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Vážení a milí spoluobčané, 880 let dějin je již 
pořádná etapa existence vymykající se měřít-
kům jednoho lidského života i několika gene-
rací, kam mnohdy mohou sahat naše rodinné
rodokmeny. Slavičín s  Mladoticemi, nejstarší 
sídlo oblasti východně od Zlína, se dostal po-
prvé na světlo dějin prostřednictvím listiny bis-
kupa Jindřicha Zdíka ve  druhé polovině roku 
1141. Oněch 880 let můžeme nazvat historií. 
Historie vzniká neustále, každodenní událos-

V srpnu se můžeme těšit na dva ta-
háky letní kulturní sezony. Tím prvním
je folklorní vystoupení Ondrášovské pu-
tování, které nám do  Slavičína přijede
představit Vojenský umělecký soubor
Ondráš. Pořad sestavený z  tanečních,
pěveckých a hudebních čísel, která spo-
jují několik etnografi ckých regionů Čech,
Moravy, Slezska i Slovenska, inspirovala
symbolika zbojnického putování. Užijete
si jak kolové české tance, tak čistě muž-
ský „verbuňk“, zapsaný na seznamu ne-
hmotného dědictví UNESCO.

Pokocháte se pestrostí krojů mnoha
regionů a na závěr vás ohromí téměř ak-
robatické taneční kreace z oblíbené My-

ti se do ní vtělují. Některé pohltí čas, jiné pře-
trvají. Mezi těmi trvalými zřejmě zůstane i vý-
buch ve Vrběticích z roku 2014. O odškodnění 
za něj – pro obce i občany, budou na přelomu
července a srpna rozhodovat poslanci. Držme
si palce, neboť významná fi nanční podpora na-
šemu přehlíženému regionu, by byla velkým im-
pulzem pro jeho další zvelebování.

Vstupujeme do  druhé poloviny léta, kterou
opět věnujeme mnoha kulturním akcím i kon-

certům. Přeji si, aby každý víkend patřil našim
občanům a mám velkou radost z  toho, že se
tato myšlenka daří naplňovat. Letecký den, Kar-
paty fest, šňůra divadelních představení, Ham-
burger fest, velkolepé vystoupení vojenského
souboru Ondráš, 4 Tenoři i Historický jarmark 
na počest 880. výročí Mladotic dělá ze Slavi-
čína město dobré nálady, života i radosti z něj.

Veselé letní zážitky přeje
Tomáš Chmela, váš starosta

javy. Na Ondrášovské putování se můžete vy-
dat v sobotu 7. srpna od 17 hodin na letní scé-
ně Zámeckého parku, vstup je volný.

Jedinečným hudebním zážitkem pod ši-
rým nebem bude jistě koncert uskupení 4 Te-
noři ve složení Marian Vojtko, Pavel Vítek, Mi-
chal Bragagnolo a Jan Kříž.

4 Tenoři zpívají to nejlepší z českých a světo-
vých fi lmů a muzikálů. Slyšet ale můžete i pís-
ně Karla Svobody a hit Mně sílu dáš.

Koncert se uskuteční v  neděli 22. srpna
od  17 hodin na  letní scéně Zámeckého par-
ku ve  Slavičíně. Předprodej vstupenek pro-
bíhá v  Městském infocentru Slavičín a  v  síti 
ticketstream.cz

Jitka Pfeiferová

Slavičínské léto nabídne folklor i známé zpěváky
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Stavba okružní křižovatky v Hrádku začne v následujících týdnech

Vítání občánků bude tentokrát zahradní slavností

Po náročných a dlouhých jednáních se po-
dařilo přimět Zlínský kraj k  rozhodnutí, aby
uvolnil peníze na  dlouho očekávanou stavbu 
okružní křižovatky v Hrádku. Vznikem kruhové-
ho objezdu se konečně Hrádek dočká přecho-
du pro chodce, který v této místní části dosud
chyběl, proto jeho stavbu město vítá i z hledis-
ka bezpečnosti a plynulosti provozu a s napě-
tím na ni čeká.

Zlínský kraj v  rozhodnutí o uvolnění peněz 
avizoval začátek stavby již na srpen, což jsme
se rozhodli zde na stránkách zpravodaje objas-
nit. S jistotou lze říci, že začátek srpna to nebu-
de. V době, kdy vzniká tento článek, stále ještě 
nebylo ukončeno výběrové řízení na zhotovite-
le, a to jak ze strany města, tak ani ze strany Ře-
ditelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). 

Oba subjekty se na stavbě budou fi nančně 
podílet, a proto je potřeba, aby bylo vše z  je-
jich strany dořešeno. A  také záleží, jak rychle 

si zhotovitel vyřídí dopravní omezení silničního 
provozu v době stavby okružní křižovatky.

Stavba tedy pravděpodobně vypukne bě-
hem tohoto měsíce, ale možná také až v září, 
vše záleží na  dodavatelích a  zákonných lhů-
tách. Předmětem stavby bude přebudování 
stávající nepřehledné křižovatky na  kruhový 
objezd se čtyřmi rameny – paprsky. Vnější prů-
měr okružní křižovatky bude 32 metrů, průměr 
středového ostrůvku pak 16 metrů. Na větvích 
okružní křižovatky budou vybudovány ochran-
né dělicí ostrůvky. 

Součástí stavby jsou i  dvě parkoviště pro 
kolmé stání, nové komunikace pro pěší, sta-
vební úprava stávajících komunikací pro pěší, 
stavební úprava připojení místních komunika-
cí a stávajících sjezdů, nezbytné přeložky inže-
nýrských sítí, obnova a doplnění vodorovného 
a svislého dopravního značení, odvodnění ko-
munikace a vegetační úpravy. Celkové náklady 

ŘSZK se vyšplhají lehce nad osm milionů ko-
run, Slavičín pak bude fi nancovat vše, co bude
od obrubníků směrem dál. Město odhaduje, že
se náklady budou pohybovat kolem šesti mili-
onů korun.

Zda bude místo stavby plně uzavřeno, nebo
bude částečně průjezdné, to záleží na  tom,
jaká přechodná úprava provozu v době realiza-
ce stavebních prací bude silničním správním
úřadem povolena. 

Trendem však bývá zachování alespoň čás-
tečné průjezdnosti. Tak tomu bylo například
u  stavby kruhového objezdu v  Brumově pod
hradem před dvěma lety.

Sledujte webové stránky a Facebook měs-
ta, budeme Vás o aktuálních uzavírkách včas
informovat. Předpokládaný termín realizace
stavby je ze strany Zlínského kraje avizován
od letošního srpna do dubna 2022.

Investiční odbor města Slavičín

Covidová opatření mají nejrůznější dopady 
na společnost. Jedním z nich je i to, že nebylo 
možné konat tradiční akci Vítání občánků kvů-
li možnosti nákazy. Teď se ale situace zlepšila 
a před městem stojí úkol, jak přivítat 97 dětí na-
rozených mezi koncem roku 2019 a květnem 
2021.

Nakonec se v  souladu s moderními trendy 
uskuteční akce na zahradě Domu dětí a mláde-

že ve Slavičíně pod širým nebem. „Uspořádá-
me zahradní slavnost, na kterou možná už ně-
které dětičky přijdou po svých. I tak se ale na ně 
moc těšíme,“ podotkla místostarostka Monika “
Hubíková.

Akce se uskuteční v průběhu srpna a děti bu-
dou rozděleny do několika skupin dle časových 
možností rodičů. Ceremoniálu se mohou zú-
častnit rodinní příslušníci. Přítomen bude foto-

graf, který bude k dispozici a na přání rodičů se
pokusí zachytit slavnostní náladu tohoto dne. 

Děti i s rodiči obdrží pozvánku a pamětní list, 
který pro město vytvořil Slavičan Lukáš Tome-
ček, který studuje UMPRUM. „V  novém jsme
pojali dárek, který si každý nový občánek odne-
se. Bude se jednat o šperk, který může děti pro-
vázet celý život,“ upřesnila místostarostka.

 (šim)

Město Slavičín letos zaznamenalo několik 
dotačních úspěchů. Jedním z  nich je i  obno-
va místní komunikace vedoucí ze sídliště Vlá-
ra směrem na Hájenky. Předmětem dotační žá-
dosti do  Programu rozvoje regionů Minister-
stva pro místní rozvoj byl návrh nového asfalto-
vého koberce v délce zhruba 1,2 kilometru, a to 
od křižovatky hlavní silnice a ulice Na Zastáv-
ce až po místní komunikaci, která potom vede 
kolem garáží a rozvodny společnosti EG.D po-
dél lesíku Řehák, nového grilovacího místa, vo-
dojemu až po hranici katastru u obory na Há-
jenkách. 

Jak jsme před zhruba rokem informovali, 
tuto místní komunikaci město nově získalo pře-
vodem od Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. Její stav nebyl ideální, místy 

Za pár dní vypukne obnova cesty z Vláry na Hájenky
až havarijní, a to také v důsledku záchranných 
a  likvidačních prací po výbuchu ve Vrběticích, 
neboť část techniky, zejména k převozu přísluš-
níků ozbrojených složek, ji po roce 2014 inten-
zivně využívala. 

Ihned po  převodu vlastnických práv jsme 
učinili sérii kroků nutných pro získání dotace. 
Byla zpracována projektová dokumentace ob-
novy a posléze žádost o dotaci. Jakmile jsme 
obdrželi informaci o získání prostředků, zaháji-
li jsme výběrové řízení, o které projevilo zájem 
osm společností. Ze šesti podaných nabídek 
byla nejnižší za 2,6 milionů korun (bez DPH). 
Jelikož dotace pokryje 70 % celkových výdajů, 
bude obnova této páteřní cesty ven ze sídliště 
Vlára uskutečněna za opravdu velmi pro město 
výhodných podmínek.

V  době koronaviru cestou 
na Hájenky putovalo velké množ-
ství občanů. Budiž jim malým za-
dostiučiněním, že již na  podzim 
bude celý úsek zářit novotou. Jen 
pro úplnost dodáváme, že sou-
částí obnovy bude i oprava vadně 
osazených kanálů v  ulici Na  Za-
stávce. Rekonstrukce bude pro-
bíhat od  poloviny srpna do  polo-
viny října tohoto roku. Občany žijí-
cí na sídlišti Vlára prosíme o trpěli-
vost v době, kdy bude rekonstruk-
ce probíhat. Tomáš Chmela

Práce na náměstí 
Mezi Šenky jsou 
v plném proudu

12. července vypukly práce na druhé etapě
rekonstrukce náměstí Mezi Šenky, a také v ul.
Komenského. Za trpělivost se stroji a obtížemi
kvůli pracím děkujeme. (fb)
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Na prohlídku areálu muničních skladů ve Vr-
běticích přijel premiér Andrej Babiš 15. červen-
ce. Setkal se zde se starosty obcí dotčených
explozemi v roce 2014, kteří mu popsali obtíže
spojené s následným pyrotechnickým průzku-
mem a  uzavřením oblasti. Proto vláda v  čer-
venci podpořila zákon o jednorázovém odškod-
nění subjektů dotčených mimořádnou událos-
tí. Schválit ho musí ještě Poslanecká sněmov-
na. „Mimořádná schůze je naplánována na 30.
července, kde by zákon mohl být schválen,“ řekl“
předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konfe-
renci ve Slavičíně, která se uskutečnila na Zám-
ku Wichterle a v Zámeckém parku. Návrh záko-
na počítá s odškodněním ve výši zhruba 660 
milionů korun za  omezení po  výbuchu dvou
muničních skladů. Jednorázové odškodnění 
by měly dostat Zlínský kraj, obce Bohuslavice
nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a  Sla-
vičín a  jejich obyvatelé. Premiér se starosty
a hejtmanem Radimem Holišem se také shod-
li na tom, že je nutné v místě provést hloubko-
vý pyrotechnický průzkum. V budoucnu by pod-
le Andreje Babiše mohl areál z velké části slou-
žit jako lesopark.  (TZ Zlínský kraj)

Premiér Babiš navštívil vrbětický areál i Slavičín

Asi každý z  nás obrázky zkázy po  tornádu 
na  jižní Moravě viděl. Domy bez střechy, roz-
mačkaná auta i autobusy, tovární halu na po-
kraji zhroucení. Postižené obce ihned po  této
události začaly zažívat pravý opak zkázy – ob-
rovskou vlnu solidarity. S hrdostí můžeme říct, 
že se na  pomoci podíleli i  Slavičané, na  něž 
jsme pyšní.

