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Horké chvíle u výhně zažijí na vlastní kůži nejen pozvaní umělečtí kováři, ale také
návštěvníci letošní Park párty, jejíž podtitul je Festival železa. Už v pátek 22. čer-
vence odpoledne začnou zruční řemeslníci svou práci a pod jejich rukama vznik-
nou umělecké výtvory, které posléze zkrášlí veřejná místa ve městě. Od 19 hodin 
jim k práci a návštěvníkům k zábavě zahraje oblíbená rocková kapela Premiér.

V  sobotu 23. července bude pokračovat Park párty v Zámeckém parku tra-
dičním programem pro širokou veřejnost. Na hlavním podiu se představí regio-
nální kapely jako Horizont a Ocelot a další, které vystřídají populární hvězdy Ve-
rona a slovenští Desmod. V odpoledních hodinách čeká děti zábavný program 
a od 15 hodin si velcí a malí zabubnují při Bubnování s Rytmem pro život. Zábavu 
pro děti chystají také členové SDH Slavičín.

Po  celý den se budou návštěvníci moct občerstvit u  mnoha stánků a  také
ochutnat různé druhy piv.

Při plánovaní dovolených si zapište do kalendáře termín 22. – 23. července, kdy
se všichni společně uvidíme na letošní Park párty. Vstup na akci je volný. Akce je
spolufi nancována Zlínským krajem a z projektu Ministerstva práce a sociálních
věcí. Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín

Festival železa bude hlavním 
programem letošní Park párty

Vážení spoluobčané,
léto budiž pochváleno! K  přicházejícím let-

ním dnům se nabízejí slova klasika. Asi se budu
opakovat, když k  tomu dodám několik mých
slavičínských doporučení…

Kde si zaplavat? No přece na slavičínském 
koupališti. Za dobrou cenu nabízí čistou vodu
i nádherné prostředí rámované okolními stromy.
Kde se osvěžit? No přece u piva v jedné z mno-

ha slavičínských hospod a  restaurací! Kde
se pobavit? No přece na slavičínských kultur-
ních akcích, které nám zpestří každý letní ví-
kend.

Můžeme se těšit na  Kollárovce, oblíbenou
Parkpárty s Desmodem či Veronou, na oslavu
Babího léta v Hrádku, dětský den na koupališ-
ti, nevšovské dožínky a další. A milovníci fi lmů?
I ti si přijdou na své – letní kino opět nezklame,

neboť program vybírali občané v hlasování přes 
aplikaci Mobilní rozhlas. Říkáte si, není ten sta-
rosta nějak divně optimistický?

Máme hotovou obnovu Sokolovny, vyproda-
ný koncert na její otevření, rozjíždíme řadu dal-
ších projektů a budujeme i obnovujeme plejádu
míst ve Slavičíně, která si to rozhodně zaslouží.

Pohodové léto přeje Váš starosta
Tomáš Chmela
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Sokolovna byla opravena ze společného projektu dvou významných budov města

U  záměru s  názvem Revitalizace význam-
ných veřejných budov města Slavičín byly
předmětem projektu stavební úpravy dvou vý-
znamných budov města, a  to Základní školy 
Slavičín – Vlára a Sokolovny.

U Sokolovny se jednalo především o úpravy 
interiéru a konkrétně se jedná o vstupní část 
a hygienické zařízení. V  rámci těchto staveb-
ních prací došlo k zásadní změně dispozičního 
uspořádání, kdy hygienické zařízení pro muže 
je nyní na opačné straně, než bylo a místo bu-
fetu vzniklo hygienické zařízení pro ženy a imo-
bilní osoby.

Bufet se nyní nachází v prostoru pod scho-
dištěm a v místech bývalého hygienického za-
řízení pro muže. Bufet je nyní přístupný i  ze 
sálu. Dále proběhla i  výměna koberců v  sále

a  na  balkonech, je provedena nová výmalba
všech prostor budovy. V sále je změněna ba-
revnost stěn do tlumenějších tónů a je obnove-
no i zastínění oken. Realizací došlo k optimál-
nímu uspořádání prostoru tak, aby byl smys-
luplně a komfortně využíván při akcích pro ve-
řejnost.

V základní škole se jednalo o výměnu elek-
troinstalace za  novou moderní elektroinsta-
laci, spočívající ve  výměně rozvaděčů, kabe-
lových tras, osvětlení a veškerých koncových
prvků (zásuvek, vypínačů). Ve třídách a chod-
bách školy byly instalovány moderní led-dio-
dová svítidla, které byly osazeny do sádrokar-
tonových podhledů. Kabelové trasy z důvodu
urychlení prací jsou vedeny v kabelových žla-
bech nad nově zbudovanými sádrokartonový-

mi podhledy. Samozřejmostí byla také výmal-
ba zasažených prostor. Veškeré stavební a in-
stalační práce probíhaly za provozu školy z nej-
vyššího podlaží do nejnižšího. Celý chod ško-
ly byl přizpůsoben probíhající stavbě. Staveniš-
tě bylo vždy odděleno přepážkou od zbývající 
části budovy, kde probíhala výuka. Práce dle
harmonogramu měly trvat do  konce května,
ale byly zhruba o tři týdny ukončeny dříve.

Celý projekt byl podpořen fi nančními pro-
středky z ministerstva pro místní rozvoj z do-
tačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřej-
ných budov. Předpokládá se podpora ve výši
cca 13,69 mil. korun. Celkové náklady na  tuto
akci jsou ve výši cca 20,33 mil. korun.

Ing. Alena Viktorinová,
investiční odbor města
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V pondělí 13. června dorazil do Slavičína tis-
kový atašé Griffi  n Rozell spolu s  kolegyněmi
Monikou Aranja a Oksanou Davydovych v rám-
ci programu Diplomaté do škol.

„Ahoj, jmenuji se Griffi  n, můžu s vámi mlu-
vit česky, lepšie by pre mňa však bolo ho-
voriť po slovensky, or I can speak in English,“
nabídl tiskový atašé zhruba padesátce studen-
tů shromážděných v  půdní vestavbě budovy
gymnázia.

Ve zhruba hodinové přednášce vedené v an-
gličtině debatoval se studenty o  výhodách 
a nevýhodách USA, o svém životě i o tom, co
obnáší být diplomatem. Vzhledem k tomu, že
atašé Rozell pracovně pobýval v Polsku, Uzbe-
kistánu, Pákistánu či Slovensku, měl zajíma-
vých informací víc než dost.

Přednášku sledovala i televizní kamera, což 
byl pro studenty nejen zážitek, ale i  přípra-
va do budoucna. „Je důležité umět se vyrov-
nat s  mediální pozorností, stejně jako nebát 
se promluvit v angličtině, proto podobné akce
velmi vítáme,“ podotkla ředitelka školy Libuše “
Pavelková.

Po  návštěvě gymnázia byl tiskový atašé 
uctít památku padlých amerických vojáků, kte-

Slavičín navštívila delegace z amerického velvyslanectví

ří leží na  slavičínském hřbitově, a  zajímal se
živě o souvislosti s leteckou bitvou nad Bílými
Karpaty. Prohlédl si také městské muzeum, jež
se věnuje této události.

„Z  amerického velvyslanectví to byla vel-
mi příjemná návštěva, pan atašé byl opravdu
bezprostřední a ve Slavičíně se mu moc líbilo,“

shrnul starosta města Tomáš Chmela.
Griffi  n Rozell se také zastavil v Nadaci Jana

Pivečky, jehož přirovnal ke slavičínskému Ba-
ťovi. „Obzvlášť se mu líbila socha s mottem na-
dace Never give up,“ uzavřela ředitelka nadace“
Božena Filáková.

 (tz)

Umění není pro každého. Proto jsem městu, 
kde jsem vyrůstala a do kterého jsem se vráti-
la žít se svou rodinou, chtěla dát něco ze své-
ho řemesla, co by zároveň obyvatelé mohli ak-
tivně používat. Vznikla idea vytvoření místa se-
tkávání, zastavení, rozjímání, anebo jen prosté-
ho odpočinku na cestě. Vyhlídka přiřknutá sv. 
Kryštofovi je objektem, jenž se svým význa-
mem a umístěním podobá božím mukám, kte-
rá u nás mají silnou tradici. Inspirací pro jeho vi-
zuální podobu jsem čerpala z prvků gotických
katedrál. Tedy vertikála, sloup, fi ála, konstruk-
ce, hra světla (vitráže). Při stoupání do vitrážo-

Vyhlídka sv. Kryštofa tvoří pomyslný trojúhelník s kostelem i kapličkou v Hrádku
vé části objektu se nám
celá krajina skryje a my
jsme obklopení barev-
nou škálou světla, kte-
rá nás z  kontextu mís-
ta na  okamžik vytrhne.
O  malý kousek výš se
nám naskytne pohled
na  nádhernou krajinu
Slavičína z jiné perspek-
tivy. Jako první spatříme
před sebou kostel sv.
Vojtěcha a  sv. Cecílie,
kdežto na  pravé straně

vidíme nově vznikající kapli v Hrádku. Na mapě
tímto vytváříme pomyslný trojúhelník, symbol
Božího oka. Při pohledu vzhůru uvidí návštěvník
sebe sama, barevný vitrážový prostor a okolní 
krajinu v  jednom obrazu, díky vypouklému zr-
cadlu. To je naistalováno do  míst v  „klenbě“,
kde bývá v sakrálních stavbách umístěno právě
zmiňované Boží oko. Vitrážové tabulky se na-
vzájem překrývají a vlivem slunce během dne
se různě rozsvěcují a  zhasínají. Tento světel-
ný efekt dělá z vyhlídky živoucí objekt, který ná-
vštěvník nikdy neuvidí stejný. Celá věc má mno-
ho symbolických konotací, ovšem jako vyhlídka
zůstává hravým barevným objektem uprostřed
krajiny, která má přinášet radost a potěšení vý-
letníkům velkým i malým. Svatý Kryštof je pat-
ronem právě pocestných a dětí. Ráda bych po-
děkovala městu Slavičín, obyvatelům, kteří pro
projekt hlasovali, a především mému muži, bez
jehož pomoci by objekt nemohl vzniknout. Pro-
jekt byl spolufi nancován z participačního roz-
počtu a z vlastních zdrojů. 

Dovolím si upozornit, že se nejedná o atesto-

vaný herní prvek, a tak na žebřík vylézejte s obe-
zřetností (vhodné obutí, počasí, fyzická zdat-
nost atp.). Za případná zranění nemůže autor
ani město nést zodpovědnos t. 

MgA. Eva Jančeková

Oprava kolotoče 
v Pivečkově lesoparku

Herní prvky v  Pivečkově lesoparku slou-
ží všem, kdo ho navštíví. Obzvlášť kolotoč se
těší velkému zájmu nejmenších. Na konci zim-
ní sezony však zaujal i poněkud odrostlejší ná-
vštěvníky, kteří si jízdu na něm užívali tak, že
došlo ke zlomení otočné hřídele a tělo kolotoče
v nakloněné poloze hrozilo nebezpečím úrazu.
Chceme věřit tomu, že šlo o momentální neroz-
vážnost, a ne promyšlené vandalství.

Za  spolupráci při opravě poničené hříde-
le děkujeme Střední odborné škole Slavičín,
za  vstřícný přístup panu Michalu Horalíkovi.
Poničené dřevěné části kolotoče opravil řezbář
Martin Cigánek. Všem, kteří se do opravy zapo-
jili, patří velký dík.

