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je to neuvěřitelné, ale opět tu máme advent. 
Čas nám začal zběsile ukrajovat dny blížících se 
Vánoc. Vánoce jsou časem ztišení i tradic. A tra-
dicím chceme opět přiblížit i nejoblíbenější ad-
ventní akci u nás ve Slavičíně – Rozsvicování vá-
nočního stromu. Chceme totiž, aby na nás ten-
to den, 6. prosince, dýchla pravá moravská vá-
noční atmosféra. Nově se budete moci poveselit 
také na prostranství před radnicí, či tradičně na 
Horním náměstí a Orlovně. Hudbě budou vévo-
dit koledy a adventní písně, při nákupech zase
více narazíte na ručně vyráběné drobnosti a tra-
diční vánoční zboží.

Právě díky tradicím si udržujeme určitý vnitřní 
řád. Občas neuškodí ale ani špetka moderny. Do
tohoto zpravodaje, který držíte, se nám tu špet-
ku podařilo vpravit pomocí QR kódu – je to tako-
vý ten černý čtvereček. Najdete jej u některých
článků, a pokud vlastníte chytrý mobilní telefon,
jednoduše jej namíříte na QR kód a v telefonu se
Vám otevře fotogalerie k prohlížení. 

Ale zpět k Vánocům. Tuto dobu kromě zběsi-
lého shonu charakterizuje i jiná věc: snažíme se
chovat lépe než kdy jindy. To beru. Slušnost totiž 
nepovažuji za slabost, ba naopak! 

Konec roku ale také vybízí k bilancování. Kro-
mě přípravy mnoha velkých projektů musím vy-

Rozsvícení vánočního stromu
Adventní trhy a různá vystoupení dětí a žáků jsou oblíbenou sou-

částí tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu na Horním náměs-
tí, které se letos koná v pátek 6. prosince. Na hlavním podiu vystou-
pí od 16 hodin komorní žesťový soubor Brasstet, který uvede svůj
komponovaný pořad světových vánočních melodií. Především děti jis-
tě zaujme vystoupení Cirkusu trochu jinak, které nese název Trampo-
ty s Ježíškem. V 17 hodin zazní sváteční slova starosty města Tomáše 
Chmely a faráře slavičínské farnosti P. Mariana Deje, po nichž bude
následovat ohňostroj.

Novinkou letošního roku je rozšíření akce i na prostranství před 
radnicí. Zde mohou návštěvníci ochutnat speciality domácí zabijačky 
či využít pohostinství vánoční kavárny. Pro nejmenší bude připraven
vánoční kolotoč a malovaný betlém v životní velikosti. V rámci dopro-
vodného programu na podiu před radnicí se prostřídají Mužský sbor 
Kosáci a Cimbálová muzika Aldamáš s oblíbeným slavičínským Retro-
Tetem. V 18 hodin roztančí a rozezpívá prostranství před radnicí hud-
ba Cimbálové muziky Slavičan. (jip)

zdvihnout ještě jinou věc – problémy města ře-
šíme často spolu a společně. Není to jen úsilí 
za zachování policejní služebny, ale i autobusy 
do Brna nebo stavební úřad, o jehož budouc-
nosti budou rozhodovat poslanci. Také rekord-
ní počet odevzdaných dotazníků o tom, jak se
nám v našem městě žije, mě naplňuje optimis-
mem, že snaha udělat ze Slavičína dobré místo
pro život stojí za kus námahy, úsilí i dobré spo-
lupráce. Je vidět, že nám naše město není lhos-
tejné. Pohodové Vánoce všem Slavičanům, Div-
ničanům, Hrádčanům i Nevšovjanům a dalším
čtenářům přeje

 Váš starosta Tomáš Chmela
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Ve středu 20. listopadu byla poprvé v historii 
udělena Cena města Slavičín, a to významnému 
rodákovi, pokračovateli rodinných tradic výroby 
obuvi ve Slavičíně a mezinárodně uznávanému ex-
pertovi Janu Pivečkovi, který by se letos dožil prá-
vě sto let. O udělení Ceny města Slavičín in me-
moriam Janu Pivečkovi rozhodlo jednomyslně Za-
stupitelstvo města Slavičín na svém zasedání dne 
30. října. 

Jan Pivečka se narodil v roce 1919 v koželužské 
rodině Pivečků, kteří vybudovali prosperující pod-
nik Japis. Jan Pivečka prožil velkou část svého ži-

Jan Pivečka je prvním nositelem Ceny města Slavičín

Před časem jsem se zajímal o bližší okolnos-
ti, jak došlo k tomu, že zdejší továrník Jan Pivečka 
(1886–1961) zařídil a rozjížděl pro Tomáše Baťu za-
kladatele (1876–1932) koželužnu ve Zlíně. V okres-
ním archivu (Státní okresní archiv Zlín, fond Archiv 
městečka Slavičín, inv. č. 89, Živnostenská opráv-
nění, kolaudace) je k této více než sto let staré zá-
ležitosti uložena strojopisně zpracovaná „Rozmlu-
va s p. J. Pivečkou dne 1. února 1941“, pod kte-
rou je uveden jako sepisovatel dr. František Hodáč. 
Po přečtení byl tento materiál doplněn o rukou psa-
né poznámky a právě tehdy došlo i k opravě datace 
samotné rozmluvy. Přestože byl dodatečně škrtnut 
rok 1941 a rukou uveden rok 1914, s pravděpodob-
ností hraničící s jistotou lze uvést na pravou míru, 
že se těžko kdokoli mohl v roce 1914 přesně vyjad-
řovat o pozdějších událostech a platí tedy původně 
uvedené datum rozmluvy.

Z textu vyplývá, že Tomáš Baťa, když převzal ob-
jednávku pro vojenské dodávky a zařizoval výrobu 
tak, aby mohl přijmout objednávky větší, snažil se
nakoupit co největší množství usní. V roce 1914 
jeho nákupci Chlud, Klátil a jiní za tím účelem na-
bízeli co nejvyšší ceny. „Tomu, kdo chtěl 8 K, dali 
12 K, za týden však už 18 K.“ Pivečkovy kůže se mu 
„anžto hodily, ježto ostatní kůže slovácké byly suché 
krbcovice, neboť lidé chtěli boty tvrdé jako kůra.“ 
Kůže Pivečkovy byly mastné a hodily se pro výrobu 
vojenské obuvi.

Baťa brzy usiloval, aby si zařídil vlastní koželuž-
nu. Od Kohnsteina (v materiálu blíže neidentifi -
kován, snad by se mohlo jednat o židovského ob-
chodníka Simona Kohnsteina, Brno – Královo Pole,
Smetanova – dnes Berkova – ulice č. 4) získal re-
cept, který Baťa asi v říjnu 1915 přivezl do Slavičí-

na. Byl to návod na kombinované činění chlorem.
Pivečka kůže vyčinil a odvezl v balíčku do Zlína. To-
máš Baťa s ním šel do cvikací dílny, kde byl na kopy-
tech vyplněn kontrakt usní pro výrobu vojenské obu-
vi. Když se ukázalo, že usně se osvědčily, zejména,
že nejsou příliš tvrdé, Baťa prohlásil: „Okamžitě dě-
láme koželužnu.“ Chtěl původně, aby se kůže čini-
ly ve Slavičíně. Pivečka však s tím nesouhlasil. Uve-
dl jako důvod, že nemá dost vody na tak velké roz-
šíření výroby a mimo to, že si nechce podrýt zdra-
ví. Došlo potom k dohodě o spolupráci Pivečky při
zařizování a vedení koželužny ve Zlíně. Pivečka ne-
byl zaměstnancem fi rmy Baťa, měl pouze úmluvu
na účasti, jež byla defi nována za rok po jeho vstou-
pení dopisem z února 1916. V „Rozmluvě“ se uvá-
dí toto znění dopisu:

„Požíváte u nás účast na zisku s měsíčním účto-
váním. Odpisy a úroky účtují se jednou ročně. Máte
právo disponovat ročně 20.000. Zbytek 1/3 při vy-
stoupení ihned 1/3 za 3 měsíce 1/3 za 6 měs. zru-
šení smlouvy kdykoliv z obou stran.

S úctou…“
Dopis z 21. 2. 1916 je podepsaný oběma strana-

mi a jeho kopie se nachází v archivu Nadace Jana
Pivečky.

Je příznačné pro tu dobu, že Pivečka sám prý po-
drobnosti účtování, které vedla „Mařenka Barto-
šová“, nekontroloval. Z odstupem času měl za to,
že byla prostě odpočítána cena za suroviny a dílo
od ceny přejímací a diference byla ziskem, z něhož
Pivečka dostával 15 %. V korespondenci byl k tomu
další dopis:

11. 5. 1916
„Milý pane Pivečko,
dal jsem Vám poukázati žádaný obnos K 17.000,-

vota v zahraničním exilu. Po svém návratu do Slavi-
čína v roce 1990 celý zbytek svého života zasvětil
dobročinným aktivitám, podpoře místního rozvoje,
nadaných mladých lidí a talentů.

Cenu převzala v zastoupení dětí Jana Pivečky ře-
ditelka Nadace Jana Pivečky paní Božena Filáko-
vá, a to při slavnostním komponovaném večeru,
na němž vystoupili herci zlínského divadla Zdeněk
Lambor a Josef Koller a klavíristka Hana Durďáko-
vá, učitelka slavičínské ZUŠ. 

O spolupráci Jana Pivečky s Tomášem Baťou se
dozvíte v následujícím článku.  (tch)

Ke spolupráci Tomáše Bati s Janem Pivečkou

ohledně toho ostatního Vám jistě dostačí, když zále-
žitost skoncujeme účetně t. j. formálně až koncem
měsíce.

S přátelským pozdravem Vám i Vaší rodině jme-
novitě p. otci Váš

T. Baťa“
Pivečka zavedl do koželužny hlavně rychlé činění.

Baťa původně rychlému činění nepřál, protože jako 
švec se bál špatného materiálu. Tento názor výrob-
ců obuvi se později změnil: „Nechtějí dnes dlouhého
činění, aby nebyli drazí, jest to rozdíl 29 dnů oproti 
9 měs., jakost kůže není o nic horší, může však býti 
podstatně levnější, poněvadž jest rychlejší obrat ka-
pitálu.“ O tom se s Tomášem Baťou již shodli. K roz-“
dílu v názorech došlo v roce 1916, když Baťa chtěl
koželužnu organizovat podle soustavy obuvnických
továren, každou kůži mít ve zvláštním regále, aby
byl přesný přehled, který potřeboval také pro ban-
ku. Pivečka odešel na dovolenou a organizaci ko-
želužny prováděl Klátil. Baťa chtěl, když byly obtíže,
aby se Pivečka vrátil, ale k tomu již nedošlo. Vzta-
hy však zůstaly na dobré úrovni a promítly se zce-
la určitě i do generace nástupců představované je-
jich syny Janem Pivečkou ml. a Tomášem Baťou ml. 

Okolnosti fungující spolupráce dvou konkurentů,
mohou být pro nás dodnes inspirující. Přinejmenším
v tom, že i šikovný lokální podnikatel může přispět
ke světovému úspěchu.

Marek Semela

Třídění textilu ve městě letos prošlo změnou do-
davatele. U předchozí fi rmy, která zajišťovala svozy 
textilu, se totiž objevil problém – malá četnost svo-
zů. Kontejnery tak bývaly často přeplněné a neplnily
svou funkci. Kvůli častým stížnostem obyvatel měs-
to svozovou fi rmu vyměnilo a zatím je s ní spoko-
jeno. První výsledky od Odboru životního prostředí 
a správy majetku máme zde:

Dle posledního souhrnu svozu textilu, který pro-
bíhal v období od července do konce září tohoto 
roku, je zřejmé, že bylo uskutečněno celkem de-
set svozů kontejnerů na textil (město Slavičín má 
na svém území rozmístěno 6 kusů) a bylo odvozeno 
3 645 kg tohoto textilu. Děkujeme!

Bohužel ani sběr a třídění textilu není bez pro-

blémů. Co tedy do těchto kontejnerů vkládat a hlav-
ně jak? Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý
textil (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy,
povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavá-
zaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách
a dále také spárované (svázané) nositelné boty. 

„Mějte, prosím, na paměti, že oblečení, které
do kontejneru vložíte, by mělo dál plnit svůj účel,
pro který Vám již nevyhovuje. Rozhodně zde ne-
vkládejte netextilní materiály, plesnivé, mokré či 
od chemikálií zašpiněné hadry. Zaneřáděné textilie
od chemikálií, potravin, krve a podobně odevzdá-
vejte do sběrného dvora nebo do směsného odpa-
du,“ vyzvala občany “ Radka Hořáková, vedoucí od-
boru ŽPSM.

