
11
ročník 46

Listopad 2022

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastu-
pitelstva města Slavičín, které proběhlo 24.  říj-
na 2022, byl zastupiteli zvolen starostou měs-
ta Slavičín Tomáš Chmela (PROBUDÍME SLAVI-
ČÍN), který tak bude pokračovat ve výkonu funk-
ce z minulého volebního období. Obdobně dopad-
la i volba místostarosty, kdy zastupitelé do  této 
funkce zvolili dosavadní místostarostku Moniku 
Hubíkovou (ANO 2011). Radními města se kromě 
starosty a místostarostky stali Petr Čechmánek 

(ANO 2011), Ivana Fojtíková (KDU-ČSL),
Karel Humpola (PROBUDÍME SLAVIČÍN), Martin 
Procházka (ANO 2011) a  Martin Viceník (PRO-
BUDÍME SLAVIČÍN). Radniční koalici tvoří vo-
lební strany PROBUDÍME SLAVIČÍN, ANO 2011,
KDU-ČSL a SLAVIČÍN 2018 – SNK.

Zastupitelstvo dále zřídilo fi nanční výbor, do je-
hož čela byl zvolen Michal Švach (ANO 2011),
a  kontrolní výbor s  předsedou Janem Jordá-
nem (Demokraté pro Slavičín). Současně rozhod-

lo o  zřízení osadních výborů v místních částech 
Divnice, Hrádek na  Vl. dráze a  Nevšová, jejichž 
členy zvolí občané těchto místních částí.

Přejeme všem zastupitelům mnoho sil, aby 
svou funkci vykonávali v  souladu se slibem, kte-
rý složili všichni přítomní zastupitelé, tj. že svou 
funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu měs-
ta Slavičín a jeho občanů a řídit se Ústavou a zá-
kony České republiky.

 Luděk Latinák, tajemník
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Apetýt na cestách dorazí do Slavičína
Živá verze oblíbeného rozhlasového pořadu se vrací na podium slavičínské Sokolovny.

Moderátor a rozhlasový redaktor Jiří Kokmotos, který v současné době pracuje jako vedoucí 
programu Českého rozhlasu Brno, si na pomoc přizval své kolegyně – redaktorky Jarku Vy-
koupilovou a Janu Kobylinskou, a diváci se tak mohou opět těšit na večer plný humorných
historek ze zákulisí rozhlasového vysílání.

Zvláštními hosty večera budou populární zpěvák Standa Hložek a také bývalá moderátor-
ka Českého rozhlasu Zlín Věra Hotařová.

Právě Standa Hložek obohatí příjemné vyprávění několika lidovými písničkami. V nově
opraveném sále Sokolovny bude otevřen bufet, a návštěvníci tak mohou využít drobného ob-
čerstvení.

Součástí pořadu bude i vystoupení cimbálové muziky Ohnica z Uherského Hradiště pod
vedením Mgr. Jana Káčera s primášem Stanislavem Mudrákem, která na závěr večera ode-
hraje hodinový koncert.

Zábavná show Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín se uskuteční ve středu 
9. listopadu od 18 hodin v sále Sokolovny. Vstupné je 100 Kč, předprodej vstupenek probí-
há v Městském infocentru Slavičín.

Městská knihovna Slavičín

Zastupitelé zvolili nové vedení města
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Byty pro mladé rodiny, to je priorita měs-
ta Slavičín do dalších let. Proto město zača-
lo s rekonstrukcí zchátralého hotelu Slavičan, 
kde vznikne místo hotelových pokojů osmnáct 
startovacích bytů (1kk-3kk) od 27m2 do 80 m2.
Navržená rekonstrukce dle studie architekta 
Ondřeje Zámečníka spočívá v dostavbě jedno-
ho patra, čímž vznikne suterén a zvýšené pří-
zemí s obchodně-kancelářským využitím a prv-

Na hotelu Slavičan se začalo s rekonstrukcí, výsledek přinese 18 bytů

ní, druhé a dostavěné třetí patro s byty. Počí-
tá se také s tím, že si město ponechá zhruba
čtyři  hotelové pokoje pro potřeby nouzového
ubytování. Výsledkem rekonstrukce, která potr-
vá rok, bude moderní polyfunkční dům. Stavbu
provádí Manag a. s. Zlín a její cena je 42,3 milio-
nů korun bez DPH. Zatím se není možné hlásit
jako zájemci pro nové bydlení, protože se ješ-
tě netvoří pořadník. Možnost přihlásit se bude

s dostatečným předstihem oznámena ve Slavi-
čínském zpravodaji, na webu a sociálních sítích 
města. Lokalita bývalého hotelu Slavičan, slou-
žícího především k obchodním účelům, se pro
bydlení mladých přímo nabízí. Základní škola
Malé Pole je hned vedlejší budovou, naproti je 
pak Dům dětí a mládeže a blízko je i autobuso-
vá zastávka a mateřská školka. 

 (šim)

V Divnicích vzniká nové zázemí ambulantních služeb Charity Slavičín
Dne 17. října byla zahájena stavba den-

ního stacionáře Charity Slavičín v  Divni-
cích. Dílu požehnal Mons. Vitásek, pre-
zident Arcidiecézní charity Olomouc
(na  fotce uprostřed). Poklepání základní-
ho kamene se zúčastnila také Milena To-
mánková, ředitelka Charity Slavičín, sta-
rosta města Tomáš Chmela či slavičínský 
kněz Marian Dej. Zahájili stavbu nového 
zázemí Charity Slavičín v pasivním ener-
getickém standardu, které nabídne kromě
úsporného provozu v moderních prosto-
rách i bezbariérový přístup.

Tato nová budova bude sloužit jako zá-
zemí pro poskytování sociálních služeb 
střediska Denní centrum Maják a  vznik-
ne zde rovněž Sociálně terapeutická dílna. 
Realizací stavby se významně zvýší kvali-
ta poskytování sociálních služeb ze stra-
ny Charity Slavičín, které doposud chyběly 

PODĚKOVÁNÍ
Podpora Zlínského kraje

Charita Slavičín děkuje Zlínskému kraji 
za poskytnutí fi nanční podpory v  roce 2022 
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostup-
nosti sociálních služeb, k zajištění priorit sociál-
ních služeb a  pro sociální služby na  území 
Zlínského kraje. Tato dotace přispěla k provo-
zu sociálních služeb Charity Slavičín: Charitní 
pečovatelská služba Slavičín, Charitní pečo-

vhodné prostory pro rozvoj a bezpečné provo-
zování služby. Pracoviště Denního centra Ma-
ják sídlí v DPS v Hrádku, a také sociální služba
Sociálně terapeutická dílna Slavičín v současné
době nedisponuje potřebným zázemím. Proto
nyní sídlí v pronajatých prostorách v obci Štít-
ná nad Vláří.

Díky novostavbě budovy v  pasivním ener-
getickém standardu vznikne nové, dostatečně
velké zázemí, které umožní citlivě rozdělit pro-
story pro poskytování služeb a vytvoří vhodné
prostorové podmínky pro klienty i pro pracov-
níky. Bezbariérovost nově vzniklého prostře-
dí značně usnadní poskytování sociálních slu-
žeb, jelikož právě klienti z těchto cílových sku-
pin jsou často pohybově omezeni a díky bez-
bariérovosti celého centra tak pro ně budou
sociální služby snáze dostupné. Nově vybudo-
vané zázemí by mělo být hotovo do října 2023.
 (šim)

vatelská služba Štítná nad Vláří, Denní centrum 
Maják Slavičín, Sociálně terapeutická dílna Sla-
vičín, Osobní asistence Slavičín.

Charita Slavičín děkuje
Charita Slavičín vyjadřuje poděkování obcím 

Štítná nad Vláří – Popov, Slopné, Rudimov, Li-
pová, Pozlovice a Vlachovice za fi nanční pod-
poru, kterou poskytly Charitě Slavičín na  reali-
zaci sociálních služeb v roce 2022. Dále děku-
jeme všem dárcům a sponzorům, kteří v roce 
2022 podpořili činnost organizace. Děkujeme, 

že pomáháte s námi.
Podpora města Slavičín

Charita Slavičín děkuje za  dotaci, kterou 
přispělo z rozpočtu město Slavičín na provoz 
sociálních služeb v roce 2022: Charitní pečo-
vatelská služba Slavičín, Denní centrum Ma-
ják Slavičín, Sociálně terapeutická dílna Slavi-
čín a Osobní asistence Slavičín.

Podpora města Valašské Klobouky
Charita Slavičín vyjadřuje poděkování měs-

tu Valašské Klobouky za  fi nanční podporu, 
kterou poskytlo Charitě Slavičín na  realizaci 
služby Osobní asistence v roce 2022.
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Voda nad zlato. Tak by se dal parafrázovat
název známé pohádky převedený do součas-
ných klimatologických poměrů. 

