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před nedávnem jsem se vrátil z Bosny, kde
jsem na pozvání společnosti Člověk v tísni
a České rozvojové agentury konzultoval projekty spolupráce mezi tamními městy a českou vládou. Co jsem si z toho vzal? Určitě propastný rozdíl v úrovni veřejných služeb. Zatímco slavičínský systém nakládání s odpady je poměrně solidní (až na to věčné připomínání základů třídění, které někteří nerespektují), v Bosně je teprve v počátcích.
I jiné veřejné služby, pro příklad uvádím dopravu či bezpečnost, máme na neskonale vyšší úrovni. Naše nově zrekonstruovaná policejní

služebna je toho zářným důkazem. Její budoucnost je však přesto ohrožena kvůli záměru ji zrušit a změnit ji na policejní stanici. S tím se nehodlám smířit, neboť tento krok jen otevírá dveře dalšímu snižování počtu policistů ve Slavičíně. I přesto jsem se setkal s nařčením, že bojem
za zachování obvodního oddělení si jen „honím
triko“. Vedení města však musí navzdory nepochopení jednotlivců vyčerpat všechny prostředky.
Chceme přece pro Slavičín uhájit status spádového centra našeho regionu se všemi veřejnými službami, které zde po mnoho let máme.
Dojde-li ke zrušení obvodního oddělení v našem

městě, tak už se nám do Slavičína nikdy nevrátí.
Personální stav, který tu několik let tolerujeme,
rozhodně neodpovídá tomu, co by měla policie
v tak velkém regionu zabezpečovat. Jde o pouhé provizorium a Slavičín si podle mého názoru
zaslouží plně obsazené noční hlídky.
Místo rušení obvodního oddělení policii nabízíme již od února nové formy spolupráce a náboru. Zatím bez většího zájmu vedení policie.
Budova ve Slavičíně je krásně zrekonstruovaná, tak proč do ní nepřivést například někoho
ze Zlína, když tam můžou být budovy plné policistů-úředníků?
Váš starosta Tomáš Chmela

Beneﬁční večer pro Nadaci Jana Pivečky
Nedožité 100. narozeniny Jana Pivečky si letos připomíná
slavičínská Nadace Jana Pivečky, a proto na tradičním beneﬁčním večeru věnovaném nadaci i tomuto slavnému rodákovi vystoupí známý zpěvák Martin Chodúr, vítěz prvního ročníku soutěže Česko Slovensko hledá Superstar. Role předskokana se na večeru ujme slavičínský Pěvecký sbor Cantare. Akcí
bude provázet známý rozhlasový moderátor Jiří Kokmotos.
Město Slavičín a Nadace Jana Pivečky zve své příznivce
i fanoušky kvalitních hudebních zážitků ve čtvrtek 24. října
do sálu Sokolovny, začátek je v 18.00 hodin. Předprodej vstupenek probíhá v Městském infocentru Slavičín.
Akce se koná v rámci Dne seniorů, který byl podpořen z projektu Slavičín přátelský seniorům ze zdrojů Ministerstva práce
a sociálních věcí.í
O životě Jana Pivečky, významného slavičínského rodáka,
se dozvíte více v článku na straně 10 v tomto čísle zpravodaje.
(jip)

Co se přes léto opravilo? Fasáda na ZUŠ i zázemí Sokolovny
žitější rekonstrukce se uskutečnila na druhé budově městské nemocnice, která dřív sloužila jako
porodnice a dnes funguje jako lůžkové oddělení
následné péče. Za plného provozu na ní byla vyměněna střešní krytina, takže už do budovy nezatéká.

Léto skončilo
a s ním i období rekonstrukcí. Opravovalo se tradičně i ve Slavičíně. Centrum města
je opět hezčí díky nové fasádě, která ozdobila budovu Základní umělecké školy. Akce „ZUŠ – rekonstrukce fasády“ byla spoluﬁnancována Zlínským krajem. Z Fondu Zlínského kraje bude poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč.
Fasáda byla v špatném stavebně-technickém
stavu. Její rekonstrukcí došlo k obnově historicky
hodnotné fasády na budově, která je památkou
místního významu.
Možná okem nepostřehnutelná, ale o to důle-

Lepší povrch ze zámkové dlažby dostal také
chodník vedoucí po Mladotické ulici, která spojuje Hrubé Pole se Šabatcem. Nové chodníky
jsou teď položeny i v okolí školky na Malém Poli,
do níž město investovalo ještě vylepšením tamní kuchyně. Pro zdravější vaření tam přibyl konvektomat, takže děti budou mít zdravější a chutnější obědy.
Velkorysé rekonstrukce vnitřního zázemí pro

Město požádalo kraj o úpravu nebezpečného
úseku silnice mezi Petrůvkou a Slavičínem
Město Slavičín požádalo počátkem září Zlínský kraj a Ředitelství silnic Zlínského kraje
o úpravu části komunikace II/493 mezi Petrůvkou a Slavičínem v místě zvaném Drahance.
Za podstatné považujeme zejména doplnění stávajícího dopravního značení, které by více
upozorňovalo řidiče na tento nebezpečný úsek.

Nebezpečnost daného místa spočívá ve speciﬁckém náklonu zatáčky, která navazuje
na táhlé a přímé klesání. Ve výhledu při klesání ve směru do Slavičína navíc pravotočivou zatáčku znepřehledňuje vzrostlý strom. Možností,
jak vyřešit úsek známý vysokou nehodovostí, je
více: např. svislé dopravní značení, snížení ma-

Omezení na ulici Obchodní kvůli stavebním pracím
Upozorňujeme obyvatele sídliště Malé Pole
a především obyvatele ulice Obchodní, že stavebník společnost INSTOP provádí kromě stavby „ZTV – satelit rodinných domků, Malé Pole
– Slavičín“ i stavbu „Úprava místní komunikace
a chodníku (Křižovatka) ul. Obchodní“ (podmín-

ka vyvolaná městem Slavičín pro realizaci stavby
„ZTV – satelit rodinných domků, Malé Pole – Slavičín“).
Žádáme občany o shovívavost a trpělivost při
průjezdu těžké stavební techniky při provádění
těchto stavebních prací.

účinkující se dočkala Sokolovna. Jde o první etapu prací, které mají za cíl vylepšit úroveň kulturního prostředí ve Slavičíně. Doufejme, že nejen
Martin Chodúr, hvězdný host oslav NJP na Sokolovně, ocení moderní šatnu včetně nově instalovaného sprchového koutu. Další etapy se Sokolovna dočká v příštích letech.
A nezapomnělo se ani na místní části. O opravě cesty do Výmol v Divnicích jsme informovali
v srpnovém zpravodaji, v Nevšové byl v létě dokončen průtah středem obce u hospody a v Hrádku prochází „faceliftem“ obecní dům. Kvůli blízkosti frekventované cesty a s tím spojené vyšší
prašnosti se do konce října obnoví fasáda a nátěru se dočká také střecha.
(šim)
ximální rychlosti, nápis upozorňující na nebezpečné místo, vodorovné dopravní značení, jiné
bezpečnostní prvky, barevný zdrsněný povrch
vozovky atd. V delším časovém horizontu by jistě situaci vyřešil zásah do konstrukce tělesa komunikace.
Poslední vážná dopravní nehoda se zde stala
dne 11. srpna. Jelikož majitelem této silnice je
právě Zlínský kraj, směřuje město Slavičín předmětné návrhy právě na něj.
(tch)

Svoz odpadu v říjnu
papír (modré pytle) 9. 10.
plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny

(oranž. pytle) 22. 10.
bioodpad (hnědé pytle – 10,- Kč/ks)
14. 10., 29. 10.

Na poliklinice začne ordinovat alergolog, zubaři zřejmě až příští rok
Od 11. října začne na poliklinice Slavičín nově
ordinovat alergolog MUDr. Albert Drštička. Jeho
ordinaci naleznete ve 3. poschodí v ambulanci
chirurgie, kde se bude střídat s MUDr. Manem
a MUDr. Konečným. Ordinační doba alergologa
Drštičky bude každý pátek od 8 do 15.30 hodin.
Co se týče avizovaného příchodu zubařů,
na který se občané často ptají, přikládáme odpověď starosty Chmely z rubriky městského webu
Ptejte se starosty:
„Rád bych všechny občany ubezpečil, že aktuálně běží příprava projektové dokumentace pro
stavební povolení rekonstrukce předmětné části
polikliniky. Poté proběhne rekonstrukce, kterou
je podmíněn příchod nových zubařů. Věřím, že
budeme úspěšní v brzké době – realisticky však
můžeme počítat se zimou.
Také bych chtěl jako starosta k uvedenému
problému uvést i několik myšlenek. Nejčastější
připomínky od občanů, které dostávám, jsou ka-
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várna/cukrárna a zubaři.
Oba problémy budou v příštím roce minimálně
zčásti vyřešeny (zásluhou mnoha lidí). Nicméně
je nutno si uvědomit, že u obou problémů je role
města omezená. Například u zubařské (a obecně zdravotní péče) její dostupnost pro občany zabezpečují zdravotní pojišťovny, které mají i odpovědnost vyplývající z legislativy. Zdravotní pojišťovny zasmluvňují jednotlivé zubaře a umožňují jim fungovat v systému péče hrazené zdravotním pojištěním, které si každý z nás občanů řádně platí.
Česká republika patří dle údajů České stomatologické komory ke státům, které mají jedny z nejvyšších počtů zubních lékařů na počet
obyvatel. Je smutným faktem, že tyto stomatology nalezneme ve velkých městech, jako jsou Praha, Brno či Olomouc, kde svoji profesi vykonávají dokonce bez jakékoliv smlouvy se zdravotní pojišťovnou s tím, že pacienti veškeré zákroky hra-

dí sami.
Do vzdálenějších míst nejsou ochotni noví
stomatologové jít. Zde začíná role města, které
musí připravovat nejrůznější pobídky k tomu, aby
k nám zubaři nalezli cestu. Kladu si však otázku,
kdo další přijme obdobnou strategii a bude očekávat stejný přístup města? Kdo další si vezme
jako své rukojmí občany či pacienty?
Shrnu-li celou záležitost – ne vše co označujeme jako šedivou a nedokonalou minulost bylo
špatné a nefunkční. Například systém povinných
„umístěnek“ pro mladé absolventy, kterým stát
hradil a i v současnosti hradí značnou část vzdělání v daném oboru, by celou situaci podstatným
způsobem vyřešil.“ (red)
Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva
města Slavičín, které se uskuteční 30. 10.
od 16.30 hodin v sále Sokolovny Slavičín.

