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letos v září jsme si na Sokolovně připomenu-
li sto let skautingu ve Slavičíně. Za ideály, kte-
ré skauting od svého založení nese, v minulos-
ti tvrdě platil.

Třikrát byl zakázán, z toho dva zákazy padly v 
dobách minulého režimu. V těch dobách si svý-
mi zákazy činnosti prošel také Sokol a Orel, dva 
další pro Slavičín důležité spolky. Jak příznačné
je, že nová skautská klubovna od letošního pod-
zimu funguje právě na Sokolovně. A předtím, v 
provizoriu, zapůjčili skautům své prostory slavi-
čínští Orlové. 

V nadcházejících dnech nás Slavičany če-
kají další důležitá výročí. Budeme si připomí-
nat sto let od narození Jana Pivečky a čeká nás
také slavnost 30 let svobody. Dovolím si tvrdit,
že duch a nadšení Jana Pivečky spolu s rozma-
chem občanské společnosti, spolků i aktivit,
které občané dobrovolně konají pro své okolí je
to, čím Slavičín svobodu v dobrém pocítil. 

Spolky, které jsem zmínil v úvodu, mají kromě
svého základního poslání i soubor hodnot, kte-
ré jejich členové vyznávají. Tím se jejich členo-
vé hlásí ke svému názoru veřejně, jsou připra-
veni za něj bojovat. Náš nejstarší skaut, pan Jiří 

Výstavu Karel Kryl – Doteky života hudebně 
doprovodí jeho bratr Jan

Letošní 30. výročí sametové revoluce si Slavičané připomenou 
výstavou Karel Kryl – Doteky života. Výstava zachycuje Kryla v růz-
ných obdobích jeho života, v dětství, při koncertování i při jeho návra-
tu z exilu zpět do vlasti. Návštěvníci zhlédnou i fotografi e některých 
uměleckých děl Karla Kryla (K. K. absolvoval keramickou průmyslov-
ku v Bechyni – pozn. red.). Expozice je doplněna panely s články z no-
vin, časopisů i dalšími dokumenty.

Výstava je určena nejen lidem, kteří na Karla Kryla rádi vzpomína-
jí, ale i mladší generaci, která si v sobě nenese osobní zážitek z revo-
lučního období.

Výstavu můžete zhlédnout v prvním patře slavičínské radnice 
od 11. listopadu do 12. prosince. Vernisáž výstavy proběhne v pondě-
lí 11. listopadu od 17 hodin a zúčastní se ji i Jan Kryl, bratr hudební-
ka Karla. Po vernisáži se od 18 hodin uskuteční v obřadní síni koncert 
Jana Kryla, vstup je volný. Výstava se uskutečňuje za fi nanční podpo-
ry Ministerstva kultury. (jip)

Sieber by o tom mohl jako účastník Pražského
povstání vyprávět. Usilovat o svobodu však ne-
znamená jen stát se zbraní na barikádě, ale i ve
svobodě se přihlásit ke svému názoru. I proto si 
velmi vážím Vás všech, kteří jste přišli a připo-
jili se k petici za zachování našeho policejního
obvodního oddělení. Zatím máme jen neofi ciál-
ní přísliby, přesto věřím, že vše dobře dopadne.
Žádný podpis proto nebyl marný. A proč na zá-
věr nepřipojit okřídlené heslo Jana Pivečky? Ni-
kdy se nevzdávej!

Váš starosta,
Tomáš Chmela 

LeoLeoeoeoLeoLeoeoLeoeoLeoLeLeoeoona na na a na naaaa anananan MaMaaMaaacacacacMaaMMaMacacháhháháhálháhhhh ková nnnnnnnnnnnahrahrahrahrahrahrahrahrahraahrrahhrhrrhrhradiadiadiadiadadiadiadiadiadiadididiadiaddidadiadiad lala la la la la la lalalalalala la aa aaaal nana na nnanana nanana nnana aana na aana ananana n poposposposposposposoopospopospposposposspoopospospospopoppppposposppospo ledledledledlledledledleddledlledledledledlededledlleddledledledededníníní ní níní ní nínínínínínínínínnnnííní nnní chvchvchvchvchvcchvchvchvchvchvchvchvhchchvchvchvhvhcc íliílíliíliíliíliíliíliíliíliíllííliíliíl iii inin inin iniindisdisdisdisdisisdissdissdissdissdissssssssssponponponponponponpppponpononponponponponponponponponpononppppopopppop ovaovaovaoovaovaovaovaaovaovaovaovaovaovaooo aovaovaovaoov néhnéhnéhnéhnéhnéhnéhnéhnéhéhnéhnéhnéhnéhnéhhnéhénéhéhnéhéhhného Mo o Mo Moo Mo Mo Mo MMo Mo Moo Mo Moo Mo MMMartartararaar inainainannanan  C CCCh CC odúúra ra aa a a 2a 2a 2a 22a 2244. 4. 444. 4.4. říjříjříjříjříjřříjna na nanana důsdůsdůsdůsdůsdůsdůsdůsdd tojtojtojtojtojtojtojtojtojojtojjněněněně něněně ně něnně ně uctuctuctuctuctucuctuctucttucuctcuctilailailailailailaiilaililail  pa pa pa pa pa papapamátmátmátmámátmátmmm ku ku ku ku ku ku JanJanJanJanJanJanJ a Pa Pa Pa Pa Pa iveiveiveečkyčkyčkyčky sv sv svvvvým ým ýmým vysvysyyssstoutoutoutttououupenpenpenpenpenenenennpenpenee ímímím ím ím ímím mmímím 
ve veve vypvypvypyppypvypypvypppvypvypypyppypyypyppppprodrodrodrodrodrodrodrododrodroddrodrododroddror ananananéanéanéanéanéananénéééanéanééanéééanéananéanéanén  So SoSo SoSoS SoSoSSoSoSo SoSoSo SoSoSoSoSSSoSS kolkolkolkolk lkolkolkolkokkolkolkolkkolkolkolkolkokkolkkk ovnovnovnovnovnovnovnovnoovnovnoovnvovnnnněěěě. ěě.ě.ě. ě.ě. ěěěěě. ě. . NálNálNálNálNálNáNálNálNálNálNálNálálNálN adudaduaaduaduadaduaduaduaaaduaduaduaduaaa  v  v v v v vv sálsálsálsásálsálsálásá e re re re re re re re ree ozpozpozpozpozpozpoozz rourourourourourouorouudildildildildildd o po po po po po po po po oveoveoveoveoveoovev dendendendendendend né vé vé vé vé véé vé vé ystystystystststystysyy oupoupoupoupoupupoupoupouppeníeníeníeníeníenííínííeníení sbsbsbsbbsb sb sb sbsbsbsssborooruororuorororuoruoruororur Ca CaCaC Ca Ca Caantantantat re re re re i vi vi vvvvtiptiptiptiptippnánáná nánáá á á náá áá modmodmodmodmodmodm eraeraeeraraer ce ce eeeeeeceeeee JiřJiřJiřJiřJiřJiřřJiřřřJ řřřJ řiříhoíhoíhooíhoíhoíhoíhoíhoíhíhíhíhíh KoKo Ko KoKoKokmokmokmomotostostose. e. e FotFotF o: o: JosJosJo ef ef FloFlorešreš 



2

Dne 16. října 2019 byl Jednotce SDH města
Slavičín, JPO II Slavičín předán do užívání nový
dopravní automobil Volkswagen Crafter skříňový
v provedení L 1 Z, který město Slavičín pořídilo
s pomocí účelové dotace od Ministerstva vnitra –
generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR (450 tis. Kč) a investiční dotace poskyt-
nuté z Fondu Zlínského kraje (300 tis. Kč). Zbýva-
jících 931,4 tis. Kč bylo městem hrazeno z vlast-
ních zdrojů. Na základě výsledku zadávacího ří-
zení v rámci veřejné zakázky na dodávku doprav-
ního automobilu byla kupní smlouva uzavřena se
společností EURO CAR Zlín s.r.o., Vi-
zovická 4097, 760 01 Zlín za cel-
kovou cenu ve výši 1 681 446,- Kč. 
Jednotka SDH města Slavičín, JPO II 
Slavičín v době před pořízením no-
vého vozidla disponovala pouze za-
staralou technikou, jejíž dlouhodo-
bé udržení v provozuschopném sta-
vu již vyžadovalo vysoké a vzhledem 
ke stáří techniky nerentabilní fi nanč-
ní náklady. Pořízením tohoto vozi-
dla je zajištěna plnohodnotná zá-
sahuschopnost sboru a zároveň do-

chází ke zvýšení bezpečnosti a komfortu řidičů
i ostatních přepravovaných osob. Dopravní auto-
mobil dále bude využíván pro udržování fyzické 
zdatnosti, výcvik jednotky ve formě účasti soutě-
ží v požárním sportu, a to jak členů jednotky tak
včetně mládeže. Děkujeme poskytovatelům za fi -
nanční podporu a přejeme hasičům, aby jim nový
automobil dlouho a dobře sloužil. 

Odbor investic

Nový vůz pro slavičínské hasiče

Pokud pobíráte starobní či plný invalidní dů-
chod, doma už obsluhu hůře zvládáte a uvítali 
byste dopomoc pečovatelské služby, je pro Vás
vhodná varianta zažádat si o ubytování na Do-
movu pro seniory (DPS) ve Slavičíně-Hrádku.

Žádosti, které přijímá sociální odbor na měst-
ském úřadě, projednává rada města a podle po-
třebnosti žadatele přiděluje volné byty. Vedení 
města se rozhodlo v jednom z těchto domů vy-
tvořit bydlení s přesahem zdravotní péče, pokud 
bude indikovaná obvodním lékařem. 

„Cílem je vytvořit pro naše občany vhod-
né podmínky pro setrvání v původní komunitě 
i přes jejich zhoršený zdravotní stav,“ vysvětlila“
místostarostka Monika Hubíková. Spojení pro-
nájmu s využitím pečovatelské služby považuje 
město za nejvhodnější variantu, kterou chce i na-
dále rozvíjet. Charita Slavičín nabízí svým klien-
tům pomoc při zvládání běžných úkonů v do-
mácnosti, péče o vlastní osobu, pomoc při hygie-

ně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy včetně osobní asistence.

Město chce však aktivnější klienty DPS roz-
víjet i po fyzické stránce. Novinkou je například
cvičení na židlích, které se koná zdarma každé
úterý od 10 hodin pod vedením lektorky Deni-
sy Balšanové díky podpoře Nadačního fondu
pro rozvoj plného vědomí. Chystá se i zpříjem-
nění venkovního pobytu klientů. „Na jižní stra-
ně penzionů blíž vodě zvažujeme stavbu altánu
a hřiště pro pétanque, je to ideální klidná hra
pro seniory. V Divnicích a Nevšové si ji senio-
ři velmi oblíbili,“ uvedla Hubíková. 