Městské infocentrum Slavičín
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Nevzhledná žlutá budova, která je v  areálu 
Charity Slavičín pod kostelem, se brzo stane vý-
kladní skříní moderních sociálních služeb. Bu-
dova v majetku města, která slouží jako sklad, 
se totiž dočká velké rekonstrukce. Ta spočí-
vá v nadstavbě o patro, kde dostanou pracov-
nice Charity pořádné zázemí pro svou zásluž-
nou práci.

Doposud to ve  slavičínské Charitě vypadá 
tak, že stávající budova (naproti žlutého skla-
du) není bezbariérově přístupná a když žadatel 
o sociální službu (často nemocný, nepohyblivý 
či v tíživé životní situaci) překoná úzké chodby 
a schody, ocitne se v jedné místnosti, kterou ve-
doucí pracovnice sdílí s ostatními pečovatelka-
mi. To na soukromé jednání není příliš vhodné. 
Navíc pečovatelky, jež pracují s klienty, nema-
jí ani vyhovující šatny či stoly s počítači. Na jed-
nom počítači se tak musí střídat několik pra-
covnic, které zde zaznamenávají výkazy prove-
dených úkonů. 

Vše by měla vyřešit rekonstrukce skladových 
prostor, což je zatím vlhká, nevytápěná a  ne-
podsklepená budova. Po rekonstrukci bude při-
stavěno obytné podkroví s nadezdívkou, na níž 
bude usazena sedlová střecha. Vnější okna 
a  dveře budou dřevěné, fasáda s  kontaktním 
zateplovacím systémem bude mít lomenou bí-
lou barvu.

Stavba bude využívána pracovníky terénních
sociálních služeb Charity Slavičín a jejich klien-
ty. Ze vstupního zádveří bude přístupná kon-
taktní místnost, která bude sloužit k vedení roz-

Ze skladu v areálu Charity vznikne moderní zázemí pro klienty i zaměstnance
hovorů mezi klientem/zá-
jemcem o  terénní služ-
bu a  pracovníkem služby. 
Ze zádveří bude dále přes 
chodbu přístupný sklad 
s  vybavením, materiál-
ní a  potravinovou pomo-
cí k poskytování terénních 
sociálních služeb. V příze-
mí budovy bude dále vy-
budována koupelna pro klienty, technická míst-
nost a úklidová místnost v prostoru pod scho-
dištěm. Horní patro budou využívat výhradně
zaměstnanci Charity. 

Z chodby v podkroví bude přes čajovou ku-
chyňku přístupná kancelář pracovníků terén-
ních sociálních služeb sloužící k administrativ-
ním úkonům spojeným s  výkonem jejich prá-
ce (částečně bude mít také funkci šatny pro
dané pracovníky). Na  čajovou kuchyňku bude
navazovat sklad – uzamykatelná místnost pro
účely archivace dokumentace. Z chodby bude
dále přístupná další kancelář určená pro vedou-
cí služby. Na patře bude dále WC pro zaměst-
nance. 

Pečovatelská služba má v  současné době
179 uživatelů služby (klientů). Charita Slavičín
v důsledku rozšíření zázemí realizací projekto-
vé akce navýší kapacitu o 21 klientů. Mezi pri-
mární cílové skupiny terénních sociálních slu-
žeb poskytovaných Charitou Slavičín patří seni-
oři, osoby s chronickým onemocněním a oso-
by se zdravotním postižením. Velká část klien-

tů terénních sociálních služeb poskytovaných 
Charitou Slavičín (cca 90 %) jsou osoby s poru-
chou autistického spektra, osoby s neurodege-
nerativními poruchami (demence, Alzheimero-
va choroba, Parkinsonova choroba), osoby s al-
koholovými demencemi (senioři závislí na alko-
holu) či osoby nevyléčitelně nemocné v termi-
nálním stadiu nemoci.

Celková částka projektu s názvem „Slavičín
– Zlepšení zázemí pro poskytování terénních
sociálních služeb“ je 8  187  539 Kč bez DPH, 

z níž dotace Ministerstva práce a so-
ciálních věcí činí 2 641 683 Kč.

Iva Šimoníková

Část prostředků, které získal Zlínský kraj 
od  státu jako odškodnění za  výbuch skladů
munice v areálu u Vlachovic-Vrbětic, bude vyu-
žita na krajských silnicích. Začátkem července
se silničáři pustí do přestavby havarijního mos-
tu na silnici II/494 nedaleko místa explozí.

„V  blízkosti místa vjezdu do  areálu skladů 
munice u Vrbětic se na krajské silnici nachá-
zí most č. 494-004. Jako jediný ze 730 mostů
ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje se
dostal až do havarijního stavu. Podepsaly se
na tom v posledních letech nepochybně i čet-
né přejezdy těžkých vozidel odvážejících mu-
nici. Kamenné prvky mostu se začínaly rozpa-
dat, do budoucna by hrozila nestabilita sporní 
stavby a ujíždění navazujícího silničního těle-
sa. Je tedy logické, že část prostředků ze stát-

ního odškodnění směřuje právě sem a umož-
ní výstavbu nového mostu,“ vysvětluje ředitel“
ŘSZK Bronislav Malý.

Předmětem díla je kompletní přestavba stá-
vajícího silničního mostu ev. č. 494-004 přes
vodní tok Václavský potok. Most se nachází 
na silnici II/494 mezi obcí Vlachovice-Vrbětice
a městem Slavičín.

Původní nevyhovující jednopolový železobe-
tonový deskový most, který je v havarijním sta-
vu, bude odstraněn a ve stejné poloze nahra-
zen přesypanou ocelovou konstrukcí tlamovi-
tého profi lu z vlnitého plechu o délce přemos-
tění 5,1 metru a volné šířce 8,5 metru. Součas-
ně bude rekonstruován navazující úsek silnice
před a za mostem v celkové délce 65 metrů.
Součástí stavby bude úprava koryta vodního

Z odškodnění kraje za výbuch ve Vrběticích se postaví nový most
toku o celkové délce 61 metrů.

Zhotovitelem stavby bude fi rma Hroší 
stavby Morava, a. s., z  Olomouce. Smluvní 
cena za  tuto zakázku činí 16,080 milionu ko-
run (vč. DPH). Stavba bude fi nancována Zlín-
ským krajem prostřednictvím ŘSZK ze státem
poskytnutého odškodnění za  výbuchy v  blíz-
kých skladech munice. Stavební práce a  do-
pravní omezení budou zahájeny začátkem
července a  ukončeny v  podzimním období 
2022.

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky sil-
nice II/494. Silniční osobní doprava do hmot-
nosti 12 tun bude vedena po  objízdné trase
přes obce Lipová a  Haluzice. Objízdná trasa
pro vozidla nad 12 tun bude vedena přes silni-
ce II/495 a I/57. (tz ŘSZK)

Od  1. ledna 2021 se stanice ve  Slavičíně 
změnila z  typu P0 na P1. S  tím souvisí navý-
šení početních stavů z původních 9 příslušní-
ků (v  rámci tří směn, tedy 3 na  jedné směně) 
na  nynějších 15 (5 na  jedné směně), slouží-
cích 24hodinové směny, a k tomu velitele sta-
nice na  denní 8hodinové směně. Na  základě
rozhodnutí Generálního ředitelství HZS ČR lze 
do budoucna předpokládat další početní navý-
šení, a to na 24 sloužících příslušníků (8 na jed-
né směně), tedy další změna typu stanice, a to
na typ P2. Postupně tak dochází ke zvyšování 

úrovně bezpečnosti v  rámci daného hasební-
ho obvodu.

Stávající budova požární stanice na ulici Ha-
sičská ve  Slavičíně již ale prostorově neod-
povídá ani navýšení na  typ P1, a  je tedy po-
třeba rozšířit stávající prostory, neboť aktuál-
ně zde příslušníci slouží v určitém provizoriu.
Již v roce 2021 došlo mezi HZS Zlínského kra-
je a městem Slavičín ke směně pozemků, po-
třebných k přístavbě, a byla vypracována pro-
jektová dokumentace na  přístavbu a  úpravu
vnitřních prostor, která byla v roce 2022 ještě

rozšířena o  samostatné vytápění této požár-
ní stanice. Mělo by tak dojít k vybudování zá-
zemí chemicko-technické služby, dílny, rozšíře-
ní čisté i špinavé šatny, pohotovostních míst-
ností, skladů i  sociálních zařízení a  prostoru
pro fyzickou přípravu. V červnu 2022 bude vy-
hlášeno výběrové řízení na dodavatele přístav-
by a úpravy vnitřních prostor této stanice, při-
čemž celá akce i s kolaudací by měla být do-
končena v roce 2023.

plk. Mgr. et Mgr. Petr Bobčík
náměstek pro ekonomiku HZS Zlínského kraje

Stanice profesionálních hasičů ve Slavičíně se bude rozšiřovat
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Jedním z hlavních cílů aktuálních cílů měs-
ta je dát do pořádku náš největší park. Za tímto 
účelem byla vytvořena již v roce 2019 (ve spo-
lupráci se slovenskou obcí Uhrovec) koncepce
rozvoje a revitalizace, která vychází z přísných
připomínek orgánů památkové péče. Vznikl 
tak kompromis, jak park obnovovat v moder-
ním duchu a zároveň v souladu s památkáři, 
neboť jeho celá plocha je evidovanou kulturní 
památkou.

Díky tomuto přístupu se již podařilo obno-
vit vstupní části do Zámeckého parku – máme
zde zbrusu nové vsakovací parkoviště pod 
zámkem, zmizely staré pokladny letního kina
a tuto plochu zdobí nový reprezentativní vstup 
včetně „Wolkerova domku“ se stěnami z mod-
řínového dřeva. Díky participativnímu rozpoč-
tu Zlepšujeme Slavičín se podařilo zlepšit 
stav antukového hřiště (v těchto dnech probí-
há také výměna antuky). Ten největší úkol nás
pak čeká v dalších týdnech a měsících – za-
číná totiž projekt „Kořeny Bílých Karpat“, který

byl podpořen více než čtyřmilionovou dotací z 
Ministerstva pro místní rozvoj.

A v čem bude tato další etapa obnovy Zá-
meckého parku spočívat? V prvé řadě odstra-
níme starší dětské hřiště a nahradíme jej no-
vým s moderními hracími prvky. Děti si bu-
dou moci hrát na nejrůznějších prolézačkách, 
závěsných kokonech či se zvukovodem, kte-
rý bude přenášet dětský hlas na délku něko-
lika metrů.

Zásadní proměnou projde také oblast altán-
ku. Starý hudební pavilon je již v havarijním sta-
vu a slouží nepřetržitě téměř sedmdesát let. 
Jeho dřevěné konstrukce jsou zčásti napade-
né hnilobou a rozsáhlý podkrovní prostor lákal 
k návštěvám bezdomovce. Po konzultacích s 
památkáři bylo rozhodnuto o jeho výměně za 
nový. Stavba bude kruhového půdorysu s dře-
věnými pilíři symbolizujícími „kořeny“ Bílých 
Karpat. Vznikne tak nový prvek citlivě reagu-
jící na hodnoty Zámeckého parku, který bude 
fungovat i jako venkovní expozice anebo pro-
stor pro nejrůznější obřady a slavnosti (napří-
klad svatby).