Naši dobrovolní hasiči trénovali na nejrůznější krizové situace

Pád osoby ze sloupu vysokého napětí, ošetření vojáků po výbuchu munice či útok ve školní třídě. To jsou situace, které by se mohly v životě reálně stát, a proto si naši dobrovolní hasiči vyzkoušeli na mezinárodním cvičení Rescue Patrol,
jak se s nimi vypořádat.
20. ročník tohoto cvičení se konal ve dnech
10. – 15. září v okolí Opárenského údolí poblíž
Litoměřic. Za jednotku JPO II Slavičín se zúčastnili Václav Běhunčík, Jakub Častula, Jiří Struhař,
Miroslav Macháč a Jakub Šebák.
Po slavnostním zahájení čekala všechny zasahující série menších zásahů s názvem Emergency, které probíhaly v průběhu večera a noci. Ná-

mětem těchto situací byl například transport pacienta z nepřístupného terénu, resuscitace šestičlenné rodiny včetně
malých dětí u bazénu nebo již
zmíněný útok ve školní třídě.
Druhým dnem začaly zásahy již ve 4 hodiny ráno výšlapem na horu Milešovku s následným transportem pacienta k sanitnímu vozu. Poté se
jednotka přesunula do areálu bývalého statku v obci Velemín, kde řešila zásah po větrné
smršti. Nakonec hasiči zamířili do Lovosic, kde došlo k cvičnému výbuchu v cihelně. Druhý
den zakončila jednotka menšími zásahy v kempu – potýkali
se například s omrzlinami.
Velká akce čekala všechny účastníky další
den. Na cvičný zásah ve vykolejeném vlaku se
stovkou zraněných cestujících se přijela podívat
i Česká televize. „Byl to pro nás zážitek, zasahovat pod vedením drážních hasičů. Doufám, že si
to ve skutečnosti nikdy nebudu muset zkusit,“
podotkl Jakub Častula.
Poté zažili hasiči nácvik resuscitace v atraktivních kulisách Prakšické brány. K tomu využívali deﬁbrilátor AED – naštěstí to byl ten samý, jaký
jim město pořídilo počátkem letošního roku. „Aspoň jsme si s ním vyzkoušeli reálný zásah,““ řekl
zdravotník jednotky Václav Běhunčík. Zásah

v Českém Švýcarsku probíhal se zástupci aplikace Urgent ID, kteří tuto aplikaci testovali. Večer
se jednotka vrátila zpět do kempu, kde se konaly
tematické přednášky.
V pátek dopoledne si hasiči odpočinuli
na workshopech zdravotnického a technického
vybavení, a pak je čekaly další náročné zásahy
včetně teroristického útoku na diskotéku nebo
intoxikovanou skupinu satanistů. V sobotu dopoledne absolvovali výcvik záchrany tonoucího. „Vyzkoušeli jsme si, jak funguje naše dýchací technika pod vodou,““ popsal Častula.
Celou akci Rescue Patrol zakončil tradiční záchranářský pětiboj a v konkurenci 17 družstev
naši hasiči obsadili 1. místo! „Chceme městu poděkovat za poskytnutí techniky na toto cvičení,“
uzavřel Běhunčík. (šim)

Obnovení kříže z roku 1745 mezi Rokytnicí a Šanovem

V neděli 15. září 2019 v 16 hodin byl po renovaci znovu vysvěcen P. Marianem Dejem, slavičínským farářem, kamenný kříž umístěný u silnice na takzvaném malém křížném – cesta mezi
Rokytnicí k Šanovu a chodníkem mezi Hrádkem
a Šanovem. Kříž byl moc hezky opraven nákladem rodiny pana Josefa Zemánka a jeho manželky z Hrádku. Na stavebních úpravách kříže se podílela i rodina Dufkova z Hrádku. Celkové náklady
činily více než 100 000 Kč. Původní část kříže –
podstavec a hlavní sloup s datací 1745 byl řádně
vyčištěn. Vlastní kříž byl renovován slavičínským
kamenosochařem panem Bronislavem Stude-

níkem ml. Svislá část kříže byla nalezena mimo
místo kříže spolu s příčnou částí. Kříž byl původně otočen k hlavní cestě a nyní je posunut zhruba o 8 m směrem k místní komunikaci do Šanova. Korpus Ježíše Krista dovezl otec Marian z Polska. Slavnosti se zúčastnilo velké množství lidí
z okolních obcí i ze Slovenska. Návštěvníci svěcení kříže byli určitě spokojeni s touto zdařilou akcí.
Donátor renovace kříže byl šťastný a překvapený
tím, jak vše harmonicky probíhalo.
Dále chceme upozornit na zápis z farní kroniky z roku 1923. Píše se tam o obnově o posvěcení kříže z 21. října 1923. Zvláštní je to, že v ten
den dopoledne byl posvěcen dřevěný kříž u Lipové a dále odpoledne kříž, o němž píšeme. Podobně je tomu i v tomto roce. V sobotu 14. září byl
vysvěcen dřevěný kříž v Nevšové a v neděli tam
jak to píšeme. Další text z pohledu historie následuje.
Dne 21. října 1923 odpoledne byl posvěcen
P. Medardem Horákem obnovený kříž z roku
1745, stojící na křižovatce silnice z Roketnice
do Bojkovic a chodníku z Hrádku do Šanova. Vlivem povětrnosti horní část kříže byla roztržena
a částečně spadla, kříž se viklal. Byl upevněn panem Kovaříkem z Roketnice a ﬁrmou Semerák
z Olomouce byla dodána horní část kříže. Podstavec s datací je původní. Na opravu kříže přispěli občané z Roketnice, Hrádku a ze Šanova.
Je také dobře čtenářům sdělit, že kříž byl
po roce 1923 znovu poškozen a kamenný kříž
byl nahrazen křížem železným.

Je určitě správné upozornit i na to, že v polovině 18. století bylo ve slavičínské farnosti postaveno více kamenných křížů a soch. Například
zmíníme sochu Jana Nepomuckého v Divnicích
datovanou v r. 1745 (vpravo za železničním podjezdem z pohledu z Hrádku) nebo takzvaný Diatlův kříž na polní cestě z Rudimova na Vasilsko
datovaný v r. 1746. Naproti penzionu ve Hrádku
stojí také kříž datovaný r. 1767.
Na závěr je jistě dobré poděkovat všem těm,
kdo se dokázali o kříž mezi Rokytnicí a Šanovem
postarat.
Za Klub přátel historie Slavičínska
Miroslav Kadlec
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Město vyhlásilo dotační program pro rok 2020
Granty pohledem místostarostky Moniky Hubíkové: Jako již každý rok, tak i letos, byly vyhlášeny dotační programy na rok 2020. Město vychází
vstříc všem, kteří se angažují v rámci čtyř poskytovaných programů, jako jsou: Podpora rozvoje
kultury, Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, Podpora aktivit v oblasti životního prostředí a také Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti. Zejména v posledním jmenovaném vidíme
rezervy a rádi bychom podpořili hlavně děti, aby
jejich zájmy a koníčky byly v rámci sportu dostatečně ﬁnančně zabezpečeny.
Město si nechalo zpracovat sportovní koncepci u vědeckých pracovníků institutu veřejné správy Masarykovy univerzity v Brně, která nám ukáže využitelnost sportovišť, klady a zápory systému, který je ve městě dlouhodobě nastaven.
Snažíme se přihlédnout a objektivně posoudit
potřeby všech místních spolků a rozvíjet v našem
městě příjemné klima pro život nejen nás všech,
ale zejména našich dětí.
Přejeme si, aby nám zde vyrůstaly nové talenty a měly pro svůj um dobré startovní podmínky. Je otevřena otázka, jak správně ocenit jednotlivé trenéry či kouče, aby i oni mohli podpořit náš společný cíl. A to je jedna z našich priorit pro příští rok.
Vítáme tedy každý nápad, každou připomínku,
jak z našeho města udělat zdravé, kulturní prostředí.
Město Slavičín v souladu s ustanovením §
10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a usnesením Zastupitelstva města Slavičín č. VI/2/2019 vyhlašuje
tyto dotační programy:

Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti
v roce 2020:
 organizace sportovních akcí – turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj. (prioritně tradičních,
propagujících město) na území města Slavičín –
žadatel musí být hlavním realizátorem,
 zajištění mistrovských, zejména mládežnických, soutěžních utkání a závodů,
 celoroční činnost sportovních a tělovýchovných subjektů,
 zajištění nesoutěžní sportovní a tělovýchovné činnosti,
 nájmy a využití sportovních zařízení na území
města Slavičín,
 provoz sportovních zařízení na území města
Slavičín, zejména na opravy, údržbu, revize, příp.
energie.
Podpora rozvoje kultury v roce 2020:
 podpora kulturních a společenských aktivit
a estetické výchovy dětí a mládeže,
 naplňování kulturních a společenských potřeb občanů a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu,
 podpora amatérských kulturních aktivit,
 podpora zájmové umělecké činnosti,
 podpora kulturních a společenských aktivit
seniorů,
 reprezentace a propagace města Slavičín,
 podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav, vydavatelské činnosti aj.
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí
v roce 2020:
 organizace akcí a zajištění činností zaměřených na ochranu životního prostředí,
 organizace akcí a zajištění činností se země-

dělskou tematikou,
 organizace akcí a zajištění činností spojených
s ochranou přírody a krajiny,
 péče a chov volně žijící zvěře, přispívání k vytváření kvalitnějšího prostředí pro volně žijící zvěř,
 stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu společně se zvýšením opylovací
služby rostlin ve slavičínském regionu.
Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže
v roce 2020:
 podpora mimoškolních společenských, kulturních, sportovních, environmentálních a jiných
podobných aktivit a akcí dětí a mládeže,
 podpora celoroční činnosti zájmových kroužků,
 podpora spolupráce se zahraničními školami,
 podpora projektů zaměřených na prevenci
nežádoucích společenských jevů.
Lhůta pro podání žádostí je od 14. října 2019
do 4. listopadu 2019 (včetně).
Žádosti se podávají ve stanoveném termínu osobně nebo na podatelnu Městského úřadu Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím datové schránky takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den
lhůty pro podání žádosti.
Bližší informace o jednotlivých programech
i obecná pravidla pro poskytování dotací městem Slavičín včetně tiskopisů žádostí jsou k dispozici na webových stránkách města Slavičín
(www.mesto-slavicin.cz) nebo na odboru ekonomickém Městského úřadu Slavičín, telefon:
577 004 822, e-mail: ekonom1@mesto-slavicin.
cz.