Kromě rozvoje fyzické stránky se na penzio-
nech nezapomíná ani na rozvoj duchovna a ko-
návají se tam každý první čtvrtek v měsíci pra-
videlné bohoslužby (v 18 hodin, v zimním obdo-
bí v 17 hodin), které slouží slavičínský farář Ma-
rian Dej.

Pro zvýšení komfortu bydlení byly také v DPS

DPS Slavičín: i podzim života můžete
prožít v rodném městě a být aktivní

pp

Ve městě se uskutečnilo 
dotazníkové šetření 
spokojenosti občanů

Jak se vám žije ve Slavičíně? Dotaz-
ník s tímto názvem byl v říjnu distribuován 
do schránek obyvatel Slavičína, Divnic, Hrád-
ku i Nevšové. Ti se tak mohli zapojit do ano-
nymního průzkumu veřejného mínění, který 
je zaměřený na zjišťování spokojenosti s fun-
gováním městského úřadu i životem ve měs-
tě. „Lidé se takto mohli spolupodílet na rozvo-
ji města a jeho dalším směřování. Hodláme 
se výsledky dotazníku řídit při plánování bu-
doucnosti Slavičína,“ přislíbil “ starosta města 
Tomáš Chmela.

Dotazníky byly k dispozici i v elektronic-
ké podobě a bylo možné si jej vyzvednout 
i ve vestibulu městského úřadu či v měst-
ském infocentru. Občané měli čas na ode-
vzdání do konce října. Vyhodnocení zajistí 
Sdružení měst a obcí Východní Moravy a vý-
sledky budou podkladem pro nový přístup 
města k zavádění inovací do fungování úřa-
du.  (šim, jip)

Nová úřednice 
na sociálním odboru města
Bc. Magda Valíčková má na starost tyto zá-
ležitosti:
 poradí osobám, které se ocitly v nepřízni-
vé sociální situaci
 provádí sociální šetření a posouzení život-
ní situace klienta
 výkon veřejného opatrovníka
 může vykonávat vymezené činnosti na zá-
kladě zákona o sociálně právní ochraně dětí 

instalovány nové požární hlásiče, které jsou na-
montovány v 66 bytech, na společných chod-
bách a ve společných prostorách. S obslu-
hou nově instalované techniky se však nájem-
níci bytů zatěžovat nemusejí. V případě aktiva-
ce hlásiče dojde ke zvukové signalizaci hlásiče
v bytě a ke zvukové signalizaci hlásičů na spo-
lečné chodbě u daného bytu. Přístroje také čer-
veně blikají, což může na požár upozornit i ty ob-
čany, kteří mají problém se sluchem.

 Město v DPS nabízí 91 bytů různé velikosti,

které byly vybudované v letech 1998 – 2003
s fi nanční pomocí tehdejšího Ministerstva pro
místní rozvoj a dotace ze Státního fondu rozvo-
je bydlení. Byty jsou přidělovány dle podmínek
a zásad, které byly stanoveny při udělování do-
tace, tedy jsou určeny pouze osobám pobírající 
starobní nebo plný invalidní důchod.  (šim)
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Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1+1
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 3 
v I. nadzemním podlaží domu čp. 389, na ulici 
K. Vystrčila, v katastrálním území Slavičín
byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 28,40 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 439 Kč
pronajímatel je oprávněn každoročně jedno-
stranně 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 jed-
nostranně zvýšit současně též o 5 % původ-
ního nájemného.  Případné zvýšení nájemné-
ho se provede s účinností k 1. 4. kalendářní-
ho roku
nájemné je uvedeno bez záloh na služby 
spojených s bydlením (topení, voda, odpad)

Podrobnější informace týkající se doby uza-
vření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o pro-
nájem jsou uvedeny na úřední desce města 
Slavičín nebo webových stránkách města Sla-
vičín a společnosti BTH Slavičín – www.bth-sla-
vicin.cz

Písemné žádosti budou přijímány do 18. 11. 
2019 osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 
849, 763 21 Slavičín

Advetní čas zahájí v Divnicích a v Nevšové už 
30. listopadu tradičním rozsvícením vánočního 
stromu. Na ně o týden později, tedy 6. prosince, 
naváže Slavičín oblíbenou akcí Rozsvícení vá-
nočního stromu na Horním náměstí.

Letošní novinkou je rozšíření této akce 
i na prostor před radnicí, kde se návštěvníci mo-
hou těšit na zabijačkové hody, hudební vystou-
pení cimbálové muziky a třeba také malovaný 
betlém v životní velikosti a kolotoč pro nejmenší. 

V nedaleké Orlovně proběhne Vánoční kum-
štování, kde si zájemci mohou prohlédnout i za-
koupit adventní a vánoční dekorace i další ruko-
dělné výrobky.

Na Horním náměstí proběhnou adventní trhy. 
Na podiu v hlavním programu vystoupí děti ze 
slavičínských mateřských, základních a střed-
ních škol, jejich vystoupení jsou plánována
na odpoledne. Po nich bude podium patřit žes-
ťovému uskupení Brasstet, hudebníci uvedou 
svůj komponovaný pořad s vánoční tematikou.

V prostoru Horního náměstí také vystoupí čle-
nové ze souboru Cirkus trochu jinak a nejen pro 
děti sehrají představení Trampoty s Ježíškem. 

V 17 hodin v ofi ciální části programu pro-
mluví starosta města Tomáš Chmela a farář 
slavičínské farnosti otec Marián Dej, poté bude 
slavnostně rozsvícen strom a následovat bude 
ohňostroj. Podrobný program celé akce nalez-
nete v prosincovém čísle Slavičínského zpravo-
daje.

Advent a Vánoce ve Slavičíně
Jako poslední se rozsvítí vánoční strom

v Hrádku v sobotu 14. prosince.
K prosinci také neodmyslitelně patří mikuláš-

ská nadílka. Pátého prosince zavítá do Slavičí-
na svatý Mikuláš se svou družinou, aby svou na-
dílku předal hodným dětem v mateřském centru
a také na Orlovně.

Ve vánočním duchu se ponesou i dva koncer-
ty, které proběhnou v sále Sokolovny. Prvním
z nich je v úterý 10. prosince Vánoční koncert
ZUŠ Slavičín a druhým ve středu 11. prosince
Vánoční koncert Petry Janů, který pořádá Spo-
lek Zvonek.

Krásnou událostí předvánočního času je i ší-
ření betlémského světla, které po celé republi-
ce doručují skauti. Do této akce se každoročně
zapojují i skauti ze Slavičína, bližší informace se
dozvíte z příštího zpravodaje.

V období mezi svátky proběhne oblíbená akce
Zpívání na schodech radnice. K poslechu zahra-
je dechovka, připraveno bude i malé občerstve-
ní na zahřátí.

V neděli 29. prosince se ve slavičínském kos-
tele uskuteční vánoční koncert pěveckého sbo-
ru Cantare. Krásnou tečkou za svátečním obdo-
bím bude Novoroční koncert, který pořádá měs-
to Slavičín a na němž vystoupí zpěvačka Dasha
s kapelou Pajky Pajk (Dasha je známá z hudeb-
ního účinkování v oblíbeném televizním pořadu
Stardance – když hvězdy tančí).

(jip)

Unikátní socha svaté Tekly v Divnicích na pod-
zim procházela restaurováním. „Tato památ-
ka byla již ve velmi špatném technickém stavu, 
kámen byl zvětralý, proto jsme přistoupili k to-
muto kroku,“ popsal“ starosta města Tomáš 
Chmela.

Jde o vzácnou památku z 18. století, navíc 
zasvěcenou svaté Tekle, což není právě obvyk-
lá světice ve Zlínském kraji. „V zemi je, pokud
vím, jen jeden kostel svaté Tekly a pouze něko-
lik kaplí. Soch je sice víc, ale o další ve Zlínském
kraji nevíme,“ doplnil starosta, vystudovaný ar-“
cheolog.

Světice má u nohou také kuriózně vyobraze-
ného lva, který krále džungle, jak ho známe, pří-

liš nepřipomíná. „Je to jakési stvoření s velkou
tlamou, ale jinak lvu podobný opravdu moc není.
Autor sochy zřejmě znal lva pouze z doslechu,
a tak zapojil fantazii,“ podotkl“ Chmela. „I proto
je naše divnická socha opravdu unikátní a hod-
na návštěvy, protože ukazuje, jak si tehdejší lidé
představovali lva.“

Socha svaté Tekly stojí na návsi u kaple v Div-
nicích vedle sochy Panny Marie a sochy Jana Ne-
pomuckého v dohledné vzdálenosti od bývalé-
ho divnického zámku, ze kterého už nezbylo té-
měř nic. Jde vlastně o vzorový fragment barokní 
krajiny, kdy spolu památná místa komunikovala
a nedělila je velká vzdálenost.  

 (šim)

Socha sv. Tekly ukazuje, jak si lidé 
v 18. století představovali lva

y j , jy j , j

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo dne 
4. září 2019 Statut Ceny města Slavičín, tedy 
pravidla pro udělování ocenění osobnostem, kte-
ré žijí či žily ve městě Slavičín nebo měly k městu 
blízký vztah, a které významným způsobem ovliv-
nily některý obor lidské činnosti, významně pů-
sobily ve prospěch občanů města Slavičín nebo 
šířily či šíří dobré jméno města doma či ve svě-
tě. Ocenit lze i organizace sídlící ve městě, jejichž 
činnost má podstatný přínos pro obohacení živo-
ta města.

Návrh na udělení Ceny města mohou podávat 
fyzické osoby s trvalým pobytem na území měs-

ta Slavičín a právnické osoby se sídlem na úze-
mí města výhradně písemnou formou v průbě-
hu celého kalendářního roku. Návrhy se podávají 
útvaru sekretariát Městského úřadu Slavičín pro-
střednictvím podatelny MěÚ Slavičín.

Z podání musí být patrné, kdo je činí a koho
a proč navrhuje na Cenu města. Fyzická osoba
uvede své jméno a trvalé bydliště, případně adre-
su pro doručování. Právnická osoba uvede v po-
dání svůj název nebo obchodní fi rmu, identifi kač-
ní číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, pří-
padně jinou adresu pro doručování.

Informace o nominované osobě musejí obsa-

hovat:
 v případě fyzické osoby: jméno, datum naro-
zení, trvalé bydliště, případně jinou adresu pro
doručování, stručný životopis a popis jejího pří-
nosu dle čl. III odst. 2. písm. a) Statutu,
 v případě právnické osoby: název nebo ob-
chodní fi rmu, identifi kační číslo nebo obdobný
údaj a adresu sídla, případně jinou adresu pro
doručování, stručnou historii a popis přínosu 
právnické osoby dle čl. III odst. 2. písm. b) Sta-
tutu.