Upozorňujeme občany, aby textil, který vkládají 
do sběrných kontejnerů, byl zabalen v igelitových pyt-
lích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že se
s tímto textilem dále manipuluje a že má najít další 
využití, které jste mu přáli, když jste ho odnesli k bílé-
mu kontejneru. Tak proč to neudělat pořádně?  (šim)

Slavičané vytřídili za tři měsíce 3,6 tuny textilu do šesti kontejnerů

Seznam stanovišť kontejnerů na textil
u parkoviště na ulici Zámečnická
u parkoviště na ulici Dlouhá (u potravin Hruška)
za obchodem v Nevšové
u mateřské školky v Hrádku
u hasičské zbrojnice v Divnicích
u DPS Hrádek (červený kontejner)
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Rada města Slavičín na své schůzi dne 14. listo-
padu 2019 stanovila ceny za svoz a likvidaci odpa-
dů pro rok 2020. Oproti předchozím letům dochází 
k mírnému nárůstu cen (cca o 10 %):

nádoba četnost 
svozu Kč

popelnice 110 l 1x měsíc 790,-

popelnice 110 l 1x 14 dnů 1 250,-

popelnice 110 l 1x 7 dnů 2 560,-

popelnice 240 l 1x 14 dnů 2 310,-

popelnice 240 l 1x 7 dnů 4 620,-

kontejner 1100 l 1x 7 dnů 21 480,-

pytel na směsný komunální odpad 100,-

Upozorňujeme, že byla zrušena možnost vývozu 
kontejneru 1100 l 1x 14 dnů. Důvodem zrušení je 

především dlouhodobá přeplněnost těchto kontej-
nerů a dále také technické podmínky svozu. 

Informace pro domácnosti, které využívají jako je-
diný způsob likvidace černé pytle:

Domácnosti, ve kterých žijí pouze osoby, pro kte-
ré je starobní nebo invalidní důchod jediným zdro-
jem příjmů, mohou jako jediný způsob likvidace vy-
užívat výhradně černé pytle, v tomto případě je sta-
noven minimální odběr 2 ks černých pytlů na osobu
a kalendářní rok.

Známky na popelnice/kontejnery na rok 2020,
případně černé pytle na směsný odpad si občané
mohou zakoupit na Městském úřadě Slavičín, od-
boru životního prostředí a správy majetku v prv-
ním poschodí, dveře č. 206, a to od 2. ledna 2020

do 28. února 2020! (dřívější prodej známek nebu-
de možný, respektujte, prosím, uvedené datum).

V případě bezhotovostní platby převodem z účtu
je nutno předem požádat o sdělení identifi kačních 
údajů k platbě. Tyto údaje poskytne odbor ŽPSM
na tel. č. 577 004 832 nebo na emailové adrese
podatelna@mesto-slavicin.cz. Po takovém způsobu
úhrady je však nutné si evidenční známku na popel-
nici nebo pytle vyzvednout osobně.

Odbor ŽPSM

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2020

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 4. 12.
 plasty (žluté pytle), nápoj. kartóny (oranž.
pytle) 17. 12.

Velmi výhodný 1,5procentní úrok poskytuje
město Slavičín na zápůjčky z Fondu rozvoje bydle-
ní. Zájem je proto velký. „V letošním roce jsme vy-
hověli jedenácti žádostem o zápůjčky a celková po-
skytnutá částka činila 2 198 000 korun,“ sdělila“
Taťána Lysáčková z ekonomického odboru měs-
ta, která je tajemnicí fondu.

Zájem o zápůjčky byl letos natolik vysoký, že mu-
selo dojít ke krácení, aby se na všechny žadatele 
dostalo stejným dílem. „Není divu, naše řešení je 
jednoznačně nejekonomičtější formou, jak řešit 
své rekonstrukce,“ doplnila “ Lysáčková. 

Oblíbená možnost zápůjček není obvyklá v kaž-
dém městě, jak by si možná mohl někdo myslet.
Ve Zlínském kraji funguje například v Holešově.
Ve Slavičíně se poskytují zápůjčky v rámci fondu už
od roku 1996.

Pobočný spolek Slavičín MRS Brno vychovává 
své nové členy v kroužcích, které našly své záze-
mí v domech dětí a mládeže Štítná nad Vláří, Bru-
mov-Bylnice, Valašské Klobouky a Slavičín.
V kroužcích je pod vedením lektorů z řad našich
členů připravována mládež, která má zájem stát 
se mladými rybáři. Ti, kteří úspěšně složí rybář-
ské zkoušky, stávají se členy PS Slavičín MRS Brno
v kategorii do 15 let. Náš pobočný spolek organi-
zuje 105 mladých rybářů.

Spolek v rámci své činnosti vytváří podmín-
ky pro rozvoj dovedností mladých rybářů. Kaž-
doročně organizujeme pro mladé rybáře dětské 

Tehdy byl zřízen k podpoře oprav a moderniza-
ci vlastníkům (jak fyzických, tak právnických osob)
bytů, bytových domů a rodinných domů na území 
města formou poskytnutí zápůjček. Sazba úroků
se pohybovala od 6 % až po historicky nejnižších
1,5 %, což je výhodné a dostupné nejen pro mla-
dé páry, ale například i pro seniory. „Podmínkou je
však nemovitost vlastnit,“ upozornila“ Lysáčková.

Doplnila, že město nevyžaduje žádné záruky 
v podobě potvrzeného příjmu jako například ban-
kovní ústavy, je však podmíněno ručitelským pro-
hlášením dle výše zápůjčky. 

Při menší zápůjčce do 50 000 stačí jeden ru-
čitel, od 50 001 do 150 000 korun jsou potřeba
ručitelé dva a při nejoblíbenějším typu zápůjčky
při částce vyšší než 150 000 korun je v podmín-
kách stanoven počet ručitelů na tři. Splatnost kaž-

závody na rybníku Slavík. Letos se závody
uskutečnily v sobotu 28. září pod patronátem
fy p. Malaníka a fy Pekárna ORA, kteří se postara-
li o občerstvení soutěžících. Účastníky závodů při-
vítalo slunečné počasí a den, kdy ryby braly. Na
prvních třech místech se umístili rybáři, kteří 
chytili kapry nad 50 cm. Gratulujeme. I ti, kteří si
neodnesli úlovek, byli díky přízni sponzorů odmě-
něni pozorností třeba v podobě sáčku rybí nástra-
hy.

Dále spolek plánuje Vánoční soutěž tříčlen-
ných družstev mladých rybářů, která se uskuteč-
ní 27. prosince 2019 v Domě dětí a mládeže v Bru-

Město poskytlo občanům letos víc než 2 miliony korun na bydlení
dé zápůjčky je až 6 let, což nabízí dostatek prosto-
ru na uvážlivé řešení. Žádat o zápůjčku lze i opako-
vaně, ale s rozdílným účelem u stejné nemovitosti.
U výjimek, jako jsou například okna, fasáda či za-
teplení obvodového pláště domu, lze zažádat i opa-
kovaně s odstupem 15 let. Pro letošní rok je fond
vyčerpán a příjem nových žádostí je zastaven.

„Do dalších let plánujeme udržet tento fond
a nadále bude využíván pro občany našeho měs-
ta,“ ujistil “ starosta města Tomáš Chmela. „Ne
všechna města jej svým občanům poskytují, a tak 
jsme rádi, že pro vás můžeme být nadále pomoc-
nou rukou při zvelebování svých domovů.“ 

Více informací o tomto tématu poskytne
Bc. Taťána Lysáčková, odbor ekonomický, tel.:
577 004 822 a email ekonom1@mesto-slavicin.cz.
 (šim)

mově-Bylnici. Této soutěže se pravidelně účastní 
10 až 12 družstev. Je zaměřena na prověření zna-
losti pravidel výkonu rybářského práva, pravidel
chování u vody, znalosti ryb a živočichů a prověře-
ní dovedností mladých rybářů. Touto cestou bych
chtěl poděkovat městům Valašské Klobouky, Bru-
mov-Bylnice, Slavičín a obci Štítná nad Vláří, kteří 
granty, případně dary přispěly a přispívají na roz-
víjení zájmů a mládeže, ale i na činnost spolku
v rámci udržitelnosti skladby druhů v našich tekou-
cích vodách.

S pozdravem Petrův zdar
Ing. Zdeněk Juřík, předseda rybářského spolku

Pobočný spolek Slavičín sdružuje 105 mladých rybářů

Přes tři stovky vyplněných dotazníků se sešlo 
v urnách a přes internetový formulář s cílem zjis-
tit, jak se nám žije ve Slavičíně. Dotazníky vznikly 
ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Východ-
ní Moravy a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Je-
likož jsou součástí víceletého projektu schválené-
ho ještě před nástupem současného vedení radni-
ce, bylo snahou autorů šetření postihnout dlouho-
dobější trendy a názory občanů. Výsledky se v sou-

časnosti zpracovávají a budou podkladem pro nový
přístup města k zavádění inovací do fungování úřa-
du. Počtem odevzdaných dotazníků patříme mezi
zapojenými městy k rekordmanům, což vnímáme
jako důkaz zájmu našich občanů o dění ve městě.
Výsledky šetření budou představeny po jejich zpra-
cování na akademické půdě. Děkujeme všem, kteří 
zodpovědně a korektně zodpověděli položené otáz-
ky. (tch)

Vyplněných dotazníků je více než 300

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se 

uskuteční ve středu 18. prosince 2019 od 16.30 hodin v sále Sokolovny.
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Na Slavičínsku začnou jezdit pouze červené autobusy ARRIVA Morava
Každoročně dochází v prosinci ke změně jízd-

ních řádů. Hlavní změnou ve Zlínském kraji však 
bude zavedení nového tarifního systému. Starosto-
vé obcí však doposud nemají v této situaci poně-
kud jasno. Zjištění faktického stavu bylo mimo jiné
náplní schůzky zástupců Krajského předsednic-
tva Sdružení místních samospráv České republiky 
(SMS ČR) – Elišky Olšákové, Tomáše Chmely a Jose-
fa Zichy, s náměstkem hejtmana pro dopravu Pav-
lem Botkem. Náměstek Botek se zavázal, že všem 
obcím budou co nejdříve zaslány platné jízdní řády 
a do každé domácnosti by měly být doručeny pře-
hledné letáčky se základními informacemi.
CENÍK

Díky novému tarifnímu systému cestující výraz-
ně ušetří. Ceník jízdného bude určovat Zlínský kraj 
a bude nastaven jednotně pro autobusovou a želez-
niční dopravu - k pevné nástupní sazbě 9 korun se 
připočte za každý kilometr na trase koruna. Napří-
klad za cestu dlouhou 20 kilometrů zaplatí cestují-
cí 29 korun. Jelikož v rámci kraje nebude zaveden 
integrovaný systém dopravy, budou si muset ces-
tující kupovat jízdenky zvlášť u autobusů i u vlaků.
Ceník je stanoven na úrovni IN25 - oproti součas-
ným cenám základního jízdného u Českých drah bu-
dou ceny v rámci nového tarifu Zlínského kraje niž-
ší o celou čtvrtinu.
AUTOBUSY

Veřejná osobní linková doprava bude zajištěna 
následujícími dopravci:
 KRODOS BUS a.s. – provozující veřejnou osobní 
linkovou dopravu v provozní oblasti Kroměříž
 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. - provozující ve-
řejnou osobní linkovou dopravu v provozní oblasti
Uherské Hradiště
 ARRIVA MORAVA a.s. - provozující veřejnou 
osobní linkovou dopravu červenými autobusy 
v provozní oblasti Valašské Klobouky
 ČSAD Vsetín a.s. - provozující veřejnou osobní 
linkovou dopravu v provozních oblastech Valašské
Meziříčí, Vsetín a Zlín

Původně chtěl kraj od prosince spustit plnohod-
notný krajský integrovaný systém (IDS), kvůli zablo-
kované soutěži na provozovatele autobusů u an-
timonopolního úřadu má ale tento plán zpoždění. 
Z tohoto důvodu jízdní řády autobusové dopravy ne-
budou měněny.

