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Takřka čtyři měsíce trvající rekonstrukce sálu i zázemí Sokolov-
ny spěje ke zdárnému konci. Čtvrtek 23. června bude dnem, kdy
se pomyslné brány našeho kulturního domu otevřou veřejnosti, 
která bude moct zhodnotit novou podobu nejen samotného sálu,
ale i přilehlého zázemí.

U příležitosti slavnostního znovuotevření připravilo město akci
Muzikály naruby, jejímiž protagonisty jsou oblíbení (nejen) muzi-
káloví herci Josef Vágner, Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Za dopro-
vodu kapely představí hudební program plný známých muzikálo-
vých a fi lmových hitů. Těšit se můžeme na kvalitní pěvecké výko-
ny a skvělý hudební zážitek, o nějž se mladí umělci postarají s šar-
mem i humorem sobě vlastním.

Muzikály naruby se uskuteční ve  čtvrtek 23. června 
od 18 hodin v sále Sokolovny. Předprodej vstupenek na tuto akci 
probíhá v Městském infocentru Slavičín, cena vstupenky s mís-
tenkou je 150 Kč.

Jitka Pfeiferová

Zrekonstruovaná Sokolovna 
se představí veřejnosti ve velkém stylu

Vážení spoluobčané,
je to neuvěřitelné, ale blíží se nám letní prázd-

niny. Z oken kanceláře bych si toho nevšiml, ale 
podařilo se mi odjet na krátkou dovolenou do 
bosenského poutního místa Medžugorje, kde 
jsem blížící se léto zaznamenal i já.

Uplynulý měsíc nám přichystal několik ná-
ročných akcí. Jednou z těch hlavních je rekon-
strukce Sokolovny, která se přes množství kom-
plikací blíží do fi nále. Velká nepříjemnost na-
stala v polovině května, kdy havárií vody došlo k 
poničení sádrokartonových podhledů a dalších 

částí stavby. Díky všímavosti paní Vlasty Strn-
kové a pana Jakuba Urbana nedošlo k pronik-
nutí vody dále do hlavního sálu, kde mohlo dojít 
k dalším nedozírným škodám. Jménem města
jim proto moc děkuji!

Ani tyto komplikace nás však nesmí zasta-
vit. Sokolovnu otevřeme populárním Muziká-
lem naruby – srdečně všechny zvu.

Čeká nás ještě moře práce v letních měsí-
cích – po tvrdých jednáních v souvislosti s od-
škodněním za výbuch ve Vrběticích se podaři-
lo na Zlínském kraji prosadit kompletní přestav-

bu průtahu Hrádkem směrem na Rokytnici (viz 
strana 2 tohoto čísla). Další investice nás čeka-
jí do chodníků v různých částech města, běží 
stavba cyklostezky do Šanova, soutěžíme pře-
stavbu hotelu a rozjíždíme stavbu nového ob-
jektu charity pod kostelem. A na dovolené mě
zastihla i další dobrá zpráva – sehnali jsme pe-
níze na zásadní rekonstrukce Zámeckého par-
ku, o tom však až příště a podrobněji. Slavičín
si to zaslouží.

Pohodové dny přeje Váš starosta
Tomáš Chmela
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Kruhový objezd v Hrádku je hotov i s okolím, 
v červenci se bude pokračovat až k nádraží

Na konci května byla dokončena úprava kři-
žovatky silnic II/493 a II/495, o které byla veřej-
nost informována ve  Slavičínském zpravoda-
ji 9/2021. Společná investiční akce Ředitelství 
silnic Zlínského kraje a města Slavičín je hoto-
vá a kruhový objezd již začal plnit svou funkci.
Koncem května probíhaly už jen „kosmetické
úpravy“. Jedná se především o novou výsadbu 
zeleně středového ostrůvku (realizace svěřená
Službám města Slavičína) a  provedení vodo-
rovného dopravního značení. Místní část Hrá-
dek tak konečně, kromě jiného, získala přecho-
dy pro chodce, které na  frekventovaných sil-
nicích byly tolik potřeba. Dopravní situace tak 
bude v této lokalitě bezpečnější.

S bezpečnostní situací na kruhovém objez-
du souvisí i  na  veřejnosti propíraný středový 

ostrůvek „kruháče“. Mno-
hým spoluobčanům vadí 
výška, ale také prove-
dení středového ostrův-
ku. Proč tam je, když ho 
na jiných okružních křižo-
vatkách nemají?  Zvýše-
ný ostrůvek se na okruž-
ní křižovatce dělá proto, 
aby byl z  hlediska bez-
pečnosti zamezen pří-
mý průhled křižovat-
kou. Toto zvýšení poža-
doval i Dopravní inspek-

torát Policie ČR při projednávání před vydáním 
stavebního povolení. Středový ostrov může být 
zatravněn či osázen půdopokryvnou výsadbou. 
Kreativita sadových úprav zde není omezena. 

Tímto bychom chtěli poděkovat občanům 
a hlavně motoristům za trpělivost a věříme, že 
nová úprava křižovatky přispěje ke zvýšení bez-
pečnosti chodců i ostatních účastníků silniční-
ho provozu.

Nicméně, tímto to nekončí. Již teď je v  pl-
ném proudu výběrové řízení na navazující akci, 
a to rekonstrukci silnice II/495 od nového kru-
hového objezdu po konec místní části Hrádek 
na Vlárské dráze u vlakového nádraží. Jedná se 
o rekonstrukci v celkové délce cca 887 m. Opět 
se bude jednat o společnou akci Ředitelství sil-
nic Zlínského kraje a města Slavičín. 

Rekonstrukce kromě jiného bude zahrno-
vat sjednocení šířky zpevněné části vozovky
na 7,0 m a odvodnění vozovky pomocí dešťo-
vých vpustí do  stávající kanalizace. V  úseku
délky cca 300 m bude obnoven stávající silnič-
ní příkop, který bude ukončen horskou vpus-
tí, která bude napojena přípojkou do kanaliza-
ce. Součástí stavby bude úprava dvou stáva-
jících zastávkových pruhů, vybudování nových
nástupišť a stavební úprava připojení místních 
komunikací a  sjezdů. Dále bude vybudována 
nová komunikace pro pěší od vjezdu na „Výle-
tiště“ po odbočení na Divnice, opěrná zeď z pa-
lisád, obnova a doplnění svislého a vodorovné-
ho dopravního značení.

Zhotovitel stavby by měl být vysoutěžen
v  nejbližším období s  tím, že smluvní cena
za  tuto zakázku se očekává v  hodnotě cca
20 mil. Kč bez DPH, přičemž město Slavičín se
na této částce podílí menší půlkou. V závislosti
na průběhu výběrového řízení by měla být stav-
ba zahájená letos v červenci s ukončením v ho-
rizontu 8 měsíců.

Místní obyvatele nečeká žádná komplikova-
ná objížďka. Předpokládáme, že výstavba bude 
opět probíhat za částečného omezení silniční-
ho provozu po polovinách šířky vozovky s říze-
ním dopravy pomocí semaforové soupravy. Jak
ale bude konkrétně řešeno omezení silničního 
provozu, to bude záležet na zhotoviteli stavby.
Nicméně o určitou komplikaci hlavně pro řidiče 
půjde, proto žádáme všechny účastníky silnič-
ního provozu i obyvatele v dané lokalitě o trpěli-
vost a shovívavost.

Ing. Ján Roman, vedoucí investičního odboru

O nutnosti sběru, třídění a dalšího využití od-
padů je přesvědčeno stále více lidí. I bez hlub-
ších znalostí ekonomie a ekologie oním pověst-
ným selským rozumem se dá pochopit, že je 
lepší odpad recyklovat = vrátit zpět do procesu, 
tedy nakládat s odpadem tak, aby bylo možné 
jej opět využít než bez užitku zlikvidovat.

Jedním z hlavních cílů nového zákona o od-
padech je také zlepšení recyklace komunálního 
odpadu a to znamená odstranit z odpadu, kte-
rý putuje na skládku či k energetickému využi-
tí, recyklované složky – především sklo, papír, 
plast, kovy atd., a umožnit tak jejich recyklaci. 
Konkrétně se jedná o zvýšení úrovně přípravy 
k opětovnému použití a úrovně recyklace nej-
méně na 55 % celkové hmotnosti komunálních 
odpadů do roku 2025 a na 65 % do roku 2035. 
V současné době město Slavičín vytřídí zhru-
ba 35 % celkového odpadu. V případě, že nebu-
deme schopni dosáhnout těchto výsledků, si 
po započtení recyklační slevy výrazně připlatí-
me. Zákon totiž počítá s postupným každoroč-
ním navyšováním poplatku za skládkování vy-
užitelného odpadu z dnešních 500 Kč za  tunu 
až na 1850 Kč za tunu v roce 2029, resp. 2030 
a dále.

Z našich zkušeností, poznatků a připomínek 
občanů můžeme vyvodit, že hlavním podnětem 
ke zvýšení třídění odpadů je dostupná vzdále-
nost míst, kde mohou občané vytříděný odpad 

odložit, tedy především efektivita a nepřeplně-
nost barevných kontejnerů. V dnešní době ča-
sového presu není příjemné přijít s vytříděným 
odpadem ke kontejneru a zjistit, že je přeplněný 
a náš odpad není kam dát.

Díky projektu „Separace odpadů v Mikrore-
gionu Luhačovské Zálesí“ pořídilo město Sla-
vičín mimo jiné celkem 110 ks nových kon-
tejnerů na  tříděný odpad (papír, plast, sklo). 
Postupně tak dochází k výměně a k posilová-
ní již zavedených kontejnerových míst a zá-
roveň se hledají místa pro vytvoření dalších 
kontejnerových stanovišť. Věříme, že tak do-
jde k navyšování množství správně vytříděné-
ho odpadu a oproti tomu se směsný, respektive 
komunální odpad, bude snižovat. Frázím typu 
„netřídím, stejně to skončí všechno na skládce“, 
prosím, nevěřte, není to pravda. Pokud někte-
rý z  tříděných kontejnerů vysypeme do směs-
ného odpadu, je to jen z důvodu, že tento vy-
tříděný odpad je silně znečištěn jiným nevhod-
ným odpadem a jeho další recyklace není mož-
ná nebo je fi nančně neefektivní (typicky staveb-
ní suť v kontejneru na sklo). Sběr a likvidace tří-
děného odpadu je stále více fi nančně náklad-
nější, buďte proto, prosím, důslední při třídění 
odpadů!

Díky tomuto projektu jsme mohli pořídit i dal-
ší kontejner na  textil, na který se mohou těšit 
obyvatelé ulice Luhačovská. Upozorňujeme, že 

nově kontejner na textil najdete i na sídlišti Vlá-
ra naproti obchodu Potraviny Vlárka Dana Ga-
rajová, další kontejnery jsou u parkoviště na uli-
ci Zámečnická, na ulici Dlouhá, v Hrádku u DPS
a  u  mateřské školky, v  Divnicích u  hasičské
zbrojnice a v Nevšové za obchodem.

A proč nejsou ve městě oranžové kontejnery
na nápojové kartony? Je značně neekonomic-
ké svážet nápojové kartony samostatně (z dů-
vodu vyprodukovaného množství v porovnání 
s  jiným tříděným odpadem). Proto se nápojo-
vé kartony svážejí s  jiným tříděným odpadem,
v našem městě je to plast. Krabice od mléka
a  džusů jakýkoliv velikostí, tvarů a  barev vy-
pláchněte, sešlápněte nebo alespoň stlačte
a vhoďte do kontejnerů, popelnic nebo pytlů ur-
čených k třídění plastu. Děkujeme!

Odbor ŽPSM

Město obnovuje kontejnery na tříděný odpad
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Charita Slavičín zahájila v  rámci Integrova-
ného regionálního operačního programu rea-
lizaci projektu Zázemí pro ambulantní služby
Charity Slavičín.

Plán výstavby nového objektu v Divnicích za-
znamenal po předchozích přípravách velký po-
sun. Charita Slavičín dokázala v minulém roce 
soustředit část fi nančních prostředků a vyřídit 
všechny potřebné náležitosti k zahájení re-
alizace projektu výstavby svého nového ob-
jektu v Divnicích.

Celý projekt úspěšně prošel veškerým admi-
nistrativním řízením, takže od února zde zapo-
čaly přípravné práce.

Příprava projektu byla zahájena již v červenci 
roku 2017, po vyhlášení 101. Výzvy IROP So-
ciální infrastruktura se sníženou energetic-
kou náročností byly zahájeny práce na zpraco-
vání této studie proveditelnosti. Vlastní ukon-
čení fyzické realizace projektu se předpokládá 
v říjnu 2023.

Předmětem projektu je výstavba nového, 
moderního, nízkoenergetického a  bezbariéro-
vého zázemí Charity Slavičín. Tato nová bu-
dova bude sloužit jako zázemí pro poskytová-
ní sociálních služeb střediska Denní centrum
Maják a vznikne zde rovněž Sociálně terape-
utická dílna. Projekt je zaměřen na klienty vyu-
žívající tyto dvě služby. Realizací projektu dojde 
k významnému zvýšení kvality poskytování so-
ciálních služeb ze strany Charity Slavičín.