Jedni z prvních, kteří zareagovali a vyhlási-
li sbírku věcí, byli slavičínští dobrovolní hasi-
či. „Rozhodnutí pomoct padlo prakticky oka-
mžitě. Jen informace z médií byly rozporupl-
né. Na jedné straně média psala, že dobrovolní-
ci mají zůstat doma a že svou přítomností ještě 
zhorší situaci, na druhé straně byly informace
z místa přesně opačné. Proto jsme se nakonec 
rozhodli vyrazit na místo,“ popsal velitel JSDH “
Slavičín Martin Lutonský.

Původním záměrem hasičů byla materiál-
ní sbírka. Lidé nosili čisticí prostředky, nářadí, 
krycí plachty, deky, trvanlivé potraviny, nápoje,
powerbanky, drogerii a podobně. Při tom zača-
li lidé darovat i fi nanční částky. „Nechtěli jsme 
ale posílat peníze na  účty, protože podle na-
šeho názoru není tato pomoc efektivní a není 
přímo dohledatelná. Proto jsme nakoupili ak-
tuálně požadované věci. Většinou komponen-
ty na stavbu a opravy střech, nářadí, úklidové 
a  čisticí prostředky, krycí plachty, energetické 
nápoje,“ upřesnil Lutonský s tím, že informace “

Slavičané pomáhali na místech zničených tornádem. Děkujeme!
o potřebných věcech čerpali od krizových koor-
dinátorů přímo z místa neštěstí.

SDH Slavičín můžou místní znát i  z  kultur-
ních akcí, kde často zajišťují občerstvení. Proto 
svého umu využili také tímto směrem a na ces-
tu do Pánova připravili 100 porcí teplého občer-
stvení a chlazené nápoje a pivo. Pomáhali ale 
i fi nančně. „Částku 40 000 korun vybrali mezi 
sebou členové jednotky a jejich rodiny. Za tyto 
peníze jsme nakoupili kamion střešních latí, 
kterých byl v té době akutní nedostatek. Tímto 
musím poděkovat Klobucké lesní za velmi rych-
lé zpracování objednávky a za příznivou cenu, 
a  taky Přemyslu Rakovi za dopravu na místo,“
doplnil Lutonský.

První materiální pomoc směřo-
vala do Lužic, druhá část putova-
la do Pánova. Osobní a pracovní 
pomoc hasiči směřovali do Hru-
šek. Příjezd na místo byl pro ně 
otřesem. „I když jsme informace 
o místu měli z médií, tak po pří-
jezdu na místo jsme neměli slov. 
Osobní zážitek se nedá porovnat 
s informacemi, případně fotogra-
fi emi zvenku. Vděčnost lidí jak 
za přivezený materiál i za osobní 
pomoc byla obrovská,“ popsal ve-“
litel JSDH Slavičín.

V  rámci osobní pomoci byli 
slavičínští hasiči přímo v  Hruš-
kách pomáhat odstraňovat ná-
sledky. Nejednalo se o záchranné 
práce, ale hlavně o pomoc při ná-
vratu do  normálu. „Proto někte-
ří členové jednotky zavzpomínali 
na staré časy a zapojili se do zed-
nických prací, jiní rozebírali po-
ničené střechy, nebo přesunova-
li materiál na střechy domů a po-

dobně,“ nastínil Martin Lutonský s  tím, že zů-“
stali ve spojení s koordinátory na místě a po-
kud bude potřeba další pomoci, jsou připraveni.
Jak velitel JSDH Slavičín dále dodal, rád by tou-
to cestou poděkoval všem za věcné i fi nanční 
dary, a to jak kolegům a jejich rodinám, tak i li-
dem z řad široké veřejnosti.

Obecně se dá říci, že jednotky dobrovolných 
hasičů ve  městě ukázaly svou akceschop-
nost a potřebnost při krizové situaci okamžitě.
Kromě slavičínského SDH zorganizovali ma-
teriální sbírku také hasiči z Nevšové a z Hrád-
ku. Přidala se i Charita Slavičín a další subjek-
ty. (šim, jip)

Do fi nanční pomoci obcím se 
zapojilo i město Slavičín

Dar ve výši 100 tisíc korun obcím posti-
ženým tornádem schválili na svém zasedá-
ní dne 30. června zastupitelé města Slavi-
čín s tím, že v případě potřeby se rozhodne 
o další pomoci.
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Co si nejvíce zaslouží zlepšit? Lidé hlasovali pro antukové kurty

Když se na  jaře letošního roku začal pláno-
vat první ročník participativního rozpočtu, té-
měř nikdo netušil, co si pod tím pojmem před-
stavit. Když jsme se s celým konceptem zača-
li seznamovat, chtěli jsme mu dát také lépe za-
pamatovatelný název, tak vzniklo „Zlepšujeme 
Slavičín“.

Nyní, ani ne po pěti měsících, si za tím před-
stavíme množství šikovných lidí, kteří mají ori-
ginální nápady, kamarády či komunitu a hlavně 
chuť měnit prostředí kolem sebe. Do  prvního 
ročníku se přihlásilo celkem 8 návrhů, z nichž 
bohužel dva nesplňovaly podmínky a musely 
být z hlasování vyloučeny. Ostatních 6 uskuteč-
nitelných projektů jsme ještě konzultovali s  je-
jich navrhovateli tak, abychom sladili společné 
představy a možnosti.

Občané Slavičína mohli k  jednotlivým návr-
hům vyjádřit své preference prostřednictvím 
hlasování v aplikaci Mobilního rozhlasu. Velmi 
nás potěšilo, že do tohoto hlasování se zapoji-
lo 234 našich obyvatel, kde každý z nich mohl 
udělit 3 hlasy svým favoritům. 

Nejoblíbenější z návrhů se stal projekt „Čás-
tečná rekonstrukce antukových prvků v  Zá-
meckém parku“, hned za ním v závěsu se umís-
til projekt „Traily Slavičín“ a pomyslnou bronzo-
vou medaili získala „Kaplička sv. Kryštofa (roz-
hledna)“. Další tři projekty „Veřejný ovocný sad
– Nevšová“, „První květinový most ve Slavičíně“
a „Revitalizace zeleně a tábořiště u Charity Sla-
vičín“ získaly téměř stejný počet hlasů (cca 60).

Vítězným nápadem bylo zvelebení areálu an-
tukových kurtů v Zámeckém parku. Současný
stav, kdy prostředí a příslušenství kurtů chátrá
bez dlouhodobé pravidelné údržby, trápí mno-
ho občanů, jak vyplynulo z hlasování. „Rádi by-
chom zachovali využívání kurtů pro všechny 
zájmové skupiny v mezích alespoň základního
komfortu s potřebným vybavením pro běžnou
údržbu. Současně bychom tímto projektem
rádi inspirovali další zájmové skupiny pro ak-
tivní přístup při zvelebování veřejných prostran-
ství sloužící k oddechu nebo aktivnímu odpo-
činku,“ uvedl k projektu navrhovatel Tomáš Stu-“
deník.

Hned na 2. místě skončil ambiciózní projekt
vybudování trailových stezek. „Na  své si při-
jdou bikeři všech věkových skupin a dovednos-
tí. Menší lokalita na kraji Slavičína by měla na-
bídnout kromě krásné okolní krajiny také hodně
bikerské zábavy,“ říká navrhovatel projektu Ra-“
dek Pinďák.

Nad svým oblíbeným místem ve  Slavičíně
se zamyslela také místní umělkyně Eva Janče-
ková, která chce vytvořit umělecké dílo – Kap-
li sv. Kryštofa – umístěné na polní cestě neda-
leko Šabatce. Půjde zároveň o  maličkou roz-
hlednu, protože bude možné po  žebříku vy-

stoupat do vitrážového prostoru kapličky. „Pří-
mo nad svou hlavou v  klenbě střechy kaplič-
ky, spatří návštěvník zrcadlení sebe sama, ba-
revného prostoru kaple a přírody kolem díky vy-
pouklému zrcadlu. V  těchto místech můžeme
v opravdových chrámech nalézt symbol ,Božího
oka‘. O pár stupínků výš se návštěvník dostává
do samotné stříšky kapličky, odkud se mu na-
skýtá výhled na okolní krajinu a město ze zce-
la nové a neznámé perspektivy,“ popsala Jan-“
čeková.

Krajinářské změny chtějí provést také členo-
vé Jednoty sv. Josefa v Nevšové, kteří by rádi
na  místě dnešního zarostlého břehu vybudo-
vali Veřejný ovocný sad – Nevšová. Zaváza-
li se vyčistit toto území od náletových dřevin,
vysadit tam 30 sazenic starých i nových odrůd 
ovocných stromů a keřů. Až stromy urodí, plo-
dy poté můžou využívat jak místní, tak pocest-
ní, kteří tudy budou procházet.

Zaměstnanci Charity Slavičín přišli také s po-
žadavkem úpravy svého okolí, která by měla za-
hrnovat jak zpříjemnění prostoru kolem ohniš-
tě, tak i malé opravy. Součástí projektu bude
i výsadba ovocných stromů a keřů. 

Zvelebení veřejného prostoru by měl přinést
také první květinový most ve Slavičíně, jejž ini-
ciovala Zuzana Matulová.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo podpořit 
všechny projekty prvního ročníku participativ-
ního rozpočtu, proto navýšilo částku tak, aby
všech 6 projektů mohlo být v  letošním roce 
podpořeno a do konce roku 2021 také zrealizo-
váno. Čeká nás tedy půlrok zlepšování Slavičí-
na, na jehož výsledky se velmi těšíme.

Alena Šuráňová, manažerka projektu

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení 
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydle-
ní města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, 
bytových domů a  rodinných domů na  území 
města Slavičín.

Zápůjčky z  fondu lze poskytnout fyzickým 
nebo právnickým osobám na tyto účely:
 vznik nového bytu ve stávajícím BD nebo RD
 rozšíření bytu ve stávajícím BD nebo RD
 výměna oken (BD nebo RD)
 obnova střechy včetně klempířských prací 
(BD nebo RD)
 přestavba ploché střechy na sedlovou (BD 
nebo RD)
 dodatečná izolace domu proti zemní vlh-

kosti (BD nebo RD)
zateplení obvodového pláště domu včetně
fasády a klempířských prací (BD nebo RD)
obnova fasády domu včetně klempířských
prací (BD nebo RD)
zřízení nebo výměna topného systému
ve  stávajícím domě, zřízení tepelného čerpa-
dla (RD)
rekonstrukce koupelny a WC s bezbariéro-
vou úpravou (BD nebo RD)
instalace solárních panelů pro ohřev vody
a vytápění a instalace fotovoltaického systému
(BD nebo RD)
vybudování systému s  podzemní nádrží 
na zadržování dešťové vody a následného vy-

užití v domácnosti (RD)
Doba splatnosti zápůjček je stanovena

na max. 6 let s úrokovou sazbou 1,7 % p. a.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny

na úřední desce MěÚ Slavičín a na webových 
stránkách města. Informace a  tiskopisy k po-
dání žádosti poskytuje odbor ekonomický MěÚ
Slavičín, Bc. Jana Latináková, tel.: 577 004 833.
Formuláře žádosti jsou také k dispozici na we-
bových stránkách města.