O udělení Ceny města Slavičín rozhoduje za-
stupitelstvo jedenkrát ročně.  (tch)

Město ocení významné rodáky, které můžete navrhnout sami

SocSoccSSocha ha haa svsv. Te TeTeTeTeTeTeTeTeklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyll  v vv v v DivDivDivDivDivDivDiDivDivnicnicninicninicnicninicíííicicicccicíchíchíchíchích
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Odpadový Oskar. Tak se jmenuje ocenění ne-
ziskové společnosti Arnika, která se věnuje pro-
blematice životního prostředí. Každoročně sbí-
rá statistiky o produkci odpadů v obcích po celé
zemi, z nichž vybírá ty nejlepší a uděluje jim oce-
nění zvané Odpadový Oskar. 

Toho letos ve Zlínském kraji získal Slavi-
čín v kategorii měst s více než 5000 obyvateli 
a v rámci celé ČR obsadil krásné 3. místo za Ful-
nekem a Kdyní. „Mám velkou radost. Je to zprá-
va, že se u nás ve městě málo plýtvá a dobře tří-
dí,“ poznamenal “ starosta Tomáš Chmela.

Slavičín je tak svou malou produkcí směsné-
ho odpadu (ukládá se do tmavě šedých plasto-
vých či klasických kovových popelnic) na velmi 
dobré úrovni. „Je to vynikající výsledek. Slaviča-

Slavičín je třetí nejlepší v zemi v nízké produkci směsných odpadů
né předstihují například i průměrnou produkci 
směsného odpadu v Německu či Rakousku, což 
jsou země, které jsou v tomto obvykle oproti Če-
chům napřed,“ okomentoval výsledky“ koordiná-
tor společnosti Arnika Milan Havel. 

Podle něj jsou dobré výsledky ve Slavičíně způ-
sobené správným nastavením systému, kdy do-
mácnosti platí za odpady podle jeho produkce.
„Tím mají lidé zpětnou vazbu, díky které se cho-
vají rozumně, šetrně a to je velmi příznivé pro ži-
votní prostředí,“ doplnil “ Havel. Podle starosty
Chmely se navíc ukazuje hospodárnost místních.
„Lidé zřejmě nevyhazují jídlo tolik jako v jiných
městech, ale dají zbytky ze stolu například sle-
picím či jiným domácím zvířatům,“ domnívá se.“

Co dále o nás píše Arnika ve svém hodnoce-
ní? 

Slavičín patří mezi města Zlínského kraje, kte-
rá mají produkci směsného odpadu (SKO) pod
150 kg/ob/rok. V roce 2018 zde domácnosti
produkovali 117,8 kg/ob SKO, což byla nejnižší 
produkce mezi sídly nad 5000 obyvatel ve Zlín-
ském kraji a třetí nejnižší hodnota za celou ČR.

Výborné výsledky město dosahuje díky tomu,
že se problematice odpadů dlouhodobě věnu-
je a stále hledá další možnosti ke zlepšení. Do-
mácnosti platí za SKO podle objemu přistave-
ných nádob (PAYT), svoz tříděného sběru je zdar-

ma, bioodpad se sváží pomocí pytlů, které si do-
mácnosti kupují. Svoz odpadu ve městě zajišťu-
jí místní technické služby (Služby města Slavičí-
na).

Ve Slavičíně se do kontejnerů třídí papír, plas-
ty, sklo, kovy, textil a elektroodpad. K dispozici
jsou i sběrné boxy na baterie. V zástavbě rodin-
ných domů funguje též pytlový sběr (papír, plas-
ty, nápojové kartony). Další odpady lze odevzdat
ve sběrném dvoře (objemný, nebezpečný odpad).

 Město Slavičín považuje životní prostředí za
prioritu a klade velký důraz jak na osvětu v in-
formačních kanálech (Slavičínský zpravodaj, fa-
cebookové a webové stránky města), tak i na vět-
ší zapojení občanů. Na jaře se uskutečnila akce 
Ukliďme Slavičín a navázat na ni město plánu-
je ještě letos.

Produkce komunálních 
odpadů v roce 2018 (t) kg/obyvatele

Papír 111,70 17,1
Plasty 80,99 12,4
Sklo 83,60 12,8
Nápojové kartony 4,24 0,6
Textil 10,83 1,7
Bioodpad 44,64 6,8
Směsný odpad 769,77 117,8
Objemný odpad 459,66 70,3

Systém třídění odpadů na sídlištích a v zá-
stavbě bytových domů ve Slavičíně je řešen
formou sběru do barevných kontejnerů. Kontej-
nery na tříděný odpad provozuje město, nejsou
vázány na konkrétní bytové domy nebo číslo
popisné. Žluté kontejnery na plasty jsou vyvá-
ženy každý týden, modré kontejnery na papír
jednou za dva týdny, kontejnery bílé a zelené
(podle druhu skla) jsou vyváženy jednou za mě-
síc. Kontejnery na kov prozatím vyvážíme dle po-
třeby. 

Třídění odpadu pro občany: neodkládejte nic mimo kontejnery

Na některých kontejnerových místech stá-
le dochází k přeplňování kontejnerů, a tím ná-
slednému odkládání tříděného odpadu mimo
tyto kontejnery. Jelikož dochází ke znečiš-
ťování okolí tímto odpadem, upozorňujeme
občany, že v případě plného kontejneru u své-
ho bydliště mohou tříděný odpad odložit
i do kontejnerů s volnou kapacitou v jiném
kontejnerovém hnízdě. Je opravdu smutný po-
hled na přeplněné kontejnery, když nedaleko
jsou kontejnery na stejný druh odpadu polo-
prázdné. Pokud máte větší množství tříděné-
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V poslední době dochází na některých místech 
Slavičína k přeplňování kontejnerů na tříděný od-
pad a je zřejmé, že část těchto odpadů pochá-
zí z podnikání, především z drobných provozoven 
menších obchodů či restauračních zařízení. 

Upozorňujeme na skutečnost, že využívá-
ní městem zavedeného systému pro nakládání 
s odpadem podnikateli není legální. Obecní po-
pelnice, kontejnery a odpadkové koše jsou ur-
čeny POUZE pro místní občany, nikoli podnikají-
cí subjekty.

Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. určuje, 
že každá právnická či fyzická podnikající osoba,
při jejichž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi
původce odpadu. Ten smí odevzdávat jen oso-
bám oprávněným k nakládání s nimi a kdykoliv 
při kontrole oprávněnými orgány musí prokázat, 

Podnikatelé, pozor! Za použití obecního
kontejneru riskujete pokutu až 300 tisíc korun

jakým způsobem se svými odpady naložil. Tato 
povinnost se týká i drobných živnostníků, jako 
jsou kadeřnice nebo účetní.

Pokud podnikatel pravidla pro nakládání s od-
pady nedodržuje, vystavuje se riziku pokuty. 
Od obce může podle zákona dostat pokutu až 
300 tisíc korun. Pokud si na něj posvítí inspek-
ce životního prostředí, hrozí mu až desetimiliono-
vá sankce.

Jak tedy mohou drobní podnikatelé svůj od-
pad likvidovat? Mohou uzavřít smlouvu se svo-
zovou fi rmou nebo individuálně odvážet odpad 
do zařízení k využívání nebo odstraňování odpa-
dů. Důležité je, aby odpady předávali pouze oso-
bě oprávněné k jejich převzetí a tuto skutečnost 
mohli při případné kontrole doložit.

Odbor ŽPSM

Opravilo se 600 metrů chodníků
Téměř 600 metrů chodníků bylo obnoveno tento rok ve Slavičíně. Přijďte se projít po ulicích Mlado-
tická a Pod Vrškem nebo na Dušičky na hřbitov. I tam už by měl být jeden z chodníků v novější čás-
ti hřbitova opraven.  (šim)

Město Slavičín vyhlašuje v souladu s ustanove-
ním § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, ve znění poz-
dějších předpisů, výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa
REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLAVIČÍN
hlavní náplň práce:  
 výkon agendy prvoinstančního pověřeného
obecného stavebního úřadu podle § 13 odst. 
1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve správ-
ním obvodu stavebního úřadu Slavičín. Jedná
se o vydávání povolení a opatření pro umístě-
ní, povolení a kolaudace staveb a další činnos-
ti vyplývající z § 76 a násl. stavebního 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, stra-
venky, příspěvek na penzijní připojištění
 platové podmínky podle platných předpisů
(10. platová třída, nařízení vlády č. č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě, příloha č. 2)
požadavky pro vznik pracovního poměru: 
 vysokoškolské vzdělání v magisterském 
nebo bakalářském studijním programu ve stu-
dijním oboru stavebního, architektonického
nebo právnického směru, nebo vyšší odbor-
né vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky pra-
xe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdě-
lání s maturitní zkouškou v oboru staveb-
nictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
termín ukončení VŠ studia nejpozději v září 
2019
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti výho-
dou, ale ne podmínkou 
 znalost fungování principů ve veřejné sprá-
vě
 praxe v oboru výhodou 
 příjemné vystupování, dobré komunikač-
ní schopnosti v písemném i mluveném projevu
organizační schopnosti, proaktivní přístup, spo-
lehlivost
 zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, 
samostatnost, pečlivost, fl exibilita, loajalita
 ochota dále se vzdělávat
 používání a znalost práce na PC (zejm. MS
Offi ce MS Offi ce – Word, Excel)
 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní schop-
nost řízení referentského vozidla)
termín podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu města Slavičín –
radnice, Osvobození 25, 763 21 Slavičín
do 18. 11. 2019 do 12 hodin.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz.

Harmonogram svozu 
tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 6. 11.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 19. 11.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 
11. 11.

ho odpadu, je správným řešením odvést jej 
do sběrného dvoru v areálu SMS Pod Kašta-
ny nebo na sběrné místo za kotelnou na síd-
lišti Malé Pole. 

Stále se také bohužel setkáváme s tím, že se
v kontejnerech na tříděný odpad nachází směs-
ný odpad, anebo odpad, který patří do jiného ba-

revného kontejneru. Jelikož náklady na svoz a li-
kvidaci tříděného odpadu stále rostou, žádá-
me občany o dodržování pravidel třídění odpa-
du a o odkládání tohoto odpadu tak, abychom 
neznečišťovali okolí a neznehodnocovali tento 
odpad a tím možnost jeho následné recyklace.

Odbor ŽPSM
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Naše škola se již počtvrté zapojila do projek-
tu Edison pořádaného mezinárodní studentskou 
organizací AISEC. Cílem týdenního projektu bylo 
seznámení žáků se zvyky a tradicemi jiných zemí 
a motivace ke zdokonalování a dalšímu studiu ci-
zího jazyka, neboť celá výuka v průběhu projektu 
probíhala v angličtině. 

Na týden přijela na ZŠ Vlára čtveřice vyso-
koškolských studentů – Gvantsa z Gruzie, Saif 
z Jordánska, Alena z Ruska a Andy z Taiwanu. 
Tito stážisté nám představili své země, jejich spe-
cifi ka a kulturu.