Petice za záchranu Obvodního oddělení Policie ČR ve Slavičíně
šeho státu s cílem zastavit uskutečnění tohoto nesmyslného kroku. Text petice uvádíme zde:
My, níže podepsaní občané, rodáci a příznivci města Slavičín
a obcí přilehlého regionu, prostřednictvím této
petice žádáme policejPracovní schůzka o zrušení obvodníhoo od
oddě
děleen
děl
dě
ení,
ní, kter
k rá proběhla v záříí ve Slavičíně
ního prezidenta, předsedu Vlády ČR a ministra vnitra ČR, aby zameziZastupitelstvo města na svém zářijovém zali veškerým krokům vedoucím ke zrušení Obvodsedání podpořilo petici, která vyzývá předsedu
ního oddělení Policie ČR ve Slavičíně.
vlády, ministra vnitra a policejního prezidenta
Systematickým působením Policie ČR
k zastavení záměru zrušit oddělení ve Slavičíně.
prostřednictvím Obvodního oddělení Policie
Petiční archy jsou k dispozici ve vestibuČR ve Slavičíně došlo k dosažení cíle relativní
lu městského úřadu, v městském infocentbezpečnosti našeho pohraničního regionu.
ru a v městské knihovně. Další petiční archy
Připravované zrušení tohoto klíčového prvku
budou k dispozici v místních částech Hrádek,
stability a bezpečí obyvatel vnímáme jako poruDivnice a Nevšová a v okolních obcích, které
šení zásady rovného přístupu k veřejným služpatří do našeho policejního obvodu.
bám.
Zájemci si mohou stáhnout petici také z weObáváme se, že zrušení Obvodního oddělení
bových stránek www.mesto-slavicin.cz. VyplněPolicie ČR ve Slavičíně ještě zhorší již nyní perné petiční archy jsou shromažďovány na městsonálně neuspokojivou situaci policejních sloském úřadu ve Slavičíně. Dostatečný počet podžek na Slavičínsku, kdy není pokryta většina
pisů pod peticí bude dalším ze série argumentů,
nočních služeb a dojezdové časy vzdálených hlíkteré tlumočíme nejvyšším představitelům na-
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dek jsou neúměrně dlouhé. V regionu páchaná kriminalita se tak vůbec neodráží v policejních statistikách a zdánlivý bezpečnostní „klid“
je jedním z argumentů pro zrušení zdejšího obvodního oddělení.
Jaké konkrétní hrozby občané identiﬁkují?
 Neustále se zvyšující počet cizinců pracujících ve ﬁrmách na Slavičínsku a rostoucí kriminalita.
 Snížení rozsahu preventivní činnosti Policie
ČR na území Slavičínska vedoucí ke kriminalitě.
 Zásadní zvýšení dojezdových časů s důsledky v páchání trestné činnosti.
 Omezení monitoringu státní hranice a hraničního přechodu Sv. Štěpán – Horné Srnie.
 Další zvýšení bezpečnostních rizik v souvislosti s existencí vojenských kapacit ve Vrběticích
a Slavičíně.
 Hrozba vzrůstu kriminality v souvislosti
s očekávaným poklesem výkonu ekonomiky.
 Statut policejní stanice občané vnímají jako
mezikrok dalšího úbytku policistů v regionu.
Z těchto důvodů vyzýváme policejního prezidenta, aby Policie ČR nečinila žádné kroky vedoucí ke zrušení Obvodního oddělení Policie ČR
ve Slavičíně a předsedu vlády spolu s ministrem
vnitra aby jednoznačně odmítli snahy Policie ČR
o zrušení zdejšího obvodního oddělení.

Zprávičky z domečku pro děti
Školní rok v DDM odstartovala 9. září akce celostátního charakteru „ Sbírkové dny Světlušky“.
Na území Slavičína se vybralo za tímto účelem
celkem 14 895 korun. To je velmi pěkný výsledek svědčící o tom, že ve spoustě lidí a dětí stále bije empatické srdíčko. Je na místě poděkovat
v této souvislosti participujícím subjektům, jimiž
byly ZŠ Malé Pole Slavičín, Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně a SOŠ ve Slavičíně – Divnicích,
a to včetně velmi pozitivního přístupu všech ředitelství uvedených subjektů.
Poděkování ale patří především těm, kteří více
či méně přispěli a tím dopomohli k tomu, že letošní vybraná částka byla tak vysoká. A my všichni, co jsme jakýmkoliv dílem přispěli, si jen můžeme přát, aby peníze pomohly tam, kde pomoci mají.
A co se v září u nás v domečku dělo?
Dne 3. září jsme distribuovali nabídku našich
pravidelných aktivit – zájmových kroužků, kurzů.
Myslíme, že si v nabídce může většina těch,
jimž je především určena, tj. dětem školního
věku, najít své. Nabídka je určena širokému věkovému spektru našich klientů, předškoláky počínaje, dospělými konče.
Termín odevzdání přihlášek do zájmových
kroužků byl stanoven na 30. 9. Pokud ale máte

ještě o některou z nabízených pravidelných aktivit zájem, můžete k nám přijít a i po tomto termínu své dítě přihlásit.
Ve dnech 20. – 21. září (pátek, sobota) se
konal další ročník Pohádkiády, a to již tradičně
ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavičín.
Očím veřejnosti určitě neuniklo, že na zahradě
domečku začaly úpravy, které jí dají zcela nový
vzhled a děti se v ní budou cítit lépe při táborech
i zájmových aktivitách. Klidovou a odpočinkovou
zónu v ní ale najdou třeba i maminky s kočárky
a mladšími sourozenci. Děkujeme Službám města Slavičína za příjemné jednání a pracovní nasazení.
Práce pokračovaly i v interiéru, kde byly naplánovány výmalby chodeb po havárii odpadů.
V domečku také byla zřízena úklidová místnost
s výlevkou a v suterénu v tělocvičnách probíhala oprava zdiva a následovala výměna radiátorů.
Na zájmový kroužek vaření již čeká zbrusu nová
a krásná kuchyň, která byla zaﬁnancována z rozpočtu města. Novou kuchyň jsme nejvíc ohodnotili při táborových aktivitách, kde nám pořízená
myčka ulehčila spoustu práce.
A jaké akce na vás dále čekají?
18. 10. 2019 Dýňohraní a dýňová strašidýlka, začátek akce je v 16.00 hodin v DDM Sla-

vičín. Dýně budou k dostání v DDM, ale pokud
máte i doma, můžete si vzít svou. Na zábavné odpoledne si přineste potřebné nástroje na vydlabávání a nebude chybět ani vyhodnocení a odměny pro všechny děti.

9. 11. 2019 Závodí celá rodina – na sportovní akci jsou srdečně zváni rodiče a děti. Společně si zasoutěžíme v hale i kuželně a prožijeme
příjemné odpoledne. Pro všechny soutěžící je připraveno malé občerstvení i hezké ceny. Akce začíná ve 13.00 hodin v slavičínské sportovní hale.
S sebou si přineste přezuvky do kuželny a hlavně
dobrou náladu.
Obě připravované akce jsou ﬁnančně podpořeny z dotace města Slavičína.
29. – 30. 10. 2019 – program pro děti
na podzimní prázdniny, bližší informace na letáčcích a webu DDM
Dveře našeho domečku se dětem i veřejnosti otevřely v pondělí 30. 9., kdy nám začal zájmový školní rok a při této příležitosti bychom chtěli
veřejnost pozvat na týden otevřených dveří, který
se koná od 30. 9. do 4. 10. 2019.
Na všechny naše klienty v námi nabízených
aktivitách ve školním roce 2019/2020 se moc
těšíme.
interní i externí pracovníci
Domu dětí a mládeže
Kontaktní údaje: Horní náměstí 111, 763 21
Slavičín. Tel: 571 110 425, 739 095 315.
E-mail: nadace@pivecka.cz. eb: www.pivecka.cz,
www.pivecka-ops.cz
Provozní doba vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko je v provozu každý den
od 8 do 14 hodin, v pondělí od 8 do 13 hodin.
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, kopírování, vazbu do kroužkové vazby a laminování dokumentů.
Provozní doba si vyhrazuje možnost změny,
z důvodu konání vzdělávacích kurzů a akcí. Veškeré změny jsou aktualizovány na www.pivecka.cz.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé:
 Základy práce na PC (20 hodin) 500 korun
 Práce na PC pro pokročilé (20 hodin)
700 korun
 Internet a komunikace přes internet
(12 hodin) 400 korun
 MS PowerPoint (12 hodin) 500 korun
 Tvorba webových stránek (20 hodin)
800 korun
 Multimédia (8 hodin) 400 korun
 Podvojné účetnictví pro začátečníky

a pokročilé (30 hodin) 1 000 korun
 Základy daňové evidence (30 hodin)
1 000 korun
 Základy první pomoci (8 hodin) 500 korun
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně
8 účastníků.
Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová,
na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské
knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na říjen: Šitý patchwork (vánoční
prostírání)
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Terciáni a kvartáni poznávali okolí Salzburgu a Berchtesgadenu
Hned první týden v novém
školním roce zavítalo 48 studentů tercie a kvarty se třemi
vyučujícími Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ do nádherného
prostředí Alp. První den strávili studenti se svými učiteli
na Orlím hnízdě, které se tyčí
ve výšce 1834 m n. m. a každého okouzlí při pěkném počasí nádherným výhledem
do širokého okolí. Po návštěvě Orlího hnízda se všichni vydali na speciální plavbu
po nádherně čistém jezeře

Königsee, u něhož se tyčí třetí nejvyšší hora Německa Watzmann.
Druhý den studenti a učitelé navštívili solné
doly Salzwelten v Halleinu. Během zážitkového programu v solných dolech se pak seznámili s procesem získávání soli, s historií těžby soli
v této oblasti a mimo jiné si odsud odnesli nesčetné množství zážitků, např. z jízdy po skluzavkách či z plavby po podzemním solném jezeře.
Na poznávacím zájezdě studenti poznali nádhernou horskou přírodu, oprášili si německou
slovní zásobu, seznámili se s tradičním rakouským jídlem a zvyky. Byl to skutečně pěkný zážitek, inspirace i dobrá zkušenost pro všechny.

Třeťáci absolvovali kulturně-historickou exkurzi do Mikulova
Studenti třídy G3 absolvovali v prvním zářijovém týdnu dvoudenní kulturně-historickou exkurzi v oblasti Pálavy. První den navštívili Archeopark v Pavlově, kde se nachází v architektonicky zajímavě pojatém objektu interaktivní expozice přibližující dávnou historii místa a průběh
mnohaletých archeologických výzkumů. Pak studenti pěšky překonali přes Dívčí hrady hlavní hřeben Pálavy a v Klentnici si prohlédli ateliér a obrazy malíře Antonína Stojáka. Druhý den byl věnován historickému městu Mikulov, včetně výstupu
na Svatý kopeček. Ubytování bylo, včetně snídaně, zajištěno v mikulovské základní škole. Praktické zkušenosti studenti zcela jistě využijí při
svém studiu historie nebo dějin umění.

Studenti se ptali americké
lektorky Olivie na Slavičín
a češtinu…
České střední školy mohou díky Fulbrightovu stipendijnímu programu získat rodilé mluvčí,
kteří pomáhají českým učitelům při výuce angličtiny. Tento rok do českých středních škol zavítalo celkem 30 asistentů, kteří jsou rozmístěni
po celé České republice. Díky zapojení do tohoto programu naše škola dostala novou asistentku Olivii. Odkud Olivie pochází a proč se vydala
zrovna do Česka, si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.
Z jaké části USA pocházíš?
Vyrůstala jsem ve státě Texas, přesněji ve městě
Corpus Christi, které se nachází přímo u pobřeží.
Chodila jsem na Yale University, která se nachází
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v Connecticutu. Studovala jsem zde historii a literaturu, ale hodně svých esejí jsem psala i na česká témata, jako například o Židovském muzeu
v Praze během 2. světové války. Chvilku jsem se
na škole učila český jazyk, ale je opravdu těžký,
tak jsem o dva roky později využila šanci studovat češtinu na Univerzitě Karlově v Praze.

Co ti chybí z USA nejvíce?
Samozřejmě mi nejvíce chybí rodina a moji dva
psi. Ale také jsem z USA zvyklá jíst hodně avokáda, která tady tak častá nejsou.
Přejeme Olivii vše dobré, ať se jí líbí nejenom
ve Slavičíně, ale v celém regionu i v České republice.