Žádosti se přijímají v termínu od 2. 8. 2021
do 31. 8. 2021 včetně poštou nebo v podatel-
ně MěÚ Slavičín.

Miroslava Vaclová,
předsedkyně správní rady fondu

Výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení

Město Slavičín nabízí do  pronájmu neby-
tový prostor o celkové výměře 25 m2 v příze-
mí domu čp. 123 (v budově Záložny), který 
je součástí pozemku parc. č. st. 121/1 v ka-
tastrálním území Slavičín. Nabídka musí být 
v souladu se schválenou projektovou doku-
mentací.

Minimální výše nájemného činí 16 500 Kč 
ročně bez DPH.

V případě více zájemců o pronájem spl-
ňujících podmínky bude upřednostněn ža-
datel s nejvyšší nabídkou nájemného.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.

Zájemci mohou podávat své žádosti o pro-
nájem nejpozději do 20. srpna 2021 v sídle 
společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o., Mlado-
tické nábřeží 849, Slavičín.

Volný nebytový prostor ve Slavičíně Zasedání Zastupitelstva 
města Slavičín 
se uskuteční ve  středu 25. srpna 2021
v sále Sokolovny, začátek je v 16:30 hodin.

Přímý přenos ze zasedání můžete sle-
dovat prostřednictvím YouTube – Stream 
město Slavičín (odkaz na  relaci naleznete
v den konání zasedání v Aktualitách na we-
bových stránkách města Slavičín).
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Jak lupiči faráře oloupili (příběh z roku 1910)
Oh, konečně středa... Slavičínský pan vach-

majstr Jan Zelený vstává a  přemýšlí, co jej
ještě toho dne čeká. Plán obchůzek pro své
podřízené do konce týdne má rozplánovaný,
z vrchnosti nikdo nic nepožaduje, žádná dožá-
dání od nadřízených četnických úřadů nejsou
k vyřizování, pravidelnou kontrolu služebních
pomůcek udělal včera, vypadá to teda na klid-
ný konec týdne.

Po snídani, kterou uvaří jeho žena a kterou 
poměrně rychle sní, neboť se zpozdil, se roz-
loučí s dětmi a ženou a po kontrole ustroje-
nosti odchází z domu do sídla četnické stani-
ce v přízemí budovy slavičínské radnice.

Každý den četnického velitele začíná ruti-
nou – kontrola došlé pošty, kontrola toho, co
se stalo v noci, nové vyslání četníků do ob-
chůzek v  rajónu podle nastalých potřeb, se-
psání raportů.... V hlavě to vše pan vachmajs-
tr nosí a plánuje si, jak uspořádat den, když
v tom jej překvapí muž oblečený v šatu důstoj-
ného otce, který doslova vpadne na četnickou
služebnu jako velká voda. Zjevně v šoku za-
číná překotně mluvit o  tom, co se mu stalo:
„Víte, jsem římskokatolický farář Cyprián Za-
vřel z Uherského Brodu a dnes jsem šel a byl 
jsem přepaden tu, nedaleko Slavičína, ach to
je tak hrozné!”

Strážmistr I. třídy Jan Zelený je zkušený 
četník. Slouží na slavičínské četnické stanici
již od  roku 1902. Nejprve jako jediný na  tak-
zvané jednomužovce, později v  roce 1906
mu byli předěleni dva další četníci. Je to člo-
věk rozvážný a rozšafný. Ve svém životě viděl
a zažil již ledacos. Je dekorován Železným kří-
žem a medailí Za statečnost… No a právě teď,
když chtěl vyslat podřízeného četníka do běž-
né obchůzkové služby, tak přiběhl oznamova-
tel, nemlich farář, div, že se nezhroutil a mel-
duje mu o loupežném přepadení. Safra. To bu-
dou zase patálie.... 

„No tak, pane faráři. Otče, sedněte si 
a zkuste nám v klidu říct, co se přihodilo.”

Zprvu je informací více než dost, z pana fa-
ráře padají jedna přes druhou. Pan vachmajs-
tr s  rozmyslem poslouchá, ale občas musí 
vzrušeného oznamovatele pozastavit, aby si
mohl udělat obrázek o tom a co jak se vlastně
stalo. Na volný arch kancelářského papíru si
dělá poznámky z výpovědi přepadeného. Pro-
hlíží si zkušeným okem faráře. Je zbědovaný
až hrůza, bílý jako stěna, zpocený, boty špina-
vé od prachu...

Když příběh získává konkrétnější obrysy, 
ozve se z velitelovy kanceláře hromovým hla-
sem: „Strážmistr Sedláček, závodčí Pytlík, 
NÁSTUP!” Jako jeden muž nastoupí oba pod-”
řízení k raportu k veliteli. Co na tom, že závod-
čí měl službu i v noci. Služba je prostě služba.

„Pozdrav Pánbůh, Otče!” zdraví překvape-”
ně oba četníci faráře, který ještě sedí na žid-
li u pana vachmajstra a třese se jako osika.

„Pánové, to je patálie, jakou jsme tu ještě 
neměli,” sděluje jim velitel. 

„Přepadli tady faráře Zavřela”. Při sdělo-

vání informací si bedlivě prohlíží ústroj svých
podřízených. S uspokojením zjišťuje, že jeho
muži jsou ustrojení, jak služební instrukce velí 
a sděluje jim podstatné věci k případu:

„Pánové, tady důstojný otec se dnes ráno
vydal na vizitaci k nám do Slavičína. Když pro-
cházel smrkovým lesem, z ničeho nic na něj
z  houštiny vyskočil zanedbaný muž, bandi-
ta, jak říká tady pan farář, namířil na něj re-
volver a dožadoval se vydání hotovosti, kte-
rou u sebe důstojný pán měl, jinak že ho za-
střelí. Nejprve pan farář lupiči nabídl směn-
ky, co měl u sebe, ale lupiči to nestačilo a do-
žadoval se vydání i papírových peněz. Vzhle-
dem k tomu, že na něj tulák mířil revolverem,
důstojný pán tak splnil tulákovo přání a pení-
ze mu vydal. Potom tulák skočil zpět do křo-
ví a utekl.”

Farář udýchaný, pobledlý se znovu začíná
třást při slovech velitele, znovu se mu v hla-
vě promítá to, co dnes ráno prožil. On mírumi-
lovný člověk a ten bandita na něj šel s revolve-
rem…. oh, dies ater!!!

„Závodčí, vím, že máte po noční službě, ale
tenhle případ má zvláštní důležitost, musí-
me provést pátrání po horké stopě. Zapište si
do svých služebních notesů i popis toho tulá-
ka, jak mi ho nadiktoval tady důstojný pán.”

Zatímco si oba podřízení opisují z velitelo-
vých poznámek podrobnosti k  případu, tak
se velitel otočí ještě jednou k  faráři Zavřelo-
vi a ověřuje si, jestli jsou informace všechny
a  jestli je předal správně. Důstojný otec sou-
hlasí. A  velitel s  přesnými instrukcemi, kde
pátrat, vysílá oba četníky do  služby pátrat
po horké stopě.

„To jsme to zase jednou chytli,” říká venku 
před stanicí závodčí svému staršímu kolego-
vi, když si urovnává čepici a srovnává opasek.

„No, co naděláš kamaráde. Taková je čet-
nická služba. Ať je horko nebo zima, leje,
nebo sněží. Četník slouží, s  tím se nedá nic
dělat,” odpoví mu strážmistr při kontrole slu-
žební karabiny a patrontašky. S touto četnic-
kou pravdou se před stanicí rozcházejí každý
po svém.

Velitel Zelený propouští po odchodu svých
mužů i oloupeného faráře. Zbývá událost za-
psat do staničního protokolu, napsat hlášení 
pro nadřízené složky četnictva s popisem pa-
chatele a s žádostí o vydání pátracího oběžní-
ku, informovat představitele města...

Když se po nějaké době vydává i on do teré-
nu pátrat po informacích, které by vedly k do-
padení pachatele, při nasazování služební hel-
my mu hlavou víří jedna myšlenka – že my
toho lumpa známe?

Ten popis mi až moc připomíná jednu zná-
mou fi rmu. Jen abychom ho včas dopadli
a aby už nikoho jiného neokradl. Snad se jemu
a  jeho chlapům haft darebáka zdaří a  bude 
moci hlásit nadřízeným zase opět jeden dob-
rý erfolg...

Tomáš Kubů, ukázka z připravované
knihy o četnictvu na Slavičínsku

 Papír (modré pytle) 4. 8.
 Plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny 
(oranž. pytle) 17. 8.
Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)
9. 8., 23. 8.

Kontejner a černé popelnice na hřbitově jsou 
určeny výhradně pro odpad ze hřbitova – tzn. 
nádoby od vyhořelých svíček, zbytky svíček, ky-
tice, věnce, olejové lampičky atd.   V  souladu 
s platnou legislativou patří tento odpad do ka-
talogu odpadů – „jiný biologicky nerozložitelný 
odpad“. Nepatří zde stavební odpad – suť vzni-
kající při výstavbách, opravách nebo likvidaci 
hrobových míst – náhrobky (odvoz obvykle za-
jistí fi rma, která stavbu provádí). Za manipula-
ci a nakládání s tímto odpadem odpovídá ten, 
v jehož prospěch se taková činnost provádí!

Dále upozorňujeme, že velkoobjemový kon-
tejner a  popelnice na  hřbitově neslouží k  od-
kládání běžného odpadu z domácností – ko-
munálního nebo objemného odpadu. Už vůbec
zde nepatří biologický odpad z veřejné zeleně 
nebo ze soukromých zahrad.

Ing. Radka Hořáková, vedoucí odboru 
životního prostředí a správy majetku

Svoz tříděného odpadu

Odpad na hřbitově

Čištění Říky 
začne později

V  minulém čísle Slavičínského zpravoda-
je jsme informovali o  čištění našeho vodního 
toku. Z technických důvodů se začátek posou-
vá na měsíc srpen.

Prosíme o  trpělivost občany žijící v blízkos-
ti a  také o  odklizení veškerých překážek. Po-
vodí Moravy, s.p., nyní provádí také monitoring 
poškozených stromů po nedávné vichřici. Po-
škozené stromy po dendrologickém posouzení 
mohou být káceny.