Charitě Slavičín v  současné době výrazně 
chybí prostory pro rozvoj a bezpečné provozo-
vání služby.

Nové zázemí pro ambulantní služby Charity Slavičín

Z důvodu omezení prostoru vznikají problé-
my při poskytování služby některým cílovým 
skupinám, jelikož jedno pracoviště sídlí v domě,
kde jsou byty zvláštního určení (dříve dům s pe-
čovatelskou službou).

Rovněž sociální služba Sociálně terapeu-
tická dílna Slavičín v  současné době nedis-
ponuje potřebným zázemím pro tuto sociální 
službu. Služba je nyní provozována v  obci 
Štítná nad Vláří v  pronajatém prostoru, kte-
rý nevytváří vhodné podmínky pro poskytová-
ní této služby. Rovněž na  základě požadavku 
uživatelů této služby chce Charita Slavičín mís-
to poskytování přiblížit zájemcům ze Slavičína 
a okolí.

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 
služeb, jelikož právě klienti z  těchto cílových 
skupin jsou často pohybově omezeni a  díky 
bezbariérovosti celého centra tak pro ně budou so-
ciální služby snáze dostupné. 

Nově vybudované, nízkoenergetické a  bez-
bariérové zázemí vytvoří předpoklady pro vý-
razné zvýšení kvality a bezpečnosti poskytova-
ných služeb, vytvoří moderní a účelné zázemí 
pro provozování ambulantních sociálních slu-
žeb Charity Slavičín.

Charita Slavičín

Oznámení
Od 1. 6. 2022 bude uzavřen Humanitární 

sklad Charity Slavičín na adrese Komenské-
ho 115 Slavičín, z důvodu rekonstrukce ob-
jektu. Po dobu rekonstrukce jsou k dispozici 
kontejnery na oblečení na sídlišti Malé Pole 
a na sídlišti Vlára.

Děkujeme za pochopení.
Charita Slavičín

Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Kontakt: paní Drgová – tel. 605 378 994.

Nájemce, předmět nájmu Délka pronájmu Nájemné Energie
Město Slavičín, příspěvkové organizace 
města, neziskové subjekty v rámci 
města – pronájem 1. podlaží

pronájem do 4 hodin 0 Kč 0 Kč

Město Slavičín, příspěvkové organizace 
města, neziskové subjekty v rámci 
města – pronájem 1. podlaží

pronájem 4-48 hodin 0 Kč  spotřebovaná
elektrická energie

Ostatní – pronájem suterénu (klubovna) max. 48 hodin
1000 Kč 
s topením/
700 Kč bez

spotřebovaná
elektrická energie

Ostatní – pronájem 1. podlaží (sál, 
kuchyně, vstupní prostory, WC) max. 48 hodin

2000 Kč 
s topením/
1500 Kč bez 

spotřebovaná
elektrická energie

Ostatní – pronájem kuchyně max. 48 hodin
700 Kč
s topením/
300 Kč bez

spotřebovaná
elektrická energie

Pronájem Kulturního domu v Nevšové (čp. 95)

Za letními zážitky 
v nových slavičínských 
ponožkách

Neváhejte a  svůj letní outfi t podtrhně-
te novým trendy doplňkem – ponožkami 
s kopcovitými liniemi podle nového vizuál-
ního stylu. V Městském infocentru Slavičín 
jsou v prodeji dvě barevné varianty – červe-
ná pro dámy a modrá pro pány. Jeden pár 
stojí 130 Kč a je jistě vhodným dárkem pro 
každého slavičínského patriota.

V městském infocentru také stále probí-
há předprodej vstupenek na akci nazvanou 
Muzikály naruby – slavnostní otevření zre-
konstruované Sokolovny, která se uskuteč-
ní ve čtvrtek 23. června od 18 hodin a také 
na koncert Kollárovců, který proběhne v ne-
děli 31. července od 18 hodin na letní scéně 
Zámeckého parku.

Městské infocentrum Slavičín

Městské infocentrum 
Slavičín hledá 
spolupracovníky 
na léto

Brigádnice/brigádníky (studentky, stu-
denty) – pro zajištění víkendového provozu
infocentra o prázdninách

Brigádníky (studenty) – na  výpomoc při 
venkovních akcích a  jednoduché údržbové 
činnosti

Podmínky: věk nad 18 let, časová fl exibi-
lita

Kontakt: Marie Studeníková, vedoucí info-
centra, tel.: 737 751 874, e-mail: studeniko-
va@mesto-slavicin.cz  
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Vážení spoluobčané, v  uplynulých dnech 
všichni majitelé domů ve  Slavičíně obdrže-
li dopis od fi rmy T-Mobile s žádostí o souhlas 
se zřízením optické přípojky. Podobnou žádost 
od  další společnosti ČEZNET v  únoru dostali
také správci bytových domů na sídlištích Vlá-
ra a Malé Pole. 

Několik přátel mi ohledně těchto žádostí vo-
lalo s prosbou o vysvětlení. Odpovídám jim zde 
coby zastupitel města Slavičín a zároveň slu-
žebně nejstarší budovatel optických přístupo-
vých sítí v našem městě, neboť jsem spoluza-
kladatelem a předsedou spolku UnArt Slavičín 
a zároveň předsedou celorepublikového sdru-
žení NFX, které provozuje naši společnou pá-
teřní optickou síť v Praze.

První důležitá informace: T-Mobile za  frá-
zí „zřízení optické přípojky” diplomaticky skrý-
vá skutečnost, že tyto přípojky musí zakopat 
do země.

Další projekty pro výkopy optických kabelů 
s MÚ Slavičín řešíme také my, místní poskyto-
vatelé: UnArtel (coby dceřiná společnost spol-
ku UnArt) a Slavnet. 

Výše uvedené projekty výkopů pokrývají celé 
území Slavičína. Pokud by všichni vlastníci za-
sažených pozemků podepsali souhlas v podo-
bě, kterou obdrželi od T-Mobile nebo ČEZNE-
Tu a  pokud by do  územního řízení nezasáhl 
žádný další účastník, mohly by fi rmy T-Mobi-
le, ČEZNET, UnArtel i Slavnet kopat nezávisle 
na sobě. To by znamenalo, že jedna lokalita by 

byla zbytečně rozkopaná 4x za sebou.
Opakovaně rozkopaná veřejná prostranství 

nejsou pěkná ani bezpečná. Krásné životní pro-
středí v našem městě je naším společným bo-
hatstvím, jeho ochrana je veřejným zájmem.
Proto je nutné, aby výkopové práce ve městě
byly koordinovány. Legislativa i  technické nor-
my umožňují do jednoho výkopu uložit optické
kabely více subjektů, zde žádný problém není.

Ve  všech obcích v  ČR, kde konsorcium
UnArt i NFX pokládá optické kabely, koordinaci
výkopových prací zajišťuje místní obecní úřad
coby nositel moci výkonné. Obec je většinou
také majoritní vlastník zasažených pozem-
ků a  svojí autoritou dokáže velmi jednoduše
prosadit čas i  způsob realizace výkopů.
Podobně tomu bylo ve  Slavičíně, kde UnAr-
tel byl do  roku 2018 jediným subjektem,
který zde optické kabely měl zájem ukládat
do země.

Po  nástupu nové koalice do  vedení města
v  říjnu 2018 se situace ve Slavičíně dramatic-
ky změnila.

Nové vedení města začalo koaličnímu za-
stupiteli Martinu Viceníkovi coby majiteli fi rmy
Slavnet vydávat povolení a podpisy smluv pro
jeho projekty obratem, zatímco projekty UnAr-
telu jsou městským úřadem blokovány různý-
mi obstrukcemi. Tento nerovný přístup jsem
prezentoval na zasedání zastupitelstva v úno-
ru 2021 a opět v dubnu 2022, žel Bohu bez vi-
ditelné změny.

Jako spoluzakladatel a  předseda spolku
UnArt Slavičín vítám momentální zájem dal-
ších fi rem o  budování optických sítí, proto-
že společně prováděné výkopy dalších inves-
torů umožní pokládat optické kabely násob-
ně levněji. S fi rmou Slavnet jsme takto společ-
ně položili chráničky v Brumově-Bylnici, ve Štít-
né a v lokalitě INSTOP na Malém Poli. Stalo se
tak proto, že město Brumov-Bylnice, obec Štít-
ná i fi rma INSTOP jednoduše řekli, že to TAKTO
BUDE. Opravdu, takto jednoduché to je: „kde je
vůle, tam je cesta“.

Na posledních dvou krátkých setkáních jsem
starostu Tomáše Chmelu opět upozornil, že ná-
klady UnArtelu na řešení blokování našich pro-
jektů městem rostou a roste také počet přípa-
dů upřednostněných projektů fi rmy Slavnet. 
Z  jeho reakce jsem nabyl pocit, že moje před-
chozí prezentace ani tyto intervence nepřines-
ly žádné plody.

Prosím proto našeho Pána, všechny andě-
ly a svaté i vás - bratry, sestry a přátele, abys-
te se za nás přimlouvali, neboť jednání města
Slavičín směrem k UnArtu/UnArtelu dle našeho
názoru již vyčíslitelně naplňuje § 329 trestního
zákoníku: „Zneužití pravomoci úřední osoby se 
dopustí úřední osoba, která v úmyslu způsobit 
jinému škodu nebo jinou závažnou újmu ane-
bo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný pro-
spěch vykonává svou pravomoc způsobem od-
porujícím jinému právnímu předpisu, překročí 
svou pravomoc, nebo nesplní povinnost vyplý-
vající z její pravomoci.”

Tomáš Dulík

Bude Slavičín chytrý, nebo rozkopaný?

Vážení spoluobčané, milý Tome,
reaguji na nepřesnosti a zavádějící tvrzení 

uvedená výše. Situace ohledně pokládání op-
tických kabelů na území města Slavičína se 
nezměnila rokem 2018, nicméně dramaticky 
se změnila v loňském roce, kdy město Slavičín
dostalo informaci o zájmu společností T-mobi-
le a ČEZNET zřídit zde optické přípojky. Jedná-
ní s oběma společnostmi stále probíhají zatím 
formou vyjadřování se k předložením návrhům
tras jednotlivých akcí. 

Není tedy ještě zcela zřejmé, zda tyto spo-
lečnosti své návrhy uskuteční. Vše bude závi-
set též na tom, zda nebudou mít vlastníci dů-
vodné námitky proti uložení sítí na jejich po-
zemcích a de facto zřejmě i na tom, zda budou
mít občané Slavičína zájem využít nově nabí-
zené služby.

Důrazně se ohrazuji proti nařčení, že jsou 
žádosti, respektive projekty, společnosti UnAr-
tel městským úřadem blokovány obstrukcemi.
Posuzování tohoto typu projektů leckdy není 
jednoduché a nepomáhá tomu ani skutečnost,
že žádosti společnosti UnArtel jsou zpravidla
doplněny nepřehlednými situačními výkresy.

Navržené optické kabely nadto často ve-
dou pod kořenovým systémem vzrostlých dře-
vin. Jakékoliv požadavky na upřesnění průbě-
hu nebo změnu trasy jsou společností UnArtel 
ignorovány. Je naprosto nepochopitelné, že ze

strany společnosti UnArtel dochází k opětov-
nému (dokonce až trojitému) zasílání žádostí,
a sice bez toho, že by byly jakýmkoliv způso-
bem zohledněny městem důvodně požadova-
né změny. Datová schránka se tak plní dalšími
a dalšími žádostmi. Lze též dodat, že záměry
jsou často bez jakékoliv návaznosti a koncep-
ce. Nekoncepční postup sice dle platné teleko-
munikační legislativy není na závadu, zájmem
občanů však zůstává, aby na městských po-
zemcích nebyly prováděny výkopy tak řečeno
,,odnikud nikam“. 

Požadavky na doplnění nebo zpřesnění žá-
dostí nejsou nic nestandardního, vždy je nutné
hájit zájem města a jeho občanů. Každá spo-
lečnost nebo fyzická osoba je v případě potře-
by vyzývána k doplnění. 

I společnost Slavnet je v případě potře-
by obeslána s požadavkem na doplnění nebo
upřesnění. Požadavek města je však v tako-
vém případě vždy zohledněn a zapracován do
kvalitního projektu, a to v řádech několika dní 
a nic tak nebrání schválení žádosti. Není pro-
to jasné, proč by společnost UnArtel měla být
v tomto přístupu zvýhodněna.

Pokud jde o otázku koordinace výkopů, má
město Slavičín takovou zkušenost, že spo-
lečnost UnArtel v praxi odmítá činit jakéko-
liv ústupky a prosazuje jen své zájmy. Jediné,
co pak brání bezproblémovému uložení kabelů

Zákony platí pro všechny – včetně UnArtelu společností Slavnet a UnArtel do výkopu, je to,
že se tyto subjekty nemohou domluvit.

