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příjemný srpen vystřídalo slunečné babí léto. 
Radost z krásných dní nám kalí šířící se korona-
virus, který se pomalu stává součástí života tak 
jako mnoho jiných nepříjemností. 

Společnost se i v tomto případě dělí na nosi-
tele dvou mnohdy zcela protichůdných názorů – 
nosit, či nenosit roušku? Doporučuji v této sou-
vislosti několik okřídlených vět – buďme ohledu-
plní zejména tam, kde je to nezbytné, a dbejme 
na rčení, že svoboda jednoho končí tam, kde za-
číná svoboda druhého.

Naším městem už virus prošel, měli jsme
tu několik osob s nemocí covid-19. Věřím, že
v době, kdy budete tyto řádky číst, bude stále
platit, že nemocných tu bylo, co by na prstech
jedné ruky spočítal.

Jisté ale je, že se kolem nás momentálně ode-
hrávají dějiny, na které budeme všichni jednou
vzpomínat – ať už mají pravdu ti, kteří pandemii 
zlehčují, nebo ti, kteří dezinfi kují i vzduch v míst-
nosti.

Ovlivnit svou budoucnost můžeme jak v přístu-
pu ke koronaviru, tak i v krajských volbách, kte-

Na Hájenkách vzniklo nové odpočinkové místo s la-
vičkami a grilem. Město pro vznik klidové zóny využi-
lo jediného pozemku, který má v této lokalitě ve vlast-
nictví po nedávném majetkovém převodu od státu. Há-
jenky jsou cílem pejskařů, stejně tak i sportovců, kte-
rým se bude hodit k odpočinku lavička po zdolání kop-
ce. Na místě vybudovali pracovníci Služeb města Slavi-
čín i ohniště a postavili gril. Ofi ciální zahájení provozu se 
plánuje 10. října, kdy se uskuteční akce Ukliďme Slavi-
čín se zaměřením na oblast sídliště Vlára – právě Há-
jenky a přilehlý lesík budou středobodem pro dobrovol-
níky, kteří pomůžou s úklidem této části města. Více in-
formací se dozvíte z webových a facebookových stránek
města, případně z rozhlasu. (šim)

ré nás čekají ve dnech 2. a 3. října. Přeji Vám
šťastnou ruku pro dobrou budoucnost našeho
regionu.

Závěrem mi dovolte malou omluvenku. 
Náročné léto, kdy jsme všichni doháněli koro-
navirové jaro, vedlo ke zpoždění v mých odpově-
dích ve webové rubrice s dotazy občanů. Snažím 
se reagovat individuálně, ale kompletní odpo-
vědi přiřadím v následujících dnech. Díky za
korektní dotazy i názory k našemu krásnému
městu! Váš starosta

Tomáš Chmela
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Na Hájenkách vzniklo veřejné 
posezení s ohništěm
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S jedním dotazem jsem se během září coby 
starosta nejčastěji setkával – jaký bude osud pá-
lenice v Hrádku? Letošní září ve Slavičíně se to-
tiž nese ve znamení nebývalé úrody trnek, a jak 
všichni víme, pan Petr Kubas, který po léta k naší 
spokojenosti hrádeckou pálenici provozoval, 
odešel letos na pravdu Boží. Telefonní číslo uve-
dené na webu je odpojeno, a tak se nabízí otáz-
ka, jaká je budoucnost areálu lihovaru a zámeč-
ku v Hrádku, kde se současná pálenice nachází.

Možná se pozastavíte nad označením záme-

Město zvažuje koupi hrádeckého zámečku včetně pálenice

ček, ale budova přiléhající k návsi v Hrádku je
skutečně původním zámečkem, jedním ze tří,
které na panství Wichterlů stály (třetí byl v 80. le-
tech 20. století zbořen v Divnicích). Celý areál li-
hovaru a zámečku v Hrádku je nyní předmětem
likvidace společnosti Fe-market Al, s. r. o. Tento
proces je velmi složitý, společnost a její majetek
je prodáván a město Slavičín má jedinečnou pří-
ležitost tento areál odkoupit. Jedná se o objekty
ležící v samotném středu Hrádku na Vlárské drá-
ze, které mohou mít velkou škálu možného vyu-

žití – pěstitelské pálení, sušení ovoce, moštárna;
vykrytí nedostatečné kapacity pro hrádecké hasi-
če; možné rozšíření sběrného dvora, ale i bydle-
ní, další prostory pro veřejnou obslužnost v Hrád-
ku apod.

Výčet možných způsobů využití hrádeckého
areálu je dlouhý. Nicméně dlouhý je také seznam
komplikací, které se k němu váží. Zástavní práva,
nesoulad mezi katastrem a reálnou zástavbou,
problémy s kolaudací, územním plánem, hlavní 
budova zámečku je zčásti v havarijním stavu a 
problém je také v pozemcích, na kterých objekty
stojí, neboť ty jsou v majetku Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových.

Přes veškeré uvedené překážky se domnívám,
že je veřejným zájmem získat areál v Hrádku do
vlastnictví města. Město Slavičín v současné
době jedná o odkupu, nicméně vše je v rukách
členů zastupitelstva, kteří jediní mohou v uvede-
né otázce platně rozhodnout. V závěru se navrá-
tím i k úvodní otázce – budeme letos v Hrádku 
pálit? V této věci mohu jen přislíbit, že pokud se
město Slavičín stane vlastníkem areálu v Hrád-
ku, učiní všechny potřebné kroky k obnovení pá-
lení. I v případě, že by šlo vše hladce a bez překá-
žek, potrvá převod majetkových práv po rozhod-
nutí zastupitelstva minimálně měsíc. Případné
pálení v Hrádku by mohlo znovu běžet v závěru
letošní pěstitelské sezóny.

Tomáš Chmela, starosta města

V současné době pro-
bíhá dokončování staveb-
ních prací a vyřizování ne-

zbytných povolení pro zahájení provozu zubních
ordinací. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by 
na konci září dojít k instalaci nábytku, zubních 

Jak to vypadá s novou zubní ordinací? Přípravy jsou náročné
křesel a dalšího vybavení. Vzhledem ke stávají-
cí situaci bude objednání možné pouze telefo-
nicky. Telefonní číslo a další podrobné informa-
ce budou postupně zveřejňovány na webových
stránkách www.befany.cz. Objednání zatím bo-
hužel není možné.

Pro očekávaný velký zájem nebude možné
ihned odbavit všechny pacienty, prosíme Vás
o trpělivost. Mohu Vás však ujistit, že akutní bo-
lestivé případy po předchozí telefonické domluvě
vždy ošetříme.  MDDr. František Berčík

Dentální studio Befany

Odbor sociálních věcí MěÚ Slavičín nabízí 
k pronájmu volný byt v Domě s chráněnými byty 
v Nevšové. Byt se nachází v přízemí, má výmě-
ru 43,30 m2 a měsíční nájemné činí 1442 Kč. 
K tomu budou zálohy na služby na otop, SV, TV, 
odpad, osvětlení spol. prostor, které jsou indivi-
duální.

V domě se nachází celkem 6 byto-
vých jednotek. Každý byt má bezbari-
érový přístup, jednu obytnou místnost 
s kuchyňským koutem, chodbu a bez-
bariérovou koupelnu se sprchovým 
koutem, umyvadlem a WC. Vybavení 
bytu včetně kuchyňské linky si zájemci 
zajištují sami. 

Žádosti do domu s chráněnými byty 
podává osoba na předepsaném for-
muláři (Žádost o přidělení bytu v domě 
s pečovatelskou službou a v domě 
s chráněnými byty). Tuto žádost si mo-
hou zájemci vyzvednout na odboru so-
ciálních věcí.

Podmínkou přidělení bytu je důchodový věk,
případně plně invalidní důchodce mladšího věku.
Trvalý pobyt není podmínkou přidělení. Byty jsou
přidělovány Radou města Slavičín. Bližší infor-
mace podá odbor sociálních věcí MěÚ Slavičín

Jarmila Lišková,
vedoucí odboru sociálních věcí

Volný byt k pronájmu v Domě
s chráněnými byty v Nevšové

Místní i návštěvníci města mohli v letních 
měsících obdivovat pestrou květinovou vý-
zdobu, která krásně oživila frekventovaná 
místa ve městě. Především květinové truhlíky
u zastávky Radnice a netradiční květinové zá-
koutí v dolní části Horního náměstí u Komerč-
ní banky či v ulici Mezi Šenky upoutaly mnohé 
kolemjdoucí. Za vytvoření originální výzdoby i 
její údržbu patří velký dík zahradníkovi i pra-
covníkům Služeb města Slavičín.

Městské infocentrum Slavičín
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Papír (modré pytle) 7. 10.
Plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny 
(oranž. pytle) 20. 10.
Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)
12. 10., 26. 10.

Svoz tříděného odpadu

Od posledních úprav dětských hřišť na Ma-
lém Poli už uběhlo více než deset let. Jelikož jde 
o naše největší sídliště, je oprávněné zapracovat 
na postupné obnově dětských hřišť. Jejich mo-
dernizace bude součástí větší studie revitaliza-
ce, kterou město právě začíná zpracovávat. Bude 
podkladem pro čerpání dotací (programy regene-
race sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj), bez 
nichž se v dnešní složité době prakticky neobe-
jdeme. Součástí revitalizační studie bude i ve-
řejné projednání, podobně, jako tomu bylo vloni
v létě k otázce parkování.

Některé úpravy na sídlišti Malé Pole jsou však 
natolik potřebné, že je město uskutečňuje už le-
tošní rok. Je to zejména otázka parkování na uli-
ci Dlouhá (zde se ještě zabýváme některými pod-
něty občanů, což prodlužuje projekční cyklus 
a povolovací proces) a pak také obnova dětských 
hřišť. Kromě pravidelné údržby (oprava laviček,
výměna písku, drobné opravy) v letošním roce 
právě probíhají větší obnovy dvou z nich. U hřiš-
tě na ulici Okružní (mezi „kostkami“) došlo k de-
montáži šplhacího šestihranu, za něhož bude 
v září instalována plnohodnotná náhrada.

Větší změnou prošlo hřiště vedle mateřské 
školky. Technické služby zde v létě zlikvidova-
ly betonovou konstrukci šachty nepoužívaného 
teplovodu, která byla velmi nebezpečná pro děti. 
Dále došlo k lepšímu usazení a k obnově nátě-
ru legendárního kovového domečku, který si sám 
pamatuji ještě z dětských let. Ve spodní části hřiš-
tě je nyní umístěna největší novinka – Hopsinky. 
Došlo zde k terénním úpravám, posunu a repasi 
prostorového herního prvku, byla obnovena do-
padová plocha a rozšířena tak, aby se sem vešly
barevné hopsací koule různých velikostí. Ty jsou 
ukotveny zhruba metr hluboko pod zemí a usaze-

Modernizujeme dětská hřiště. Přijďte vyzkoušet Hopsinky!
ny do pískového lože. Jedná se o moderní herní 
prvek, který slouží menším i větším dětem. Slavi-
čín je prvním místem na Moravě, kde se podaři-
lo tento „vynález“ instalovat. Připomeňme jen, že 
původně pochází z Norska.