Jak probíhalo tvé studium v Praze?
Do Prahy jsem se přihlásila na letní jazykový
program, kde se vyučovalo jenom v češtině,
což jsem při přihlašování nevěděla, takže to ze
začátku bylo velmi náročné. Ale také jsem měla
možnost poznat Prahu, která je opravdu nádherná.

Od 1. 9. 2019 škola zahájila realizaci projektu s názvem Podpora vzdělávání na GJP
a SOŠ II
Název programu: Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání
Reg. číslo: Z.02.3.X/0.0/0.0/16_35/0005360
Celkové náklady projektu: 1 769 300 Kč
Projekt je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování
a využití školního asistenta, používání nových
metod ve výuce, využití ICT techniky ve výuce – práce s notebooky, spolupráci školy a regionálních zaměstnavatelů, zapojení odborníka z praxe ve výuce, podporu žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní
orientace prostřednictvím školního kariérového poradce.

Co tě vedlo k přihlášení se do Fulbrightova programu?
Lákalo mě vycestovat do zahraničí a poznat novou kulturu. Česko jsem si vybrala hlavně proto,
že v rámci české historie už jsem pár faktů věděla a základy češtiny trochu taky.
Co máš nejraději z české kuchyně?
Nejraději mám buchty a sladké dezerty. Z typicky
českých hlavních jídel mi chutná svíčková. Avšak
mým novým koníčkem se stalo sbírání hub, např.
smažené bedle mi moc zachutnaly.
Takže se ti ve Slavičíně líbí?
Ano, moc. Jsem ráda, že nejsem v žádném velkém městě, můžu tak lépe poznat více lidí. Nejvíc se mi tady líbí hory a celkově příroda.

Děkujeme ﬁrmě Groz-Beckert Czech, s. r. o.
za ﬁnanční dar, který byl škole věnován
na podporu výuky praktického vyučování
ve strojírenských oborech.

Potřebuje základní škola Vlára nový pavilon?
Jen ten, kdo zavítá do „dřeváčku“ naší školy, si udělá
ucelený obraz o úrovni zázemí, ve kterém děti tráví čas
do odjezdu autobusů nebo příchodu rodičů ze zaměstnání. Vedle energetické náročnosti vytápění a zcela
nevyhovujících hygienických podmínek se nově objevil problém s dosluhující elektroinstalací. Řešení tohoto stavu by mělo být prioritou každého vedení města
a snad všechny strany ho slibovaly před volbami.
Na nový pavilon je hotový projekt, který se před dvěma lety neúspěšně ucházel o dotaci. Je vydáno i stavební povolení a projektovaná cena byla 18 milionů korun. Cena v době realizace by byla podstatně menší než 25 milionů korun uváděných panem starostou v minulém čísle zpravodaje.
Určitě by to rovněž neznamenalo zrušení všech investičních plánů na dva
roky, jak je uváděno. Při současných příjmech města a snižující se úrovni zadlužení nemůže tato investice, jejíž splácení by bylo rozloženo do několika let,
blokovat další záměry vedení radnice a osadních výborů.
Právě pro dojíždějící děti z Hrádku, Divnic a Nevšové je družina nepostradatelná. V letošním roce je do školní družiny přihlášeno téměř 150 dětí a bude
mít pět oddělení, což je o jedno více než doposud. Současně má v těchto prostorách zázemí šest zájmových kroužků včetně Slavičánku a cimbálové muziky Slavičan.
Umístění pavilonu u zastávky autobusů je zásadní při přecházení těch
nejmenších mezi budovami při cestě na oběd. Provoz družiny je speciﬁcký
a hledání nějaké levné varianty v jiných prostorách je krok zpátky o desítky let.
Odkládání řešení současného stavu povede k vynucenému uzavření pavilonu
a nutnosti provoz družiny zabezpečit bez přípravy. Že školství může být prioritou, ukazují desítky milionů korun, které investují do škol v současnosti například Valašské Klobouky a Luhačovice.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Škola v pohybu
Tak se jmenuje projekt zaměřený na všesportovní pohybovou průpravu dětí v prvních až třetích třídách. Profesionální trenéři v ukázkové hodině předvedou našim vyučujícím další možnosti, jak hravou formou podpořit vztah ke sportová-

Troufám si tvrdit, že každý Slavičan nosí v srdci dřeváček. Začínali jsme v něm mnozí svoji cestu za vzděláním a do jisté míry se jedná o památný objekt. Je smutnou skutečností, že právě kolem něj se vede hlasitá
diskuse o jeho osudu.
Ačkoliv o jeho nevyhovujícím stavu se hovoří již bezmála třicet let, jeho přestavbu neprovedli ani mí předchůdci a tento problém spolu s jinými dlouhodobými
(namátkově skládka, RCK, nedostatek bytů, nedostatek zubařů…) čeká na své rozuzlení.
To, že již v minulosti tento problém nedospěl k řešení, svědčí o jediném.
Není to tak jednoduché, jak je veřejnosti předkládáno. Stávající plán rozvoje školství ve Slavičíně o nutnosti nového dřeváčku téměř nepojednává, a jelikož je potřeba zpracovat strategii novou, zadali jsme ji ke zpracování odborníkům. Jsem rád, že tento postup schválila i školská rada ZŠ Vlára na svém
červnovém zasedání, které se neslo v korektním duchu. Následující měsíce
přinesou první výstupy. Jen pro informaci občanům uvádím, že existuje zhruba pět variant, jak plnohodnotně nahradit prostory stávajícího dřeváčku, přičemž nejdražší je právě často propagovaná varianta nového zděného pavilonu se spojovacím krčkem.
Závěrem dva drobné komentáře k článku pana ředitele Navrátila. Za cenou
25 mil. Kč si stojím a způsob výpočtu rád popíšu (zahrnuje mj. náklady na demolici a navýšení dle průměru letošních cen veřejných zakázek a očekávaný
růst stavebních prací v roce příštím).
V druhém pak uvedu srovnání. Podíváme-li se na množství peněz, které
město Slavičín od roku 2010 určilo na rozvoj základních škol, vidíme, že Slavičín základním školám poskytl podstatně více prostředků než Valašské Klobouky a Luhačovice. Školství tedy bylo pro mé předchůdce a je i pro nás prioritou. Jedná-li se však o desítky milionů korun, je přirozené rozhodnout na základě odborné analýzy.
Tomáš Chmela, starosta

ní. Je to další aktivita školy, kterou podporujeme
sportování našich žáků. Od loňského roku jsme
zapojeni do projektu „Sportuj ve škole“, v rámci
kterého jsme vytvořili ve školní družině dvě skupiny aktivně sportujících dětí. Obě tyto aktivity navíc doprovází zdarma poskytnuté pomůcky, které slouží i při výuce tělesné výchovy. Naším cílem

je zvyšovat úroveň tělesné výchovy u malých dětí
a získat u nich pozitivní vztah k pohybu. Pro žáky
4. – 9. ročníku nabízíme navíc nad rámec vzdělávacího programu celkem 10 hodin nepovinného předmětu sportovních her. Bez nadsázky můžeme naši školu prezentovat jako „Ekoškolu v pohybu“.
Ing. David Ptáček

Letní měsíce se nesly tradičně v duchu oprav a rekonstrukcí
V MŠ Vlára došlo k likvidaci nefunkční kuchyňky ve speciální logopedické třídě, která byla v minulosti využívána Klubem důchodců. Tímto zásahem třída získala dostatečný úložný prostor pro
didaktické pomůcky a hračky, což využijí učitelky
této třídy, ale především děti.
Rekonstrukcí prošla také šatna pedagogů,

na kterou dlouhá léta díky jiným prioritám školy nebylo „sáhnuto“. Pedagogický sbor tak získal
důstojné zázemí v podobě nových šatních skříní
a výměny podlahové krytiny.
Ve všech 4 třídách MŠ Slavičín-Vlára byly pořízeny velké Smart televize s připojením na internet, které však nebudou plnit pouze funkci sledování pohádek, ale budou využívány zejména ke vzdělávání formou různých didaktických DVD programů a online portálů.
V MŠ Nevšová zaznamenala změnu šatna pro děti,
kde byly pořízeny nové barevné skříňky včetně botníků. Opravou prošlo také
schodiště hlavního vstupu
do MŠ Nevšová, kde byla
vyměněna poškozená dlažba za protiskluzovou. Podlahová krytina byla výměna
i ve školní jídelně MŠ Nevšová.
Všechny
jmenované
opravy a změny byly schvá-

leny zřizovatelem školy, který na tyto akce vyčlenil ﬁnanční prostředky z rozpočtu města. Doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i v následujících letech, aby MŠ Slavičín-Vlára mohla
tímto způsobem za pomoci zřizovatele přispět
ke zlepšení stávajícího stavu.
Mgr. Žaneta Spurná, ředitelka školy

Dny otevřených dveří
v MŠ Slavičín-Vlára
Srdečně vás a vaše děti zveme na Dny otevřených dveří.
Přijďte si prohlédnout prostory naší školy, seznámit se s novými kamarády a se zaměstnanci školy.
Termíny v MŠ Vlára (14:15 – 16:00):
15. 10., 12. 11., 14. 1., 11. 2., 10. 3.,
14. 4., 12. 5.
Termíny v MŠ Nevšová (14:15 – 15:30):
15. 10., 19. 11., 21. 1., 25. 2., 31. 3.,
21. 4., 12. 5.
Těší se na vás kolektiv
MŠ Vlára a MŠ Nevšová.
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VZPOMÍNÁME

Dne 1. října 2019 si připomeneme
15 let od úmrtí pana Milana KŘENKA
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají
sourozenci s rodinami.

Dne 18. října 2019 to bude 40 let
od úmrtí paní Anny RYŠKOVÉ z Divnic
a dne 25. října 2019 si připomeneme
110. výročí jejího narození.
Stále vzpomíná dcera Marie a vnučky
Jana, Lenka a Martina s rodinami.

Dne 20. října 2019 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana
Rudolfa VÁGNERA z Rudimova.
Dne 26. října 2019 by se dožil 90 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
synové a dcera s rodinami.

Dne 21. 10. 2019 uplyne 5 let od smrti
pana Ing. Antonína NOVÁKA. Kdo v srdci
žije, neumírá. S láskou na něj vzpomíná
rodina Ševčíkova, Novákova, Goňova.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přišli
doprovodit na poslední cestu pana
Stanislava JANEČKA. Děkujeme za květinové dary. Rodina Janečkova
Děkujeme všem za květinové dary a účast
při posledním rozloučení s panem
Jaroslavem VINCOUREM.
Zarmoucená rodina

Dne 3. října 2019 vzpomeneme
15. výročí úmrtí pana
Ing. Františka SMOLÍKA z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka Božena, dcery
Šárka a Lenka s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 24. listopadu 2019 by
se dožil 90 let pan Milan BAŘINA
a dne 28. října 2019 uplyne
8 let od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Naďa
s manželem Zdeňkem, Radanka,
Naděnka a Milan, Nikolka a Šimon,
sestra Vlasta a švagrová Fila.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 10. října 2019 by se dožila 90 let
paní Marie DŘÍMALOVÁ
a dne 16. října 2019 vzpomeneme
5. výročí jejího úmrtí. Vzpomínají manžel
Karel, dcera a syn s rodinami.