K poslednímu odstavci článku výše se ne-
míním vyjadřovat a ani nechci volit stejný slov-
ník. Vnímavý čtenář nechť si svůj obrázek udě-
lá sám.

Tomáš Chmela (na základě podkladů
odboru ŽP a správy majetku

Žádosti o odškodnění 
za výbuchy 
ve Vrběticích

Upozorňujeme občany s trvalým bydliš-
těm ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze, 
Divnicích a v Nevšové, že do 30. června to-
hoto roku lze podávat žádosti o odškodně-
ní za výbuchy muničních skladů ve Vrběti-
cích. Později podané žádosti již nebudou 
akceptovány.

Pozvání na zasedání 
zastupitelstva
Zveme Vás na zasedání Zastupitel-
stva města Slavičín, které se uskuteční 
ve středu 22. června 2022 v sále Sokolov-
ny, začátek je v 16.30 hodin.
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Jak podpořit spolky na území města v jejich
společné činnosti a  dát jim možnost vytvořit 
něco pro ostatní? Jak umožnit občanům, kteří 
chtějí dokázat, že jim na Slavičíně opravdu zá-
leží? Odpověď na to nám dal druhý ročník Zlep-
šujeme Slavičín.

Zájem o loňské první kolo nás příjemně pře-
kvapil. Navíc se z loňské činnosti začaly klubat 
velmi pěkné výsledky (vznik trailových stezek,
zvelebení kurtů v parku, výsadba sadu v Nevšo-
vé či kaplička/rozhledna na  Šabatci), a  proto 
jsme se těšili na vypsání letošního kola. Očeká-
vali jsme, s čím přijdete. A nezklamali jste.

Opět se dostalo i na okrajové části Slavičína, 
letos konkrétně Armypark a  jeho poškozené
betonové oplocení. „Tímto projektem bychom
chtěli opravit plot areálu tak, aby zase sloužil 
svému původnímu účelu – tj. zamezení vniknutí 
cizích osob a ochránění našich unikátních sbí-
rek. Při výměně budeme spolupracovat, dobro-
volnicky připravíme prostor pro instalaci plotů,
budeme se o ně nadále starat,“ popsal svůj zá-“
měr Jiří Struhař, navrhovatel projektu.

Pozornost bude upřena také na Morový hřbi-
tov, který chtějí členové spolku Klub přátel his-
torie Slavičínska zpřístupnit a zároveň jej propo-
jit se studánkou Bučkova jama. „Dobrovolnicky 
vyčistíme prostor na území původního morové-
ho hřbitova, vytvoříme návrh informační cedu-
le, necháme vyrobit dřevěný panel a  instaluje-

me jej na toto piet-
ní místo. Označí-
me stezku z měs-
ta Slavičín malý-
mi směrovými ce-
dulkami tak, aby 
navedly návštěv-
níka k  Morovému 
hřbitovu a  dále 
k  obnovené stu-
dánce – Bučkově 
jamě,“ slíbili histo-“
rici s tím, že v mís-

tě studánky vybudují přístupový haťový chodník 
v místě bažiny a vyčistí okolí od náletových dře-
vin. Na místo také instalují lavičku, která bude 
sloužit návštěvníkům k odpočinku.

Lavička přibude také u  budovy gymnázia 
a bude věnována památce muže, jehož jméno 
si škola vetkla do názvu. „Gymnázium Jana Pi-
večky bude v letošním roce slavit 30 let od své-
ho založení. Při této příležitosti bychom chtě-
li vyzdvihnout osobnost a přínos Jana Pivečky 
a  vytvořit jemu památnou lavičku. Studenti – 
výtvarníci z gymnázia pod vedením MgA. Zdeň-
ka Kutry navrhnou vzhled lavičky, kterou poté 
za pomoci pedagogů a studentů z odborných 
oborů vytvoří a umístí do blízkosti budovy gym-
názia,“ popsala ředitelka Gymnázia Jana Pi-“
večky a  Střední odborné školy Slavičín Libu-
še Pavelková. K místu plánují vysadit i památ-
ný strom. Slavnostní odhalení bude součástí 
oslav 30 let gymnázia, které proběhne na pod-
zim 2022 za účasti veřejnosti a bude doprová-
zeno vystoupením sboru z řad studentů GJP.

Gymnázium však není jedinou slavičínskou
školou, která se do Zlepšujeme Slavičín zapo-
jila. Přihlášen byl i návrh na vznik přírodní za-
hrady při ZŠ Malé Pole, který spočívá v instala-
ci dvou vyvýšených záhonů a posezení, jež bu-
dou sloužit dětem při výuce i mimoškolních ak-
tivitách. „Zahradu obohatíme ovocnými stro-
my a  keři. Abychom sem přilákali i  živočichy, 
doplníme ji ptačími budkami, hmyzími domeč-
ky a dalšími úkryty. O zahradu se poté budeme 
starat, zbylý organický materiál budeme dávat 
do  instalovaného kompostéru, do  vyvýšených 
záhonů vysadíme zeleninu a  bylinky,“ nastínil “
ředitel školy Roman Goldbach.

Do přírody míří i další, Vám již dobře známý 
projekt – Slavex trails stejnojmenného spol-
ku, který zažádal v druhém ročníku o podpo-
ru na výstavbu zázemí. „To by mělo mít podo-
bu základny pro úschovnu materiálu na údržbu 
trailů, případně sloužit jako odpočinkové místo 
a relax zóna pro veřejnost. V budoucnu bychom 

chtěli základnu využívat i pro možnosti jedno-
duchého servisu, případně pro základní služ-
by, jako je prodej jednoduchého občerstvení 
či upomínkových předmětů například o víken-
dech,“ upřesnil zakladatel spolku Radek Pinďák “
a dodal: „Věříme, že společně s  novou cyklo-
stezkou a rozšířením Slavex Trails i o cyklistic-
ké okruhy v okolí se základna může stát i vyhle-
dávaným a příjemným místem k aktivnímu od-
počinku pro turisty a cyklisty z širokého okolí.“

Vyhledávaným místem se už v minulosti sta-
la alej spojující Divnice a  sídliště Malé Pole.
A právě do aleje bude umístěna socha Panny
Marie. „Předmětem projektu je instalace této 
drobné sakrální památky na  pískovcový pod-
stavec a její umístění v aleji nad sídlištěm Malé 
Pole, která vede do Divnic. Vznikne tak unikát-
ní sakrální místo, ke kterému se budou ubírat 
nejenom věřící,“ popsal navrhovatel Mons. Ma-“
rián Dej.

Přímo v centru města pak najdeme posled-
ní místo, které si zaslouží zlepšení. Je to kap-
lička Panny Marie Sedmibolestné, která leží 
u  hlavní cesty na  ulici Osvobození poblíž So-
kolovny. Momentálně tuto chráněnou památ-
ku z 19. století spravuje dobrovolně skupina vě-
řících – především starších osob z okolí paní 
Suré a Trllové. Kaplička slouží jako prostor pro
modlitbu především v měsíci květnu (májové
pobožnosti) a měsíci říjnu (růžencové pobož-
nosti). „Prostor kolem kapličky by po letech za-
sloužil potřebné opravy a obnovu květinové vý-
sadby. Pro náhodné kolemjdoucí bychom rádi 
opravili vstupní bránu a zakoupili lavičku, aby 
měli možnost spočinout v modlitbě či zamyšle-
ní,“ upřesnila navrhovatelka projektu Ivana Foj-“
tíková.

Od  začátku května probíhalo na  stránkách 
www.zlepsujemeslavicin.cz hlasování o atrak-
tivitě projektů. Celkem očekávaně vyhrály Sla-
vex trails v těsném závěsu opravy plotu kolem
Army parku a přírodní zahrady ZŠ Malé Pole. 
Město Slavičín rozhodlo, že podpoří všech 
sedm projektů, dohromady částkou 300 tisíc 
korun z rozpočtu města.

Mgr. Bc. Alena Šuráňová,
koordinátorka participativního rozpočtu

Zlepšujeme Slavičín 2022: podpořena bude 
Pivečkova lavička i obnova plotu Armyparku
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Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 8. 6.
 plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 21. 6.
 bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 
13. 6., 27. 6.

Jezdíte autobusy nebo vlaky ve  Zlínském 
kraji? Dojíždíte pravidelně do  zaměstnání 
nebo do  školy? Chcete zároveň ušetřit?
V  tom případě vás jistě potěší, že od  1. čer-
vence letošního roku si bude možné pro 
cesty v  autobusech a  vlacích na  linkách 
Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK)
pořídit předplatnou jízdenku, a  to na 30 nebo 
7 dní.

Předplatné jízdenky budou vázané na  kraj-

skou kartu Zetka, na níž je budou mít cestu-
jící nahrané. Cestující, kteří by chtěli předplat-
né jízdenky využívat, by si tedy měli kartu včas
pořídit, nyní za zvýhodněnou cenu 99 Kč (např.
i v Městském infocentru Slavičín).

Předplatné jízdné bude fungovat na  zóno-
vém principu. Zlínský kraj je rozdělený na 98
zón, zájemce si koupí předplatnou jízdenku pro
ty zóny, jimiž jeho pravidelná cesta prochází.
V  těchto zónách se pak bude moci po dobu

platnosti předplatného neomezeně pohybovat
vlaky i autobusy.

Veškeré informace k  předplatnému jízdné-
mu na  linkách IDZK najdou cestující na webu
www.idzk.cz, v  informačních kancelářích do-
pravců a na vlakových nádražích v regionu.

Cestující, kteří využívají autobusy a vlaky jen
občas, mohou cestovat jak dosud, bez nutnos-
ti vyřizování karty Zetka.

Městské infocentrum Slavičín

Předplatné jízdenky zlevní cestování při pravidelném dojíždění

Slavičínská nejstarší základní škola, která 
sídlí na Vláře, bude mít nového ředitele. Výběro-
vým řízením prošel ze čtyř přihlášených kandi-
dátů nejlépe učitel ZŠ Vlachovice PaedDr. Pavel 
Macek, který představil vize rozvoje školy i mo-
derní přístup k dětem.

Na  školu jako ředitel nastoupí 1. 8. 2022 
a nahradí tak dlouholetého ředitele PaedDr. Pe-

tra Navrátila, který byl nedávno oceněn
Zlínským krajem jako vynikající peda-
gogický pracovník.

„Základní školu Vlára vnímáme jako
výkladní skříň slavičínského vzdělá-
ní, proto jsme si na výběru nového ře-
ditele dali záležet,“ podotkla místosta-“
rostka města Monika Hubíková, jež má 
právě vzdělávání ve své gesci. 

Výběrového řízení se účastnila 
konkurzní komise ve  složení: staros-
ta, místostarostka, tři zástupci České 
školní inspekce, jeden pedagog ze ZŠ 
Vlára, člen školské rady a pracovnice 

školského odboru Zlínského kraje.
Ti ze čtyř kandidátů vybrali třiačtyřicetileté-

ho Pavla Macka, dosud učitele biologie a země-
pisu na ZŠ Vlachovice. „Těším se, je to pro mě 
velká profesní výzva. Zároveň si uvědomuji, že
musím za školu a za její rozhodnutí nést zodpo-
vědnost,“ řekl nový ředitel.“

Vedení města novému řediteli slavnostně 

předalo jmenovací dekret na  městském úřa-
dě 9. května. Předání se účastnili také vedoucí 
ekonomického odboru Ing. Petr Lysáček a ve-
doucí správního odboru Bc. Iva Florešová. 

„S těmito dvěma úředníky budete nejvíc spo-
lupracovat, proto jsem považoval za  dobré je
pozvat, abyste se seznámili a byli spolu v kon-
taktu. Přeji Vám na  nové pozici hodně úspě-
chů,“ blahopřál řediteli starosta města Tomáš“
Chmela.

Pavel Macek bydlí ve  Valašských Klobou-
kách, je mu 43 let a  momentálně si dodělá-
vá MBA titul. Vystudoval Ostravskou univer-
zitu v  Ostravě, aprobaci biologie a  zeměpis.
Učení jej baví, ale měl pocit, že by se mohl
profesně posunout dál. Oproti učitelské
profesi vnímá, že bude muset zapojit hlav-
ně manažerské schopnosti a  kolektiv učitelů 
vést a za školu rozhodovat a nést zodpověd-
nost. Rozhovor s novým ředitelem přinese Sla-
vičínský zpravodaj začátkem nového školního
roku.  (šim)

Nový ředitel slavičínské ZŠ Vlára už si převzal jmenovací dekret

Přibývá krásných slunečných dnů a  spous-
ta občanů Slavičína a okolních obcí se již těší 
na návštěvu slavičínského koupaliště. Všechny
milovníky koupání, slunění a plážového volejba-
lu určitě potěší, že již od dubna probíhá na kou-
pališti potřebná údržba – rekultivace a výsadba 
trávníku, výměna písku na beach volejbal a dal-
ší nezbytné aktivity, aby se návštěvníci na kou-
pališti mohli cítit příjemně a naplno si mohli užít
letních dnů.