V době, kdy píšu tento příspěvek, jsou Hopsin-
ky ještě obehnány výstražnou páskou. Snažíme 
se totiž o regeneraci travnatých ploch. Nicmé-
ně navzdory pásce vidím, že chuť to vyzkoušet, 
je u dětí opravdu velká a Hopsinky už mají své 
první návštěvníky. Škarohlídi mi zase hlásí o od-
padcích, které se zde začínají více a více povalo-
vat. Jsem rád, že se setkala tato novinka s klad-
ným ohlasem. A děkuji těm ohleduplným z nás, 
kteří ony odpadky po méně poučených dětech či 
dospělých seberou, a bez úředního hlášení vyho-
dí tam, kam patří…

Hřiště na Malém Poli u mateřské školky má 
ještě celou řadu dalších slabin, které musíme 
postupně odstranit. Pamatujeme na nutnost do-
plnění o houpačky, které na celém sídlišti chybí. 
Ideální místo se nabízí v přední části hřiště. Bo-
hužel je však prošpikováno inženýrskými sítěmi, 
což trochu komplikuje jejich instalaci. V případě 
dostatku fi nancí přistoupíme i k nákladné obno-
vě herních prvků okolo pískoviště.

Menší část prostředků na obnovu hřišť na Ma-
lém Poli se podařilo zajistit díky projektu MPSV 
Slavičín pro rodiny, větší pak z rozpočtu města 
Slavičín. Máte-li jakékoliv podněty k otázce dět-
ských hřišť na Malém Poli, adresujte je vedoucí-
mu investičního odboru P. Matonohovi (matono-
ha@mesto-slavicin.cz), anebo přímo na mou ad-
resu chmela@mesto-slavicin.cz. Rodiny s dětmi 
si naši pozornost zaslouží.

Tomáš Chmela, starosta

Potřebuje Slavičín plán rozvoje sportu? Není 
to škoda peněz? K čemu takový dokument 
bude? To jsou nejčastější dotazy, které vedení 
města dostalo od doby, kdy se rozhodlo nechat
zpracovat tento dokument odborníky z Institutu 
veřejné správy, Ekonomicko-správní fakulty, Ma-
sarykovy univerzity, kteří mají s podobnými do-
kumenty velké zkušenosti.

Každé město musí mít podle zákona č. 
115/2001Sb., o podpoře sportu, vypracova-
ný strategický dokument v oblasti sportu. Jsou 
města, která to berou pouze formálně, musíme 
„něco mít“, tak rychle „něco“ napišme a bude.

My jsme se rozhodli jinak. Sport a pohyb je 
pro člověka velmi důležitý, působí na naši nála-
du a duševní vývoj, pomocí něho můžeme pro-
žívat radost a poznávat sami sebe. Nezastupi-
telnou úlohu také plní při fyzickém a duševním 
rozvoji dětí a mládeže, trávením jejich volného 
času. Zároveň bychom chtěli umožnit sportovní 
vyžití všem občanům všech věkových kategorií. 

Proto je pro nás tato strategie důležitá a stej-
ně jako i ostatní strategie, jakými jsou např. 
Strategický plán rozvoje města Slavičín 2016–
2022 a Koncepce rozvoje školství města Slavi-
čín 2020–2025, jsou součástí širšího úsilí o po-
zitivní změnu, která bude vodicí linkou a ukáže 
nám, jak směřovat město v jednotlivých oblas-

Město má svůj strategický plán rozvoje sportu na léta 2020–2025
tech, aby bylo pro své občany přívětivé a zároveň 
přitažlivé pro budoucí možné nové obyvatele.

Při vypracování analytické a návrhové části 
dokumentu spolupracovali sportovní organiza-
ce a spolky působící ve Slavičíně, Sportovní ko-
mise Rady města, která je jejím poradním orgá-
nem, a v neposlední řadě také veřejnost, zapo-
jená prostřednictvím realizovaného dotazníko-
vého šetření. 

To, že se do přípravy strategie zapojily téměř 
všechny spolky a organizace i samotní obča-
né města, garantuje, že všechny jejich náměty 
a připomínky jsou do tohoto dokumentu zapra-
covány. Největším problémem se jeví snižování 
počtu dětí, nedostatek trenérů, přeplněnost tě-
locvičen – především v zimním období a technic-
ký stav tělocvičen. Přestože město Slavičín není 
vlastníkem Sportovní haly a Orlovny, velmi rádo 
by jim pomohlo s přípravou projektových doku-
mentací, aby bylo možné tyto objekty s pomocí 
dotací rekonstruovat.

Velké změny čekají žadatele o sportovní nebo 
kulturní granty. Žádosti o granty budou moci zá-
jemci podávat do konce roku a od letoška i elek-
tronicky. Podrobnosti budou zveřejněny v dalším 
čísle zpravodaje.Schválenou verzi strategie na-
jdete pod QR kódem u tohoto článku.

Monika Hubíková, místostarostka

Zveme Vás na zasedání Zastupitel-
stva města Slavičín, které se uskuteční 
ve středu 21. října 2020 v sále Sokolovny, 
začátek je v 16:30 hodin. 
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Město Slavičín přijme do Jednotky SDH 
města Slavičín nové členy na pozice:

hasič
požadavky:
 dovršení věku 18 let
 trestní bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost
 psychická odolnost v krizových situacích
 ochota zvyšovat si odbornost formou ško-
lení a kurzů
 časová fl exibilita

strojník 
požadavky:
 dovršení věku 21 let
 technická zručnost 
 splnění základních požadavků na pozici 
hasič
 základní znalost údržby a provozu náklad-
ních vozidel
 řidičský průkaz minimálně skupiny C
 praxe v řízení nákladních motorových vo-
zidel výhodou
Náplň práce:
 vykonávání záchranných prací
 pracovní pohotovost v místě bydliště, 
nebo jiném místě tak, aby nebyl ohrožen vý-
jezd jednotky
 údržba požární techniky a věcných pro-
středků požární ochrany
 pravidelná odborná příprava
Co nabízíme?
 úrazové pojištění při činnostech v jednot-
ce
 pravidelné lékařské prohlídky
 možnost vzdělávání se ve specializova-
ných kurzech
 práce v mladém kolektivu
 výkon služby formou práce konané mimo
pracovní poměr
K výkonu služby je vhodný souhlas zaměstna-
vatele v hlavním pracovním poměru.
Zájemci se mohou hlásit na MěÚ Slavičín 
u Mgr. Ivy Florešové, vedoucí odboru správ-
ního, dveře č. 108, tel. 604 341 480 nebo 
u velitele jednotky Martina Lutonského, 
tel.: 775 987 805.

Ke dni 30. září 2020 došlo k vypnutí vysílače 
Valašské Klobouky – Ploštiny, který dosud zajiš-
ťoval televizní signál v naší oblasti. K přeladění 
na DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády 
a mezinárodních dohod, které mají vést k rozvoji 
vysokorychlostního internetu.

Aby příjem nového signálu fungoval, je nutné 
vlastnit televizor nebo set top box, který umí při-
jmout vysílání ve standardu DVB-T2 s kodekem
HEVC (H.265). S výběrem vhodných zařízení Vám 

Přechod na nový standard pozemního
digitálního televizního vysílání – DVB-T2

ý pý p

poradí prodejci elektroniky. Ceny set top boxů,
které doplní stávající televizor se pohybují od cca
500 Kč. 

Pro příjem nového signálu lze zpravidla pou-
žít stávající anténu. V případě potíží s příjmem se
obraťte na některou z fi rem, která se zabývá ser-
visem televizní techniky a anténových systémů. 

Pro více informací můžete využít např. kontakt-
ní telefonní linku České televize 2 6113 6113.

(jip)

Dobrá zpráva přišla od společnosti E.ON, která 
do Slavičína dodává elektrický proud. Právě čas-
té výpadky elektrické sítě, které město trápily na-
příklad po bouřkách nebo silném větru, by měly 
být minulostí. Společnost se dohodla s městem
na rekonstrukci vedení mezi rozvodnami Uher-
ský Brod a Slavičín. „Výměna vedení je nutná, 
protože současné vedení typu ,sedlák‘ dosahu-
je své technické životnosti,“ informovala mluvčí “
E.ON Martina Slavíková. Místo něj bude v loka-
litě vystavěno nové vedení vybavené dvěma po-

E.ON plánuje obnovu vedení z Uh. Brodu
do Slavičína za 240 milionů korun

p jp j

tahy, čímž se zvýší stabilita dodávky pro oblast
Slavičínska.

Podle mluvčí jde o investici o objemu zhruba
240 milionů korun s tím, že stavba by měla trvat
dva roky se zahájením v roce 2022. „Nyní se vy-
tváří projektová dokumentace a během příštího
roku by měl proběhnout výběr zhotovitele stav-
by,“ nastínila časový rámec projektu Slavíková.“
Dodávky elektřiny do města podle ní budou bě-
hem stavby zajišťovány po náhradních trasách
tvořených v etapách dle potřeby. (šim)

Změna otevírací doby 
slavičínské pošty
Od 1. října 2020 dochází ke změně otevírací 
doby pobočky České pošty ve Slavičíně:

Pondělí 10:00 – 12:00 13:00 – 18:00

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Středa 10:00 – 12:00 13:00 – 18:00

Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Sobota 8:00 – 12:00

Tel. číslo + 420 954 276 321

Dne 8. září letošního roku jsem se spolu s 
místostarostkou Monikou Hubíkovou zúčastnil 
na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně konference o spolupráci obcí. Pro 
město Slavičín je velkou ctí, že mohlo přednést
své zkušenosti s přeshraničními projekty se slo-
venskými partnery. Vždyť za poslední desetiletí 

Slavičínu se daří v přeshraničních projektech tánními aktivitami. Slavičínský Diaklub například 
spolupracuje s podobným spolkem v Dubnici
nad Váhom, přes hranice spolupracují také
základní školy a nejnověji jsme obnovili partner-
ství s Uhrovcem, kde jsou Slavičané vždy srdeč-
ně vítáni.   Tomáš Chmela

město úspěšně zvlád-
lo desítku projektů
a další užitečné pro-
jekty československé
spolupráce připravila
také ZŠ Vlára. Posled-
ní a zatím vůbec nej-
větší z nich je projekt
zacílený na vybudová-
ní cyklostezky Hrádek
– Šanov, který naplno
vypukne příští rok.