Dne 9. října 2019 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí paní
Marty KOVÁŘOVÉ ze Slavičína. S láskou
a úctou vzpomínají děti a vnuci s rodinami.

Dne 25. října 2019 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana
Vladislava PETRÁŠE z Nevšové.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka Jaroslava,
synové Milan a Vladislav s rodinami.

Dne 28. října 2019 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás opustil pan
Josef BRLICA. S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka Lidmila,
dcera Yvetta a syn Josef s rodinami.

Společenská kronika

NAROZENÍ – SRPEN
Milan a Lenka Častulíkovi – syn Tobiáš
Josef a Jitka Ondrůškovi – dcera Adina
Daniel Ondruš a Jana Malachová – syn
Daniel
Tomáš a Marie Dufkovi – dcera Vendula
a syn Tomáš
Tomáš a Rozálie Bonkovi – syn Kevin
Ondřej a Michaela Studénkovi – dcera
Ema
SŇATKY – SRPEN
Pavel Berčík a Martina Matějková
Kamil Kovář a Magdalena Durďáková
Filip Sáblík a Adéla Schichová
Radek Nedbal a Marie Jančaříková

Dne 9. října 2019 vzpomeneme
5. výročí od chvíle, kdy nás opustila
naše drahá maminka a babička,
paní Marie SMOLÍKOVÁ.
Vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 5. října 2019 si připomeneme
5. výročí úmrtí pana Karla FOJTŮ
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie, dcery Veronika,
Markéta, Karolína a syn Martin s rodinami.

ÚMRTÍ
1. 8. 2019
4. 8. 2019
5. 8. 2019

Dne 14. října 2019 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí slečny
Zdenky MUDRÁKOVÉ z Lipové.
S láskou a úctou vzpomíná maminka
a sestry Helena a Marie.

8. 8. 2019
15. 8. 2019
19. 8. 2019
20. 8. 2019

Dne 17. září 2019 by se dožil 100 let
pan Břetislav HORÁK. Za vzpomínku
děkují dcera a syn s rodinami.

Dne 8. října 2019 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní
Ludmily JANDOVÉ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají synové
a dcera s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

24. 8. 2019
24. 8. 2019
24. 8. 2019
27. 8.2019

Dne 8. října 2019 uplyne 20 let
od úmrtí pana Ludvíka HRADILA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
vzpomíná snacha a vnoučata.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří se zúčastnili posledního
rozloučení s panem Milanem MACHŮ.
Rovněž děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary. Zarmoucená rodina.
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Dne 22. října 2019
uplyne 10 let od úmrtí paní
Kristiny REMEŠOVÉ. S láskou a úctou
vzpomíná syn Roman s rodinou. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 27. září jsme si připomněli
1. výročí od úmrtí naší drahé, milované
maminky, paní Marie CHMELOVÉ. S úctou
a láskou stále vzpomínají manžel Stanislav,
dcery Dana a Ivana s rodinou.

František Pekárek,
88 let, Hrádek
Anna Hůrková,
79 let, Luhačovice
Anna Prachařová,
77 let, Slavičín
Zdeněk Zenkl,
60 let, Slavičín
Marie Matysová,
89 let, Slavičín
Ladislav Jedlička,
89 let, Slavičín
Stanislav Janečka,
82 let, Slavičín
Břetislav Remeš,
87 let, Slavičín
Eliška Dohnálková,
62 let, Slavičín
Anežka Šuráňová,
94 let, Slavičín
Jaroslav Vincour,
73 let, Hrádek

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

Blahopřejeme

Medové slavnosti představily 84 vzorků medu

Dne 3. října 2019 oslaví manželé
Marie a Josef KOVAŘÍKOVI z Bohuslavic nad Vláří
60 let společného života. Zároveň se dne 8. října 2019
paní Marie a dne 1. ledna 2020 pan Josef dožívají
významného životního jubilea 85 let. Hodně štěstí,
zdraví a Božího požehnání do dalších společných let jim
z celého srdce přejí děti Eva, Josef a Naděžda
s rodinami a pravnouček Eliáš.

Dne 6. října 2019 oslaví naše drahá
maminka, babička a prababička,
paní Marie STARÁ z Nevšové krásné 90. narozeniny.
Touto cestou bychom jí chtěli poblahopřát hlavně
zdraví, ať je stále tak vitální, a poděkovat jí za lásku
a péči, kterou nám celý svůj život věnuje.
Přejí dcery Jana a Marcela s rodinami a vnoučata.

Výstava k výročí
valašskoklobuckého
gymnázia
U příležitosti oslav 70 let Gymnázia Valašské
Klobouky bude uspořádána výstava historických
fotek ze života gymnázia. Prosíme tímto majitele
historických fotograﬁí, které jsou spojené s naší
školou, o zapůjčení těchto fotograﬁí (fotograﬁe
tříd, fotograﬁe tabla, život třídy, mimoškolní činnosti – brigády, soutěže, výlety atd.).
Fotograﬁe doplňte prosím popiskami – rok, akce,
třída.
Fotograﬁe budou naskenovány a použity k výstavě a následně vráceny majiteli.
Kdo vlastní digitální podobu fotograﬁí, prosíme
o zaslání na mail: jirirocak@seznam.cz.
Fotograﬁe odevzdávejte k zapůjčení v kanceláři gymnázia nebo osobně Mgr. Jiřímu Ročákovi, popřípadě zašlete na adresu Mgr. Jiří Ročák,
Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského
60, 766 01 Valašské Klobouky, vše do 11. 10.
Předem moc děkujeme.
Mgr. Jiří Ročák

Podzimní bazárek
22. – 23. října 2019, 12.00 – 18.00 hodin,
Sokolovna Slavičín
Členky základní organizace Českého svazu žen Slavičín pořádají tradičníí Bazárek dětských věcí. Do prodeje budou přijímány pouze věci nepoškozené, čisté, sezonní (tj. věci
na podzim – zima, letní věci budou vráceny)
v počtu 25 ks na osobu. Seznamy a pořadová čísla k zapsání věcí k vyzvednutí v Městském infocentru Slavičín od začátku října.
Věci k prodeji je nutné opatřit cedulkou dle instrukcí pořadatelek, cedulku přišpendlit (nepřišívat, nepřipojovat sponkovačkou).

Nedělní odpoledne 8. září se počasí netvářilo nikterak přívětivě, a proto byl původně na venek plánovaný program Slavičínských medových
slavností přesunut do Sokolovny. Dále už však
probíhalo vše podle plánu.
Spolupořadatelé akce – členové slavičínské
základní organizace Českého svazu včelařů,
z. s., pod kterou spadají i včelaři z okolních obcí
(z Hrádku, Divnic, Nevšové, Rokytnice, Rudimova, Lipové, Petrůvky, Bohuslavic, Šanova), se své
role zhostili na výbornou. Zorganizovali ochutnávku medů, do níž se v prvním kole zapojilo 84
vzorků medu. V neděli návštěvníci akce vybírali
z 10 nejlépe hodnocených tři vítězné vzorky. Při-

ZUŠ Slavičín srdečně zve na

Slavnostní koncert
u příležitosti 40. výročí založení školy,
který se koná v pátek 18. října 2019
v 18.00 hod. v obřadní síni slavičínské
radnice.
Narozeniny ZUŠ oslaví svým koncertním
vystoupením žáci a učitelé školy.
V prvním patře budovy úřadu bude koncertu
předcházet vernisáž výstavy současných
i bývalých žáků školy s názvem „Spolu“.
V 17.00 hodin ji zahájí Hudecká muzika
ZUŠ Slavičín. Výstavu můžete zhlédnout
do 6. listopadu.
Akce je ﬁnančně podpořena městem Slavičín.

pravili výstavu včelařských pomůcek i úlů. Nechyběly praktické ukázky výroby včelařských pomůcek či tvoření svíček z včelího vosku.
Na úvod na podiu vystoupily děti z dětského
národopisného souboru Pitíňánek a po nich v několika blocích hrála k poslechu cimbálová muzika Slavičan.
Po celé odpoledne mohli příchozí ochutnat pečivo a pochoutky z medu – domácí turecký med,
perník, bezlepkové medové kuličky, perníčky
a další. Za přípravu tohoto občerstvení patří velký dík členkám Spolku Diaklub.
Za pořadatele Jitka Pfeiferová,
Městské infocentrum Slavičín

ZUŠ FOLKLORIKA
Ve Slavičíně je nás spousta, kterým se valašský folklor zadřel pod kůži. Ať už jsou to
bývalí členové národopisného souboru Slavíček, všechny generace dětského souboru
Slavičánek, muzikanti cimbálovek Slavíčka či
Slavičanu. Pokud je některým líto, že u toho
nebyli, nyní mají možnost.
V našem městě bude působit ZUŠ FOLKLORIKA a bude zajišťovat výuku lidového tance.
Kdo bude mít zájem, může se přihlásit –
děti školou povinné i starší, vše záleží na počtu přihlášek.
Výuka se bude konat ve čtvrtky od 15:00
– 17:00 hodin na Orlovně. Výuku povede
paní učitelka Nela Čechová (Kaššová). Školné činí 600 Kč za pololetí.
Tento nápad – povzbudit folklor ve Slavičíně podpořily základní školy i Základní umělecká škola Slavičín a také město Slavičín.
Přihlášku si můžete vyzvednout přímo
na Orlovně před hodinou nebo vyžádat emailem z adresy: ofﬁce@zusfolklorika.cz. Víc informací získáte od paní Hany Tarabusové –
mobil: 731 163 592.
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Z vily rodiny Pivečkovy se po znárodnění stalo zakázkové krejčovství
Pivečkova vila byla postavena na Horním náměstí ve Slavičíně v roce 1916 jako rodinný dům
majitele obuvnické továrny JAPIS Jana Pivečky
a jeho manželky Josefky, kterou si do Slavičína
přivedl ze Zlína, kde pracovala jako účetní pro ﬁrmu Baťa. Jan se do ní zamiloval v době, kdy pomáhal Tomáši Baťovi budovat v Otrokovicích koželužnu. Tomáš Baťa to prý komentoval slovy:
„Tož, pane Pivečko, vybral jste si tu nejlepší.“
Pivečkova vila byla v té době vedle malých
domků na Horním náměstí nepřehlédnutelná.
Vypadala ovšem trochu jinak než dnes. V horním
patře, kde se dnes nachází oválný pokoj, byl původně balkón.
V roce 1918 a 1919 se Pivečkovým narodili synové Zdeněk a Jan. Paní Pivečková bohužel
v roce 1938 ve svých 42 letech zemřela. V roce
1946 odjel Jan Pivečka mladší do Londýna, kde

měl 3 roky pracovat u ﬁrmy Baťa. V roce 1948
byl Pivečkův podnik znárodněn. Zdeněk Pivečka emigroval do USA, Jan byl zbaven československého občanství a žil a pracoval v mnoha zemích světa. V šedesátých letech se usadil v Německu. Jan Pivečka starší žil v domě až do roku
1958, kdy byl uvězněn a vila, stejně jako veškerý majetek rodiny Pivečkovy, byla zabavena.
Do roku 1991 zde bylo ve vile zakázkové krejčovství. V zadní části vily v zahradě byla přistavena
dílna a Slavičané i občané z okolních obcí si zde
nechávali šít oděvy. Mnozí jistě pamatují, jak zde
zkoušeli maturitní nebo svatební šaty.
V roce 1990 byl Jan Pivečka starší rehabilitován a vila byla vrácena rodině, bohužel ve velmi
špatném stavu. Jan Pivečka ji v roce 1991 zrekonstruoval, vrátil se do Slavičína trvale a bydlel zde až do své smrti v roce 2004 v době, kdy

jako obuvnický expert a poradce zrovna necestoval po světě. Od roku 1996 v ní má sídlo Nadace Jana Pivečky a od roku 2007 také Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana
Pivečky, o.p.s. Po smrti Jana Pivečky vilu zdědila jeho dcera Petra Blumenberg, která žije trvale v Německu, a tak byl dům využíván především
pro široké aktivity obou neziskových organizací. V lednu 2019 Petra Blumenberg vilu Nadaci
Jana Pivečky darovala. Z původního vybavení se
zachovalo schodiště, dlažba a lustr v prvním patře. Kromě toho se zde nachází mnoho zajímavých předmětů z mnoha zemí, kde Jan Pivečka
pracovně působil. Více návštěvníků se shoduje
v tom, že ve vile na Horním náměstí je pořád patrná pozitivní „pivečkovská“ energie.
Mgr. Božena Filáková
ředitelka Nadace Jana Pivečky, o. p. s.

