliba
roste i u nás. Aby si i děti ve Slavičíně
užily zvyklostí s ním spojených, pořá-
dáme každoročně Halloweenskou pár-
ty v sále Sokolovny. Ta letošní se kona-
la ve čtvrtek 25. října 2018.

 Naši žáci vyrobili krásné halloween-
ské dekorace, vyzdobili sál a rej malých
čarodějnic, strašidel a duchů mohl za-
čít. Děti v kostýmech a maskách tanči-
ly, hrály hry, plnily úkoly na stanoviš-
tích a úplně nejvíc se těšily na tajem-
nou stezku odvahy, která byla vyvrcho-
lením celého zábavného odpoledne.

Děkujeme všem, kdo se na  jeho 
zdárném průběhu podíleli – rodičům
za zhotovení nápaditých kostýmů, panu
Macejkovi za hudební doprovod, stu-
dentům GJP a ZŠ Vlára za pomoc při
organizaci, městu Slavičín za  finanč-
ní podporu – a těšíme se na Vás opět
za rok. Mgr. Jaroslava Skrášková
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Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

Návštěva hejtmana Zlínského kraje 
na Gymnáziu Jana Pivečky

Na pozvání ředitele si 12. října 2018 
přišel prohlédnout dokončenou půd-
ní vestavbu hejtman Zlínského kra-
je Jiří Čunek. Seznámil se s  odbor-
nými učebnami – přírodovědným ex-
perimentáriem, jazykovou učebnou, 
relaxační místností školního psycho-
loga. Akce se účastnili také zástup-
ci spolupracujících firem v  odbor-
ném výcviku.

Spolupráce s UTB Zlín
Na naší škole probíhají pravidelné 

přednášky učitelů z Fakulty technolo-
gické a Fakulty aplikované informatiky 
UTB Zlín v oborech fyziky, chemie, bio-
logie, ICT. V říjnu se se studenty gym-
názia sešel prof. Karel Kolomazník při 
příležitosti úvodní konference setká-
vání učitelů chemiků Zlínského kraje. 
Tato konference proběhla v aule gym-
názia 22. října 2018.

Ing. Tomáš Dulík, PhD., se účastní 
pravidelně výuky studentů oboru In-
formační technologie.

Úspěchy v krajských soutěžích a ně-
které aktivity
 Žáci oboru mechatronik se zúčast-

nili celorepublikové soutěže mladých 
strojařů v  programování CNC stro-
jů, konané na  Brněnském strojíren-
ském veletrhu. Ondřej Vaculík obsa-
dil 3. místo v programování FANUC.
Radim Novotný z  primy se stal 
úspěšným řešitelem Mini kvízu v sou-
těži projektu Kraje pro bezpečný in-
ternet (KPBI) a byl vylosován jako je-
den z vítězů.
 Ve  dnech 12. – 14. října 2018 se 
studenti Michal Holek, Samuel Ot-
lík a František Váňa (sexta) zúčastni-
li krajského kola ekologické olympiá-
dy ve Valašských Kloboukách a vybo-
jovali krásné 3. místo. 
 Vítězslav Štefaník ze třídy G-2 se 
stal vítězem okresního i  krajského 
kola Přírodovědného klokana v  ka-
tegorii Junior.

Projekt IKAP – Implementace Kraj-
ského akčního plánu rozvoje vzdělá-
vání pro území Zlínského kraje

V  rámci projektu IKAP jsme za-
hájili spolupráci se základními škola-
mi a mateřskými školami v  regionu. 
Obsahem jsou návštěvy a představe-
ní především robotických systémů. 
Aktivity jsou dále zaměřené na  vý-
uku technických předmětů, sdílení 
dílen pro žáky základních škol, od-
borné praxe pro studenty gymná-
zia na střední odborné škole, volno-
časové aktivity pro žáky základních 
škol, program vzájemného učení žáků 
střední školy pro děti v mateřských 
školách. Celkové náklady projektu 
4 451 587 Kč.

Představujeme učební obory
Automechanik – opravář a řidič mo-
torových vozidel

Obor středního vzdělávání s výuč-
ním listem po dobu tří let studia zahrnu-
je přípravu pro provádění oprav osob-
ních a nákladních automobilů – hnacích
agregátů, převodových ústrojí, brzd
a  dalších automobilových mechanis-
mů. Po teoretické i praktické stránce
si rozvíjí znalosti z oblasti elektrotech-
niky, autotroniky a technické diagnos-
tiky. Žáci mohou získat zcela zdarma
oprávnění B i C. Za zvýhodněné ceny
je možno získat svářečský průkaz pro
svařování plamenem nebo elektric-
kým obloukem.
Elektrikář

Obor středního vzdělávání s výuč-
ním listem po dobu tří let studia za-
hrnuje univerzální přípravu na údržbu
a opravy strojů, elektro zařízení budov.
Žáci se učí orientovat v základní tech-
nické dokumentaci. Znají základní tech-
nické materiály, jejich vlastnosti a ovlá-
dají jejich využití v praxi. Znají vlastnos-
ti základních elektrotechnických rozvo-
dů a  instalací, umí zapojit nejrůznější
spotřebiče. Absolventi po vykonání zá-
věrečné zkoušky mají možnost vykonat
zkoušku podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
§5. Za výhodnou cenu lze získat svářeč-
ský průkaz pro svařování plynem nebo
elektrickým obloukem.
Instalatér

Obor je zařazen do programu Zlín-
ského kraje „Podpora řemesel v  od-
borném školství“ a žáci tak mají mož-
nost získat stipendium. Tříletý učeb-
ní obor zahrnuje přípravu pro montáž
vodovodních, odpadních, plynovodních
a topných rozvodů a zařízení. Spojová-
ní různých materiálů svářením, lepením
a jinými technikami, osazování a připo-
jování různých zařízení, regulace, pro-
vádění zkoušek a uvádění do provozu.
Žáci   získají osvědčení o  způsobilos-
ti v elektrotechnice (paragraf 4). Ško-
la zajistí zcela zdarma výuku odborné
připravenosti ke složení zkoušky sva-
řování plamenem, pájení mědi, svařo-
vání plastů.
Obráběč kovů

Obor je zařazen do programu Zlín-
ského kraje „Podpora řemesel v odbor-
ném školství“ a žáci tak mají možnost
získat stipendium. Jedná se o  učeb-
ní obor určený pro chlapce i děvčata.
Obsahem odborné přípravy v  tomto
učebním oboru je učivo, jehož osvoje-
ní dává předpoklady pro samostatnou
práci na soustruhu, frézce, brusce, vr-
tačkách, vyvrtávačkách, při obsluze
CNC strojů. Absolvent získává zákla-

dy ručního obrábění kovů. Žáci se na-
učí seřizovat obráběcí stroje, na kte-
rých pracují, a  také brousit nástroje.
Univerzální obráběč kovů je po  vyu-
čení schopný zapojit se do výrobního
procesu jak ve velkých podnicích, tak
i v kusové výrobě.

Pronájem tělocvičny SOŠ
V  areálu SOŠ nabízí škola proná-

jem tělocvičny pro sportovní kluby
i veřejnost, je moderně vybavená a má
rekonstruované zázemí. Informace
o podmínkách podá Ing. Michal Hora-
lík na tel.: č.: 603 148 250.

Poděkování lékárně Dahlia
Škola děkuje za sponzorský dar lé-

kárně Dahlia, Mezi Šenky 119, za vyba-
vení všech lékárniček na škole.

Studujte s námi na Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole
Přijďte si k nám na gymnázium zkusit práce na hrnčířském kruhu, fyzikální
a chemické pokusy, mikroskopická pozorování, astrofyzikální pozorování, prá-
ce s dronem, ovládání automatizačních a robotických systémů. 

ZUŠ Slavičín Vás srdečně zve na

Vánoční 
koncert

v pátek 14. prosince 2018 
od 18.00 hodin

v Sokolovně Slavičín.
Akce se koná za finanční
podpory města Slavičín.

Všem zaměstnancům, rodičům, žá-
kům a příznivcům naší školy přeje-
me krásné svátky vánoční a násle-
dující rok 2019 ať prožijete ve zdra-
ví a  radosti v  osobním i  pracov-
ním životě.

Mgr. Jana Jakúbková,
ředitelka školy

Poděkování
Kynologický klub děkuje měs-
tu Slavičín za dotaci na výměnu 
oken v klubovně klubu.

ZŠ Hrádek děkuje městu Slavi-
čín za finanční podporu akce Vy-
krajování dýní.