V autobusové dopravě bude krajský tarif platit
u všech linek a zároveň také u spojů za hranice kra-
je, kterých je kraj objednavatelem. V autobusové
dopravě nebudou k dispozici časové jízdenky a ani
přestupné jízdenky, takže u přestupů si cestující 
bude muset koupit stále dvě jízdenky jako doposud.

Ve většině autobů bude možné platit platebními
kartami, elektronické peněženky budou moci být
stále využívány. O nahrané peníze na kartách tedy
cestující nepřijdou a budou je moci dále využívat.
Výjimka je u dopravce ARRIVA MORAVA, který bude
zajišťovat dopravu červenými autobusy v oblasti Va-
lašské Klobouky. Z důvodu modernějšího odbavo-
vacího zařízení u autobusového dopravce bude
třeba pořídit si ještě jednu odbavovací elektro-
nickou peněženku (plastovou kartu). Pokud budou
cestující používat jen a pouze autobusy ARRIVy, sta-
čí jim pouze tato karta. Pokud budou přestupovat
na autobusy jiných dopravců (ČSAD Vsetín, ČSAD
BUS Uherské Hradiště, KRODOS BUS), budou mu-
set mít karty dvě. Prodej karet bude zabezpečovat
ARRIVA na infocentrech měst (např. Slavičín, V. Klo-
bouky a Luhačovice a na nádražích, kde má ARRIVA
pokladnu, tj. Horní Lideč, Brumov-Bylnice a Luhačo-
vice). Karta by měla být za zálohu 50 Kč. Cestující je
mohou dobít v infocentrech i v autobusech u řidiče.
VLAKY

Veřejná osobní železniční doprava bude zajiště-
na:
 ARRIVA vlaky s.r.o. - provozující veřejnou želez-
niční dopravu na tratích 280, 281, 282, 283, 300,
340, 341 (vlak ARRIVA EXPRESS z Nitry do Prahy
není součástí krajského tarifu)
 České dráhy, a.s. - provozující veřejnou želez-
niční dopravu na tratích 280, 281, 300, 303, 305,
323, 330, 331, 340, 341

Tarif v rámci kraje bude platný ve všech osobních
a spěšných vlacích v kraji a třech vybraných tratích
(č. 303 do stanice Kojetín, č. 330 do stanice Morav-
ský Písek a č. 340 do stanice Veselí nad Moravou).
Zde bude jedno, zda cestující využijí služeb Čes-
kých drah, nebo ARRIVY – jízdenka bude přestupná
a platná u obou dopravců.

Ve vlakové dopravě nebudou nově cestujícím
ve vlacích ČD na území Zlínského kraje již platit kar-
ty IN25 či IN 50. Na cestách mimo Zlínský kraj bu-
dou však tyto karty, stejně jako karty IN 100 a IN

Business platné beze změn. Karty IN25 a IN 50 bu-
dou moci cestující na pokladnách ČD vrátit nebo je 
mohou využívat mimo hranice kraje.

Pro cesty ve vyšších třídách Českých drah (rychlí-
ky, expresy, InterCity aj.) nebo při cestách mimo hra-
nice kraje budou nadále platit pouze jízdenky Čes-
kých drah dle svého tarifu. Tedy pokud cestující po-
jede mimo hranice kraje, bude mu prodána jízden-
ka buď do posledního zastávky na trati na území 
Zlínského kraje, nebo do místa, kde bude cestující 
přestupovat na navazující spoj.

Jízdenky na vlak se budou prodávat přímo na ná-
dražích. Kde pokladna nebude či bude zavřená, si
cestující koupí lístek přímo u průvodčího bez doplat-
ku. Jízdenky na vlak se přestanou prodávat v obcích
Halenkov, Jablůnka, Kunovice-Loučka, Lhotka nad
Bečvou, Osíčko, Valašská Polanka a na zastávce
Zlín-Malenovice. Dalších šest pokladen ČD zavřou
proto, že je na některých tratích vystřídá ARRIVA.
Krajské jízdenky bude ARRIVA prodávat ve stani-
cích Vsetín, Horní Lideč, Bylnice, Luhačovice, Uher-
ský Brod, Kunovice a Uherské Hradiště.

Cestování se společnostmi RegioJet či Leo Ex-
press a ARRIVA EXPRESS (ve směru Nitra – Praha)
se tarify Zlínského kraje nijak nedotknou.

Pro lidi, kteří jezdí vlakem často, budou v rámci
krajského tarifu k dispozici 7denní a 30denní časo-
vé jízdenky. (tz)

Pomalu, ale jistě se blíží 15. prosinec 2019. Je 
to neděle a svátek má Radana a Radan. Jedná se 
tedy o běžný den během roku. Ale právě v tento den 
se budou měnit jízdní řády vlaků a autobusů. Téměř 
přesně po 131 letech se loučíme na naší Vlárské 
dráze a tím i ve Slavičíně s vlaky národního doprav-
ce – Českých drah.

V roce 1888 dne 28. října projel na Vlárské drá-
ze první vlak. Úplný provoz na trati řídila rakousko-
uherská společnost Státní dráhy. Stejně tomu bylo 
po roce 1918, kdy řízení železnice převzaly Česko-
slovenské státní dráhy až do konce roku 1993, kdy 
vznikla Česká republika. ČSD tedy řídily železnici 
celých 75 let. V jejích službách se vystřídalo něko-
lik generací pracovníků. Po roce 1993 vznikly Čes-
ké dráhy, které se v roce 2003 rozdělily na Správu 
železniční dopravní cesty (správa části dopravní in-
frastruktury) a na akciovou společnost České dráhy 

ČD (přešla na ni činnost osobního a nákladního do-
pravce, vlastnictví a správa části infrastruktury). Tak
tomu je i doposud.

Na jaře roku 2016 nastala na Vlárské dráze velká
událost. Na trať totiž vyrazil víkendový mezinárodní 
expres společnosti Arriva, který po dlouhých 23 le-
tech obnovil přímé železniční spojení Prahy s Tren-
čínem. Cestující ve vlaku viděli kolem trati spous-
tu fandů železnice a historicky první jízdu si nadše-
ně fotili a natáčeli. 

Vedení dopravce Arriva si nejspíš velmi dobře
spočítalo, že se jim tento tah vyplatí. V tuto chvíli
mezi Prahou a Nitrou jezdí denně dva páry meziná-
rodních rychlíků. A nejen to. Nový soukromý doprav-
ce Arriva zvítězil nejnižší nabídkou na vlakový kilo-
metr a v části Zlínského kraje nahradí národního
dopravce České dráhy. Po 131 letech tedy i na tra-
ti mezi Vlárským průsmykem a Starým Městem

u Uherského hradiště budou v plném rozsahu jez-
dit osobní vlaky soukromého dopravce.

Pro nás cestující je ale nejdůležitější poskytova-
ná kvalita dopravy. Jedná se o cenu jízdenky a také,
kde si ji koupíme. Standard vybavení interiéru vla-
ku je také hodně důležitý. V médiích i na internetu
se zmiňují problémy cestujících, kteří využívají zvý-
hodněné jízdenky nebo režijky ČD. Také, jak to bude
při přestupu z vlaku Arriva třeba na rychlík ČD. Toto
ale není předmětem tohoto článku. To by měl nový 
dopravce Arriva a Zlínský kraj oznámit srozumitel-
ným způsobem svým budoucím cestujícím. Pevně
věřím, že cestující na naší Vlárské dráze budou s no-
vým dopravcem spokojeni. A možná – snad se ně-
kdy také dočkáme ze strany soukromého doprav-
ce i znovuobnovení přímých rychlíků z Horní Vláry
do Brna. Za Klub přátel historie Slavičínska

Miroslav Kadlec

Vlárskou dráhu čeká po 131 letech velká změna

JeJeJeJeJJedJeJede nání í ví ví ví ví ví vííí í  sí ssísídledle ZlZlllllínsínsínsínsínínsínsínsínsnsnnssínsín kéhkéhkéhkéhkéhhkéhkéhhkéhkéhkékék hk hhoooo ko raje se zzúčaú stnili starostka 
ValValValValValaalVaVValValVaVaaa . KK. K. KKKKKK. Klolooooobobolooolobllol koukouku  Eliškka OOOOlšáálšlš kovkkkk á, starosta SlaSl vičína 
TomTomTommmomT mmmáš Chmela a náměstci ci ci i i hejhejtmana na JosJosef Zicha a Paveel Bl Botek.
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Město Slavičín vyhlašuje v souladu s ustano-
vením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územních samosprávných celků, ve zně-
ní pozdějších předpisů, výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

REFERENT 
STAVEBNÍHO ÚŘADU 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLAVIČÍN
hlavní náplň práce:  
 výkon agendy prvoinstančního pověřené-
ho obecného stavebního úřadu podle § 13 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
ve správním obvodu stavebního úřadu Slavi-
čín. Jedná se o vydávání povolení a opatře-
ní pro umístění, povolení a kolaudace staveb 
a další činnosti vyplývající z § 76 a násl. sta-
vebního zákona.

pracovní poměr: 
 na dobu neurčitou se zkušební dobou 
3 měsíce 

 předpokládaný nástup od 1. 12. 2019 (lze 
upravit po vzájemné dohodě)

nabízíme: 
 stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, 
stravenky, příspěvek na penzijní připojištění

 platové podmínky podle platných před-
pisů (10. platová třída, nařízení vlády č. č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, 
příloha č. 2)

požadavky pro vznik pracovního poměru:
 střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru stavebnictví, nebo vyšší odborné 
vzdělání v oboru stavebnictví, nebo vysoko-
školské vzdělání v magisterském nebo ba-
kalářském studijním programu ve studijním 
oboru stavebního, architektonického nebo 
právnického směru

 zkouška zvláštní odborné způsobilosti vý-
hodou, ale ne podmínkou 

 znalost fungování principů ve veřejné 
správě

 praxe v oboru výhodou 

 příjemné vystupování, dobré komunikační 
schopnosti v písemném i mluveném projevu

organizační schopnosti, proaktivní přístup, 
spolehlivost

 zodpovědnost a vysoké pracovní nasaze-
ní, samostatnost, pečlivost, fl exibilita, loaja-
lita

 ochota dále se vzdělávat

 používání a znalost práce na PC (zejm. MS 
Offi ce MS Offi ce – Word, Excel)

 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní 
schopnost řízení referentského vozidla)

Podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu města Slavičín – 
radnice, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 
do 18. 12. 2019 do 12 hodin.

Další informace na www.mesto-slavicin.cz.

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1+0

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 
43 ve IV. nadzemním podlaží domu čp. 832,
na ulici Středová v katastrálním území Slavičín 
byt sestává z jednoho pokoje, předsíně, 
koupelny s WC, sklepní kóje 
celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje je 38,18 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 156 Kč
pronajímatel je oprávněn každoročně jed-
nostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou
míru infl ace stanovenou ČSÚ pro dobu od po-
sledního zvýšení nájemného. Vedle shora uve-

dené míry infl ace lze nájemné každoročně jedno-
stranně zvýšit současně též o 20 % původního ná-
jemného. Případné zvýšení nájemného se prove-
de s účinností k 1. 7. kalendářního roku
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby spo-
jených s bydlením (topení, voda, odpad)

Podrobnější informace týkající se doby uza-
vření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o proná-
jem jsou uvedeny na úřední desce města Slavičín 
nebo webových stránkách města Slavičín a spo-
lečnosti BTH Slavičín – www.bth-slavicin.cz.

Písemné žádosti budou přijímány do 13. 12. 
2019 osobně nebo poštou na adresu: BTH Slavi-
čín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 
Slavičín

Tip na vánoční dárek – 
vstupenky na Novoroční koncert 
Rok s magickou číslovkou 2020 přivítáme ve Slavi-
číně Novoročním koncertem, na němž vystoupí zpě-
vačka DASHA a PAJKY PAJK. Pozorní televizní divá-
ci znají DASHU především z jejího hudebního účin-
kování v televizním pořadu Stardance – když hvěz-

dy tančí, v němž interpretovala mnohé populár-
ní písně. Doprovázet ji bude kapela Pajky Pajk,
rovněž známá z účinkování v různých televizních pě-
veckých a talentových soutěží. Novoroční koncert
se uskuteční v pátek 3. ledna 2020 od 18.00 ho-í
din v sále Sokolovny. Předprodej vstupenek pro-
bíhá v Městském infocentru Slavičín, vstupné činí 
250 Kč. (jip)
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U příležitosti letošního krásného výročí za-
ložení fi rmy jsme si dovolili předsedovi před-
stavenstva panu Ing. Ottovi Durďákovi položit
pár otázek. Pro soukromé
podnikání jste se rozho-
dl v době, která mu neby-
la příliš nakloněna. Jaká
úskalí s sebou přinášelo
zakládání fi rmy v období 
na sklonku režimu?