Pohádka by se dala točit u nás ve městě, kde
v listopadu začnou práce na vzniku několika
zádržných systémů na svedení dešťové vody z
městských objektů. Prosíme proto o trpělivost
se stavebními pracemi u těchto objektů: měst-
ský úřad, městská knihovna, ZŠ Slavičín a ko-
telna K3 na sídlišti Malé Pole. Právě nedaleko
kotelny je zahrádkářská kolonie obyvatel síd-
liště, kteří vodu budou moci využívat k zálivce 
svých záhonů.

Slavičín se tak zařadil v souladu s moderní-
mi trendy mezi města, která hledají možnosti, 
jak zvýšit svoji odolnost vůči klimatickým extré-
mům a jak lépe hospodařit s dešťovou vodou.

Cílem je zadržet vodu v místě, kde spadla. 
Součástí efektivního využití dešťových vod jsou
podzemní nebo nadzemní nádrže. 

V době deště se nádrže naplní a vodu z nich
lze zpětně využít později v době sucha. Může
být použita kdykoliv dle potřeby na zalévání ve-
řejné zeleně, na zvlhčování či úklid zpevněných
ploch, nebo může sloužit jako zásobárna vody
v případě požáru.

Ve městě tedy vzniknou čtyři podzemní aku-
mulační nádrže na dešťovou vodu u veřejných
objektů a budou z nich jímat vodu, která se 
pak využije na zálivku zeleně. Nádrže zachy-
tí dešťovou vodu o celkovém objemu téměř
60 tisíc litrů. Celkové projektové výdaje činí 
téměř 3,2 miliony korun, z nichž je hrazeno
2,49 milionu z evropské dotace Národního plá-
nu obnovy a zbylých 700 tisíc z rozpočtu měs-
ta.  (tz)

Město buduje zádržné 
nádrže na dešťovou vodu. 
Užitek z ní budou mít 
i zahrádkáři

Pivečkův lesopark a instalované sochy na-
vštívil každý z nás již několikrát, má s ním spo-
jené různé vzpomínky na dětská, zamilovaná
nebo na ta dospělácká léta. Někteří tyto so-
chy tvořili, jiným byly herní kulisou. Lesopark 
se během své historie měnil, „Pivečkův“ dome-
ček odvál čas, někteří vlci už museli být taky od-
straněni, ale Pivečkova myšlenka inspirativního 
místa pro setkávání i odpočinek zůstává. Aby 
tato myšlenka byla znovu oživena, město Sla-
vičín v letošním roce realizuje projekt „Pivečkův 
lesopark: moravsko-slovenská umělecká kři-
žovatka“, díky kterému se spojili studenti a pe-

Pivečkův lesopark inspiroval mladé umělce z obou 
stran hranice. Přibyly zde tři nové sochy

dagogové Střední umělecko-průmyslové školy 
Uherské Hradiště a Školy umeleckého priemys-
lu z Trenčína.

Na konci září tak měli v lesoparku studenti 
třídenní plenér (malování krajiny přímo v  teré-
nu, pozn. red.), který je seznámil s historií i sou-
časným stavem místa a především s osobnos-
tí i odkazem Jana Pivečky. Ač počasí úplně ne-
přálo a počátek akce propršel, v duchu Pivečko-
va hesla „Nikdy se nevzdávej“ vytvářeli svá díla, 
která budou ozdobou lesoparku i připravova-
né výstavy. Studenti i pedagogové byli prosto-
rem nadšení. „Vůbec jsem nevěděla, že za hra-

nicemi máme takový klenot, jakým je Slavičín 
i s lesoparkem a obuvnickou historií tvořenou
rodinou pana Pivečky,“ řekla trenčianská učitel-“
ka umění a módní návrhářka Lýdia Masár Po-
ulová ze Školy uměleckého priemyslu Trenčín.
„Přestože počasí bylo typicky podzimní, stu-
denti pracovali velmi svědomitě a celková at-
mosféra byla skvělá a pozitivní. Jsem ráda, že
studenti ze dvou různých škol, měst a dokon-
ce i zemí se mohli setkat a alespoň na chví-
li společně tvořit a poznat se,“ zhodnotila akci “
Eva Jančeková, slavičínská sochařka, která ple-
nér vedla. Z umělecké činnosti studentů vznik-
ly také tři sochy: betonová socha „Mezi stro-
my“, keramické „Srdce lesa“ a kamenná skulp-
tura „Zklidnění“. 

Díky projektu se podařilo také zvelebit někte-
rá již stávající díla a odfrézovat pařezy vzniklé
po loňských polomech. Dalším z výstupů bude 
chystaná výstava prací, publikace o Pivečkově
lesoparku a nové infocedule před touto volno-
časovou zónou.

Marian Moudřík, projektový manažer

Skvělá akce proběhla v sobotu 8. října na no-
vém parkourovém hřišti za  Sokolovnou. Slu-
níčko vylezlo přesně v  okamžik, kdy se roz-
jela akce, která měla být slavnostním otevře-
ním parkourového hřiště. Účast návštěvníků 
pro nás byla velmi příjemným překvapením. 
Děti ve věku od 5 do 15 let se zavěsily na nové
parkourové nářadí a  vydržely dvě hodiny bě-
hat a skákat pod vedením zkušeného závodní-
ka a trenéra Martina Chromčeka, který se svý-

Parkourové hřiště u Sokolovny je otevřeno

mi kamarády, členy Czech ParkourTeamu, do-
razil ze Zlína.

Jejich úvodní show plná salt a skvělých tri-
ků nenechala nikoho na pochybách, že to jsou 
skvělí sportovci. Pohodovou atmosféru dotvo-
řil svou hudbou DJ Muche. Věříme, že hřiště 
bude využívané a na příští rok plánujeme ně-
kolik podobných workshopů. Kluci z Gymnasti-
ky Zlín dokonce přislíbili dva příměstské tábo-
ry o  letních prázdninách, které budou zaměře-
né na parkour. Těšíme se s Vámi!

Monika Hubíková
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Sběrné dvory ve Slavičíně poskytují své služ-
by bezplatně. Abyste mohli zdarma odevzdat
odpad na  sběrném dvoře, musíte mít trvalé 
bydliště na  území města Slavičína (prokáže-
te se občanských průkazem obsluze sběrné-
ho dvora). Do sběrných dvorů nelze odevzdá-
vat úplně vše, což dá rozum.

Existují druhy odpadů, které mají sběrné dvo-
ry zakázány přebírat (namátkou se jedná o az-
best, dehet a v poslední době i pneumatiky). Po-
kud hodláte přivézt na sběrný dvůr „neobvyklý“
odpad, je dobré se předem informovat. Sběr-
né dvory slouží jako odkladiště odpadu, který 
by se nevešel nebo nepatří do běžných popel-
nic a kontejnerů.

V případě, že rekonstruujete byt nebo vyklí-
zíte rodinný dům, musíte si objednat a uhradit
vlastní kontejner na  tento odpad. Není možné
odevzdat takové množství odpadu na sběrném
dvoře a počítat s tím, že to za Vás uhradí město
Slavičín. Provoz sběrných dvorů je pokryt pou-
ze z části z poplatků za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci od občanů (poplatek 
za svoz a likvidaci směsného odpadu).

Platíme za vše, co spotřebováváme – vodu,
energii, nákup zboží, rekonstrukce bytu. Logic-
ky tak musíme platit i  za  to, co produkujeme
a o co se za nás musí někdo postarat. 

Odbor ŽPSM

Sběrný dvůr: 
je to zdarma, a le 
pozor na množství

Zhasíná se při odchodu
Zbytečně se nesvítí tam, kde nikdo není. Při od-
chodu z místnosti se zhasíná. Ročně tím spo-
třebujete o 55 kWh elektřiny méně.
Roční úspora: 482 Kč
Zapínání spotřebičů až při úplném naplnění
Myčka, pračka nebo třeba sušička se zapíná až 
ve chvíli, kdy je plná. Tím se šetří až 105 kWh
ročně.
Roční úspora: 1060 Kč
Vyšší teplota v lednici
Kombinovaná lednice je pravidelně odmrazo-
vána a teplota v lednici je nastavena na 5-7 °C. 
Díky tomu roční spotřeba klesá až o 100 kWh.
Roční úspora: 964 Kč
Vaření na odpovídající velikosti plotny
Rozdíl mezi velkou a malou plotnou může být 
až 1800 W. Při hodinovém vaření jednou týdně 
na malé místo velké plotně vzniká úspora zhru-
ba 94 kWh ročně. Také se zakrývá hrnec poklič-
kou, aby neunikalo teplo.
Roční úspora: 868 Kč
Sušák místo sušičky prádla
Prádlo schne na  sušáku namísto v  sušičce. 
Trvá to sice déle, ale nespotřebuje se při tom
žádná elektřina. Roční úspora energie je až 250 
kWh.