Slavičín po letech 
zmodernizoval 
kamerový systém

Na bezpečnost ve Slavičíně dohlíží od letoš-
ního června pět nových kamer s vysokým roz-
lišením typu HD. Nahradily původní analogo-
vé přístroje pořízené před dvanácti lety v rámci 
projektu „Čo robíš, sused – na návšteve s inter-
netom“. Kamery jsou součástí městského ka-
merového systému provozovaného Městskou 
policií Slavičín. Kamery jsou osazeny v  okolí 
nejfrekventovanějších míst ve městě, kde může 
docházet ke  zhoršení bezpečnostní situace. 
Konkrétně jde o Horní náměstí, kde se pohled 
z kamer posunuje po časových intervalech, sta-
tické záběry nabízí kamery u skateparku, hřiště 
na Malém Poli a před radnicí. Ve středu Zámec-
kého parku se pak kamera otáčí o 280 stupňů
a nabízí takřka komplexní záběr na prostor, a to
i v noci pomocí speciálního infračerveného pří-
svitu.   (tz)



Tak se jmenuje náš další pro-
jekt z  Fondu Zlínského kraje 
„Podpora vybavení dílen v  zá-
kladních školách“. Nová tech-
nická učebna slouží výuce a my se snažíme
ji dovybavit nejen novým nářadím pro žáky, 
ale i vybavením pro učitele. Pro zlepšení ma-
nuální zručnosti našich žáků a  rozvoje po-
lytechnického vzdělávání jsme pro mladší 
žáky pořídili dřevěné stavebnice a skládač-
ky a pro starší polotovary pro výrobky ze dře-
va, plastu, plechu i kůže. Výrobky si budou
moci upravit i moderním laserovým popiso-
vacím zařízením. V rámci zájmových krouž-
ků budou žáci pracovat i s robotickými sta-
vebnicemi pro začínající i pokročilé technic-
ké talenty. V závěru školního roku představí-
me naše výrobky na tradiční výstavě žákov-
ských prací v obřadní síni radnice. Na celko-
vé dotaci ve výši 180 tis. Kč se podílel Zlín-
ský kraj částkou 120 tis. Kč a 60 tis. Kč měs-
to Slavičín.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Každý žák svůj 
výrobek ze školní dílny

Je to tady, školní rok skončil, starší děti 
se doma chválí vysvědčením, mladší se těší 
na  volno s  rodiči a  všichni společně se těší-
me na pár dní dovolené. Často právě v  těch-
to chvílích bilancujeme. Prostě a  jednoduše 
se bez tužky a papíru vracíme v mysli k tomu, 
co se nám povedlo i nepovedlo. Samozřejmě 
je krásné, když převažují plusy. I my, učitelky 
z naší školky se máme v době, kdy už jela škol-
ka na plný plyn (část dubna, květen a červen), 
za čím ohlédnout. Každá třída si i v tomto čase 
musela zachovávat odstup od větších společ-
ných akcí, ale i  tak se jim individuálně dařilo 
zpestřit výuku, dohánět zameškané znalosti. 
Věřte nebo ne, předškolní zařízení není jen hlí-
dací služba, ale i zde se děti podle plánu a při-
rozenější formou učí. Co z toho logicky plyne? 
Největší tlak je vždy kladen na  třídu předško-
láků: Motýlků. Děti se musely připravit k zápi-
su do prvních tříd, proto zde probíhala distanč-
ní výuka nahuštěná pracovními listy na  rozvoj 
grafomotoriky, matematických představ, laby-
rintů, řečových dovedností… Výčet všeho by byl 
dlouhý. A i přesto si našly paní učitelky čas k za-
řízení těchto akcí: keramika na DDM Slavičín, 
poutavé zábavné dopoledne v knihovně, oslava 
Dne dětí s odměnami, zmrzlinové dny, ale pro 
rodiny budoucích předškoláků to nejdůležitější: 
slavnostní ukončení školního roku spojené s je-
jich pasováním a hlavně pásmem plným pís-
niček a básniček. Další třída, ve  které
bylo složení starších dětí, tudíž se také
potýkala s  částečnou a  velmi nároč-
nou předškolní přípravou, je třída Lvíč-
ků. Opět musím říct, že obdivuji, co vše 
jsou schopné paní učitelky nad rámec
svých povinností udělat. Dlouhé zábav-
né vycházky spojené například se za-
jímavým povídáním o životě v  rybníce
okořeněné diskusí přímo s rybáři, výle-
ty do  lesoparku, návštěva zahrady MŠ
Vlára, zmrzlinové dny, oslava Dne dětí 
formou her a plnění zábavných úkolů
završené sladkou odměnou. A v nepo-

slední řadě opět slavnostní pasování předško-
láků a na webových stránkách uvedená besíd-
ka, kdy jistě nejeden rodič zamáčkl slzu dojetí.
Motýlky a Lvíčky navštívily paní učitelky Sovo-
vá a Minarčíková ze ZŠ Malé Pole, aby se podí-
valy na práci svých budoucích prvňáčků. Chvá-
lou na nich nešetřily, což nás velmi těší. Další 
věkově posloupnou třídou byly děti z Berušek.
Také zde nezůstaly paní učitelky v ničem po-
zadu za  ostatními a  nabízely dětem originál-
ní uchopení plněných témat. Mezi ty obzvlášť
dětmi radostí oceněné patřily například: po-
hádkový den plný masek (karneval pohádko-
vých postav), Den dětí na DDM Slavičín spoje-
ný se soutěžemi a hrami, kdy si každý nesl od-
měnu, zmrzlinové dny, ekologické téma završe-
né praktickou ukázkou a medailemi, dlouhé vy-
cházky po všech hřištích a parcích v okolí nabi-
té nejen poznáváním nových koutů, ale i přiro-
zeným vzděláváním formou her. I Berušky za-
končily školní rok slavnostně a dětský šampus
zde tekl proudem, snědlo se spousta bonbo-
nů a odcházelo se na prázdniny se zalepenou
a usmátou pusou. Poslední a věkovým slože-
ním nejmladší třídou byla Sluníčka. I malí ben-
jamínci se měli na co těšit! Jejich paní učitel-
ky jim s velkým nasazením připravily nevšední 
Den dětí inspirovaný piráty a hledáním pokladu.
Na konci této cesty každého odvážného čekala
odměna se zmrzlinovým pohárem. Pak se také

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v MŠ Malé Pole
našim nejmenším líbil den se šneky a včelí den
ochucený sladkostí medu a zkoušením včelař-
ské kukly. Téměř všecko, o  čem tady píšeme,
má bohatou fotodokumentaci, a i když to vypa-
dá, jakože brnkačka, věřte mi, že vykoumat vše
tak, aby se zvládly bez úrazu zabavit a vystří-
dat všechny děti ve třídě (v každé denně šplha-
ly počty nad 20), bylo náročné. Ale děláme to
rády a s láskou k povolání. Navíc… pro nás po-
sledním dnem v červnu nic nekončí, i přes léto
pokračujeme v tolik propagovaném letním pro-
vozu. A ten je díky neustále se měnící skladbě
dětí hodně náročný. V  závěru chci poděkovat
rodičům, protože i  vy, kteří chápete nepostra-
datelnou roli předškolního vzdělávání, nám dá-
váte sílu jít dál.

Lea Frenzelová, učitelka

Rodinné a mateřské centrum Slavičín nabízí 
volná místa na srpnové příměstské tábory:
 Fotbalový příměstský kemp
(Rokytnice) – 2. – 6. srpna
 Muzikálový příměstský kemp (Slavičín)
– 16. – 20. srpna
 Veselá věda (Slavičín) – 23. – 27. srpna
Přihlášky online na www.mcslavicin.cz, po-
drobné informace na tel. 731 870 221 (Si-
mona Goňová)
Tábory jsou fi nancované z MŠMT Letní kem-
py a pro děti od 1. do 9. třídy jsou zdarma.
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Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

Malé ohlédnutí za aktivitami školy v závěru 
školního roku 

Měsíc červen proběhl zejména ve  zname-
ní opožděných termínů maturitních a závěreč-
ných zkoušek všech oborů. V letošním školním
roce maturovalo celkem 74 žáků, 35 jich pro-
spělo s vyznamenáním, sedmi žákům se ne-
podařilo uspět u některého z didaktických tes-
tů ve společné části, a mohli tak letos poprvé
využít mimořádného termínu už v měsíci čer-
venci.

K  závěrečným zkouškám se dostavilo 23 
žáků, všichni uspěli, dokonce 11 žáků u  úst-
ních závěrečných zkoušek prospělo s  vyzna-
menáním. Absolventům byly postupně slav-
nostně předány výuční listy, maturitní vysvěd-
čení, europassy i pamětní listy.

Maturantům tříd oktávy a  G-4 předali vy-

Zprávičky z Domečku pro děti

svědčení i starosta města Mgr. Tomáš Chmela
s místostarostkou Monikou Hubíkovou. 

Přestože se všichni žáci vrátili k  prezenč-
ní výuce až 24. května 2021, škola podpořila
aktivity zaměřené především na negativní do-
pady distanční výuky – podpora sociálních va-
zeb žáků, zdravých životních postojů i návyků
a také hlavně pohyb na čerstvém vzduchu.

Mladší žáci nižšího stupně gymnázia absol-
vovali školní výlety ve vybraných lokalitách, pro
žáky střední školy to byly především týdenní 
pobyty na  cyklistickém, vodáckém a  turistic-
kém kurzu. 

Soutěž SKILLS CZECH REPUBLIC
Dne 28. června 2021 proběhlo první kvalifi -

kační setkání Skills Czech Republic pro doved-
nost frézování v DMG MORI v Brně. Školu re-

prezentují žáci 2. ročníku oboru Mechanik se-
řizovač.  Jmenovitě Lukáš Fojtík a  František
Hýbl.

Žáci obdrželi pokyny a  technickou doku-
mentaci potřebnou k soutěži. Úkolem bylo na-
vrhnout technologický postup, zvolit vhodné
nástroje, dílec naprogramovat, připravit stroj
a danou součástku vyrobit podle přesných po-
kynů organizátora. Vyrobenou součástku bu-
dou žáci obhajovat v měsíci srpnu, kde odbor-
ná komise vybere 6 nejlepších žáků, kteří ná-
sledně postoupí do  celostátní soutěže Skills
Czech Republic.

Cílem celé přípravy je účast žáků na evrop-
ské přehlídce – Petrohrad, Lyon. Velké podě-
kování patří fi rmě PGI Morava, která nám po-
skytla prostory, čas a odbornou konzultaci při
výrobě frézovaného dílce. Dále bychom chtě-
li poděkovat žákům za pečlivou přípravu, chuť
se něčemu novému naučit a věnovat svůj čas
této práci i v době letních prázdnin.

Předposlední den školního roku jsme rea-
lizovali na odloučeném pracovišti SOŠ cviče-
ní v  rámci Ochrany člověka za mimořádných
událostí s  praktickými ukázkami a  za  účasti
členů HZS.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

První prázdninový měsíc máme již za námi 
a  Domeček jede na  plné obrátky. Děti mají 
za sebou jeden pobytový tábor a pět tematic-
kých příměstských táborů. Letošní pobytový tá-
bor „Pod pirátskou vlajkou“ v  rekreačním stře-
disku Retaso, Horní Bečva měl 51 účastníků
a již název napovídal, že tábor bude dlouhá pi-
rátská plavba. 

V úvodu jsme seznámili děti s legendou kapi-
tána Snakea, pluli jsme po mořích i oceánech, 
navštěvovali zajímavé ostrovy, překonávali ná-
strahy a plnili zadané úkoly.

Cílem pirátů bylo najít kapitána Snakea 
a  jeho truhlu s  pokladem, což se podařilo 
a v závěru tábora byly všechny děti pasovány
na piráty.

Na dětech bylo vidět, že si tábor neskuteč-
ně užívaly a plnily požadované disciplíny, sou-
těže a hry. Podstatné ale je, že jsme se všich-
ni ve zdraví vrátili domů, a já doufám, že si tá-
bor užily nejenom děti, ale i vedoucí, kterým pa-
tří obrovský dík.

Velké poděkování patří také našemu stálé-
mu sponzorovi, který nám každoročně věnuje 
na  letní činnost pro děti na tábory věcné ceny 
a fi nanční dar, je to fi rma: TVD – Technická vý-

roba Rokytnice, Ing. Otto Durďák. Vaší štědros-
ti a vstřícnosti si velice vážíme, s fi nanční část-
kou vždy naložíme jak jinak než ve prospěch
dětí.