Výstavu k výročí 100 let
od vzniku republiky a Hodovou 
zábavu v Hrádku finančně podpo-
řilo město Slavičín. Za tuto pod-
poru děkujeme.
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Máme před sebou poslední měsíc 
tohoto kalendářního roku. Voní nám 
Mikulášem, Vánocemi a také už se tě-
šíme na  trochu volna pro nás a naše 
nejbližší. S  jiskřičkou naděje očeká-
váme nový rok a  těšíme se, že nám 
snad přinese to, co nejvíce potřebu-
jeme: zdraví, lásku a aby se nám i na-
šim blízkým dařilo. Snad se my z DDM 
při ohlédnutí zpět nemusíme stydět. 
Snažili jsme se svým klientům nabíd-
nout maximum a věříme, že se nám to 
i podařilo. Za vším stojí práce čtyř in-
terních pracovnic DDM a hlavně také 
práce externích pracovníků – vedou-
cích zájmových kroužků, táborů, kur-
zů, dobrovolníků, rodičů, spolupráce 
s dalšími organizacemi, školami a sa-
mozřejmě spolupráce se zřizovatelem.

V této souvislosti je na místě vzpo-
menout práci pana Ing. Jaroslava Kon-
čického a paní Mgr. Boženy Filákové, 
kteří ukončili své volební období. Pat-
ří jim naše upřímné poděkování za dob-
rou spolupráci, vstřícnost a ochotu.

Velké poděkování patří i kolegyním 
Adéle Ritterové, Marii Jirákové a Evě 
Talachové. Provoz zařízení je v podsta-
tě od  rána do večera. V období krát-
kodobých i  dlouhodobých prázdnin 
a samozřejmě i o dalších víkendových 
dnech. Za  touto prací vidím, že jsme 
super tým a hlavně skvělý kolektiv.
A  co se dělo v  domečku v  posled-
ní době?
26. 10. Dýňohraní a  dýňová stra-
šidýlka – akce pro rodiče a děti, kte-
rá byla finančně podpořena z dotace 
města Slavičín
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 
program pro děti školního věku
12. 11. Hormonální jóga – přednáška
14. 11. Návštěva Klubu důchodců 
v  rámci týdne otevřených dveří, pří-
jemně prožité odpoledne s  keramic-
kou dílničkou
18. 11. Šachový turnaj v DDM
24. – 25. 11. Hormonální jóga
s Magdou Semelovou
20. 11., 21. 11., 26. 11., 27. 11. Ke-
ramické dílničky pro MŠ Malé Pole – 

v rámci výukových programů
24. 11. Závodí celá rodina – akce 
pro rodiče a děti, která byla finančně 
podpořena z dotace města Slavičín
25. 11. Šachový turnaj v DDM
30. 11. Naše děti vystoupily se 
svým programem u příležitosti Roz-
svícení vánočního stromu

Poslední kalendářní měsíc našim 
klientům nabízí:
3. 12., 7. 12., 10. 12., 14. 12. Kera-
mické dílničky pro MŠ Vlára – v rám-
ci výukových programů
4. 12., 11. 12. Keramické dílnič-
ky pro MŠ Malé Pole – v rámci výuko-
vých programů
14. 12. Baví se celá rodina s před-
vánočními workshopy – akce pro ro-
diče a děti, která je finančně podpo-
řena městem Slavičín
16. 12. Šachový turnaj v DDM
22. 12. Vánoční šachový turnaj
v DDM

A   na   řadu konečně  přicháze-
jí námi očekávané vánoční svátky 
a prázdniny.

Přeji všem klientům našeho zaříze-
ní, interním i externím pracovníkům, 
ale i všem obyvatelům našeho měs-
ta, krásné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a jen to nejlepší do roku 
2019. Ivana Fojtíková,

ředitelka DDM Slavičín

Kroužek programování a  robotiky 
v roce 2018

Děkujeme městu Slavičín za  fi-
nanční podporu a Gymnáziu Jana Pi-
večky za poskytnutí prostor a finan-
cí pro Kroužek programování a robo-
tiky v letošním roce.

V roce 2018 jsme z finanční pod-
pory města Slavičín nakoupili další 
sady elektronických součástek a kom-
ponent, z nichž děti tvoří nejrůznější 
robotické konstrukce.

V novém školním roce se do krouž-
ku přihlásilo 21 dětí. Díky finanční 
podpoře města mají všechny děti 
možnost naučit se s námi základům 
konstrukce robotů, programování 
a elektroniky.

Děti z našeho kroužku pravidelně
reprezentují naše město na robotic-
kých soutěžích. V lednu 2018 jsme se 
zúčastnili soutěže Robogames 2018, 
kde v silné konkurenci 18 týmů z celé 
republiky Adélka Čechová získala 
4. místo a Lukáš Dulík 5. místo. V srp-
nu 2018 Lukáš Dulík a Martin Jančařík 

Dům dětí a mládeže

vybojovali 2. místo v disciplíně „Dopra-
va míčků“ na Letní škole programová-

Program na prosinec
Aktivity pro rodiče s dětmi – začátek
v 10.00 hodin
Po 3. 12. Mami, tati, pojď si se mnou
hrát (cvičení rodiče s dětmi od 1 do 5 let) 
Út 4. 12. Čtenářem od batolete (zá-
bavné čtení pro děti v podání pracov-
nic městské knihovny) 
St 5. 12. Mikuláš (Mikulášská nadíl-
ka pro děti – nutné se předem přihlásit) 
Po 10. 12. Mami, tati, pojď si se mnou
hrát (cvičení rodiče s dětmi od 1 do 5 let) 
Út 11. 12. Čtení pohádek pro děti
(zábavné čtení pro děti v podání pra-
covníků RMC)
St 12. 12. Malovaná písnička (pís-
ničky a tanečky pro děti od 1 do 5 let)
Čt 13. 12. Hravé prstíčky (Vánoční
tvoření pro děti od 1 do 5let)
Po 17. 12. Mami, tati, pojď si se mnou
hrát (cvičení rodiče s dětmi od 1 do 5 let) 
Út 18. 12. Hravé prstíčky (tvoření
pro děti od 1 do 5 let)
St 19. 12. Malovaná písnička (pís-
ničky a tanečky pro děti od 1 do 5 let)
Čt 20. 12. Hravé prstíčky (tvoření
pro děti od 1 do 5 let)

Aktivity pro rodiče 
Pá 7. 12. Adventní tvoření pro ma-
minky od 10.00 – 12.00 hodin

Víkendové akce 
Ne 9. 12. nedělní tvořeníčko – výro-
ba mýdel od 14.00 – 16.00 hodin 
Ne 16. 12. Kouzelné vánoční od-
poledne pro děti s  pejsky od  15.00 
– 16.30 hodin 

Kurzy pro rodiče – nutné přihlásit se 
předem
Út 4. 12., Út 11. 12., Út 18. 12. Kurz
háčkování od 10.00 – 12.00 hodin

Poradenství, besedy, přednášky, 
workshopy – podrobnější Informace 
na plakátech
Čt 6. 12. Beseda první pomoci – Prv-
ní pomoc u běžných dětských onemoc-
nění (herna uzavřena)
Pá 7. 12. Laktační poradenství kaž-
dý pátek 12.00 – 14.00 hodin (nutné se 
přihlásit předem)

 Pá 7. 12. Harmonické šestinedělí – be-
seda pro rodiče od 17.15 hodin

Kroužky pro děti – každý týden do květ-
na 2019 (je nutné se přihlásit) 
 Pondělí Malý badatel 14.00 – 15.00 
hodin
 Úterý Kreativní kroužek 16.00 – 17.00 
hodin
 Čtvrtek Veselé pískání, zdravé dýchá-
ní 16.00 – 17.00 hodin
Pátek Montessori kroužek 16.00 – 
17.00 hodin

Aktivity pro seniory
 St. 5. 12., 12. 12., 19. 12. čas od 17.00 
– 18.00 hodin Rehabilitační CVIČENÍ PRO
SENIORY – Petrůvka

Canisterapie 
 Pondělí od  16.00 hodin – je určena 
pro děti, dospělé a seniory na objedná-
ní tel. č. 774 527011

Od pátku 21. 12. 2018 Zavřeno – Vánoč-
ní prázdniny

Rehabilitační cvičení pro seniory
Od ledna 2018 až do podzimu probí-

halo opět rehabilitační cvičení na Petrův-
ce pod vedením zkušené fyzioterapeutky
paní Ing. Lenky Procházkové. Toto cviče-
ní je velmi oblíbené a navštěvují je ženy,
ale i muži v seniorském věku z Petrůvky
a dojíždí i ze Slavičína.  

Těší nás Váš zájem o  cvičení a  bu-
deme rádi za další spolupráci v příštím
roce 2019.

Toto cvičení je financováno ze sociál-
ního fondu Zlínského kraje.

Rodinné a mateřské centrum

ní a robotiky ve Zlíně. Ve Slavičíně mů-
žete výsledky naší činnosti zhlédnout
každoročně v dubnu na přehlídce Sla-
vičínský šikula.

Děkujeme ještě jednou všem na-
šim podporovatelům za přízeň, která
umožňuje dětem rozvíjet jejich tech-
nické nadání a těšíme se na úspěšnou
spolupráci i v příštím roce.

Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.,
a Ing. Alois Kužela

Mikulášská nadílka
Středa 5. prosince 2018

od 10.00 hodin
Zábavné dopoledne s Mikulášem 

a jeho družinou. Na děti čeká miku-
lášské tvoření, hudba, hry, tanec…

Pokud chcete, aby Mikuláš pře-
dal Vašemu dítěti balíček, napište 
na něj jméno dítěte a předejte jej 

při příchodu do centra.
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Dne 22. prosince 2018 uplyne 30 let 
od úmrtí pana Vojtěcha GOLDBACHA. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkují syn Miroslav a snachy s rodinami.

Vše zmizí,
jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.

Dne 18. prosince 2018 uplyne již 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila 

paní Božena HÝBLOVÁ
y y py p

. 
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 24. prosince 2018 uplynou
3 roky od úmrtí paní Františky KŘENKOVÉ

p y

a v říjnu 2018 jsme si připomněli 10. výročí 
úmrtí pana Michala KŘENKA, 

oba ze Slavičína. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
vzpomínají dcera Helena s rodinou, 

syn Josef s rodinou.

Dne 13. prosince 2018 
uplyne 10 let od úmrtí pana 

Jaromíra KILIÁNA
p y

 z Bohuslavic nad Vláří.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Ludmila, dcery Jarmila

a Věra s rodinami a vnoučata.

Dne 14. prosince 2018 vzpomeneme
2. výročí úmrtí pana Lubomíra KALÍKA

p

ze Šanova. S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Jaroslava, dcera Alena

s manželem, dcera Jarmila s manželem,
vnuci Josef, Lubomír, Mathias, 

Natálie a Francesco.

V Z P O M Í N Á M E

Dne 30. prosince 2018 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana 

Emila URBANÍKA
ý
 ze Slavičína. S láskou 

a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka Ludmila 

a dcery Lenka a Soňa s rodinami.

Dne 11. prosince 2018 uplyne 5 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Martin HUŇA ze Slavičína. 

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují rodiče, sestra Alena s rodinou,

syn Martínek a ostatní příbuzní.

Dne 9. prosince 2018 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Antonín KOUBEK ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera a syn s rodinami, maminka
a sestra s rodinou.

Dne 31. prosince 2018 uplyne 15 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Jozef TRÚCHLY

y
 z Petrůvky. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti.

Dne 10. prosince 2018 uplyne 10 let 
od úmrtí pana Oldřicha LENGÁLA

p y
. 

S láskou na něj vzpomínají manželka,
děti, vnoučata a ostatní příbuzní.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 22. listopadu 2018 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky, paní
Miloslavy OCELÍKOVÉ

y y py p
 ze Slavičína. 

Dne 16. prosince 2018 vzpomínáme 9. výročí 
úmrtí jejího manžela, našeho tatínka,

dědečka a pradědečka, pana 
Rostislava OCELÍKA

p
 ze Slavičína. 

S láskou a úctou dcery Marcela, Ivanka
a Marie s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 20. prosince 2018 by se
dožil 65 let pan Ladislav JANÁČEK

y
. 

V červnu tohoto roku jsme si připomněli 
1. výročí jeho úmrtí. Za tichou vzpomínku

děkují manželka a děti.

Dne 30. listopadu 2018 uplynulo a dne
31. ledna 2019 uplyne 19 let, kdy nás navždy

opustili Zdeněk a Ivan KUNDEROVI. 
Stále vzpomíná maminka, bratři Jan a Petr.

Dne 15. prosince 2018 vzpomeneme 
7. smutné výročí úmrtí pana 

Ing. Václava TLUKY. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera

Věra a synové Jan a Ivan s rodinami.

Dne 18. prosince 2018 uplyne 15 let
od úmrtí pana Jaroslava REMEŠE. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
bratr Miroslav s rodinou.

Dne 16. prosince 2018 
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

paní Marie MĚRKOVÉ
ý

a v červenci 2018 jsme si připomněli 
45. výročí úmrtí pana Milana MĚRKY, 

oba ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 28. prosince 2018 uplyne 1 rok
od úmrtí paní Marie MAŇASOVÉ

p y

ze Slavičína. Dne 23. listopadu 2018 
by se dožila 90 let. 

S láskou a úctou vzpomínají
dcery Marie a Stanislava s rodinami

a sestra Jaroslava s rodinou.

Dne 4. prosince 2018
si připomeneme 35. výročí úmrtí 

pana Josefa SURÉHO
p

 ze Slavičína. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Anežka a dcery s rodinami.

Dne 10. prosince 2018 
vzpomeneme 1. smutné výročí chvíle, 

kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav ŠOPÍK

y y
 ze Slavičína. 

S láskou stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Dne 2. prosince 2018
si připomeneme 4. smutné výročí 

chvíle, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička,

prababička a praprababička,
paní Marie POLÁŠKOVÁ

p p p
 z Petrůvky.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ŘÍJEN
Zbyněk a Barbora Šimčíkovi – 
dcera Vanda
Martin a Lenka Schmiedlovi – 
dcera Anna
Martin a Naděžda Procházkovi – 
dcera Gabriela
Jan Vlažný a Zuzana Saňáková – 
syn Viliam
Josef Šandor a  Martina Starobová – 
dcera Ema
David a Eva Bibiana Lázničkovi – 
syn Kristián

ÚMRTÍ
 2. 10. 2018 Jarolím Hyžík, 72 let, 
                        Rokytnice
 5. 10. 2018 Josef Macek, 73 let, 
                        Slavičín
 8. 10. 2018 Ludmila Jandová, 75 let,
                        Slavičín
 8. 10. 2018 Amálie Růžičková, 99 let,
                        Slavičín
 8. 10. 2018 Petr Kozáček, 25 let, 
                        Slavičín
 14. 10. 2018 Ing. Marie Urbánková, 
                       58 let, Vrbětice

Dne 28. prosince 2018
vzpomeneme

13. smutné výročí úmrtí 
paní Ludmily BELŽÍKOVÉ

ýý
 z Hrádku.

S láskou a úctou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují

synové s rodinami.

Dne 4. prosince 2018
si připomeneme 1. smutné výročí

úmrtí paní Marie GUBISCHOVÉ z Divnic. 
S úctou a láskou vzpomínají

synové s rodinami a sestra s rodinou.

Dne 5. prosince 2018
uplyne 1 rok od chvíle, kdy nás

navždy opustil pan Arnošt FOJTÍK
yy

 z Divnic.
S láskou vzpomínají

děti s rodinami.

Dne 22. prosince 2018
uplynou 4 roky od úmrtí 

paní Boženy STRUHAŘOVÉ
y y

ze Slavičína.
S láskou a úctou

vzpomínají manžel František 
a dcera Jitka s rodinou.

Dne 5. prosince 2018
vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Jiřího BRAVENÉHO
ý

. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají manželka Růžena
a synové Jiří a Roman s rodinami.

Chtěli bychom touto cestou poblahopřát 
manželům Marii a Janu KOSTKOVÝM

p pp

ze Slavičína, kteří oslavili dne 8. listopadu
2018 diamantovou svatbu.
Přejeme jim hodně zdraví,

lásky a životního elánu. 
Diamanty jsou vzácné a drahé, 

ale vy dva jste ještě dražší a vzácnější.
Děti Pepa, Věra a Jana s rodinami,

vnuci a pravnuci.

Blahopřání

Poděkování
Město Slavičín podpořilo v roce 2018
sociální služby provozované Chari-
tou Slavičín.

Charita Slavičín děkuje zástupcům
města Slavičín za poskytnutí finanční
podpory z  rozpočtu města na posky-
tování sociálních služeb v roce 2018.
Zlínský kraj podpořil sociální služ-
by provozované Charitou Slavičín.

Charita Slavičín děkuje Zlínskému
kraji za  poskytnutí finanční podpory
v roce 2018.

PODPORA A ROZVOJ VYBRANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE  ZLÍNSKÉM 
KRAJI, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0
002776, Operační program Zaměst-
nanost (OPZ) 

Zlínský kraj poskytl finanční pod-
poru v rámci programu Podpora a roz-
voj vybraných sociálních služeb ve Zlín-
ském kraji službám Sociálně terapeu-
tická dílna Slavičín ve Štítné nad Vláří 
a Osobní asistenci Slavičín.

Z rozpočtu Zlínského kraje k zajiště-

IČO 270 52 907, tel. 775 709 773,
732 548 595

Výstavba probíhá z finančních pří-
spěvků občanů, firem a města.

Příspěvky je možno zaslat na sbír-
kový účet č.: 245743398/0300 nebo 
poštovní poukázkou na adresu: Výstav-
ba kaple, z. s., Mladotické nábřeží 419, 
763 21 Slavičín 

Členové spolku „Výstavba kaple Sla-
vičín-Hrádek“ chtějí informovat o vyu-
žití finančních prostředků, které byly 
získány za účelem výstavby od počát-
ku záměru a byly použity i na dokonče-
ní hrubé stavby vč. pilířů. Celkově pro-
investované náklady do této doby činí 
3 850 000 Kč.