Roční úspora: 2410 Kč
Sprcha místo vany
Místo koupání se členové domácnosti spr-
chují. 4minutová sprcha je 3-4x úsporněj-
ší než napuštěná vana. Každodenní sprcha
místo vany ušetří až 900 kWh energie roč-
ně za osobu.
Roční úspora: 3128 Kč
Snížená teplota vytápění
Domácnost se zbytečně nepřetápí, obzvlášť
v noci, nebo když není nikdo doma. Teplota 
snížená o 3 °C snižuje spotřebu až o 2400
kWh ročně.
Roční úspora: 8342 Kč
Nižší teplota ohřevu vody
Voda se ohřívá na nižší teplotu 50 až 60 °C. 
Tím se spotřebuje až o  617 kWh energie 
ročně méně. Vyšší teplota zbytečně zvyšu-
je spotřebu.
Roční úspora: 2144 Kč
Mytí nádobí v myčce
Pro mytí nádobí se využívá myčka namísto 
mytí pod tekoucí vodou. Za ohřev vody se
tak ušetří až 470 kWh energie ročně.
Roční úspora: 1634 Kč
Měření spotřeby elektroniky
V  domácnosti se ví, která zařízení spotře-
bovávají nejvíce energie. Vypínají se ta, kte-
rá nemusí být v pohotovostním režimu. Do-
chází tak k roční úspoře 100 kWh.
Roční úspora: 964 Kč

Jak ušetřit energie? 
(rady z webových stránek 
www.zkrotimeenergie.cz)

Poškození třiadvaceti stromků na Šabatci už řeší policie
ny na Policii ČR.

Stromořadí ovocných dřevin je již nově vysa-
zeno, oplocenky opraveny. Bohužel se poško-
zené stromky nepodaří zachránit. A i přes ten-
to počin věříme, že se úmyslné poškození ne-
bude opakovat. 

Město Slavičín však plánuje v této lokalitě na-
istalovat fotopasti a zvýšit zde pravidelný moni-
toring. Uděláme vše proto, aby se pachatelé za
tyto své skutky zodpovídali. Proto Vás prosíme,
pokud zaznamenáte jakékoliv poškození nejen
stromků i mimo tuto lokalitu, hlaste to ihned na
Městský úřad Slavičín, odbor ŽPSM, nebo pří-
mo na Policii ČR.

Nebuďme lhostejní k vandalismu. Lidé, kteří 
tyto stromy poškozují, si zřejmě neuvědomují,
že páchají trestní čin. Hodnota těchto stromků
se pohybuje v řádech tisíců korun, ekologická a
morální hodnota je však nevyčíslitelná. Děkuje-
me Službám města Slavičína za okamžitou po-
moc při obnově tohoto stromořadí.

Odbor ŽPSM

Nevěřícnost, zoufalství, beznaděj. Tak by se 
daly popsat pocity při pohledu na výsledek po-
čínání vandalů v lokalitě nad Šabatcem u letiště 
ve Slavičíně, kde došlo k úmyslnému poškoze-
ní ovocných stromků, vysazených díky projektu 
„Slavičín – strom pro krajinu“. 

Z celkového počtu 60 ks bylo 23 ks odcizeno 
nebo zlomeno. Pachatel neváhal zničit i oplo-
cenky, aby své dílo dokonal. Nedaleko těchto 
stromků byla také úmyslně poškozena Vyhlíd-
ka sv. Kryštofa. Tato stavba vzešla z participa-
tivního rozpočtu města Slavičín a svým význa-
mem a umístěním se podobá božím mukám. 

Zde pachatelé museli vyvinout velké úsilí 
k rozbití dvou kusů horních, barevných, vitrážo-
vých oken. Oba tyto skutky byly ihned oznáme-

Město Slavičín Vás zve na
Energetický seminář 
pro občany
Úterý 29. 11. 2022, 17 h
Sokolovna Slavičín
Téma:
- EKIS - Energetická konzultační 
  a informační střediska (mobilní M-EKIS) 
- Jaké služby využít, co je třeba připravit, 
  příklady
- Jak EKIS kontaktovat
Vstup volný

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 9. 11.
plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 22. 11.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/
ks) 14. 11.

IluIluIluIll strstrtrstrrstračnačnaččnač í fí fíííí fí fooototooo
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Říjen se plnou parou rozjel v pra-
videlné činnosti DDM nejen v  jeho 
hlavní budově, ale i v elokovaných 

pracovištích a v  této souvislosti bychom také 
rádi upozornili, že ještě některé kroužky mají 
volná místa, patří mezi ně: Aerobik, Moder-
ní tance, Mini dance, Modelář I, II, Lego dup-
lo, Flétnička, Kytara, Hasiči a kroužek Turistika 
a příroda.

Říjnem se ale také rozjela v  tomto školním 
roce i nepravidelná činnost, tj. akce a aktivity, 
které nabízí DDM svým klientům, především 
však dětem školního věku, a  to vč. krátkodo-
bých i dlouhodobých prázdnin. 

A  co už přinesl tento první provozní měsíc 
svým klientům v oblasti nepravidelné činnosti?

Začátkem měsíce, v pátek 7. 10., se děti se-
šly v DDM, kde začínala první letošní akce pro 
děti Pohádkiáda 17. ročník. Velmi oblíbené 
dvoudenní pohádkové klání mělo velký ohlas 
a přihlásilo se 40 dětí, které aktivně a s rados-
tí plnily hádankový kvíz v knihovně i připrave-
né hry v DDM. Zpestřením pro děti bylo vystou-
pení pejska pod vedením paní Daniely Kuncové 
a večerní strašidelná stezka s hádankou a hle-
dáním odměny. Program byl nabitý a  všichni 
jsme si ho užili.

Tak jako každoročně v  tuto dobu jsme vy-
hlásili pro děti a  rodiče akci Dýňohraní a  dý-
ňová strašidýlka. Krásná akce s  podzimní te-
matikou se uskutečnila v pátek 14. 10. 2022. 
Děti si za pomocí rodičů vyrobily krásné dýňáč-
ky, které si mohly odnést domů, anebo vyzdo-
bit náš domeček. Po výrobě dýní si ještě všich-
ni prošli naši Halloweenskou stezku, kde muse-
ly děti plnit zadané úkoly. Samozřejmě nechy-
běla sladká tečka na zub, pro rodiče punč a pro 
každého dětského účastníka za krásné tvoření 
a odvahu při stezce odměna. Máme velkou ra-
dost, jelikož akce má rok od roku více účastní-
ků a naše motto „Kdo si hraje, nezlobí“ má stá-
le smysl. Akce byla fi nančně podpořena měs-
tem Slavičín.

V tomto měsíci si děti užily i své první prázd-
niny v tomto školním roce 26. – 27. 10. 2022. 
První prázdninový den byl nabídnut výlet do Va-
lašských Klobouk do kina, kde dětem promítli

Zprávičky z Domečku pro děti
novinku „Šoumen krokodýl.“ Veselý pohádkový
příběh měl velký úspěch.

Druhý prázdninový den jsme s dětmi navští-
vili Trampolínové centrum a dětský svět v Uher-
ském Hradišti. Oba prázdninové dny jsme si
s dětmi jak se patří užili a o zájemce na tyto ak-
tivity nebyla nouze, kapacita na oba dny byla
naplněna v rekordním čase do 24 hodin. V říjnu
také využívaly opět MŠ Slavičína své dopolední 
návštěvy k výukovým programům.

Listopad a  prosinec bude opět bohatý
na akce:

Jako vždy nebude chybět Mikuláš, který děti

obdaruje, ale to si necháme ještě pro sebe.
12. 11. chystáme akci pro rodiče a děti Zá-

vodí celá rodina, která se uskuteční v Orlovně 
ve Slavičíně. Začátek akce je ve 13.00 hodin od-
poledne. Soutěžní týmy se můžou těšit na zá-
bavné sportovní disciplíny, hezké ceny pro kaž-
dého účastníka a občerstvení.

16. 12. připravujeme adventní tvoření Baví 
se celá rodina - opět pro rodiče a děti, která
nám přiblíží vánoční čas a děti si můžou vyrobit
spoustu vánočních dekorací.

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

Poděkování
Mnohokrát děkujeme žákovské kapele ZU-

Šlechtěné tóny ze ZUŠ Slavičín a  triu ARS
ANIMAE, kteří vystoupili na Benefi čním kon-
certě k 25. výročí založení Nadace Jana Pi-
večky.