Beze změn nezůstane ani okolí altánku. 
Bude odstraněna betonová plocha s ostrý-
mi hranami, na níž se stalo již mnoho úrazů. 
Stejně tak budou vyměněny původní lavičko-
vé sety za nové tak, aby mobiliář parku půso-
bil jednotným a soudobým dojmem. Celá plo-
cha okolo altánku bude srovnána a zatravněna 
tak, aby vynikly původní a vzácné dřeviny, kte-

ré v parku rostou.
Poslední významnou rekonstrukcí projdou

veřejné toalety u vstupu do Zámeckého parku.
Kompletně budou opraveny interiéry s cílem
„antivandal“ provedení. Budova veřejných WC
dostane novou střešní krytinu, kterou sjednotí-
me s nedalekým zámkem a Wolkerovým dom-
kem do tmavého odstínu. Také obnovíme ná-
těr fasády, která trpí opakovanými nájezdy van-
dalů.

Součástí projektu „Kořeny Bílých Karpat“ je
i další zvelebení stezky vedoucí ze Zámecké-
ho parku do Pivečkova lesoparku. Pro lepší ori-
entaci zde bude osazeno několik směrovníků.
Z neinvestičních prostředků projektu bude vy-
tvořena série informačních materiálů, které bu-
dou propagovat krásy Slavičínska turistům. Je
to náš velký dluh, který musíme splatit. Každý,
kdo do Slavičína přijede, bude mít k dispozici
na Městském infocentru trhací mapu, propa-
gační letáčky, počítá se také s natočením vi-
dea a dalšími drobnostmi, které ukážou, jak je
u nás ve Slavičíně krásně.

Projekt Kořeny Bílých Karpat byl podpořen
z Národního programu podpory cestovního ru-
chu, podprogram Rozvoj základní a doprovod-
né infrastruktury cestovního ruchu, který spra-
vuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho reali-
zace by měla proběhnout do konce letošního
roku. Celkové náklady projektu určí až výběro-
vá řízení, odhadujeme je zhruba na 8 milionů
korun. Tomáš Chmela, starosta

Obnova Zámeckého parku pokračuje i letos. Bude stát 8 milionů korun

Slavičínské traily slavnostně otevřeny, závidí i Zlíňáci 
Druhý červnový víkend patřil ve Slavičíně bi-

kerům a nadšencům horských kol, konala se 
zde totiž akce Otvíračka, která zahájila provoz
nového trail parku v místní části Hrádek. Po
roce výstavby ho společně s městem Slavičín
slavnostně otevřel spolek Slavex Trails. Protože 
ve Zlínském kraji podobných trailových lokalit 
ve není mnoho, sjeli se na Otvíračku trailů bikeři 
a milovníci cyklistiky nejen ze Slavičína, ale i ze
širokého okolí. Ofi ciální parkoviště bylo plné již 
dopoledne a vysoká návštěvnost značila, že jíz-
da na kole táhne do přírody za sportem všech-
ny generace.

Otvíračka se nesla v pravém bikerském du-
chu. Dopoledne volné ježdění na trailech, od-
poledne pak přišly na řadu závody. Do těch 
se přihlásilo několik desítek jezdců, napříč vě-
kem. Nejmladšímu závodníkovi bylo 7, nejstar-
šímu 50 let! A proto, že sluníčko intenzivně hřá-
lo, pivo bylo jako křen a dobroty na grilu mizely 
přímo před očima, nutno zhodnotit, že Otvírač-
ka slavičínských trailů se prostě povedla. 

Máme obrovskou radost ze spokojených re-
akcí návštěvníků. Vidět, kolik lidí jízda na kole 
baví a vytáhne ven do přírody, to je opravdu ra-
dost. Ostatně už z prvních reakcí bylo patrné, 
že místní traily bikery nejen baví, ale taky jsou 
okouzlení místní přírodou a lokalitou. „My jsme
třeba ze Zlína a můžeme vám takové místo jen 
závidět,“ odpověděl například jeden přespolní 
biker na dotaz, jak se mu ve Slavičíně líbí.

A co dál? Přejeme si jediné. Aby trail park 
přivedl ke sportu další nadšence, aby lidé trá-
vili čas více na kole a v přírodě. A aby i místní 
lidé přijali traily za své a využili například mož-
nost posezení v naší elax zone při svých pro-
cházkách přírodou. Mít traily hned za domem a 
na tak krásném místě, jakým je Slavičín, je totiž 
spíše vzácností a malým snem každého bikera. 

Radek Pinďák, Slavex Trails

Snadnější přístup k hrobům už dostala 
předposlední řada v levé části hřbitova ve 
Slavičíně. Namísto trávy a nahodile umís-
těných dlaždic je již po celé délce hrobové 
řady postaven nový chodník tak, aby lidé na-
vštěvující své blízké měli umožněn důstojný 
příchod za každého počasí. Maminky s ko-
čárky a méně pohybliví lidé ocení bezbari-
érový a dostatečně široký přístup. Postup-
ně tak končí obnova centrální spojovací ces-
ty, u níž byla provedena výsadba aleje i kvě-
tin. V nedávné době také prošly rekonstruk-
cí válečné hroby amerických a rumunských 
vojáků, což zaznamenal i atašé z ambasády 
USA při své nedávné návštěvě Slavičína (viz 
str. 3 zpravodaje). (šim)

Obnova centrální cesty 
na hřbitově pokračuje, 
další chodník je hotov
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Vážení spoluobčané,
v  článku „Zákony platí pro všechny – včet-

ně UnArtelu“ (Slavičínský zpravodaj 6/2022) 
starosta Tomáš Chmela napsal několik tvrze-
ní, kterými nechtěně zdokumentoval další typ
obstrukcí ze strany vedení města Slavičín proti 
projektům optických sítí fi rmy UnArtel. 

Pojďme jeho věty analyzovat od  konkrétní-
ho příkladu, který starosta uvádí: „Navržené op-
tické kabely nadto často vedou pod kořenovým 
systémem vzrostlých dřevin.“

Tuto námitku Odboru majetku jsme popr-
vé slyšeli až na zasedání Zastupitelstva měs-
ta Slavičín ve čtvrtek 28. 4. 2022 coby odpověď 
na moji interpelaci ohledně blokování projektů 
UnArtelu. Jak se ukázalo z další diskuse, námit-
ka se týkala projektu optiky na sídlišti Vlára, kte-
rý od du bna 2020 získal kladná vyjádření všech
dotčených orgánů a v  listopadu 2020 jsme jej 
zaslali k vyjádření městu Slavičín. Výše uvede-
ná věta starosty je asi první písemnou odpově-
dí města na naši žádost.

Starosta dále píše: „Jakékoliv požadavky 
na upřesnění průběhu nebo změnu trasy jsou 
společností UnArtel ignorovány.“

Což není pravda: již v  úterý ráno dne 3. 5. 
2022 (tj. po 2 pracovních dnech od čtvrtečního 
Zastupitelstva) jsme na Odbor majetku emai-
lem poslali upravenou verzi projektu, která se 
„reklamovanému“ kořenovému systému vyhý-
bá s využitím protlaku.

Starosta psal svoji reakci do zpravodaje až 
po 15. 5. 2022, jak tedy mohl získat pocit, že 
UnArtel ignoruje jakékoli požadavky na upřes-
nění nebo změnu trasy, když město od listopa-
du 2020 UnArtelu k tomuto projektu žádné po-
žadavky podložené platnou legislativou neza-
slalo? Snad jedině tak, jak starosta naznačuje
v tomto odstavci:

„Je naprosto nepochopitelné, že ze stra-
ny společnosti UnArtel dochází k opětovnému 
(dokonce až trojitému) zasílání žádostí (…) Da-
tová schránka se tak plní dalšími a dalšími žá-
dostmi.“

Datová schránka je primárním nástrojem ko-
munikace občanů a fi rem s úřady. Nemá žádné 
omezení počtu doručených zpráv. Rostoucí po-
čet zpráv v datové schránce MÚ není negativ-
ní jev, český stát tlačí občany do zřizování da-
tových schránek a zvětšuje se i počet záležitos-
tí, které lze přes datovou schránku vyřídit. Co
v minulosti bylo nutné řešit papírovou žádostí, 
dnes řešíme datovou schránkou.

Ano, rostoucí provoz a počet zpráv v datové
schránce klade na zaměstnance MÚ větší ná-
roky. Úřad musí zorganizovat tok dokumentů 
z datové schránky mezi všechny zaměstnance
tak, aby se žádné zprávy neztrácely.

Jak se to ve Slavičíně daří? Např. ve čtvrtek 
24. 6. 2021 v 15:25 jsme poslali na Odbor in-
vestic a Odbor majetku pomocí datové schrán-
ky žádost. Datová schránka vypisuje čas doru-
čení i  čas zobrazení zpráv na straně MÚ, tato
zpráva byla prokazatelně na straně MÚ Slavi-
čín zobrazena 25. 6. 2021 v 8:09. Když jsem ale 

1. 7. 2021 volal oběma adresátům s dotazem
na stav zpracování naší žádosti, bylo mi sdě-
leno, že naši datovou zprávu neobdrželi a pro
rychlé řešení mne oba poprosili o znovu-zaslá-
ní stejné žádosti obyčejným emailem s dopo-
ručením, abychom tak činili i v budoucnu. Proč
uvnitř MÚ Slavičín oběh dokladů a zpráv z da-
tové schránky nefungoval, nedokážu posoudit.
Každopádně, od  té doby pro jistotu zasíláme
zprávy jak datovkou, tak emailem.

Další zajímavou sebeobrannou technikou
starosty je kritika autora výkresů: „Posuzová-
ní tohoto typu projektů leckdy není jednoduché
a  nepomáhá tomu ani skutečnost, že žádos-
ti společnosti UnArtel jsou zpravidla doplněny 
nepřehlednými situačními výkresy.“

Výkresy našeho projektu na sídlišti Vlára vy-
tvořila fi rma M Plus elektro s.r.o., která je mj.
dlouhodobým aliančním partnerem společnos-
ti E.ON a  „nepřehlednost“ projektů si nemůže
dovolit u žádného zákazníka, ani u nás.

Pak jeho kritika směřuje i na koncepci: „Lze
též dodat, že záměry jsou často bez jakékoliv 
návaznosti a  koncepce. Nekoncepční postup
sice dle platné telekomunikační legislativy není 
na závadu, zájmem občanů však zůstává, aby 
na městských pozemcích nebyly prováděny vý-
kopy tak řečeno ,,odnikud nikam“.

Naše stávající optická síť, kterou od  roku
2005 budujeme, vznikala v úzké koordinaci s ji-
nými stavbami města, např. s opravami chod-
níků nebo stavbou teplovodu. Tyto akce měs-
ta na sebe prostorově nenavazují a  často ne-
pokrývají ani všechny domy v dané lokalitě. Na-
šimi vlastními projekty se proto musíme snažit
nespojitosti propojit a chybějící úseky dodělat.

Město zná svá území, nemovitosti a potřeby,
proto opravuje chodníky v určitém pořadí. Také
my známe potřeby našich uživatelů a městu je
vytrvale prezentujeme i prostřednictvím našich
dalších nových projektů, které pokrývají celé
území Slavičína, Divnic a Nevšové.

Poslední zajímavou větou je nadpis: „Zákony 
platí pro všechny – včetně UnArtelu“.