Především chceme poděkovat všem
přispěvatelům jako je město Slavičín, 
firmy NTS Prometal, TVD – Technická 
výroba, Intec, Ekofiltr, soukromý země-
dělec J. Zemánek, RK FOBOS a řada dal-
ších drobných subjektů vč. příspěvků 
od soukromých podnikatelů a občanů 
našeho regionu, dokonce i mimo něj. 

Rovněž si vážíme příspěvků do poklad-
ničky v hrádecké kapli v kostele sv. Voj-
těcha a sv. Cecílie ve Slavičíně a drob-
ných darů věřících při mši v DPS Hrádek.

Děkujeme za  odborně provede-
nou práci  I. etapy firmou „Stavby 4K“
a v  II. etapě velmi náročných a  složi-
tých stavebních prací společností FISS
GROUP, vč. dobré spolupráce s firmou
DFH EGON, Vývařovnou Malaník Libor,
Elektro Chmela, rodinou Dufkových,
Osadním výborem Hrádek atd. Jsme si
vědomi, že bez součinnosti Vás všech,
kteří nás podporují, bychom nedosáh-
li dokončení hrubé stavby. Další plá-
ny do budoucnosti se týkají zhotovení
střešní konstrukce z lepených vazníků,
které bude opět závislé na finančních
prostředcích a nelze tuto práci zadávat
etapově, zakázka musí být kompletní.

Ještě jednou děkujeme všem pod-
porovatelům našeho záměru a  pře-
jeme krásné vánoční svátky a přízeň
i v roce 2019. 

Za členy spolku Vlasta Mudráková 

Výstavba kaple ve Slavičíně-Hrádku

ní dostupnosti sociálních služeb na úze-
mí Zlínského kraje pro rok 2018 byly
podpořeny naše další sociální služby:
Charitní pečovatelská služba Slavičín,
Centrum denních služeb Maják Slavi-
čín, Charitní pečovatelská služba Štít-
ná nad Vláří.

Z rozpočtu Zlínského kraje k zajiš-
tění priorit sociálních služeb na území
Zlínského kraje byla podpořena pro
rok 2018 Charitní pečovatelská služ-
ba Slavičín.



99

PL
A

C
E

N
Á

 IN
Z

E
R

C
E



1010 1010

PL
A

C
E

N
Á

 IN
Z

E
R

C
E

Do naší provozovny kovovýroby v areálu TVD v Rokytnici přijmeme zaměst-
nance na tuto pozici: 

Obsluha dlouhotočného automatu Manurhin s  řídicím systémem
FANUC
Obsluha CNC soustruhu s řídicím systémem FANUC

Požadujeme
Vzdělání:
SO, ÚSO se zaměřením strojírenství (znalost řídicího systému FANUC vý-
hodou) 
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace
Ostatní požadavky: Zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, ochota učit
se novým věcem

Nabízíme:
Práci s nejmodernějšími technologiemi ve stabilní české firmě
Možnost seberealizace a profesního rozvoje, zvyšování profesní kvali-

fikace v rámci firemního i externího vzdělávání 
13. plat dle výsledků hospodaření firmy 
Osobní konta ze sociálního fondu
Zajímavé finanční ohodnocení, další zaměstnanecké benefity (dotova-

né stravování, rekreace, rehabilitace, jazykové kurzy, bezúročné půjč-
ky, příspěvky na penzijní připojištění, apod.)

Kontaktní osoba:
Marek Kudelka, tel.: 577 051 709, mob.: 727 917 172

Písemné životopisy se sdělením, zda souhlasíte se zpracováním osobních
údajů pro účely výběrového řízení a  uložením Vašich dat do interní firem-j p y ý
ní databáze uchazečů, zašlete na adresu: marek.kudelka@pgimorava.cz



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.

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 začátečníky 
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 prosinec:  4. 12., 11. 
12., 18. 12. – korálkování

Poděkování
Děkujeme všem divákům, kteří si za-

koupili vstupenku na benefiční divadel-
ní představení „Kdes to byl(a) v noci?“ 
a přispěli tak na programy a aktivity 
Nadace Jana Pivečky. Velké poděková-
ní patří i všem dobrovolníkům a Měst-
skému infocentru Slavičín za velmi dob-
rou spolupráci. 

Nadace Jana Pivečky srdečně děku-
je městu Slavičín a všem svým dárcům, 

partnerům, příznivcům a dobrovolní-
kům za  podporu a  spolupráci v  roce 
2018. Děkujeme také všem, kteří v roce 
2018 finančně, materiálně nebo orga-
nizačně podpořili činnost nízkopraho-
vého zařízeni pro děti a mládež Kam-
Pak?. Všech forem spolupráce si velmi 
ceníme a vážíme. 

Projekt – „Nová příležitost, nové 
zkušenosti“

„Nová příležitost, nové zkušenosti“ 
je název projektu, který od září 2018 
realizuje Vzdělávací, sociální a  kul-
turní středisko při Nadaci Jana Piveč-
ky, o. p. s.

Projekt je určen pro osoby neza-
městnané déle než 5 měsíců a  záro-
veň ve věku 55 a více let a osoby dlou-
hodobě či opakovaně nezaměstnané, 
které se chtějí uplatnit na trhu práce. 
Dle dlouhodobých trendů v rámci Sla-
vičínska a Valašskokloboucka jsou oso-
by opakovaně nezaměstnané a osoby 
nad 55 let věku zvlášť ohroženou cílo-
vou skupinou na trhu práce. Obě tyto 
skupiny jsou vedené na ÚP v evidenci 
uchazečů o zaměstnání déle než 5 mě-
síců. I přesto, že celková nezaměstna-
nost ve Zlínském kraji měla v roce 2017 
klesající tendenci, úroveň nezaměstna-
nosti osob starších 50 let v roce 2017 
stoupala. Účast v projektu má účastní-
kům především pomoci překonat úska-
lí, se kterými se tato cílová skupina se-
tkává při hledání pracovního uplatně-
ní a umožnit jim získat pracovní zkuše-
nost u zaměstnavatelů.

Od října 2018 účastníci zahájili pro-
jekt vzdělávacími kurzy a poradenský-
mi programy „Počítačová gramotnost“, 
„Motivační poradenský program“ a „Se-
beprezentace na  trhu práce“. Účast 
na povinných aktivitách by měla iden-
tifikovat nejvhodnější druh práce a pra-
covní úvazek pro konkrétní osoby. Tak-
též získají nové znalosti a dovednosti, 
díky kterým budou připraveni například 
na pracovní pohovor na zprostředkova-
nou pracovní pozici, o kterou se budou 

ucházet a budou se do budoucna lépe
orientovat na trhu práce. Pro doplně-
ní kvalifikace či získání nové kvalifika-
ce byl některým účastníkům doporu-
čen na základě analýzy potřeb na trhu
práce rekvalifikační kurz. V prostorách
Nadace Jana Pivečky proběhl rekvalifi-
kační kurz „Počítačová gramotnost dle
sylabů ECDL“ a dvě účastnice absolvo-
valy rekvalifikační kurz „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky“
v Uherském Hradišti.  

Na závěr účastníci získají zaměstná-
ní na dobu 6 měsíců u spolupracujících
firem. Firmy, které účastníky projektu
zaměstnají, získají finanční prostředky

1. – 31. prosince 2018 
Rok českého exlibris 

Výstava knižních značek ze sbír-
ky Víťazoslava Chrenka u příležitosti 
100. výročí české grafiky a vzniku ČSR.

Výstavu je možné navštívit v půj-
čovní době městské knihovny, případ-
ně po domluvě na tel. 577 341 481.

Úterý 4. prosince 2018
Papu Papua – cesta za lidojedy 

Cestovatelská přednáška a fo-
toprojekce Tomáše Kubeše, fo-
tografa, novináře a cestovatele.

Zažijete dobrodružnou cestu
do doby kamenné za posledními li-
dojedy 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, 
poznáte stromové lidi i hrůzostraš-
né bojovníky kmene Huli. Sopky, 
korálové moře, nepřístupná místa, 
lidé z doby kamenné, to všechno Vás 
čeká na neuvěřitelné cestě do míst 
bez civilizace. 

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

Pondělí 10. prosince 2018
Vánoční nepečení s Pekla Nepekla

Workshop přípravy svátečních
dobrot ve  stylu raw stravování 
s paní Míšou Tokarčíkovou.

Naučíte se připravovat tradiční
cukroví v živé nepečené verzi z kva-
litních surovin. Budete seznáme-
ni s  méně tradičními ingredience-
mi, jako je irský mech nebo kokoso-
vá dužina z mladého kokosu či koko-
sový cukr. Těšit se můžete na  spo-

lečné tvoření. Odnesete si domů ne-
jen dobroty, které si společně vytvo-
říte, ale také recepty a rady. Kapacita
míst kurzu je omezena, účast je nutné
nahlásit předem do pátku 7. prosince
2018 na e-mail: knihovna@mesto-sla-
vicin.cz,  případně na tel. 577 341 481.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek: 
18.00 hodin, vstup volný.