Zároveň děkujeme i panu Josefu Florešo-
vi, který nám připravil výstavu fotografi í o čin-

nosti naší nadace.
Výstava bude nainstalována v  Městské

knihovně, přijďte se podívat.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-

mocí různých kreativních technik Každé úte-
rý v 16:00 hodin v HORÁKOVĚ VILE – prv-
ní podlaží, informace na  tel. 777  913  782
a na facebooku: Dílna inspirace Slavičín
Plán aktivit na listopad:
Vánoční korálkování
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ZŠ Vlára Slavičín
Z tělocvičny až ke hvězdám

Dne 3. října se v  naší škole uskutečnil pro 
žáky 4. a 6. tříd zajímavý projektový den s ná-
zvem Sluneční soustava a Kosmická čísla. Bě-
hem něho zažili vesmírné dopoledne plné zají-
mavostí o sluneční soustavě, planetách a dal-
ších kosmických tělesech. Celý program pro-
bíhal ve speciálním nafouknutém stanu upro-
střed tělocvičny a  vedl ho odborný lektor 
Mgr. Petr Šášek. Uvnitř pak mohli žáci pozo-
rovat imitace vesmírné oblohy a  celého kos-
mu. Nechyběly ani informace o  vesmírných
milnících jako například první člověk v kosmu, 
na Měsíci a mnohé jiné. Mezi žáky i vyučujícími 
sklidil program veliký ohlas a nadšení. 

Projektového dne se zúčastnili všichni žáci 
zdarma. Byl hrazen z projektu Šablony III a pří-
spěvku ze Sdružení rodičů.

Mgr. Petr Malec

Žákovský parlament na Kopánkách
Barvami podzimu hýřila nová lokalita pro vý-

jezdní pobyt 31 žáků, členů žákovského parla-
mentu. Kopánky, kousek od  Mikulčina vrchu, 
byly ve dnech 13. – 14. října místem jejich vý-
jezdního pobytu.

Chvíle strávené uprostřed Bílých Karpat 
byly plné stmelovacích her, ale i plánování. Žá-
kům se povedlo navrhnout celou řadu akcí pro
své spolužáky. Parlament se intenzivně věno-
val vztahům mezi žáky ve škole. Zástupci tříd
také pracovali na nápadech, jak chytře vylepšit 
školu. V neposlední řadě si všichni zvolili radu 

parlamentu. Předsedou ŽP se stal Lukáš Fia-
la, místopředsedou pak Tomáš Luka, oba žáci
9. tříd. Všichni se shodli, že se jim v novém pro-
středí moc líbilo. Výjezdní pobyt žákovského
parlamentu splnil svůj účel.

Mgr. Petr Malec
Den stromů u páťáků

J. Sterling Morton nebyl žádný zahradník,
ale novinář. Svým nadšením dokázal strhnout
velké množství lidí, a tak se v roce 1872 zrodil
„The Arbor Day“ – Den stromů. Páťáci ZŠ Slavi-
čín-Vlára se rozhodli, že 19. října oslaví svátek
stromů podobně. Společně s panem ředitelem
zasadili před školou naši „školní“ lípu. Nové po-
znatky a zajímavé prezentace o stromech ten-
to den připravili a předávali páťákům žáci tří-
dy 8. A. Během zážitkového dopoledne všich-
ni s nadšením plnili připravené úkoly, těšili se
na kreativní podzimní tvoření, přírodovědné há-
danky i pohybové aktivity v přírodě.

Oslava Dne stromů se neobešla bez našeho 
již tradičního „Stromojarmarku“. Děkujeme také
všem ochotným rodičům. Díky nim si žáci po-
chutnávali na  výborných jablkových koláčích, 
které zapíjeli lipovým čajem nebo jablkovým 
moštem. Také chléb s povidly, kompoty, suše-
né ovoce, šťávy a plody byly výborné. Tento den
jsme si všichni krásně užili a těšíme se na další 
naše společné akce.

PaedDr. Bronislava Králíková



 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Poznávací zájezd studentů do Budapešti
Dne 27. 9. 2022 se třídy Sp a G3 zúčastni-

ly společenskohistorické exkurze do Budapeš-
ti. Dopolední program se odehrával ve středo-
věkém Budíně, kde studenti zhlédli památky
spojené s uherskými králi. Odpoledne se stu-
denti přesunuli na druhý břeh Dunaje do novo-
dobé Pešti. Tady měli možnost zhlédnout pan-
teon hrdinů, budovu parlamentu a  chrám sv. 
Štěpána. Celodenní exkurze přinesla studen-
tům nové poznatky o tomto krásném historic-
kém městě.

Velký úspěch našich mladých strojařů na Me-
zinárodním strojírenském veletrhu v Brně

V  rámci Mezinárodního strojírenského ve-
letrhu se uskutečnila soutěž mladých strojařů 
v  programování CNC obráběcích strojů. Naši 
školu reprezentovalo šest žáků 3. a 4. ročníku 
maturitního oboru Mechanik seřizovač. Žáci 
soutěžili ve dvou řídicích systémech. V systé-
mu FANUC soutěžil Martin Talaš. V  systému 
HEIDENHAIN Lukáš Fojtík, Tomáš Horalík, Mi-
chal Petráš, Václav Urbaník a Pavel Novák. Oba 
řídicí systémy naši žáci ovládli! Výsledky: FA-
NUC – 1. místo Martin Talaš, HEIDENHAIN – 
1. místo Lukáš Fojtík, 2. místo Tomáš Horalík.
Soutěžícím gratulujeme a moc děkujeme ne-
jenom za  reprezentaci školy, ale i celého Zlín-
ského kraje. Slavnostní předávání cen proběh-

ne v budově Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR v Praze.

Učíme žáky fi nanční gramotnost
Ve  třídě tercii je náplní výuky také fi nanční 

gramotnost. O  tom, jak jsou znalosti a  pově-
domí o  této oblasti důležité, se žáci dozvědě-
li na workshopu, který organizuje Česká ban-
kovní asociace. Témata, o kterých se žáci s lek-
torkou, paní Struhařovou, bavili, byla hodnota
peněz v době zvyšující se infl ace, rizika půjček,
spoření, ale také kyberbezpečnost.

Evropský den jazyků
Velké poděkování patří všem, kteří se oběta-

vě zapojili do příprav a uskutečnění Evropské-
ho dne jazyků na naší škole, který se uskutečnil
dne 30. 9. 2022 a měl letos připomenout slavné
vědecké osobnosti a jejich vynálezy.

Každé školské zařízení se na začátek škol-
ního roku pečlivě připravuje a jiné to nebylo ani 
v našich školkách. Ve všech třídách se měni-
la výzdoba, pracovalo se na  třídních vzdělá-
vacích programech, charakteristikách, aktua-
lizovalo se, měnilo a  kontrolovalo. Každým
rokem dochází k  inovacím, které se dotýkají 
nejen administrativy, chodu MŠ, ale i  rodičů.
Také byl proveden pečlivý úklid všech prostor
včetně dezinfekce a  rekonstrukce některých
šaten pro děti. Zapracovali jsme i na zkvalit-
nění možnosti využití moderních metod výuky
(internetové připojení, využití sweetboxu). Již
v září se rozběhly první výlety větších dětí (tří-
da Motýlků a Sluníček) například do environ-
mentálního centra v Hostětíně. Došlo k  tříd-
ním schůzkám, u nových dětí již informativní 
schůzky proběhly v závěru školního roku, aby
měli rodiče dostatečný časový prostor pro ře-
šení úkolů, které jsou s nástupem do školky 
spojeny. Navštívilo nás i přímo v MŠ divadlo
s krásnou pohádkou. V době, kdy vyjde tento
článek, budeme mít za sebou podzimní tvoře-
ní rodičů s dětmi a Drakiádu spojenou s opé-
káním špekáčků na  Hájenkách. Všichni pe-
dagogové již postupně chystají (s přihlédnu-
tím k  věkovému složení) další aktivity jako:
návštěvu Snoezelenu v  Rodinném a  mateř-
ském centru Slavičín, pečení ve Fér Kaffé Ve-
ronica, keramiku a další aktivity ve spoluprá-
ci s DDM Slavičín, návštěvu knihovny spoje-
nou se vzdělávacími programy. Jsme jako
vždy akční, snažíme se věřit, že nás již nebu-
de brzdit žádné velké omezení pohybu. Eko-
nomickým kleštím se však v dnešní době ne-
vyhne nikdo, proto si my všichni držme palce!
Končím vždy krátké ohlédnutí nějakým mot-
tem a dnes mi běží hlavou, jak vratká a nevy-
počitatelná je tato doba a s ní naše budouc-
nost. Proto, přátelé a lidé se srdcem i hlavou
otevřenou, zastavme se, usmějme se na sebe
a chyťme se za ruce, věnujme si společný čas
nebo myšlenku, pohlaďme svoje děti, dejme
jim cítit svou lásku.   Lea Frenzelová

Nohejbalový turnaj 
Dne 6. 10. 2022 proběhl již 18. ročník tradič-

ního turnaje v nohejbale, kterého se zúčastni-
ly školy ze Slavičína jak v kategorii ZŠ, tak v ka-
tegorii SŠ. V obou kategoriích zvítězili studenti
z Gymnázia Jana Pivečky. Turnaj proběhl v přá-
telské atmosféře.