Do projektu byly v průběhu týdne zapojeny 
všechny třídy 4. – 9. ročníku. Program našich stá-
žistů pokračoval i po skončení vyučování. Na jed-
notlivá odpoledne byl připraven program, díky
kterému naši „Edisoni“ poznávali město Slavičín 

a přilehlé okolí, nebo trávili úžasná odpoledne
v rodinách. Měli tak možnost vyzkoušet si mno-
ho zajímavých aktivit např. jízdu na koních. Vel-

mi děkujeme rodičům našich žáků, kteří zahra-
ničním studentům poskytli ubytování.

Mgr. Jarmila Maňasová

Edison ve škole

Valašská sportovní liga – 1. místo ve fotbale V Luhačovicích 10. října proběhl turnaj v rám-
ci Valašské sportovní ligy. Opět se zúčastnilo osm
základních škol – Slavičín, Luhačovice, Valašské
Klobouky, Brumov-Bylnice, Vlachovice, Nedašov,
Štítná nad Vláří a Újezd. 

Celý turnaj se nám vydařil nad očekávání, klu-
ci předvedli skvělé výkony a hlavně vynikající 
přístup a také chování na hřišti i v kabině. Díky
tomu se nám podařilo uspět ve skupině, kdy
jsme jasně přehráli Luhačovice 4:0, Vlachovice
13:0 a Újezd 9:0. V semifi nálovém souboji jsme
zdolali Brumov 7:0 a ve fi nálovém utkání zvítězi-
li nad Luhačovicemi 2:0. V celém turnaji jsme se
skórem 35:0 a s plným bodovým ziskem obsadi-
li 1. místo. Na vzorné reprezentaci školy se podí-
leli: Erik Svoboda, Radim Hamalčík, Michal Šo-
man, Matěj Boráň, Michal Janšta, David Olexa,
David Hamalčík, Petr Lukáš, František Kostka
a Radek Šedivý.  

Ing. David Ptáček

Podzimní školička
Vážení rodiče a milí předškoláci, srdečně Vás 
zveme na společná setkání v tomto školním 
roce, na tři přípravné Školičky.
První Podzimní školičku zahájíme 
ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 15.00 hodin 

Pomoc strávníkům
Nejen podle názvu, ale i podle obrázku si mo-

hou strávníci vybírat z nabídky školní jídelny.
V první etapě jsou fotografi e umísťovány na ná-
stěnku ve školní jídelně. Až bude soubor kom-
pletní, budou fotografi e připojeny k  jídelníčku 
i na webové stránky. Tím se umožní, aby rodiče 
spolu s dětmi v klidu domova mohli vybrat jídlo, 
které budou znát. Věříme, že tato novinka přispě-
je k větší spokojenosti strávníků i paní kuchařek. 
Ve svém důsledku přispěje i k lepšímu hospoda-
ření s potravinami.

PaedDr. Petr Navrátil

v budově I. stupně ZŠ Slavičín-Vlára.
Zábavnou formou si budou děti procvičovat 
vše, co je k nástupu do první třídy potřebné. 
Prosíme rodiče, aby vzali svým dětem přezův-
ky. Na budoucí prvňáčky se moc těšíme.

učitelky I. stupně
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Výstavy na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín
Na konci minulého školního roku představi-

li v galerii gymnázia své práce studenti fotogra-
fi ckého oboru ze zlínské Polytechnické školy. 
V červnu pak proběhla výstava výtvarných pra-
cí našich studentů. Jednalo se o výstavu grafi c-
kých tisků vytvořených technikou linorytu. V říj-
nu 2019 proběhla v galerii gymnázia výstavu 
na téma „Jak jsem si užil Pivečkův lesopark“. 
Výstava byla sestavena z výtvarných prací stu-
dentů nižších ročníků na toto téma a archivních 
snímků z doby rekonstrukce lesoparku v letech 
1993 – 2001. Bude to jedna z řady akcí, kterou 
si připomínáme nedožitých sto let pana Jana 
Pivečky, jehož jméno nese naše gymnázium. 
Na prosinec připravujeme výstavu, která předsta-
ví výbor z grafi ckého díla pana Oldřicha Páleníč-
ka. Autor je bytostný grafi k, který v linorytu, su-
ché jehle a dalších grafi ckých technikách dosá-
hl skutečné virtuozity. Děkujeme městu Slavičín 
za poskytnutou fi nanční podporu našich mladých 
umělců v tomto oboru.

Poznávací pobyt maturantů v Praze
Během poznávacího pobytu v Praze se třídy 

G4 a oktáva kromě stanoveného programu zú-
častnily také známé charitativní akce TERIBEAR, 
kterou každoročně pořádá Tereza Maxová na vr-
chu Vítkov. Cílem této akce je vybrat fi nanční pro-
středky na pomoc ohroženým dětem a matkám
v nouzi. Akce je sportovně zaměřená, účastníci 
získávají peníze během či chůzí.

G4 zdolala 273 km, oktáva pak 131 km. Obě 
naše třídy tedy celkem naběhaly 404 km a pro 
nadaci tak získaly více než 12 000 Kč!

Patří jim tak velký dík za pozitivní přístup, spor-
tovní výkon a získané fi nanční prostředky.

Adaptační pobyty
Adaptační pobyt žáků primy a G-1 proběhl

v rekreačním středisku na Jelenovské ve Valaš-
ských Kloboukách ve dnech 23. – 24. září spo-
lečně s třídními učiteli Mgr. Janou Hrnčiříkovou
a Mgr. Simonou Peškovou.

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků EIO-1, MS-1,
IT-1 s třídními učiteli Ing. Jiřím Váňou a Mgr. Ja-
nou Vaculíkovou se uskutečnil v rekreačním stře-
disku Pohoda v Sidonii ve dnech 25. – 26. září.
Během adaptačních pobytů žáci absolvovali pro-
gram zajištěný odbornými lektory v rámci projek-
tu Naše cesta k rozvoji III. Setkání se zúčastnili
také výchovní poradci Mgr. Eva Jurčová, Mgr. Jit-
ka Majcová a školní psycholog Mgr. Katarína
Struhařová.

Evropský den jazyků
Už mnoho let slaví Evropa svou jazykovou roz-

manitost. I žáci Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ
ve Slavičíně se rozhodli ukázat, jak důležité pro
ně je učit se cizím jazykům. Každá třída předsta-
vila zemi, která je pro ně zajímavá, kam rádi jez-
dí, kde mají přátele. Ukázali zajímavosti, připra-
vili suvenýry a dokonce uvařili a napekli tradiční 
jídla. Akce měla velký úspěch a ochutnávky byly
výborné. Akci dokonce doprovázel improvizova-
ný koncert žáků G1. Až budete mít příště chuť
na šneky, rybí karbanátky, pórkovou pomazánku,
makronky nebo pelmeně, zastavte se 26. září 
2020 na našem gymnáziu.

Imatrikulace žáků 1. ročníků
Dne 2. října byli slavnostně imatrikulováni

všichni žáci 1. ročníků Gymnázia Jana Pivečky
a Střední odborné školy Slavičín.

Vzpomínka na Jana Pivečku
Dne 18. října 2019 si všichni žáci Gymnázia 

Jana Pivečky připomněli 100 let od narození Jana 
Pivečky velmi milým setkáním s ředitelkou Nada-
ce JP Mgr. Boženou Filákovou v aule gymnázia. 
Společně zavzpomínali na tuto významnou osob-
nost, jeho život, práci, ale především vztah k mla-
dým lidem, které celý život podporoval.

Úspěch našich strojařů v Brně 
V soutěži programování CNC, která se konala

v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v
Brně dne 10. října 2019, naši žáci opět bodovali.

Programování FANUC – 1. místo získal Petr
Častulík, 2. místo Rostislav Cícha a 3. místo 
Jiří Pavlíček.

Programování HEIDENHAIN- 1. místo David
Salvet a 2. místo Lukáš Obadal. Žákům děkuje-
me za úspěšnou reprezentaci školy na veřejnosti
a rovněž děkujeme za jejich vedení i přípravu uči-
telům OV Stanislavu Zezulkovi a Davidu Fojtíkovi.

Erasmus
Dne 31. 10. 2019 odjela skupina 10 žáků GJP

a SOŠ Slavičín v doprovodu Mgr. Marie Ťulpové
do rakouského Wolfsburgu, kde budou žáci ab-
solvovat tři týdny teoretické a zejména praktické 
výuky v tamější odborné škole. Celý pobyt je rea-
lizován i fi nancován v rámci projektu Erasmus+ -
aktivita KA1 – Moderní trendy a inovace ve stro-
jírenství.
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V Z P O M Í N Á M E

Filip Unzeitig
Uplynulo dlouhých pět let, bolest 

zůstala. Rozdával radost, občas zamyšlený
nad hloubkou světa, hlavně však plný

nezkrotné energie. Nedostal šanci
dotáhnout své cíle do konce, přestože 

byl zvyklý bojovat. Dne 14. listopadu 2014 
se v jeho 15 letech zastavil čas.
Chybíš nám, Fildo! Vzpomínáme.

Dne 3. listopadu 2019 by se dožila 100 let
paní Anastázie HRBÁČKOVÁ

a dne 27. listopadu 2019 uplyne 5 let 
od jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Božena, Libuše s rodinou, syn Ludvík,

František s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 4. listopadu 2019 by se dožil 80 let
pan Miroslav ARGALÁŠ. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka Marie, dcery Jana,

Lenka a Martina s rodinami.

Dne 10. listopadu 2019 uplyne 5 let 
od úmrtí paní Margity TOMÁŠKOVÉ
ze Slavičína a v letošním roce jsme 

si připomněli její nedožité 90. narozeniny. 
Stále vzpomíná syn Karel s celou rodinou

a rodina Novosadova.

Dne 11. listopadu 2019 vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí pana 
Dominika DIATELA z Nevšové. 

S láskou a úctou stále vzpomínají dcera
Ludmila a syn Miroslav s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
posledního rozloučení s panem
Josefem PEŠKEM z Nevšové. 
Rovněž děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. 

Rodina Peškova a Šabršulova

Dne 3. listopadu 2019 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Vratislava VRBY. 
S láskou a úctou na něho vzpomínají 
manželka Ludmila a děti s rodinami.

V letošním roce jsme si připomněli
10. smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava JIŘÍKA. S láskou a úctou
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 30. listopadu 2019
a dne 31. ledna 2020 uplyne 20 let 

od chvíle, kdy nás navždy opustili
Zdeněk a Ivan Kunderovi. 

Stále vzpomínají bratři Jan a Petr.