Ano; a pro UnArtel – viditelně a slyšitelně nej-
víc! Od roku 2018 na  jednáních a  intervencích
na Zastupitelstvu města Slavičín vysvětluji za-
stupitelům mj. legislativu a normy platné pro
budování telekomunikačních sítí.

Přesto v  hovorech se zástupci města vní-
mám, že tato moje pedagogická činnost stále
ještě nepřinesla dostatečné ovoce. Chápu, že
znalost velmi specifi cké oblasti legislativy za-
stupitelé ke  svému životu nepotřebují a moje
snahy tím nejsou efektivní. Jiná cesta ale není,
protože město Slavičín nás od roku 2018 opa-
kovaně vyzývá ke  zdůvodnění a  dovysvětlení 
všech našich starších projektů a já tak s hrdos-
tí činím – jednak povolání učitele miluji, jednak
zde vysvětluji a připomínám naše úspěchy.

Ve studiu zákonů a v  jejich aplikaci na  čin-
nost spolku UnArt a  jeho dcery UnArtel mám
velké zalíbení a zatím jsem se nesetkal s  tím,
že by mi tuto zálibu někdo vytkl. Výše uvede-
ný nadpis tak vnímám v  jeho druhém opač-

ném smyslu jako kompliment, za který staros-
tovi děkuji.

Milý Tome, bratře a starosto, cesta vpřed je
pouze jediná – píše o ní Jan v 8, 31 takto: „Když
vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými 
učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvo-
bodí.“ 

Pojďme prosím nyní po  této cestě – cestě
pravdy, protože všechny ostatní cesty vedou
do pekla, „kde bude jen pláč a skřípění zubů“ 
(Matouš 13, 42). Děkuji.

Tomáš Dulík, předseda UnArt Slavičín
a jednatel UnArtel, s.r.o.

Starostova odysea: hledání pravdy ve ztracených zprávách

Co říká tiskový zákon?
Musíte tyto články zveřejňovat? Ptají se 

nás lidé. Musíme. Ukládá nám to tiskový 
zákon, který praví, že radniční tiskoviny jako 
takové musí být objektivní, vyvážené a opo-
zice v nich musí mít nárok na  „přiměřený 
prostor“. Co je přiměřený prostor, to ovšem 
tiskový zákon přesně nestanovuje. Stanoví 
ho vydavatel, tedy město.

Může to být například prostor ve  třech 
číslech při šestiměsíční periodicitě za  rok, 
přičemž na  rozsahu (ideálně na maximál-
ním počtu znaků včetně mezer) je dobré 
se předem domluvit nebo rozsah přímo 
stanovit. Je to lepší pro obě strany i kvůli 
případné nutnosti krácení vzhledem k mís-
tu apod. 

Redakční rada Slavičínského zpravoda-
je se tímto bodem bude nejspíše zabývat 
na svém příštím jednání, protože za posled-
ní půlrok se těchto článků většího rozsahu 
objevilo hned několik, což si vždy vyžadova-
lo zásah do naplánovaného obsahu a gra-
fi ky čísla.

Redakční rada
Slavičínského zpravodaje
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 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Expedice do Rumunska
V pondělí 30. června pozdě večer se započa-

la naše školní expedice do Rumunska. Pod ve-
dením školního dobrodruha, pana učitele Šurá-
ně, se deset našich odvážných studentů připo-
jilo k žákům z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, aby 
zažilo nevšední výlet do této balkánské země. 
Hranice Rumunska jsme překročili u  Aradu 
a odsud pokračovali směr Retezat, jihokarpat-
ské pohoří a  zároveň nejstarší rumunský ná-
rodní park, jehož historie sahá až k roku 1935. 
Po opuštění autobusu jsme začali prudce stou-
pat, abychom se dostali na hřeben. Při výstupu 
nám téměř celý čas neúnavně pršelo a s 20 ki-
logramovým batohem na zádech to nebyl žád-
ný med, ale odměny se nám dostalo nejprve 
spatřením několika mloků skvrnitých, násled-
ně i nádhernými výjevy horské krajiny. Po po-
stavení tábořiště jsme se potkali i s rumunský-
mi bači a  jejich stádem ovcí a  pasteveckých 
psů. Další den jsme se vydali na dlouhou hře-
benovou túru, při které jsme narazili i na stopy 
medvěda, naživo jsme jej ale bohužel nevidě-
li. Nejvyšším zdolaným vrcholem byla Custura
s 2 457 metry. Utábořili jsme se na překrásném 
místě u horských jezírek plných čolků, kde jsme 
přečkali i další den. Následně nás cesta zaved-
la k ledovcovému jezeru Bucura, nacházejícímu
se výšce přes 2 000 metrů. Odtud jsme po po-
stavení stanů podnikli výšlap na vrchol Pelea-
ga, která je s 2 509 metry nejvyšším v  tomto 
pohoří. V tábořišti jsme také pozorovali sviště, 
a kamzík na sebe nenechal dlouho čekat. To už 
byl ale poslední den, kdy jsme od jezera zamířili 
přes vrchol Retezat s 2 482 metry směrem dolů 
a údolím horského potůčku jsme se po zdlou-
havém sestupu dostali až do horského středis-
ka Râușor, kde jsme vysílení padli před auto-
bus, který už na nás čekal. Poslední zastávkou 
cesty se stalo město Timișoara, u nás známé 
pod maďarským názvem Temešvár. Po  krát-
ké procházce tímto svérázným městem, kde
se snoubí historie s  modernou a  rumunské 
s maďarským, jsme již vyrazili k domovu. Tak 
se skončila naše slavná výprava. Co říci závě-
rem? Snad jen „Trăiască România!“, „Ať žije Ru-
munsko!”, země krásných hor, úchvatné přírody 
a dechberoucí historie.

Za účastníky Ondřej Kailer, septima

Ocenění žáků Zlínského kraje 2022
Lukáš Fojtík, žák 3. ročníku oboru mecha-

nik–seřizovač, byl oceněn společně s dalšími 

11 žáky z  různých škol hejtmanem Zlínského
kraje Radimem Holišem za mimořádné úspě-
chy v  mimoškolní činnosti. Slavnostní setká-
ní se uskutečnilo dne 2. 6. 2022 v Baťově vile
ve  Zlíně za  přítomnosti paní Mgr.  Zuzany Fi-
šerové, radní zodpovědné za kulturu a školství 
a dalších představitelů kraje.

Lukáš byl oceněn za nedávnou účast v sou-
těži o mistra ČR v CNC frézování, kam se po ně-
kolikaměsíční přípravě a tréninku úspěšně pro-
bojoval kvalifi kací až do  fi nále, kde nakonec
v těžké konkurenci obsadil 4. místo.

Vedeme žáky k fi nanční gramotnosti
V rámci osvětového projektu konaného pod 

záštitou České bankovní asociace „Banké-
ři do škol“ se na Gymnáziu Jana Pivečky ko-
nal dne 1. června pro třídu kvarta workshop
na  téma „Finanční gramotnost a  kyberbez-
pečnost“. Žáci se díky skvělé prezentaci paní 
Mgr. Struhařové dozvěděli praktické a nezbyt-
né informace pro život z oblasti osobních fi -
nancí stejně jako o  nástrahách, které číhají 
v kyberprostoru a jak jim předcházet.

Příběhy našich sousedů – Luhačovicko
„Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět 

a nezapomenout, že končí v budoucnosti.“ —
Miroslav Ivanov. 

V  letošním školním roce se Gymnázium 
Jana Pivečky ve Slavičíně zúčastnilo projektu

Příběhy našich sousedů organizovaného ne-
ziskovou organizací Post Bellum.

Do projektu se zapojili vybraní žáci z  tercie
(Štěpán Múdrý, Tomáš Ovčáček, Pavel Polá-
ček) a kvarty (Amálie Smolková, Gabriela To-
mášková, Vanessa Jordánová, Lucie Mikulčí-
ková). Na několik měsíců se stali dokumenta-
risty a snažili se co nejlépe zaznamenat a po-
dělit se o příběhy jejich pamětníka.

Protože článek píši z pohledu studenta, kte-
rý měl tu možnost a štěstí se projektu účastnit,
chtěl bych zde popsat, co mi tato šestiměsíč-
ní práce přinesla.

Natáčení s  pamětníkem bylo pro mě ne-
smírně zajímavé, slyšel jsem nespočet pozo-
ruhodných a naučných příběhů. Tyto příběhy
mi umožnily lépe porozumět událostem, kte-
ré se v  letech okupace naší vlasti staly. Nau-
čil jsem se také pracovat v mnoha editorských
programech, ale hlavně, my tři jsme dokázali
pracovat jako tým, i  přes vzniklé komplikace
naši práci dotáhnout k úplnému konci. Velké
díky patří paní učitelce Marii Hrabinové a Vie-
ře Mikovčíkové, koordinátorce Barboře Čando-
vé a v neposlední řadě bych chtěl moc a moc
poděkovat našim skvělým pamětníkům, panu
Jaroslavu Šomanovi a paní Martě Janotové.

Krátce o  panu Šomanovi: rodák z Mirošo-
va u Valašských Klobouk. V rodném Mirošově
jeho rodina vlastnila hospodu a hospodářství.
Je pamětníkem srpnové invaze v  roce 1968
ve Valašských Kloboukách.

Holky z  kvarty si vybraly pamětnici Mar-
tu Janotovou – zdravotní sestru z obce Hos-
tětín, která dlouhá léta pracovala ve Slavičíně.
Její tatínek byl za druhé světové války staros-
tou Hostětína.

Závěrečná prezentace se všem týmům moc
povedla a skvěle zakončila naši půlroční prá-
ci. Moc děkujeme městu Slavičín za podporu
v tomto skvělém projektu. 

 Štěpán Múdrý, tercie
Více na: https://www.pribehynasichsouse-

du.cz › luhacovicko

Majáles 2022
Letošní studentská slavnost se nesla v du-

chu fi lmových scének a  nápaditých fi lmo-
vých kostýmů, parádní muziky i  zpěvů v  po-
dání školní kapely a hostů z Luhačovic. Celá
akce se vydařila nad očekávání a bylo zřejmé,
že se studenti po delší covidové odmlce chtějí 
společně bavit, tančit a zpívat, prostě si užívat
studentského života. Diváci mohli vidět posta-
vy Šmoulů, pirátů z Karibiku, z fi lmů o Harrym
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Základní škola Vlára Slavičín

Potterovi až po Muže v černém. Hlavní cenu – 
fi lmového „Oscara“ mohla získat však jen jed-
na třída. Letos to byli žáci sexty, kteří si cenu 
určitě zasloužili, protože dali svému vystou-
pení navíc jakési „potterovské kouzlo“. Letošní 
Majáles je za námi a budeme se společně tě-
šit na ten příští!

Slavnostní ukončení studia maturantů oktá-
vy a G-4

Dne 23. května bylo předáno maturitní vy-
svědčení letošním maturantům tříd oktávy 
a G-4. Slavnostního setkání v obřadní síni MěÚ 
Slavičín se kromě starosty města, pana Tomá-
še Chmely, ředitelky školy a zástupkyně gym-

názia, třídních učitelů, paní Viery Mikovčíko-
vé a pana Pavla Mikulčíka zúčastnili také rodi-
če a nejbližší příbuzní. Slavnostní přípitek na-
konec pronesla k maturantům místostarostka
města, paní Monika Hubíková.