 Úterý 11. prosince 2018
V ten adventní čas, pojďme tvořit zas!

Zveme zájemce k návštěvě adventní 
výtvarné dílny. Zde si mohou děti i do-
spělí vytvořit vánoční dekorace a drob-
né dárky z různých materiálů, případ-
ně získat tipy, jak si vyzdobit interiér
ve  svátečním stylu. Součástí akce je
výstava knih, inspirujících k vytvoření
vánoční nálady (např. knihy plné nápa-
dů na vánoční dobroty či výzdobu slav-
nostní tabule).

Připraveny budou jako každý rok 
dopisní papíry, na které můžete napsat
Ježíškovi svá knižní přání a také dárko-
vé poukazy na registraci do knihovny.
Na Vaše přání se můžete nechat zvěčnit
v našem veselém vánočním fotokoutku.
Dětské oddělení knihovny,
13.00 – 16.00 hodin.

Vzdělávací středisko Pokud patříte do jedné z výše uve-
dených cílových skupin a  máte zá-
jem o více informací o projektu, pro-
sím, kontaktujte nás. Bližší informa-
ce je možné získat na telefonním čís-
le 739 095 315 a 571 110 425, na e-
mailu nadace@pivecka.cz nebo osob-
ně na  adrese Horní náměstí čp. 111,
763 21 Slavičín.

Projekt je podpořen z  Evropské-
ho sociálního fondu, prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.

Městská knihovna v prosinci

Vánoce šťastné a veselé, 
z celého srdce Vám přejeme! 
Ať je rok 2019 pro Vás bohatý 
na zdraví, radost, pohodu 
a dobrou náladu – přejí pracovni-
ce městské knihovny.

Oznamujeme čtenářům 
a návštěvníkům, že v době mezi 
svátky (od 27. – do 31. prosince 
2018) bude knihovna uzavřena.

Přejeme všem našim partne-
rům a  spolupracovníkům i  všem
čtenářům Slavičínského zpravo-
daje hodně zdraví, štěstí, spokoje-
nosti a osobní pohody v roce 2019.
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Pěvecký sbor Cantare se svým dí-
lem zapojil do oslav naší stoleté repub-
liky. V sobotu 20. října 2018 uspořádal 
ve slavičínské Sokolovně koncert, jenž 
byl věnován právě tomuto krásnému 
kulatému výročí.

Na diváky, jež zcela zaplnili hlediš-
tě, čekal program lahodící nejen uchu, 
nýbrž i oku. Na úvod koncertu zazně-
la československá hymna ve vokálním 
provedení a po ní následovaly skladby 

Pěvecký sbor Cantare
oslavil sté výročí republiky

českých a slovenských autorů, sboro-
vých skladeb Eugena Suchoně, Petra
Ebena a Leoše Janáčka a také Morav-
ské dvojzpěvy Antonína Dvořáka v po-
dání dua sopranistek Martiny Šuráňo-
vé a Kláry Strnadové. Sólistky odměnil
kytičkou i slovem uznání muž nanejvýš
povolaný, na jeviště slavičínské Soko-
lovny dorazil sám „tatíček Masaryk“
s dcerou Alicí, které nepřekonatelným
způsobem ztvárnili manželé Nesázalo-
vi. Za jejich přítomnosti zazněly lidové
písně Teče voda, teče a Ach synku, syn-
ku, již si zanotoval s publikem i samot-
ný pan prezident. 

Další část koncertu nabídla divá-
kům ochutnávku z  tradičního reper-
toáru Pěveckého sboru Cantare. Za-
zněly spirituály i písně Johna Lennona,
Eltona Johna či hudba z filmu Lví král
se sólem Františka Šmotka. Po krátké

přestávce, kterou mohli diváci využít
k občerstvení, jsme se všichni přenes-
li o sto let do minulosti – do doby prv-
ní republiky. Zpěvačky i zpěváci se pře-
strojili do dobových šatů a díky elegan-
ci 20. a 30. let minulého století umoc-
nili atmosféru celého koncertu. V po-
dání komorního souboru Cantarečko
zazněly písně Jaroslava Ježka s texty
Jiřího Voskovce a Jana Wericha Svítá
a Život je jen náhoda. Koncert završily
písně pro období první republiky tak-
řka ikonické – Po  starých zámeckých
schodech, Česká písnička a  rozverná
Ať žije česká republika! z autorské díl-
ny Karla Hašlera.

Tento velký svátek jsme si užili s ra-
dostí i nadšením, neboť jsme ho mohli
oslavit tím, co máme rádi a co nás baví
a to je sborový zpěv. Velkou odměnou
nám byly spokojené a usměvavé tváře

posluchačů a rovněž pochvala od naší 
paní sbormistryně.

Děkujeme městu Slavičín za finanč-
ní podporu akce a náš dík patří také dal-
ším sponzorům, kterými byly Pekárna 
ORA a Vinotéka Janota.

Těšíme se na Vás při nejbližší příle-
žitosti na Adventním koncertě v neděli 
2. prosince 2018 od 18.00 hodin v kos-
tele sv. Vojtěcha a sv. Cecílie ve Slavi-
číně a ve středu 12. prosince 2018 na 
koncertě v Napajedlích.

Členové Pěveckého sboru Cantare

Během měsíce října v letošním roce 
jsme si připomněli významné událos-
ti, které proběhly před sto lety v sou-
vislosti se vznikem Československé 
republiky v říjnu 1918. Různá média, 

města i obce chtěly připomenout pro 
nás tak důležité události, které před 
sto lety znamenaly pro naše obyvatele 
radost a nadšení. Československo byl 
stát zrozený z hrůz první světové války. 

Konfliktu, jehož masovost a brutalitu
nikdo neočekával a jenž navždy změnil
celou Evropu. Rakousko-Uhersko zmi-
zelo v propadlišti dějin a na jeho úze-
mí vznikla řada nástupnických států. 

Rodiče, manželky i děti padlých vo-
jáků chtěli po vzniku Československa
připomenout odkaz svých blízkých,
a  proto společně stavěli pomníky,
které dodnes připomínají jejich úmr-
tí ve válce. Jsou to místa, která jsme
letos v říjnu s pietou navštívili.

Klub přátel historie Slavičínska
ve spolupráci s městem Slavičín při-
pravil několik akcí, jež měly připome-
nout konec Velké války a založení Čes-
koslovenska. První akcí ve spoluprá-
ci se skautským střediskem ve Slavi-
číně bylo slavnostní vysazení památ-
né lípy odpoledne 26. října 2018. Lip-
ka byla zasazena před budovou měst-

Sto let od založení Československé 
republiky a ukončení 1. světové války

ské knihovny. Hlavní projev měl sta-
rosta města Ing.  Jaroslav Končický
a  za Klub přátel historie Slavičínska
Mgr. Tomáš Chmela. O příjemnou at-
mosféru se postarala Hudecká muzi-
ka ZUŠ Slavičín. Ke zdaru akce výbor-
nou organizací přispěla paní Bc. Ma-
rie Studeníková, vedoucí infocentra.
Ze zahrady jsme se přesunuli do měst-
ské knihovny, která v prostorách gale-
rie uspořádala vernisáž výstavy s ná-
zvem 100. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky v ilustracích Zdeňka Bu-
riana. Na  výstavě mohli návštěvníci
zhlédnout kopie děl tohoto proslu-
lého malíře, kde zachytil výjevy z bi-
tev první světové války a také hrdin-
ské činy československých legioná-
řů. Průvodní slovo měl autor výstavy
pan Josef Ptáček a hudební doprovod
moc hezky zajistila skupina Retrotet.

O den později v  sobotu 27. října 
2018 jsme byli pozváni na pietní vzpo-
mínkovou akci do Nevšové. Program
začal zádušní mší svatou v kapli a ná-

Autor fotografií: Josef Floreš



Minulý měsíc probíhaly v celé naší
republice oslavy 100 let vzniku Česko-
slovenské republiky a také pietní vzpo-
mínkové akce u příležitosti ukončení 
první světové války. I v Nevšové byla 
v sobotu 27. října 2018 důstojně uctě-
na tato významná událost a památka 
občanů Nevšové padlých během první 
světové války. Pietní akt byl zahájen 
Mons. Marianem Dejem v 13.30 hodin 
zádušní mší svatou v místní kapli, od-
kud se po skončení mše vydal za do-
provodu dechové hudby Dúbravanka 
z Valašských Klobouk slavnostní prů-
vod k pomníku padlých. Ten byl před 
90 lety postaven ve středu obce jako 
trvalá upomínka na válečné oběti. Zde 
po  vztyčení vlajky a  po  zaznění pů-
vodní československé hymny probě-
hl samotný pietní akt – kladení věn-
ců, znovuvysvěcení pomníku a zasaze-
ní pamětní lípy. Pan Ing. Pavel Hrbá-
ček ve svém proslovu připomněl vá-
lečné události i útrapy, které postih-
ly občany obce. Připomněl těžký život 
v Nevšové během války, kde z 670 oby-
vatel narukovalo do  bojů 140 mužů 
ve věku od 18 do 50 let a 30 mužů v ní 
položilo svůj život. Zůstalo po nich cel-
kem 38 sirotků. Další velmi zajímavá 
fakta je možné si přečíst v publikaci 
„I. světová válka v dějinách Nevšové“, 

Oslavy stého výročí v Nevšové

kterou odborně a poutavě sepsal a do-
plnil dobovými fotografiemi Ing. Pa-
vel Hrbáček. Děkuji všem organizáto-
rům, zúčastněným a přibližně stovce
diváků, které neodradilo ani sychra-
vé podzimní počasí zúčastnit se této
ojedinělé akce.