I když už se v roce 1989
poměry rozvolňovaly, zalo-
žit družstvo – jako jedinou
variantu soukromého pod-
nikání – nebylo vůbec jed-
noduché. Svaz družstev
neměl zájem přijímat nové
členy a ti zase neměli chuť
do Svazu vstupovat, pro-
tože podmínky takového
podnikání byly velmi nevý-
hodné. V založení družstva
jsem se angažoval osob-
ně a bylo to velmi náročné
– administrativně i časově. Pro mě to znamena-
lo, že jsem jezdil do Brna více než půl roku dva-

krát týdně a vlastně stále bez výsledku. Nakonec
pomohlo až osobní setkání s předsedou Svazu
družstev a dne 4. prosince došlo k zapsání Tech-
nického výrobního družstva Slavičín do podni-
kového rejstříku. TVD se tak stalo prvním sou-
kromým podnikem, který po revoluci vznikl. No
a pak pro nás začalo velmi hektické a stresují-
cí období.

Jakou činnost na svém začátku Vaše druž-
stvo vykonávalo?

Na úplném začátku to byly zemní práce a také
pletení svetrů. Měli jsme vymyšlený projekt pro
ženy v domácnosti společně s Kyjovanem Ky-
jov, ale bohužel nám ho Svaz družstev neschváli-
li a naše úsilí přišlo vniveč. Věnovali jsme se rov-
něž obchodní činnosti, výškovým pracím, montá-
ži hromosvodů, stavební činnosti. 

Důležitým mezníkem v historii naší fi rmy je rok
1991, kdy zahájila činnost dřevovýroba, kovový-
roba, lisování plastů a o rok později, tedy v roce
1992, byl spuštěn provoz pro zpracování technic-
ké pryže.

V roce 1994 byla zahájena výroba skříní pro
elektrické rozvaděče a vývoj a konstrukce vlast-

ních typových řad skříní pro elektrické rozvaděče,
což bylo pro další rozvoj fi rmy klíčové rozhodnu-

TVD – Technické výrobní družstvo vzniklo
4. prosince 1989 jako první fi rma po listopadu 1989

ýý

Vývoj počtu zaměstnanců
1999 – 170 zaměstnanců
2009 – 350 zaměstnanců
2019 – 600 zaměstnanců

tí. V následujících letech jsme se stali největším 
českým výrobcem rozvaděčových skříní a zpraco-
vání plechu je stále náš hlavní výrobní program.
V rekonstruovaném výrobním areálu v Rokytni-
ci disponujeme nejmodernějšími technologiemi. 

Kde vlastně družstvo na počátku sídlilo?
Původně jsme byli v nájmu v prostorách hrá-

deckého lihovaru a sídlo fi rmy bylo na Horákově 
vile. Obráběčská dílna fungovala v Nevšové v bý-
valém objektu státního statku a lisování pryže
mělo své středisko v Křekově. V příštím roce se 
bude toto středisko stěhovat do rekonstruované
výrobní haly bývalého objektu Mars v průmyslo-
vém areálu v Divnicích.

V roce 1994 jsme se z Hrádku přestěhovali
do Rokytnice do areálu kooperační sušárny. To 
byl společný zemědělský podnik JZD Vlára, JZD
Javorník a státního statku a vyráběla se tu granu-
lovaná krmiva. Z počátku probíhala výroba v dost
těžkých podmínkách – haly byly nezateplené ob-
jekty, které původně sloužily jako sklady země-
dělských produktů. Během 25 let, co tu jsme,
byly zdejší objekty vlastně vystavěné znovu.

Kdo jsou Vaši významní zákazníci?
Více než 80 % naší pro-

dukce se exportuje do celé
Evropské unie, ale také
do USA a Kanady. Divize li-
sování technické pryže vyrá-
bí těsnění pod hlavy do mo-
toru pro světoznámé auto-
mobilky, jako jsou němec-
ké Audi, BMW, Mercedes,
Porsche či britské Bentley
a další. 

Jedním z významných
projektů byla výroba „skří-
ní“ pro Jadernou elektrárnu
Dukovany. Na obzoru jsou 
i další projekty, ale v této
oblasti je silná nadnárodní 
konkurence především vel-
kých zavedených italských 
a německých fi rem.

Před několika lety za-
sáhla celosvětovou ekonomiku krize. Jak tato
situace dolehla na Vaši fi rmu?

Krizi jsme samozřejmě tak jako všichni ostat-
ní pocítili. Tehdy jsme museli snížit počty zaměst-
nanců o 100 lidí, ale jinak nás zásadně nepozna-
menala.

TVD je společnost, která v současné době za-
městnává přes šest stovek zaměstnanců. Máte
problém při hledání nových zaměstnanců?

Nedostatek zaměstnanců se v našich odvět-
vích týká všech. My ho řešíme tak, že zaměst-
náváme zahraniční zaměstnance a spolupracu-
jeme i s personálními agenturami. Zaměstnan-
cům poskytujeme různé výhody a benefi ty, nedo-
statkovým profesím, jako jsou lakýrníci, obsluha

AreAreArereAAA ál lál ál v RRv Rv Rv Rv RRv okyokyokykyokyokykykytnitnitntnittnitnici ciccic v rv rv rvv roceocceococe 19 199494

VÝZNAMNÁ DATA
4. 12. 1989 – vznik TVD – Technického výrobního družstva Slavičín
1990 – stavební činnost, výškové práce a montáže hromosvodů
1991 – dřevovýroba, kovovýroba, lisování plastů
1992 – lisování technické pryže 
1993 – zahájen pilotní výrobní program výroby skříní rozvaděčů
1999 – certifi kace systému řízení kvality dle ISO 9002
2001 – přeměna družstva TVD na akciovou společnost TVD – Technická výroba, a.s.
2002 – certifi kace systému řízení kvality dle ISO 9001
2004 – certifi kace plnění vyšších požadavků na kvalitu při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2
2005 – certifi kace managementu environmentálního systému dle ISO 140001:2004
2006 – spuštění automatické lakovací linky 
2007 – výstavba montážní haly, expedice a vlastní kuchyně včetně nové jídelny7
2008 – spuštění robotizovaného svařovacího pracoviště
2010 – výstavba nového školicího centra
2011 – spuštění 2. robotizovaného svařovacího pracoviště 
2012 – výstavba nové budovy s vývojovou dílnou
2016 – zahájen výrobní program kovový nábytek
2016 – 2018 – dostavba areálu – rozšíření ploch výrobních prostor o více než 6 000 m2
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ohraňovacích lisů a svářeči vyplácíme náborové 
příspěvky. 

Spolupracujete i s místní střední odbornou 
školou… 

Ano, studenti mohou u nás už během studia
vykonávat praxi. Někteří z absolventů u nás po-
kračují i po ukončení školy. Nicméně to se týká 
spíše pozic z klasické strojařiny, na kterou se
škola specializuje.

Já sám jsem měl záměr založit fi remní školu, 
která si vychová úzce specializované odborníky, 
ale to se mi nepodařilo.

Mezi Vaše aktivity patří i podpora mimo jiné 
školství, zdravotnictví či sportu. Co je pro Vás 
nejdůležitější?

Osobně si nejvíce cením toho, jak krásně nyní 
s naší pomocí funguje fotbalový klub FC TVD Sla-
vičín a především mě těší, že se fotbalu věnuje 
na 150 dětí. Dále fi nančně i materiálně podporu-
jeme Městskou nemocnici Slavičín, Gymnázium 
Jana Pivečky a SOŠ Slavičín a také Nadaci Jana 
Pivečky. Pomáháme i místním spolkům a dalším 
charitativním projektům.

V letošním roce Vaše fi rma slaví významné 
výročí 30 let od založení. Jak probíhají oslavy?

Každý rok pořádá fi rma pro své zaměstnan-
ce a rodinné příslušníky Dětský den, letos byl po-
jat jako oslava výročí a konal se ve větším sty-
lu. Pro veřejnost se v září konal Den otevřených 
dveří, který se setkal s velkým zájmem návštěv-
níků z celého okolí. Další oslava proběhne ještě 
ke konci roku.

V souvislosti s blížícím se koncem roku mně 
dovolte, abych závěrem poděkoval všem našim 
zaměstnancům a obchodním partnerům za spo-
lupráci. Přeji všem klidné, pohodové vánoční 
svátky a hodně zdraví a spokojenosti v novém
roce 2020.  (jip) 

Plastové výliskyPlastové výlisky

Skříně pro elektrické rozvaděče

Výrobky z pryže

NašNaše te techechnolnolnolnologiogiogiogieeee



Letošní školní rok se páťáci určitě nenudí, jed-
na akce střídá druhou. V rámci environmentál-
ní výchovy a vzdělávání jsme si připomněli Den 
stromů společně se žáky 7.A. Nádherné prezen-
tace na interaktivní tabuli nás parádně nastarto-
valy na společný projektový den.

Žáci ze 7.A si pro mladší spolužáky připravili 
nejen zajímavé úkoly, dokonce své práce oboha-
tili o ochutnávku nejrůznějších výrobků z jablek,

V pondělí 11. listopadu jsme si připomněli
svátek svatého Martina i v našem městě. V 16
hodin, po přivítání a navození správné atmosfé-
ry, vyšel tradiční průvod v čele se svatým Marti-
nem na koni, provázený dětmi s lampiony a roz-
svícenými loučemi, přes sídliště Vlára do měst-
ského parku. Tam nás uvítala příjemná hudba,
sladké perníčky a čokoládové dukátky.

Záře svíček, lampionů, světelných efek-
tů a samozřejmě vůně opékajících se špekáč-
ků a svatomartinského vína, to vše v nás po
celý večer umocňovalo pravou sváteční atmo-
sféru.

Na závěr se všem tajil dech při úžasné ohňové
show skupiny ,,Memento Mori“. Poděkování pat-
ří organizátorům této akce, manželům Maděrko-
vým s koněm Sáriem, rodičům našich žáků, fi r-
mě Camo, panu Ščuglíkovi, pracovníkům měst-
ského infocentra a Službám města Slavičín.
Tato akce byla fi nančně podpořena městem Sla-
vičín.

Bc. Martina PtáčkováSvatomartinský průvod již po šesté
16. říjen – Den stromů páťáků Koncepce kariérového 

poradenství pro ZŠ
Dne 3. 12. 2019 proběhne na MěÚ ve Slavi-

číně kulatý stůl s řediteli a kariérovými poradci 
ZŠ, zřizovateli ZŠ, zástupci regionálních fi rem, 
CzechInvestu Zlín a ÚP ČR Zlín na téma Koncep-
ce kariérového poradenství pro ZŠ. „Cílem kula-
tého stolu je představit koncepci kariérového po-
radenství pro školy včetně nastavení podpory 
spolupráce světa vzdělávání a světa fi rem pro-
střednictvím realizací exkurzí žáků 8. – 9. tříd ZŠ
do místních fi rem. Toto téma patří mezi hlavní 
aktivity projektu MAP jako podpora při volbě po-
volání žáků ZŠ. Velmi nás těší podpora ze stra-
ny pana starosty Slavičína, který nám pomáhá
s propojením škol právě s fi remním sektorem
v našem regionu“, uvedla Blanka Janišová, pro-
jektová manažerka MAP.

Akce se koná v rámci projektu Místní akč-
ní plán rozvoje vzdělávání v ORP Luhačovice II
(MAP), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001
0700. Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Po 55 letech zavzpomínali na školní léta
Dne 26. října 2019 se uskutečnilo 6. setkání ročníku 1949 na Orlovně, v níž jsme si jako tehdejší žáci užívali

hodiny tělocviku s panem učitelem Mertou. Letos se nás sešlo 43. K dobré náladě přispěla hudba našich spolužá-
ků Františka Anderse a harmonikáře Rudy Suchánka. Na sraz se těší a přijíždějí spolužáci ze všech koutů i ze za-
hraničí a je velká škola, že „domácí“ na setkání zapomínají. Znovu se setkáme za dva roky a líbilo by se nám, kdy-
by se mohlo uskutečnit v nově zrekonstruovaném Zámku Wichterle.  Laďa Dvorský, pořadatel

hrušek, švestek apod.
Celé dopoledne žáci

pracovali ve skupinách
pod vedením sedmáků,
nechybělo ani tvůrčí psa-
ní pohádkových příběhů
o stromech. Vyvrcholením
dopoledního programu
byl již tradiční „Stromo-
jarmark“. Na něm všichni
účastníci oslavy ochutná-
vali „dary stromů“. Děku-
jeme všem ochotným ma-

minkám, díky kterým si žáci pochutnávali na vý-
borných hruškových a jablkových koláčích, kte-
ré zapíjeli lipovým čajem nebo smrkovou šťávou.
Také chléb s povidly, štrúdly, kompoty, šťávy, plo-
dy byly výborné.