Návštěva zástupců americké ambasády
Dne 13. června navštívil naši školu tisko-

vý atašé americké ambasády, pan Griffi  n
Rozell, který besedoval se studenty o  životě
v diplomatických službách, které strávil v růz-
ných zemích. 

Byla to zajímavá diskuze, během které moh-
li studenti klást libovolné dotazy a současně si
také procvičit angličtinu.

Poděkování 
Chtěla bych moc poděkovat všem svým ko-

legům za  celoroční pedagogickou práci a po-
přát jim zasloužené a ničím nerušené prázdni-
ny, odpočinek a načerpání nové energie do dal-
ší pedagogické práce, která je čím dál nároč-
nější. Krásné prázdniny „provoněné“ sluncem
přeji také všem studentům, plno zážitků z cest, 
nová přátelství, načerpání zkušeností, sportov-
ních aktivit, hudebních festivalů, relax s kama-
rády u vody nebo příjemně stráveně chvíle se 
svými nejbližšími. Hlavně ať se všichni opět se-
jdeme ve zdraví. 

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Návštěvní dny předčily očekávání
Více než 250 návštěvníků využi-

lo nabídky prohlédnout si všechny 
prostory školy. Průvodci ve třídách
jim byli členové parlamentu a dal-

ší žáci, kteří s nadšením ukazovali práci na LCD
panelech a interaktivních tabulích. Obdiv sklíze-
la školní jídelna a velké pozornosti se těšily 3D
tiskárna, programovatelní roboti, výstavy žá-
kovských prací a školní fotokroniky. Návštěvní 
kniha je plná obdivných a pochvalných sděle-
ní. „Děkujeme za možnost si připomenout naše
krásné školní roky. Škola je k nepoznání a těší-
me se, až sem budeme od září doprovázet na-
šeho třetího syna.“

PaedDr. Petr Navrátil

Seiferos – ukázka výcviku dravců a sov
V pátek 10. června k nám zavítali ornitologo-

vé ze společnosti Seiferos. Během programu
o výcviku dravců a jejich přehlídce se žáci naší 
základní školy zblízka seznámili s běžnými dru-

hy, ale i s těmi, které jsou již na pokraji vyhube-
ní. Dále se dověděli mnoho zajímavého o jejich
životě, chování, výchově i o možnostech ochra-
ny. Draví ptáci jsou k vidění většinou pouze vy-
soko v oblacích. A  tak bylo velmi zajímavé si
zblízka prohlédnout například orla královského
a bělohlavého, poštolku, raroha, supa bělohla-
vého, káně, jestřába, krahujce, luňáka, krkavce
a mnohé další.

Akce začala poutavou přednáškou o životě
každého druhu. Nebyla nouze o vtipné histor-
ky, které se dají spolu s dravci zažít. Následova-
ly atraktivní letové ukázky s imitací lovu. Zážit-
kem pro některé žáky byl přílet dravce a used-
nutí na jejich ruku. 

Program byl nejen vítaným zpestřením hodin
přírodopisu, ale i  motivací, jak chránit zdravé
dravce nebo dokázat pomoci zraněným.

Akce byla podpořena městem Slavičín. 
Mgr. Vendula Urbaníková

Pohár Helfíkova kotáru putuje na  ZŠ Slavi-
čín-Vlára

Šikovní zdravotníci a  záchranáři naší školy
se v sobotu 11. června zúčastnili v Pivečkově
lesoparku ve Slavičíně krajského kola 19. roč-
níku soutěže Helfíkův kotár – soutěžního klá-
ní, při němž si žáci pátých tříd vyzkouší na ně-
kolika stanovištích v takřka reálných situacích
základní záchranářské postupy první pomoci.
V soutěži s branně zdravotnickou tematikou se
letos utkalo 28 dvoučlenných hlídek.

Samotné soutěži předcházela měsíční pří-
pravná setkání s  vyučujícími přírodovědy, při
nichž žáci projevili velkou zvídavost. Měli zá-
jem debatovat nad zkušenostmi z praxe s prv-
ní pomocí a aktivně si zkoušeli dílčí praktické
dovednosti.

A  jak soutěž dopadla? Gabriela Lysáková
a Viktorie Sudková získaly 174 bodů, které jim
vynesly 8. místo. Hned dvě dvojice našich žáků
se potkaly na stupních vítězů. Bratři Libor a Voj-
těch Juříkovi vybojovali krásné 2. místo (počet
bodů: 181). Na stupínek nejvyšší poté vystou-
pala dvojice Anežka Fojtíková a Daniel Latinák.
Ti získali 185 bodů a zároveň trať proběhli v nej-
lepším čase ze všech zúčastněných (1. místo).
Putovní pohár tak na  rok bude zdobit prosto-
ry naší školy.

Mgr. Hana Majeriková,
Mgr. et Mgr. Martin Polách

Obrovský úspěch Viki
Gratulujeme žákyni naší školy Victorii Sr-

cháčkové z třídy 5.A k mimořádnému úspěchu
v mezinárodní výtvarné soutěži pro děti a mlá-
dež se zrakovým postižením. Za své dílo: „TOŽ
TO SU JÁ, VIKI“ získala dne 30. května v Inter-
hotelu Zlín Cenu pro jednotlivce. Slavnostní ce-
remoniál proběhl v rámci 62. ZLÍN FILM FESTI-
VALU – Mezinárodního festivalu fi lmů pro děti
a mládež. Tematikou letošního ročníku soutě-
že bylo motto: „Radost tvořit“. Cenu Viktorce
předaly známé herecké osobnosti Jan Čenský
a Dana Morávková.

Mgr. et Mgr. Martin Polách, Marie Šprtová
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Tak a  je to tady: konec školního roku 
na  spadnutí a  ve  školství již tradiční čas bi-
lancování. A  právě o  to se nyní retrospektiv-
ně pokusím. Pokud bych měla pouze dvě slo-
va k charakteristickému vyjádření, pak uplynulý
školní rok byl náročný a velmi úspěšný. Po vy-
čerpávajícím loňském letním provozu jsme byli 
v kleštích kovidových opatření, schůzí, dodržo-
vání přísných pravidel a v neposlední řadě ne-
zvyklém množství distančních výuk. Hleda-
li jsme i v této náročné době nové formy vyži-
tí, komunikace, snažili se o  individuální přístu-
py, prostě vše aktivně i fl exibilně řešili. Donuti-
lo nás to k vystoupení z naší komfortní zóny, 
spoustě mravenčí práce navíc. Je zbytečné se 
tu plácat po zádech, přejdu k faktům: vyjmenuji
akce, které děti absolvovaly, a promiňte mi, po-
kud na nějakou zapomenu. Také by asi nesta-
čilo celé číslo tohoto zpravodaje, kdybych za-
čala dělit činnosti podle tříd. Omezím i časové 
rozpětí na  od  března dále…Začnu exkurzemi: 
ZUŠ Slavičín (i s pohádkou), Městská knihov-
na Slavičín (každý měsíc s tematickým progra-
mem), DDM Slavičín (keramika i  zábavná do-

poledne dle významných svátků), Gymnázium
Jana Pivečky, hasiči Slavičín, Policie Slavičín,
Městský úřad Slavičín, Fér Kaffé Veronica a je-
jich pečení jidášů, cupcakes, preclíků, exkurze
na Zámek Wichterle, cvičení na ZŠ Vlára, ná-
vštěva rychlé záchranné služby ve  Slavičíně.
Dále byly akce přímo u nás v zařízení jako: po-
hádky od  různých divadélek, pečení perníčků,
tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi, hraní pro
nově nastupující děti, den otevřených dveří pro
všechny, ukázkové hodiny s předškoláky, pra-
videlné cvičení pro starší děti s certifi kovanou
trenérkou Fit and Core, králičí hop (ukázka vý-
cviku a závodů králíčků), ukázka plazů, v červ-
nu závěrečné besídky (u starších dětí spojené
s programem pro předškoláky). Mezi velké vý-
lety patřily návštěvy environmentálních center
ve Vysokém Poli a Hostětíně, potom také ce-
lodenní výlet do Zoo Lešná, nejmladší absolvo-
vali výlet na koně do Luhačovic. To vše v prů-
běhu tří měsíců!!! V průměru vycházely dvě až
tři akce v týdnu! A to nemluvím o velkých tema-
tických dopoledních vycházkách, kdy děti měly
možnost nejen navštívit různé lokality Slavičína

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Poněvadž se blíží konec školního roku, chtěl 

bych Vás touto cestou informovat o důležitých 
událostech v životě školy. Školní rok byl v mno-
hém specifi cký. Ať už to byl stále pokračující 
„boj“ s  covidem, válka na Ukrajině nebo čistě 
školské změny, které se připravují. Chtěl bych 
se o některých zásadních změnách alespoň in-
formativně zmínit.

S důsledky pandemické krize se školy, žáci, 
učitelé a  rodiče budou ještě dlouho vyrovná-
vat. Dopady na psychické zdraví žáků jsou ne-
oddiskutovatelné, psychické problémy dětí vý-
razně vzrostly a bude ještě chvíli trvat, než úpl-
ně odezní. Domnívám se, že u dětí na naší ško-
le ve  spolupráci s  rodinou jako partnerem se 

Mateřská školka Malé Pole rekapituluje (obora s daňky, okolí rybníka, louky a lesíky), ale
i plnit úkoly na vytvořených pracovních listech
přímo v přírodě. Kdo chcete, překontrolujte mě, 
doplňte, máte možnost, protože webové strán-
ky jsme naší fotodokumentací z akcí úplně pře-
hltili. A v tom množství jsem i já jistě něco za-
pomněla. Proto, vy všichni, které chod MŠ za-
jímá, mrkněte se! Ani vám nebudu líčit, co vše
se stihlo v měsících předchozích. Konec kon-
ců i to se dá lehce zmapovat podle našich we-
bovek. Naše školka podala ruku i při začlenění 
ukrajinských dětí. Vše tak nějak mimo program
a plány. Odměnou pro nás byly nejen spokoje-
né tváře těch nejmenších, ale i pochvala od in-
spekce. Chci poděkovat všem organizacím,
které nám umožnily exkurze u nich. Chci podě-
kovat všem rodičům, kteří nám pomohli jakým-
koliv darem (fi nančním či materiálním nebo or-
ganizačním). Chci poděkovat široké veřejnos-
ti, která nám fandí. Moc si vážím nesobeckých
lidí, co se dívají srdcem, chápou širší souvislos-
ti, ví, že není jen jejich mikrosvět a pouze jejich 
dítě. Bez všech těchto aspektů se nedá žít cha-
rakterně a s čistým štítem. Připojuji už své tra-
diční: mějme se rádi.

Lea Frenzelová

ZŠ Malé Pole
nám to daří.

V  září 2023 má být hotový návrh nového
Rámcového vzdělávacího programu pro Zá-
kladní vzdělávání, který bude povinný od  září 
2025 v 1. ročníku. Základním směrem by měl
být důraz na  kompetence, porozumění, kritic-
ké myšlení a hledání souvislostí. Současně by
mělo dojít k redukci encyklopedických znalos-
tí a memorování bez porozumění. Nemělo by
se tedy lpět na všech detailech, na druhou stra-
nu ani spoléhat na to, že vše je možné vygoo-
glovat. 