V minulosti se pro-
jekty soustředily ze-
jména na oblasti ces-

tovního ruchu, scelování sítě cyklostezek a cyk-
lotras, také se podařilo obnovit několik mostů
(naposledy lávka pro pěší v Zámeckém parku).

Nejvíce spolupracujeme se slovenskými měs-
ty a obcemi Uhrovec, Dubnica nad Váhom, Hor-
né Srnie, Nemšová a jsem rád, že spolupráce
není vůbec formální, že se udržuje často spon-
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Slavičínské léto...

Farní den a dožínky
V neděli 30. srpna uspořádala slavičínská far-

nost s městem Slavičín a Charitou Slavičín far-
ní den, tentokrát společně s dožínkovou slavnos-
tí. Přes počáteční obavy nám počasí opět přálo, 
a tak mohla tato tradiční akce úspěšně proběh-
nout v nádherném areálu zámeckého parku. Ti, 
kteří přijali pozvání na toto nevšední setkání, se 
mohli zúčastnit mše svaté, při které se děkova-
lo za letošní úrodu přinášením specifi ckých obět-
ních darů naší země. Taktéž, ostatně jako každo-
ročně, požehnal P. Marian Dej dětem školní ak-
tovky a pomůcky, aby se dětem v nastávajícím 
školním roce dobře vedlo. 

Po mši svaté následoval bohatý kulturní pro-
gram, ve kterém vystoupila dechová hudba,
malá schólička Cecilčata, která svým zpěvem do-
provází nedělní dětské mše. Dále nám folklórní 
soubor z Valašských Klobouk pod vedením paní 
Tarabusové předvedl svoje dožínkové pásmo, 
k poslechu zahráli heligonkáři a program zakon-
čila slavičínská chválová schóla. Ve stánku cha-
rity si mohli návštěvníci nechat změřit například 
tlak. 

Pro děti byla v prostorách parku již tradičně 
připravena celá řada soutěží, tři skákací hrady,
nafukovací balónky, cukrová vata, kterou vyrá-
běl P. Marian aj. Za absolvování soutěží čekala 
děti odměna v podobě sladkosti a drobného dár-

ku. Během krásného slunečního odpoledne Far-
ní den a dožínky navštívilo několik stovek účast-
níků. Akce byla fi nančně podpořena městem Sla-
vičín, kterému děkujeme i za poskytnutí prosto-
ru letní scény zámeckého parku. Dále děkujeme 
všem našim sponzorům a dobrovolníkům, kte-
ří ochotně pomohli tuto akci připravit. Bez jejich 
nezištné pomoci by se akce nemohla uskuteč-

nit. Moc si vážíme toho, že se rok co rok farního
dne, tentokrát netradičně spojeného s dožínka-
mi, účastní tolik návštěvníků. I jim patří velký dík
za zdárný průběh akce. Tato akce se jednoznač-
ně zařadila mezi úspěšné kulturní akce ve Slavi-
číně. Těšíme se, že se i v příštím roce ve stejném
čase při této milé příležitosti opět setkáme.

Jana Adámková
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S cílem zjistit, jak vidí naši školu všichni důle-
žití aktéři jejího života – žáci, jejich rodiče, učitelé 
a všichni provozní zaměstnanci, jsme se v uply-
nulém školním roce zapojili do dotazníkového še-
tření Mapa školy od společnosti SCIO. Proběh-
lo ve druhém pololetí uplynulého školního roku
a naše výsledky byly porovnávány s dalšími 99
základními školami.

V celkovém hodnocení jednotlivých oblas-
tí školy z pohledu 377 žáků 3. – 9. ročníku, 43
učitelů i 12 zaměstnanců školy jsme obstáli vel-
mi dobře. Potvrdily se silné stránky školy i cesta
pro pozitivní změny tam, kde se tolik nedaří. Co
nás však mimořádně těší je vyjádření maximál-
ní spokojenosti s fungováním jednotlivých oblas-
tí školy ze strany 308 (tj. 83 %) rodičů zapojených 
do dotazníkového šetření. Vážíme si jejich pod-
nětných názorů a děkujeme za kladné hodnoce-
ní činnosti školy.

Na stránkách školy se můžete seznámit s kom-
pletním hodnocením rodičů. Zde uvádíme jen ně-
které odpovědi rodičů z Mapy školy v grafech.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

ZŠ Slavičín-Vlára očima rodičů

Zajímavý projekt realizovali v minulém škol-
ním roce pedagogové a žáci ZŠ Vlára a ZŠ Janka 
Kráľa v Nové Dubnici. Mapovali historii a součas-
nost zajímavých budov ve svých městech a po-
znávali významné osobnosti, které jsou spja-
ty s jejich městy. Získávali historické fotografi e
z různých zdrojů a konfrontovali je se současnos-
tí, kterou sami fotografovali a zpracovávali.  Vý-
stupy projektu jsou určeny nejen žákům škol, ale 
i široké veřejnosti a rovněž turistům, kteří navští-
ví Slavičín. QR kód propojuje informační panely 
na naučné stezce, tištěného průvodce a infor-
mační brožuru s webovou stránkou školy, na kte-
ré je umístěn kompletní výukový materiál s množ-
stvím historických fotografi í. Ten bude sloužit pro 
interaktivní výuku dalším žákům školy. Tištěné 
materiály budou k dispozici v městském infocen-
tru i návštěvníkům muzea. Projekt byl spolufi nan-
cován městem Slavičín.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Společné poznání historie a současnosti Slavičín – Nová Dubnica

Soukromá školka Elánek, která našla sídlo na
místě bývalého obchodu se svítidly (vedle BTH),
během prázdnin s přípravami pokročila tak, aby
mohla být co nejdřív otevřena. „Školku jsme vy-
bavili dřevěným nábytkem včetně kvalitních po-
stýlek a spoustou pomůcek s prvky Montessori,“
řekla provozovatelka školky Alena Potapenko.
A jak v malém prostoru vyřešila stravování pro
děti? Zajistí ho Centrum Veronica Hostětín. Ote-
vírat by tak školka mohla už v říjnu. „Ještě čeká-
me na hygienu a na dodání úředních povolení,“
upřesnila provozovatelka s tím, že pak už zbývá
pouze zápis do registru dětských skupin a může
se začít s provozem. Kdy přesně to bude, se do-
zvíte na facebookových stránkách školky Elánek
ve Slavičíně.  (šim)

Školka Elánek má vybavení v duchu Montessori pedagogiky

Letošní Podzimní bazárek dětských věcí se
neuskuteční. Důvodem je současná epide-
miologická situace v souvislosti s šířením ne-
moci covid-19.
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Školní rok byl zahájen i přes různá opatření, 
která průběžně vydává MZ ČR a MŠMT. Doufá-
me a snažíme se, aby obě budovy školy zůsta-
ly co nejdéle otevřené a žáci se mohli vzdělávat 
přímo ve škole.

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
Přestože jsme museli některé výjezdní aktivi-

ty žáků zrušit, zejména historicko-geografi ckou
exkurzi do Prahy z důvodů nepříznivě se vyvíjejí-
cí epidemiologické situace v hlavním městě, po-
dařilo se realizovat naopak adaptační kurzy pro 
žáky 1. ročníků a z jarního termínu přesunutý vo-
dácký kurz žáků septimy a G-3, které proběhly 
především v přírodních lokalitách.

Oba adaptační kurzy se konaly ve dnech 
3. – 4. září 2020 pro nové žáky primy a 1. ročníku 
gymnázia a od 10. – 11. září 2020 pro žáky tříd 
IT-1, MS-1 a EIO-1 v horském hotelu Jelenovská 
za doprovodu třídních učitelů, školního psycho-
loga a lektorů Nízkoprahového zařízení KamPak.

V příjemném prostředí rekreačního střediska 
a jeho okolí proběhla řada aktivit zaměřených ze-
jména na stmelení nového kolektivu, na navázá-
ní přátelských vztahů a důvěry mezi spolužáky, 
ale i mezi žáky a třídním učitelem a v neposlední 

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

řadě i na vytvoření základních pravidel třídy. Žáci
nejvíce ocenili aktivity Mise 20 a Vlajky. Na zá-
kladě společných zážitků nyní mohou dále utvá-
řet vzájemné vztahy a procházet studiem podpo-
řeni vědomím, že na to nejsou sami. Adaptační 
pobyt splnil svůj účel, byl přínosný pro všechny
zúčastněné a stal se zároveň i příjemnou součás-
tí zahájení školního roku.

Vodácký kurz
Žáci tříd G-3 a septima absolvovali v náhrad-

ním termínu od 7. do 10. září 2020 vodácký kurz, 
který organizujeme již tradičně ve spoluprá-
ci s vodáckou školou TYDRA. Pro většinu z nich
bylo sjíždění řeky na kanoích novou zkušeností.
Po deštích, za vyššího stavu vody nebylo na lo-
dích moc času na odpočinek. Na sklonku léta
bylo také třeba počítat s chladnější vodou v řece,
což na vlastní kůži poznaly zejména ty dvojice,
které se, jak říkají vodáci, „udělaly“. V takových
případech neváhali ostatní pomáhat, když to bylo
třeba. A nejen na vodě, každý svým dílem přispěl
ke zdárnému průběhu akce. Na „vodák“ se pros-
tě jen tak nezapomíná...

Dne 21. září proběhla slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků primy a G-1 
v aule Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín za přítomnosti starosty města 
Slavičín Mgr. Tomáše Chmely, vedení školy, třídních učitelů a zástupců Žákov-

ského parlamentu, kteří za žáky složili imatrikulační slib. Bohužel vzhledem
k epidemiologickým opatřením se tentokrát slavnostní imatrikulace nemoh-
li zúčastnit zákonní zástupci žáků. Děkujeme jim ještě jednou za důvěru, kte-
rou dali naší škole, a přejeme novým žákům hodně úspěchů a spokojenost
při studiu. Celkem bylo zapsáno do školní matriky 50 nových žáků gymnázia.

Slavnostní imatrikulace

Byla fi nalizována žádost vázána na pro-
jekt Implementace Krajského akčního plá-
nu rozvoje vzdělávání pro území Zlínské-
ho kraje II (IKAP II), kde celkové způsobi-
lé výdaje školy jako partnera v projektu činí 
7 319 271,40 Kč. Podporovanými klíčovými 
aktivitami jsou především – Polytechnické 
vzdělávání a Aktivity SŠ – Šablony. Projekt by
měl zahajovat v lednu 2021.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 3. října 2020 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana Vojtěcha REMEŠE. 