Září v Mateřské 
škole Slavičín
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Vzpomínáme

Dne 5. listopadu 2022 vzpomeneme
1. smutný rok od chvíle, kdy nás navždy

opustil pan Vojtěch RUSEK. S láskou 
a úctou stále vzpomínají manželka, syno-

vé s rodinami a ostatní příbuzní.

Děkujeme touto cestou všem,
kteří přišli doprovodit pana 

Jaroslava STŘIHAVKU
p p

 na jeho poslední 
cestě. Zarmoucená rodina

Dne 21. listopadu 2022 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
Ivan MATYS. S úctou a láskou stále 

vzpomínají manželka s dcerou a ostat-
ní příbuzní. Kdo jste ho znali, vzpomeň-

te s námi.

Dne 10. listopadu 2022 si připomeneme
2. výročí úmrtí paní Ludmily DUFKOVÉ

p p
, 

která by se letos dožila 90 let. S láskou 
a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 27. listopadu 2022 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná dcera a sestra
Petra JANÁČKOVÁ z Hrádku. 

S láskou stále vzpomínají maminka, 
sestra Monika a bratr Ladislav s rodinou.

Dne 19. listopadu 2022
vzpomeneme 1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil můj manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Stanislav MLÍČKO
p

 z Petrůvky. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami

Dne 1. listopadu 2022 
vzpomeneme 25. výročí úmrtí 

pana Vincence OCELÍKA
ý

.
S láskou vzpomínají a za tichou

vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Dne 3. listopadu 2022 
si připomeneme nedožité

80. narozeniny pana 
Emila ADÁMKA z Petrůvky 

a 8. listopadu 2022 vzpomeneme
15. výročí úmrtí jeho manželky

Marie ADÁMKOVÉ
jj

.
S láskou a úctou stále vzpomínají děti 
s rodinami. „Kdo v srdci žije, neumírá…“

Dne 26. listopadu 2022 uplyne první 
smutný rok, kdy nás navždy opustil náš

drahý a milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan Bohuslav CARBOL. Za život na-

plněný láskou a prací děkují manželka,
syn a dcery s rodinami. Zůstáváš stále 

v našich srdcích a vzpomínkách, ani čas
nám nedá zapomenout. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

Dne 7. listopadu 2022 uplyne 1 smutný
rok, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
František ŽALEK. S láskou a úctou

vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 30. listopadu 2022 vzpomeneme 
nedožitých 95 let pana Josefa BORA

z Rudimova. Děkujeme za tichou vzpo-
mínku. S láskou a úctou vzpomínají man-

želka a děti s rodinami.

Dne 25. listopadu 2022 si připomeneme
1. smutné výročí od chvíle,

kdy nás navždy opustila paní
Marie RŮŽIČKOVÁ

y yy
. S láskou a úctou

vzpomínají a za tichou vzpomínku děku-
jí syn Milan a dcera Lenka, vnučky Leona 
a Aneta s rodinami a ostatní příbuzenstvo

Dne 17. listopadu 2022 si připomeneme
100 let od narození našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana učitele 

Bohumíra GOTTFRIEDA.
S úctou a láskou vzpomínají 

děti s rodinami.

Přichází období, kdy si s bolestí v srdci
připomínáme odchod našeho milovaného

Filipa UNZEITIGA. Rozdával radost,
plný nezkrotné energie, nadšený

sportovec a muzikant. Jeho kniha života
se náhle uzavřela 14. listopadu 2014 

v jeho 15 letech.
Vzpomínáme, FILDO!

.

V říjnu a prosinci letošního roku by 
pan Ludvík a paní k Barbora HRADILOVI

oslavili 100 let.
Vzpomínáme na ně s láskou

a nikdy nezapomeneme.
Snacha a vnoučata

Dne 11. listopadu 2022 uplyne 5 let
od úmrtí paní Marie ZEMÁNKOVÉ

p yy

z Hrádku a dne 14. března 2023 
si připomeneme její nedožité 85. narozeni-

ny. S láskou a úctou vzpomínají 
Laďka, Naďa a Darja s rodinami

NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Tomáš a Kateřina Vaculčíkovi – syn Ma-
tyáš
Aleš a Martina Ocelíkovi – syn Vojtěch

SŇATKY – ZÁŘÍ
Lukáš Fojtů a Eliška Miškaříková
Vladimír Zvonek a Petra Coganová
Pavel Šimoník a Eliška Fojtíková

g

David Mikšík a Ivana Fojtíková
Jan Dvořák a Marcela Gorecká
Josef Skřek a Darina Hladíková

ÚMRTÍ 
1. 9. 2022  Stanislav Mikšík, 83 let,

 Slavičín
5. 9. 2022  Marie Slováková, 82 let, 

 Petrůvka

Společenská kronika 6. 9. 2022  Ludmila Žáčková, 90 let, 
 Lipová

13. 9. 2022  Jaroslav Střihavka, 77 let, 
 Slavičín

14. 9. 2022  Marie Martinovská, 76 let, 
 Slavičín

22. 9. 2022  Igor Engelgardt, 47 let,
 Hrádek

25. 9. 2022  Marie Gbelcová, 90 let, 
 Bohuslavice

30. 9. 2022  Anděla Koutná, 90 let, 
 Nevšová

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a  uzavření manželství, dostavte se, 
prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na zá-
kladě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

Po odeznění covidu
jsme byli přijati oba

do slavičínské nemocnice. 
Chceme touto cestou 

poděkovat celému kolektivu 
nemocnice a panu primáři

MUDr. Palkovskému 
za velmi dobrou péči 

po celou dobu pobytu.
Manželé Šeděnkovi

Poděkování
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Jako jediný československý stíhací pilot bo-
jující ve druhé světové válce se stal Josef Steh-
lík stíhacím esem tří front. Na nebi Francie, Vel-
ké Británie a Slovenska dosáhl 10 sestřelených 
letounů jistě, 3 sestřelil pravděpodobně a 1 le-
toun poškodil.

Josef Stehlík není slavičínským rodákem, na-
rodil se 26. března 1915 v Pikárci u Žďáru nad 
Sázavou. Jeho otec, lesní hajný, chtěl, aby Pe-
pík byl jeho pokračovatelem, ale syn upřednost-
nil vyučení v oboru soustružník kovů a elektro-
mechanik. Přitahovala jej vůně leteckého ben-
zinu. Dobrovolně se přihlásil k leteckému výcvi-
ku, který zahájil u 83. letky 5. těžkého bombar-
dovacího pluku v Brně roku 1935. Velmi dobře 
zvládl kurz leteckých mechaniků a základní pi-
lotní výcvik.

U  leteckého pluku č. 1 v  Praze absolvoval 
v  letech 1936–1937 pilotní a poddůstojnickou 
školu. Po ukončení základního a pokračovací-
ho kurzu odešel do stíhací školy v Hradci Krá-

lové. Po  jejím absolutoriu byl dne 15. červen-
ce 1937 zařazen k 39. stíhací letce v hodnos-
ti svobodníka. 

V  roce 1938 byl povýšen do hodnosti četa-
ře a  zároveň jmenován polním pilotem. Pů-
sobil jako instruktor v pilotní škole na Sloven-
sku. Nejdříve ve Spišské Nové Vsi a až do 14.
března 1939 v  Piešťanech. Na  pokyn Svazu
letců se pokusil 
odejít do  zahrani-
čí, ale první pokus 
se mu nezdařil. Až 
za podpory ostrav-
ských železničářů, 
schovaný pod uh-
lím, se v nákladním 
vlaku dostal do Polska. Zde podepsal závazek
do Cizinecké legie a odplul do Francie. Po za-
hájení války nastoupil k přeškolení v Chartres,
ve středisku pro stíhací piloty. Dne 2. prosince
1939 zasáhl s jednotkou GC III/3 do leteckých
bojů na západní frontě. 

Odlétal 66 operačních hodin a sestřelil 6 le-
tounů jistě a jeden pravděpodobně.

Po  porážce Francie patřil ve  Velké Britá-
nii k zakládajícím členům 312. perutě RAF. V le-
teckých soubojích nad Albionem i nad okupo-
vanou Evropou si připsal 2 jistě sestřelené ne-
přátelské letouny, 2 pravděpodobně sestřelené
a 1 poškozený.

Od  podzimu 1941 začala  neméně slavná
kapitola jeho pilotního řemesla – působil jako
učitel létání. V Kanadě úspěšně předával své
bohaté bojové zkušenosti celé řadě pilotních
žáků, z nichž nejúspěšnějším se stal Otto Smik,
nejlepší čs. stíhač slovenské národnosti slou-
žící v RAF.