Žáci obohatili výstavku o ukázky větviček, ši-
šek, plodů, kůry i výtvarných prací na dané téma.

PaedDr. Bronislava Králíková
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Žáci oborů Informační technologie, Mechanik 
seřizovač a učitelé naší školy se ve dnech 7. – 
11. 10. 2019 společně se žáky a učiteli part-
nerské školy SOŠ Dubnica nad Váhom zúčastnili
Technické exkurze, jejímž cílem bylo získat nové 
informace v oblasti moderních vývojových tren-
dů a technologií exkurzí do významných evrop-
ských fi rem, do technicky zaměřených středních 
škol a návštěvou veletrhů v EU. Účastníci navští-
vili a prohlédli si výrobní závod BASF a Techno-

seum v Mannheimu, Technické muzeum, Eiffe-
lovu věž a elektrotechnické Lyceum v Paříži, ve-
letrh automatizace a robotizace MOTEK a Muze-
um fi rmy MERCEDES-BENZ ve Stuttgartu a Mu-
zeum fi rmy BMW v Mnichově.

Aktivita byla realizována v rámci společné-
ho projektu přeshraniční spolupráce SR-ČR
„Zvýšení technické a odborné kvalifi kace žáků
v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského
kraje“

Technická exkurze – Německo, Francie
Saying Hi From Zlínský kraj

I’ve had such a wonderful time so far at GJP
and SOŠ! This is my third month in Slavičín, and 
I’m getting used to the rhythms of the school day 
and still trying to learn everyone’s names. So far,
I’ve taught lessons about American culture, from 
the specifi cs of Halloween traditions to comme-
moration of the 9/11 attacks. The Shy Speakers’ 
Club, an extra opportunity for younger students
to practice their English, has excellent attendan-
ce every week. Other students drop in during free 
periods for smaller conversation sessions. The
students’ enthusiasm, and the patience of the 
other English teachers, have made the beginning 
of my fi rst semester as a teacher fakt výborný!

I’ve enjoyed exploring the town and the sur-
rounding area, from going on bike rides by the
Lesopark to attending the apple festival in Hos-
tetin to seeing a fi lm in Valasske Klobouky to vi-
siting cafes in Bojkovice. I’ve learned how to play
badminton, (hopefully) gotten a little bit better at
Czech, and am working on some Czech Christ-
mas songs with the Cantare choir.

Everyone I’ve met has been so welcoming and
friendly – I am excited for what the rest of the
year will bring!

Naše škola očima
americké lektorky Olivie 

Vzácná návštěva
na gymnáziu ve Slavičíně

V rámci oslav nedožitých 100. narozenin pana
Jana Pivečky navštívily naši školu obě děti pana 
Pivečky Petra a Alex. Po krátké schůzce s ve-
dením školy a prohlídce školy proběhla beseda 
s žáky kvinty. Žáci měli možnost položit oběma
otázky o životě Jana Pivečky, vztahu obou dětí 
ke Slavičínu i „odkazu“, který zde jejich otec za-
nechal. Děkujeme ředitelce NJP Slavičín Mgr. Bo-
žence Filákové, že nám toto velmi milé setkání 
zprostředkovala.

 Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pi-
večky Slavičín

V letošním roce dramatický kroužek pod vede-
ním Mgr. Šárky Černíčkové v zimě navštívil něko-
lik základních škol v okolí Slavičína s „detektiv-
ním pásmem“. Děti formou soutěže a vzájemné 
spolupráce řešily zapeklité úkoly. Také několikrát 
navštívily mateřskou školu v Jestřabí a společně 
s dětmi předškolního věku nacvičovaly hudební 
pohádku, se kterou vystoupily na slavnostní Aka-
demii naší školy. Po zbytek roku se tento krou-
žek věnoval improvizaci a jiným divadelním akti-
vitám, které podporuje město Slavičín.
 17. ročník turnaje v nohejbalu

Dne 14. 10. 2019 se uskutečnil již 17. roč-
ník turnaje Slavičínských škol v nohejbale, kte-
rý uspořádal GJP a SOŠ Slavičín. Turnaj proběhl 
v hale SK ve Slavičíně. Soutěžilo se ve dvou kate-
goriích (žáci a dorost), ve kterých se utkalo šest 
družstev. Turnaje se zúčastnilo celkem 22 sou-
těžících a pedagogický dozor a proběhl v napro-
stém pořádku, bez porušení školního řádu a bez
zranění. Děkujeme za fi nanční podporu městu 
Slavičín, jelikož jsme mohli účastníky odměnit 
malým občerstvením.
 Exkurze ve fi rmě GROZ BECKERT Valašské 
Klobouky

V pátek 5. 11. 2019 se žáci prvního roční-
ku oboru Mechanik seřizovač a Obráběč kovů
zúčastnili exkurze ve fi rmě Groz Beckert Czech
ve Valašských Kloboukách. Žáci měli možnost se
seznámit s dlouholetou historií fi rmy i hlavním vý-
robním programem, tj. výrobou šicích jehel.
Stáž mechaniků – seřizovačů v rakouském 
Wolsfbergu 

Třítýdenní stáž žáků oboru Mechanik – seřizo-
vač v rakouském Wolsfbergu pokračuje, tento-
krát žáci posílají pozdrav z radnice, kde byli při-
jati starostou Wolsfbergu společně s ředitelem
školy panem Norbertem Aichholzerem a pedago-
gickým doprovodem Janou Rakovou. 
Přírodovědný klokan – dvojnásobné vítěz-
ství

Vynikajícího výsledku se nám podařilo dosáh-
nout v letošním ročníku Přírodovědného kloka-
na. Velká gratulace patří vítězi Jakubu Červeňa-
novi a na druhém místě Michalu Kailerovi, oba
z kvarty v kategorii kadet a dále vítězce Veroni-
ce Vašičkové a na druhém místě Tomáši Vlčkovi,
oba z kvinty v kategorii junior.

Jakub Čeveňan se navíc v krajském kole umís-
til na krásném 4. místě (pouhé 2 body za vítě-
zem) a Veronika Vašičková obsadila nádherné
2. místo v kraji.

StáStáStáSt ž v raaaaaaaakouukouukoukoukouuukoukouuuskéskéskéskéskééskééskéskskéskésss és mmm Wm Wm Wm Wm Wm Wmm Wm Wmm olsolsoolsolssolsolsoolsoolsolsolsolsolsfbeffbebebefbefbefbefbefbeff rgurgurgurgurguguurgugugugggg
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 13. prosince 2019 by se dožila 100
let naše maminka, babička a prababička, 
paní Marie PEŠKOVÁ z Nevšové. S láskou 

vzpomínají syn a dcera s rodinou.

Dne 23. prosince uplyne 1 rok od úmrtí 
pana Vladimíra ŽALLMANA. Stále na něj

vzpomínají manželka Marie a děti Marcela
a Vladimír s rodinami a syn Pavel.

Dne 2. prosince 2019 uplyne 5 let od úmrtí 
naší maminky, babičky, prababičky

a praprababičky, paní Marie POLÁŠKOVÉ
z Petrůvky a dne 31. prosince 2019 by se
dožila 90 let. S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Dne 16. prosince 2019 si připomeneme
100. výročí narození pana Jaroslava

BLIŽŇÁKA. S láskou vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Dne 19. prosince 2019 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní 

Jany HAVLÍNOVÉ z Hrádku. S láskou
a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří si s nám dne
11. prosince 2019 připomenou

1. výročí úmrtí pana Jana JAROŠE. 
Manželka a synové s rodinami. Nikdy

nezapomeneme.

Dne 16. prosince 2019 vzpomeneme
10. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Rostislava OCELÍKA
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Marcela, Ivanka a Marie s rodinami

a ostatní příbuzenstvo. 

Dne 1. prosince 2019 si připomeneme
1. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, 

pana Oldřicha TRYBUSE
z Bohuslavic nad Vláří. S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Miloslava a vnoučata, 

bratr Ladislav s rodinou.

Dne 27. listopadu 2019 uplynul 1 rok 
od úmrtí paní Ludmily KUČEROVÉ ze 
Slavičína. Kdo jste ji poznal, věnujte

prosím, tichou vzpomínku její památce.
Syn Jaroslav s rodinou

Dne 12. prosince 2019 uplyne 5 let 
od úmrtí pana Jaroslava MALÍKA. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami,

maminka a ostatní příbuzní.

Dne 1. prosince 2019 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní 

Jiřiny MĚHÝŽOVÉ. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel
Lubomír, dcera Gabriela s rodinou,
dcera Andrea s rodinou, vnoučata 

a pravnučka Bianka.

Dne 12. prosince 2019
vzpomeneme nedožitých 100 let

a v dubnu uplynulo 45 let od úmrtí 
paní Antonie REMEŠOVÉ, rozené 

Smýkalové z Petrůvky.
Za celou rodinu vzpomínají dcera

Drahomíra a vnuci Libor, Lenka, Monika, 
Ivona, Jana a Radek s rodinami.

Společenská kronika

Dne 1. prosince 2019 by se dožil 50 let
pan Kamil KŘÍŽ ze Šanova a dne

19. prosince 2019 si připomeneme 
20. výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou 

vzpomíná sestra Jana s rodinou.

Dne 15. prosince 2019 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí paní 

Věry MIKESKOVÉ z Divnic. S láskou
a úctou vzpomínají bratr František

s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 22. prosince 2019
si připomeneme 5. smutné výročí úmrtí 
paní Boženy STRUHAŘOVÉ ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel a dcera Jitka s rodinou.

Dne 8. prosince 2019
si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

pana Zdeňka FIALY.
S láskou a úctou na něho vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Josefem ŠTEFANÍKEM. Rovněž 

děkujeme za květinové dary. Rodina 
Štefaníkova.

NAROZENÍ – ŘÍJEN
Jaroslav a Aneta Kovářovi – syn Petr
Pavel Korvas a Natalja Suchánková –
dcera Gabriela
Kamil a Lenka Máčalovi – dcera Aneta
Zdeněk a Hana Matušincovi – dcera Anna
František a Blanka Macharovi – syn
Jindřich

SŇATKY – ŘÍJEN
Michal Bartoš a Tereza Machučová
Luděk Sudek a Lenka Onderková
Libor Hodulík a Veronika Matouchová
David Ščuglík a Barbora Juřičková

ÚMRTÍ 
 3. 10. 2019 Vojtěch Remeš,
   69 let, Slavičín

 18. 10. 2019 Petr Berecka, 
   35 let, Rokytnice
 19. 10. 2019   Jaroslava Kornutová, 
   32 let, Ostrava
 24. 10. 2019   Milada Kyjanková,
   77 let, Šanov
 25. 10. 2019  Drahoslava Konečná,
   79 let, Hrádek
 30. 10. 2019  Marie Kovaříková,
   85 let, Bohuslavice
 31. 10. 2019  Josef Štefaník, 
   75 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.

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Roman Überall neordinuje ve dnech 9. – 13. 12. 2019.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková na poliklinice.

MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 
23. 12. 2019 – 5. 1. 2020.

MUDr. Petr Zemčík neordinuje ve dnech k 2. – 6. 12. 2019. 
Zastupuje MUDr. Markéta Manová.

Poděkování
ZŠ Hrádek děkuje městu Slavičín za fi nanční podporu akce Vykrajováník
dýní.

Spolek Diaklub přeje všem spoluobčanům hodně zdraví a spokojenosti
v roce 2020. Chceme také poděkovat všem, kteří nás v roce 2019
podporovali v naší činnosti, a to městu Slavičín, Městské knihovně
Slavičín, Městskému infocentru Slavičín, Nadaci Jana Pivečky a Charitě 
Slavičín. Těšíme se na další spolupráci.  Členky Diaklubu

Osadní výbor Hrádek Vás 
zve na pietní vzpomínku

věnovanou památce 
75. výročí úmrtí 

Josefa Šebestíka
neděle 8. 12. 2019, 

13.00 hodin, 
Obecní dům
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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, ko-
pírování, vazbu do kroužkové vazby a laminová-
ní dokumentů. 