Druhá půlka prázdnin nabídne ještě: šest tý-
denních příměstských táborů: Dobrodružství 
s Mickey a Minnie, Letem světem, Robinsono-
va cesta, Letní fi čák, Cesta do kouzelné země,
Letní olympiáda a o tom, že se máte na co těšit,
vás jistě nemusím přesvědčovat.

Tak děcka, ať se vám ten zbytek prázdnin vy-

daří tak, jak si přejete.
A my v DDM se těšíme na  setkání s  vámi

v  novém školním roce 2021/2022. Snad vás
zaujme nabídka našich zájmových kroužků
i  akce, které pro vás v  krátkodobé prázdniny
i během dalšího školního roku připravujeme.

V poslední srpnové dekádě se budete moci
informovat o naší činnosti, nabídce zájmových
kroužků na nový školní rok 2021/2022 a o na-
bídce dalších aktivit i  prostřednictvím webo-
vých stránek www.ddmslavicin.cz i  na  Face-
booku DDM.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín
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Vzpomínáme

Dne 22. srpna 2021 by se dožil 80 let pan
Bohumil BĚLOTA

p y
 ze Slavičína

a dne 13. října 2021 si připomeneme 
8. výročí jeho úmrtí. S úctou vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

Dne 20. srpna 2021 
uplyne 5 let od chvíle, kdy odešel 

na věčnost pan Emil ADÁMEK
y

 z Petrůvky. K
Děkujeme všem, kteří s láskou 
a vděčností vzpomínají s námi. 

Děti a sourozenci s rodinami

Dne 28. srpna 2021 
by se dožil 105 let

tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Alois PEŠEK z Nevšové. K

Dne 30. července uplynulo 50 roků
od jeho úmrtí. Vzpomínají syn a dcera, 

vnučka a vnuk s rodinami.

Dne 3. srpna 2021
si připomeneme 10. smutné výročí 

pana Jaroslava PINĎÁKA
p

. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají 
vnučky Lucie s manželem, 

Natálie a Alexandra

Dne 2. srpna 2021
uplyne 1. smutný rok,

kdy nás navždy opustil pan
Evžen KRAHULA. S láskou a úctou stále 

vzpomínají manželka Marie a synové
Evžen a Roman s rodinami.

Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Děkujeme všem, 
kteří se naposledy přišli rozloučit
s panem Vladimírem DŘÍZGOU

p y p
.

Zároveň děkujeme za květinové dary
a vyjádřené soustrasti. 

Zarmoucená rodina

Dne 7. srpna 2021 si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí paní 

Anny TOMEČKOVÉ
ýý

 z Lipové a dne 
17. srpna 2021 5. smutné výročí 

úmrtí jejího syna Josefa TOMEČKA
ý

. 
S láskou a úctou vzpomíná syn Jiří 

s rodinou. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 1. srpna 2021 by se dožila 75 let 
paní Josefa BÍLKOVÁ

p
. Vzpomeňte s námi, 

kdo jste ji znali. S láskou vzpomínají dcery 
Iveta, Jana a Radka s rodinami.

Dne 29. srpna 2021 si připomeneme 
11. výročí úmrtí paní Marie MAŇASOVÉ

p p
, 

která by se dne 26. září 2021 dožila 100 
let. Stále na ni vzpomíná dcera
Lidmila Vašičková s rodinou.

S bolestí, kterou ani čas nezahojí,
vzpomeneme smutné výročí 

Lenky PETRÁŠOVÉ
p

 z Nevšové, dne 
5. srpna 2021 by se dožila 60 let. 

S láskou vzpomíná maminka, sestra Ma-
rie s Terezkou a celá rodina.

Dne 22. srpna 2021 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana
Jaroslava KOVÁŘÍKA

p ý
 z Bohuslavic 

nad Vláří. S láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují manželka

a děti s rodinami.

Dne 4. srpna 2021 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Vincence LUKÁŠE
ý
 ze Slavičína. S láskou

a úctou vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 14. srpna 2021 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana Josefa ZLÁMALA

p
.

Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.

Dne 26. srpna 2021 si připomínáme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Stanislava MUDRÁKA
ý

. S láskou
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 23. srpna 2021 
si připomeneme 10. smutné výročí 

úmrtí paní Jiřiny PILKOVÉ
ýý
. 

S láskou a úctou vzpomínají 
syn Zdeněk a dcera Jarmila s rodinami.

Dne 19. srpna 2021 
uplyne 10 let od chvíle,

kdy nás navždy opustila 
paní Vlaďka ŤULPOVÁ

y y py p
 z Lipové.

S láskou vzpomínají manžel a synové 
s rodinami.

NAROZENÍ – ČERVEN
David Ruman a Věra Dorúšková – 
dcera Jenovéfa
Pavel a Klára Kosečkovi – dcera Olivie
Roman Juřík a Jana Petrů –
dcera Viktorie
Miroslav a Aneta Gromských – 
dcera Natálie
Jan a Jana Pančíkovi – dcera Lily

SŇATKY – ČERVEN
Tomáš Fojtík a Nela Kotrabová
Jiří Došla a Tereza Pavelková
Petr Lukáš a Lenka Hanáková

Společenská kronika ÚMRTÍ
 6. 6. 2021 Lidmila Repatá, 80 let, 
  Slavičín
 7. 6. 2021 Marie Mudráková, 84 let, Hrádek
 8. 6. 2021  Jaroslav Hubík, 69 let,
  Slavičín
 11. 6. 2021  Milada Gottfriedová, 77 let, 
  Luhačovice
 13. 6. 2021  Ing. Antonín Hubík, 78 let,
  Hrádek
 19. 6. 2021  Alena Strušková, 57 let, 
  Slavičín
 20. 6. 2021  Jarmila Prchlíková, 97 let, 
  Slavičín
 24. 6. 2021 Marta Marková, 69 let,
  Slavičín
 28. 6. 2021 Jarmila Borová, 60 let, Slavičín

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Marie Častulíková neordinuje ve dnech 26. 7. – 8. 8. 2021. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 26. 7. – 8. 8. 2021.
Zastupuje MUDr. Roman Überall. 
MUDr. Jiří Henčl neordinuje ve dnech 26. 7. – 8. 8. 2021.
Akutní stavy ošetří v KNTB ve Zlíně.
MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje ve dnech 9. 8. – 13. 8. 2021.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
MUDr. Roman Überall neordinuje ve dnech 9. 8. – 16. 8. 2021.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková.
MUDr. Petr Zemčík neordinuje ve dnech 9. 8. – 20. 8. 2021.
Zastupuje MUDr. Markéta Manová.

Poděkování
Spolek pro výstavbu kaple dě-

kuje městu za  fi nanční podpo-
ru při realizaci zastřešení kaple. 
Aby se mohlo pokračovat na díl-
čích vnitřních pracích ponechá-
váme otevřenu veřejnou interne-
tovou sbírku do konce srpna na:
www.donio.cz/NaKaplicku. Vá-
žíme si všech přispívatelů, kteří 
nám pomáhají toto dílo dotvářet.
Za členy spolku V. Mudráková
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Poslední červnový víkend patřil již po čtrnác-
té Karpaty festu a opět to byla jízda.

Ve čtvrtek večer zasáhla zámecký park bou-
ře, která polámala několik stromů a zničila část 
již připraveného areálu festivalu. Ihned ráno 
jsme se za pomoci Služeb města Slavičín, fi r-
my Javorník Štítná a mnoha dobrovolníků pus-
tili do práce a kolem oběda již nebylo poznat, že 
tu ráno byla taková spoušť. 

Bylo by velmi jednoduché festival zrušit, ale 
to není náš styl a ani na chvíli jsme nepochybo-
vali o tom, že situace je řešitelná. Je skvělé mít 
kolem sebe lidi, kteří jsou zvyklí problémy řešit,
a ne před nimi utíkat. Pevně věříme, že se poda-
ří dát pro příští ročník zámecký park do pořád-
ku a bude bezpečné ho užívat ke kulturním ak-
cím. Byla by obrovská škoda kvůli několika ne-
zdravým stromům omezit dění v tomto jedineč-
ném prostoru.

Celé dopoledne nám volali manažeři ka-
pel a prodejci, jestli jsme v pohodě, a my jsme 
všem mohli s  klidem říci: „Pojeďte, my jsme 
ready!”

Opět se nám podařilo uspořádat jeden z prv-
ních festivalů v ČR a  jako jedni z mála držíme 
šňůru bez přerušení.

Interpreti přijeli v  dobré náladě a  odjíždě-
li v  euforii. Všichni nám říkali, že věděli, kam 
jedou a že v uměleckých kruzích jdou zkazky 
o tom, jak skvělé to u nás je. Byli naprosto une-
seni atmosférou našeho festivalu, zámeckého 
parku, pohostinností pořadatelů, a hlavně vře-
lostí návštěvníků festivalu. Potvrdili nám, co již 
dlouho víme, Karpaty fest je jedinečný a je tře-
ba ho zdokonalovat a rozvíjet.

Umělci na svých sociálních sítích ještě mno-
ho dní po festivalu pěli chválu a nás hřál pocit 
dobře odvedené práce. Je třeba zmínit, že se 
díky těmto reakcím o Slavičínu dozvědělo více 
než 1,2 mil. fanoušků sledujících své oblíbené 
hvězdy, což je nesporně obrovská podpora pro-
pagace města a regionu.

Tu jsou reakce hlavních hvězd:
Ewa Farna: „Slavičín byl tak strašně úžasný, 

jak lidi před podiem, tak ti, kteří se o nás nád-
herně starali v backstage. Celou cestu, co jsem 
řídila směrem na Moravu, se ve mně míchaly 
pocity natěšení a trémy, ale taky velkého smut-
ku a soucitu s Moravany, kteří bydlí o kousek 
dál a přišli o domovy...“

Tři Sestry: „Dlužíme jedno opravdu velké po-
děkování všem návštěvníkům Karpaty FEST – 
Dětský den a koncert ve Slavičíně. Byla tam na-
prosto úžasná atmosféra a  pořadatel se tam 

o  nás a  další vystupující staral přímo králov-
sky. Ještě jednou díky a klobouk dolu za orga-
nizaci!“

Zapomínáme, že žijeme v  tak malebném 
koutě Česka, že k nám někteří umělci chtějí při-
jet na dovolenou.

Je tu ještě jeden faktor, který zmíníme. Málo
si uvědomujeme fakt, že festivaly a  kulturní 
akce živí tisíce lidí a  ten náš přinesl stovkám
lidí výdělek po mnoha měsících bez možnos-
ti pracovat. 

Nedělní dětský den byl opět neuvěřitelný. 
Tisíce lidí si přijelo užít poslední den Karpaty
festu věnovaný dětem. Děkujeme za  podpo-
ru a  pomoc Prabos, Unartel, Službám města
Slavičín, Okna Javorník, Tradix, městu Slavičín
a všem, kteří se jakkoliv podíleli na pořádání tak
skvělé akci, jakou je Karpaty fest.

V neposlední řadě je tu důkaz, jak skvělé fa-
noušky Karpaty fest má. Nechali jste na čipech
171  276 Kč, tato částka bude zaslána rodi-
nám postiženým tornádem. 50 000 Kč z výděl-
ku festivalu bude věnováno postiženým dětem 
ve Slavičíně a okolí.

Již pracujeme na Karpaty festu 2022 a čeká 
nás těžký oříšek - překonat ročník 2021.