Od dubna 1943 se znovu vrátil k operační-
mu létání se svou 312. perutí, ale dalších se-
střelů už v  řadách RAF nedosáhl. Dobrovolně
se přihlásil k nasazení na východní frontu, kam
pod velením štábního kapitána Františka Fajt-

la odplul v únoru 1944. Zde už se jako nadpo-
ručík stal velitelem 1. letky 1. čs. samostatné-
ho stíhacího pluku v SSSR. Po přeletu celého
pluku na pomoc SNP velel Josef Stehlík pře-
padové skupině osmi letounů, která provedla 
úspěšný útok na piešťanské letiště. V leteckých 
soubojích pilot Stehlík sestřelil 2 německé le-
touny, prováděl útoky na pozemní cíle a mobil-
ní techniku nepřítele, významně podporoval pě-
chotu v bojích u Banské Štiavnice. Po potlače-
ní SNP odletěl do Rumunska. Poté byl odvelen 
ke 2. čs. stíhacímu pluku a zařazen do funkce

zástupce velitele
pluku. Po  ukon-
čení války při-
vedl 12. května 
1945 2. čs. stíha-
cí pluk do Prahy.
V hodnosti štáb-
ního kapitána

pomáhal budovat vojenskou leteckou akade-
mii v Hradci Králové. Jeho radost z létání však
netrvala dlouho.

Po  roce 1948 byl propuštěn z armády, zba-
ven důstojnické hodnosti a uvězněn v pověst-
ném „Domečku“ na  Hradčanech. Pro nedo-
statek důkazů byl po  osmi měsících propuš-
těn. Mohl pracovat pouze v dělnických profe-
sích. Podařilo se mu získat místo řidiče sanit-
ky v Lázních Jeseník. V roce 1968 byl částeč-
ně rehabilitován.

Občanem našeho města se Josef Stehlík 
stal dne 9. srpna 1971. V roce 1990 byl plně re-
habilitován, byla mu vrácena důstojnická hod-
nost s povýšením na plukovníka letectva v zá-
loze.  Dne 8. května 1991 mu byl udělen řád
M. R. Štefánika. Pro nemoc si jej však z rukou 
prezidenta republiky Václava Havla převzít ne-
mohl. Plukovník ve výslužbě Josef Stehlík ze-
mřel dne 30. května 1991 ve  Slavičíně. Dnes
jsou jeho ostatky uloženy v  rodinné hrobce
v nedalekém Bratřejově.

PhDr. Ladislav Slámečka

Připravuje se 
kalendář na rok 2023

Za  poslední roky už se stalo tradicí, že 
město Slavičín vydává stolní obrazový ka-
lendář. Kalendář na rok 2023 bude obsaho-
vat reprodukce maleb i kreseb různých zá-
koutí Slavičína hned několika výtvarníků, 
mimo jiné i  Jaroslava Jeřábka, Františka 
Slováka či Alexandra Viktorina.

Slavnostní křest kalendáře proběhne 
v pátek 2. prosince při Rozsvícení vánoční-
ho stromu, k zakoupení bude v Městském 
infocentru Slavičín a Městské knihovně Sla-
vičín. Zájemce o větší počet kusů kalendá-
řů prosíme, aby si je objednali co nejdříve 
v městském infocentru (tel. 577  342  251,
pfeiferova@mesto-slavicin.cz).

Věříme, že i  tentokrát se kalendář stane 
vítaným vánočním dárkem nejen pro míst-
ní patrioty, ale také pro pamětníky a přízniv-
ce města žijící mimo Slavičín.  (jip)

Plukovník Josef Stehlík, eso tří front, 
byl navržen na státní vyznamenání

Článek zveřejňujeme kvůli možnému ocenění pana plu-
kovníka Stehlíka z rukou prezidenta republiky. 
Starosta města Slavičín písemně právě tohoto význam-
ného občana na ocenění in memoriam navrhl a dlouho-
době se jeho památku snaží připomínat (například loni 
pořádaným Leteckým dnem.)

UctUUcUctUctUctUctUctUcUU ěěněněnínněníěěněně  pa památmátky ky y JosJoseeeefae  StStStS ehlehlhlee líkaaíkík uu u papampampamětnnně í dí deskky ny nnnnna da da da doměomě v  v uliuuliuliu cicici K. K. K. VysVysVysVysVyssssysystrčtrčtrčtrčtrčtrčtrčtrttttrčt ilalailaaaililila čp čp čp čpčpčp. 3. 333. 3333. 314.14.144.44.4.444
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V pátek 30. září se uskutečnil ve slavičínské 
Sokolovně koncert Pěveckého sboru Canta-
re, který si tímto připomněl 22 let od založení 
a působení na amatérské hudební scéně. Proto 
mně dovolte malé ohlédnutí za touto etapou ži-
vota zpěváků a hudebníků.

Když jsem v září roku 2000 zakládala při ZUŠ 
Slavičín tento pěvecký sbor, měla jsem oba-
vy, zda na moji výzvu vůbec někdo uslyší. O to 
více mě nadchlo a povzbudilo, že během měsí-
ce se sešla velká skupina zapálených mladých 
lidí a již v prosinci toho roku jsme provedli prv-
ní veřejný vánoční koncert v  kostele ve Slavi-
číně. Zazněla Vánoční mše „Hej mistře“ a vel-
ký úspěch byl motivující nejen pro mě, ale také 
zpěváky. Od té doby probíhají vánoční i jiné kon-
certy každoročně, jejich úroveň se zvyšuje a ná-
vštěvnost posluchačů bývá tak velká, že čas-
to provádíme dvě nastudování za sebou, aby-
chom uspokojili všechny naše příznivce. Po-
řádání koncertů bývá pro nás náročné jak pří-
pravou skladeb, které nacvičujeme, tak také or-
ganizačně. Avšak atmosféra a nadšené děkov-
né ovace publika nám stále dokazují, že hud-
ba, kterou s láskou přinášíme našim poslucha-
čům, je oslovuje, naplňuje pokojem a  radostí, 
a to opravdu stojí za to!

Během našeho působení jsme velmi často
spolupracovali s  velkým množstvím profesio-
nálních zpěváků a hudebníků, vzpomeňme só-
listy z Brna, Olomouce, Kroměříže a orchestry 
obsazené hudebníky z míst po celé republice. 
Nesmírně si vážím např. hráčů Filharmonie Bo-
huslava Martinů Zlín, kteří nikdy neodmítli mé 
pozvání a velmi ochotně spolupracovali s námi 
amatéry. Při oslavách našeho desátého výro-
čí to byl zase studentský orchestr Konzervato-
ře Kroměříž se sólisty Moravského divadla Olo-
mouc, se kterými jsme nastudovali a proved-
li Dvořákovo Te Deum, což si troufám zpětně 
hodnotit jako nejnáročnější a velmi zdařilé vy-
stoupení sboru Cantare. Tento koncert jsme
dokonce opakovali v kostele sv. Mořice v Kro-

Pěvecký sbor Cantare na prahu třetí dekády své existence

měříži. Ale nesmím vynechat další a další kon-
certy, kde zazněly také krásné vánoční skladby
A. Vivaldiho, J. Pavlici či L. Fišera, které jsme
nastudovali a  provedli za  doprovodu různých
orchestrů.

Vedle toho však nesmím zapomínat na bý-
valé žáky slavičínské ZUŠ a  studenty konzer-
vatoří, kteří se vždy také s ochotou a nadšením
zapojili do  nácviku především těchto vánoč-
ních koncertů. Nemalá byla dřívější spoluprá-
ce s dětským sborem Tučňáci, malí zpěváčci
vnesli do společného zpívání vždy něco navíc,
takové to andělské, a přitom roztomilé zpívání. 

Od roku 2016 sbor Cantare existuje jako sa-
mostatný spolek. Je to kolektiv mladě smýšle-
jících lidí a  tomu také odpovídá velmi rozma-
nitý hudební repertoár. Provádíme často kon-
certy s tzv. odlehčeným repertoárem, což jsou

energické spirituály či pohodové populární 
skladby či písně. A v tomto duchu jsme několi-
krát reprezentovali naše město a republiku do-
konce v zahraničí na  festivalech hudby ve vý-
znamných městech v  Itálii. Jako sbormistry-
ně si troufám říct, že naše zpívání se setkává
s velkým úspěchem, což také dokazují Zlaté di-
plomy od poroty. Dobře vybraný a s preciznos-
tí a  radostí předvedený repertoár vyvolal čas-
to velké ovace od účinkujících z  jiných dalších
zemí. A pro nás zpěváky jsou právě tyto chví-
le nezapomenutelné a  je to ta největší odmě-
na za naši práci.