S láskou a úctou na něj stále
vzpomínají a za tichou vzpomínku

děkují manželka Ludmila, dcery Marcela,
Alena, Lenka s rodinami a syn Vojtěch.

Dne 25. října 2020 si připomeneme
5. výročí úmrtí pana Stanislava DUBCE.

S láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Dne 27. října 2020 uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan

Stanislav ŠTEFANÍK ze Šanova. S láskou
a úctou na něj stále vzpomínají manželka,

dcery a syn s rodinami.

Dne 23. října 2020 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana Jiřího PFEIFERA

ze Slavičína. S láskou a úctou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 10. října 2020 uplyne 20 let od úmrtí 
pana Jana ONDRÚŠKY z Hrádku. Za tichouY
vzpomínku děkují manželka Anna a synové 

Jan a Miroslav s rodinami.

Dne 28. října 2020 by se dožil 75 let 
pan Josef ZVONEK ze Slavičína. S láskou

a úctou vzpomíná manželka Ilona
a syn Radim s rodinou.

Dne 21. října 2020 si připomeneme
nedožité 90. narozeniny pana 

Karla ZEMÁNKA ze Slavičína. Dne 16. září 
2020 uplynulo 9 let od jeho úmrtí.

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

Dne 2. října 2020 by se dožila 60 let 
paní Marie SMOLKOVÁ.

S láskou a úctou vzpomíná
manžel Jaromír a syn Jaromír s rodinou.

Dne 1. října 2020 by se dožil 100 let 
náš tatínek, pan Vladimír STRÁŽNICKÝ. 

Byl rodák z Lipové a dlouholetý hajný
u pana Wichterleho ve Slavičíně. 
S láskou a úctou vzpomínají děti 

Pavel, Petr, Marie, Anička s rodinami 
a sestra Anna.

Dne 26. října 2020 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana Josefa TALAFY. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Dne 17. prosince 2020 vzpomeneme 

nedožité 50. narozeniny pana 
Tomáše ZLÁMALA. 

S láskou vzpomínají syn Tomáš, 
rodiče a bratr s rodinou.

Dne 19. října 2020 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní 

Jaroslavy KORNUTOVÉ
z Bohuslavic nad Vláří. Za tichou

vzpomínku děkují rodiče
a sourozenci s rodinami.

Děkujeme rodině, přátelům, známým,
členům včelařského spolku za účast
na důstojném rozloučení s panem

Stanislavem MUDRÁKEM a za všechny
projevy soustrasti. Manželka a dcery Iveta, 

Žaneta a Monika s rodinami.

Dne 28. října 2020 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila paní 

Ludmila FOJTÍKOVÁ z Nevšové. 
S láskou a úctou vzpomínají syn Aleš 

s rodinou, syn František s rodinou
a syn Jaroslav s rodinou.

Dne 9. října 2020 uplyne 10 let plných
smutku od chvíle, kdy nás navždy

opustil nás milovaný syn, manžel, tatínek, 
bratr a dědeček, pan František KOZUBÍK

z Petrůvky a dne 21. prosince 2020 
si připomeneme jeho nedožité 65.

narozeniny. S úctou a láskou vzpomíná 
celá rodina. Kdo jste ho znali – vzpomeň-

te s námi.

Dne 31. října 2020 si připomeneme 
1. výročí úmrtí pana Josefa ŠTEFANÍKA
z Hrádku. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera a synové s rodinami. 

Dne 4. října 2020 uplyne 25 smutných let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Rudolf SALVET ze Slavičína. Vzpomínají 
a nikdy nezapomenou děti s rodinami.

Dne 4. října 2020 by se dožil 60 let 
pan Jaroslav RAK. S láskou vzpomíná 

sestra Anna s rodinou,
syn Lukáš s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 2. října 2020 si připomeneme
nedožité 90. narozeniny pana 

Františka ZBOŘILA. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou

vzpomínají dcery Jana a Mirka s rodinami
a celá rodina.

Dne 7. října 2020 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana

Miloslava KOVAŘÍKA. S láskou a úctou
vzpomínají manželka, děti s rodinami

a ostatní příbuzenstvo.

Dne 26. září 2020
uplynulo 10 let od chvíle,

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

pan Ladislav ULBRICHT. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Daniela, syn Robert 

s rodinou, syn Petr s rodinou a syn Ladislav.
Navždy jsi s námi…

Dne 5. října 2020 si připomeneme
nedožité 50. narozeniny našeho

bratra Jaroslava POLÁŠKA.
V dubnu letošního roku uplynulo 25 let

od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Sestry Štěpánka a Ivana s rodinami.

Dne 30. října 2020
uplyne 1. smutný rok od chvíle,

kdy nás navždy opustila naše drahá
a milovaná manželka, maminka, 

babička a prababička, 
paní Marie KOVAŘÍKOVÁ z Bohuslavic 
nad Vláří. S láskou, úctou a vděčností 

stále vzpomínají manžel Josef,
dcery Eva a Naďa s rodinami

a syn Josef s rodinou.
Nikdy nezapomeneme.

Dne 12. října 2020 uplyne 15 let od úmrtí 
paní Filomeny VÍTKOVÉ ze Slavičína.

Stále vzpomíná celá rodina.

Dovolená lékařky
MUDr. Markéta Manová nebude
ve dnech 29. – 30. října 2020 ordino-
vat. Zastupovat ji bude u akutních sta-
vů MUDr. Petr Zemčík. Prosíme o včas-
né předepsání pravidelné medikace, 
lístků na peníze, pravidelných prohlí-
dek apod. Děkujeme za pochopení.
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Společenská kronika
NAROZENÍ – SRPEN
Michal Kročil a Petra Barošová – syn Michal
Karel a Eva Kabelovi – syn Marek
Vladimír Brzobohatý a Pavlína Kozubíková – dce-
ra Lucie
Jaroslav a Petra Urbaníkovi – dcera Karolína
Václav a Klára Vobořilovi – syn Václav
Pavel Starý a Kristýna Zelová – dcera Zuzana

SŇATKY – SRPEN
Jan Marek a Simona Miklasová
Filip Matula a Martina Změlíková
Petr Dvořák a Lucie Holková
Filip Papež a Ema Skrášková
Vlastimil Súkup a Veronika Orendáčová
Josef Švajda a Marie Kozelková

ÚMRTÍ
2. 8. 2020 Evžen Krahula, 86 let, Slavičín
4. 8. 2020 Vlasta Sedlářová, 97 let, Slavičín
4. 8. 2020  Vincenc Lukáš, 83 let, Slavičín
9. 8. 2020  Marie Lukáčová, 90 let, Šanov
9. 8. 2020  Josef Rak, 86 let, Nevšová
9. 8. 2020  Jaroslav Fagulec, 54 let, Šanov

23. 8. 2020  Hana Zupková, 68 let, Slavičín
26. 8. 2020  Stanislav Mudrák, 74 let, Slavičín
26. 8. 2020  Zdeněk Kroupa, 69 let, Slavičín
27. 8. 2020  František Frait, 88 let, Slavičín
30. 8. 2020  Kamila Frolešová, 48 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravo-
daje narození Vašeho dítěte a uzavření manželství, dostav-
te se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín k po-
depsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním osob-
ních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů. 

Chcete mít úspěšné děti? K úspěchu je 
může dovést i hraní s legem…

Možná se to zdá daleko, ale už teď jim 
může do budoucna pomáhat něco tak banál-
ního, jako je stavebnice lego. Mechanik ju-
nior – legohrátky je název nového kroužku 
ve Slavičíně s technickým zaměřením pro děti 
od 4 do 8 let. 

V kroužku se děti budou učit z kostek 
lega postavit i konstrukční modely, např. zá-
vodní auto na dálkové ovládání. Při tom si bu-
dou tříbit technické myšlení, pěstovat před-
stavivost a pracovat na své trpělivosti. Hra-
vé poznávání technických a matematických 
principů ale není to jediné, co se děti v krouž-
ku naučí. Důležité jsou i takzvané měkké do-
vednosti, které se u nich budeme snažit roz-
víjet. Učíme je, jak spolupracovat, komuniko-
vat, sdílet, zapojit fantazii a vytvořit něco no-
vého.

Dále chceme dětem nabídnout možnost se 
potkat i s jinými dětmi z podobně laděných 
kroužků nebo se zúčastnit soutěží ve Zlín-
ském kraji. 

Lektorem kroužku je Ing. Ondřej Pinďák.
Tento kroužek pro děti je fi nančně podpo-

řen Rotary klubem Zlín, z.s., Nadací Rotary 
Int.

DÍLNA INSPIRACE: Říjen – Pletení z papíru

Zprávičky z domečku pro děti
Nový školní rok je prostě tady, a to

se vším všudy, počínaje školními po-
vinnostmi, hlavně pak úkoly konče.

Pomalu se budeme zachumlávat do teplých sve-
trů a už jen ve vzpomínkách se budeme vracet
k prázdninám.

My v domečku jsme se s prázdninami rozlouči-
li opravdu jak se patří. Pro děti byl připraven bo-
hatý program – malování na obličej, pískové ob-
rázky paní Ivety Uhlířové, výroba placek s paní 
Mirkou Vaclovou, tetování, soutěže, ukázky agi-
lity paní Daniely Kuncové, ukázky policejní tech-
niky nám zajistili slavičínští policisté a zlatým bo-
dem bylo představení „Divadlo z truhlice – Truh-
lík a Truhlička“, které mělo velký úspěch a děti
se naučily i písničku, která je typická pro dneš-
ní dobu, jak si mýt ruce. Pitný režim nám zajistil
Pivovar Hrádek pan Radek Svoboda, cukrovinky
paní Zuzana Lutonská. Celou akcí nás provázel
mluveným slovem moderátor pan Vašek Řepa.
Všem pomocníkům z řad táborových vedoucích,
táborníkům i výše jmenovaným bychom chtěli
moc poděkovat, že nám pomohli udělat pro děti
tak báječnou akci. Akci fi nančně podpořilo měs-
to Slavičín.

Prázdninovou akcí Srpnové dovádění se děti
loučily s nabízenými letními aktivitami, které pro-
bíhaly v DDM a zároveň byla náhradou za oslavu
Dne dětí, která byla plánovaná na červen a kte-
rou nám neumožnila uskutečnit momentální si-
tuace. 

Školní rok v DDM odstartovala 9. září 2020
akce celostátního charakteru „Rozsviť to
s námi“. Čtyři oslovené dvojice z Gymnázia Jana
Pivečky a SOŠ Slavičín vybraly na území Slavi-
čína celkem: 11 271 Kč. Velmi pěkný výsledek
svědčí o tom, že ve spoustě lidí stále bije empa-
tické srdíčko a chtějí aspoň tímhle gestem po-
moct na cestě za splněnými sny lidem, kteří žijí 
ve tmě, děkujeme. Je na místě, poděkovat Gym-
náziu Jana Pivečky a SOŠ ve Slavičíně za velmi
pozitivní přístup k uskutečnění této akce.