Mgr. Naďa Zemánková

Dovolte mi abych, touto cestou 
poděkoval panu Jiřímu Havlínovi 
z Hrádku za nádherně nachystanou 
výstavu ke stému výročí vzniku naší 
republiky, která probíhala v místnosti 
osadního výboru. Doložené fotogra-
fie nás přenesli o sto let zpět a dali 
tak zavzpomínat na tento významný 
okamžik. Perličkou celé akce byla i na-
chystaná fotografická alba, v  nichž 
bylo možno porovnat budovy a ob-
jekty ve stavu před sto lety a nyní. Je 
potřeba si takovýchto lidí vážit, ne-
boť už je mezi námi málo těch, kte-
ří dokáží obětovat svůj čas ku pro-
spěchu a radosti ostatních a zacho-
vat tak vzpomínky pro budoucí ge-
nerace. Samotný závěr výstavy od-
troubením večerky na  trubku v po-
dání pana Pokorného byl vrcholným 
zážitkem celé akce.

Za nadšené a spokojené občany 
Libor Juřík, starosta SDH Hrádek 

Poděkování za výstavu 
k výročí republiky

Autor knihy PhDr. Ladislav Slámečka (třetí zprava) se členy Klubu přátel historie 
Slavičínska a zástupci Československé obce legionářské.

Oslava konce 1. světové války a vzniku Československa v Hrádku na Vlárské dráze, 
která se konala v neděli 28. října 2018. 

sledně jsme v  průvodu šli k  památ-
níku padlých vojáků v 1. světové vál-
ce. Bylo to příjemné setkání občanů
z Nevšové, ale i návštěvníků. O vzpo-
mínkové akci vychází v tomto zpravo-
daji samostatný článek.

Klub přátel historie Slavičínska
spolu s městskou knihovnou připravili
v neděli 11. listopadu 2018 v 11.00 ho-
din v galerii knihovny křest nové kni-
hy – Legionáři slavičínské farnosti. Au-
torem knihy je PhDr. Ladislav Slámeč-
ka. Kniha vychází v edici Kapitoly z his-
torie Slavičínska u příležitosti ukonče-
ní Velké války a ke 100. výročí založe-
ní Československé republiky. Průvod-
ní slovo měla Mgr.  Gabriela Klabač-
ková, vedoucí knihovny. Hlavní pro-
jev přednesl autor knihy PhDr. Ladi-
slav Slámečka a nově zvolený staros-
ta města Mgr.  Tomáš Chmela. Kmo-
try knihy se stali Ing. Miroslav Kad-

lec, předseda KPHS, a Mgr. Miroslav 
Maňas za  Československou obec le-
gionářskou. Na vydání knihy přispě-
lo město Slavičín grantem, za což náš 
klub moc děkuje.

Na křest nové knihy přímo navázala 
přednáška Tomáše Heczka, člena na-
šeho klubu, pod názvem Co dělal Váš 
(pra)dědeček před 100 lety, aneb Vel-
ká válka v životě slavičínské farnosti. 
Přednáška se konala v úterý 20. listo-
padu 2018 ve spolupráci s městskou 
knihovnou a byla velmi zajímavá. 

Miroslav Kadlec, 
za Klub přátel historie Slavičínska 

Město Slavičín děkuje firmě SV 
Kroutil za  darování pamětní desky, 
Službám města Slavičín za pomoc při 
vysazení lípy, skautům ze slavičínské-
ho střediska A. B. Svojsíka a Hudecké 
muzice ze ZUŠ Slavičín.
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1. 12., Divnice
Rozsvícení vánočního stromu
1. 12., Hrádek
Rozsvícení vánočního stromu
2. 12., kostel sv. Vojtěcha a sv. Cecílie
Adventní koncert Pěveckého sboru
Cantare
3. 12., Sokolovna
Vánoční koncert Bohuš Matuš
5. 12., Orlovna
Mikulášské odpoledne
8. 12., Nevšová
Rozsvícení vánočního stromu
8. 12., odjezd od radnice 8.00 hodin
Adventní zájezd Olomouc
9. 12., Sokolovna
Divadlo (nejen) pro děti
12. 12., Sokolovna
Kluby zdraví
14. 12., Sokolovna
Adventní koncert ZUŠ
21. 12., Sokolovna
Benefiční koncert ZŠ Vlára
22. 12., Sokolovna
Divadlo (nejen) pro děti
26. 12., Sokolovna
Štěpánský kotárfest
27. 12., radnice
Zpívání na schodech
31. 12., Sokolovna
Silvestr se Sváťou (Sváťovo dividlo)

Připravujeme:
 11. 1. vernisáž výstavy fotografií An-
tonína Kostky KRAJINY KARPAT
12. 1. Farní ples
19. 1. Valašský bál
26. 1. Ples města

Kalendář akcí Srdečně vás zveme na tradiční

Rozsvícení
vánočního stromu

v Nevšové 
v sobotu 1. prosince 2018

v 15.30 hodin
Program 

 vystoupení dětí z MŠ a žáků 
mikulášská nadílka

tradiční „svařák“ a perníčky
ohňostroj 

Zveme Vás na slavnostní

Rozsvícení
vánočního

stromu v Divnicích, 
v sobotu 1. prosince 2018

od 17.00 hodin.
Kulturní program 

a občerstvení zajištěno.
Akce je finančně 

podpořena městem Slavičín.

Srdečně zveme
všechny 

spoluobčany na

Rozsvícení 
vánočního

stromu 
v Hrádku

v sobotu 8. prosince 2018
od 16.00 hodin.
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Vánoce ve slavičínské 
farnosti – sváteční 
bohoslužby ve farním
kostele

24. 12. – Štědrý den – 22.00
25. 12. – 7.15; 9.15; 11.00
26. 12. – 7.15; 9.15; 
31. 12. – 15.00
  1. 1. – 7.15; 9.15; 11.00

Rychle a barevně
výstava obrazů MgA. Daniela Šenkeříka
30. listopadu 2018 – 6. ledna 2019
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 30. listopa-
du 2018 od 16.00 hodin.
Galerie Městského infocentra Slavičín, Mlado-
tické nábřeží 849

Městské infocentrum Slavičín Vás srdečně
zve na vánoční

Zpívání na schodech
ve čtvrtek 27. prosince 2018 od 17.00 hodin, 
před slavičínskou radnicí
Vystoupí: Slavičínské cérky a DH Veselanka

Poděkování
Kuželkářský klub Slavičín provozuje

svoji činnost díky finanční podpoře for-
mou dotačního programu města Slavi-
čín „Podpora sportovní a tělovýchov-
né činnosti v roce 2018“. Velmi si váží-
me této podpory kuželkářského spor-
tu ve Slavičíně a touto cestou městu
Slavičín děkujeme.

Domácí zápasy v prosinci 2018:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Kelč, sobota
1. 12. 2018, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KK CAMO Slavi-
čín A, sobota 8. 12. 2018, 16.00 hod.
 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 pre-
zentace v prostorách kuželny, informa-

ce na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptá-
ček www.kkslavicin.cz

Přejeme Vám příjemné prožití svátků 
vánočních, v novém roce hodně úspě-
chů jak v pracovním tak osob-
ním životě.
Děkujeme všem institucím,
firmám i  jednotlivcům, kte-
ří podporují činnost 
Kuželkářského klubu Slavi-
čín a těšíme se na další spo-
lupráci s Vámi v roce 2019.

Kuželkářský klub
Slavičín
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TVD – Technická výroba, a.s.
Rokytnice 203

Do našeho kolektivu přijmeme
pracovníka na tuto pozici: 
REFERENT INVESTIČNÍHO
ODDĚLENÍ 

Pracovní náplň
 Řízení investičních stavebních akcí 
ve společnosti
 Stavební řízení vč. projednávání 
s dotčenými orgány
Projednávání DOV s  externími 
dodavateli
 Inženýrská činnost
 Technický dozor investora
 Kontrola rozpočtů investičních 
stavebních akcí

Požadujeme
 ÚS, VŠ vzdělání zaměření sta-
vebnictví
 Praxi v oboru
 Ochotu dále se vzdělávat, aktiv-
ní přístup
 Samostatnost
Výhodou je zkušenost v řízení sta-
veb a tvorbě rozpočtů

Nabízíme
 Možnost dalšího vzdělávání
13. plat dle výsledku hospoda-
ření firmy
 Příspěvek na stravování
 Příspěvek penzijní připojištění
 Osobní konta ze sociálního fondu 
 Bezúročné návratné půjčky ze so-
ciálního fondu
 Vlastní rekreační zařízení
Práci ve stabilní české společnosti 

Nástup: možný ihned
Bližší informace: tel.: 775 580 243
Zájemci o práci v naší společnosti za-
šlete písemně životopis na  adresu 
personalni@tvd.cz se sdělením, zda 
souhlasíte se zpracováním osobních 
údajů pro účely výběrového řízení 
a  uložením Vašich dat do interní fi-
remní databáze uchazečů.