Ráda bych také poděkovala i všem bývalým 
zpěvákům. Také oni měli v určitém období své
důležité místo v Cantare a v té době tvořili ko-
lektiv zpěváků, který vždy byl a je stále úžasný.
A mám velkou radost, že současný kolektiv na-
šeho sboru tvoří spousta mladých a talentova-
ných zpěváků a hudebníků, což jste mohli vidět
a slyšet v našem posledním koncertě, kterým
jsme oslavili 22 let od  založení. Po utlumené
covidové době nám bylo dopřáno si opět před
slavičínským publikem s  chutí zazpívat, ten-
tokrát trochu neobvykle – uvolněně, s populá-
rem za doprovodu kytar a bicích. A že to zafun-
govalo, to jsme viděli při závěrečném potlesku
ve stoje v zaplněném sále Sokolovny. Snad se
nám podaří i nadále tvořit nové a zajímavé kon-
certy.

A  dovolte mně poděkovat městu Slavičín
za poskytování fi nanční podpory, což umožní 
provádět hudební akce většího rozsahu. Velmi
si této podpory vážíme a mnohokrát děkujeme.
Tak na závěr mého stručného ohlédnutí děku-
ji vám, zpěváci a hudebníci Cantare – za Vaši
obětavost a  trpělivost, za hodiny a hodiny ná-
cviku, a hlavně za Vaši lásku k hudbě, bez toho
by náš milý kolektiv vůbec nevznikl.

Anna Frajtová, sbormistryně PS Cantare

Poděkování  Přátelé z lásky, z. s., který sdružuje rodiny s handicapovanou osobou, děkuje měs-
tu Slavičín za dotace, které jsme využili na uskutečnění třídenního rekondičního pobytu v hotelu Mesit 
v Horní Bečvě a poznávacího dne, kde jsme navštívili zámek a přilehlou zahradu v Bučovicích, papouščí 
zoologickou zahradu v Bošovicích a areál Bukovanského mlýna s jeho velmi zajímavým okolím.

Pro všechny zúčastněné jsou tyto akce vždy povzbuzením a zpříjemněním jejich ne vždy lehkých ži-
votních příběhů. Poděkování patří také našim sponzorům, kteří nás již několik let fi nančně podporují. 
Díky nim můžeme tyto akce realizovat. Jmenovitě se jedná o ČSŽ Slavičín, Mechanizační služby s.r.o. 
Bojkovice a SM FLEX s.r.o.
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V neděli 9. října se za krásného podzimního 
počasí uskutečnil v Divnicích 3. ročník pétan-

3. ročník Pétanquového turnaje v Divnicích

quového turnaje. Organizátory turnaje byl míst-
ní klub seniorů ve spolupráci s osadním výbo-

Dne 23. srpna 2022 proběhly oslavy 120.
výročí sboru dobrovolných hasičů v  Hrád-
ku. V  rámci těchto oslav SDH Hrádek převza-
lo od města Slavičín novou hasičkou zbrojnici, 
která byla slavnostně vysvěcena při mši svaté, 
kterou vedl Mons. Marián Dej. Po slavnostním 
položení věnců proběhly ukázky hasičské tech-

Oslavy 120. výročí založení SDH Hrádek

Ferda Mravenec 
v Nevšové

rem. Turnaje se účastnilo 7 týmů, kdy pozvání 
přijaly i přespolní týmy Diaklub Slavičín, Kabr-
ňáci z Nevšové a tým městského úřadu pod ve-
dením Moniky Hubíkové.

V  turnaji se utkaly všechny týmy postupně
mezi sebou. Bylo k vidění spousta těsných sou-
bojů, ale hlavně bylo odpoledne plné zábavy na-
příč věkovými generacemi. Z vítězství se nako-
nec radoval tým pořádajícího senior klubu Div-
nice, kdy pouze na body porazili tým osadního
výboru Divnice. Třetí místo obsadil tým Kabrňá-
ků z Nevšové.

Poděkování mimo jiné patří městu Slavičín,
které tuto akci fi nančně podpořilo, dále Pohos-
tinství Jana a  také Monice Hubíkové, kteří se
sponzorsky také podíleli.

Za OV Štěpán Satin

niky. Po celý den hrála dechová hudba Chabo-
vienka a večer k tanci zahrál DJ Zdenda. I přes
počáteční nepřízeň počasí se na akci přišlo po-
dívat hodně návštěvníků. Tímto bychom chtě-
li poděkovat všem sponzorům a městu Slavi-
čín za podporu.

SDH Hrádek

V  sobotu 8. října se uskutečnil v  Divnicích
u hasičárny 2. ročník Jablečného dne. Stejně
jako v loňském prvním ročníku bylo i nyní hlav-
ním bodem programu moštování připravených 
jablek.

Místní děti opět pomohly v dopoledních ho-
dinách nasbírat jablka a  i s dalšími příspěvky
bylo k dispozici celkem 16 pytlů jablek.

Práce byla rozdělena na mytí jablek, šrotová-
ní a následné lisování, kterého se aktivně účast-
nily i děti. Lisování bylo zahájeno kolem 14. ho-
diny a vzhledem k množství surovin končilo až 
za tmy kolem 19 hodin.

Jako doplňkový program bylo letos zvole-
no smažení bramboráků s různými příchutěmi. 
Za přípravu těsta pro bramboráky děkujeme Li-
borovi Malaníkovi. K dispozici tak byly brambo-
ráky klasické, ale také se zelím, slaninou nebo
z červené řepy. I když to na první pohled nevy-
padá, že moštování se smažením bramboráků 
jde dohromady, nedošlo naštěstí během celé-
ho odpoledne k žádné nehodě a ani paní hos-
podská neměla s úklidem žádné větší starosti.

Nakonec si spousta návštěvníků na  mís-
tě pochutnala na  čerstvém moštu, ochutnala 
různé bramboráky a také další pochutiny, které 
byly připraveny k občerstvení od místních oby-
vatel.

Poděkování patří městu Slavičín, které tuto
akci fi nančně podpořilo a  dále všem zúčast-
něným dobrovolníkům, do  práce zapáleným 
dětem, Pohostinství Jana, Liborovi Malaníkovi
a fi rmě VALENTA-KOVO, s.r.o. 

Za OV Štěpán Satin

Jablečný den 
v Divnicích

V neděli 16. října 2022 v sále kultur-
ního domu v Nevšové proběhlo před-
stavení divadla SemTamFór ze Slavičí-
na, a  to pohádka pro děti Ferda Mra-
venec v  cizích službách. Herci Aneta
a  Jan Julínkovi předvedli moc pěkné
divadlo, děti dokázali zaujmout svým 
pěkným vystoupením s  různými pře-
vleky. Toto moderní pojetí pohádky
podle známé knihy Ondřeje Sekory za-
ujalo i dospělé diváky. Škoda jen, že ne-
přišlo více dětí.

Děkujeme hercům za  jejich snahu
a také městu Slavičín za fi nanční pod-
poru.

Věra Andersová
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9. listopadu od 17:30 
ve Fér Kaffé Veronica:
Bylinkový podvečer – 
Jak posílit plíce 
a získat energii? 
Bylinkové povídání s Katkou Černou 
ze Žítkové

Osadní výbor Hrádek Vás srdečně 
zve na akci 

HODOVÁ ZÁBAVA
Sobota 12. 11. 2022 od 19 hodin 
v Sportbaru v Hrádku. Akci fi nančně pod-
pořilo město Slavičín

Městské infocentrum Slavičín Vás zve
Josef Floreš: Fotografoval 
jsem anglického krále
Výstava fotografi í z návštěvy
prince Charlese v Hostětíně
Listopad 2022
Každý všední den 9 – 11, 13 – 16 h,
vstup volný

Osadní výbor Divnice a SDH Divnice Vás zvou na tradiční

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v sobotu 3. 12. 2022 od 17 hodin 
u místního pohostinství 

pro návštěvníky připraven 
svařák a tradiční 
zabijačkové pochoutky. 
Akce je fi nančně 
podpořena městem 
Slavičín
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sobota 5. 11. v 10.15 hodin
muži FC TVD Slavičín vs. 
SFK ELKO Holešov – 
dohrávané utkání ze 16. 10.