Dne 2. září jsme distribuovali nabídku našich
pravidelných aktivit – zájmových kroužků, do ZŠ
a MŠ ve Slavičíně, přihlášky online naleznete
na webových stránkách DDM Slavičín.

V tomto školním roce se bude o aktivity (pra-
videlné i nepravidelné) starat kolektiv čtyř inter-
ních a 30 externích pracovníků.

Zájmové kroužky pro letošní rok zahajovaly
činnost již 29. září, do tohoto data měly být také 
přihlášky odevzdány, pokud ale máte ještě o ně-
kterou z nabízených pravidelných aktivit zájem,
můžete k nám přijít a i po tomto termínu své dítě
přihlásit.

V září byla také zahájena úprava zahrady
za Domem dětí, díky projektu z města Slavičín.
Dětem tak konečně před očima vyroste krásná 
zahrada v přírodním stylu, o kterou se budou sta-
rat. Děti v kroužcích budou sázet, zalévat, vyrá-
bět domečky pro hmyz, ale tato zahrada bude sa-
mozřejmě sloužit i jako zábavná zóna pro děti při
táborech. 
A jaké akce na vás dále čekají?
16. 10. Dýňohraní a dýňová strašidýlka – oblí-
bená akce pro rodiče a děti, při které společně 
tvoří a vyrábí dýňové strašáčky, za které jsou pak
děti řádně odměněny. Začátek akce 16.00 h.
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny s názvem NE-
NUDA – na děti bude čekat program plný zába-
vy, her a tvoření, již dle názvu se s námi určitě ne-
budete nudit.
21. 11. Závodí celá rodina – sportovní akce pro
rodiče a děti, která se uskuteční v Orlovně Slavi-
čín, zahájení akce ve 14.00 h.
11. 12. Baví se celá rodina – Adventní tvoření 
– vánoční atmosféru si přiblížíme rodinným tvo-
řením a dobrou náladou, začátek akce v 16.00 h.

Všechny připravované akce jsou fi nančně pod-
pořeny městem Slavičín.

Na všechny naše klienty v námi nabízených
aktivitách ve školním roce 2020/2021 se moc 
těší interní i externí pracovníci DDM Slavičín.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín
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Do nejvyšších pater fotbalu nahlédl Aleš Ur-
bánek ze Šanova jako mladíček, teď po konci 
fotbalové kariéry hraje pro radost v krajském
přeboru Zlínského kraje za Nevšovou.

Před 15 lety bránil Ronalda. Teď hraje Urbánek fotbal za Nevšovou
Aleši, můžete zbilancovat svoji dosavadní 

fotbalovou kariéru, které angažmá považujete

za nejvydařenější?

Kariéru hodnotím docela kladně, i když jsem
toho mohl dosáhnout ještě víc. A co se týká mých
angažmá, tak nejvýše byla Sparta Praha a Art-
media Bratislava.

Na které spoluhráče v kariéře nejraději vzpo-

mínáte?

Asi na moje ligové začátky v Olomouci, kde
jsem se potkal s hráči jako Hapal, Látal, Macha-
la, Kotůlek, Kučera, Vlček nebo Ujfaluši, ale to
bych jmenoval dlouho a na někoho bych stejně
zapomněl.

Který trenér vám dal asi nejvíce do vínku?

Těžko vypíchnout jen jednoho kouče, bylo jich
tolik, že bych nerad na některého zapomněl. Ale
určitě od každého jsem si něco vzal, ať to byl tře-
ba Karel Brückner, František Straka nebo Petr
Uličný.

Zahrál jste si Ligu mistrů, na které zápasy 

nejraději vzpomínáte?

Na všechny ty, které jsem odehrál za Spartu,
respektive Artmedii v základní skupině Ligy mi-
strů.

Hodně fotbalového života jste strávil i na Slo-

vensku, jak vidíte tamní fotbalové prostředí?

Na Slovensku bylo dobře, taky tam jsem zažil
nějaké úspěchy, podařilo se nám s Artmedií do-
konce vyřadit Celtic Glasgow. Je tam několik top
mužstev, ale český fotbal je přeci jen o něco výš.

Aleš Urbánek (1980)
V deseti letech začal hrát za Slavičín, poté 

prošel týmy Brumova, Šanova, Zlína a ještě 
jako dorostenec hrál za Prostějov. Odtud se do-
stal do prvoligové Sigmy Olomouc, kde strávil 
šest let. V březnu 2004 přestoupil do Spartaku
Moskva. V srpnu se však do ČR vrátil na roční 
hostování do Sparty Praha. Se ní si zahrál pod
trenérem Strakou i v Lize mistrů UEFA a získal 
s ní titul v sezóně 2004/05.

Poté se vrátil do Spartaku, ale hned na kon-
ci srpna odešel na roční hostování, tentokrát 
na Slovensko, do Artmedie Bratislava. Stal se
mistrem české i slovenské ligy. V české lize se-
hrál 185 zápasů a dal 13 branek.

AutAutAutAutAutAutAutu or or oror or orr fotfotfotfotfotfotf o: o: o: o: o: PavPavPavPavPavP el el el el el le MazMazMazMazMazMazMMM áčáčáčáčáčáčč
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O vedení divize E přišli fotbalisté FC TVD Slavi-
čín. Na konci srpna sice před pěti sty diváky pora-
zili ve vyhecovaném souboji Brumov 4:1 a drže-
li si první místo v tabulce, jenže o něj přišli hned 
následující kolo prohrou ve Vsetíně. „Chyběla 
nám kvalita v ofenzivní části a my si nedokázali 
poradit se soupeřovou důraznou obranou,“ shr-“
nul trenér Petr Slončík. Reparát se fotbalistům 
však povedl hned další týden, kdy doma zabrali 
a přehráli Nové Sady. „Jsou to důležité body hlav-
ně pro naši psychiku. Za první poločas jsme si vy-
hrát zasloužili,“ řekl kouč Slončík.“

Do předposledního Šumperku hráči zajížděli o 
týden později pro vítězství, jenomže prohráli vy-

Fotbalisté ztratili vedení divize E,
ale stále předvádějí kvalitní fotbal

,

soko 1:5. Do zápasu vstoupili bez několika hráčů
základu a bylo dokonce i málo náhradníků. Zá-
pas blbec, dalo by se říct. 

Promarněné vedení 1:0, zranění Kaluse a na-
vrch ještě červená karta pro Školníka. Jediným
pozitivem byl první ostrý divizní start mladého
Davida Staňka, který hraje za dorost. „Jeho vý-
kon naznačil, že do budoucna může být pro klub
velmi kvalitním hráčem,“ pochválil mladíka tre-“
nér. Doma v zápase s prvními Všechovicemi pak
fotbalisté předvedli dobrý výkon a výhru 5:1. Na
čele tabulky se však tísní hned šest týmů, které
od sebe dělí jen jeden bod a o průběžném umís-
tění rozhodují vzájemné zápasy. (šim)

Mistrovská utkání 
Sportovní hala
 3. 10.   13 h SK B – Bylnice stolní tenis
 3. 10.   13 h SK Ž – Kostelec stolní tenis
 3. 10.   17 h SK – Třebíč basketbal
 4. 10.     9 h SK – Velké Meziříčí basketbal
 10. 10.     9 h SK – Bojkovice volejbal kadeti
 10. 10.   16 h SK C – Zlín D stolní tenis
 17. 10.    8 h turnaj st. žáci fl orbal
 17. 10.   17 h SK A – Vsetín A stolní tenis 
 17. 10.   17 h SK B – Fryšták B stolní tenis
 18. 10.     9 h SK A – Orel Zlín B stolní tenis 
 24. 10.     9 h SK – Hošťálková volejbal ženy
 24. 10.   16 h SK Ž – Orel Zlín A stolní tenis
 24. 10.   16 h SK – Šarovy C stolní tenis

Samozřejmě se musím zeptat na angažmá

v moskevském Spartaku, tam to byl asi trošku

jiný svět...

Jiný svět by to opravdu byl, kdybych ve Spar-
taku hrával, jenomže jsem tam moc šancí nedo-
stal. A proto jsem tam ani nějak výrazně nepro-
sadil.

Přestoupil jste letos do Nevšové, co říkáte

na své spoluhráče a vaše prozatímní výsledky?

V Nevšové jsou kluci v pohodě a je zde několik
výborných fotbalistů. Já nemám problém zde za-
padnout a horní polovina tabulky krajského pře-
boru by nám určitě slušela.

Nechcete pak svoji fotbalovou kariéru ukon-

čit v rodném Šanově?

Už se tam pomalu blížím... Z Nevšové je to
do Šanova, co by kamenem dohodil. A asi by to
pak měla být otázka, jak dlouho ještě fotbalově
a především zdravotně vydržím na úrovni kraj-
ského přeboru. Ale zatím to neřeším a i ve čtyři-
ceti letech si svoje odehraju.

Váš otec byl brankář v Šanově, neuvažujete

také o tomto postu?

Ano, otec chytal za Šanov, ani já bych s tím
problém neměl postavit se do brány, ale raději
zůstanu u svého postu na levém beku.

Myslíte si, že koronavirus přeruší fotbalové

soutěže i v podzimní části? Jak jste prožíval 

dlouhou pauzu bez fotbalu?

Stát se to může, to nikdo z nás asi neovlivní,
ale fotbal by mi chyběl, protože ho mám rád a po-
řád mě baví. Ale je to jen sport a zdraví je pro nás
všechny to nejdůležitější.  Petr Koseček
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Za přísných hygienických opatření (měření 
teploty při vstupu, dezinfekce rukou) se ve Spor-
tovní hale ve Slavičíně uskutečnil 49. ročník tur-
naje ve stolním tenisu. Soutěžilo se ve čtyřech 
kategoriích a turnaje se zúčastnilo celkem 32
hráčů z 12 oddílů. Z toho více než polovina hrá-
čů byla do 23 let. Ozdobou turnaje byl reprezen-
tant Slovenska Alexander Valúch a ze Slovenska 
přijel Juan Sanchez Mosquera, hráč původem
z Kolumbie, který hraje profesionálně extraligu 
za STK Družba Bardejov.

Hlavní soutěž jednotlivců, která se hrála jako 
12. ročník memoriálu Oldy Kozáčka, vyhrál Ale-
xander Valúch, který v současné době hraje Bun-
desligu za TSG Kaiserslauten v Německu. Ve fi -
nále porazil Kolumbijce po boji 3:0. Třetí a čtvrté

49. ročník turnaje ve stolním tenisu
místo obsadili slovenští hráči Papák z Bystričan
a Valko z Turčianských Teplic.