Slavičínské koupaliště umožní platby kartou
A na co se tento rok můžou návštěvníci tě-

šit? Novinkou, kterou určitě spousta návštěvní-
ků ocení, je možnost platby kartou. Opět nabí-
zíme oblíbenou možnost zarezervovat si hřiště 
na beach volejbal. K dispozici bude čerstvé ob-
čerstvení v bufetu, provozovatel zůstává stejný
jako v  loňském roce, tudíž stálí návštěvníci již
ví, na co se můžou těšit. Samozřejmostí je wifi  
v celém areálu.

A na závěr asi nejdůležitější otázka – v jakém

termínu bude koupaliště otevřeno? Tak jako 
každý rok bude záležet především na počasí,
sledujte prosím aktuální informace na  strán-
kách města Slavičína a  na  Facebooku kou-
paliště Slavičín. Na  těchto stránkách je mož-
né následně sledovat i případné změny oteví-
rací doby a novinky během celé koupací sezó-
ny. Věříme, že letošní léto bude plné slunných
dnů a těšíme se na všechny návštěvníky, kteří 
na naše slavičínské koupaliště zavítají.

Jan Janeček,
jednatel společnosti Služby města Slavičína

Nová horská vpusť v Nevšové zabrání zaplavování zahrádek
První letošní uskutečněnou investicí v  Ne-

všové byl projekt horské vpusti na „horním kon-
ci“ obce. Dřív tam býval úvoz, kterým jezdíva-
li zemědělci na pole. V poslední době však toto
místo pustlo a zarůstalo nálety, navíc si zde lidé
zvykli odkládat odpad a různou suť.

Nepěkný dojem z místa dokreslovala stará
rozpadlá šachta, ze které trčely dráty a kus be-
tonu. Šlo také o nebezpečné místo, kam moh-
lo například spadnout i malé dítě, nadto se při
deštích ucpávalo a voda pak zaplavovala hlavní 
silnici a zahrádky domů v okolí.

Okolo šachty je nová zástavba, kterou mís-
to hyzdilo. Rekonstrukci úvozu tak začala
právě v  tomto místě instalací nové hor-

ské vpusti. Ta se opět stala účelnou, bez-
pečnou a  pro své okolí i  snad estetickou.
Celá akce vyšla na  250  000 Kč z  městského
rozpočtu.

Bronislav Münster,
předseda osadního výboru Nevšová
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Koncem dubna se v DDM děly 
neuvěřitelné věci. Domeček ob-
sadily čtyři čarodějnice – Kordu-

la, Klaudie, Kruela a Kasandra, kterým bylo do-
hromady 1297 let. Rozhodly se uspořádat slet 
všech mladých čarodějů a čarodějnic ze všech
školek okolí Slavičína a  vyzkoušet si je, jest-
li ovládají všechny kouzla a zkoušky, které byly 
pro ně přichystány. Čekal na ně například sla-
lom na koštěti, běh v čarobotách, skákání v ča-
rovném pytli, průlet pavučinou, čarovný turbo-
let, příprava lektvarů, výlov pavouků, záchrana 
kocoura, hod hada do kotle a spousta dalších 
zajímavých stanovišť. Děti za  svou nebojác-
nost a bojovnost dostaly odměnu a paní učitel-
ky si odnesly do svých tříd Pamětní list a hod-
ňáskové lektvary. Všichni jsme si akci moc užili 
a budeme se těšit na další.
Připraveny jsou v červnu dvě velké akce DDM:

DDM SHOW – 12. 6. 2022 Orlovna Slavi-
čín, 15.00 h. – akce, na kterou zveme všech-
ny rodiče, prarodiče a naše příznivce. Zde vy-
stoupí děti ze zájmových kroužků, aby předved-
ly, co se naučily.

Letecký modelářský den společně s  dět-
ským dnem DDM – 25. 6. 2022 letiště Šaba-
tec, 14.00 h. – srdečně zveme na zcela novou 
akci, která vás zaujme svou neobvyklostí a jedi-
nečností. Můžete se těšit na ukázky létání mo-
delů slavičínských modelářů, ale i hostů, soutě-
že a zábavu pro děti, tvoření, malování na ob-
ličej, spoustu odměn a nebude chybět ani ob-
čerstvení. 

Obě akce jsou fi nančně podpořeny městem 
Slavičín.

Měsíc červen již pro děti bývá posledním 
školním měsícem a je také měsícem, kdy naše 
zařízení ukončuje práci svých zájmových krouž-
ků a to je chvíle, kdy je zcela na místě poděko-
vat všem našim vedoucím, externím pracovní-

Zprávičky z Domečku pro děti
kům za to, co pro Dům dětí a mládeže v tomto
školním roce udělali. Věřte, že si této práce ne-
smírně vážíme.

Velké poděkování patří také interním pra-
covnicím zařízení. Pracují ve školském zaříze-
ní, které ne vždy po pracovní stránce končí pát-
kem, ale mnohokrát je třeba posunout pracov-
ní povinnosti i mimo pracovní týden, což platí 
v podstatě po celý kalendářní rok, a to vč. hlav-
ních letních prázdnin. Tak jako výše zmínění ex-
terní pracovníci mají i  interní pracovnice moji
obrovskou úctu za to, co pro zařízení a pro děti
dělají. Během června mají rodiče ještě poslední 
možnost přihlásit své děti na příměstské tábo-
ry pořádané naším zařízením. Také pár posled-
ních míst na vás čeká na pobytový tábor, kde si
to děti vždy jak se patří užijí.

Přihlášky na tábory jsou k dispozici na webo-
vých stránkách DDM Slavičín online. Také pro-
sím sledujte naše webové stránky a facebook,
kam vkládáme aktuality. Nezapomeňte, že plat-
by za tábory musí být uzavřené do konce červ-
na. Zde je seznam některých neobsazených tá-
borů:
Letní nabídka táborů 2022 DDM Slavičín:
  2. –   9. 7. Pobytový tábor – 
Škola čar a kouzel – RETASO Horní Bečva
11. – 15. 7.  DDM – Příběh barev duhy
18. – 22. 7.  DDM – Výtvarná dílna
18. – 22. 7.  DDM – Putování za indiány
25. – 29. 7.  DDM – Letní olympiáda
  1. –   5. 8.  DDM – Hudebně pohybový
„Na živú notečku“
8. – 12. 8.  DDM – Hledání ztraceného času
15. – 29. 8. DDM – Cestovatel Popleta
22. – 26. 8.  DDM – Výstup na Everest

Přejeme všem, ať si letošní dovolenou užijí 
a ve zdraví, abychom se opět sešli v domečku
při naší činnosti.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Na  podzim loňského roku vyhlásilo Gym-
názium Jana Pivečky a  SOŠ Slavičín společ-
ně s Nadací Jana Pivečky 25. ročník literární 
soutěže s mottem „Vnímáme přítomnost, aby-
chom ovlivnili budoucnost“ pro studenty zá-
kladních a středních škol Zlínského a Trenčian-
ského kraje. Soutěž byla vyhlášena ve dvou ka-
tegoriích, v próze a v poezii. Jsme velice rádi, že 
soutěž vyvolala u studentů zájem a zaslali nám 
taková témata, nad kterými se musela zamys-
let i odborná porota, složená z  řad pedagogů 
českého jazyka, spisovatelů ze Zlínského kra-
je a dalších příznivců, kteří mají vřelý vztah k li-
teratuře.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečni-
lo 10. května v obřadní síni slavičínské radnice 
Slavičín za účasti významných hostů, kterými
byli starosta města Tomáš Chmela, Jaroslav 
Šuranský a Eduard Richtár, členové Rotary klu-
bu Zlín a členové poroty.

Přítomné přivítala ředitelka nadace Božena
Filáková a ředitelka gymnázia Libuše Pavelko-
vá.

Oceněni v  kategorii próza od  prvního místa
byli: Eva Štulérová, Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola a VOŠZ Vsetín; Lu-
káš Michálek, Střední škola elektroniky, infor-
matiky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm; Do-
minik Baroš, Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ
Slavičín; Julie Dohnalová, Základní škola Va-
lašské Klobouky; Kristýna Šimková, Gymnázi-
um a Jazyková škola s právem státní jazyko-
vé zkoušky Zlín.
Ocenění v  kategorii poezie od  prvního mís-
ta byli: Martina Kostolná, Gymnázium Dubnica
nad Váhom; Antonín Putala, Střední škola elek-
troniky, informatiky a řemesel Rožnov pod Rad-
hoštěm; Eliška Havelková, Střední škola oděv-
ní a služeb Vizovice; Elizabeth Šeptáková, Gym-
názium Dubnica nad Váhom; Veronika Kovářo-
vá, Masarykovo gymnázium, Střední zdravot-
nická škola a VOŠZ Vsetín

Děkujeme ještě jednou všem studentům,
kteří se do soutěže přihlásili, a gratulujeme au-
torům vítězných literárních prací. 

Poděkování patří žákyním ZUŠ Slavičín –

Martině Ptáčkové, Nele Sporkové a  paní uči-
telce Věře Hájkové, které slavnostní vyhlášení 
obohatily zpěvem a klavírním vystoupením.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí 
různých kreativních technik.
Každé úterý v  16:00 hodin v  Horákově vile
– první podlaží, informace na  tel. 777913782
a na facebooku: Dílna inspirace Slavičín
Plán aktivit na červen: Šití – taška, polštářek

Helfíkův kotár – 11. 6. 2022 od 9 hod. 
v Pivečkově lesoparku

Srdečně zveme i veřejnost na Helfíkův kotár,
soutěž, která je určená pro žáky 5. tříd základ-
ních škol, kteří v terénu na  jednotlivých stano-
vištích poskytují první pomoc.

Akce je proložena ukázkami záchranářské
a  policejní techniky, vyprošťováním raněných
při fi ktivní dopravní nehodě a dalším doprovod-
ným programem.

Občerstvení pro návštěvníky je zajištěno.
Soutěžíme za každého počasí.

Ocenění pro vítěze literární soutěže
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 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Základní škola Vlára Slavičín

ERASMUS+
Na přelomu dubna a května strávilo 10 žáků 

oboru mechanik-seřizovač třítýdenní odbornou 
stáž v  rámci projektu Erasmus+ v  rakouské 
partnerské škole ve Wolfsbergu. Projekt probí-
há už od roku 2019, na delší dobu byl přerušen 
covidovou epidemií, proto jsme mohli všech-
ny mobility dokončit až v  letošním roce. Žáci
měli možnost poznat nejenom krásy Korutan, 
kde město Wolfsberg leží, ale především si roz-
šířili odborné znalosti, pracovali na společných
projektech s  rakouskými studenty, v  dílnách 
na CNC strojích si zkusili programování. Díky ře-
diteli školy panu Norbertu Aichholzerovi a jeho 
kontaktům byli naši žáci přijati starostou měs-
ta a mohli navštívit také místní výrobní podni-
ky. Velké poděkování patří Marii Ťulpové, která
projekt zaměřený na moderní trendy ve strojí-
renství po celou dobu koordinovala, panu Davi-
du Fojtíkovi, vedoucímu učiteli OV a paní Daně 
Ondruškové, kteří se vystřídali během tří týdnů 
v pedagogickém doprovodu žáků.

Offi  ce Aréna 2022
Dne 10. května 2022 se uskutečnilo fi nále 

soutěže Offi  ce Aréna 2022 v budově Microsoft 
ČR v Praze. Jako obvykle nebylo rozhodování 
vůbec snadné. Všechny práce byly vyrovnané 
a výkony přednášejících vynikající. Nás těší, že 
po dlouhém rozhodování se v kategorii A na 4. 
místě umístil František Maryáš, žák tercie. Moc 
děkujeme za reprezentaci školy.

Ve fyzikální olympiádě GJP 
navazuje na úspěchy z minulých let

Přibližně před rokem jsem ve Slavičínském 
zpravodaji psal děkovný článek Janu Červeňa-
novi, který naši školu po celé své gymnaziální 

studium vynikajícím způsobem reprezentoval
ve  fyzikální olympiádě. Honza se opakovaně
dostával do celostátního kola elitní kategorie A,
určené především studentům maturitních roč-
níků. Pravidelně se umísťoval na prvním či dru-
hém místě v krajském kole ve své věkové ka-
tegorii. Domnívám se, že z celorepublikového
hlediska to byly úspěchy pro malé „venkovské“
gymnázium naprosto unikátní. Mám radost, že
na  jeho úspěchy už pravidelně navazuje i  jeho
bratr Jakub. Kuba letos zvítězil v krajském kole
v kategorii C, která je určená pro studenty dru-
hého ročníku středoškolského studia.  Poděko-
vání patří rovněž Kristýně a Veronice Bělušo-
vým. Kristýna byla v krajském kole kategorie C
čtvrtá, Veronika v silné konkurenci kategorie D
desátá, přičemž obě byly úspěšnými řešitelka-
mi s vysokým bodovým ohodnocením. Děkuji
dále Vanesse Jordánové za 5. místo v okres-
ním kole kategorie E s postupem do  krajské-
ho kola a připomínám i 1. místo Vojty Pinďá-
ka a 2. místo Filipa Šuráně v okresním kole nej-
mladší kategorie G.