Program domácích 
mistrovských 
utkání FC TVD Slavičín:

– 

Multismyslové a relaxační centrum 
SNOEZELEN SLAVIČÍN
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, www.mcslavicin.cz

Rehabilitační a rekondiční program pro osoby se zdravotním postižením
Pro děti a dospělé
Speciálně připravené lekce ve Snoezelenu pod vedením fyzioterapeutky
Simony Goňové. Více informací na tel. 731 870 221
Program je zdarma a je fi nancován ze Sociálního fondu ZK

Rehabilitační a rekondiční program pro SENIORY
Čtvrtek 10:30 hodin
Aktivita zaměřená na  relaxaci a  regeneraci organismu, tréning paměti, de-
chové a  meditační prvky, využití pomůcek. Speciálně připravené lekce 
ve Snoezelenu pod vedením fyzioterapeutky Simony Goňové. 
Přihlášky na tel. 731 870 221.  Cena 20 Kč
Projekt je fi nancován ze Sociálního fondu ZK a města Slavičín

Rockeři pomáhají
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zú-

častnili naší Rockové benefi ce a přispěli jakou-
koliv částkou na nemocného Štěpánka a  jeho 
rodinu. Další dík patří kapelám Jozefove kone
a  Forever Rock, které vystoupily bez nároku 
na honorář, a všem lidičkám, kteří nám pomoh-
li jakýmkoli způsobem, aby akce zdárně pro-
běhla. Děkujeme městu Slavičín za propagaci 
a pronájem Sokolovny. Vybranou částku jsme 
trochu zakulatili a je z ní krásných 30 000 Kč + 
10 € k  tomu. Ještě jednou vám všem děkuje-
me.  Vaši Oceloti

Naši kapři jsou jak vepři
PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
21. – 22. 12. 2020 od 7:00
do vyprodání zásob
Slavičín, ul. Osvobození (u Sokolovny)
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 Pravidelné lekce dle rozvrhu
 Navazující kurzy: 5 lekcí jógy pro věčné začátečníky – vždy v pátek 
od 18:00, začíná 4. 11.
 Víkendové akce v ZENu: Jóga nidra – sobota 12. 11., Kurz Reiki 
2. stupně – Chuden – sobota 26. 11.
NOVINKA: Spustili jsme pro vás ONLINE ZEN!

Nemůžete přijít osobně k nám do studia? Přidejte se na naši strán-
ku www.patreon.com/yogastudiozen a získejte přístup k 25 jógovým 
videím různého zaměření (včetně vedených relaxací nebo jógy pro tě-
hotné) v podání vašich oblíbených ZENových lektorek. Každý měsíc bu-
dou přibývat další 4 videa a vy tak s námi můžete zenovat v pohodlí 
vašeho domova kdykoli se vám bude chtít! Více informací a rezervace 
na www.yogastudiozen.cz

Yoga studio ZEN SEŘÍZENÍ OKEN Firma Manza Vám nabízí odborné seřízení Vašich 
plast. oken i eurooken. Jedná se o seřízení, promazání celého obvodové-
ho kování a impregnaci gumového těsnění. Možnost výměny poškozených 
a vychozených klik, protiprůvanových pojistek atd. Možnost oprav řetízků
a strun na žaluziích v rámci seřízení oken. Možnost objednání nových žalu-
zií i sítí do oken. Kontakt: 605 269 403, 604 287 151. www. manza.cz

Vývařovna Malaník, přijme kuchaře-kuchařku na hlavní pracovní poměr,
nástup možný ihned. Nástupní plat 30 000 Kč. Tel: 776 809 068

KDU-ČSL Slavičín děkuje všem
svým voličům za důvěru a podpo-
ru v komunálních volbách. 
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, 
knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín
https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/

VÝSTAVY:
Úterý 1. 11. – 30. 11. Karel Vystrčil 1906–
1942 aneb Nezraďte ideály, za něž obětova-
li své životy 

Výstava fotografi í mapuje tragický životní 
osud účastníka místního odboje, učitele měš-
ťanské školy ve Slavičíně, pana Karla Vystrčila. 
Výstava je k vidění ve vestibulu knihovny v její 
půjčovní době.
Úterý 1. 11. – 30. 11. 25. výročí Nadace 
Jana Pivečky ve Slavičíně

Výstava fotografi í a  dokumentů z  činnosti 
nadace uspořádaná u příležitosti jejího založe-
ní v roce 1997.

Je možné ji navštívit v  půjčovní době 
knihovny v její galerii.
Pátek 11. 11. – pátek 23. 12. Barevný svět

Výstava obrazů výtvarnice Hany Bednářové 
z Valašského Meziříčí. Lze ji zhlédnout v půj-
čovní době knihovny nebo po telefonní domlu-
vě. Vernisáž: pátek 11. 11. 2022 v 18.00 ho-
din, galerie městské knihovny.

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE:
Čtvrtek 3. 11. Veselé čtení s Nezbedníč-
kem

Literární, výtvarné i jiné zábavné hrátky, urče-
né předškoláčkům s rodiči nebo prarodiči.

Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny. Vstup volný.
Čtvrtek 3. 11. Zlepš ení kvality života aneb 
tekuté doplňky stravy

Terapeutka Andrea Plucnarová vám 
představí slovem i obrazem produkty fungu-
jící na základě principu východní medicíny a
synergicky působících složek, které násobí je-
jich blahodárné účinky na každý organismus. 
Pohovoří o podpoře imunity a také detoxikaci 
těla. Součástí večera je ochutnávka produktů a 
také soutěž o hodnotné ceny.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny. Vstup volný.
Středa 9. 11. Apetýt na cestách – zábavná 
show ČRo Brno a ČRo Zlín

Večerem plným humorných historek ze zá-
kulisí rozhlasu vás provedou moderátorky po-
řadu Apetýt – Jarka Vykoupilová a  Jana Ko-
bylinská s hosty zpěvákem Standou Hložkem
a bývalou moderátorkou Věrou Hotařovou. Po-
řadem provází jejich kolega Jiří Kokmotos. 
V pořadu vystoupí cimbálovka Ohnica z Uher-
ského Hradiště, která po skončení pořadu ode-
hraje hodinový koncert.

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. 
Vstupné 100 Kč. Předprodej: Městské info-
centrum Slavičín

 Úterý 15. 11. To je Afrika Richarda Jaroňka
Přednáška světově proslulého cestovatele, 

fotografa, potápěče, spolutvůrce zahraničních 
pořadů, natočených s  režisérem Stevem Lich-
tagem a autora několika knih, který procesto-
val se svou fototechnikou desítky známých po-
tápěčských míst, ale jeho druhým domovem se
staly africké země. Provede vás tímto černým 
kontinentem, jeho přírodními krásami a zejmé-
na dravostí tohoto drsného světa, kde tráví vět-
šinu času mezi divokými zvířaty a těmi největ-
šími predátory savan, ale i moří. Velký bílý, tygří 
žralok, smečky lvů, stáda slonů, agresivní hroši 
či majestátní levharti jsou průvodci v jeho prá-
ci, které dokumentuje, a svá dobrodružství vám 
zprostředkuje napínavým vyprávěním i fotodo-
kumentací.

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna.
Vstup volný.

 Úterý 22. 11. Pěšky Patagonií až na konec 
světa

Cestovatelská foto beseda Máji Šnajdro-
vé a Alči Mahlejové, které vám představí svou 
další expedici až na konec světa. Prošly divoči-
nou Jižní Ameriky, šly pěšky vysokými chilský-
mi Andami, stopovaly po cestách, které konči-

ly v ledovcových jezerech, lezly po skalách bez
cest, brodily řeky bez mostů a stále směřova-
ly na  jih, až na konec světa. Jejich cesta trva-
la 4000 kilometrů, 3 měsíce, na které si dvě hol-
ky s ukulele splnily svůj sen.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny. Vstup volný.

AKCE PRO SENIORY:
 Pondělí 28. 11. Jak na chytrý telefon a tab-
let II. – navazující vzdělávací seminář pro se-
niory 65+

Seminář proběhne od 14.00 do 18.00 hodin
v sále městské knihovny v 1. podlaží, který po-
vede  lektor Tomáš Jastrzembski. Je potřebné
si přinést své vlastní zařízení. 

Seminář je určen pro maximálně 15 zájem-
ců.

Přihlásit předem se můžete na  telefonu
nebo emailu městské knihovny.

 Jak si zlepšit paměť a  koncentraci. Další 
paměťové kurzy Mgr.  Marty Fojtíkové, lektor-
ky 3. stupně pro seniory. Rozpis kurzů (listo-
pad, prosinec): 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. 
29. 11., 6. 12.

Rozsvícení vánočního stromu v pátek 2. prosince 2022
Město Slavičín Vás zve na tradiční rozsvícení vánočního stromu 
Horní náměstí
Tradiční adventní jarmark, pestrá nabídka občerstvení, ukázky kovářské práce a dalších řemesel, před-
stavení lidových vánočních zvyků, u stromu CM Slavičan 
Velké podium
dopoledne – vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, DDM a žáků GJP a SOŠ Slavičín
odpoledne – vystoupení Cimbálové muziky Milana Mlčáka a dechového kvarteta trubačů
16.00 hodin – koncert Kamily Polonyové – účastnice pěvecké soutěže Superstar
17.00 hodin – slavnostní proslov starosty města Tomáše Chmely, rozsvícení vánočního stromu 
a ohňostroj
U radnice
Zabijačka, ovarová polévka, občerstvení na zahřátí horký Slavimošt,
pro nejmenší stylový dřevěný kolotoč
odpoledne – vystoupení Cimbálové muziky Milana Mlčáka a dechového kvarteta trubačů
15.30 hodin – požehnání nových soch dřevěného betléma Mons. Marianem Dejem a rozsvícení mostu
přes Říku, Vystoupení dětských folklorních souborů
Městské muzeum Slavičín – doprovodný program
Změna programu vyhrazena