Jan Pivečka by se letos dožil sta let. Působil v 65 zemích světa
Na podzim letošního roku, přesně 24. října
si připomeneme nedožité 100. narozeniny „valašského ševce“ Jana Pivečky. Připomeneme
si pozoruhodný životní příběh člověka, který byl
v obuvnickém světě nesmírně respektovanou
osobností jako druhý nejznámější „švec“ pocházející z Československa.
Vyrůstal ve Slavičíně v rodině majitele koželužny a obuvnické továrny JAPIS. Otec ho ale nijak nehýčkal. Vychovával ho k tomu, aby nelpěl
na majetku, ale na tom, co zná a dovede. Aby
neměli ve slavičínské základní škole protekci,
studovali s bratrem víceleté gymnázium v Uherském Hradišti a poté Obchodní akademii v Brně.
Jan se tak naučil samostatnosti, cílevědomosti, ale i houževnatosti a vytrvalosti. Když mu
bylo 19 let, zemřela mu na rakovinu maminka.
Jan s ní v posledních měsících jejího života trávil hodně času a učil se všemu, co do té doby
pro podnik dělala ona. Možná se už tehdy v něm
rodilo jeho životní motto „Nikdy se nevzdávej!“
Po studiích na obchodní akademii nešel na přání otce dál studovat, ale vyučil se ševcem, aby
mohl otci pomáhat v jejich továrně. Jako mladý
člověk měl ale v mnohém rozdílné názory než
jeho otec a po jedné výměně názorů mu otec dal
klíče od továrny s tím, že když to umí líp, ať podnik řídí sám. Jan se toho nelekl a v době války
převzal podnik s cca 300 zaměstnanci. To mu
bylo 24 let. Ve svých 26 letech se stal předsedou
československého obuvnického průmyslu. Toužil
ale po nových zkušenostech, a tak v roce 1946
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odešel na zkušenou původně na 3 roky k ﬁrmě
Baťa s tím, že se vrátí a nabyté zkušenosti využije v rodinném podniku. Netušil, že vlivem událostí z roku 1948 bude muset tuto studijní cestu
prodloužit na 44 let. Pivečkova továrna byla znárodněna, otec byl po vykonstruovaném procesu
uvězněn a krátce po propuštění zemřel. Rehabilitován byl až po sametové revoluci. Jan pracoval
pro ﬁrmu Baťa v mnoha zemích v Africe a v Asii.
Po roce 1960 se usadil v Německu a řídil ﬁrmu,

ve které byl spolumajitelem až do roku 1980, kdy
začal pracovat pro německé vládní organizace
po celém světě jak nezávislý poradce v obuvnickém průmyslu. Ještě ve svých 84 letech učil ševce v Kyrgyzstánu, v Rumunsku a na Slovensku.
Celkově působil v 65 zemích světa. Byl pozoruhodnou osobností, jejíž charakter se formoval všemi úspěchy a neúspěchy, setkáváním se
a přátelstvím se stovkami lidí různých ras, náboženství, státní příslušnosti, různých profesí a názorů. Přestože byl velmi uznávaný a respektovaný odborník, vždy o sobě říkal, že je „švec“.
Jeho přátelé ale i lidé, kteří ho potkali náhodně
se shodují na tom, že byl jednou z nejcharizmatičtějších a nejmoudřejších osobností, které kdy
poznali. Mnoha lidem ve světě nezištně pomohl.
Přispíval na studium tehdejším studentům, kteří jsou dnes skvělými odborníky ve svých profesích. Jak sám říkal, u ﬁrmy Baťa se naučil být všude doma. Byl vzorem lidskosti, humanismu a respektu, ale i lásky ke své rodné zemi, kterou projevil například tím, že když mu bylo v roce 1987
umožněno po 40 letech navštívit Slavičín, odvezl si sebou do Německa kus rodné hlíny...Netušil, že za tři roky poté se bude moci vrátit natrvalo. Když se v roce 1991 vrátil, bylo mu 72 let. Nepřišel do své staré vlasti proto, aby získal zpět rodinný majetek, ale přišel s nadšením nabídnout
pomoc obnovené demokracii. Rodinný majetek
chtěl využít ve prospěch nadace, kterou hodlal
založit na podporu studentů a ostatních mladých lidí. Bohužel způsob privatizace byl tako-

vý, že mu z rodinného podniku bylo vráceno pouze minimum akcií bez šance na ovlivnění dalšího vývoje v něm. Ačkoliv byl velmi zklamán z vývoje během devadesátých let, u něhož postrádal
akcent na morální obnovu společnosti, nevzdal
se. Založil nadaci, kterou ﬁnancoval omezenými
prostředky, vydělanými v roli poradce v zahraničí, prakticky až do své smrti v necelých 85 letech. Byl vzorem pro stovky žáků a studentů, které potkával na školách všech typů, kde nadace
realizovala svoje projekty. Studenti slavičínského
gymnázia po jeho smrti iniciovali přejmenování
své školy na Gymnázium Jana Pivečky.
Za svou práci jak pro německé vládní organizace, tak později v České republice získal celou
řadu ocenění a vyznamenání. Vždy, když byl pozván do rozhlasu nebo televize, měly jeho pořady mimořádný ohlas. Stejně tak tomu je i celých
patnáct let po jeho smrti, když jsou pořady reprízovány. Promlouval například ve Svátečním slovu
v České televizi dne 4. ledna 2004. Nikdo netušil, že mu v té chvíli zbývalo pouhých 26 hodin života. Zemřel náhle 5. ledna 2004.
Nejlépe ho charakterizuje úryvek z knihy Jan
Pivečka: Nikdy se nevzdávej! autorů Milana Švihálka a Zuzany Tarabusové z roku 2003, která
byla dokončena a autorizována dva týdny před
jeho smrtí.
„Když mi chtěla moje přítelkyně Kristýna z Německa udělat radost, namalovala obraz Dona
Quijota před větrným mlýnem. Já jsem totiž celý
život proti něčemu bojoval. Možná, že to tak trochu byl i boj s větrnými mlýny. Chtěl jsem prodávat boty a zákazníci je nechtěli ode mne kupovat. A dokázal jsem, že je kupovali. Když jsem
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onemocněl, řekl jsem si: „Musíš se uzdravit.“
A uzdravil jsem se. Kdybych tuto vůli v sobě nevzbudil, pravděpodobně bych umřel. Bojoval
jsem proti německému chování, bojoval jsem
proti chudobě, bojoval jsem proti špíně. Budu bojovat i nadále a vím přesně, že se nikdy nesmím
vzdát.
Mám za sebou dlouhý život a dobře vím, že se
mi nesplní dokončit vše, po čem toužím. Kdybych
se vzdal, musel bych se rozloučit s tím, co mi odmalička vštěpovali rodiče. Celý život se snažím
udělat svět lepším. Abych, až jednoho dne budu
umírat, si mohl říct: „No, nedokázal jsi uskutečnit všechno, co jsi chtěl, ale alespoň ses snažil!“
Ztratil bych zkrátka k sobě úctu, kdybych složil
ruce do klína. Občas mě sice bolí záda, vrže mi
v kloubech, nemám už takovou energii jako zamlada, ale pořád si opakuji: „Nikdy se nevzdávej!

Jít do penze pro tebe není!“
Mám přece před sebou
pořád tolik práce! Bojovníka ze mě udělal život. Musel jsem pořád o něco usilovat, něčím podstatným
se zabývat, překonávat své
chyby. Kolik jednom překážek jsem měl před sebou,
když jsem odcházel do světa – nezkušenost, neznalost řeči, malou tělesnou
zdatnost, chabé zdraví,
málo tolerance… Když se
celý život pohybujete v prostředí, v němž se snažíte
prosadit, naučí vás to nebát se potíží a nevyhýbat se jim. Já jsem byl mockrát v životě bohatý, ale mockrát v životě jsem
také byl úplně chudý. Měl jsem všechno a pak
jsem neměl nic, ztratil jsem veškeré hmotné bohatství, celý majetek. Jednou, dvakrát, třikrát…
Ani dneska vlastně nemám mnoho peněz. Ale
jsem bohatý, protože mám spoustu přátel po celém světě a cenné životní zkušenosti. Právě o ně
se chci dělit s talentovanými mladými lidmi, které vidím všude kolem sebe.“
Obraz Dona Quijota z roku 1984 visí v sídle
Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně. Je stejně jako
jeho majitel inspirací pro nás všechny, kdo jsme
měli to štěstí s ním spolupracovat i pro každého,
koho životní příběh Jana Pivečky osloví. Máte-li
chuť, přijďte se podívat….
Mgr. Božena Filáková,
ředitelka Nadace Jana Pivečky, o. p. s.
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Na Farním dnu žehnal páter Dej i školní aktovky