Fyzika v  dnešní postcovidové době urči-
tě nepatří k  oblíbeným předmětům, její stu-
dium je velmi náročné. Fyzikální olympiáda pa-
tří k  nejprestižnějším vědomostním soutěžím
s dlouholetou tradicí a s pečlivě vybudovanou
strukturou soutěže, která je vysoce hodnocena
i mimo fyzikální komunitu. Všem výše jmeno-
vaným studentům proto děkuji za reprezentaci
školy. Ivo Rohlena, vyučující fyziky

Krajské kolo AJ
Denis Juřička  (tercie) získal 2. místo v kraj-

ském kole AJ, která se konala v Rožnově pod
Radhoštěm. Moc gratulujeme a  děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.

Zhodnocení přijímacích  zkoušek
Jednotné přijímací zkoušky letos proběhly 

opět ve dvou dubnových termínech.
Celkem bylo podáno v obou kolech 84 přihlá-

šek na čtyřleté gymnázium, o které byl v letoš-
ním roce mimořádný zájem oproti minulým le-
tům, 45 přihlášek na osmileté gymnázium z 10 
okolních škol, 27 přihlášek do oboru informač-
ní technologie, 13 do oboru mechanik–seřizo-
vač, 20 pro podnikání, další přihlášky směřova-
ly do jednotlivých učebních oborů, kde se přijí-
mací zkoušky nekonají.

I  v příštím školním roce otvíráme šest tříd,
z toho pět tříd pro žáky maturitních oborů (čtyř-
leté a osmileté gymnázium, informační techno-
logie, mechanik–seřizovač, podnikání) a  jednu 
tříoborovou třídu pro žáky učňovských oborů 
(instalatér, elektrikář a mechanik opravář mo-
torových vozidel). V  letošním přijímacím říze-
ní byli ke studiu pro příští školní rok přijati také
dva ukrajinští žáci, jeden do oboru IT a  jeden
na čtyřleté gymnázium.

Poděkování
Velké poděkování patří fi rmě Groz-Beckert

Czech, s. r. o., která věnovala škole fi nanční dar
v celkové hodnotě 60 000 Kč pro potřeby prak-
tického vyučování žáků ve strojírenských obo-
rech. Vážíme si spolupráce, která byla prohlou-
bena uzavřením společného partnerství a  za-
pojením školy i fi rmy do projektu Kompetence 
4.0 – mapování budoucích kompetencí na trhu
práce.

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 
přijme od září 2022 učitele s aprobací M-F
na zástup za dlouhodobou nemoc (nejmé-
ně na 6 měsíců).

Bližší informace na telefonu: 739 641 829
nebo 737 807 444.

Ohlédnutí za Dnem Země
Jakou podobu měly školní osla-

vy Dne Země? Velmi rozmanitou, zajímavou
i poučnou. Plánované exkurze, ekologické akti-
vity v přírodě a přednášky s odborníky byly pro
jednotlivé ročníky ušité na míru.  

Nejmladší žáci poznávali rostliny, bylin-
ky a vše, co příroda nabízí v přírodních lokali-
tách u rybníka, v parku a na obou školních za-
hradách. Do Envicentra Pro krajinu ve Vysokém
Poli vycestovali naši páťáci. Absolvovali dva
výukové programy, které byly spojeny s prohlíd-
kou ohrad a stájí s domácím zvířectvem a mož-
ností projet se na koňském povozu. Další roční-
ky navštívily v ekologické obci Hostětín moštár-
nu, kořenovou čistírnu odpadních vod, pasivní 
dům a bludiště v přírodě. Velmi zajímavá byla
exkurze do  Ekofarmy Javorník ve  Štítné nad
Vláří, kde se žáci seznámili s chovem hovězího
dobytka a  zpracováním mléka. Bonusem pro
ně byla ochutnávka mléčných výrobků.

Kam s odpadem a co se děje s použitou vo-
dou z  našich domácností? Odpovědi na  tyto
otázky získali žáci při exkurzích do místních fi -

rem jako je sběrný dvůr Služeb města Slavičína,
kotelna na dřevní biomasu na Malém Poli fi r-
my BTH a čistírna odpadních vod v místní čás-
ti Hrádek na Vlárské dráze.

Nejstarší žáci se na  přednáškách s  lektor-
kami z ARPOKU Olomouc zabývali globálními 
tématy, jako je plýtvání potravin, zodpovědná 
spotřeba nebo problematika plastů.



Školní klub aneb trochu 
jiná družina

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to asi
bylo, kdybyste měli možnost žít jeden měsíc
jako někdo jiný? Mohl by se z vás stát člen 
výzkumného týmu NASA, šlechtic středově-
kého rodu nebo světoznámý fi lmový režisér.
Všechny tyto role si mohli vyzkoušet žáci,
kteří navštěvují školní klub na ZŠ Malé Pole.
Pravděpodobnost, že se objeví v našem ma-
lém městě nový Neil Armstrong, Steven Spiel-
berg nebo Eleanora Akvitánská byla sice vel-
mi nízká, ale člověk nikdy nemůže vědět, kde
se skrývají ty největší osobnosti. Právě roz-
voj osobnosti žáků nás v klubu zajímá a jsme
rádi, že veškerých realizovaných aktivit se děti
zhostily na výbornou. 

Jak už předchozí řádky napovídají, žáci
se v  průběhu školního roku účastnili oprav-
du pestrých aktivit. Tyto aktivity tvořily nedíl-
nou součást celkového ročního plánu zájmo-
vých činností školního klubu. V září jsme na-
vázali spolupráci se slavičínskými skauty, kte-
ří nám k tematickém měsíci „Po stopách indi-
ánů“ zapůjčili tee-pee, jež jsme používali pro
denní vyučování a  různé zážitkové činnos-
ti. Tímto našim skautům děkujeme a těšíme
se na další spolupráci. Dále jsme se v tomto
měsíci účastnili také tradiční akce s názvem
Průvod po valašských sušírnách, což bylo pro 
děti velmi záživné. V další části školního roku 
2021/2022 jsme žákům několikrát poskyt-
li možnost přespání ve  školním klubu, kte-
rou si děti i rodiče velmi pochvalovali navzdo-
ry tomu, že museli absolvovat noční bojovku
a stezku odvahy. V tomto měsíci máme v plá-
nu výlet na  středověkou zříceninu strážního
hradu Čachtice. 

Věříme, že si s námi zbytek školního roku
děti užijí a  že budou mít na  co vzpomínat
i v případě, že přestoupí na vyšší stupeň.

Bc. Nikola Miškaříková, Bc. Matěj Pavelka,
vychovatelé školního klubu

Děkujeme všem pracovníkům fi rem i  lek-
torkám za  jejich vstřícnost a  aktivní zapojení 
do průběhu akce.

Letošní Den Země byl fi nančně podpořen 
městem Slavičín.  

Mgr. Hana Majeriková,
školní koordinátorka EVVO

Vynikající výsledky ve fotbalovém turnaji 
McDonald´s Cup

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních 
škol, patronem turnaje hráč AC Sparta Praha
Adam Hložek, krásná atmosféra, nádherné zá-
žitky. To vše přinesl 23. ročník fotbalového tur-
naje McDonald´s Cup, kterého se zúčastnil také 
tým Základní školy Slavičín-Vlára. Nejprve jsme
odehráli v polovině dubna okrskové kolo v Bru-
mově, kde jsme výbornými výkony přehráli Va-
lašské Klobouky, Brumov a Štítnou a se skórem 
16:6 získali 1. místo. Zasloužili jsme si tak po-
stup do okresního fi nále, které se o 14 dní poz-
ději odehrálo v Bylnici. Naši hráči se i v tomto 
turnaji nezalekli kvalitních soupeřů a postupně 
porazili Zlín, Otrokovice, Luhačovice a Hvozd-
nou. Do soupeřovy sítě jsme nastříleli 25 bra-
nek a  obdrželi pouze dvě a  s  plným počtem 
bodů jsme z 1. místa postoupili do krajského fi -
nále ve Zlíně.

Tým ZŠ Slavičín-Vlára: Adam Ptáček, Tomáš 
Pilka, Patrik Fojtů, David Ruman, Matyáš Dorú-

šek, Šimon Medvěd, Honza Žák, Jakub Dorni-
čák, Oliver Überall, Adam Liška a Jakub Skoupý 
(všichni hráči 5. ročníku).

Všem hráčům děkujeme za předvedené vý-
kony a vzornou reprezentaci školy.

Ing. David Ptáček
Ocenění pedagogické práce

Muzeum Jana Amose Komenského hostilo 
20. dubna osmnáct nejlepších osobností z řad 
pracovníků škol – ředitelů, učitelů a správních 
zaměstnanců. Jsme velmi rádi, že mezi nimi 
nechyběl ředitel ZŠ Slavičín-Vlára PaedDr. Petr 
Navrátil. Výjimečné ocenění, které každým ro-
kem uděluje komise Rady Zlínského kraje, 
spojuje ocenění za dosavadní práci, společen-
ské uznání a poděkování za  veškerou snahu 
a obětavost při práci ve školství.

44 let jeho pedagogické činnosti, z  toho 
26 let coby ředitel školy a 4 roky ve funkci rad-
ního Zlínského kraje pro oblast školství, je spo-
jeno s rozvojem a modernizací nejen naší ško-
ly, ale také středních škol v regionu a podporou
technických oborů a řemesel v našem kraji. To 
si zaslouží respekt a poděkování.

Symbolickou sošku sovy, diplom i  osob-
ní gratulaci předali PaedDr.  Petru Navrátilo-
vi a dalším oceněným hejtman Zlínského kra-
je Radim Holiš, radní pro školství Zuzana Fiše-
rová a další zástupci kraje. 

K blahopřání se připojují všichni kolegové ze 
slavičínské základní školy.

Mgr. Jana Pinďáková

Den předškoláků
Po  jarní přípravné školičce a  zápisu dětí 

do první třídy se naši budoucí prvňáčci opět se-
tkali ve škole. Tentokrát na tradičním Dnu před-
školáků. 17. května tak bylo v budově 1. stupně 

ZŠ Slavičín-Vlára živo 
jako v  úle. Malí před-
školáci si vyzkoušeli, jak 
„chutná“ školní dopoled-
ne.

39 budoucím prvňáč-
kům pomáhali celé do-
poledne starší kamarádi 
z  vyšších ročníků. Spo-
lečně trénovali všechno, 
co je pro vstup do první 
třídy důležité. A  co na-
víc, k  jejich velké rado-

sti prožili společně s našimi školáky také pře-
stávky. Až je v  září školní zvonek svolá, při-
jdou do míst, která znají. A protože už ví, co je
ve škole čeká, zvládnou vstup do první třídy ur-
čitě bez problémů. To jim přejí všechny paní 
učitelky. Mgr. Jana Pinďáková

ZŠ Malé Pole
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Vzpomínáme

Dne 16. června 2022 vzpomeneme 
nedožité 100. narozeniny pana

Františka KOZUBÍKA. Stále na něho 
vzpomíná celá rodina Kozubíkova.

Dne 6. června 2022 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila maminka,

babička, prababička, paní 
Věra MALINOVÁ (DOŠLOVÁ)

p p
. 

S láskou a úctou vzpomínají 
syn Břetislav, syn Karel, vnuk, vnučky,

pravnučky a ostatní příbuzenstvo.

Dne 1. června 2022 uplyne 13 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
Josef BUREŠ

yy
. V prosinci tohoto roku

vzpomeneme 90. výročí jeho naroze-
ní. S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

dcera Ivana s rodinou, synové Radek 
a Josef s rodinami. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Dne 5. května 2022 
jsme si připomněli 6. výročí úmrtí 

pana Ladislava URBANA. 
Dne 22. června 2022 by se dožil 50 let.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem,

kterým se nesmazatelně zapsal 
do paměti srdce. S láskou a úctou stále 

vzpomínají dcera Adélka, rodiče, babička,
bratr a ostatní příbuzní.

Dne 30. června 2022
uplyne 5 let od úmrtí paní 

Ludmily MAŇASOVÉ
p y pp

a 2 roky od úmrtí pana 
Miloslava MAŇASE

y p
, 

oba z Nevšové. S úctou a láskou
vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Dne 13. června 2022
uplyne 1 smutný rok od chvíle,

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

pan Ing. Antonín HUBÍK
p

ze Slavičína-Hrádku. S láskou 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 18. června 2022 si připomeneme 
5. výročí úmrtí pana Josefa KOSEČKA

p p

z Nevšové. S láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku

děkují synové s rodinami.