Dne 3. listopadu 2019 si připomeneme 
nedožité 65. narozeniny pana 

Petra SELINGERA. Dne 9. října 2019
uplynuly 4 roky od jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Dne 3. listopadu 2019 uplynul
1 rok od úmrtí paní Anny FOJTÍKOVÉ
z Divnic. S láskou a úctou vzpomínají 

děti s rodinami.

Dne 14. listopadu 2019 
by se dožil 85 let pan Jiří ŠČUČINSKÝ. 
Za vzpomínku děkuje manželka a dcery

s rodinami.

Společenská kronika

Dne 21. listopadu 2019 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

Miroslava SKOČOVSKÉHO. S láskou
a úctou vzpomínají manželka, syn Honza
s rodinou, maminka a ostatní příbuzní.

Dne 23. listopadu 2019 uplyne 15 let 
od úmrtí pana Pavla KORVASE

z Petrůvky. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Marcela, synové Michael a Pavel

s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 25. ledna 2019 jsme vzpomněli 
30. výročí úmrtí naší maminky, paní 

Marie PELÉŠKOVÉ ze Šanova.
Dne 9. listopadu 2019 si připomeneme

40 let od úmrtí našeho tatínka, 
pana Josefa PELÉŠKA.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery a synové s rodinami.

Děkujeme za upřímná slova útěchy,
květinové dary a účast na posledním 

rozloučení s panem Vojtěchem REMEŠEM. 
Zarmoucená rodina

NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Jaroslav a Marcela Skýpalovi – dcera
Emily
Robert Macků a Monika Lišková – syn
Robert
Marek Mokráš a Jana Diatlová – dcera
Adriana
Jakub Pozlovský a Martina Šerá – dce-
ra Tamara
Kamil Staník a Kristýna Ptáčková – syn
Šimon
Ladislav Saňák a Jana Kováčová – dce-
ra Zuzana
Pavel a Kateřina Borovi – dcera Zuzana

SŇATKY – ZÁŘÍ
Filip Macek a Zuzana Malaníková
David Frolo a Veronika Kročilová
Václav Šmiřák a Barbora Durďáková

ÚMRTÍ 
 7. 9. 2019  Milan Machů, 
   62 let, Slavičín
 8. 9. 2019  Jan Vašička,
   71 let, Lipová
 10. 9. 2019  Ludmila Bartoňová, 
   76 let, Ostrava
 12. 9. 2019  Ing. Ján Hoza, 
   81 let, Slavičín
 17. 9. 2019  Anton Vizvári,
   68 let, Slavičín
 25. 9. 2019  Alžběta Koprivňanská,
   100 let, Rudimov
 26. 9. 2019  Lenka Zlatniková,
   60 let, Bohuslavice
 28. 9. 2019  Josef Pešek, 
   90 let, Nevšová

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

Dne 15. listopadu 2019 
oslaví manželé

Josef a Pavla Šuráňovi
ze Slavičína zlatou svatbu. 
Hodně zdraví, štěstí a lásky

do dalších společných let přejí 
děti Pavel, Josef a Milan s rodinami.

Dne 22. listopadu 2019 
se dožívá 90 let naše drahá maminka,

paní Marie PEŠKOVÁ,
rozená Urbánková z Nevšové.

Zdraví a vše jen dobré
do dalších let přejí děti Eliška,

Marie a Mira s rodinami.

Blahopřejeme

v bývalém hotelu Slavičan zve k ná-
kupu:
širokého sortimentu vln a přízí 
českých i z dovozu
interaktivních hraček pro mimi-
na i batolata k rozvoji motoriky a ro-
zumových dovedností
panenek Adélka, mluvících, zpí-
vajících 50 českých písniček
druhů stavebnic k rozvoji tech-
nických i praktických dovedností
elektronických her pro rozvoj
zrakové a pohybové orientace, po-
střehu a reakce

Obchod Rea



Letos 14. září proběhl již 5. ročník, kdy se potka-
li občané, kteří se v naší obci narodili a prožili své 
dětství a mladá léta v naší malé vesničce.

Nápad pozvat rodáky a uspořádat sraz vznikl 
v Ostravě a od té doby se setkáváme každé dva 
roky. Většina je místních, ale někteří přijíždějí z da-
leka. Ať už je to Kladno, Brno, Ostrava. Nelze vy-
jmenovat všechna města, kam osud zavál všech-
ny naše spoluobčany. Spoustu z těch, kteří se před 
osmi lety poprvé potkali a před tím se dlouhá léta 
neviděli, již odešlo na věčnost. Ale přibývají další, 
mladší ročníky, kteří mají zájem se vidět, potkat se 
a popovídat si o časech minulých i přítomných. Le-
tos bylo osloveno víc než 60 rodáků starších 65 let. 
Pozvání přijalo a zúčastnilo se 31. Povídání v druž-
né a přátelské atmosféře nebralo konce.

Děkujeme všem, kteří na setkání přijeli a pro-
jevují o naši dědinku zájem. Děkujeme děvčatům 
za upečené sladkosti, za obsluhu, za chutné jídlo 
a také všem pořadatelům, kteří se o tuto krásnou 
akci zasloužili. Budeme-li zdraví, tak zas za dva 
roky! 

Věra Pešková

Sraz rodáků v Divnicích 

Po dnech plánování a příprav, po dnech sle-
dování předpovědi počasí, po nocích probděných 
nad laděním detailů… nastala sobota 21. září 
2019 a kolem Sokolovny jsme dali vzniknout im-
provizovanému hřišti, kavárně s drobným občer-
stvením a především místu slavnostního setkání 
slavičínských skautů, našich rodin, přátel a širo-
ké veřejnosti.

Hrdě se tyčící stožár se státní vlajkou byl stej-
ně jako na každém skautském tábořišti středem 
celého prostoru. Pohledem od něj na kterouko-
li stranu bylo možné vidět, že i když pracujeme, 
tak nás „skautování“ baví, že i když máme krojo-
vé košile, nebojíme se válet po trávě nebo šplhat 
po kymácejícím se žebříku na lanovku, že i přes 
jistou únavu máme na tvářích úsměv. 

A přesně tento úsměv byl a je smyslem a od-
kazem oslav skautování ve Slavičíně do dalších 
let. Nejen vzpomínkové odpoledne ukazující ne-
zlomné počínání jednotlivců při trojí obnově orga-
nizace, ale i různorodé činnosti, ve kterých umí-
me najít sebe sama a zároveň vidět druhé. Spo-
lupráce soukolí složeného z malých i velkých čás-
tí je hmatatelným důkazem živých hodnot skau-
tingu. Při každé vzpomínce na vlastní skautské 

Oslava 100 let skautingu ve Slavičíně!
prožitky vidíme v předávání těchto hodnot ne-
sporný smysl.

Je na místě, abychom tímto poděkovali za fi -
nanční i osobní podporu na oslavách: městu Sla-
vičín a infocentru, spolku Unart Slavičín, spol-
ku Spolek Zvonek a Majošovi, fi rmě HOPA CZ,
s.r.o., skvělým a sehraným Plantážníkům, naše-
mu DJ Jirkovi Petrášovi, spolku ParaAgility Wala-
chia, holkám z DDM Slavičín, Kájovi Málkovi, di-
vadlům Point Prostějov a Ampulka Třebíč, COOP
Slavičín a všem ochotným skautským mamkám
a taťkům, babičkám a dědečkům.

Městu Slavičín patří velké poděkování i za fi -
nanční podporu při obnově našeho vybavení 
na skautské letní tábory. Letos jsme díky dota-
ci města mohli pořídit tři nové podsady a pokra-
čovat tak v rozšiřování i repasi našeho „stanové-
ho parku“.

A aby toho nebylo málo, druhou říjnovou sobo-
tu jsme za fi nanční podpory města Slavičín uspo-
řádali pro všechny malé i velké větroplachy již
tradiční Drakiádu. Počasí nám vyšlo nad očeká-
vání, špekáčky se opékaly jedna radost, draci lé-
tali a děti si to celé užily. A to nás těší ze všeho
nejvíc!  Bubla a Čenka

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. Veš-
keré 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
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 pomo-

cí různých kreativních technik. Bližší informa-
ce Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová, 
na tel. čísle 777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v budově měst-
ské knihovny – první podlaží.

Plán aktivit na listopad: Vánoční korálkování
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Budova ZUŠ je jednou ze staveb města, je-
jíž průčelí si vybaví téměř každý obyvatel Slavi-
čína. Jedná se o hojně navštěvovanou veřejnou 
stavbu, jejíž vnitřní prostory důvěrně zná mnoho 
z nás a má ji již téměř neodmyslitelně spjatu s vý-
ukou zpěvu, hry na hudební nástroje, nebo s výu-
kou výtvarného oboru. Nebylo tomu tak ale vždy.

Základní umělecká škola ve Slavičíně vznikla
v roce 1979. Je tomu tedy 40 let od jejího založe-
ní. Ještě dalších 6 let ale trvalo, než tato institu-
ce pro svůj provoz našla prostor, který by jí posky-
toval dostatečné zázemí. A tak se od září 1985 
vyučuje v budově s číslem popisným 121 na ná-
městí Mezi Šenky.

Samotná budova byla postavena v průbě-
hu roku 1899 (opět tedy v roce s končícím de-
vítkou) a od začátku sloužila jako radnice obce 
„Slavičín-Mladotice“, vzniklé o 8 let dříve slouče-
ním do té doby samostatných, byť společně hos-
podařících obcí. Během zasedání obecního výbo-
ru 18. 9. 1898 bylo rozhodnuto o zakoupení po-
zemku pro stavbu nové radnice, která zaujala dů-
stojné místo mezi oběma slavičínskými náměs-

tími a sloužila svému účelu bezmála celé jedno
století až do postavení radnice na ulici Osvobo-
zení. Od roku 1900 v přízemí budovy sídlila jen
o 4 roky dříve v obci zřízená pošta, která do té
doby úřadovala v 1. poschodí Rolnické záložny.
Taktéž zde byla umístěna četnická stanice přesu-
nutá z Hrádku a ve dvorním traktu budovy se na-
cházelo několik bytů.

Radnice byla vystavěna z cihel vyráběných
v cihelně barona Lederera, stávající na východ-
ním okraji Hrádku, v místech strojírenského pod-
niku NTS Prometal. Jak je patrné i z historické fo-
tografi e, bylo dříve průčelí budovy s pseudokla-
sicistními štukovými prvky ještě o něco zdobněj-
ší. V průběhu dřívějších oprav zmizela pásová bo-
sáž v patře nad vraty do průjezdu a nedochova-
la se ani nárožní rustika (kvádrování). Výrazněj-
ší opravy budovy probíhaly především v posled-
ních letech. V roce 2011 proběhla rekonstrukce
střechy. Nově byl zhotoven krov nad hlavní čás-
tí budovy. Následující rok došlo k úpravě těchto
podkrovních prostor a k jejich přizpůsobení pro
výuku. V roce 2013 byly vyměněny vstupní dve-

ře a okna za nová, plastová. Stávající dvojice ply-
nových kotlů byla vyměněna za nový kondenzač-
ní kotel a proběhla oprava schodiště vedoucího
do podkroví. V roce 2016 byl zhotoven nový krov 
také nad dvorním traktem budovy a podkrovní 
prostor byl přizpůsoben výuce výtvarného oboru.