Provozní doba si vyhrazuje možnost změny,
z důvodu konání vzdělávacích kurzů a akcí. Veške-
ré změny jsou aktualizovány na www.pivecka.cz.

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

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

Zprávičky z domečku pro děti

Toto číslo Slavičínského zpravodaje, které máte 
nyní v rukou, je poslední v tomto kalendářním 
roce. Všichni víme, že nás v tomto měsíci čekají 
Vánoce, rozloučení se starým rokem a vítání 
toho nového.
V této souvislosti si dovoluji poděkovat všem, 
kteří se, v tom nejpozitivnějším slova smyslu,
„točí“ kolem DDM. Předně interním pracovníkům 
zařízení, městu Slavičín za jeho všestrannou 
podporu, školám, organizacím a všem externím 
pracovníkům – vedoucím zájmových kroužků 
za to, že s dětmi v našich kroužcích pracují 
a za to, jak s nimi pracují (mnozí z nich dětem 
věnují v dalších aktivitách daleko více času, než
jim určuje smlouva s naším zařízením).
I když jsou letní prázdniny a všechny zážitky 
s nimi spojené nenávratně za námi, je na místě
vzpomenout i naše táborové vedoucí, jelikož díky 
nim jel letos domeček celé dva měsíce na plné 
obrátky a v rámci prázdnin jsme zrekreovali 508 

dětí ze Slavičína i okolních obcí.
Přejeme holkám spoustu pohody a úspěchů
nejen ve studentském životě.
Velké díky všem spolupracovníkům, dobrovolným
pracovníkům, rodičům, prostě všem, bez nichž
by nebyl chod našeho zařízení možný.
Za námi v DDM je listopad a před námi prosinec,
jaké akce proběhly a na jaké se můžete těšit?
2. 11. Šachový turnaj
3. 11. Šachový turnaj
5. 11. Keramická dílnička se ZŠ a MŠ
Rokytnice, v rámci výukových programů
9. 11. proběhla pro cílovou skupinu „rodiče
a děti“ již tradičně sportovní akce „Závodí celá
rodina“ pro rodinné týmy: dospělák a dítě.
Takovéto akce jsou velmi příjemné a přínosné
pro oba, rodiče i dítě, protože si našli čas, který
si mohou jen a jen spolu užít a přitom se pobavit
a zasoutěžit.
Akce byla fi nančně podpořena městem Slavičín.

15. 11. Předvánoční pletení z papíru
16. 11. Šachový turnaj
 19. 11. Keramická dílnička s MŠ M. Pole, 
v rámci výukových programů
20. 11. Keramická dílnička se ZŠ a MŠ
Rokytnice, v rámci výukových programů
24. 11. Šachový turnaj
26. 11. Keramická dílnička s MŠ M. Pole,
v rámci výukových programů
27. 11. Keramická dílnička s MŠ M. Pole,
v rámci výukových programů
30. 11. Šachový turnaj
1. 12. Šachový turnaj
2. 12. Keramická dílnička s MŠ M. Pole,
v rámci výukových programů
5. 12. Mikulášská nadílka na Orlovně –
zveme všechny rodiče a děti, aby si přišli užít
mikulášský podvečer. Nebudou chybět hry,
soutěže, odměny, občerstvení a na závěr
i nadílka od samotného svatého Mikuláše.
6. 12. Děti vystoupí se svým programem
u příležitosti Rozsvícení vánočního stromu
13. 12. akce „Baví celá rodina“, na které si
rodiče s dětmi můžou vyrobit spoustu krásných
vánočních dekorací a zastavit se v tom vánočním
shonu, prostě užít si s námi a hlavně svými
dětmi klidný předvánoční čas. Akce je fi nančně
podpořena městem Slavičín.
14. 12. Šachový turnaj
A na závěr dovolte, abychom pozvedli pomyslně
skleničku a přiťukli si ve prospěch DOMEČKU
PRO DĚTI. Ať v něm najdou to, co hledají, naplní 
jejich představu a vyplní jejich volný čas.
Veřejnosti přejeme co nejpříjemnější prožití 
letošních vánočních svátků, pohodu v kruhu
vašich nejbližších a jen to nejlepší do nového
roku 2020.

Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

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 prosinec: výroba adventních
věnců

Poděkování
Blahopřání patří paní Mgr. Božence Filákové,
ředitelce Nadace Jana Pivečky, která byla
oceněna mezi 10 fi nalistkami soutěže Žena
regionu Zlín, která se konala pod záštitou

Senátu Parlamentu České republiky a Asociace 
krajů České republiky. Toto ocenění jí bylo
předáno dne 17. října 2019 za její práci
nejenom v nadaci, vzdělávacím středisku,
poradenském centru, ale i v našem městě.
Všem oblastem se věnuje i ve svém volném čase,
vážíme si její práce, ale i jejího osobního přístupu
ke každému, který její pomoc vyhledá.
 Spolupracovníci

Nadace Jana Pivečky srdečně děkuje městu 
Slavičín a všem svým dárcům, partnerům, 
příznivcům a dobrovolníkům za podporu 
a spolupráci v roce 2019.
Děkujeme také všem, kteří v roce 2019
fi nančně, materiálně nebo organizačně 
podpořili činnost nízkoprahového zařízeni 
pro děti a mládež KamPak?. Všech forem 
spolupráce si velmi ceníme a vážíme. Přejeme 
všem našim partnerům a spolupracovníkům 
i všem čtenářům Slavičínského zpravodaje 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní 
pohody v roce 2020.y
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V pondělí dne 28. října uctili skauti, sdružení 
legionářů a Klub přátel historie Slavičína památku 
padlých v obou světových válkách. Skautské hnutí 
vychází z demokratické podstaty. Demokracie 
nevzniká sama od sebe, ale je vždy vybojována 
mnoha bitvami s totalitářstvím a nesvobodou. 
Považujeme za nutné si tyto historické okamžiky 
připomínat právě na památnících symbolizujících 
padlé ve dvou největších ozbrojených konfl iktech 
naší nedávné historie. K památníku v Hrádku
a na slavičínském hřbitově tak položili věnce 
přítomné spolky a starosta města Slavičín. 
Věříme, že se ve Slavičíně každý rok stane 
28. říjen tradicí s prostorem pro tichou a čestnou 
vzpomínku.  Ham

Pietní akt ke 101. výročí vzniku samostatného Československa

se zpěvačkou Lýdií Gabrhelovou.
Nevšovské děti z mateřské školky se dosta-

ly ke slovu 9. října, kdy v rámci oslav přišly po-
přát Klubu důchodců. Děti pod vedením učitelek
paní Boráňové a Gubischové přednášely básnič-
ky, zpívaly písničky a popěvky a vyšel čas popo-
vídat si o činnostech dříve narozených občanů. 

Poslední akcí na oslavu seniorů byl díky vý-
let zájezdovým autobusem za hranice míst-
ních částí Slavičína. Uskutečnil se v úte-
rý 15. října za krásného, slunečného po-
časí, které vydrželo celý den. První zastáv-

Den seniorů 2019 oslavili Nevšovjané na výletě i besedami
kou byla barokní památka ze 17. století,
zámek Milotice. Konečná podoba zámku je dí-
lem tehdejších majitelů, které známe i z Luha-
čovic, a to rodu Serényiů. Z Milotic jsme vyra-
zili do Lanžhota k Osičkům do jejich hospody
„U Bartošů“, ochutnali jsme jejich proslavený ří-
zek smažený na domácím sádle. Po jídle nám
manželé Osičkovi zpívali známé i málo známe
písně od Lanžhota za doprovodu cimbálu. Po-
slední zastávkou bylo poutní místo a kaple Sva-
tého Antonínka v Blatnici. Po krátké pobožnosti
a přání, aby nás patron tohoto místa ochraňoval
od zapomínání, jsme pokračovali směrem k vi-
nařskému zařízení rodiny Mezuláníkovy. Vinoté-
ka je kulturní památkou a byla vystavěna rodem
Lichtenštejnů. Degustovali jsme správnou bar-
vu, chuť i vůni bílého, červeného i burčáku. Te-
kuté slunce, jak se vínu říká, bylo výborná vzpru-
ha a po malém pohoštění jsme se vydali na ces-
tu k domovu. Byl to den plný krásných zážitků
a za možnost prožít jej se svými přáteli s písní 
a dobrou náladou je nutno poděkovat starosto-
vi města Slavičín Mgr. Tomáši Chmelovi a před-
sedovi Osadního výboru Nevšová panu Bronisla-
vu Münsterovi. Akce byla fi nančně podpořena
z projektu Slavičén přátelský seniorům.

PhDr. František Anders
a Mgr. Stanislava Pučoková –

členové výboru Klubu seniorů Nevšová

Hned třemi akcemi si připomněli v Nevšové 
Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. říj-
na. První se uskutečnila beseda s názvem Žít-
ková a její bohyně v KD Nevšová, kterou uspo-
řádala Městská knihovna Slavičín spolu s osad-
ním výborem 6. října. Beseda s autorem knihy 
Žítkovské čarování dr. Jiřím Jilíkem o pravdivých 
příbězích kopanických žen s magickými schop-
nostmi, jejichž kořeny sahají do dávné minulosti, 
byla určitě zajímavá a nechyběly v ní ani erotic-
ky laděné příběhy. Kulturní večer hezky ukončili 
muzikanti z Kopanic, kteří si říkají Gajdoši, spolu 

Na sedm desítek návštěvníků se zúčastnilo 
v pondělí 11. listopadu vernisáže výstavy Karel 
Kryl – Doteky života v prvním poschodí slavičín-
ské radnice, po níž v obřadní síni následoval kon-

30 let svobody připomíná ve Slavičíně 
výstava Karel Kryl – Doteky života

cert písničkáře Jana Kryla, bratra předčasně ze-
snulého Karla Kryla. Během večera zazněly no-
toricky známé hity jako např. Veličenstvo Kat,
Bratříčku, zavírej vrátka a Anděl, které si spolu
s hostem večera zazpívali i mnozí diváci. Jan Kryl
uvedl i několik svých autorských písní a vše spo-
jil do harmonického celku příjemným průvodním
slovem. V něm mimo jiné zavzpomínal na své
dětství s Karlem, na to, jaký dopad měla na ro-
dinu Karlova emigrace, a s nadhledem glosoval
i společenské dění minulé doby. Akce byla sou-
částí oslav 30 let svobody, kterými jsme si při-
pomněli důležitý mezník naší nedávné historie.

Výstava fotografi í a dokumentů Karel Kryl –
Doteky života je k vidění v 1. poschodí slavičín-
ské radnici do 12. prosince.  (jip)

Vánoční bohoslužby 2019 
ve farním kostele sv. Vojtěcha 
a sv. Cecílie ve Slavičíně
 24. 12. 15.00 hod. mše sv. především pro 
rodiny s dětmi
22.00 hod. „Půlnoční“ mše svatá

 25. 12. Slavnost Narození Páně – mše sv.
v 7.15; 9.15 a 11.00 hod.

 26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše 
sv. v 7.15 a 9.15 hod. ve Slavičíně, v 11.00 
hod. v kapli v Divnicích

 31. 12. Svátek sv. Silvestra – mše sv. 
v 15.00 hod. s poděkováním za přijatá dob-
rodiní v roce 2019 a v 16.00 hod. Modlitby 
chval  

 1. 1. 2020 Slavnost Matky Boží Panny 
Marie – mše sv. v 7.15; 9.15 a 11 hod.
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Slavičínský zámek zdobí naše město již sedm století

Za 18 měsíců se ze zámku stal luxusní hotel s kompletními službami

Právě dokončená obnova slavičínského zám-
ku byla krom jiného také příležitostí lépe poznat 
jeho stavební vývoj. Každý Slavičan jistě zná jmé-
no místního významného badatele Viktora Švihál-
ka. Právě on v roce 1978 zjistil, že na návrší sou-
časného zámku stálo starší sídlo, jehož skromné 
pozůstatky se dodnes nacházejí pod nádvořím a
jižně od hlavní přístupové cesty. Svědčí o tom, že 
předchůdce dnešního zámku zde stál ve skrom-
nější podobě již ve 13. – 14. století. 