V neděli 25. srpna uspořádala slavičínská farnost ve spolupráci s Charitou Slavičín už šestý
„Farní den“. V loňském roce nám počasí nepřálo a poprvé jsme „Farní den“ museli přemístit

na Sokolovnu. Letos nás počasí před začátkem
akce taky trošku vystrašilo menší deštivou přeháňkou, ale nakonec přece jen sluníčko zvítězilo,
a tak jsme mohli opět zakusit pěknou atmosféru akce na letní scéně zámeckého parku. Cílem
„Farního dne“ je neformální setkání nejen slavičínských farníků, ale především všech lidí dobré vůle. „Farní den“ začal na letní scéně v 11 hodin mší svatou, která byla svým způsobem zaměřena zvlášť na děti. Stalo se již tradicí, že při této
mši svaté žehná Mons. P. Marian Dej dětem jejich školní pomůcky – aktovky a pouzdra. Děti
tak za týden 2. září mohly s požehnáním vykročit
do nového školního roku. Mši svatou doprovázela místní schóla. Po mši svaté se účastníci mohli občerstvit připravenými pochutinami, osvěžit
dobrými nápoji a pobavit se a zazpívat si s dechovou hudbou Lidečanka. Program obohatilo
i tradiční vystoupení „Slavičínských cérek“ a slavičínské chválové schóly. V závěru si návštěvníci
mohli zazpívat oblíbené písně za doprovodu harmoniky. Ve stánku charity si mohli návštěvníci
nechat změřit například tlak. Pro děti byla v prostorách parku připravena celá řada soutěží, dva

skákací hrady, jízda na koni, nafukovací balónky,
cukrová vata, kterou vyráběl P. Marian (na snímku) aj. V tvořivé dílničce si děti mohly vyrobit ozdobné kolíčky nebo si jen tak tvořit z modelíny.
Za absolvování soutěží čekala děti odměna v podobě sladkosti a drobného dárku. V průběhu hezkého slunečního odpoledne „Farní den“ navštívilo několik stovek účastníků. Akce byla ﬁnančně podpořena městem Slavičín, kterému děkujeme i za poskytnutí prostoru letní scény zámeckého parku. Dlužno dodat, že i cizím návštěvníkům
se prostory zámeckého parku moc líbily. Dále děkujeme všem, kteří naši akci sponzorovali: Radku Svobodovi – Pivovar Hrádek, Liboru Malaníkovi – Vývařovna Hrádek, Pekárně ORA a hlavně všem dobrovolníkům, kteří ochotně pomohli
„Farní den“ připravit. Bez jejich nezištné pomoci by se akce nemohla uskutečnit. Moc si vážíme
toho, že se rok co rok „Farního dne“ účastní tolik
návštěvníků. I jim patří velký dík za zdárný průběh akce. „Farní den“ patří mezi zdařilé akce slavičínské farnosti a v neposlední řadě také mezi
úspěšné kulturní akce ve Slavičíně. Těšíme se,
že se i v příštím roce ve stejném čase při této
milé příležitosti opět setkáme.
Jana Adámková

Neleň! se chystá na 5. ročník

Dětské olympijské hry proběhly v Hrádku na výletišti. Děti si užily krásné sobotní odpoledne v duchu sportovních disciplín, které byly pro každou
věkovou kategorii jiné. Na děti pak čekala zlatá olympijská medaile, věcná
cena a ledová tříšť. Za ﬁnanční podporu této akce děkujeme městu Slavičín a sociálnímu fondu Zlínského kraje.

Rádi byste se dozvěděli něco nového a zajímavého? Máte čas první listopadový víkend? Pak přijďte na pátý ročník multižánrového festivalu Neleň! Slavičínská Sokolovna a městská knihovna se na dva dny promění ve studnici
nových informací a inspirací. Mezi letošní témata patří mimo jiné cestování,
umění, zdraví, architektura, pěstounská péče nebo vzdělávání. Festival v pátek 1. listopadu zahájí vernisáž výstavy se zaměřením na udržitelnost módy.
A ve večerních hodinách výstavu vystřídá série koncertů. Jedním z interpretů
je i slovenské rapové seskupení Modré Hory.
Sobota se ponese v duchu přednášek, workshopů a diskuzí. Inspirativní
přednášející vám představí neotřelá témata, ale i věci, které nás obklopují každý den. Večerní program bude završen světovým formátem Slam poetry s mistrem České republiky Anatolem Svahilcem. Festival je otevřen všem
a podpořit jej může každý z vás. Vítáme jak dobrovolníky, kteří pomůžou s organizačním zajištěním, tak i ﬁnanční příspěvky směřující na transparentní
účet 2800960500/ 2010.
Více informací o festivalu na www.nelen.cz a nelen@nelen.cz. Těšíme se
na vás 1. a 2. listopadu ve slavičínské Sokolovně a knihovně.
Za tým organizátorů Michal „Majkl“ Filák

Výstava o komerci ve fotografii
Rádi bychom Vás pozvali na výstavu „Komerce?“ slavičínského fotografa Tomáše Heczka, který posledních 6 let pracuje v rámci projektu Google StreetView Business. Za tu dobu fotografoval interiéry téměř dvou
tisíc ﬁrem na území České a Slovenské republiky. Vystavené fotograﬁe
nám kladou otázku, kde končí komerční fotograﬁe a začíná ta umělecká,
a jaký je rozdíl mezi řemeslníkem a umělcem. Pokud Vás toto téma zajímá, příp. chcete vidět zajímavé fotograﬁe z mnoha míst obou sousedních států, jste zváni na zahájení výstavy v pátek 25. října v 17 hodin
do Městského infocentra Slavičín.

Výzva

Přátelé z lásky, z. s., děkuje za ﬁnanční podporu z dotace města Slavičín,
kterou spolek využil na uskutečnění poznávacího dne za historií, a to návštěvou zámku v Buchlovicích a jeho zahrady i procházkou v přilehlých lázních Leopoldov Smraďavka.
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Tým charitativního závodu Charity Jam, který se v Brumově-Bylnici
každoročně koná na podporu dětí a mládeže s handicapem, prosí o pomoc při
hledání osob, jež akce podpoří v rámci příštího ročníku.
Znáte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje pomoci například s úhradou rehabilitace, nákupem léků, zdravotních pomůcek nebo jiných nezbytných potřeb,
které nehradí zdravotní pojišťovna? Pošlete nám prosím jeho životní příběh na
e-mail info@charityjam.cz. Děkujeme!
Více o akci naleznete na www.charityjam.cz.

Fotbalisté jednou prohráli, na čelo tabulky však ztrácejí málo
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Smolně dopadl souboj o první místo v divizi E,
který rozehráli fotbalisté FC TVD Slavičín v Hranicích 7. září. Až do 85. minuty drželi bezbrankové skóre a sahali na bod za remízu, když vi-

nou nedostatečné koncentrace při standardní situaci dostali hloupý gól. „Taková branka zamrzí nejvíce. Ten kop nebyl ani příliš nebezpečný,
gól jsme dostali od hráče, který treﬁl hlavičku de

facto ze stoje, což je špatně. To se nesmí opakovat,“ kroutil trenér Petr Slončíkk hlavou nad inkasovanou brankou.
Chuť si fotbalisté spravili o týden později, kdy
se konalo valašské derby – tedy zápas s Brumovem. Domácí potěšila i vysoká návštěva 450 diváků, a tak předvedli zkušený výkon, při kterém
pohlídali soupeře a nasázeli mu tři branky. Zápas
však příliš pohledný nebyl. „Soupeř hrál z bloku,
nakopával balony a spoléhal na standardní situace nebo autové vhazování, na což jsme byli nachystaní. Zlomový moment byla branka na 2:0,
kdy nejprve soupeř odmítl vyrovnat v jasné tutovce a my následně pojistili vedení. Pak se hra trochu uvolnila, Brumov hrál otevřeněji, ale nám se
podařilo přidat pouze jednu branku,““ shrnul zajímavější druhou půli trenér.
Slavičínským fotbalistům se vzdálilo čelo tabulky o dva body (údaje z poloviny září, pozn.
red.), ale není důvod k panice. Aspoň hráči to
tak vidí. „Myslím si, že máme dostatečně kvalitní a zkušený tým, abychom to zvládli. Navíc
na jaře budeme mít všechny papírově těžší soupeře doma, kde téměř neztrácíme body,““ podotkl
obránce Martin Goňa.
(šim)

Tenisový turnaj Legendy Slavičín open se hrál již pojedenácté
ček st. a také bývalý trenér ligových dorostenců
pan Ignác Matějovič.
Pořadatelé a všichni hráči děkují za podporu
městu Slavičín!
Výsledky Legendy open 2019:
1. Petr Koseček – Libor Matějovič
2. Josef Šándor – Michal Dorúšek
3. Milan Ptáček – Petr Ptáček
3. Milan Both – Jarda Saňák
Objev turnaje – nestárnoucí Olda Majc
Petr Koseček

Kuželkářský klub Slavičín
V sobotu 31. srpna se na antukových kurtech
v areálu Oáza ve Slavičíně odehrál již jedenáctý
ročník tradičního turnaje v deblu pod názvem Legendy open. Letošního klání se v parném počasí zúčastnilo osm deblových párů, které se utkaly nejdříve ve dvou základních skupinách. Prvenství z předchozích dvou ročníků obhajovala brněnská dvojice Milan a Petr Ptáčkovi.
Souboje v základních skupinách se obešly bez
větších překvapení, možná se jen nečekala porážka dvojice Ivan Holek – Zdeněk Šiška s párem Milan Both – Jarda Saňák. Do čtvrtﬁnále tak
postupovaly všechny týmy, kde už se utkaly vyřazovacím způsobem na dva sety. Zde nejdříve vítěz B skupiny Petr Koseček s Liborem Matějovičem porazil dvojici Jiří Váňa a Radek Bartoš. Vítěz A skupiny a obhájce prvenství bratři Ptáčkovi si poradili s párem Adam Chmela – Olda Majc.
Dalšími semiﬁnalisty se stal debl Josef Šándor
– Michal Dorúšek, který vyřadil dvojici Ivan Holek – Zdeněk Šiška. Největší drama přineslo poslední čtvrtﬁnále mezi Milanem Bothem a Jardou
Saňákem proti Liboru Argalášovi a Štěpánu Hei-

níkovi. Zde rozhodoval za stavu 1:1 na sety až super tie – break, který vyhrála dvojice Both – Saňák v poměru 16:14.
První semiﬁnálový duel mezi loňským druhým týmem v turnaji – Petrem Kosečkem a Liborem Matějovičem s překvapením semiﬁnálových
bojů dvojicí Milan Both a Jarda Saňák přineslo
hladký průběh a zkušenější slavičínsko-litvínovská dvojice vyhrála hladce 6:2, 6:0. Druhé semiﬁnále přineslo tuhou bitvu a dvojice Josef Šándor – Michal Dorúšek udolala obhájce prvenství
bratry Ptáčkovy z Brna v poměru 6:4, 7:5. Nutno
podotknout, že obhájce prvenství sužovalo zranění, které bylo velkým handicapem. Samotné ﬁnále přineslo velmi kvalitní zápas a možná i nečekaně jasný průběh. Tenisté Petr Koseček a Libor Matějovič zúročili své zkušenosti a dvojici Josef Šándor – Michal Dorúšek vyprovodili z kurtu
po setech 6:1, 6:2. Nakonec byla udělena dvě
třetí místa a o ty se podělily dvojice Milan Ptáček – Petr Ptáček a Milan Both – Jarda Saňák.
Cenu vítězům předal čestný prezident slavičínských fotbalových Internacionálů pan Milan Ptá-