Během poslední opravy probíhající během to-
hoto léta byl očištěn kamenný sokl budovy, nově
natřena vrata do průjezdu a pracně (opalováním)
odstraněn loupající se akrylátový nátěr průčelí. 
Došlo i k výměně prvků oplechování a střešních
svodů. Dochované štukové prvky byly opraveny
a přetřeny vápenným pačokem, na který byl apli-
kován nový silikátový nátěr.

V souvislosti s odstraňování stávajícího nátě-
ru bylo možné zpětně určit i barevný vývoj hlavní-
ho průčelí, jehož plochy byly nejprve světle žluté
s bílými architektonickými prvky, poté šedomod-
ré, zelené a nakonec opět světle žluté s bíle ak-
centovanými římsami, ostěními a frontony (nado-
kenními prvky). Nová barevnost byla konzultová-
na s Odborem památkové péče Zlínského kraje
a vychází z originálního řešení. 

Za Klub přátel historie Slavičínska
Karel Humpola

Z radnice školou, aneb o historii budovy ZUŠ

K tomuto významnému výročí připravila již 
v měsíci červnu tradiční školní akci – ZUŠ V PAR-
KU a 18. října 2019 oslavy završila Výročním kon-
certem na radnici, kterému předcházela zajíma-
vá výstava výtvarného oboru s názvem „SPOLU“. 

Výstava propojila několik generací mladých vý-
tvarníků – současné žáky ZUŠ s bývalými žáky
školy, dnes profesionálními výtvarníky, pedagogy
i studenty různých uměleckých škol.

V režii naší výtvarnice Petry Ponczové „spolu“
všichni zúčastnění připravili práce z určitých ob-
dobí svého uměleckého života. Na výstavu vás
srdečně zveme, je veřejnosti přístupná do 6. lis-
topadu v 1. patře radnice ve Slavičíně.

Ale dovolte mi i malé ohlédnutí do historie…
Samotný vznik školy se datuje rokem 1965,

kdy byla ve Slavičíně zřízena pobočka Lidové
školy umění Valašské Klobouky a vyučoval v ní 

pouze jeden učitel, pan Vladimír Mikulec z Luha-
čovic. Později zde začala učit i jeho žena, počet
žáků se zvýšil a manželé Mikulcovi svou profesio-
nalitou úroveň malé školy pozvedli.

Během dalších let zájem o studium hudby 
i dalších uměleckých oborů ve Slavičíně narůstá.
V roce 1979 se škola osamostatnila a svým 150
žákům nabízela vzdělávání ve třech uměleckých 
oborech, hudebním, výtvarném a tanečním. Ří-

Základní umělecká škola ve Slavičíně oslavila
v letošním školním roce jubilejních 40 let od svého založení
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zením školy byl na rok pověřený pan učitel Fran-
tišek Maňas z Valašských Klobouk, ale již v roce 
1980 se stal ředitelem pan František Staněk.

V těchto letech se vyučovalo nejprve v učeb-
nách slavičínské základní školy a poté několik let 
v budově hasičské zbrojnice, až konečně v roce 
1985 získala ZUŠ od města k užívání samostat-
nou budovu, která uměleckému vzdělávání slou-
ží dodnes. 

Za působení ředitele Františka Staňka se ško-
la profi lovala hlavně ve dvou oborech, hudeb-
ním a výtvarném. Z důvodu rozšíření výuky došlo 
k navýšení kapacity školy na 300 žáků a výraz-
ně se v tomto období zvýšila úroveň školy, zejmé-
na v oboru hudebním. Mladí slavičínští muzikanti 
se začali prosazovat na soutěžních i koncertních 
podiích a díky jejich výborným výsledkům se jmé-
no „malé školy“ dostalo do povědomí široké hu-
dební veřejnosti. 

Před 19 lety jsem jako stávající učitelka vý-
tvarného oboru převzala školu do své péče. Pe-
dagogický sbor se v průběhu let částečně omla-
dil a vnesl do našich řad novou energii a řadu 
dobrých nápadů a podnětů. Studium v hudeb-
ním oboru je sice stále založeno na individuál-
ní nástrojové výuce, ale nabyté hráčské, pěvecké 
i teoretické zkušenosti žáci už daleko intenzivně-
ji zúročují v hodinách souborové a komorní hry, 
rádi se zapojují do hry v orchestrech, kapelách 
a tvoří pevnou a spolehlivou základnu našich pě-
veckých sborů.

Kolektivní prožívání muziky, respekt k druhým, 

zodpovědnost za společné dílo a hlavně radost
i zážitek ze společné souhry jsou pro nás důleži-
tou komunikační cestou mezi námi uvnitř školy
i v kontaktu s okolním světem.

O tom, že se naše práce žákům a učitelům
daří, svědčí řada hojně navštěvovaných veřej-
ných aktivit školy, které se už dávno staly tradič-
ním kulturním zážitkem pro slavičínskou veřej-
nost. Např. benefi ční koncerty ve prospěch ne-
ziskových organizací, tradiční vánoční koncerty
a ZUŠ v parku – což bude příští rok již 10. nefor-
mální setkání s uměním dětí pod širým nebem
v našem zámeckém parku.

Výrazných úspěchů v posledních letech dosa-
huje i výtvarný obor školy. Škola se může poch-
lubit velkým počtem zapálených výtvarníků, kteří 
míří za studiem výtvarných oborů na střední i vy-
soké školy, několikanásobným oceněním na vý-
tvarných soutěžích ZUŠ a originálními projekty,
které umožňují našim žákům nahlédnout do „ku-
chyně“ profesionálních výtvarníků. Pod jejich ve-
dením vzniká výjimečná spolupráce, při níž si
žáci vyzkouší zajímavé technologické postupy
a tvorbu z rozmanitých materiálů a v řadě přípa-
dů se při těchto setkáních rodí i hodnotné kole-
giální a přátelské vztahy. Za všechny nové výtvar-
né impulsy vzpomenu ty významnější – mentor-
ský projekt Jiné světy, který škola organizovala
sama a MenArt, stipendijní projekt v rámci na-
dačního fondu Magdaleny Kožené – ZUŠ OPEN,
ve kterém naši žáci patřili k nejlepším a nejkrea-
tivnějším účastníkům.

Zprávičky z domečku pro děti
Říjen se plnou parou rozjel v pravidelné čin-

nosti DDM nejen v jeho hlavní budově, ale
i v elokovaných pracovištích a v této souvislos-
ti bychom také rádi upozornili, že ještě některé
kroužky mají volná místa, patří mezi ně: Agility, 
Alchymista, Dílnička pro kluky a holky, Ruský ja-
zyk, Šachový kroužek.

Říjnem se ale také rozjela v tomto škol-
ním roce i nepravidelná činnost, tj. akce a ak-
tivity, které nabízí DDM svým klientům, přede-
vším však dětem školního věku, a to vč. krátko-
dobých, ale i dlouhodobých prázdnin. Je to také 
měsíc, kdy se mj. píší a podávají granty a nejinak
tomu bylo i u nás v našem zařízení. V této mož-
nosti shledáváme úžasný způsob, jak fi nančně 
pomoci aktivitám v DDM.

A co už přinesl tento první provozní měsíc 
svým klientům v oblasti nepravidelné činnos-
ti?

Tak jako každoročně v tuto dobu jsme vyhlá-
sily pro děti a rodiče akci Dýňohraní a dýňová
strašidýlka. Krásná akce s podzimní tematikou 

se uskutečnila v pátek 18. října. Děti si za po-
mocí rodičů vyrobily krásné dýňáčky, které si
mohly odnést domů, anebo vyzdobit náš dome-
ček. Samozřejmě nechyběla pro každého dět-
ského účastníka ani sladká odměna. Akce byla
fi nančně podpořena městem Slavičín.

V tomto měsíci si děti užily i své první prázd-
niny v tomto školním roce, 29. - 30. 10. 2019.

První prázdninový den byl dětem nabídnut vý-
let do Aquaparku Uherský Brod. Druhý prázdni-
nový den jsme si s dětmi zašli do kina na pohád-
ku „Když draka bolí hlava“. Oba prázdninové dny
jsme si s dětmi, jak se patří, užili a o zájemce
na tyto aktivity nebyla nouze.
Listopad a prosinec bude opět bohatý na akce:
 9. 11. – akce pro rodiče a děti Závodí celá
rodina, která se uskuteční ve Sportovní hale
Slavičín a kuželně. Začátek akce je ve 13.00
hodin odpoledne. Soutěžní týmy se můžou těšit
na zábavné sportovní disciplíny, hezké ceny pro
každého účastníka a občerstvení.
Akce je fi nančně podpořena městem Slavičín. 

 15. 11. – tvořivý kurz Vánoční dekorace
z papíru pro rodiče a děti, na kterém si můžete 
uplést z papíru krásné vánoční dekorace s lek-
torkou paní Ivou Štěpančíkovou. Potřebný mate-
riál bude k odkoupení v DDM.
 3., 24. 11. – se uskuteční v našem zařízení 
šachové turnaje.
 5. 12. – „Přijde na Orlovnu Mikuláš“, Dům
dětí ve spolupráci a Orlem Slavičín, srdečně zve
rodiče a děti na Mikulášskou nadílku na Orlov-
nu. Děti čekají soutěže, tvoření a hlavně návště-
va svatý Mikuláše, o kterém je známo, že dětem
rád dává dárečky a ne jinak tomu bude i u nás.
Mikulášský večer začíná v 17.00 hodin. Akce je
fi nančně podpořena městem Slavičín.
 13. 12. – Baví se celá rodina – adventní 
tvoření, akce pro rodiče a děti, která nám při-
blíží vánoční čas a děti si můžou vyrobit spous-
tu vánočních dekorací. Akce je fi nančně podpo-
řena městem Slavičín.

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

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM

Od ledna 2019 probíhalo na Petrůvce rehabi-
litační cvičení pro seniory. Tato akce je fi nanč-
ně podpořena ze sociálního fondu Zlínského kra-
je

Regionální setkání mateřských center Zlín-
ského kraje proběhlo 17. října 2019 také u nás 
ve Slavičíně. Navštívila nás koordinátorka pro 

Aktivity Rodinného a mateřského centra Slavičín

Současná kapacita školy je 325 žáků, což
je 230 hudebníků a 95 výtvarníků ze Slavičína
i blízkého okolí. O jejich umělecký rozvoj se sta-
rá 14 pedagogů a provoz školy zajištují dva za-
městnanci. Vlastníkem školní budovy je město 
Slavičín a za jeho fi nanční podpory škola prošla 
za posledních 10 let řadou oprav a úprav interié-
ru, které umožnily vylepšení provozních podmí-
nek a rozšíření vyučovacích kapacit pro oba obo-
ry. Letos o hlavních prázdninách jsme jako dárek
k výročí dostali novou čelní fasádu a těšíme se,
že v nejbližší době dojde ještě i na opravu fasády
z vnitřní strany budovy a drobné úpravy ve dvorní 
části školy. Poté už bude budova, které je neuvě-
řitelných 120 let, v naprostém pořádku.