Soutěž dvoučlenných družstev se hrála jako
25. ročník memoriálu Franty Trlla a zvítězila
v něm dvojice otec a syn Valúchovi. Ve fi nále po-
razili dvojici Valko–Papák 2:0. Výborný výkon
předvedly dvojice, které se umístily na 3. mís-
tě Sanchez Mosquera a Slavičan Jiří Machara
a vsetínská dvojice Škrla–Juřica.

Soutěž veteránů, která se hraje jako 17. roč-
ník memoriálu Milana Maryáše vyhrál Robert
Valúch ze Sokola Stránské, který ve fi nále pora-
zil oddílového kolegu Petera Machalíka 3:0. Tře-
tí místo obsadili Papák z Bystričan a Mergenthal
z Přerova.

Soutěž hráčů do divize se hrála jako 2. roč-

ník memoriálu Jardy Fojtů a skončila úspěchem
hráčů Zlínského kraje. Vyhrál věkem ještě junior
Jiří Škrla z KST Vsetín, před Jiřím Macharou z SK
Slavičín. Třetí místo obsadil Mergenthal z Přero-
va a Brodňan ze Sokola Stránské.

Protože se turnaje zúčastnil menší počet hrá-
čů, než pořadatelé předpokládali, hrála se také
soutěž útěchy vypsaná pro hráče, kteří vypadli
v prvním kole soutěže jednotlivců. Z výhry se ra-
doval Mergenthal, který ve fi nále porazil Šupku
ze Sokola Stránské. Třetí místo vybojovali Kolí-
sek z Dolního Němčí a Vykoukal z Kostelce.

Turnaj byl dotován hodnotnými cenami a už
v sobotu večer byly zveřejněny výsledky a foto-
grafi e z turnaje na Facebooku. Pořadatelé děku-
jí hráčům za účast a sponzorům za zajištění cen
pro vítěze. Akci fi nančně podpořilo město Slavi-
čín. Stolní tenis Slavičín

V pátek 28. srpna 2020 proběhlo v parku před 
kuželnou slavnostní vyhlášení výsledků dlouho-
dobé amatérské kuželkářské soutěže CAMOLIGA 
2019/2020.

V úvodní části programu byly prezentovány 
výsledky jednotlivých družstev a činnost kužel-
kářského klubu a dále pak vlastní vyhlášení vý-
sledků amatérské soutěže. Trofeje vítězům a pa-
mětní plakety všem zúčastněným týmům pře-
dávali prezident kuželkářského klubu, majitel
fi rmy CAMO Ing. Rudolf Fojtík a starosta města 
Mgr. Tomáš Chmela.

Letošní ročník CAMOLIGY hrálo 16 družstev. 
V silné konkurenci se na 1. místě umístila poprvé 
KULEPA, na druhém místě PTÁČEK TEAM a tře-
tí skončili ŠÉFÍCI. Nejlepším profi  hráčem se stal 
Zdeněk Gajda, nejlepším kuželkářem – amaté-

rem Ivo Fila, v kategorii žen byla první Jarosla-
va Šimčíková.

PTÁČEK TEAM a CAMO se zúčastnili v sobotu
29. 8. 2020 kvalifi kace Mistrovství ČR neregis-
trovaných hráčů na kuželně v Luhačovicích, kde
si obě družstva vybojovala postup mezi dvacet
pět nejlepších amatérských kuželkářských druž-
stev v ČR! Finále se mělo hrát 28. – 29. 9. 2020
v Hořicích, ale z důvodu nepříznivé koronaviro-
vé situaci bylo odloženo na příznivější dobu. I tak
oběma týmům blahopřejeme a děkujeme za vy-
nikající reprezentaci Kuželkářského klubu a měs-
ta Slavičín. 

Radost máme z našich mladých kuželkářů!
V krajském přeboru dorostu reprezentovali Ku-
želkářský klub i město Slavičín dorostenci Radek
Petrů, Dominik Maděrka a Ondřej Šimčík. V kraj-

Vítězem CAMOLIGY 2019/2020 se stala poprvé KULEPA!

Krajský přebor byl předčasně ukončen
po 21. kole, dne 6. 3. 2020 byly odehrány
zápasy posledního kola Krajského přeboru Zlín-
ského kraje sezóny 2019/2020. Do konce sou-
těže zbývalo 5 kol. Našimi reprezentanty v této
nejvyšší krajské kuželkářské soutěži byla obě
naše družstva „A“ i „B“. 

ském přeboru žáků nás reprezentovali Jakub Ha-
vrlant a Martin Zvonek.

Více informací o výsledcích soutěží a činnos-
ti Kuželkářského klubu Slavičín se dozvíte na we-
bových stránkách kuželkářského klubu www.
kkslavicin.cz.

CAMOLIGA 2020/2021
V pondělí 21. září byl zahájen 26. ročník 

amatérské kuželkářské soutěže CAMOLI-
GA 2020/2021. 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.

Pronájem zrekonstruované kuželny – 1 hod./
dvě dráhy/300 Kč, vhodné pro skupiny i jed-
notlivce, informace na tel.: 604 715 537 –
Pavel Sláma

Nabízíme fi rmám možnost své prezentace 
v prostorách kuželny, informace na
tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček

Domácí zápasy v říjnu 2020:
KK CAMO Slavičín A – TJ Valašské Meziříčí B, 
sobota 3. 10. 2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Sokol Machová B, 
sobota 10. 10. 2020, 15.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – TJ Zbrojovka Vsetín B, 
sobota 17. 10. 2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – SC Bylnice, sobota 24. 
10. 2020, 15.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – TJ Valašské Meziříčí C, 
sobota 31. 10. 2020, 16.00 hod.

Na antukových kurtech Oáza ve Slavičíně pro-
běhl 29. srpna již 12. ročník tradičního turnaje
v deblu pod názvem Legendy open. Toho se le-
tos zúčastnilo osm dvojic, které se utkaly sys-
témem každý s každým. Turnaj přinesl několik
překvapení na účet favoritů. Kvalitní tenis před-
váděla nově složená dvojice Michal Baklík a Ra-
dek Bureš, která nakonec skončila na 4. místě.
Bronz putoval nakonec do Brna zásluhou bratrů
Ptáčkových. Na druhém místě se poměrně pře-
kvapivě umístila dvojice Alois Strnad – Štěpán
Heiník. Prvenství z loňského roku a celkové čtvr-
té vítězství v turnaji si připsala slavičínsko-litví-
novská dvojice Petr Koseček – Libor Matějovič.

KK CAMO Slavičín A se umístilo na krásném
druhém místě, cílem byl postup do divize. KK
CAMO Slavičín B pak na místě třináctém z celko-
vého počtu 14 družstev.

Děkujeme všem hráčům družstva „A“ i „B“ 
za reprezentaci Kuželkářského klubu Slavičín 
i za reprezentaci našeho města Slavičín.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Radek
Bartoš. Velké absolutorium zaslouží i nejstarší 
hráči v turnaji Milan Ptáček st. a Olda Majc. Dal-
ší ročník proběhne za rok ve stejném termínu,
ale již jiným systémem, kdy dvojice budou nalo-
sovány až na místě. Petr Koseček

Konečné výsledky Krajského přeboru
Zlínského kraje

ýý

Dvojice Matějovič – Koseček obhájila
prvenství v Legendy open

j jj

Malsped s.r.o. Divnice 141 (areál bývalých 
Vlárských strojíren). Je čas přezout na zim-
ní pneumatiky! Přezutí bez nervů a čekání! 
Zprostředkování likvidace a nákupu nových
pneu za akční ceny! Kontakt: 577 310 440,
603 211 450. Provozní doba: Po – Pá 6.00 
– 16.00 h
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Obecní zastupitelstvo Nevšová rozhodlo 
na svém jednání dne 21. května 1923, že obec 
přispěje polovinou nákladů na stavbu okresní sil-
nice II. třídy z Nevšové k okresní silnici I. třídy Sla-
vičín – Petrůvka, která byla vyprojektována přes 
tehdejší obecní louku zvanou „Ohrada” po býva-
lé staré polní cestě k Drahanci. Zároveň si vyhra-
dilo právo splatit svůj příspěvek dodávkou ma-
teriálu, a aby dle možností bylo při práci použi-
to místních nezaměstnaných lidí. Stavba vozovky 
byla zahájena teprve o 4 roky později.

Nová cesta z Nevšové do Drahanca v délce 
1 600 m byla dokončena a kolaudována v roce
1932 nákladem 200 tis. Kčs, z toho stát přispěl
40 tis. Kčs. Při stavbě bylo využito místních ne-
zaměstnaných osob. Přestože ne všichni obča-
né projevovali s výstavbou spokojenost, obec tím 
získala mnoho. Vytvořilo se spojení na Luhačovi-
ce, odtud na Uherský Brod a Zlín, došlo ke zkrá-
cení cesty na Rudimov a Bojkovice, aniž se mu-
selo jako dříve jezdit povozy a auty přes Slavi-
čín. Ještě na jaře 1927 se zastupitelstvo obce 

Z historie státní silnice Nevšová obec – Nevšová rozcestí

Příjezdovou cestu do Nevšové pokryje nová vrstva asfaltu

usneslo podat žádost i na vybudování silniční-
ho spojení do Dolní Lhoty a do Sehradic, ale plá-
ny na zajištění průjezdnosti Nevšové směrem
na tyto obce se nikdy nenaplnily. Protože naváž-
ka na cestu v úseku „Podtrnovce“ neustále sjíž-
děla a vyžadovala časté úpravy, byla v této čás-
ti provedena meliorace. Podél nové cesty za obcí 
byly ještě v roce 1932 vysázeny třešně a roce
1954 po obou stranách vozovky po Strže švest-
kové stromy a dále pak až k lesu třešně.

V roce 1962 se prováděla oprava silnice
od křižovatky v Drahanci až po most před zvonicí 
v obci. Jakou technologií není přesně známo, ale
lze se domnívat, že na asfaltovou penetraci se
nanesla vrstva drobného kamení, která se uvál-
covala a oprava byla hotova. I v některém dalším
roce se tímto způsobem prováděla oprava ob-
dobně, aby se cesta po výtlucích alespoň zčás-
ti srovnala. V kterých letech se opravy provádě-
ly, ale není známo. 