Naši kapři jsou jako vepři 

Prodej
vánočních kaprů

21. – 22. 12. 2018 od 6.00
do vyprodání zásob

Slavičín, ul. Osvobození (u Sokolovny)
Kontakt: kaprsokolovna@seznam.cz

Autoservis 
a pneuservis Svoboda

nově otevřeno!
Družstevní I/247, areál bývalého 

družstva – Hrádek
tel.: kontakt: 737 508 148.

Vojenský technický ústav, s. p.,
hledá pro o. z. VTÚVM Slavičín
vhodného kandidáta na pozici
technický zaměstnanec
Očekáváme:
Uživatelská znalost práce na PC
Relevantní zkušenosti a orien-
tace v elektrotechnice
Schopnost samostatné práce
Ochota profesního rozvoje
Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání – elektrotech-
nický směr
Platná vyhláška č. 50/1978 
Sb., § 6
Zkušenosti s  návrhem a  reali-
zací elektrických obvodů velkou
výhodou
Znalost AJ – schopnost číst tech-
nickou literaturu
Řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme:
Zázemí stabilní společnosti.
Pracovní poměr na dobu neurči-
tou, pružnou pracovní dobu.
Týden dovolené navíc.
Příspěvek na stravné a na pen-
zijní pojištění.
Nástup možný od 1. 3. 2019.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, za-
šlete nám Váš životopis nejpozději
do 31. 1. 2019 na e-mail: 
miroslava.kuzelova@vtusp.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni
do užšího výběrového řízení.

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na pooččkání 
ateliéroové foto dětí, rodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů nnaa počkání 
převod VHS na DVD--CCD 
prodej ffotoalb
fotovideo 
mnoho dalších služebb

Pondělí – ppátek: 9.00 – 16.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. MMasaryka 141, 
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy 
Video Makeer

Restaurace Záložna přijme 
brigádnici  na   umývání  nádo-
bí a do obsluhy přes víkendy.
Tel.: 577 342 315.

LaserGame
Oddíl skautů Orli vyrazil na dru-

hý ročník akce, která z minula slavi-
la úspěchy. Rozvázání kontaktu s ne-
přítelem loupáním? Opona? Kruhová 
obrana? Černá taktika? Pro mnohé to 
neznámé pojmy. Ale ať je jejich reál-
ný význam jakýkoli, tak kluci si měli 
možnost nasimulovat ubránit si svoji 
část teritoria a zjistit, že úspěch tkví 
ve spolupráci a týmu, který je scho-
pen komunikovat a že slabší jedinec 
je bez podpory ostatních ztracen. 
Ve  skautingu je hra prostředkem 
k porozumění – zbraně jsme odloži-
li, ale to porozumění zůstalo, stejně 
tak jako naše přátelství…

Skauti se zúčastnili oslav výro-
čí republiky

Dne 26. října 2018 jsme jako 
skautské středisko byli přítomni pa-
mátnému vysazení lípy před budovou 
městské knihovny a oslavili jsme tak 
sté výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. Skauti jsou za-
stánci masarykovských hodnot a sto-
jí dlouhodobě a nezlomně na  stra-
ně demokracie, Pravdy a Lásky. Vě-
říme, že nová lipka ve Slavičíně bude 
svědkem dalšího století jeho trváním 
a naši skauti a skautky se tak symbo-
licky mohli stát součástí historie na-
šeho města.

Dne 28. října 2018 skauti polo-
žili věnce k pomníku obětem světo-

Ze skautského kotlíku

vé války v Hrádku. Víme totiž, že svo-
boda nevzniká sama od sebe, ale byla, 
bohužel, vystavěna na bedrech mnoha 
obětí, jejichž památku jsme uctili ale-
spoň pietou.

Poděkování městu Slavičín
Děkujeme městu Slavičín za finanč-

ní podporu pronájmu kluboven a akce 
Drakiáda. Tato podpora nám umožňu-
je snadněji plnit jeden z cílů – výchova 
odpovědných občanů města.
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Kdo chce hrát tuto hru dobře, musí 
se naučit přemýšlet. Je to souboj moz-
ků, které musí naplno pracovat i něko-
lik hodin. Aby to šachista vydržel, je
vhodné mít i fyzičku. Proto se dopo-
ručuje kombinovat šachy s jiným, fy-
zicky náročnějším sportem.

Slavičínští muži z  družstva „A“, 
kde několik partií hrály i děti, obhájili
loňské 5. místo v Krajské soutěži – vý-
chod. Nejvíce bodů získali Pavel Křek
(7,5) a Ondra Fibich (5,5). Náš šacho-
vý oddíl přihlásil do regionálním pře-
boru ještě družstvo B i C.

Žáci zahájili sezónu krásným 2. mís-
tem v Krajské soutěži starších žáků
ve  Starém Městě a  postoupili tím
do Krajského přeboru. Maximálního
počtu 7 bodů za všechny vyhrané par-
tie dosáhl ze slavičínského týmu Petr
Hofschneider.

Za necelý měsíc zaznamenal náš Ša-
chový kroužek další úspěch – na turna-
ji 1. Vasto tour v Karolince získal krás-
né 2. místo Honza Pfeifer, když jej po-
razil jen borec z Trenčína.

Poněkud kuriózní situace se ode-
hrála na  turnaji Okresní žákovské
ligy ve  Zlíně-Malenovicích, kterého
se účastnily i  děti z  jiných regionů.
Naši dva borci Honza Pfeifer a Tom
Hofschneider na  sebe narazili v  zá-
věrečné partii. Vítězství v této partii
by jednomu i druhému stačilo k zisku

3. místa. Oba však proti sobě tvrdě
bojovali až do „holých“ – samotných
králů a společná remis už na medaili
nestačila ani jednomu z nich. V kate-
gorii starších žáků, v níž soutěžilo 27
závodníků, skončil Tom celkově čtvr-
tý a Honza šestý.

Kdo z dětí chce rozvíjet mozkové 
buňky, může se přihlásit do Šachové-
ho kroužku na DDM. Začátečníci se
učí ve středu od 15.00 hodin, ostatní
od 16.00 hodin.

Děkujeme městu Slavičín za  fi-
nanční podporu Šachového krouž-
ku i oddílu, díky ní mohou děti jezdit
na turnaje. Josef Sviták

Senior bez nehod

Šachy, hra královská

Článek je publikován
v  rámci projektu Vytvo-
ření komunitního plánu
na  území ORP Luhačovi-
ce r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.

0/16_063/0006588.
Senior bez nehod je projekt na zvý-

šení bezpečnosti seniorů v  dopravě.
Jedná se o osvětový neziskový projekt,
který probíhá v letech 2018 a 2019, je-
hož cílovou skupinou jsou lidé star-
ší 65 let.

Hlavním cílem projektu je snížení
nehodovosti seniorů a rozšíření pově-
domí o této problematice; seznámení
se se specifiky chování seniorů v pro-
vozu a doporučení opatření, které při-
spívají ke zvýšení jejich bezpečnosti ne-
jen na silnicích; představení potenciálu

moderních asistenčních systémů mo-
torových vozidel; připomenutí pravi-
del silničního provozu pro řidiče, cyk-
listy a chodce; upozornění na zdravot-
ní omezení vyplývající z věku účastníka 
silničního provozu; informování o ved-
lejších účincích léků a dalších riziko-
vých faktorech.

Projekt probíhá formou turné 
po celé České republice. V rámci pro-
jektu se uskuteční 300 edukativních 
přednášek formou divadelních scének 
spojených s odborným výkladem a au-
diovizuální prezentací. Součástí těch-
to představení bude i hlasovací zaří-
zení v publiku, díky němuž se senio-
ři budou moci interaktivně zapojovat 
při vývoji děje.

Senioři jsou v  silničním provozu 
ve srovnání s ostatními věkovými sku-
pinami nadprůměrně ohrožení. V roce 
2015 tvořili senioři v celkové populaci 
České republiky 17,3 %, přičemž jejich 
podíl na počtu obětí dopravních nehod 
dosáhl 25 %. Očekává se, že v roce 2030 
bude až 30 % populace starší 65 let.

Zvláště alarmujícím faktem jsou fa-

tálnější následky nehod seniorů. Dle 
statistik skončí nehoda jedince ve věku 
65 – 74 let s dvakrát vyšší pravděpodob-
ností jako smrtelná než u osob ve věku 
30 – 49 let. U osob starších 74 let je tato 
pravděpodobnost až čtyřikrát vyšší.