V druhé půli měsíce září byl zahájen
26. ročník CAMOLIGY – amatérské soutěže v kuželkách za účasti 16 družstev. Přijďte povzbudit jednotlivé týmy, hrací dny jsou
pondělí, středa v 17.30 a 19.30 hod. a pátek
v 18.00 a 20.00 hod.
Obě naše družstva – A i B – hrají v letošním
ročníku stejnou soutěž – KRAJSKÝ PŘEBOR
ZLÍNSKÉHO KRAJE za účasti 14 družstev.
Pronájem zrekonstruované kuželny
1 hod./dvě dráhy/300 Kč, vhodné pro skupiny
i jednotlivce, informace 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 říjnu 2019
KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka Vsetín B,
sobota 5. 10. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín A – KK CAMO Slavičín B,
sobota 12. 10. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Slavia Kroměříž, sobota 19. 10. 2019, 16.00 hod.
www.kkslavicin.cz
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Šachový oddíl se umístil nejlépe v historii
Slavičínské družstvo „A“ obsadilo v Krajské
soutěži – východ 3. místo. Je to nejlepší umístění
v historii oddílu. V této soutěži hrají osmičlenná
družstva a v našem družstvu se na tomto úspěchu podíleli tito hráči: Pavel Křek 6,5 bodů z 9
zápasů, Josef Sviták 6/11, Milan Janček 5,5/11,
Milan Petráš (Nevšová) 5,5/10, Lukáš Řehák
(už Brňák) 4,5/5, Ludvík Procházka (Dolní Lhota) 4/6, Ondra Fibich (taky už Brňák) 3,5/6, David Hrbáček (student-Vlachovice) 3,5/4, Zdeněk

Kroutil (Hrádek) 3/10, Jonáš Plášek (student)
2,5/4, Tomáš Hofschneider (student) 2/4, Marian Coufalík 1,5/3, Zdeněk Peléšek 0,5/3. V Regionálním přeboru (pětičlenné družstva) se umístilo naše béčko na 7 místě a družstvo C na 8 místě.
Na žákovských turnajích se nejlépe vedlo Jendovi Pfeiferovi, kde v mladší kategorii získal tři
první místa, jedno druhé a v ostatních turnajích se umístil postupně na 5., 6., 8., 2 x 9., 15.

a 18. místě. Pěkně hráli i bratři Hofschneiderovi ve starší kategorii. Celkem se naši žáci zúčastnili za sezónu 11 turnajů jednotlivců a 20 zápasů družstev. Budeme rádi, když se do šachového kroužku při DDM, přihlásí další děti. Začátečníci se učí ve středu od 15 hodin, pokročilí od 16
do 18 hodin.
Náš oddíl je již členem Sportovních klubů Slavičín, kde nám v rámci možností pomáhají. Musíme poděkovat i městu Slavičín za ﬁnanční podporu pro naši činnost, která je hodně závislá
na výjezdech po Zlínském kraji.
Josef Sviták – předseda oddílu

24. ročník cvičení rodičů a dětí
ve věku 2 – 6 let
zahajujeme na Orlovně ve Slavičíně
Ve středu 16. října 2019 v 16:15 hodin
Vstup volný!
Rádi uvítáme nové malé cvičence.
Cvičíme pravidelně každou středu.
Pronájem Orlovny je hrazen z programové
dotace města Slavičín. Více informací na
tel. č. 737 810 692 (Ing. Eva Hubíková).
Těšíme se na všechny, kteří nás na Orlovně navštíví.

Domácí utkání
FC TVD Slavičín
A-tým
13.10.2019 10:15 - Bzenec
27.10.2019 10:15 - Skaštice
B-tým
6.10. 2019 10:15 - Hovězí
19.10.2019 14:30 - Lidečko

Nově otevřené tetovací studio
Slavičín, Osvobození 257
Ig: nancy_ded E-mail: nancy_ded@icloud.com
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Dorost
5.10.2019 10:00 - Baťov
19.10.2019 10:00 - Rožnov pod Radhoštěm
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Kalendář akcí
Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
web: https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Fb: Městská knihovna Slavičín
Týden knihoven v Městské knihovně Slavičín
(30. 9. - 5. 10.)
Programová nabídka Týdne knihoven pro školy
a ostatní zájemce:
 30. 9. Pondělí: Den pro školy
8.00 – 11.00 Knihovnou krok za krokem. Informační lekce zaměřené na služby a složení fondu knihovny, pro žáky a studenty, uzpůsobená
věkovým kategoriím (registrace do knihovny, orientace v odděleních knihovny, funkce online katalogu, web a facebook knihovny, nabídka volnočasových aktivit, prezentace nových knih pro
děti a mládež, e-výpůjčky, půjčování deskových
her aj.)
13.30 Legrace v pohádce. Veselé soutěžní odpoledne pro děti ze školních družin.
Z dílny pana Pohádkáře. Výstava a prezentace
knižních novinek k akci pro školní družiny.
 1. 10. Úterý: Den pro děti i dospěláky
12.30 – 15.30 Darebové a rošťáci z knížek pro
děti. Výstava a prezentace titulů s danou tematikou, spojená s výtvarnou dílničkou.
12.30 – 15.30 Super deskovky! Odpoledne pro
děti a mládež s deskovými hrami, které si mohou v knihovně po celé odpoledne hrát nebo zapůjčit domů.
18.00 Z Olomouce až na marocký Tubkal
na kole. Cestovatelská beseda.
2. 10. Středa – Den pro seniory a malé juniory
9.00 – 11.00 Databáze knih – užitečný pomocník seniora. Minikurz orientace na webu Databáze knih. Na kurz je potřebné objednat se předem
na tel. 577 341 481.
13. 30 Čtením k pohodě a dobré náladě. Četba
a diskuze nad humoristickou četbou pro ženy pro
členy Klubu důchodců.
16.00 Jógátky jsou opět zpátky, pojďme děti
do pohádky!
 3. 10. Čtvrtek: Den nezavřených dveří
9.00 – 17.00 Krásná literatura. Celodenní výstava aktuálních beletristických novinek pro děti
i dospělé.
9.00 – 11.00 Kvizoherna. Soutěžní zábavně naučné dopoledne pro děti a mládež.
15.00 Veselé čtení s Nezbedníčkem. Literární,
pohybové, výtvarné hříčky pro rodiče s nejmenšími a představení knihy Červená Karkulka
18.00 Za oponou ze sametu! Literární diskusní podvečer pro veřejnost, věnovaný nadcházejícímu 30. výročí sametové revoluce, vzpomínání na události z této doby na Slavičínsku, četba
úryvků z knih s danou tematikou.
Součástí akce je výstava Knihy na indexu, dále
tradiční exkurze po knihovně včetně návštěvy
starožitné studovny MUDr. L. Horáka. Nebude
chybět malé občerstvení.

V tento den se mohou noví zájemci o registraci do knihovny přihlašovat ZDARMA! Noví zájemci z řad dětí a mládeže do 15 let se mohou
do knihovny ZDARMA registrovat po celý měsíc říjen!
 4. 10. Pátek: Rodinný den
9.00 – 11.00 Kdopak bydlí v ZOO! Dopoledne
plné soutěží a her pro děti z mateřských škol.
12.30 – 15.00 Malovánky a jiné hrátky. Tvořivá dílna pro rodiny s dětmi plná nápadů na jednoduché výrobky z papíru. Součástí jsou pohádkové hádanky a doplňovačky. Na každého účastníka dílny čeká sladká odměna.

cům i absolventům předchozích kurzů. Téma zimního semestru zní Klenoty barokního sochařství
 Středa 16. 10. České tajemno
Beseda s Arnoštem Vašíčkem, předním českým záhadologem, spisovatelem a scénáristou, který představí slovem i obrazem nejtajemnější domácí záhady z nové knihy a připravovaného televizního cyklu, např. Hrad svatého grálu, skrytou tvář Zlatodějů, tajemství homunkulů,
prokletou hrobku, a mnoho dalšího z oblasti nevysvětlitelných jevů.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna Slavičín,
Vstup volný.

Další akce pro veřejnost:
 1. 10. Z Olomouce až na marocký Tubkal
na kole.
Cestovatelská beseda Marka Sovy o jeho první
výpravě na kole napříč Evropou až do Maroka věnované zážitkům z alpských cyklostezek i zajímavostem ze setkání s místními pohostinnými obyvateli.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
 2. 10. Jógátky jsou opět zpátky, pojďme děti
do pohádky!
Literárně pohybový pořad akreditované lektorky
jógy Denisy Balšanové pro děti s rodiči. Zábavné spojení dětské jógy s pohádkovým příběhem,
kde si osvojíte si dechové techniky a nově se naučíte jemné dotekové masáži.
 Začátek: 16.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny, vstup volný!
 Pátek 4. 10. – 31. 10. František Slovák:
Images de femmes
Výstava nové malířské tvorby z palety známého
slavičínského výtvarníka, kterou lze zhlédnout
v půjčovní době knihovny, případně po domluvě
na tel. 577 341 481.
Vernisáž proběhne 4. 10. od 18.00 hodin v galerii knihovny.
 Úterý 8. 10. Léčebné hudební nástroje a automasáž hlavy podle terapie Su Jok
Přednáška terapeutky Kateřiny Rouse, Dis.
Praktické ukázky léčby pomocí tibetské mísy
a zvonkoher, součástí je výuka, jak pracovat
s těmito nástroji. Druhá část přednášky je věnována praktické sebeléčbě formou automasáže hlavy.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
 Pondělí 14. 10. Příroda jako nejlepší zdroj
léčiv
Přednáška a fotoprojekce výživové poradkyně
Aleny Hlavicové zaměřená na terapeutické potraviny DXN, coby komplexního zdroje živin.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
 pondělí 7. 10. Zahajovací přednáška Univerzity třetího věku
Zájemci o studium nechť se dostaví na přednášku, která začíná v 9 hodin v sále v 1. podlaží
městské knihovny. Zde budou sděleny podmínky
studia a další podrobnosti o výuce novým zájem-

 Připravujeme na listopad:
 Pátek 1. 11. – 30. 11. Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939.
Výstava dokumentů a fotograﬁí. Vestibul knihovny, výstava je k vidění v půjčovní době.
 Pátek 1. 11. – 29. 11. Zdeněk Kutra: malba.
Výstava výtvarné tvorby.
Vernisáž: 18.00 hodin, galerie knihovny.
 Pondělí 4. 11. Hoď se do Pogody! Talkshow
herečky Sandry Pogodové a Richarda Pogody,
známého hudebníka a herce.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna Slavičín,
vstup volný.
Akce v říjnu
 25. 10. – 30. 11.
Tomáš Heczko: Komerce?
Městské infocentrum Slavičín, vernisáž výstavy
25. 10. v 17:00 hodin
 12. 10.
Skautská drakiáda
Louka nad sídlištěm Malé Pole, začátek 14:00
hodin (Pořadatel skautské středisko Slavičín)
 16. 10.
Kluby zdraví
Téma: Sladký život aneb jak se vyhnout cukrovce
Městská knihovna Slavičín, 18:00 hodin
 18. 10.
Slavnostní koncert u příležitosti 40. výročí založení ZUŠ Slavičín
Obřadní síň radnice, 18:00 hodin
 18. 10.
Šlagr party
Karel Peterka, Helena Hamplova, Mara a Frankie
Zhyrnov
 24. 10.
Beneﬁční večer pro Nadaci Jana Pivečky
Vystoupí Pěvecký sbor Cantare, Martin Chodúr
s kapelou, moderuje Jiří Kokmotos, Sokolovna
Slavičín, 18:00 hodin.
 25. 10.
Halloweenská párty
Zábavné odpoledne pro děti, Sokolovna Slavičín,
15:00 hodin (Pořadatel ZŠ Malé Pole)
 29. – 30. 10.
Akce v listopadu:
 1. – 2. 11.
Neleň!
Multižánrový festival plný kultury, přednášek
i kvalitní hudby.
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