Při aktuální rekonstrukci bylo poprvé soustav-
něji zkoumáno zdivo současného zámku, kte-
rý v sobě skrývá několik stavebních fází. Samot-
ný stavebně-historický výzkum vedl uznávaný od-
borník Radim Vrla. Zatímco dnes si mnozí lidé 
před rekonstrukcí svého příbytku říkají: „Radě-
ji zbořit, než opravovat,“ v minulosti tomu býva-
lo přesně naopak. Historická sídla proto v sobě 
skrývají mnoho starších staveb, fragmenty zdiva,
sklepů i kleneb z různých období, v případě naše-
ho slavičínského zámku od rané renesance až po
současnost. Že to tak opravdu je, dokazuje ne-
přímo i samotný půdorys našeho zámku. Ačko-
liv z dálky vypadá téměř symetricky, při podrob-

Když před patnácti lety v zámku provozoval re-
stauraci Zámek lidově zvanou „U Hugona“, už 
tehdy se v hlavě rodil Romanu Machalovi odváž-
ný plán. „Snil jsem o tom, že by byl zámek můj 
a já z něj dokázal udělat dominantu Slavičína,“
vzpomíná Roman Machala. 

Sen se pro něj stal realitou, když před dvěma 
lety chátrající památku opravdu koupil a nelituje. 
V únoru 2018 se pustil do odvážné a nákladné 
rekonstrukce, kdy musel každý krok konzultovat
s památkáři. „Celou rekonstrukci jsem se snažil 
řešit šetrně a v souladu s památkovou péčí tak, 
aby zámek nebyl poškozen a nezanikl jeho histo-
rický ráz,“ popisuje.

Mnoho Slavičanů nevěřilo, že se tak náročný 
projekt může povést, zároveň mu ale většina lidí 
držela palce, protože se nikdo nechtěl dívat na 
další chátrání zámku. To, že se z něj stane luxus-
ní čtyřhvězdičkový hotel, je už jen třešnička na 
dortu. „Mou snahou bylo vytvořit z tohoto nád-
herného zámku dominantu Slavičína, jež si dlou-
há léta zaslouží, a pevně věřím, že tím přispěju 
ke zviditelnění města a regionu.“

Při rekonstrukci zažil Roman Machala mno-
ho památných okamžiků, nejvíce však vzpomíná 
na svůj první vstup do sklepů. „Byl to neuvěřitel-
ný pocit, stát tady v podzemí a plánovat napří-

nějším pohledu zjistíme, že prakticky žádný roh
není pravoúhlý a že celé jihozápadní křídlo (blí-
že k náměstí) je kratší a užší než protilehlé kříd-
lo severovýchodní. 

Nejstarším pozdně gotickým jádrem součas-
né stavby jsou sklepení pod hlavním vstupem do
zámku (tam kde dříve bývala restaurace „U Hu-
gona“), na které navazoval jednopatrový či ma-
ximálně dvoupatrový palác. Vedle něj stála dle
nejnovějších poznatků samostatná věž, která
dosahovala až úrovně dnešního druhého patra.
Obě stavby byly odděleny prolukou či průjezdem
a až v renesančním období byly dále zcelovány
do palácové stavby o délce odpovídající dnešní-
mu zámku. 

Slavičínské léno a později panství v minulos-
ti vlastnilo velké množství majitelů, kteří se často
střídali. I proto náš zámek v minulosti podstupo-
val velké množství drobnějších stavebních úprav.
Ty vedly v barokním období, zejména na konci
18. století k postupné dostavbě obou postran-
ních křídel, které v oné době nakonec uzavřelo
i křídlo čtvrté, v místech dnešní kovové vjezdové
brány. Tento čtvercový půdorys zámku je zachy-

klad, kde budou stát kádě pro pivní lázně,“ svě-“
řil se majitel zámku. Těch kádí je tam pět a če-
kají na první klienty, kterým poskytnou odpoči-
nek a relax. 

Každého, kdo do zámku vejde, překvapí, čeho
majitel dosáhl například sundáním dřevěného
obkladu, které bylo v chodbách. Najednou si uvě-
domíte, že jste opravdu na zámku a ne v restau-
raci, jak jsme to dlouhá léta ve Slavičíně vnímali.
Vstoupíte do dlouhé prosvětlené chodby, kde na
pravé straně dominuje prostorům kompletní br-
nění rytíře. Možná, že se jmenoval Hugon. „Nara-
zil jsem na něj ve starožitnictví a věděl jsem, že
tam má své místo a že ho na zámku chci mít,“ ko-“
mentuje to Roman Machala.

Rekonstrukce zámku budí pozornost. Zatím
největší „haló“ mezi lidmi vzbudila na Faceboo-
ku již zveřejněná podoba kavárny, která se pyš-
ní prosklením na terase a pohledem přímo do zá-
meckého parku. „Chtěl jsem zachovat propoje-
ní s parkem v každém ročním období, takže pro-
sklení bylo jasnou volbou,“ podotkl investor. Ka-
várna nabídne 30 míst a kvalitní kávu již od 46
korun.

Dále bude k dispozici restaurace, malý a vin-
ný salonek celkem se 75 místy, malý sál pro akce
a oslavy pro 50 osob a kompletní nabídka well-

cen i na indikační skice Slavičína z roku 1828, 
která je uložena v Moravském zemském archi-
vu v Brně. 

Současnou podobu náš zámek získal po po-
slední a nejzásadnější přestavbě, kdy se z ba-
rokního zámečku stalo za Karla Augusta z Le-
derer-Trattnern elegantní a vzdušné klasicistní 
panské sídlo. Došlo k vybourání čelního křídla,
čímž se zámek otevřel nádvořím směrem k měs-
tu tak, jak jej všichni známe – s nízkými stře-
chami i postranními balkony a plastickou výzdo-
bou fasády reprezentující klasicistní sloh polovi-
ny 19. století.

Za památkami často jezdíme stovky kilome-
trů, abychom ocenili jejich hodnotu a půvab.
Obnovou našeho zámku jednu z takových, kte-
ré stojí za pozornost, získáváme přímo v našem
městě. Slavičínský zámek, nedílně spjatý s rodi-
nou Wichterlů, ale i s dalšími šlechtickými rody 
či slavnými osobnostmi předválečného života, je
proto pro naše město skvělým počinem, který si
zaslouží náš respekt i díky.  

Za Klub přátel historie Slavičínska
Tomáš Chmela

ness služeb pro každodenní relaxaci a odpoči-
nek. Čtyřhvězdičkový hotel nabízí kromě 21 růz-
ných pokojů také historický servis pro návštěv-
níky. „Nechal jsem zpracovat odborníky kom-
pletní historii od prvních zmínek o osídlení pro-
vincie Slavičína až po současnost, což je volně
přístupno k prohlídce v galerii zámku,“ uvedl Ro-“
man Machala.

„Tímto bych vás chtěl pozvat ke spoluvytváření 
nové historie zámku, který jsem kompletně zpří-
stupnil s širokou nabídkou služeb pro vás všech-
ny.“  (šim)“
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Slavičan Vladan Oláh vybojoval na Mistrovství Evropy stříbrnou medaili

Fotbalisté přezimují na 2. příčce, 
na první Kozlovice ztrácejí pouhý bod

Kyokushin karate – ohlédnutí za rokem 2019

Skvělou kariéru kyokushin karatisty Vladan 
Oláh rozšířil o svůj dosavadní největší soutěžní 
úspěch, 2. místo na mistrovství Evropy v portu-

Skvělý závěr podzimní části sezony před-
vedli fotbalisté FC TVD Slavičín, když si odvez-
li tři body z Nových Sadů, kde dohrávali v deví-
ti, a v posledním domácím zápase těsně pora-
zili Skaštice. Přezimují tak na 2. místě tabulky 
jen o bod za prvními Kozlovicemi. „S tím panuje 
spokojenost. Stejně jako vloni máme i letos stej-
ný počet bodů, tentokrát se nám to však podaři-
lo za méně zápasů,“ je spokojen nový “ kouč Mi-
chal Švach.

Dařilo se i B-týmu, který po horší první půli 
podzimu zabral a vítězil jak s Lidečkem, tak i Po-
ličnou a Prlovem. „Třemi výhrami v závěru podzi-
mu jsme alespoň trochu zachránili špatnou půl-
sezonu a potěšili tak věrné fanoušky,“ shrnul po-
slední domácí zápas v podzimní části sezony tre-

galském Portu, které se konalo 26. října. Ke své
bronzové medaili z ME v Bulharsku z dorostenec-
ké kategorie tak přidal i druhé místo v seniorech.
Příprava probíhala u trenéra Petra Droščáka, kte-
rý od roku 2010 působí v Kroměříži a je držitelem
prozatím jediného 4. danu (stupeň úrovně, pozn.
red.) v kyokushin karate v ČR. Nejsložitější v  pří-
pravném období bylo sladit Vladanovo studium
v Praze a pak náročné zaměstnání s tréninkový-
mi jednotkami. Vše se, někdy více, někdy méně,
dařilo. Během kontrolních turnajů se Vladanova
forma posouvala nahoru. V přípravě vyhrál mis-
trovství ČR a vozil různé medaile z mezinárod-
ních závodů v Polsku a Rakousku.

V letošním roce vše konečně klaplo a na Mis-
trovství Evropy se odjíždělo „pro medaili“. V den
„D“ se ukázala forma v nejlepší kvalitě. Nervozita
před prvním zápasem byla, ale to ke sportu patří.
Nejdříve v hale nekonečné čekání… a pak jsme
šli na to! První kolo – Polák! Rady, taktika, adre-

nér Jiří Váňa. „Béčko“ tak přezimuje na 7. místě
přesně v polovině tabulky.

Jiná situace nastala u dorostenců, kteří se
museli v této sezoně potýkat s velkými změna-
mi. Kvůli nedostatku hráčů museli být spojeni
s Újezdem a navíc jim v říjnu odešel trenér Mi-
chal Švach k „áčku“ místo Petra Slončíka. Sé-
rii podzimních proher tak zastavili až zápasem
s Rožnovem pod Radhoštěm, potvrdili krásným
vítězstvím v Bojkovicích a vydřeli ještě 3 body
s Kunovicemi, ale v posledním zápase padli
na hrádecké umělé trávě s Luhačovicemi. „Klu-
ky musím ale pochválit, protože jejich výkony šly 
nahoru,“ shrnul zápas trenér Petr Fojtík. Na-
vzdory tomu přezimují dorostenci až na 12. mís-
tě.  (šim)

Kalendář slavičínského War Sports Teamu byl 
v letošním roce plný zajímavých a zároveň nároč-
ných událostí.

V lednu proběhl víkendový seminář v beskyd-
ském středisku Bílá s mistrem Japonska Makoto 
Akaishi. V únoru jsme absolvovali čtyřdenní sou-
středění v Praze, které vedl vicemistr Japonska 
Yutaro Isituka.

V dubnu naši závodníci - David Mikula a Ma-
rek Sábl - zápasili na otevřeném Mistrovství Čes-
ké republiky v Kyokushin karate. Na medaile sice 
tentokrát nedosáhli, konfrontace s aktuální re-
publikovou špičkou byla ale cennou zkušeností.

V květnu jsme ve Slavičíně zorganizovali sou-
středění, tentokrát s Janem Soukupem – mis-
trem Japonska, mistrem Evropy a vicemistrem 
světa, který je zároveň předsedou naší republi-
kové organizace. Soustředění bylo zakončeno 
zkouškami na nižší stupně technické vyspělos-
ti, které úspěšně absolvovalo 17 členů našeho 
oddílu.

V červnu se členové WST zúčastnili Letního 
soustředění České organizace, tentokrát na čes-

nalin. Bum, břink, křik a za 6 vteřin bylo vymalo-
váno. Kopačka do hlavy, KO. Druhé kolo – Bul-
har! Vlítlo se na něho, dařilo se. Vladanův tlak 
neustále narůstal. Od předčasného ukončení za-
chránil soupeře konec prvního kola. Žádné po-
chyby, žádné prodloužení. Jednoznačné vítězství 
3:0. Semifi nále – Španěl! Trenér měl znovu, jako 
v případě Bulhara, soupeře „nasledovaného“.
Určila se taktika. Bum, břink, kop, bum, břink,
kop, bum, břink, kop a … hotovo. Ani ne 10 vte-
řin a KO! A konečně vysněné fi nále vrcholového
turnaje. Soupeřem byl Arménec. Boj! Údery lítaly,
kopy svištěly. Byly to rány, které, jak říká Vladan,
bolely. A pak trefa do nádechu a… konec. Zakuc-
kání a dál to nešlo. Prohra.