Děkujeme za podporu!
Tým Karpaty festu

Karpaty fest 2021

Zájezd na severní Moravu
Úterý 10. 8. 2021 
Informace pro přihlášené
Program: návštěva poutního místa Skála 
Panny Marie u obce Spálov s paní průvod-
kyní, prohlídka kostela – kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Vítkově s průvodcem, 
13 h prohlídka zámku Hradec nad Moravi-
cí, 15 h společný pozdní oběd na Salaši, roz-
chod ve Fulneku
Odjezd: 6.30 hod od slavičínské radnice
Návrat: cca 20:00 h
Cena: 550 Kč (v ceně autobus, vstup na zá-
mek, oběd), platba do 6. 8. 2021 na infocen-
tru
Bližší informace: 737 751 874 (paní Stude-
níková)
Účastníci zájezdu jsou povinni dodržovat 
protiepidemická opatření a  prokázat be-
zinfekčnost (test, očkování, prodělání co-
vid-19).

Spolek Diaklub Slavičín 
si Vás dovoluje pozvat na

Edukační den 
a oslavu 10 let 
Spolku Diaklub Slavičín
20. srpna 2021 na Sokolovně. 
Začátek akce je v 8.30 hodin.
Pestrý program:
přednášky
výstava fotografi í
posezení s písničkou
občerstvení
vstup volný
Děkujeme za podporu městu Slavičín,
Městské knihovně Slavičín,
Nadaci Jana Pivečky,
Městskému infocentru Slavičín 
a Charitě Slavičín.

Jóga - POZOR!
V týdnu od 2. do 6. srpna bude studio kvůli 
plánované rekonstrukci ZAVŘENO.
Od 9. srpna se začneme potkávat už v no-
vých prostorech ve  2.patře (vstup po  po-
stranním schodišti budovy vedle nábytku 
Hubík).
Letní rozvrh:
Pondělí: 
Terapeutická jóga pro záda
s Katkou Valtovou (18:30–19:45)
Úterý: 
Jóga–matky cvičí s Klárou Valčíkovou
(9:30–10:30)
Středa:
Ranní Pozdrav slunci (06:45–07:45) a Hatha 
jóga s Klárou Valčíkovou (18:00–19:00)
Od  září se můžete opět těšit na  rozšířený 
rozvrh pravidelných lekcí, kurzy i workshopy.
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Nejen ke knihovnickým aktivitám, ale i k veš-
keré kultuře nebyl letošní rok z důvodů všem
dobře známým zdaleka příznivý. Přesto se
v naší knihovně v období měsíce června ale-
spoň na nějaký čas rozproudil život a vrátil se
do starých akčních kolejí. Za dodržení všech
opatření se podařilo zrealizovat dvě cestova-
telské přednášky pro veřejnost. První bese-
da s MUDr. Martinem Ondráškem dopřála ná-
vštěvníkům nádherné foto – scenérie z Havaj-
ských ostrovů, s přidanou hodnotou vtipně po-
daných zážitků zde oblíbeného cestovatele. 
Svým představením příjemně překvapil i svě-
toběžník Jakub Venglář, který veřejnosti zpro-
středkoval zde dosud neprezentovanou tema-
tiku sibiřských reálií. Jeho poznatky z letní vý-
pravy na  Sibiř, podané humornou, neotřelou
formou, vzbudily u publika zájem o  jeho další 
přednášky v budoucnu.

Také knihovnická galerie zlehka pootevře-
la dveře zájemcům o  výstavní dění. Počát-
kem června její prostory rozzářila výstava fo-
tografi í Ing. Vojtěcha Malíka s názvem Čmelá-
ci a  jejich příbuzenstvo. Jeho tvorba zaměře-
ná na krásy slavičínské přírody potěšila jak in-
dividuální zájemce, tak i děti a mládež ze všech 
zdejších školských zařízení, které ji navštívily
v  rámci besed a  literárních akcí, které pro ně
v červnu byly uskutečněny. Nelze opomenout
ani náš podíl na organizaci Leteckého dne, vě-
novaného plk. Josefu Stehlíkovi – esu tří front,

S knihovnou před prázdninami
pořádaného městem Slavičín u  příležitosti
30. výročí jeho úmrtí. Do velkolepého progra-
mu jsme se zapojili spolu s PhDr. Ladislavem
Slámečkou realizací výstavy, která mapovala
osobní život i úspěchy našeho válečného hrdi-
ny v mnoha leteckých bitvách 2. světové války.

S  radostí jsme uvítali členy seniorských
spolků, kteří se vrátili do  našich prostor, kde
pozvolně obnovovali svou činnost. A snad nej-
větším potěšením byl návrat dětí a  pedago-
gů nejen do školních lavic, avšak také k nám
do  dětského oddělení za  tradičními zábavně
literárními pořady. Během prvních tří červno-
vých týdnů knihovnu navštívily děti z  mateř-
ských škol, školáci z 1. stupně základních škol
a studenti gymnázia. Předškoláčci měli mož-
nost vstoupit do improvizovaného Lesního krá-
lovství, kde je čekala spousta veselého hraní,
úkolů či ukázky dětských knižních novinek.

Prvňáky a  dodatečně žáky druhých tříd
z  obou místních základních škol jsme ještě
před prázdninami stihli pasovat do  řádu čte-
nářského a předat jim knihy zdarma z projektu
Už jsem čtenář na zábavné akci Den s knihou
pro prvňáčka. Také několik tříd z gymnázia se
zúčastnilo literárních besed a seznamovacích
knihovnických lekcí, na nichž jim byly předsta-
veny současně poskytované služby knihov-
ny a také zajímavá historie jejího sídla v býva-
lé Horákově vile. 

Mnohé rodiny s dětmi využily nabídku tašek

s nápaditými herními a výtvarnými materiály,
které si stále mohou v  knihovně předem ob-
jednat. Děti s  rodiči také zaujala soutěžní ak-
tivita, nazvaná Stezkou válečných hrdinů. Jed-
nalo se o sadu tištěných podkladů, jejichž cí-
lem bylo seznámit mládež s pamětními des-
kami, náhrobky, hroby a  památníky na  úze-
mí Slavičína, věnovanými statečným mužům,
kteří bojovali za naši vlast ve 2. světové válce.
Po stopách jejich tragických osudů jsme do-
konce podnikli exkurzi se studenty kvarty zdej-
šího gymnázia a poté se žáky Komunitní ško-
ly z Valašských Klobouk, jejíž pedagogové pro-
jevili zájem o spolupráci s naší knihovnou v ob-
lasti dalších pořadů.

Co přinesou z hlediska kulturního vyžití příš-
tí měsíce, nelze za  současné situace předví-
dat. Už v srpnu však začínáme s paměťovými
kurzy pro seniory, plánujeme pro ně pokračo-
vání Univerzity třetího věku, přičemž v září je
pro celou veřejnost připravena pestrá nabíd-
ka setkání se známými osobnostmi z umělec-
ké branže. Přes všechna úskalí tohoto roku zů-
stáváme optimisty a razíme krédo významné-
ho slavičínského občana Jana Pivečky – Ni-
kdy se nevzdávej. Dle jeho vzoru ani my nehod-
láme usínat na  vavřínech a  věříme, že měst-
ské knihovně zachováte stálou přízeň zájmem
o naše dění.

Užívejte si báječné léto a dopřejte si vše, co
vás činí šťastnými.

Mgr. Gabriela Klabačková,
vedoucí městské knihovny

Srdečně vás zveme na  slavnost dožínek, 
která se v minulosti každoročně konala snad 
v každé české, moravské i slezské venkovské
obci a nyní se takřka po padesátileté odmlce
opět uskuteční i v naší obci.

Akce se uskuteční 21. srpna 2021 v Nevšo-
vé. Událost bude zahájena ve 13:30 na křižo-
vatce v místní části obce „Horní konec“ (smě-
rem na cyklostezku do Luhačovic). Bude zde
vysvěceno nové místo starého kříže. Odtud po-

putuje procesí za doprovodu krojovaných ak-
térů a  rozhlasové hudby do  zdejšího kostelí-
ka Panny Marie Svatohostýnské, kde ve 14:00
proběhne slavnostní bohoslužba vedená
Mons. Marianem Dejem. 

Po skončení bohoslužby se hlavní dění pře-
nese do centra obce, kde proběhne vyvrcho-
lení samotné slavnosti. Během akce budou
k dispozici stánky s občerstvením, s  tradiční-
mi řemeslnými výrobky, a  rovněž bude k dis-

pozici místní hostinec i s galerií místních do-
bových fotografi í. Od 16:00 bude na scéně hrát
CM Pajtáš, kterou v podvečer vystřídá DJ Jiří 
Petráš. V průběhu události se můžete dozvě-
dět něco málo o historii rustikálního venkova
prostřednictvím různých mluvených vstupů
a výstavy zemědělských nástrojů. Děti si při-
jdou také na své. 

Rádi vás všechny uvítáme, místní občany či
rodáky a jejich nejbližší. Věříme, že celou udá-
lost prožijeme v přátelské a rodinné atmosféře.

OV Nevšová

Pozvánka na dožínky do Nevšové
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín

 Pondělí 2. 8. Zahájení nových kurzů Pa-
měťového tréninku a  mozkového joggingu 
pro seniory! 

Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akredi-
tovaná lektorka 3. stupně z České společnos-
ti pro trénování paměti a mozkového joggingu. 
Kurzy se budou konat každé pondělí od 9.00
do  10.30 hodin, nezbytné je přihlášení pře-
dem, telefonicky nebo emailem.
Rozpis lekcí: 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8., 

V  případě zvýšeného zájmu seniorů o  tuto 
vzdělávací aktivitu jsou plánovány každé pon-
dělí dvě paměťové lekce při začátku 9.00 ho-
din a 10.45 hodin. Místo konání: sál městské 
knihovny v 1. podlaží, vstup zdarma.
 Pátek 6. 8. – 2. 9. 30 let spolu

Společná výstava výtvarné a  fotografi cké 
tvorby členů Sdružení výtvarných umělců mo-
ravsko-slovenského pomezí. Galerie městské 
knihovny, otevřeno v červencové půjčovní době 
nebo po domluvě na telefonu.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 6. srpna 
v 18.00 hodin v knihovnické galerii.
 Knihy, které ještě potěší – velká darovací 
akce – IV. ročník 

V srpnu si mohou milovníci starší literatury 
vybírat knihy ZDARMA k doplnění svých domá-
cích knihovniček v  libovolném množství. Jed-
ná se o tituly vyřazené z knižního fondu MěK či 
dary od čtenářů knihovny.
Vestibul knihovny v půjčovní době. 
Připravujeme na září:
 Kurzy Paměťového tréninku a  mozko-
vého joggingu pro seniory – pokračování 
s Mgr. Martou Fojtíkovou

Budou probíhat každé úterý od 9.00 do 10.30 
hodin. Je potřebné přihlásit se předem, telefo-
nicky nebo emailem.
 Pátek 3. 9. Tak jsme tu žili aneb 
50.–60. léta objektivem Ladislava Slámečky.

Výstava fotografi í slavičínského rodáka a fo-
tografa Ladislava Slámečky st. u  příležitostí 
100. výročí jeho narození.

Vernisáž výstavy proběhne v galerii knihov-
ny v 18.00 hodin. Výstava bude k vidění v půj-
čovní době.
 Neděle 5. 9. Jak šel Kozlík do světa. Lout-
kové představení divadla Kozlík z Hradce Krá-

lové pro děti.
Začátek: 16.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!
Středa 8. 9. Petra Černocká a Jiří Pracný 
– talk show 
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!
Čtvrtek 16. 9. Hypnotizér! Umělecké před-
stavení hypnotizéra Jakuba Kroulíka.
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup volný!
Středa 22. 9. Postel hospoda kostel. Talk 
show Zbigniewa Czendlika, populárního kně-
ze z Lanškrouna.
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. 
Vstupné 100 korun.
Středa 29. 9. Tajemné fenomény. Přednáš-
ka Arnošta Vašíčka, známého českého záha-
dologa. 
Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. 
Vstup volný!