Touto cestou moc děkuji městu Slavičín
za dlouholetou přízeň a pomoc škole, díky níž do-
šlo k velké revitalizaci městské budovy a my mů-
žeme užívat výborného pracovního zázemí jedné
z nejstarších a nejkrásnějších budov ve Slavičíně
pro vzdělávání mladé generace.

A co popřát do dalších let?
našim žákům - ať u nás rozvinou své umělec-

ké schopnosti, posílí sebedůvěru a vyzrají v har-
monické osobnosti s kulturním a společenským
cítěním, jejich učitelům – hodně zdraví, kvalit-
ní pracovní zázemí a radost i uspokojení z práce, 
škole – zájem žáků o studium, učitele náročné
a laskavé zároveň a přízeň rodičů, našeho města
i veřejnosti. A s  Vámi čtenáři se těšíme na další 
společná základně umělecká setkávání!

Jana Jakúbková, ředitelka školy

Zlínský kraj. Po přivítání hostů a sdílení zkušenos-
tí z ostatních center následoval krásný seminář 
o psychoterapii od paní Mileny Tománkové. Děku-
jeme všem zúčastněným centrům za účast.
Nabídka spolupráce 

Hledáme lidi se zájmem o tanec, cvičení, tvo-
ření, rukodělné práce, činnosti s dětmi za účelem

rozšíření nabídky aktivit pro rodiče a děti. Pokud
máte chuť a zájem se realizovat v nějaké vaší 
činnosti, kterou rádi děláte, tak jste to právě Vy, 
koho hledáme.

Přijďte se informovat k nám do centra (are-
ál Prabosu) v době od 9 – 12 hodin, napište
na email herna@mc.slavicin.org, nebo zavolej-
te 731870221.

Mgr. Simona Goňová, ředitelka
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Nečekaný problém řešili fotbalisté „áčka“ FC 
TVD Slavičín v říjnu. Odešel od nich trenér Petr 
Slončík, který kývl na nabídku ligového Fastavu 
Zlín na pozici asistenta trenéra. „Nadšení ve Sla-
vičíně z toho nebyli, všechno to bylo rychlé. Ale 
pochopili to a vyšli mi vstříc, klobouk dolů,“ po-“
dotkl Slončík pro ofi ciální klubový web zlínské-k

ho fotbalu. „Děkujeme Petru Slončíkovi za to, co
pro nás ve Slavičíně udělal a za celý klub ještě
jednou přejeme hodně štěstí v jeho další trenér-
ské kariéře,“ uvedli hráči na stránkách slavičín-“
ského fotbalu.

Jeho tým převzal Michal Švach, dosavadní tre-
nér dorostu, který už jednou u prvního týmu pů-

Fotbalisty nezastavila ani výměna trenéra a dohánějí špici tabulky

Krajský kynologický přebor ve Slavičíně

sobil jako asistent trenéra Milana Otepky. „Je to
pro mě velká výzva, kluci mi však obrovsky po-
máhají a hlavně jsou od Slona (pozn. red., Petr 
Slončík) výborně nastaveni,“ řekl Švach. Na
Slončíkovu práci chce jednoznačně navázat hlav-
ně v sázce na mladší hráče. „Důležitější než prv-
ní příčky je zapracovávat mladé hráče, ať už do-
mácí nebo z přilehlého okolí,“ řekl nový trenér.

Na úvod ho svěřenci potěšili domácí výhrou
20. října proti posledním Všechovicím, které po-
razili 4:1. „Zvládli jsme povinnou výhru,“ hodnotil 
Michal Švach výkon týmu. Fotbalisté se tak stá-
le drží na dohled několika bodů od 1. místa v ta-
bulce a vzhledem k tomu, že podzimní část sezo-
ny jim končí zápasem v Nových Sadech už 2. lis-
topadu, je možné, že přezimují i na medailových
příčkách. (šim)

„Co tady děláte?“ – „Já se tu jenom prochá-
zím.“ – „Tady se, ale nemáte co procházet!“ – 
„Já si můžu dělat co chci, a neobtěžujte mě!“ –
„Cože?! Argo zadrž!“

I takhle vypadala jedna z částí ze závodů slu-
žebních plemen psů, který se konal na cvičáku 
ve Slavičíně. Jednalo se o krajský závod Zlínské-
ho kraje a my měli příležitost pořádat ho letos 
u nás. Závodilo se v kategoriích ZZO, ZVV1, IGP1 
a SPR3, které obsahovali části – stopa, posluš-
nost a obrana.

Přijel za námi maximální počet závodníků, 
a to 25! A i tak jsme další zájemce museli odmí-
tat, vzhledem k časové náročnosti závodu. Doje-
li za námi z celé Moravy i Slezska a dva závodníci 
dokonce i ze Slovenska. V největším zastoupení 

plemen byl jako vždy německý a belgický ovčák.
Nenechali se zahanbit ale například ani rotvaj-
ler, bílý švýcarský ovčák, australský honácký pes,
irský teriér a všem na konci vytřel zrak dokonce
i francouzský buldoček, který se umístil na dru-
hém místě ve své kategorii.

Až na malou přeháňku nám vyšlo krásné poča-
sí. Příjemnou atmosféru nám vytvořil velký počet
diváků, kteří se na nás přijeli podívat. Poděková-
ní jako vždy patří všem, kteří se podíleli na přípra-
vě a průběhu závodu – rozhodčí, fi guranti, orga-
nizátoři, dobrovolníci a také sponzoři: Mavez.cz

Chovatelské potřeby Slavičín, RC Stream.cz –
zakázkový software Romana Červeňana a Foto-
graf ze Slavičína Aleš Poláček (na FB: ApFoto).

Veronika Zemanová

Domácí zápasy v listopadu 2019:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Kelč,
sobota 2. 11. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Gumárny Zubří,
sobota 9. 11. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín A – TJ Valašské Meziříčí B,
sobota 16. 11. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Valašské Meziříčí C, 
sobota 23. 11. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín A – KK Kroměříž, sobota 
30. 11. 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

Kuželkářský klub

2. 11.  17 h SK C – Louky A stolní tenis
9. 11.  13 h DDM Slavičín

  17 h SK D – Kst Zlín D stolní tenis
10. 11.    9 h SK – Veselí n. M. volejbal ženy
10. 11.  14 h Amatérská fotbalová liga Slavičín
13. 11.  17 h SK A žáci – Slopné stolní tenis
16. 11.  14 h SK C – Kst Zlín C stolní tenis
  18 h SK – Vel. Meziříčí basket
17. 11.    9 h SK – Třebíč basket

  14 h Amatérská fotbalová liga Slavičín
20. 11.  17 h SK A – SK B žáci stolní tenis
23. 11.    9 h turnaj muži fl orbal
23. 11.  17 h SK A – Val. Meziříčí B stolní tenis
  17 h SK B – Val. Meziříčí C stolní tenis
  17 h SK D – Bohuslavice stolní tenis
24. 11.  10 h SK A – Orel Zlín A stolní tenis
  10 h SK B – Mysločovice A stolní tenis
  10 h Amatérská fotbalová liga Slavičín
30. 11.    8 h FAČR Zlín mládež sál. kopaná
  17 h SK C – Luhačovice B stolní tenis

Mistrovská utkání 
Sportovní hala

TTTTTrTreeTTT nénérérr PPePePe PPePPPetrttrr tr SSSlSlSlllolooollollol nččččččíčínčíčnčíčn k (k (k k (((vpvvpvpppprprppprvpvpppp avoavoavoavoavovvovoavoavoavvovv ) s) s) s) s) e pe pe ppppo po po po pppo ppo po po pposlosloslosloslososloss ednednednednednedndnd ím ím ímím ímímímíím zápzápzápzápzápzáppaseaseaseseaseaseases  dod do do dočkčkčkkkčkkakakačkčkkkkkčk l pl pppppppppppooděoděo kovkovkovovovkovko á-á-á-á-á-á-á---
nnnníní ní íní n od od funfunnnnuf kckciccikckcic onononononononáonánáonáonánáonnnánnán řů řů řůůů týmtýmtýmtýmtýmtýmmmmmmtýmmmmmu.u.. AAAAAAutttAutAAutAAA or:or:or:or:or:r:r:or:orr:r:oro Mi MiMiMi Mi M Mi MMichachacchhc elaelaaaa MaMMa Ma MaMaMaMaMaňasňasňasňasňasňasňaňasňasa áováovááováováováováv
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V pondělí 4. listopadu v 18.00 hodin vám
bude dopřáno se příjemně odreagovat ve slavi-
čínské Sokolovně, kde jako hlavní hvězda hudeb-
ně-zábavné talkshow zazáří na zdejších divadel-
ních prknech známá seriálová i fi lmová herečka
Sandra Pogodová.

Čeká vás představení její nové knihy, příznač-
ně nazvané Hoď se do Pogody! Provede Vás ne-
jen úsměvnými úryvky ze své prvotiny, ale spo-
lu se svým otcem, hercem a muzikantem Richar-
dem Pogodou navodí dynamickou atmosféru na-
bitou humornými skeči a vzpomínkami na slavné
osobnosti, např. na Miroslava Horníčka, Jana Ka-
nyzu, Hanu Maciuchovou, Jiřího Suchého, Petra
Novotného a na další populární osobnosti české-
ho uměleckého světa. V pořadu zazní také skvě-
lé písně z repertoáru Ježka, Voskovce, Wericha,
Suchého, Šlitra, evergreeny první republiky a tři-
cátých, čtyřicátých let světové hudby.