Dne 30. června 2022 uplyne 
5 let od úmrtí pana 

Ladislava JANÁČKA
p
 z Hrádku. 

Stále na něj vzpomínají manželka Anna, 
dcera Monika a syn Ladislav s rodinou.

Dne 8. června 2022 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí paní 

Miroslavy FLOREŠOVÉ
ýý

. S láskou a úctou
vzpomínají synové Zdeněk, 

Lubomír a Josef s rodinami.

Dne 23. června 2022
si připomeneme 20. výročí úmrtí 

pana Ludvíka MÁLKA
ýý

. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Marie a synové Miroslav, Jaroslav
a Zbyněk s rodinami.

Děkujeme lékařům i celému zdravotnické-
mu personálu Městské nemocnice 

Slavičín za vzornou péči o pana 
Josefa UCHYTILA. Rovněž děkujeme

všem za účast na posledním rozloučení, 
za kondolence, květinové dary a modlitby. 

Zarmoucená rodina

Dne 12. června 2022
vzpomeneme 20. výročí úmrtí paní 

Anny STRÁŽNICKÉ
p

 z Lipové. S láskou
a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Touto cestou bychom chtěli srdečně po-
děkovat panu faráři Marianovi za velmi cit-
livý projev na posledním rozloučení s naší 
milovanou Stázinkou SAŇÁKOVOU

p
. Dě-

kujeme také paní Mgr. Janě Adámkové 
za smuteční řeč, paní Mgr. Šárce Končické 

j p g

za hudební doprovod a zpěv, panu Kostko-
vi za pomoc při obřadu a paní matrikářce
Renatě Doruškové za ochotu a vstřícnost
při přípravě tohoto pro nás těžkého dne.
Děkujeme všem za účast, květinové dary 

a za projevenou soustrast.
Všichni jste se snažili svým lidským pří-
stupem zmírnit náš zármutek, čehož si 

nesmírně vážíme.
Zarmoucená rodina

Společenská kronika
NAROZENÍ – DUBEN
Tomáš a Magdalena Malotovi – dcera Lada
Josef a Marie Švajdovi – dcera Liliana

g

Jakub Urubek a Markéta Bobálová – 
syn Filip
Daniel Málek a Sabina Petrů – syn Daniel

ÚMRTÍ       Í
 6. 4. 2022 Juliana Cibulková, 81 let, 
  Slavičín
 6. 4. 2022 Petr Havrlant, 78 let, 
  Luhačovice
 7. 4. 2022 Hana Jordánová, 76 let,
  Lipová
 9. 4. 2022 Josef Paúr, 59 let, Újezd

p

 9. 4. 2022 Jaroslav Ponížil, 69 let, 
  Slavičín
 13. 4. 2022 P. Mgr. Josef Červenka, 53 let,
  Soběchleby
 15. 4. 2022   Anastazie Saňáková, 83 let,
  Slavičín
 15. 4. 2022   Milan Juřík, 88 let, Slavičín
 19. 4. 2022 Ludmila Palkovičová, 98 let, 
  Velké Losiny
 21. 4. 2022 Marta Augustínová, 94 let,
  Slavičín
 27. 4. 2022 Božena Suchánková, 76 let,
  Šanov
 28. 4. 2022   Marie Sovová, 90 let, 
  Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičín-
ského zpravodaje narození Vašeho dítě-
te a uzavření manželství, dostavte se, pro-
sím, na matriku Městského úřadu Slavičín
k  podepsání souhlasu se zpracováním
a  zveřejněním osobních údajů na  základě
zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně osob-
ních údajů.

Blahopřání
Výročí 65 let od uzavření sňatku
si 22. června 2022 připomenou
Věra a Jiří ONDRÁČKOVI

p pp
 ze Slavičína, 

nyní žijící v Domově pro seniory 
v Nezdenicích. Děkujeme za vše, 
co pro své děti, vnoučata a další 
příbuzné udělali. Máme vás rádi,
babičko a dědečku.

Oznámení lékařů
 MUDr. Petr Zemčík neordinuje ve dnech 2. až 3. června.
Zástup MUDr. Markéta Manová.
 MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 20. až 24. června.
Zástup MUDr. Roman Überall.
 MUDr. Jiří Henčl neordinuje ve dnech 27. června až 1. července.
Akutní případy ošetří KNTB Zlín.
 MUDr. Markéta Manová neordinuje ve dnech 1. až 7. července. 
Zástup u akutních stavů MUDr. Petr Zemčík. Prosíme o včasné
předepsání pravidelné medikace, lístků na peníze, prav. prohlídek 
apod. Nadále přibíráme nové pacienty.

Cestovní agentura Doktor Sába pořádá zájezdy do termálních lázní: 
18. 6. 2022 Podhajská, 16. 7. 2022 Dunajská Streda s odjezdem z Val. Klo-
bouk v 5.00 h, na další se informujte telefonicky. Nabízíme i týdenní pobyty 
Maďarsko. Připojištění vlastní. Objednávky a bližší informace podá: paní Sá-
bová na tel. 577 320 092, 604 276 983, 603 236 413.
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Nabízím ubytování v soukromém plážovém apartmánu v Itálii – Palmové riviéře – město Villa Rosa, 250 m od moře. Fotky na www.thalie-villaro-
sa.cz. Vice informací na tel. 776 303 676.
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Narodil se 18. června 1917 a pocházel ze ze-
mědělské rodiny ve Slavičíně u Valašských Klo-
bouk. Matka mu zemřela v jeho šesti měsících, 
otec se znovu oženil a z tohoto otcova druhé-
ho manželství vzešlo šest dalších sourozen-
ců. Tomášův otec se později stal slavičínským 
starostou. Do obecné školy začal chodit v roce 
1923 a  po  vychození pěti tříd jej otec poslal 
na  jezuitské gymnázium na  Velehradě s  přá-
ním, aby se stal knězem. Zde v sekundě one-
mocněl a rodiče jej vzali domů do Slavičína.

Po  uzdravení se na  gymnázium už nevrá-
til, ale začal navštěvovat měšťanku ve Slavičí-
ně. Poté nastoupil do učení v drogerii ve Slavičí-
ně a vyučil se v roce 1934. V následujícím roce 
se vrátil na  jezuitské gymnázium na Velehrad 
do tercie a pak přešel na Arcibiskupské gymná-
zium v Kroměříži. Z gymnázia byl vyloučen pro 
z dnešního pohledu naprosto úsměvnou zále-
žitost – psaní milostného dopisu dívce. Ve své 
složité studijní cestě po gymnáziích pokračoval 
v Nitře. V srpnu 1938 vstoupil do noviciátu fran-
tiškánského řádu v Kadani a ukončil jej v září 
1939 v Hájku u Prahy. Nato odešel do klášte-
ra do Prahy a soukromě dokončil gymnaziální 
studia v  roce 1941 maturitou. Teologická stu-
dia absolvoval na Arcibiskupském teologickém 
institutu v Praze a 27. června 1945 byl vysvě-
cen na kněze. 

V červnu 1946 dokončil svá teologická stu-
dia, to již za svého působení v klášteře Hejni-
cích. V červenci 1947 byl přeložen do kláštera 
do  Kadaně, kde spravoval jako administrátor 
farnosti Klášterec nad Ohří, Rašovice, Perštejn

Řeholníkovi Kosečkovi zničili komunisté zdraví, domů přijel zemřít
a Okounov. Kromě toho vyučoval náboženství 
na školách v Kadani i ve svěřených farnostech.
Působil v tamním klášteře a od 20. září 1948 se
stal kvardiánem kláštera v Chebu.

V dubnu 1950 byl spolu s ostatními spolu-
bratry internován v  centralizačním klášteře
v Hejnicích, pak převezen do soustřeďovacího
střediska v Bohosudově a od září 1950 nastou-
pil na vojnu k jednotkám PTP. Postupně prošel
s jednotkou řadu míst, např. Hajniky a Plavecké
Podhradie. Dne 16. září 1952 byl s dalšími fran-
tiškány u jednotky PSP 54 Komárno zatčen. Za-
tčení františkáni byli jako vojáci vyslýcháni nej-
prve vojenskými vyšetřovateli v pověstném „do-
mečku“ na Hradčanech a pak převezeni do Ru-
zyně. Dle vzpomínek spolubratrů prožíval P. Ko-
seček tvrdé výslechy – vyšetřovatelé ho údajně
odvezli i do kláštera v Chebu a násilím a bitím
ho nutili, aby se přiznal, kde jsou ukryty zbra-
ně a cennosti. Také měl být na něj ve vazební 
cele nasazen konfi dent. Dne 28. ledna 1954 byl
P. Koseček odsouzen spolu s osmi spolubratry
u Vyššího vojenského soudu v Praze za ilegální 
řádovou činnost u jednotek PTP pro trestný čin
velezrady na šest let. 

Byl postaven do čela celé skupiny a označen
za jejího vůdce. Byl odsouzen za rozmnožová-
ní a čtení pastýřských listů v červnu roku 1949
a  exkomunikačního dekretu. Dále také proto,
že v Chebu v říjnu 1948 poradil dvěma mužům
prchajícím do zahraničí cestu k hranicím a dal
jim mapu a též věděl o neuskutečněném plánu
spolubratra P. A. V. Zlámala odejít za hranice,
který mu však rozmlouval. Hlavní trestnou čin-
ností této skupiny františkánů byla pro vyšetřo-
vatele skutečnost, že pokračovali dále v době
soustředění i u PTP v řeholním životě. 

Ze střediska v Bohosudově se jim podařilo
navázat kontakt s pražskou katechetkou a pří-
znivkyní františkánů Filomenou Tvrdou, která
jim chtěla předat balík s potravinami, ostraha
ji však nepustila. Díky ní začalo tajné předává-
ní dopisů přes plot. Františkáni tak od května
do září 1950 udržovali spojení mezi skupina-
mi z ostatních centralizačních táborů v Boho-
sudově, Oseku a s představenými internovaný-
mi v Želivě, od září 1950 díky paní Chudáčko-
vé i se spolubratry v PTP na Slovensku. Filo-
mena Tvrdá zajistila pro soustředěné řeholní-

ky od biskupa Trochty (rodák z nedaleké Fran-
covy Lhoty, pozn. red.) tzv. fakulty, informu-
jící kněze např. o  možnostech sloužení mše
i v provizorních podmínkách, dále jim doručo-
vala zprávy o situaci řádu v jiných komunitách,
přepisovala zprávy z  Vatikánského rozhlasu,
pastýřské listy a další tiskoviny. Veškeré tyto
aktivity jak v Bohosudově, tak i  jejich pokusy
o pokračování od září 1950 u PTP na Sloven-
sku – v Podbořanech, Hajníkách a Plaveckém
Podhradí, byly hodnoceny jako velezrádná pro-
tistátní činnost. 

Po odsouzení byl P. Koseček nejprve vězněn
ve Valdicích a potom pracoval ve výkonu tres-
tu v uranových dolech ve Rtyni v Podkrkono-
ší. Zde se u něj v  roce 1956 následkem prá-
ce ve vysoce radioaktivním prostředí objevila
rakovina. Byl převezen na Pankrác a následně
léčen v nemocnici v Uherském Hradišti. Teh-
dejší zážitky popisuje P. Benedikt Holota: „Byl 
bratrský, ohleduplný a  ochotný pomoct. Na-
vštívil jsem ho po jeho převezení do nemocni-
ce v Uherském Hradišti v létě 1956. Říkal jsem
mu, že se mi podařilo sehnat nějaké nové ná-
boženské knihy a materiály. Živě se o  to zají-
mal a žádal mě, abych mu je také zajistil. Ří-
kal, že by se mu mohly hodit, protože měl na-
ději, že by se mohl uzdravit. Do poslední chví-
le byl velmi aktivní a měl touhu kněžsky půso-
bit. Když někdo z pacientů v nemocnici žádal 
o kněze, když to bylo možné, nechal se k němu
na posteli převézt a kněžsky mu posloužil. Pak 
jsem ho navštívil několik týdnů před smrtí u ro-
dičů ve Slavičíně. Byl už velmi unavený. Rako-
vinné metastáze měl v  celém těle. Na  krku
měl rakovinnou bouli o  velikosti vejce. Trpě-
livě snášel bolesti. Tomáš byl tichý, skromný,
opravdový františkán.“

Pro beznadějnost jeho zdravotního stavu byl
propuštěn domů k rodičům do Slavičína. V po-
sledních měsících života ho navštěvovali i spo-
lubratři z celé republiky, pokud byli na svobodě,
a snažili se ho povzbuzovat. Dne 30. října 1956
P. Tomáš Koseček zemřel. Jeho pohřbu se přes
nevoli úřadů zúčastnilo velké množství věřících
a kolem stovky kněží. Je pohřben na hřbitově
ve Slavičíně. Zemřel ve věku 39 let.