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) 
v Městské knihovně Slavičín bude tradič-
ně pokračovat otevřením dalšího studij-
ního semestru!

Pod záštitou Provozně ekonomické fa-
kulty České zemědělské univerzity v  Pra-
ze je pro seniory připravena nabídka výu-
ky, která umožní navštěvovat zájmové vy-
sokoškolské studium přímo v místě bydliš-
tě. Vítáme tedy k zapojení se do studia jak 
nové zájemce, tak i absolventy uplynulých 
semestrů.

Vzdělávání se uskuteční v období října 
2021 – prosince 2021. Studium je určeno 
osobám se statutem důchodce, poplatek 
za semestr (6 kurzů) činí 300 Kč.

Výuka bude probíhat dle aktuální pande-
mické situace – v sálu knihovny (1. podlaží) 
nebo distanční formou. Veškeré informa-
ce ohledně studia získáte přímo v knihov-
ně, případně telefonicky, emailem nebo na
 www.knihovna.mesto-slavicin.cz
a www.e-senior.cz.

Oznamujeme čtenářům a  návštěvníkům 
knihovny úpravu provozní doby v srpnu. 

Provozní doba je změněna z důvodů re-
vizních a  jiných prací v  obecních knihov-
nách, které fungují pod její správou.
Půjčovní doba v srpnu: 
po:  7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
čt:  7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00

 7. 8. Nohejbalový turnaj 
a dětský den v Divnicích
 14. 8. Ocelot fest, 
Bohuslavice nad Vl., začátek 18 h
 20. 8. Edukační den Spolku Diaklub
 21. 8. Dožínky v Nevšové
 21. 8. Po divnických vrchoch
 28. 8. Výročí letecké bitvy 
nad Bílými Karpaty
 29. 8. Farní den
Připravujeme na září
 4. 9. Pohádkový les

Nepřehlédněte

Středa 25. 8. 2021, 20 hodin
Letní scéna Zámeckého parku Slavičín
Předprodej vstupenek: 
Městské infocentrum Slavičín, 
ticketstream.cz

Oddíl turistů Slavičín pořádá v sobotu 4. září 
2021 jednodenní zájezd na Helfštýn. 
Bude připraveno více tras i pro málo zdatné. 
Odjezd autobusu bude v 6.30 hodin
od zastávky U hotelu, možno nastoupit 
i u radnice.
Cena zájezdu pro členy oddílu 150 Kč, 
pro nečleny 200 Kč. Je třeba zaplatit u pana
F. Kovaříka do 15. srpna 2021 (tel.:
731 980 985)

Zájezd na Helfštýn
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Kara  =  prázdná... Te  =  ruka... Dó  =  cesta,
ve smyslu hledání, snahy něčeho dosáhnout.

Pokusy samouků naučit se karate by se na-
šly určitě i dříve, s prvním organizovaným cvi-
čením přišla ale až v roce 1989 parta chlapců, 
která se soustředila kolem Zoltána Klamarčí-
ka, v té době držitele 1. danu v Goyu Ryu kara-
te. Tréninky probíhaly na tehdejším Domě pio-
nýrů. Tak tomu bylo až do září 1990, kdy pro-
běhl první hromadný nábor. Vybírat bylo oprav-
du z koho. Náboru se zúčastnilo přes 70 dětí 
a mládežníků, ze kterých propadlo sítem čtyři-
cet. Trénovat se začalo ve sportovní hale dva-
krát týdně a  zájemci měli možnost dalších 
dvou tréninků se staršími cvičenci, kteří už cvi-
čili od předchozího roku. Byli to Petr Droščák, 
Anton Bonko, Robert Sudický, Luděk Máša,
Martin Kašík, Radek Pospíšil a „dvaja mackov-
ja“ Marcel Balšan a Michal Strnad.

Po  prvním roce měl oddíl slušnou základ-
nu a bylo na čem dál pracovat. Zoltán však od-
stoupil do ústraní a cvičenci se rozdělili na dvě 
skupiny. Na  „ty z  haly“ kolem Martina Kaší-
ka a „ty z Orlovny“ kolem Petra Droščáka. Tak-
to to pokračovalo až do září 1993, kdy se vrá-
til Zoltán Klamarčík a s  jeho návratem se roz-
dělené skupiny zase spojily. Dalo by se říct, že 
roky 1993 a 1994 byly první zlatou érou karate 
ve Slavičíně. Jak do počtu cvičenců, tak do je-
jich zápalu pro cvičení. K  těm nejaktivnějším 
patřili Lenka Jordánová, Jaroslav Malík, Petr Vi-
čan, Luděk Maděrka, Igor Drápala, Ondřej Vyo-
rálek, Jan Kašík, Dalibor Salvet. V roce 1994 ale 

Karate – dó ve Slavičíně opět Zoltán karate opustil, tentokrát už natrva-
lo a s ním i většina starších cvičenců. V činnos-
ti pokračoval pouze kroužek karate při Domě
dětí a mládeže pod vedením Jaroslava Malíka,
se kterým se mladým karatistům věnoval i Ra-
dim Pazdera a Robert Šoman. S každým škol-
ním rokem přicházelo téměř 30 nových cvičen-
ců, bohužel bez trvalejšího zájmu.

Téměř celé období devadesátých let by se
dalo nazvat amatérským cvičením bez zastře-
šení organizací. Bylo to dáno hlavně tím, že
v České republice bylo nejrozšířenějším stylem
Shotokan karate, kdežto ve Slavičíně zakořenil
styl Goyu Ryu.

Pro další rozvoj slavičínského karate bylo tře-
ba vstoupit do některé z organizací, která dává
cvičencům možnosti zdokonalování. V  roce
1998 se uskutečnil první seminář Kyokushin
karate pod vedením senseie Jiřího Potyše a tím
začíná éra Kyokushin karate klubu Slavičín.

Po  vysoké škole se vrací do Slavičína Petr
Droščák a  jeho bezmezné nadšení přiláka-
lo vedle nových cvičenců i  mnoho těch, kte-
ří se karate věnovali již dříve. Začínají probí-
hat zkoušky technické vyspělosti, tzv. pásková-
ní, které je pro všechny hnacím motorem. Při-
chází první závody a první úspěchy. Zpočátku
se soutěží zúčastňuje pouze Petr Droščák, ale
v roce 2000 startuje na mistrovství Slovenska

a  následném mistrovství České republiky té-
měř patnáctičlenná výprava. Je proto nemož-
né tady všechny zmínit. Na medailových pozi-
cích se umísťují Petr Droščák, Jaroslav Malík, 
Stanislav Hlavica, Antonín Balšan, Tomáš Drga, 
Michal Bližňák, Jana Mikulcová, Pavla Hořáko-
vá, Jaroslava Dubnová, Aleš Kepák, Michal Bo-
ráň a mnozí další.

Počáteční nadšení ale po pár letech opadá
a skupina dospělých se v  roce 2005 celá roz-
padla. Petr Droščák začíná trénovat děti a mlá-
dež. Mladí šampioni Zbyněk Málek, Martin
Struška, Vladan Oláh, Veronika Doležalová, Pe-
tra Janáčová, Vlaďka Božíková sklízejí úspě-
chy na všech turnajích, kde se objeví. Ovšem
s nástupem na střední školy se skupina znač-
ně zmenšuje a tato éra je ukončena odchodem
trenéra ze Slavičína.

V  roce 2010 opět začíná trénovat skupina
dospělých a  vedle Kyokushin karate se věnu-
jí i  thajskému boxu a ruskému stylu Systema. 
V roce 2013 zakládají War Sports Team Slavi-
čín. Z týmů bojových sportů za krátko zůstává
pouze Kyokushin. Vedle dospělých trénují i děti
v kroužku při DDM Slavičín. V rámci kulturních
a sportovních akcí probíhají ukázky pro veřej-
nost. Opět startujeme na soutěžích jak v České 
republice, tak v zahraničí a o medailové příčky
není nouze. Tou dobou jsou našimi reprezen-
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Neseď jen tak doma!
Pojď s námi hrát fotbal 
a staň se fotbalistou!
FC TVD Slavičín pořádá
nábor dětí
 10. září od 16 hodin
 na fotbalovém hřišti 
      ve Slavičíně
Kategorie:
 Benjamínci – ročník 2015 a mladší
 Mladší přípravka – ročníky 2013–2014
 Starší přípravka – ročníky 2011–2012

Do našeho týmu hledáme kolegy na pozice: 
PROVOZNÍ ŘEDITEL 
Požadavky:
VŠ/SŠ vzdělání strojírenského nebo ekono-
mického směru 
Manažerské zkušenosti a  praxe s  vedením
týmu min. 5 let 
Výborné organizační schopnosti 
Analytický a  proaktivní přístup k  seberozvoji 
a rozvoji celé společnosti
Znalost AJ na komunikativní úrovni (další ja-
zyk výhodou)
Znalost práce na PC (balíček MS Offi  ce)
ŘP skupiny B 

Pracovní náplň:
Provozní ředitel odpovídá za  řízení společnosti 
a naplňování strategických cílů společnosti 
Činnosti: 
Dohled nad plánováním, koordinací a kontro-
lou všech procesů Společnosti
 Zodpovědnost za chod a  rozvoj fi rmy v  sou-
ladu se stanovenými strategickými cíli ve vztahu 
k akcionářům
Předkládání návrhů akcionářům na realizaci in-
vestic, rozvojové aktivity a nové projekty
 Stanovení a  vyčíslení potřebných zdrojů pro
fungování výrobní činnosti Společnosti
Řízení, koordinace, motivace a kontrola výsled-
ků práce managementu
Koordinace řešení provozních a  operativních 
problémů
Nastavení účinných kontrolních mechanizmů 
a jejich pravidelná kontrola
Hodnocení technicko-ekonomických cílů, plně-
ní plánů a vybraných ukazatelů výroby
 Řízení implementace nových technologií a vý-
robních postupů s cílem optimalizace výrobního 
procesu
Analýza příčin provozních problémů, návrhy 
na jejich odstranění
Aplikace poznatků průmyslového inženýrství
Aktivní účast při zákaznických a certifi kačních 
auditech
Posuzování předkládaných návrhů portfolia 
výrobků a služeb
Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
Vyhodnocování činnosti jednotlivých útvarů 
a hodnocení jejich efektivity na základě stanove-
ných kritérií 
 Kontrola dodržování vnitřních procesů a vnit-
ropodnikových předpisů ve Společnosti
Reprezentování fi rmy na  jednáních se stálý-
mi obchodními partnery, potenciálními zákazníky,
státními institucemi a dalšími subjekty.
 Odpovědnost vůči akcionářům 
Nástup: Dle dohody

Nabízíme:
Zázemí silné prosperující společnosti
Odpovídající fi nanční ohodnocení 
Možnost seberealizace a  profesního rozvoje, 
zvyšování profesní kvalifi kace v  rámci fi remního
i externího vzdělávání
Pružnou pracovní dobu
13. plat dle výsledku hospodaření fi rmy
Služební vozidlo i pro soukromé účely 
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
Osobní konta ze sociálního fondu 
Bezúročné návratné půjčky ze sociálního fon-
du
Vlastní rekreační zařízení, fi remní kulturní 
a sportovní akce 
Uzavírka přihlášek: 31.8.2021

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE (RECEPČNÍ) 
Požadavky:
SŠ vzdělání ekonomického směru
Znalost AJ na komunikativní úrovni (další ja-
zyk výhodou)
Příjemné vystupování
Ochota a komunikativnost
Znalost práce na PC (MS Excel, Power Point)
Znalost základů účetnictví a administrativy 
Výborné komunikační a  organizační schop-
nosti 

Pracovní náplň:
Evidence přijatých faktur
Obsluha datových schránek
Evidence přijaté a vydané pošty
Pořizování a  zapisování dokumentace evido-
vané ve fi remním ERP systému
Kopírování a skenování dokumentace
Zajištění činnosti recepce a  jednacích míst-
ností, evidence a obsluha návštěv

Nástup: Září 2021 
Nabízíme:
Zázemí silné prosperující společnosti
Možnost dalšího vzdělávání 
13. plat dle výsledku hospodaření fi rmy
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
Osobní konta ze sociálního fondu 
Bezúročné návratné půjčky ze sociálního fon-
du
Vlastní rekreační zařízení, fi remní kulturní 
a sportovní akce 

Uzavírka přihlášek: 13. 8. 2021 
Zájem o práci v naší společnosti zašlete písem-

ně na adresu personalni@tvd.cz spolu s životopi-
sem a sdělením, zda souhlasíte se zpracováním 
osobních dat pro účely výběrového řízení a  jejich 
uložením do interní fi remní databáze uchazečů.