Seniory ohrožuje jejich zvýšená
fyzická zranitelnost a  také postupný 
úbytek psychických a fyzických schop-
ností. Nejohroženější jsou senioři jako 
cyklisté, výrazně méně nebezpečí jim 
hrozí při přepravě automobily. Obec-
ně jsou osoby ve věku nad 65 let dva-
krát více vystaveny riziku úmrtí při do-
pravní nehodě, od 75 let toto riziko vý-
znamně narůstá.

Kampaň Senior bez nehod cílí
i na mladší ročníky, jsou pravidelně in-
formováni o tom, jak se ke starším oso-
bám v silničním provozu správně cho-
vat. Nejde jen o bezpečné jednání, ale 
i o vstřícnost a vzájemnou slušnost. Sil-
nice jsou společenské prostředí, kde by 
měla být zachována alespoň základní 
pravidla etiky a etikety.

Tento projekt je financován z fon-
du zábrany škod České kanceláře po-

jistitelů.
Součástí projektu je i mediální kam-

paň – TV, rádio, tisk, internet. Kampaň
není zaměřena jen na seniory v roli ři-
diče, ale i na chodce, cyklisty a cestují-
cí prostředky hromadné dopravy. Tvá-
řemi projektu a kampaně jsou herečka
Jaroslava Obermaierová a herec a zpě-
vák Jiří Štědroň.

Kontaktní osoba: Jiří Šlachta, pro-
dukční projektu, tel: 725  429  796,
email: info@seniorbeznehod.cz.

Mgr. Petra Stolaříková, komunitní 
plánování sociálních služeb

Orlové navštívili Olomouc i bývalého 
slavičínského faráře Strnada

Po  vlastech moravských se opět
letos vydal Klub Orla, jehož členům
na to přispělo město Slavičín. Navští-
vili jsme Olomouc a zdejší překrásnou
katedrálu sv. Václava. Díky ochotnému
průvodci jsme se dostali i do podzem-
ní krypty, která byla pro některé z nás
velkým zážitkem. Slavičínští Orlové se
také vydali navštívit kněze Miroslava
Strnada, který byl ze Slavičína přelo-
žen do Malenovic. Vede se mu dobře,
na město a farníky vzpomíná v dobrém.

Orelská jednota také stále za-

jišťuje zázemí pro cvičení maminek 
s dětmi i kondiční cvičení žen. První 
se koná každou středu od 16.15 ho-
din, cvičení pro ženy pak v  pondě-
lí od  17.30 hodin a  ve  čtvrtek od 
18.30 hodin. Přijďte se protáhnout, 
nemusíte být členem Orla! Velký zá-
jem je stále o badminton v prostorách 
Orlovny, která je vybavena speciálním 
kobercem. Badminton i činnost Orla 
finančně podporuje město Slavičín, 
za což velmi děkujeme.

Orel Slavičín

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Petr Zemčík oznamuje, že ve dnech 4. – 10. prosince 2018
neordinuje. Zastupuje MUDr. Tereza Gottfriedová.
MUDr. Roman Überall oznamuje, že ve dnech 10. – 14. prosince 2018 
neordinuje. Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková na poliklinice. 

Zveme všechny seniory 
a veřejnost do Městské knihovny
Luhačovice, přízemí, 4. 12. 2018 

ve 14.00 hodin na divadelní
přednášku zaměřenou 

na bezpečnost seniorů v dopravě, 
vstup zdarma.
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obyvatel Slavičína s úsměvem na  rtu
vzpomenete na  minulý rok, kdy jste
mohli v ulicích našeho města potkat
krásně vánočně osvětlený hasičský
vůz. Anebo taky už z dálky slyšet vá-
noční koledy. Vaše ohlasy na  „naši“
vánoční Avii nás nenechaly chladný-
mi, a proto se i letos v prosinci může-
te těšit na krásně se linoucí tóny ulice-
mi z blikajícího auta. Budeme projíždět
pravidelně, vždy ve středu a v sobotu.

A  abyste nás opravdu všichni vi-
děli, zde je náš „Hasičský jízdní řád“
a naše zastávky, na  kterých budeme
stát cca 10 minut, poté přejedeme
na další zastávku.

Hasičská vánoční Avia
v ulicích města

Ples města pro dobrou 
věc, pro dobrý pocit

 Sobota 1. 12., 15. 12., 22. 12., 29. 12.
Středa 5. 12., 12. 12., 19. 12., 26. 12.
- 17.00 u vánočního stromu na Hor-
ním náměstí
- 17.20 sídliště Malé Pole (ulice Druž-
stevní u domu č. 669)
- 17.40 budova 1. stupně ZŠ Slavi-
čín-Vlára 
- 18.00 ulice Ševcovská (u bývalé ma-
teřské školy)
- od  18.20 do  19.00 hodin projede-
me městem
Na každé zastávce v termínech 15. 12., 
19. 12. a 22. 12. 2018 se můžete zahřát 
výborným horkým svařákem, který pro
Vás s sebou povezeme.

Těší se parta nadšenců SDH Slavičín

V listopadu jsme nelenili už po-
čtvrté. Dovolte nám poděkovat naše-
mu městu, orelské jednotě a městské
knihovně za dlouhodobou spolupráci a
poskytnutí zázemí festivalu. ZUŠ Slavi-
čín v čele s paní učitelkou Petrou Pon-
czovou, pod jejímž vedení studenti vy-
tvořili unikátní expozici. Všem vystu-
pujícím, kteří neváhali obětovat svůj
čas a energii, aby přiblížili své život-
ní cesty návštěvníkům. Vítkovi Zem-
číkovi za vytvoření vizuálu, jenž ma-
lému festivalu může závidět i kdejaké
západní velkoměsto. Dobrovolníkům,

Bujaré silvestrovské veselí před-
znamenává nadcházející plesovou se-
zonu. V ní nás čeká obvyklá porce tra-
dičních plesů a v  této nabídce samo-
zřejmě nebude chybět reprezentač-
ní ples města Slavičína, tentokrát na-
zvaný Ples pro dobrou věc, pro dob-
rý pocit. Ponese se v  charitativním 
duchu a  jeho hlavním tématem bude 
propagace a podpora dárcovství krve. 
„Rozhodli jsme se pro toto téma přede-
vším proto, že potenciálním příjemcem 
krve se může stát kdokoli z nás. Všich-
ni jsme účastníci silničního provozu, při-
jmout krev často musí i vážně nemocní 
pacienti všech věkových kategorií,“ po-
pisuje hlavní důvody Bc. Marie Stude-
níková, vedoucí městského infocentra. 

Výtěžek plesu bude věnován Trans-
fúznímu a hematologickému oddělení
Krajské nemocnice Tomáše Bati. Účast
na plese přislíbila primářka tohoto od-
dělení MUDr. Jana Pelková, která má
o  využití daru jasnou představu, po-
slouží ke zkvalitnění komfortu a záze-
mí pro samotné dárce krve.

Návštěvníky plesu bude celým ve-
čerem provázet hudba skupiny Black
Rose Band. Profesionální taneční vy-
stoupení obstarají zástupci Taneční
školy A. a A. Mědílkových ze Zlína a spe-
ciálními hosty večera budou herec Ro-
man Vojtek a muzikálová zpěvačka Pe-
tra Vraspírová. 

Ples města pro dobrou věc, pro dob-
rý pocit se uskuteční v sobotu 26. led-
na 2019 od 20.00 hodin v sále Sokolov-
ny Slavičín. „Věříme, že program plesu 
i jeho charitativní zaměření osloví širo-
kou veřejnost, a celá akce tak pomůže 
dobré věci a dodá dobrý pocit všem, kte-
ří přispějí,“ dodává hlavní pořadatelka
plesu Marie Studeníková.

Předprodej vstupenek bude probí-
hat v lednu 2019 v Městském infocent-
ru Slavičín, Mladotické nábřeží 849, tel.
577 342 251, 737 751 874, e-mail: kul-
tura@mesto-slavicin.cz.

Jitka Pfeiferová,
Městské infocentrum Slavičín

bez nichž bychom si nikdy sami nepo-
radili. Příchozím, fanouškům a dlouho-
letým (nejen finančním) podporovate-
lům. Jen díky vám může Neleň fungo-
vat v tak vysokém formátu a tempu.
Dovolte mi letos poprvé veřejně oce-
nit také organizační tým Neleň!, kte-
rý do příprav dává léta mnohé své ví-
kendy na úkor osobních aktivit, aby
jednoduše udělal radost jiným. Věří-
me, že se veškeré úsilí potká znovu i
v roce 2019 na 5. ročníku. Děkujeme!

Akci finančně podpořilo město
Slavičín.

Za organizační tým
Ivana Častulíková ml.

Neleň! Díky!

Redakce Slavičínského zpravodaje přeje svým čtenářům 
příjemné prožití vánočních svátků.