Bohužel při čištění příkopů a jejich prohlubová-
ní docházelo k tomu, že cesta u obou krajnic kle-

sala a vytvářela bubnovitý sklon. Most při vjez-
du do Nevšové pochází ještě z roku 1932, tedy
z období výstavby vozovky. Naproti tomu původ-
ní propustek na státní silnici před číslem popis-
ným 99 byl nahrazen novým, který byl postaven
z prefabrikátů typu „beneš“. Tím, že jsou polože-
ny nastojato, vytváří při záplavách zúženinu, přes
kterou odplavovaná voda z potoka nestačí všech-
na vytéct a dochází tak k jejímu rozbřežení před
mostem a tím k zaplavování nemovitostí ve spod-
ní části obce.

V roce 1991 byla provedena rekonstrukce
a modernizace křižovatky pod kaplí, čímž se zlep-
šily rozhledové pohledy a dopravní bezpečnost.
Finální povrch vozovky se již řešil asfaltovým be-
tonem. Poslední oprava komunikace od křižovat-
ky v Drahanci po střed obce pod kaplí byla prove-
dena v srpnu 2014 Správou a údržbou silnic Zlín. 
Oprava spočívala ve zvýšení propadlých okrajů
vozovky a v položení ochranného asfaltového ná-
střiku ve dvou vrstvách. 

Ing. Pavel Hrbáček

Cesta do Nevšové trápí nás Nevšovjany řadu 
let, už jako malý kluk si ji pamatuji rozbitou
a s výtluky. Postupem let sice docházelo k opra-
vám, ale byly to většinou pouze opravy nejnut-
nějších výtluků doprovázené asfaltovým postři-
kem. V dnešní době se například staví v naší 
obci cca 12 nových rodinných domů a probíhají 
rekonstrukce dalších. Jsme za to v obci moc rádi, 
ale i dovoz stavebních materiálů, těžkých náklad-
ních či zemědělských strojů, to všechno přispívá 
k dnešnímu velmi špatnému stavu vozovky. To, 
že příjezd do Nevšové nebudí zrovna dobrý do-
jem, je věc druhá. 

Proto jsem velmi rád, že se podařilo vyjednat 
generálku silnice s Ředitelstvím silnic Zlínské-
ho kraje, tedy s majitelem cesty. V létě loňské-
ho roku jsme spolu se starostou města navštívi-
li poprvé ŘSZK ve Zlíně a zmínili žádost o opravu 
této komunikace. Pro další jednání jsem dostal 
od pana starosty určitý „mandát“ pro další po-
kračování v jednání na ŘSZK. V letošním roce se
dobrá věc podařila, takže Nevšovou čeká rekon-
strukce, která by měla probíhat na podzim ihned 
po dokončení prací ve středu obce.

ŘSZK investuje do opravy krajské komunikace
od rozcestí Drahanec k mostu u Machačů nece-
lé dva miliony korun. Další investicí ŘSZK bude
trasa od mostu u Machačů ke křižovatce u kap-
le, včetně opravy celé křižovatky. Ohledně změ-
ny prostoru křižovatky pod kaplí bych chtěl uvést,
že komunikace pod kaplí bude nastavena na šíř-
ku 6 metrů, tak jak je to v současné době běžné
i v jiných obcích a už nebude možné využívat pů-
vodní prostor pro parkování vozidel.

Nemohli jsme však postupovat jinak. Jednak
z hlediska současných norem na bezpečnost
provozu a dále na návaznost na fi nancování ce-
lého projektu. Pokud bychom nevyužili letošní na-
bídku na spolufi nancování od ŘSZK, v dalších le-
tech by už to zřejmě nebylo možné a rekonstruk-
ce komunikace by byla zase v nedohlednu. Bude-
me se však snažit postupně celý prostor dále při-
způsobit potřebám občanů, zejména při parková-
ní na mších v kapli atd. 

Hodnota tohoto úseku ze strany ŘSZK je cca
900 tisíc korun. Toto dílo by ovšem nemohlo
být realizováno bez spoluúčasti obce, ale hlav-
ně města Slavičína. Nevšová přispěje ze svého

rozpočtu částkou 400 tisíc korun a město další 
částkou, která činí 1,15 milionu korun. Chci pro-
to tímto moc poděkovat vedení města Slavičína
za mimořádnou investici, která určitě z dlouho-
dobého hlediska vyřeší vjezd do obce, ale nava-
zuje etapovitě i na akci rekonstrukce středu obce
Nevšová.

Bronislav Münster, předseda OV Nevšová

V Městském infocentru Slavičín můžete za-
koupit knihu JUDr. Marie Mackové nazvanou 
V koželužské zástěře aneb 160 let historie ro-
diny Pivečkovy ve Slavičíně za cenu 200 Kč. 
K dispozici je pro vás i mnoho turistických 
materiálů a map s tipy na výlety do blízké-
ho i vzdálenějšího okolí, nově také brožurky 
Slavičín – město přátelské všem generacím 
a Zámecký park ve Slavičíně „Klenot v srdci 
Bílých Karpat“. Tyto materiály a brožurky jsou 
zdarma. Městské infocentrum Slavičín

Kniha o rodu Pivečkových
k zakoupení v infocentru
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Ve středu 14. října 2020 v 16:15 hodin zahajuje-
me na Orlovně ve Slavičíně 25. ročník Cvičení ro-
dičů a dětí ve věku 2–6 let.
Vstup volný!
Cvičíme pravidelně každou středu. Rádi uvítáme 
nové malé cvičence.
Více informací na tel. č. 737 810 692 – 
Ing. Eva Hubíková.
Sledujte aktuální situaci ohledně konání cvičení 
na Facebooku Městského infocentra Slavičín.
Akce je fi nančně podpořena městem Slavičín.

Cvičení rodičů a dětí
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Jste v seniorském věku a rádi byste se chtě-
li naučit bezpečně pracovat a komunikovat přes
moderní technologie, jako je počítač, tablet
či chytrý telefon? V souvislosti se současnou si-
tuací spojenou s onemocněním covid-19 jsme
připravili kurz, který pomůže seniorům neztra-
tit kontakt se svou rodinou a přáteli. Kurz umož-
ní seniorům se naučit orientovat na internetu
a komunikovat přes počítač, tablet a chytrý te-
lefon např. prostřednictvím e-mailu, sociálních
sítí či videohovorů. Kurz se uskuteční v čase
8 až 11.30 h.
 12. 10. Úvod do internetu
 14. 10. E-mail, Skype
 15. 10. Sociální sítě
 16. 10. Práce s fotkami a obrázky
 19. 10. Praktické informace na internetu pro
seniory (Jízdní řád, mapy, překladač, hry apod.)
 26. 10. Práce s chytrým telefonem/tabletem
 27. 10. Práce s chytrým telefonem/tabletem

Cvičení
Trénink Slavičín (Pavla Jonášková)
Nádražní 148 (vedle školky v Hrádku)
Pondělí 17.30 h
Úterý 17.30 a 19.00 h
Čtvrtek 17.30 a 19.00 h
Sobota 8.00 h
(přihlásit online přes slavicintrenink.reser-
vanto.cz)

Jóga (Denisa Balšanová)
Jemná Hatha jóga 
Pondělí a úterý 17.30 h Gymnázium Jana Pi-
večky
Aerobní cvičení
Čtvrtek 19 h Sportovní hala

Sportovní hala
Pondělí 18.30 h cvičení pro ženy (Pavla Ma-
děryčová)
Úterý 20 h cvičení pro muže (pan Čech)
ZŠ Vlára (Pavla Maděryčová)
Úterý 17.30 h Bodystyling
Středa 18 h Power jóga, 19 h cvičení muži, 
posilování, strečink
Orlovna
Pondělí 17.30 h cvičení žen, posilování, uvol-
ňování
Fit & Core
Aktuální rozpis tréninků naleznete na webo-
vých stránkách www.fi t-core.cz.

Od 30. září 2020 probíhá v prostorách Galerie radnice ve Slavičíně výstava
Barevné dřevořezy Jana Jemelky. Ke zhlédnutí je na dvacet mistrových prací.
Výstava potrvá do 2. listopadu 2020.

Akademický malíř Jan Jemelka se narodil 3. května 1953 v Praze v rodině
grafi čky a pedagožky Jany Jemelkové a malíře Miloslava Jemelky (předčasně
zemřel 14. června 1960). Po studiích malířství na SUPŠ v Brně získal vysoko-
školské vzdělání na pražské AVU, a to v letech 1972–1978 (ateliér prof. Jana
Smetany). Ke konci studia se kromě malby začal soustavně zabývat i grafi kou.
Po seznámení s architektem Tomášem Černouškem se jeho pozornost obrá-
tila také k realizacím v architektuře, především k navrhování vitráží do sakrál-
ních prostor. 

V roce 1980 proběhla jeho první výstava v olomoucké galerii Dílo. Jeho prv-
ní barevná okna z této doby jsou dodnes k vidění v kostele sv. Barbory v Olo-
mouci-Chvalkovicích. Velkým milníkem pro jeho tvorbu bylo navrhování vel-
kých vitrážových oken pro kostel Panny Marie, Matky církve, ve slovinském
Mariboru v letech 1995–1997.

Žije a pracuje v Olomouci-Hodolanech. Dlouhodobě spolupracuje mj. se
sklářem a zhotovitelem vitrážových oken Petrem Kolínským, se sochaři Ot-
marem Olivou a Pavlem Hřebíčkem či s olomouckým nakladatelstvím Refugi-
um Velehrad-Roma.

Od 80. let 20. stol. se účastní řady samostatných a skupinových výstav
doma i v zahraničí. Počínaje rokem 1980 vytvořil ve spolupráci s výrobní díl-
nou uměleckých sklářů z Bakova nad Jizerou na 40 realizací, převážně v sa-
králních prostorech.
Vybrané realizace návrhů vitráží: kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pust-
kovci, exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova v Kolíně, kostel Panny Marie-Matky
církve ve slovinském Mariboru, kostel sv. Huga v Římě, 
Výstavy – výběr z nedávných let: 1994 Galerie u Týna, Praha, 1996 Dům
umění, Brno, 2001 Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 2005 Muzeum Kro-
měřížska, Kroměříž, 2013 Galerie Caesar, Olomouc, 2017 Galerie Synago-
ga, Hranice. 
Článek byl otištěn s laskavým svolením České biskupské konference.

Výstava Jana Jemelky ve výstavních
prostorách radnice

Senioři komunikují – zdarma
Finanční poradenství 

Kurz fi nančního poradenství nabídne senio-
rům rady, jak spravovat rozpočet rodiny, jak ne-
naletět podvodným prodejcům, jak se bránit
před nevýhodným uzavíráním smluv, jak řešit
dluhové situace.
8. 10. v 15.00 v prostorách Městské knihovny
13. 10. v 15.00 v prostorách DPS, Slavičín-
Hrádek
27. 10. v 15.00 v prostorách Nadace Jana Pi-
večky
Plavání pro seniory

Plavenky si mohou senioři vyzvednout v Měst-
ském infocentru Slavičín do vyčerpání volné ka-
pacity. Plavenku pro dva volné vstupy do Plovár-
ny Luhačovice lze uplatnit do 18. prosince 2020.
Při použití plavenky je nutné se při vstupu do plo-
várny prokázat občanským průkazem. Pro přihlá-
šené zájemce je připravený i kurz plavání pro za-
čátečníky. 