TVD-Technická výroba, a.s. 
Rokytnice u Slavičína, č.p. 203

tanty Jakub Malaník, Stanislav Hlavica, Radek
Trčka, David Mikula. V dětských kategoriích Lu-
káš Hubáček, Michal Janšta, David Janšta, Ka-
teřina Vaclová, Matouš Frenzel. Organizujeme
soustředění a semináře ve Slavičíně, dalších se 
zúčastňujeme. Trénovat pod vedením světo-
vých šampionů je pro všechny velkou inspira-
cí a je to znát na rozvoji celého týmu. Potvrzuje 
se, že Slavičín je líhní nejenom kvalitních spor-

tovců, ale i karatistů. Za dobu činnosti se poda-
řilo vybojovat nespočet titulů mistrů republiky
a medailí na zahraničních turnajích.

Vedle těchto úspěchů je třeba zmínit i to, že
slavičínský Kyokushin vychoval nejvíc nositelů
černých pásů v České republice, což je výsled-
kem dlouhodobé a smysluplné práce. Jsou jimi
Petr Droščák 4. dan, Jana Mikulec 3. dan, Vla-
dan Oláh 3. dan, Jaroslav Malík 2. dan a mezi

čerstvé držitele černých pásů, kteří zkouš-
ky na 1. dan složili letos v červnu, patří i Jana
Malíková a Josef Mitáš. Karate, to není jenom
sport, ale hlavně životní cesta a snaha se něče-
mu naučit. Dosažení černého pásu je pro mno-
hé považováno za cíl, teprve zde si však kara-
tista uvědomuje, že se dostává opět na začá-
tek tentokrát nikdy nekončící mistrovské cesty.

OSU! Jaroslav Malík
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Sobota 28. 8. 2021
9.00 h pietní akt u hrobu padlých, 
9.30 h návštěva Městského muzea Slavičín 
Více na www.leteckabitvakarpaty.cz

Pan Jan Vaňatka je občanem našeho města 
od svého narození již osmdesát let. 

Celý svůj život zasvětil činorodé, odpověd-
né práci v místním zahradnictví. Proto je sla-
vičínskými rodáky, zejména pamětníky, uzná-
ván, a ve vzpomínkách nás všech je oceňován 
za svou obětavost v přijímání objednávek, vše-
strannost v zahradnických činnostech, celko-
vou oddanost péči o květiny. Této práci se vě-
noval i v době svého důchodového věku, kdy
docházel do zahradnictví pomáhat.

Pan Vaňatka žil se svou maminkou v rodin-
ném domě na hlavní ulici nedaleko Sokolovny,

po  jejím odchodu před několika lety se však 
pro něj stalo vše složitější.

Dne 29. 11. 2018 došlo v domě pana Vaňat-
ky na ulici Osvobození k mimořádné události, 
kdy nešťastnou manipulací při zatápění přišel 
o střechu nad hlavou.

Škoda, vzniklá požárem, byla určena v před-
běžné výši 900 000 korun, po vyjádření statika 
však je dům neobyvatelný.

Od té doby přebývá pan Vaňatka ve své ma-
ringotce na louce v blízkosti Charity Slavičín. 

Ve spolupráci se Sociálním odborem města 
Slavičín mu byly nabídnuty i jiné možnosti byd-

lení, které však k naše-
mu překvapení odmítl. 

Charita Slavičín se 
od  nešťastné událos-
ti snaží panu Vaňatko-
vi dle svých možností 
pomáhat.

Charita uplatňuje 
ve své činnosti přiroze-
né lidské hodnoty, usi-
luje o  transparentnost 
své komunikace i  prá-
ce.  

Naším posláním je 
pomáhat lidem, kteří 
se ocitli v  tíživé život-
ní situaci, pomoci za-
bezpečit jejich základ-

ní životní potřeby, aktivizovat je, doprovázet
a nasměrovat pomoc k trvalému zlepšení kva-
lity života. Pouze partnerské mezilidské vzta-
hy, založené na pravdě, odpovídají důstojnos-
ti člověka.

Charita Slavičín se snaží zprostředkovat
panu Vaňatkovi základní pomoc k  zajištění 
úklidu a ve spolupráci s Potravinovou bankou
pomoci se zabezpečením jeho ostatních po-
třeb.

U  příležitosti 80. narozenin pana Vaňat-
ky oslovila Charita Slavičín oslavence k malé-
mu setkání, které se uskutečnilo ve venkovním
odpočinkovém areálu Denního centra Maják.
Dostavili se jeho dlouholetí přátelé a zástupci
Charity.

Při přátelském posezení všichni přítomní 
popřáli oslavenci hodně zdraví a elánu do dal-
ších let. Dále byla panu Vaňatkovi předána pí-
semná  blahopřání od Charity Slavičín a měs-
ta Slavičín, dort a věcné dary, zejména obleče-
ní a obuv.

V  přátelské atmosféře se probrala různá
témata, s  panem Vaňatkou jsme pohovoři-
li o  jeho životě, o  jeho zdraví, o  zahradnictví,
vztazích a také o jeho současném bydlení.

Oslavenec vyjádřil svou spokojenost.
Jeho vstřícnost, komunikace s námi a  jeho

výraz ve  tváři jsou toho důkazem. Ba mož-
ná i  trochu víc, snad se nám podařilo přinést
panu Vaňatkovi v jeho narozeninový den i kou-
sek štěstí.

Charita Slavičín

Setkání s panem Janem Vaňatkou 
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Slavičín je kolébkou dějin celého regionu 
Zlínska. O  tom, že nejstarší písemná zmínka 

O starých Mladoticích o naší oblasti se váže také ke Slavičínu, svědčí 
listina vydaná skriptoriem olomouckého bisku-
pa Jindřicha Zdíka, sepsaná nejspíše ve druhé
polovině roku 1141. Právě letos si připomene-

me 880 let dějin Slavičínska. 
V roce 1141 vznikla listina, kte-

rá z důvodu přesunu kapitulního
sídla k novému kostelu sv. Václa-
va vypočítává majetky patřící teh-
dejšímu olomouckému biskup-
ství. To se v té době dělilo na vel-
kofarní obvody, a právě mezi ma-
jetky spytihněvského kostela pro-
bleskuje také název Mladotic,
tedy samostatné vsi, která před-
cházela vzniku Slavičína ve  13.
století. Mladotice i  Slavičín poz-
ději v  minulosti tvořily vícemé-
ně souvislý sídelní celek. Admi-
nistrativně v  pramenech vystu-
pují Mladotice přesto samostat-
ně a v určitý čas se ještě rozdě-
lovaly na  Dolní (zjednodušeně
od náměstí Mezi Šenky k ulici Lu-
hačovské) a Horní (Šabatec, ale
také oblast dnešní pošty a Soko-
lovny). 

Existence Mladotic však ča-
sem přinášela mnoho problé-
mů. Mladotice postupně utváře-
ly prstenec území okolo Slavičína
a mohly se lépe rozrůstat. V ně-

880 let Mladotic
Historické slavnosti 
a jarmark
Sobota 14. srpna na Horním náměstí
Od 10 hodin dobový trh, na němž své umění 
i výrobky představí mj. kovář, hrnčířka, drá-
teník či řezbář. K zakoupení budou i další vý-
robky tradičních řemesel a hand made zbo-
ží. 
Od 14 hodin bude probíhat program: během 
odpoledne vystoupí Cestující hudba a  ná-
vštěvníci se také mohou těšit na šermířská
a žonglérská vystoupení. Pro děti bude při-
praven zábavní program, skákací hrady, his-
torický kolotoč, výtvarné dílničky a malová-
ní na obličej.
V  17 hodin proběhne v Městském muzeu 
Slavičín vernisáž výstavy Putování starými 
Mladoticemi. Akce bude v 21 hodin zakon-
čena slavnostním ohňostrojem. 

kterých obdobích navíc obě vsi patřily stej-
ným vrchnostenským majitelům a docházelo
ke značnému promíchávání obyvatelstva (na-
příklad osídlováním opuštěných gruntů na-
příč oběma obcemi). I proto se v minulosti ře-
šily četné spory o tom, ke které obci konkrétní 
grunt či ulice náleží.

Mladotice mívaly také svoji vybavenost. Pa-
třily sem některé hostince, mladotická tvrz
(stávala zřejmě v místech Havlíčkova zahrad-
nictví – dnešní pošta a  telefonní ústředna) či
hasičárna (stávala v místech dnešní dřevěné
směrovky k Pivečkovu lesoparku při odbočce
na Lukšín).

Název vsi Mladotice se velmi dlouho udržel
i  v samotném ofi ciálním názvu našeho měs-
ta, které se úředně sloučilo s Mladoticemi až
v roce 1850. Do roku 1891 se však ještě účetně
dělily náklady a výdaje z obecní pokladny – tři
pětiny nákladů šly na výdaje Mladotic a zbýva-
jící část do území Slavičína.

Dvojité pojmenování Slavičín-Mladotice se
však s přestávkami používalo až do roku 1946
a  je zachováno i na vybraných dobových po-
hlednicích. Název původní vsi Mladotic, se do-
dnes odráží ve dvou místních názvech – Mla-
dotické nábřeží (od  roku 1964) a Mladotická
ulice. Také dvojí patrocinium našeho farního
kostela – sv. Vojtěchu a sv. Cecílii odráží dáv-
né Mladotice, které i ve své obecní pečeti míva-
ly právě tuto patronku hudebníků.

Starobylá listina biskupa Jindřicha Zdíka
zmiňuje ostatních měst a městeček z naší ob-
lasti naprosté minimum (prakticky jen zanik-
lou ves Sobnovy a  dnešní Vasilsko). Zřejmě
proto, že nynější města našeho regionu ještě
neexistovala, anebo jen v podobě zanedbatel-
ných osad. 

Stylistika Zdíkovy listiny vede vědce k  do-
mněnce, že ji zřejmě diktoval biskup sám. Bis-
kup Zdík byl velmi pravděpodobně synem sa-
motného kronikáře Kosmy. Úsvit slavičínských
dějin má proto opravdu pozoruhodné souvis-
losti. Tomáš Chmela

BývBývBývBývBýBB aláaláaal  ha haahahasiččskáskák  zb zbz rojro nicnice ne na Ha Hornornomlomladoadotictické kéké návnávsisi
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