Dalším důležitým tématem je zachování bez-
pečnosti ve školách. Na půdě naší školy se sna-
žíme, aby se dítě cítilo v bezpečí, nejen aby se
něčemu naučilo, ale aby také dovedlo navázat
sociální kontakty se spolužáky, aby mu chutnal
oběd apod. Samozřejmě, že bezpečnost v pra-
vém slova smyslu je problém daleko složitější.

V  letošním školním roce jsme ukončili pro-
jekt pod názvem „Šablony II ZŠ Slavičín – Malé
Pole“. Byl zaměřen zejména na  doučování 
žáků ohrožených školním neúspěchem, využi-
tí ICT ve výuce, na projektové dny, jež probíha-
ly v rámci výuky. Na základě dobrých zkušenos-
tí z tohoto projektu jsme podali žádost na dal-
ší pokračování. V tomto dalším projektu Šablo-
ny III Základní škola Slavičín – Malé Pole, kte-
ré v podstatě navazují na předcházející, se opět
zaměříme na doučování a využívání ICT tech-
niky.

Závěrem bych chtěl poděkovat Vám, rodi-
čům, za spolupráci v této docela složité době.
Přeji Vám i žákům hodně slunečných dnů, pří-
jemné prožití zasloužených dovolených a ať na-
čerpáte všichni dostatek sil do nového školního
roku 2022/2023. 

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

DÍLNA INSPIRACE
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomo-

cí různých kreativních technik.
Každé pondělí v  16:00 hodin v  HORÁKO-

VĚ VILE – první podlaží, informace na  tel. 
777913782 a  na  facebooku: Dílna inspirace 
Slavičín

Plán aktivit na červenec: Šití – patchwork 

Mladí záchranáři opět v akci
Soutěž s  branně zdravotnickou tematikou 

Helfíkův kotár je určená žákům pátých tříd zá-
kladních škol. Pro děti je atraktivní tím, že od-
bornou tematiku přednášejí profesionálové. 
Mladí záchranáři mají možnost ověřit si naby-

té vědomosti v modelových situacích s reálně
namaskovanými fi guranty. Devatenáctého roč-
níku, který se konal po neplánované dvouleté
pauze 11. června v Pivečkově lesoparku ve Sla-
vičíně, se zúčastnilo celkem 28 dvoučlenných
hlídek z devíti základních škol. 

Na  trati bylo připraveno osm náročných
úkolů. Všechny děti na výbornou obstály v si-
tuacích, které jsou leckdy velkým oříškem i pro
dospělé. První a  druhé místo vybojovali žáci
ZŠ Slavičín-Vlára. Vítězové si po  zásluze od-
nesli i putovní pohár, který bude celý rok zdo-
bit jejich školu. Třetí místo vybojovala dvojice
ze ZŠ a MŠ Nezdenice. Velké poděkování pa-
tří záchranářům ze ZZSZK, členům HZS ze
Slavičína, SDH Slušovice, policistům z  Valaš-
ských Klobouk a také kamarádům a dobrovol-
níkům, kteří na organizaci ochotně spolupraco-
vali. Tato akce byla fi nančně podpořena měs-
tem Slavičín a dále sponzory Autoklubu Barum

Czech Rally Zlín, BTH Slavičín, EKOFILTR, LAVR
design, Outdoor-a-sport.cz, RASSO, S-INSTAL, 
Vamak, s.r.o., VITAR a ZUPCOMP, kterým pat-
ří náš velký dík.

Za organizátory Pavla Sudková



11

V  neděli 12. června náš Domeček pořádal 
velkou DDM Show pro rodiče, prarodiče, děti
a prostě všechny naše příznivce, kteří chtěli vi-
dět, co se děti naučily v kroužcích.

Bylo připraveno celkem 15 vystoupení. Ve-
řejnost mohla zhlédnout několik tanečních sty-
lů v různých věkových kategoriích. Dohromady 
se při vystoupeních vystřídalo celkem 70 dětí,
a to už je tedy pěkná banda.

Nemohly chybět ani krásné hudební sklad-
by na fl étnu i klávesy a skupinka dětí z krouž-
ku Mini volejbal nám ukázala, jak to válí. Při vy-
stoupení pokročilých gymnastek pod vedením
Šárky Valčíkové se nám úplně tajil dech, holky
předvedly v sestavě náročné akrobatické prv-
ky. Další vystupující skupinkou, která určitě za-
hřála u srdíček maminky, kterým tohle vystou-
pení bylo věnováno, byly nejmladší účastnice, 
holčičky ve věku 3–6 let z kroužku Mini dance.
Vystoupení s názvem „Až já budu dospělá“ se
děvčátkům povedlo na jedničku a také získalo 
největší potlesk. Dále pak měly připravené ori-
ginální vystoupení také roztleskávačky, mažo-
retky, aerobik pod vedením naší pedagogické
pracovnice Verči Vostré, která je velmi šikovná,
a  ještě na ni prozradím, že všechny kostýmy,
které měla děvčátka na sobě, navrhla a vyrobi-
la ona sama. Svým vystoupením určitě zvedly
ze židle i děvčata z kroužku Zumba s trenérkou
Nelčou Kvasnicovou. 

A poslední vystoupení děvčátek bylo urče-
no všem přítomným jako poděkování a  pod-
poru svým blízkým, že se díky nim mohly cí-
tit jako hvězdy.

S poděkováním se připojujeme i my z DDM 
všem rodičům, vedoucím zájmových kroužků,
zřizovateli.

Děkujeme, bez vás bychom to nezvládli.
Tímto jsme provoz Domu dětí za tento školní 

rok ukončili a rozjeli táborové aktivity.
Naši nabídku zájmových kroužků na školní 

rok 2022–2023 naleznete na webových strán-
kách DDM Slavičín již v měsíci srpnu.

Nastal čas prázdnin a dovolených. Dovolte 
mi, popřát všem co nejpříjemnější prožití to-
hoto oblíbeného letního období. Ať se zdra-

Zprávičky z Domečku pro děti

ví, se super zážitky, setkáme na prahu nové-
ho školního roku

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Úspěch kroužku Programování a  robotiky 
na soutěži Robogames

V pátek 20. května jsme se s kroužkem Pro-
gramování a robotiky zúčastnili soutěže Robo-
games 2022 na Fakultě aplikované informatiky
UTB ve Zlíně. V silné konkurenci 48 týmů z 23
středních i základních škol a kroužků robotiky
se našim borcům podařilo získat rekordní po-
čet medailí.

Adam Hlásný a  František Matušinec se
zcela novým robotem, kterého dokončili těs-
ně před soutěží, vyhráli 1. místo v  disciplíně
„Robosumo mini/MCU“, kde rozměr robota je
omezen půdorysem 10x10 cm. Jejich robot je
řízen elektronikou vlastní výroby a jeho mecha-
nická konstrukce nevyužívá dílky ze stavebnic,
ale 3D tisk. S dalším robotem získali 3. místo
v disciplíně „Robosumo 25x25 cm“ a v disciplí-
ně „Robosumo 15x15cm“ jim 3. místo uniklo
o  jediný bod. Nakonec získali ještě jedno prv-
ní místo v disciplíně „Robot uklízeč“. 

Zprava: děkan FAI UTB ve Zlíně – doc. Ing. Jiří 
Vojtěšek, Ph.D., Lukáš Dulík, Adam Hlásný, 
František Matušinec

Ve  věkové kategorii středních škol získal
Lukáš Dulík 1. místo v  disciplíně „Robosumo

Veronika Novotná, nadějná muzikantka 
ZUŠ Slavičín, získala v celostátním kole sou-
těže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, kte-
ré se konalo 18. – 20. května 2022 v Praze, 
1. cenu ve hře na klarinet v kategorii žáků 
do 10 let.

K  velkému hudebnímu úspěchu blaho-
přejeme hlavně Veronice, pak jejímu třídní-
mu učiteli Pavlu Macháčovi a korepetitorce,
paní učitelce Haně Durďákové. 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci
školy, města i Zlínského kraje v soutěži, kte-
rá napříč obory podporuje umění a růst mla-
dých talentů v základních uměleckých ško-
lách.

Klarinetový 
úspěch v Praze

mini/MCU” a 2. místo v disciplíně „Sledování 
čáry“.

Letos poprvé se k nám připojili i studenti ze
SOŠ Slavičín, a to mimořádně aktivně a nápo-
mocně: Dominik Rajník, Tomáš Martinka, Pa-
trik Machů a Jiří Klučka v  rámci své odborné
praxe postavili a  naprogramovali robota pro
sledování čáry, se kterým si také zasoutěžili.
K tomu ještě strávili dva celé dny přípravou, or-
ganizací i závěrečným úklidem soutěže. Zby-
tek praxe vyvíjeli a na 3D tiskárnách tiskli robo-
tické komponenty pro náš kroužek.

Děkujeme tímto městu Slavičín za fi nanční 
podporu a Gymnáziu Jana Pivečky za poskyt-
nutí prostor a fi nancí pro náš kroužek v  letoš-
ním i uplynulém roce. Tomáš Dulík 

a Alois Kužela (vedoucí kroužku)

Poďakovanie
Koncom mája som asi niekde v  Slavičíne 

alebo po ceste tam stratil peňaženku s osob-
nými dokladmi a platobnými kartami. Zdalo sa, 
že ma čaká strastiplné vybavovanie nových. 
Namiesto toho ma veľmi potešil telefonát Po-
lície ČR v Slavičíne, že všetky stratené veci pri-
niesol neznámy poctivý nálezca do schránky 
dôvery. Touto cestou mu za jeho dobrý skutok 
veľmi pekne ďakujem a prajem všetko najlep-
šie. Ing. Vojtech Drozdík
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Vzpomínáme

Dne 18. července 2022 
vzpomeneme 5. smutné výročí 
úmrtí pana Josefa MUDRÁKA

ýý
. 

Dne 7. června 2022 uplynul 1 rok
od úmrtí paní Marie MUDRÁKOVÉ

p y
. 

Stále na ně vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 2. července 2022 
uplyne 1 smutný rok od chvíle,

kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan Vladimír DŘÍZGA. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a děti Zuzana a Mirek s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 29. července 2022 
uplyne 5 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustila 
paní Miloslava TRYBUSOVÁ

y y p
. 

S láskou a úctou na ni vzpomínají 
dcera Miloslava s manželem,
vnoučata a švagr s rodinou.

Dne 17. července 2022 
vzpomeneme nedožité 90. narozeniny 

paní Jiřiny GORECKÉ
a dne 1. května 2022 

jsme si připomněli 2. smutné 
výročí jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají synové 
Arnošt a Rostislav s rodinami.

Dne 6. června 2022 
by se dožila 80 let naše maminka

Ludmila RYZOVÁ. 
V srdcích nám zůstala 

její moudrost, něha a láska,
kterou nás obdarovávala

a takto na ni vzpomínáme.
Dcery a syn s rodinami

Dne 30. června 2022 by 
se dožil 70 let

náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Bohuslav CARBOL. 

Za život naplněný láskou a prací děkují 
manželka, syn a dcery s rodinami. 

Chybíš nám každý den. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme

Dne 14. července 2022 uplyne 1 rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
manželka, maminka, babička, paní

Jindra ŠMOTKOVÁ z Bohuslavic. S láskou
a úctou vzpomíná manžel a dcery s rodi-
nami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 15. července 2022 by se dožila 85 let 
naše milovaná maminka, babička a praba-

bička, paní Marie GOLDBACHOVÁ
p

z Nevšové. S láskou vzpomínají a za vše 
děkují syn Vladimír a dcery Marie a Dana

s rodinami.