Poděkování
Přátelé z lásky, spolek, který sdružuje rodiny s handicapovanou osobou, děkuje touto cestou městu
Slavičín za fi nanční podporu, díky které jsme navštívili 20. srpna 2020 Zoo Lešná s krásnými pavi-
lóny i výběhy pro zvířata z celého světa.

Soukromá umělecká škola Folklorika nabízí několik volných míst pro výuku hry na bicí nástroje. Mož-
ná je i výuka přes skype.  Jura Nedavaška, e-mail: jiri.druhy@seznam.cz



15



SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk samosprávného územního celku, pro Slavičín, Lipovou, Bohuslavice n. Vláří, Rudimov, Šanov, Petrůvku a Rokytnici. Číslo 10/2020,
náklad 3 238 ks, pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR: E 13 008. Odpovědný redaktor:
Jitka Pfeiferová. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. 
Vychází: k  1. dni v  měsíci. Uzávěrka: do  15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku odpovídá za  jeho faktickou správnost. Redakce má právo 
příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska vydavatele. Nevyžádané podklady se nevracejí.
DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín

Akce pro veřejnost:
 2. 10. – 31. 10. Třicet let spolu. Výstava vý-
tvarných děl členů spolku Výtvarných umělců 
Moravsko-Slovenského pomezí v galerii městské 
knihovny. Veřejnosti je otevřena v půjčovní době.
Vernisáž výstavy: pátek 2. 10. v 18.00 hodin, 
galerie knihovny.
Pondělí 5. 10. Odkud přišli Valaši?
Přednáška Ing. Miroslava Vítka, člena oblastního
výboru Klubu českých turistů a vedoucího mno-
ha výprav do Rumunska, který vám z této země 
zprostředkuje nezapomenutelné zážitky a také 
poznatky, související s moravským Valašskem, 
s nimiž vás seznámí i promítáním snímků a videí.
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!
 Čtvrtek 8. 10. Senegal. Cestovatelská před-
náška Lenky a Václava Špillarových.
Nepříliš známou africkou zemí, plnou barev a ba-
obabů a také desítky jejích mnoha podob vám
cestovatelé přiblíží jak svými postřehy z cest 
po této výjimečné exotické krajině, tak i spous-
tou skvělých fotografi í.
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!
 Pondělí 12. 10. Pět tisíc let staré tajemství 
nesmrtelnosti aneb Reishi z pohledu ajurvédy.
Přednáška paní Aleny Hlavicové, terapeutky a vý-
živové poradkyně. Součástí je fotoprojekce.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný!
 Středa 14. 10. Tajemné fenomény. Pořad se 
záhadologem a scénáristou Arnoštem Vašíč-
kem.
Představí vám nové, vzrušující záhady z celé-
ho světa a hlavně „nejtajemnější z tajemných“, 
např. svítící netvory, tříprsté vetřelce, nevysvětli-
telná zmizení létající přízraky, monstra a nestvů-
ry aj.
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!
 Neděle 18. 10. Jak šel Kozlík do světa.
Divadelní představení plzeňského loutkového di-
vadla Kozlík pro děti.
Začátek: 16.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!
 Úterý 20. 10. Humanitární pomoc na Ukra-
jině.
Se svými zkušenostmi humanitární pracovni-
ce a s rozmanitou dobročinnou činností vás se-
známí Mgr. Khrystyna Novodvorska. Pořádáno 
ve spolupráci s Charitou Slavičín.
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!
Čtvrtek 22. 10. Moc a síla hypnózy II. Nová 
show populárního hypnotizéra Jakuba Kroulí-
ka.
Nezmeškejte interaktivní přednášku s nepře-
hlédnutelným specialistou, který vám ukáže, jak 
vypadá změněný stav vědomí, předvede prak-
tické ukázky sugesce a hypnózy na dobrovolní-
cích z publika a také pohovoří o svém umění po-
drobněji. Součástí akce bude též autogramiáda 
k nové knize Hypnóza, její moc a síla.
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!

Úterý 27. 10. Rusko – léto na Sibiři. Cesto-
vatelský komediální stand up Jakuba Vengláře.
Poznejte s ním zemi, o které se říkalo, že tam „zí-
tra znamená včera“, k jejíž návštěvě je nutné mít 
spoustu odvahy a vůle. Uvidíte nádhernou pří-
rodu, navštívíte komunitní radonové lázně, kde 
najdete lék na všechny choroby světa, poznáte 
moudré sibiřské šamanky s neuvěřitelnými lé-
čitelskými schopnostmi. Seznámíte se s bizar-
ní realitou, neoproštěnou od komunistické histo-
rie a vyslechnete zážitky kořeněné pestrou pale-
tou zajímavých lidí. Navíc zažijete spoustu legra-
ce a zhlédnete parádní fotky.
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!

Akce pro děti:
Čtvrtek 1. 10. Veselé čtení s Nezbedníčkem.
Pravidelný pořad, určený předškoláčkům v do-
provodu rodičů, který vaše děti pomocí her, há-
danek, úkolů a výtvarných hříček seznámí s lite-
rárním světem. Jeho moderátorem je tradičně 
skřítek Nezbedníček, který dětem představí kni-
hu Ježkovo tajemství. 
Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny.
Čtvrtek 22. 10. Jógátky - literárně pohybo-
vý pořad akreditované lektorky jógy Denisy 
Balšanové pro děti s rodiči. Milé děti, kamarádi 
i v říjnu vás Jógátky vezmou cestou pohádkovou 
za přáteli – zvířátky.
Začátek: 16.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny, vstup volný!

Akce pro seniory: 
Pondělí 5. 10. Zahájení zimního semest-
ru Virtuální Univerzity třetího věku první před-
náškou z cyklu kurzů – Dějiny oděvní kultury 
III. pod záštitou České zemědělské univerzity 
v Praze.
Srdečně zveme k zapojení do VU3V jak nové zá-
jemce o studium, tak i absolventy předchozích 
semestrů.
Podrobné informace: www.e-senior.cz.
Harmonogram přednášek – pondělky: 5. 10., 9. 
10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.
9.00 - 11.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny.
Úterý 6. 10. Paměťový trénink a mozkový 
jogging pro seniory 
Lekce proběhnou pod vedením Mgr. Marty Foj-
tíkové, akreditované lektorky 3. stupně z Čes-
ké společnosti pro trénování paměti. Tématem
budou zbrusu nové metody tréninku, testování 
paměťových pomůcek a rozmanité rady k práci
s pamětí. Stávající účastníky prosíme o nahláše-
ní účasti (neúčasti) na kurzech předem emailem
nebo telefonicky. 
Rozpis paměťových lekcí (říjen –prosinec) úter-
ky: 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 
10. 11., 18. 11. (středa), 24. 11., 1. 12., 8. 12.
9.00 – 10.30, sál v 1. podlaží městské knihov-
ny. Vstup zdarma!

Jóga na židlích pro seniory či osoby s omeze-
nou hybností – pokračování v říjnu!

Cvičení na židlích pro příjemné protažení celého
těla dle možností seniorů i lidí na vozíčku. Sou-
částí je krátká relaxace s meditací. Kurzy po-
vede akreditovaná lektorka jógy Denisa Balša-
nová. Účast je nutné nahlásit předem na tel.
604 324 168.
Harmonogram jógových lekcí-pondělky: 5. 10.,
12. 10., 19. 10., 26. 10.
10.00 – 11.00 hodin, sokolovna. Vstup volný.

Týden knihoven v Městské knihovně 
(5. 10. – 9. 10.)
 Pondělí 5. 10. Den pro seniory
Knihovna k vašim službám! Rychlokurz orienta-
ce ve vašich výpůjčkách v prostředí on line ka-
talogu Portaro  (prodloužení výpůjček, rezervace,
vyhledávání publikací, knižních novinek aj.). Pro-
bíhá všechny říjnové pondělky, účast je potřeba
nahlásit předem.
13.00 – 15.00 hodin, oddělení knihovny pro do-
spělé.
 Úterý 6. 10. Výprava za literaturou-Den ote-
vřených dveří v knihovně! Program:
9.00 – 11.00 Jak na e-výpůjčky Praktický work-
shop, jak se naučit využívat tuto službu (regis-
trace, seznámení s portálem E-Reading, vyhle-
dávání e-knih v online katalogu Portaro). Probí-
há všechny říjnové úterky, účast je potřeba na-
hlásit předem. 
13.00 – 16.00 Odpoledne pro zvídavé děti.  Mix 
vědomostních kvizů a další úkoly pro děti a mlá-
dež.
13.00 – 16.00 Truhlička plná povolání. Nápadi-
té aktivity pro menší děti (hádanky, úkoly, kresle-
ní podle předloh, výstava knížek k tématu). 
18.00 – 20.00 Za dobrou knihou šel bych svě-
ta kraj… Večerní pořad věnovaný knihám, které
nestárnou a ke kterým se stále vracíme. V pro-
gramu zazní úryvky z rozmanitých žánrů, součás-
tí je diskuze o všem kolem knižního dění. Lze vy-
užít výpůjčních služeb, probádat historické svaz-
ky ve studovně MUDr. Lumíra Horáka nebo zhléd-
nout vystavená díla v galerii knihovny. Malé ob-
čerstvení zajištěno.
TOP četba! Celodenní výstava knižních novinek 
a jejich prezentace. Knihy je možné na místě re-
zervovat.
Noví zájemci o přihlášení do knihovny mohou
v tento den využít registrace do knihovny zdar-
ma – tzv. amnestie na registrační poplatky! Pro
nové čtenáře z řad dětí a mládeže do 15 let
je registrace na rok 2020 zdarma po celý mě-
síc říjen.
Středa 7. 10. Den pro školkáčky
Kdo čeká za vrátky, no přece pohádky! Zábav-
ná dopoledne s pohádkovými příběhy pro děti
z MŠ. 
 Čtvrtek 8. 10. Den pro rodiny s dětmi
9.00 – 11.00 Počteníčko pro mrňousky. Scé-
nické čtení známých pohádek a příběhů pro
nejmenší.
13.00 - 16.00 Drobnost pro radost. Kreativní 
tvoření z papíru a z dalších materiálů pro děti
s rodiči.