Neváhejte a využijte této lákavé nabídky, kte-
rá vám vykouzlí mnoho úsměvů na tváři a jistě
i dobrou náladu. Vstupné na pořad je pro všech-
ny zdarma díky fi nancím získaným vedením měs-
ta z Projektu Slavičín přátelský seniorům.  (gk)

„Hoďte se do pohody“ s herečkou Sandrou Pogodovou
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Vojenský technický ústav, s.p., hledá pro o.z. 
VTÚVM Slavičín vhodného kandidáta na pozici

MANAŽER VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Požadujeme:
 VŠ vzdělání – doporučené zaměření ekonomie 
a management
 Praxi v oboru 3 roky
 Znalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek 
výhodou
 Znalost anglického jazyka výhodou
 Bezúhonnost (čistý trestní rejstřík)
 Řidičský průkaz skupiny „B“
Náplň práce:
 Vysoce kvalifi kovaný pracovník, který zajišťu-
je správné zadávání veřejných zakázek a jejich ad-
ministraci
 Podílí se na realizaci jednotlivých obchodních 
případů
Očekáváme:
 Uživatelskou znalost práce na PC
 Manažerské schopnosti
 Schopnost samostatné práce
 Organizační a komunikační dovednosti
 Pečlivost 
Nabízíme:
 Zázemí stabilní společnosti
 Pracovní poměr na dobu neurčitou
 Pružnou pracovní dobu
 5 týdnů dovolené
 2 dny Sick Day
 Příspěvek na stravování a na penzijní pojištění
Nástup možný od 1. 1. 2020.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš 
životopis nejpozději do 8. 11. 2019 na email: 
miroslava.kuzelova@vtusp.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni do užšího výběro-
vého řízení.

Restaurace Záložna 
Vás zve

na svatomartinskou husu
a svatomartinská vína

11. – 12. 11. 2019

Přijmeme kuchaře – kuchařku
Tel.: 604 287 414

Prodej dříví
Město Slavičí nabízí zájemcům 
palivové dříví (převážně smrk z kůrovce)
Cena: 400 Kč/m3 na skládce v lese.

Zájemci se mohou hlásit 
u lesních hospodářů.
Pan Gbelec: tel. 603945814
Pan Ščuglík: tel. 737312848

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, zodpo-
vědnost, 
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, bez-
úročné půjčky a sociální výpomoci, dary při
životních a pracovních výročích, rekreaci, ja-
zykové kurzy, příspěvky na penzijní připojiš-
tění, apod.)
Písemný životopis se sdělením, zda sou-
hlasíte se zpracováním osobních úda-
jů v rozsahu nezbytně nutném pro úče-
ly náboru pracovníků, zašlete na adresu:
personalni@tvd.cz
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HODOVÁ ZÁBAVA
v Hrádku

Sobota 16. 11. 2019, 19 hodin
Sport bar u Zemánků 

Hraje: DJ Ptáček
Bohatá tombola

Dílna inspirace Slavičín
pod záštitou města Slavičín

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

Kateřinský jarmark
22. 11. 2019 Orlovna Slavičín

13 – 18 hodin
Těšit se můžete na perníčky, svíčky, sádrové
ozdoby, vánoční dekorace, malované baňky, 
fi gurky z kukuřičného šustí, korálkové a drát-
kované ozdoby, šité dekorace, medové pro-
dukty, háčkované výrobky, pletení z papíru
Občerstvení zajištěno – káva, punč, zákusek

Osadní výbor a SDH Divnice Vás zve na

Rozsvícení vánočního
stromu

sobota 30. 11. 2019, 17:00 hodin

 pro návštěvníky připraven 
svařák a zabijačka

Akce je fi nančně podpořena
městem Slavičín.

Osadní výbor Nevšová ve spolupráci
s místními složkami

Vás srdečně zvou na tradiční 

rozsvícení vánočního 
stromu v Nevšové u kaple

v sobotu 30. 11. 2019, 15:30 hodin

Program:
 vystoupení dětí MŠ a ZŠ
 mikulášská nadílka
 tradiční „svařák“ a perníčky
 ohňostroj
 během dne bude v místní hospodě 
zabijačka a večer posezení s harmonikou.

Akce je fi nančně podpořena 
městem Slavičín.

Adventní zájezd 
na Slovensko

Žilina, Banská Bystrica 
prohlídka Památníku

slovenského národního povstání, trhy

Sobota 14. 12. 2019
Odjezd: 7:30 hodin

Příjezd: 20:00 hodin
Cena: 350 Kč (pouze doprava)
Hlásit se můžete v Městském 

infocentru Slavičín, 
tel.: 577 342 251, 737 751 874.
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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
Akce pro veřejnost
Pátek 1. 11. – 29. 11. Zdeněk Kutra: malba.
Výstava výtvarné tvorby, kterou lze zhlédnout
v půjčovní době knihovny.
Vernisáž: 18.00 hodin, galerie knihovny.
Pátek 1. 11 – 30. 11. Nesmíme zapome-
nout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939.
Výstava dokumentů a fotografi í. Vestibul knihov-
ny, výstava je k vidění v půjčovní době.
Pondělí 4. 11. Hoď se do Pogody! 
Talkshow herečky Sandry Pogodové a Richarda 
Pogody, známého hudebníka a herce. 
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna Slavičín. 
Vstup volný.
Čtvrtek 14. 11. Půl roku divočinou – pěšky 
z Mexika do Kanady a měsíc na divoké Aljašce.
Cestovatelská fotobeseda s Alenou Mahlejovou 
a Májou Šnajdrovou. Vyprávění plné dobrodruž-
ství mezi chřestýši, kojoty a medvědy, o hledání 
vody na poušti, útěku před lesními požáry, o vý-
stupu na Denali – nejvyšší horu USA, zakončené 
zážitky z výpravy po zimní Aljašce.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný.
Středa 20. 11. Mějte se rádi aneb jak pečo-
vat o své zdraví!
Přednáška Heleny Burešové, odborné konzul-
tantky při řešení chronických zdravotních potí-
ží. Tématem je problematika dědičných chorob, 
příčiny chronických onemocnění, prevence, péče 
o zdraví v každém věku, doporučení a rady světo-
vých lékařských kapacit. 
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný.
Čtvrtek 28. 11. Za tajemstvím slavičínské-
ho zámku
Přednáška památkáře Radima Vrly z NPÚ v Kro-
měříži a historika Mgr. Dalibora Janiše, Ph.D., 
bude věnována prezentaci výsledků staveb-
něhistorického výzkumu slavičínského zámku 
z let 2018 a 2019, kde byly ve stavebních kon-
strukcích nalezeny pozůstatky pozdně středo-
věkých objektů, dokladující osídlení zámecké-
ho návrší už ve 14. století. Historický průzkum 
prokázal složité peripetie, kterými zámek prošel 
za dlouhou dobu své existence. 
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.

Pořady pro děti
Čvrtek 7. 11. Veselé čtení s Nezbedníčkem.
Zábavné odpoledne určené rodičům s předško-
láčky, které skřítek Nezbedníček provede světem 
dětských knížek formou, her scének, hádanek 
a výtvarného tvoření. Dětem představí knihu Můj 
psík nezbedník.

Kalendář akcí Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný.
 Čtvrtek 21. 11. Jógátky jsou opět zpátky, 
pojďme děti do pohádky!
Volné pokračování literárně-pohybového pořadu 
akreditované lektorky jógy Denisy Balšanové pro 
děti s rodiči. Zábavné spojení dětské jógy s po-
hádkovým příběhem, kde si osvojíte si dechové 
techniky a nově se naučíte jemné dotekové ma-
sáži. 
Začátek: 16.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný.
 Středa 27. 11. Setkání s tajemnem – 13. 
ročník
Zábavná show pro děti od 6 do 10 let, kde se to 
bude tradičně hemžit tajemnými bytostmi a stra-
šidly všeho druhu. Malé účastníky čekají napína-
vé chvíle, ale i spousta legrace i humorných situ-
ací. V knihovně jsou připravena tajuplná zákoutí,
kde nebudou chybět duchové, přízraky ani straši-
dla z pohádek a hrdinové hororových knížek.
Děti budou moci předvést své kostýmy na mód-
ní přehlídce strašidelných masek, nebude chy-
bět překvapení v tajemné komnatě aj. Součás-
tí programu jsou herní a soutěžní aktivity a drob-
né odměny za plnění úkolů. Zajištěno je malé ob-
čerstvení.
Na akci je nutné přihlásit se předem v knihovně
nebo na tel. 577 341 481, případně e-mailem:
knihovna@mesto-slavicin.cz.
Začátek: 16.00 hodin v městské knihovně.
Vstup volný. 

 Kalendář akcí
 1. 11. Putování broučků a berušek
Lampionový průvod, 17 h, sraz u ZŠ Malé Pole 
(pořadatel ZŠ Malé Pole)
 1. – 2. 11. Neleň!
Multižánrový festival

 3. 11. Perníková chaloupka
Představení Sváťova dividla, 15 h, Sokolovna Sla-
vičín (pořadatel: Spolek Zvonek)
 6. 11. Kluby zdraví
Téma: Bílý jed bílého muže neboli je mléko zdra-
vé?, 18 h, Sokolovna Slavičín

 11. 11. Svatomartinský průvod
Průvod se sv. Martinem sídlištěm Vlára, zakon-
čen programem v zámeckém parku, 16 h (pořa-
datel: ZŠ Vlára)
 11. 11. Karel Kryl – Doteky života
Vernisáž výstavy fotografi í ze života Karla Kryla,
koncert jeho bratra Jana Kryla, 17 h, radnice
 16. 11. Hodová zábava
Sport bar u Zemánků v Hrádku, 19 h
 20. 11. Nikdy se nevzdávej
Literárně-hudební pořad k výročí Jana Pivečky, 
17 h, obřadní síň radnice
 22. 11. Kateřinský jarmark
Prodej rukodělných výrobků, 13 – 18 h, Orlovna
(pořadatel: Dílna inspirace)
 23. 11. Společný koncert
Dareband, CM Slavičan, dětský sbor Darebáček, 
19 h, Sokolovna Slavičín
 29. 11. Koncert klasické hudby
Pavla Marková (klavír), Ivana Kovalčíková (hous-
le), 18 h, obřadní síň radnice
 30. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Div-
nicích
 30. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Ne-
všové

 Akce prosinec
 5. 12. Mikulášská nadílka
Zábavné odpoledne pro děti, 17 h, Orlovna (pořa-
datel: Orel a DDM Slavičín)
 6. 12. Rozsvícení vánočního stromu ve Sla-
vičíně
 11. 12. Vánoční koncert Petry Janů 
předprodej v infocentru, pořádá Spolek Zvonek

 Cvičení
Sportovní hala
 Pondělí 18.30 – 20.00 ASPV ženy (Maděry-
čová)
 Úterý 20.00 – 21.30 ASPV muži (Čech)
 Čtvrtek 19.00 – 20.00 ASPV ženy (Balšanová)

ZŠ Vlára (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, posilová-
ní, uvolňování 
 Středa 16.15 Cvičení rodičů a dětí ve věku 
2 – 6 let (Hubíková)
 Čtvrtek 18.30 – 19.30 Cvičení pro ženy
(MUDr. Turčínková)

Cvičení na DDM Slavičín
lektorka Pavla Jonášková – Funkční trénink:
 Pondělí  17.30 – 18.30
 Úterý 17.15 – 18.15; 19.00 – 20.00
 Čtvrtek 17.15 – 18.15; 19.00 – 20.00
lektorka Denisa Balšánová – Jemná Hatha jóga:
 úterý 17.30 – 19.00