Dne 16. července 2022 
by se dožila 85 let naše drahá 

maminka, paní Marie PTÁČKOVÁ
ze Slavičína. Dne 12. dubna 2022

jsme si připomněli 15 smutných let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila. 

S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 5. července 2022
by se dožila 90 let naše milovaná

maminka, paní Jindřiška FRAITOVÁ.
Dne 28. července 2022 

uplyne 5 let od úmrtí jejího manžela,
našeho tatínka, pana Aloise FRAITA, 

oba z Petrůvky. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.S láskou vzpomínají 

dcery Marie Zemčíková s rodinou
a Jitka Fraitová.

Dne 26. července 2022
uplyne 10 let od úmrtí 

paní Jarmily HOLKOVÉ
p y

. S láskou 
a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 20. července 2022 si připomeneme 
10. výročí úmrtí  paní Marie KŘÍŽOVÉ

p p

ze Slavičína. S láskou a úctou
vzpomínají synové Dalibor

a Hubert s rodinami.

Dne 23. června 2022 jsme si připomněli 
30. výročí úmrtí pana

Štěpána ADÁMKA
ý

 z Petrůvky. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

děti s rodinami.

Dne 24. června 2022 jsme si připomněli 
30. výročí úmrtí pana Františka ŠEVČÍKA

j p pp

ze Šanova. S láskou a úctou 
p

stále vzpomíná rodina Ševčíkova.

Dne 3. července 2022 
by se dožila 80 let paní 

Marta KOVÁŘOVÁ
y

, rozená Dobošová
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 

děti a vnuci s rodinami.

Oznámení lékařů
 MUDr. Roman Überall neordinuje ve dnech 11. 7. – 18. 7. 2022. 
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková.
 MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje ve dnech 1. – 15. 7. 2022.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
 MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 22. 7. – 7. 8. 2022. 
Zastupuje MUDr. Roman Überall.
 MUDr. Marie Častulíková neordinuje ve dnech 25. 7. – 7. 8. 2022.
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
 MUDr. Petr Zemčík neordinuje ve dnech 1. 8. – 12. 8. 2022.
Zastupuje MUDr. Markéta Manová.

Seřízení oken Firma Manza Vám nabízí odborné seřízení Vašich
plast. oken i eurooken. Jedná se o seřízení, promazání celého obvodového
kování a impregnaci gumového těsnění. Možnost výměny poškozených a vy-
chozených klik, protiprůvanových pojistek atd. Možnost oprav řetízků a strun
na žaluziích v  rámci seřízení oken. Možnost objednání nových žaluzií i sítí 
do oken. Kontakt: 605 269 403, 604 287 151. www. manza.cz

Společenská kronika

NAROZENÍ – KVĚTEN
Karel a Kateřina Přikrylovi – syn Matěj
Luděk a Lenka Sudkovi – syn Silvestr
Kamil a  Magdalena Kovářovi – dcera 
Elen

SŇATEK – KVĚTEN
Daniel Havlík a Nela Goldbachová

ÚMRTÍ
 1. 5. 2022  Ondřej Markovič, 84 let,
  Hrádek
 5. 5. 2022  Jaroslav Suhajda, 53 let,
  Slavičín
 9. 5. 2022  Josef Uchytil, 86 let,
  Slavičín
 14. 5. 2022  Helena Šebáková, 88 let,
  Rokytnice
 28. 5. 2022  Petr Rozenberg, 53 let, 
  Slavičín
 29. 5. 2022  Otto Hubík, 84 let,
  Rudimov
 29. 5. 2022  Vlasta Sukaná, 85 let,
  Šanov
Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a uzavření manželství, dostavte se,
prosím, na  matriku Městského úřadu
Slavičín k podepsání souhlasu se zpra-
cováním a  zveřejněním osobních úda-
jů na  základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
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Kdykoli jste šli ve  Slavičíně kolem domku 
číslo 19, za Záložnou, vždycky se z něj ozýva-
la hudba – někdy veselá, někdy smutná. Byd-
lel zde totiž varhaník a ředitel kůru, pan Josef 
Gadas. Letos v  červenci by se dožil 120 let.
Když jsem v roce 2002 domlouvala s mamin-
kou, že napíšu nějakou vzpomínku do zpravo-
daje, ona reagovala: „Ale tam už si ho asi nikdo
nepamatuje, už je to 20 let od jeho úmrtí.“ No 
a letos už je to 40 let. Ale já si myslím, že si ho
lidé, samozřejmě ti starší, určitě ještě pamatu-
jí, protože doprovodil svým hraním a zpěvem
stovky občanů od svatby až po pohřby. Za jeho
působení naučil hrát na různé nástroje mnoho
žáků a doprovázel cvičence na klavír, jak orel-
ské, tak sokolské. Také hrál na klarinet ve slavi-
čínské a rokytnické dechovce a v souboru Sla-
vičan.

V padesátých letech byl zaměstnán ve zbro-
jovce, kde se staral o práce na sídlišti a údržbu
bytového fondu.

Před Velikonocemi a Vánocemi sháněl, ro-
zepisoval a nacvičoval zpívané mše do koste-
la. To vše v malém domku, který měl být už 
dávno zbouraný a kde se hrálo a zpívalo dlou-
ho do noci. Nebylo to lehké a pamatuji si, že
jsme museli vždycky přemístit nábytek, do-
nést skládací židličky, aby se všichni do jedné 
místnosti vešli, a druhý den zase vše odnášet.
A zvlášť těžké to bylo v době války. Přestože
okna byla zatemněná, několikrát Němci chtěli, 
aby se okamžitě přestalo zpívat a aby se všich-
ni ihned rozešli. To jsem se vždycky moc bála 
a schovávala se pod peřinu, než je tatínek pře-

Varhaník Josef Gadas ve vzpomínkách své 
dcery Heleny Červenkové, rozené Gadasové

svědčil o důležitosti zkoušení.
Já jsem naopak uměla všechny hlasy, jak

ženské, tak mužské, protože jsem při zkouše-
ní usínala. Pomáhala jsem při čištění a  ladění 
varhan, protože to jsem dělala ráda, také jsem
se pokoušela šlapat varhany, když byla elektři-
na vypnutá, ale na to jsem byla slabá. Se svou
manželkou, která ho přežila o 26 let a letos by
se dožila 110 let, nacvičoval pěvecká sóla, pro-
tože měla velmi hezký hlas. Ave Maria od Gou-
noda jsem opravdu milovala.

Každý se mě ptal na původ jména Gadas,
které je málo obvyklé a se kterým jsem se se-
tkala pouze jedenkrát. Ale samozřejmě v kra-
ji ostravském, odkud tatínek pocházel a v  tři-
cátých letech do Slavičína přišel, bylo častější.
Jméno prý pochází z Polska. 

Jak už to bývá, kovářova kobyla chodí bosa.
Mně dával hodiny na klavír jen když měl čas,
anebo až když jsem měla před zkouškami
na konzervatoř. 

Celý život ho trápily průdušky, takže jsme
chodili sbírat podběl, ze kterého si vařil čaj. Ji-
nak byl v kuchyni velmi nepraktický, jak už to
bývalo dřív zvykem, neuměl uvařit nic jen kávu
a čaj.

V  roce 1972, když měl 70 let, uspořádal
na Záložně oslavu, kam pozval všechny přáte-
le, zpěváky a známé a chystal se všem podě-
kovat. Bohužel k tomu nedošlo, protože si vy-
měnil sako, a papír s připravenou řečí zůstal
v  kapse toho původního. Moc jsme se tomu
doma nasmáli! 

To, co u mne zameškal a na co neměl čas,

Narodila jste se ve  Slavičíně. Jak na  něj 
vzpomínáte? Jaký byl Slavičín v době Vašeho 
mládí?

Narodila jsem se na  začátku války a  vzpo-
mínky jsou touto situací samozřejmě ovlivně-
ny. Pamatuji si hukot letadel, nálet na Slavičín, 
schovávání do sklepa, na smrt amerických let-
ců, na jejichž rozstřílená letadla jsme se šli pěš-
ky podívat až do Šanova a pa k s velkou slávou 
a pietou odvážení jejich ostatků. Bohužel jsem 
nezažila otevření nové školy, ale chodila jsem 
tam na brigády. Protože jsme bydleli vedle zá-
meckého parku, byla jsem tam každou chvíli 
a sbírala kaštany nebo byliny.

Vyrůstala jste doslova obklopená hudbou, 
hudba se stala Vaším celoživotním posláním 
i profesí. Přibližíte nám nejzajímavější událos-
ti Vaší kariéry?

Cimbál mne neopustil od  roku 1952, kdy
jsem nastoupila na  konzervatoř. Dobře si pa-
matuji slova bývalého ředitele: „Ty pocházíš 
z Valašska, tak ti dáme cimbál“. A  tak se stal 
cimbál mým osudem. Také jsem zde poznala 
svého manžela. Po  konzervatoři jsem uděla-
la konkurz do BROLNu na druhý cimbál a po-
stupně jsem se vypracovala až na sólistku. Byly

musel vynahradit mým dětem, protože jsem
je často k dědovi a babičce na prázdniny vozi-
la. Dokonce, když jsem byla na dlouhém kon-
certním zájezdu v Americe a Kanadě, chodili
ve Slavičíně tři měsíce do školy.

Tak za něho Vám všem moc děkuje a vzpo-
míná dcera Helena Červenková sólistka na
cimbál v  Brněnském rozhlasovém orchestru
lidových nástrojů (BROLN), nyní také penzistka.

Helena Červenková
Po  studiu na  kroměřížské konzervato-

ři začala v  roce 1957 působit jako sólistka
hry na  cimbál v  Brněnském rozhlasovém 
orchestru lidových nástrojů (BROLN), v or-
chestru zpěvohry Národního divadla Brno
a  v  Brněnském cimbálovém kvartetu. Vy-
stupovala s tuzemskými i evropskými fi lhar-
monickými orchestry, koncertovala v Ameri-
ce, Japonsku aj. Je členkou Světové organi-
zace cimbalistů (CWA).

Rozhovor s paní Helenou Červenkovou
to tisíce nahrávek v brněnském studiu, mnoho
veřejných nahrávek po vlastech českých, mno-
ho televizních vystoupení a také mnoho zájez-
dů do ciziny, kde jsme slávu lidové písně i tan-
ců šířili. Vždy nám posluchači říkali: „I když ne-
rozumíme vaší řeči, vaše hudba nám proniká až
do srdce a rozumíme jí.“ Zážitků z cest by byloíí
opravdu hodně, ať už z východu nebo ze zápa-
du. Například v SSSR zavření vedoucího při fo-
cení na trhu, shazování beden s cimbály a kon-
trabasy z  letadla v USA, pád tanečníků a pád
houslí na  cimbál při koncertě nebo ztracená
Šuláková v Holandsku a mnoho dalších.

Na  konzervatoři v Brně jsem otevřela třídu
cimbálu, ve které se zdárně pokračuje dodnes.
Protože jsem vystupovala také koncertně, mu-
sela jsem se celý život učit a zajímat o novou
tvorbu a vystupovat na komorních koncertech
po celé republice a v zahraničí. Za vrchol své
kariéry považuji sólové vystoupení na  Praž-
ském jaru v roce 1978.