Vojtěch Vlček,
Ústav pro studium totalitních režimů

Vzpzpomímímímímímímmmmínkonkonkonkonkonknkoknkokoknkonn vá vávvááváváávávávvá mšmšmšešemšemššmšešmšmšš uuu u ppřípppppp ležitosti 100. výročí narození P. Toooomášmášmášmášmášmášášáše Ke Ke Ke Ke Ke Ke KKe KKe oseoseoseoseoseososeoseečkačkačkačkačkačkačkaččččkčkkk  (2 (2 (2 (2(2( 01701701701701770171 ))))))))))
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V minulém čísle zpravodaje jsem Vás infor-
moval, že letošního Mistrovství ČR neregis-
trovaných hráčů se zúčastní P-team, který se 
umístil v  minulé sezoně amatérské soutěže 
CAMOLIGA na druhém místě.

Kvalifi kace proběhla 14. května v  Mistříně 
a našemu P-teamu chyběly tři kuželky na po-
stup do fi nále! Umístili se na 7. místě, ze čtrnác-
ti družstev postupovalo do fi nále šest družstev. 
Děkujeme hráčům P-teamu za  reprezentaci 
slavičínského kuželkářského sportu a za repre-
zentaci našeho města.
Mistrovství ČR jednotlivců – senioři

V  únorovém čísle zpravodaje jsem Vás in-
formoval o  výsledcích Mistrovství Zlínského 
kraje (MZK) jednotlivců, které proběhlo v  led-
nu 2022. V kategorii seniorů tam skončil na 5. 
místě náš hráč Karel Kabela, shodou okolnos-
tí se nakonec dostal do fi nále ČR, které proběh-
lo ve dnech 7. a 8. května ve Valašském Me-

Kuželkářský klub Slavičín – Mistrovství ČR NERE
ziříčí. V  kvalifi kaci skončil Karel na  8. místě
s krásným výsledkem 610 poražených kuželek
na 120 hodů a postoupil do fi nále. Do nedělní-
ho fi nále postoupilo 24 nejlepších seniorů, Ka-
rel Kabela se umístil na 17. místě. Gratulujeme!
Mistrovství ČR jednotlivců – muži

MZK kategorii mužů vyhrál v lednu, dovolím
si říct, slavičínský odchovanec Rostislav Gorec-
ký. Ve fi nále ČR ve Valašském Meziříčí se Ros-
ťa umístil na krásném 3. místě s výkonem 663
poražených kuželek! Třetí nejlepší v  republice!
Gratulujeme!
Výsledky kontrolního startu U23

O  víkendu 22. – 24. dubna měla juniorská
reprezentace příležitost zabojovat o nominaci
na blížící se Mistrovství světa v Estonsku.

Kontrolní start v Rokycanech 22. – 24. dubna
byl pro juniorskou reprezentaci poslední příleži-
tostí, jak přesvědčit trenéry o tom, že právě oni
mají reprezentovat Česko na mistrovství světa.

Není tak třeba dodávat, že tlak na to, aby docíli-
li kvalitních výkonů, byl vysoký.

Na  programu kontrolního startu byly  dvě 
stodvacítky – jedna v sobotu a  jedna v nedě-
li. Během sobotního odpoledne trenéři prověři-
li možné kombinace tandemů, a to jak smíše-
ných, tak tandemů juniorek a tandemů juniorů.
V sobotu docílili nejvyšších výkonů mezi juniory
slavičínský odchovanec Tomáš Juřík a Petr Va-
něk shodnými výkony 613 kuželek. Tomáš byl
nominován na Mistrovství světa, které proběh-
lo ve dnech 13. až 23. května v Estonsku! To-
máši nádhera! Gratulujeme!

Na  konec mně dovolte malé povzdechnu-
tí: Slavičín by si už opravdu zasloužil čtyřdrá-
hovou kuželnu. Věřím tomu, že mnozí vynika-
jící slavičínští odchovanci, vynikající kuželkáři,
by se vrátili reprezentovat Slavičín a  pomohli
by posunout tento sport ve Slavičíně na ligovou
úroveň mezi špičku v České republice.

Ing. Rudolf Fojtík, Kuželkářský klub Slavičín

Jsou sporty, které nemají pozornost médií 
ani širokého společenského prostoru. Nicméně 
aspoň rekreačně mu propadlo hodně lidí. Tako-
vým sportem jsou například kuželky. Asi neví-
te, že mezi námi žije člověk, kterému se kužel-
ky staly srdcovkou a zanechal výraznou stopu 
v kuželkářském sportu. Tomáš Juřík. 

Jako žák se začal věnovat kuželkám na sla-
vičínské kuželně pod vedením skvělého člově-
ka, pana Miroslava Hory. Po jeho úmrtí přestou-
pil do tréninkové skupiny pana Petra Kudláčka 
v Luhačovicích. Zde se stal členem týmu, kte-
rý hrál soutěž Interligy. A  rozhodující úspěchy
Toma:

V  16 letech v  roce 2016 se na Mistrovství 
ČR dorostu ve Vrchlabí se umístil na 2. místě 
v kategorii 120 hodů sdružených a na 3. mís-
tě ve sprintu

V roce 2017 na mistrovství ČR dorostu v Po-
děbradech se umístil na  3. místě v  kategorii

Úspěchy slavičínského kuželkáře Tomáše Juříka
120 hodů sdružených

V roce 2018 na Mistrovství ČR dorostu v Čes-
kých Velenicích se stal mistr ČR ve sprintu

V roce 2019 se umístil na 3. místě nominace
Zlínského kraje na mistrovství ČR v kategorii ju-
niorů, mistrovství ČR se nezúčastnil z důvodů
přijímacích zkoušek na vysokou školu

V roce 2020 a 2021 konání Mistrovství ČR ju-
niorů přerušil Covid

V roce 2022 vyhrál nominaci Zlínského kra-
je na MČ v kategorii juniorů, na MČ se umístil
na 2. místě ve fi nále v kategorii 120 hodů sdru-
žených a stal se mistrem ČR v kombinaci. Pro
vysvětlenou v sobotu se hrála kvalifi kace 120
hs a v neděli fi nále 120 hs. V součtu byl Tom
nejlepší.

Tomáš byl nominovaný do reprezentace ČR
na Mistrovství světa, které se uskuteční od 15.
5. 2022 do 21. 5. 2022 Estonsku. Ještě před
tímto turnajem proběhne přátelské utkání s re-

prezentací Německa.
Když budete číst tyto řádky, budou už výsled-

ky uvedených turnajů známy. Nicméně ať to do-
padne jakkoliv, věřím, že za úsilí, se kterým Tom
na sobě pracuje si zaslouží naše „wow“.

ZJ

Po  loňském premiérovém ročníku připravi-
li pořadatelé Moravian Wallachia Classic opět 
dvoudenní soutěž se dvěma etapami o  dél-

Rally historických vozů zavítá do Slavičína
ce cca 450 km, která
se uskuteční v  pátek
24. a sobotu 25. červ-
na. Páteční etapa má
trasu v  Beskydech,
sobotní etapa zave-
de posádky historic-
kých vozů jižněji přes
Javorníky do  Bílých
Karpat. Podle itinerá-
ře závodu peloton zá-
vodníků dorazí přibliž-
ně v 11 hodin na Hor-
ní náměstí, kde si vozy
budou moct prohléd-
nout zájemci ze širo-
ké veřejnosti.

Více o  závodu naleznete na  www.mwc.cz,
kde jsou zveřejněny propozice, přesná trasa
i další zajímavosti. (jip)

Sobota 4. 6. Žáci FC TVD Slavičín – ČSK 
Uherský Brod v 9.30 a 11.15
Neděle 5. 6. A mužstvo FC TVD Slavičín – 
FK Kozlovice v 10.15
Sobota 11. 6. Dorost FC TVD Slavičín – SFK 
ELKO Holešov v 10.00
Neděle 12. 6. Muži B FC TVD Slavičín – FK 
Jablůnka v 10.15
Pondělí 13. 6. Přípravka FC TVD Slavičín – 
SK SV Bojkovice v 16.30
Sobota 18. 6. Žáci FC TVD Slavičín – FK Ku-
novice v 9.30 a 11.15
Neděle 19. 6. A mužstvo FC TVD Slavičín – 
1. HFK Olomouc v 10.15

Domácí utkání týmů 
FC TVD Slavičín 

v červnu
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řejnosti nejen jako tradiční sou-
část života občanů města Slavi-
čín, která tady vždy byla a má své
místo, ale především jako legitim-
ní formu udržitelného hospodaře-
ní s přírodními zdroji, péči o zvěř
a  životní prostředí kolem. Jedná
se  vysoce etickou a ekologickou
formu hospodaření s  přírodou
a vším, co k ní patří.

Myslivecký spolek Hrádek se 
aktivně zapojuje do akcí pro širo-

kou veřejnost. Jako jednu z mnoha akcí prová-
dí také úklid černých skládek ve svém katastru.
Do budoucna plánujeme i další akce pro obča-
ny Slavičína a jeho okolí.

Petr Fojtík, předseda MS Hrádek

V sobotu 7. května náš Klub žen uspořádal
v Nevšové Pálení čarodějnic. I když dopoledne
bylo deštivo, po obědě se jako mávnutím kou-
zelného proutku vyčasilo. Pro děti jsme měli
přichystaný skákací hrad a  další soutěže se
sladkými odměnami. Vyhodnotili jsme nejpěk-
nější čarodějnici a nejpěknějšího čaroděje, kte-
ří obdrželi pěkné ceny. Ale ani ostatní děti nezů-
staly bez odměn. Programem nás provázel DJ
Honza Machala a ani bohaté občerstvení ne-
chybělo. Všechny děti si mohly opéct špekáč-
ky, nechybělo grilované maso, hranolky a slad-
kou tečkou byly palačinky a vafl e. Po setmění 
mohli všichni návštěvníci zhlédnout ohňovou 
show od Boca Fuego, z.s., z Valašského Mezi-
říčí. Toto vystoupení bylo pěkným zakončením
dne. 

Děkujeme městu Slavičín za fi nanční podpo-
ru této akce.  Věra Andersová

MS Hrádek prezentoval svou činnost 
na Svatovojtěšském jarmarku

Nevšovské pálení čarodějnic – soutěže pro děti i ohňová show

Na návštěvě 
v Nezdenicích

V pátek 6. května vyjel náš soubor Slavičín-
ské cérky potěšit svým pásmem seniory do Do-
mova pro seniory Nezdenice. Po  příjezdu už
nás čekal plný sál posluchačů, kteří se při na-
šem zpěvu mnohokrát přidali. Společně jsme
si tak připomenuli naše kořeny, tradice Valaš-
ka a zavzpomínali na mladá léta. Po vystoupe-
ní jsme si společně zazpívali velmi známé lido-
vé písničky. Bylo cítit opravdu velké propojení 
a srdečná atmosféra. Jsme moc rádi, že jsme
svým zpěvem mohli popřát všem maminkám
k jejich svátku. Další vystoupení proběhne v Lu-
hačovicích na  přehlídce Orelské župy. Už se
moc těšíme. Šárka Končická

Při Svatovojtěšském jarmarku v  nedě-
li 24. dubna proběhla na Horním náměstí pre-
zentace myslivosti za účasti členů Myslivecké-
ho spolku Hrádek.

Českou myslivost je třeba prezentovat na ve-

Fridays For Future je mezinárodní 
hnutí studentů a studentek, které
apeluje na  politiky, fi rmy a  obča-
ny, aby se aktivně podíleli na řeše-

ní klimatické krize. V Česku působí 
od roku 2019. Výsledkem dlouhotrvající-

ho úsilí je například přítomnost uhelné politiky
v programu nynější vlády.

Válka postavila naši energetiku na  rozcestí.
V tuto chvíli je více než jasné, že závislost na fo-
silních palivech je neudržitelná jak enviromen-
tálně, tak morálně. Vláda ani energetické fi rmy
ale nevytváří dostatečné úsilí pro transforma-
ci české energetiky směrem k bezuhlíkové. Vy-
hlašujeme tak celorepublikovou Stávku za kli-
ma na 17. června. Dále bychom vás rádi po-
zvali na besedu s přednáškou „Klimatická jíz-
da“, která bude probíhat 11. června ve Fér Kaffé
Veronica od 14 h. 

Za lokální skupinu Fridays For Future
Lukáš Dulík

Omladina do ulic, aby v zimě nebyl hic

Vedení účetnictví, daňové evidence
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence. 
Zpracování všech přiznání. Vedení mezd.
Ing. Denisa Bartková, tel. 737 616 542, 
e-mail: bartkovad@seznam.cz
Bojkovice
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Karpaty fest se blíží
Drazí přátelé, do  Karpaty festu 2022 zbý-

vá přesně měsíc a  přípravy jdou do  fi nále.
Čeká nás skvělý víkend a  věříme, že 15. roč-
ník překoná všechny předešlé. Vše bude hezčí,
větší, barevnější, veselejší, voňavější a po dvou
letech hlavně svobodnější, bez omezení a stre-
sů. 