Nevadí. Cíl karate „made in Slavičín“ splněn.
Bylo to přece fi nále! Finále Mistrovství Evropy!
Oba dva jsme „karatisticky“ vyrostli ve Slavičí-
ně. Podporovalo nás jak město, tak spoluobča-
né. A za to, Slavičíne, díky. Petr Droščák

ko-německém pomezí ve středisku Libá. Vedl jej
Makoto Taniguchi, další mistr Japonska a držitel
4. danu. Jana Malíková a Josef Mitáš v průběhu
soustředění úspěšně vykonali zkoušky na 1. Kyu
a další metou pro ně bude již mistrovský černý
pás.

Tréninkovou přípravu jsme nepřerušili ani
o prázdninách, během kterých se k nám už tra-
dičně připojuje reprezentant Španělska – sen-
sei Rubén Rodriguez (4. dan) s manželkou Ja-
nou (3. dan).

Začátek nového školního roku a kroužků
na DDM přinesl do našeho oddílu velký příliv
dětí, takže v současné době tréninky navštěvu-
je až 45 členů.

Od září také probíhala příprava na Pražský po-
hár v Kyokushin karate. Díky školním povinnos-
tem a zraněním našich členů se však turnaje
za WST zúčastnil pouze jeden závodník, Matouš
Frenzel. Toto ovšem vynahradil svými výkony, kdy
ve svých kategoriích vybojoval v zápasech Kumi-
te třetí místo a v sestavách Kata stanul na stup-
ni nejvyšším. Tímto mu gratulujeme a děkujeme

za vzornou reprezentaci WST a našeho města!
Díky dlouholeté činnosti našich trenérů i čle-

nů je na mapě českého Kyokushin karate Slavi-
čín jedním z největších a nejdůležitějších klubů.

Děkujeme tímto městu Slavičín za fi nanční 
podporu při nákupu sportovního vybavení, důle-
žitého pro další rozvoj slavičínského karate.

OSU! Jaroslav Malík

 1. 12. 14 h Amatérská fotbalová liga Sla-
vičín
 7. 12. 16 h SK D – Orel Zlín E stolní tenis
 8. 12. 14 h Amatérská fotbalová liga 
Slavičín
 14. 12. 8 h Turnaj ml. žáci fl orbal
16 h SK C – Šarovy C stolní tenis
 15. 12. 14 h Amatérská fotbalová liga 
Slavičín
 22. 12. 14 h Amatérská fotbalová liga 
Slavičín
 26. 12. 8 h Štěpánský turnaj

Mistrovská utkání
Sportovní hala
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Domácí zápasy v prosinci 2019:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Slavia Kroměříž, so-
bota 7. 12. 2019, 16.00 hod.
 Pronájem kuželny – 1 hod./dvě drá-
hy/300 Kč, vhodné pro skupiny i jednotlivce, 
informace na tel.: 604 715 537 – Pavel Slá-
ma
 Nabízíme fi rmám možnost své prezenta-
ce v prostorách kuželny, informace na tel.: 
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček

www.kkslavicin.cz
Poděkování: 
Kuželkářský klub Slavičín provozuje svoji čin-
nost díky fi nanční podpoře formou dotačního 
programu Města Slavičín „Podpora sportovní 
a tělovýchovné činnosti v roce 2019“. Velmi 
si vážíme této podpory kuželkářského sportu 
ve Slavičíně a touto cestou Městu Slavičín dě-
kujeme. 

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánoč-
ních, v novém roce hodně úspěchů jak v pra-
covním tak osobním životě. Děkujeme všem 
institucím, fi rmám i jednotlivcům, kteří pod-
porují činnost Kuželkářského klubu Slavičín, 
a těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 
2020.

Kuželkářský klub Cvičení
Sportovní hala
Pondělí 18.30 – 20.00 ASPV ženy 
(P. Maděryčová)
Úterý 20.00 – 21.30 ASPV muži (P. Čech)
Čtvrtek 19.00 – 20.00 ASPV ženy
(D. Balšanová)

ZŠ Vlára (P. Maděryčová)
Úterý 17.30 – 18.30 Bodystyling – 
cvičení vlastním tělem
Středa 18.00 – 19.00 Power jóga, 19.15 –
20.15 cvičení muži, posilování, strečink

Orlovna
Pondělí 17.30 – 18.30 cvičení žen, posilo-
vání, uvolňování 
Středa 16.15 Cvičení rodičů a dětí ve věku
2 – 6 let (E. Hubíková)
Čtvrtek 18.30 – 19.30 Cvičení pro ženy 
(M. Turčínková)

Cvičení na DDM Slavičín
Funkční trénink (P. Jonášková):
Pondělí  17.30 – 18.30
Úterý 17.15 – 18.15; 19.00 – 20.00
Čtvrtek 17.15 – 18.15; 19.00 – 20.00
Jemná Hatha jóga (D. Balšánová):
úterý 17.30 – 19.00

TVD – Technická výroba, a. s. 
Do naší nové provozovny lisovny pryže 
v průmyslovém areálu Divnice přijmeme 
pracovníka na pozici:  

PRACOVNÍK ÚDRŽBY 
Vzdělání: 
SO, ÚSO se zaměřením elektro 
Ostatní znalosti:
Řidičský průkaz skupiny „B“ 
Praxe v údržbě strojů výhodou 
Ostatní požadavky: Zručnost, samostatnost,
spolehlivost, zodpovědnost
Flexibilita 
Schopnost improvizace 
Pracovní náplň:
Údržba a opravy strojního vybavení gumáren-
ské výroby
Nabízíme:
Zajímavé fi nanční ohodnocení, další zaměst-
nanecké benefi ty (dotované stravování, bezú-
ročné půjčky a sociální výpomoci, dary při ži-
votních a pracovních výročích, rekreaci, jazy-
kové kurzy, příspěvky na penzijní připojištění, 
apod.)
Písemný životopis se sdělením, zda souhlasí-
te se zpracováním osobních údajů v rozsahu 
nezbytně nutném pro účely náboru pracovní-
ků, zašlete na adresu: personalni@tvd.cz

Od 1. 12. 2019 otevíráme 
CUKRÁRNU ve Slavičíně, 
naproti mateřské školy na Vláře 
(bývalý FoFo bar).

Přijďte na zákusek a kafíčko
v neděli od 10 do 18 hodin.
Těšíme se na Vás. Cukrárna Dorty Slavičín

Naši kapři jsou jak vepři (-:

PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ

21. – 22. 12. 2019 od 6:00
do vyprodání zásob Slavičín, 
ul. Osvobození (u Sokolovny)

Srdečně zveme všechny spoluobčany na
Rozsvícení vánočního stromu v Hrádku

v sobotu 14. prosince 2019 od 16.00 hodin.
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Hasičská
vánoční avie
Opět zase po roce,

budou tady Vánoce.

A jak už je tradicí,

potěší vás naši 

dobrovolní hasiči.

Pod okny vám budou hrát

a krásné svátky přát.

A to s hasičskou avií,

která zahraje místo vašich rádií.

Jakmile nás zaslechnete,

se svým hrnečkem za námi přiběhněte.

Pro dospělé svařáček, pro dětičky čajíček – 

opravdu nezapomeňte ten hrníček!

Budeme moc rádi, pokud budete chtít
malou částkou do kasičky
naše hasičské děti podpořit.

Jízdní řád:
 neděle 8. 12. 2019
 sobota 14. 12. 2019
 sobota 21. 12. 2019

Časy: 
17:00 Cukrárna (naproti MŠ Vlára)
17:30 MŠ Malé pole (u potravin Hruška)
18:00 Horní náměstí 
18:30 U dřevěného mostu na Luhačovské
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 Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
web: https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Fb: Městská knihovna Slavičín

Čtvrtek 5. 12 – 31. 12.
Zdeněk Kalus: SOLITERY – STORY – IMPRESE
Výstava fotografi í. Je možné ji navštívit v půjčov-
ní době městské knihovny, případně po domluvě
na tel. 577 341 481.
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 5. 12. 
v 18.00 hodin v galerii knihovny.
Pondělí 2. 12. 
Vánoční nepečení s Pekla Nepekla – II ročník. 
Workshop přípravy svátečních dobrot ve stylu 
raw stravování s paní Míšou Tokarčíkovou.
Kurz přípravy tradičního cukroví v nepečené ver-
zi z kvalitních přírodních surovin, při využití netra-
dičních ingrediencí. Těšit se můžete na společné 
tvoření sladkostí a letos i slaných silvestrovských 
pochutin, které si odnesete domů včetně recep-
tů a rad. Kapacita míst kurzu je omezena, účast 
je nutné nahlásit předem na e-mail nebo na te-
lefon knihovny.
Sál v prvním podlaží knihovny, začátek: 17.00
hodin, vstup volný.
Úterý 10. 12. 
Advent hravý a tvořivý!
Každoroční nápadité odpoledne určené dětem
i dospělým, zaměřené na tvorbu vánočních oz-
dob a drobných dárečků pro své blízké. Součás-
tí akce je výstava knih, inspirujících k vytvoření 
sváteční nálady (např. knihy s recepty na vánoč-
ní cukroví nebo s nápady na výzdobu slavnost-
ní tabule). Připraveny budou opět dopisní papíry, 
na které můžete sdělit Ježíškovi svá knižní přání, 
dárkové poukazy na registraci do knihovny zdar-
ma a také fotokoutek, kde si lze pořídit originální 
předvánoční fotografi i.
Dětské oddělení knihovny, 13.00 – 17.00 ho-
din.

 5. 12. Mikulášská nadílka
Zábavné odpoledne pro děti, 17 h, Orlovna (pořa-
datel Orel a DDM Slavičín)
 6. 12. Rozsvícení vánočního stromu
Horní náměstí a před radnicí (pořadatel město 
Slavičín)
 6. 12. Vánoční kumštování
Prodejní výstava místních výrobců (pořadatel 
Orel Slavičín)
 8. 12. Mikulášský challenge
Dopoledne plné zábavy a sportu pro děti i rodiče, 
9 – 13 h, Sportovní hala
 8. 12. Salve Immaculata
Koncert u příležitosti generální opravy varhan, 
18 h, kostel sv. Vojtěcha a sv. Cecílie (pořadatel 
Římskokatolická farnost Slavičín)
 10. 12. Vánoční koncert ZUŠ Slavičín
18 h, Sokolovna (pořadatel ZUŠ Slavičín)
 11. 12. Vánoční koncert Petry Janů
20 h, Sokolovna (pořadatel Spolek Zvonek)
 14. 12. Rozsvícení vánočního stromu 
v Hrádku
Začátek v 16 h
 22. 12. O Honzovi
Pohádka Divadla SemTamFór, 15 h, Sokolovna 
(pořadatel Spolek Zvonek)

Městské infocentrum Slavičín 
Vás zve na výstavu

Josef Hajda Dřevořezba
Vernisáž výstavy 2. 12. 2019 od 17 hodin. Výstavu

můžete zhlédnout každý 
všední den od 9 do 16 hodin.

 26. 12. Kotárfest
19:30 h, Sokolovna (pořadatel Unart Slavičín)
 27. 12. Vánoční hudba pod širým nebem
Účinkuje Dechový orchestr Zábřeh, 17 h, před
radnicí (pořadatel město Slavičín)
 29. 12. Vánoční koncert Pěveckého sboru 
Cantare
Účinkuje PS Cantare a velký orchestr, 16 h a 19
h, kostel sv. Vojtěcha a sv. Cecílie (pořadatel PS
Cantare)
 31. 12. Sváťovo dividlo – Silvestr 
Zábavné dopoledne pro děti, 10 h, Sokolovna
 3. 1. Novoroční koncert DASHA a Pajky Pajk
18 h, Sokolovna, předprodej vstupenek v info-
centru (pořadatel město Slavičín)

Oznamujeme čtenářům
a návštěvníkům, že v době mezi svátky 

(27. 12. – 31. 12. 2019) 
bude knihovna uzavřena.

V ten vánoční čas, 

sváteční pohoda nechť vládne u vás,

rok 2019 ať je pro vás štědrý 

na mnoho krásných chvil 

a šťastných okamžiků.

přejí pracovnice městské knihovny

Advent a Vánoce 
ve Slavičíně

Upozorňujeme přispěvatele i inzerenty Sla-
vičínského zpravodaje, že uzávěrka čísla 
LEDEN/2020 bude v úterý 10. prosince 
2019. Po tomto datu už nebude možné pří-
spěvky do lednového čísla zařadit. Děkujeme 
za pochopení.  Redakce SZ