Pojďme si říct několik důležitých informací.
Stále jsou v předprodeji vstupenky víkendové

za 750 Kč, denní za 600 Kč a dětské za 400 Kč,
a  to jak na www.karpatyfest.cz, tak v  tištěné
verzi v Papírnictví u Vaclů. Dětské vstupenky
jsou omezeny výškou a  věkem dětí (150 cm
a do 15 let). Nicméně pokud Vaše miminko na-
rostlo více než je zdrávo, vezměte mu s sebou
např. kartičku pojišťovny a my Vás po kontrole
rádi pustíme na festival.

Předprodej bude ukončen 28. června, poté

Noc kostelů v kostele 
sv. Vojtěcha a sv. Cecílie 
ve Slavičíně 
v pátek 10. června 2022
Program
 18.00 – 18.50 Mše svatá
 18.50 – 19.00 Zahájení 
 19.00 – 19.30 Pro děti: Barvy v  liturgii 
aneb módní přehlídka liturgických oděvů
P. Marian Dej s hudebním doprovodem dět-
ské schóly Cecilčata
 19.30 – 19.45 Vyhodnocení kreseb dětí 
na téma Náš slavičínský kostel          
 19.45 – 20.30 Přednáška na  téma 
Archeologické nálezy v místě našeho kos-
tela – Mgr. Tomáš Chmela a  Ing. Miroslav 
Kadlec 
 20.30 – 21.30 Varhanní koncert – 
Dominik Šuráň    
 21.30 – 22.15 Možnost prohlídky:
* fotografi í – Josef Floreš 
* knih o kostelích     
* obrázků dětí   
* varhan
* věže kostela a zvonů       
 22.15 – 23.00 Noční čtení z Bible – 
každý z účastníků se může zapojit do čtení
 23.00 – 23.45 Noční chvály – 
chválová schóla Slavičín               
 23.45 – 24.00
Společná modlitba za farnost, město Sla-
vičín a okolní vesnice

Doprovodný program: 
Zapal si svou svíci na znamení proseb, díků 
či nového rozhodnutí.
K tobě se, Bože, utíkám – po celý večer je 
možnost vhazovat lístky s prosbou do kra-
bice u bočního oltáře. Na  všechny úmysly 
bude v  tichosti pamatováno při závěrečné 
modlitbě.
Vyber si svůj citát – každý si může vybrat 
pro sebe biblický citát.  
Ruční přepis Bible

Upozorňujeme návštěvníky, že uvedený 
časový harmonogram programu je orien-
tační. Neplánovaně může dojít k mírnému 
časovému posunu.

Srdečně zveme k prožití hezkých 
a výjimečných chvil ve večerních 
a nočních hodinách v našem kostele 
sv. Vojtěcha a sv. Cecílie ve Slavičíně

budou vstupenky již jen na místě, a  to denní 
za 700 Kč a víkendové za 1000 Kč. Momentál-
ně, tedy měsíc před festivalem, jsme na 70 % 
kapacity, a proto Vám doporučujeme s  koupí 
vstupenek neotálet.

U vstupu, stejně jako v minulých letech, bude
probíhat kontrola a bez milosti budeme zaba-
vovat veškerý alkohol přinášený na  festival.
Věřte, že všeho bude dost a není potřeba přidě-
lávat starosti jak nám, tak sobě.

Postupem času se Karpaty fest dostal
do srdcí tisíců lidí a  je krásné sledovat, jak se
v našem Slavičíně pomalu den za dnem stup-
ňuje festivalová atmosféra.

Těšíme se na  jedinečnou atmosféru parku,
na přijíždějící kapely a také stánkaře, které jsme
vybírali opravdu svědomitě. 

Ale ze všeho nejvíc se těšíme na Vás, protože
jen Vy dáváte našemu snažení smysl.

Tým Karpaty festu

Sraz 
Šabatčanů

24. 6. 2022 od 16 h
U křížku „u Poláčkového“
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Yoga studio ZEN
Pondělí–čtvrtek:
Otevřené lekce jógy a probíhající kurzy dle aktuálního rozvrhu
Další akce v ZENu:
 Celodenní jógový workshop pro úplné začátečníky 
s Pavlou Vanduchovou
sobota 11. 6. od 9:00–17:30
Více informací a rezervace na
www.yogastudiozen.cz

Hledáme trenéry 
mládeže
Fotbalový klub FC TVD Slavi-
čín hledá nové mládežnické

trenéry. Ať už z řad rodičů či jiných fotbalo-
vých nadšenců.   Zájemci nemusí mít žád-
nou trenérskou licenci. V  případě Vašeho
zájmu nás kontaktujte na tel.: 775 580 509

Oddíly turistiky SK Slavičín pořádá
zájezd do Hukvald, 
Kopřivnice – Nové muzeum 
Tatry a Štramberku.
sobota 25. června
Odjezd 6.30 h od zastávky U hotelu, 
se zastávkou U radnice
Cena zájezdu pro členy 200 Kč, 
pro nečleny 300 Kč.
Přihlášky a platby přijímá F. Kovařík
(731 980 985)

Akce oddílu turistiky
 1. – 8. 6. Nervové lázně
12. 6. V. Klobouky – Jelenovská – Bohu-
slavice – Slavičín
19. 6. Vranča – Portáš – Kohútka – Ka-
rolinka
25. 6. Zájezd Hukvaldy, Kopřivnice,
Štramberk
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577  341  481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín

Výstavy:
 Středa 1. 6. – pátek 24. 6.    
KOMenský v KOMiksu. 

Výstava určená všem generacím. Vestibul 
knihovny.

 Středa 1. 6.  – čtvrtek 16. 6. 
Vlastimil Mahdal: Obrazy.

Výstava tvorby člena Výtvarného sdružení 
umělců moravsko – slovenského pomezí. Lze 
ji zhlédnout v půjčovní době knihovny.     
 Pátek 17. 6. – 18. 7.

Jan Botek: Malá inventura. 
Průřez výtvarnou tvorbou Uhersko – hradišť-

ského autora, která je založena na geometric-
ké abstrakci.

Výstava bude otevřena v  půjčovní době 
knihovny, případně po  domluvě na  tel. 
577 341 481.

Vernisáž: pátek 17. 6. v 18.00 hodin, gale-
rie Městské knihovny.

Pořady:
 Čtvrtek 2. 6.
Veselé čtení s Nezbedníčkem.

Předprázdninové čtení, hraní, soutěžení se 
skřítkem Nezbedníčkem, určené předškoláč-
kům s  rodiči nebo prarodiči. Součástí akce je 
tvořivá dílnička.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 15.00 
hodin.

 Pondělí 6. 6.
Velká darovací akce aneb Knihy, které ještě 
potěší! – V. ročník.

Od  uvedeného data budou mít milovníci 
knižních starožitností možnost vybrat si knihy 
ZDARMA k  doplnění svých domácích knihov-
niček v  libovolném množství. Publikace byly 
městské knihovně věnovány čtenáři a návštěv-
níky s možností nabídnout je k dispozici dalším 
zájemcům do osobního vlastnictví. Vybírat lze 
z naučných, beletristických děl i knih pro děti 
a  mládež aj., vydaných zejména před rokem 
1990.

Akce probíhá ve  vestibulu knihovny v  její 
půjčovní době. 

 Středa 8. 6. 
Odkud přišli Valaši aneb Poznatky z  cest 
po Rumunsku. 

Přednáška Ing. Miloslava Vítka, člena Klubu 
českých turistů, který v  rámci KČT vedl něko-
lik poznávacích výprav po Rumunsku. Besedou 
a promítáním fotografi í i videí vám přiblíží téma, 
které může být zajímavé pro obyvatele morav-
ského Valašska.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00
hodin. Vstup volný!
 Středa 15. 6.
Žijeme bez bolesti – pohyb je život. 

Přednáška Ing. Zdenky Kymlové, instruktor-
ky zdravotní TV I. třídy. Teoreticky i prakticky si
připomenete a vyzkoušíte, jak se chovat ke své-
mu tělu, kvůli vyloučení nebo výraznému zmír-
nění bolesti pohybového aparátu.

Takto si můžete pomoci při artróze, osteo-
poróze, nedostatečném dýchání, zpomaleném
metabolismu apod.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00
hodin. Vstup volný!

Městská knihovna Slavičín a  Nadace 
Jana Pivečky zvou děti a  mládež od  10 
do 15 let k zapojení se do Literárně-vlas-
tivědného klubu se zaměřením na  Slavi-
čínsko. Lektorem je Marek Semela, míst-
ní historik a badatel. 

Náplní klubu bude 1x za měsíc zábavný 
program, četba a diskuse v městské knihov-
ně. Ve zbývajícím čase budou klubové akti-
vity probíhat v Nadaci Jana Pivečky v počí-
tačové učebně. Naplánovány jsou i venkov-
ní akce za příznivého počasí. Je tolik míst
ve  Slavičíně, která stojí za  detailnější pro-
zkoumání.

A na co se můžete těšit, pokud se stane-
te členy klubu? Čeká vás pátrání po slavičín-
ském pokladu, dozvíte se o  osobnostech, 
které ovlivnily Slavičín. Mezi ně ovšem pa-
tří i naši předkové, na které bychom nemě-
li zapomínat. Vyzkoušíte si sestavování jed-
noduchého rodokmenu. Podniknete výpra-
vu k „sídlu loupežníků“, ale i k dalším býva-
lým šlechtickým sídlům. Naučíte se oriento-
vat v mapách a také v těch historických, kte-
ré naleznete na internetu.

Ještě více vědomostí z  dějin našeho 
města i jeho okolí najdete ovšem v knihách. 
Seznámíte se s regionální literaturou, míst-
ními pověstmi, příběhy a událostmi, jak čet-
bou, tak i vyprávěním o nich.

Nebudou chybět ani výtvarné aktivity 
k dané tematice. Informace budou zařaze-
ny tak, abyste je našli i po mnoha letech.

Startujeme v  září (přesný termín bude 
upřesněn), scházet se budeme jedenkrát 
měsíčně vždy v pátek od 16.30 h. Přihla-
šovat se můžete předem na email a tele-
fon městské knihovny (knihovna@mesto-
slavicin.cz, 577 341 481) a Nadace Jana 
Pivečky (njp@pivecka.cz, 739 095 315)

Těšíme se na váš zájem o poznatky k na-
šemu městu!

Do 31. července vítáme vaše příspěv-
ky do fotografi cké soutěže Čtvero ročních 
dob očima amatérských fotografů ze Sla-
vičínska. 

Fotografi e zasílejte i s kontaktními údaji 
emailem. Informace o podmínkách soutěže 
jsou zveřejněny na webu knihovny a  jejím 
facebookovém profi lu. Případně vám budou 
sděleny po telefonu: 577 341 481.

Fotografi cká soutěž 
Čtvero ročních dob

Literárně-vlastivědný 
klub pro děti

Kalendář akcí:
 3. 6. Kácení máje u Orlovny
Vystoupení dětí a cimbálové muziky, 
16 h (pořadatel město Slavičín)
 4. 6. miomoveRUN
6. ročník běžeckého závodu v přírodě, 
7.30 h, Zámecký park
 10. 6. Noc muzeí
Program pro malé i velké návštěvníky,
16 h, Městské muzeum Slavičín
 10. 6. Noc kostelů
Večerní program v kostele sv. Vojtěcha
a sv. Cecílie, 18 h (pořadatel Farnost Slavičín)
 11. 6. Helfíkův kotár
Záchranářská soutěž pro žáky 5. tříd, 
Pivečkův lesopark (Nadace Jana Pivečky)
 11. 6. Otevírání Slavex trails
Slavnostní otevření Slavex trails,
10 h, Hrádek (pořadatel Slavex trails)
 12. 6. DDM SHOW
Přehlídka kroužků DDM Slavičín,
14 h, Orlovna (pořadatel DDM Slavičín)
 18. 6. Divnická heligonka
Setkání harmonikářů,
13 h, park pod zámkem Divnice
 23. 6. Muzikály naruby
Slavnostní otevření Sokolovny,
18 h, předprodej: Městské infocentrum Slavičín
(pořadatel město Slavičín)
 24. 6. ZUŠ v parku
Zakončení školního roku ZUŠ, 17 h,
letní scéna Zámeckého parku
(pořadatel ZUŠ Slavičín)
 25. 6. Letecký modelářský den
Program pro celou rodinu, 14 h, Šabatec
(pořadatel DDM Slavičín)

Akce v červenci:
 1. – 3. 7. Karpaty fest
 Léto s divadlem
 Letní kino
 10. 7. Medový den s DH Vlčnovjanka
 17. 7. Výročí kaple v Divnicích
 22. – 23. 7. Kovářské sympozium 
a PARK PÁRTY
 31. 7. Kollárovci