Léta patříte k  předplatitelům Slavičínské-
ho zpravodaje. Udržujete si kontakt s rodným 
městem i jinak?

Mojí srdeční záležitostí je Slavičín, Kroměříž
a Luhačovice. Slavičínský zpravodaj jsem pů-

vodně objednávala pro moji maminku, která
byla stále zvědavá, co se zde děje a pak zvěda-
vost přešla na mne. Od mého mládí se Slavičín
velmi změnil, je moderní, krásný a já i když při-
jedu vždy jen na Dušičky nebo na sraz školáků, 
se vždy snažím projít aspoň střed města a oži-
vit si své vzpomínky. Také zpravodaj za tu dobu 
doznal změny, je barevný, obsahuje hezké foto-
grafi e, líbí se mi a každý si zde najde své.

Na závěr dovolte, abychom Vám za redakci 
Slavičínského zpravodaje popřáli všechno nej-
lepší k  letošnímu krásnému půlkulatému jubi-
leu. Jitka Pfeiferová
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V sobotu 28. května se konal První nevšov-
ský GULÁŠ fest. Zúčastnilo se ho patnáct sou-
těžních týmů. Nálada mezi soutěžícími byla vý-
borná, guláše uvařili z různých druhů masa. De-
gustace proběhla velmi rychle, někteří nestihli 
ani guláše ochutnat. S takovou hojnou návštěv-
ností jsme se u nás v Nevšové ještě nesetkali.

Dobrou náladu celý den udržoval moderátor 
Vlasťa Macík, který s námi setrval až do noč-
ních hodin. Každý z  návštěvníků si přišel 
na své. Pro děti byly připraveny hry, pro starší 
ročníky hrála k poslechu cimbálová muzika Vin-
cúch a večer byla diskotéka pro mladé.

Vyhodnoceny byly tři ceny poroty a 10 cen di-
váků. Vřelý dík patří všem sponzorům a městu 
Slavičín za fi nanční podporu.

Nevšovský guláš fest se těšil 
obrovské návštěvnosti

Děkujeme všem účastníkům a  těšíme se
na další ročník GULÁŠ festu.

Věra Andersová

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Divnice děkuje 

městu Slavičín za fi nanční podporu, bez kte-
ré bychom se neobešli při pořádání Kácení 
máje spojeného s dětským dnem na výletiš-
ti v Divnicích. 

Velké poděkování patří také všem spon-
zorům, kteří podpořili tuto akci jak fi nančně, 
tak věcnými dary.

Léto s divadlem – Divadlo pod širým nebem
Nové divadla i prověřené soubory zamíří v červenci opět do Slavičína, aby

pobavili diváky v prvním prázdninovém měsíci.
Během července nás čeká celkem šest představení, která se tradičně ode-

hrají v Zámeckém parku na  letní scéně a na nádvoří slavičínského muzea.
Do Slavičína letos zavítají soubory z Prahy, Brna, Benešova, Zlína, ale také až
z Kadaně a ze slovenské Partizánske Ľupče, kde divadlo Lunetrdlo připravilo
projekt s ukrajinskými kolegy a toto představení s názvem „Dvere“ přivezou
do Slavičína. Přijďte si vychutnat jedinečnou atmosféru venkovního divadel-
ního představení. Těším se na naše diváky.

Podrobnosti o jednotlivých inscenacích budeme průběžně přinášet na fa-
cebookovém profi lu Léto s divadlem. Léto s divadlem vzniká ve spolupráci
Divadla SemTamFór a města Slavičín a za podpory Zlínského kraje.

Jan Julínek

Osadní výbor Nevšová zve všechny příznivce lidových tradic na 
druhý ročník letních slavností – Dožínek.
Akce se koná 20. srpna v Nevšové.
Začíná slavnostním průvodem ve 14.00 za doprovodu dechové muziky
Blatničanka, která bude koncertovat i v průběhu celého odpoledne včetně
souboru lidových tanců. Bě-
hem odpoledne bude mož-
né ochutnat valašskou ky-
selici a  tradiční lidové peči-
vo. Dále bude možné spatřit 
historickou i současnou ze-
mědělskou techniku.
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Po  krušných měsících bez pořádání zápa-
sů a  turnajů se fl orbal ve Slavičíně znovu roz-
jíždí. V  sezóně 2021/22 pravidelně probíhaly 
tréninky mládeže, některá družstva pak měla 
možnost svádět souboje v organizované sou-
těži. Od příštího ročníku se k mladým nadějím 
po dvouleté odmlce přidají také muži.

Časy, kdy slavičínský fl orbal patřil mezi blyš-
tivé diamanty města a  zápolil na  republikové 
úrovni, již naše Říka bohužel unesla bůhvíkam. 
To ovšem neznamená, že by halový sport hraný 
s hokejkami a míčkem z podhůří Bílých Karpat 
zcela vymizel. Místní oddíl pouze svou pozor-
nost víc zaměřil na výchovu mladých talentů.

Nejmladší chlapeckou kategorii, v níž se sla-
vičínští nadšenci mohou rozvíjet, představují 
mladší žáci, kterých v průběhu roku dost přiby-

Slavičínský fl orbal se zaměřil na mládež. Pro další ročník nastartuje i muže

Fotbalisté Slavičína se rozloučili se sezonou 
vysokou výhrou a skončili devátí

lo. Starší žáci se zase vedle pravidelných trénin-
ků v sezóně potkávali i se soupeři v rámci Orel-
ské fl orbalové ligy, zároveň se účastnili několi-
ka příležitostných turnajů. Jeden takový ode-
hráli naposledy 18. června doma ve Slavičíně.
Podobný program měli též dorostenci, neboť
rovněž působili v soutěžích pod hlavičkou tělo-
výchovné organizace Orel. Na konci června pak
završili sezónu na mezinárodním turnaji Open
Game v Brně.

Muži ročník 2021/22 sice kompletně vyne-
chali, pro nadcházející sezónu se ovšem plá-
nuje jejich comeback. „Základnu pro mužskou
kategorii vytvoří o další rok starší dorostenci.
Mladíky doplní někdejší členové mužstva, kte-
ré před pár lety působilo v krajských a morav-
ských ligách, avšak i vinou koronavirové krize

se postupně rozpadlo. Teď ale touží po restar-
tu,” vysvětlil plány do budoucna Jakub Zvoní-”
ček, jenž má rozvoj slavičínských fl orbalových
talentů na starost.

Od příští sezóny by tak znovu měla vzniknout
vertikální struktura od  nejmenších fl orbalistů
až po ty nejstarší. „Bylo by fajn, kdybychom tuto
osu udrželi. V minulosti jsme několikrát dopla-
tili na to, že některé kategorii nebyla věnována
potřebná pozornost. Ve výsledku se pak někte-
ré ročníky neměly jak rozvíjet. Tomu tentokrát 
chceme zabránit,” uvedl Zvoníček.”

Cesty k udržení fungujícího systému vedou 
především skrze pravidelnou práci s  mláde-
ží. Zatímco chlapecké kategorie se vcelku daří 
rozvíjet, mezery se vyskytují u dívek. Těch cho-
dí jen několik, proto musí trénovat s kluky. „Více
dívek chceme přilákat metodickým tréninkem.
Letos se například ujalo směřování na  rozvoj 
pohybu pod odborným vedením fi tness lektor-
ky Pavly Jonáškové,” dodal Zvoníček.

Koučů a  dobrovolníků každopádně není ni-
kdy dost. Proto slavičínští fl orbalisté při výcho-
vě mládeže vždy rádi uvítají pomocnou ruku.
Oddíl tak nechává dveře otevřené především
rodičům, kteří mají zájem o  trénování svých
mladých nadějí. Pomoct s koučinkem nicméně
může kdokoliv s  laskavým srdcem a zájmem
o rozvoj dětí.

Ondřej Vaculík, SK Snipers Slavičín

Fotbalisté FC TVD Slavičín v posledním mis-
trovském utkání doma rozstříleli HFK Olomouc 
(4:1). Dvěma brankami se blýskl Dan Zvoníček. 
V konečné tabulce divizní skupiny E tak obsadi-
li devátou příčku.

Utkání s  olomouckým týmem začali lépe 
hosté. Slavičínská obrana však byla velmi po-
zorná a co za ni prošlo, pochytal brankář Vy-
pušťák. Slavičínští fotbalisté se pomaličku do-
stávali do  tempa a omlazený celek hostí (ně-
kteří byli i ročník 2000) začali přehrávat. Poprvé 
udeřilo po půlhodině hry, kdy se prosadil Jaku-
bowicz. Druhou trefu přidal ve 41. minutě Zvo-
níček. Hosté dokázali ještě brankou do  šatny
korigovat na jednobrankový rozdíl.

Druhý poločas přinesl podobný obrázek, do-

mácí byli více na  míči a  tlačili se před bran-
ku hostí. Komplikaci přineslo vyloučení Salaj-
ky po hodině hry. Čtvrt hodiny před koncem se
ale Dan Zvoníček prosadil podruhé. Cennou vý-
hru pojistil v samotném závěru Žůrek. Slaviča-
né tak berou tři body a v konečné tabulce Divize
E obsadili deváté místo. „Náš cíl byl vyšší. Sezo-
na byla divoká nejen pro nás, všichni se s ní pra-
li. Museli jsme zvládnout docela velkou absen-
ci, problémy jsme měli hlavně v obraně, připra-
vila nás o body,“ zhodnotil trenér Petr Slončík, 
který bude u týmu pokračovat i v další sezoně. 

Zatím však není jasné, s jakým týmem. „Pra-
cujeme na  posílení i  proto, že někteří budou
končit. Kádr musíme doplnit, ovšem osa týmu
zůstane. Uvidíme, co se podaří zrealizovat, kdo

opravdu končí,“ krčí smířlivě rameny trenér TVD “
Petr Slončík s tím, že opět s týmem v přípravě
potká 7. července. (šim, kos)

V sobotu 4. června se za podpory města ko-
nal už 6. ročník běžeckého závodu Slavičínský 
miomoveRUN. Běžci si opět vybírali ze tří délek 
tras 5, 10 a 20 km a na start závodu se i za ne-
příliš příznivého počasí nakonec postavilo 153
běžců, včetně devíti juniorů. Noční déšť zname-
nal, že i tak náročná a terénní trasa se stala ješ-
tě těžší. Přesto jsme byli svědky úctyhodných 
sportovních výkonů a  všichni účastníci si za-
slouží respekt. Pro závodníky se nám podařilo 
sehnat ceny a občerstvení v celkové hodnotě 
cca 40 000 Kč, které byly rozděleny do odměn 
v jednotlivých kategoriích, za to patří veliký dík 

místním podnikatelům a  fi rmám, kteří na mi-
omoveRUN přispěli věcným nebo fi nančním
příspěvkem. Speciální hlavní cenu – voucher
na služby Zámku Wichterle v hodnotě 3 000 Kč
a láhev luxusního sektu za celkově nejlepší čas
na nejdelší trati získali Silva Zvonková a Andrej
Višněvský s  neuvěřitelným nejrychlejším ča-
sem 1:32 min za  cca 21  km v  rozbahněném
kopcovitém terénu. Novinkou letošního ročníku
byl dětský závod ve spolupráci s našimi kama-
rády – běžci Slawex Runners, moc jim za to dě-
kujeme. Dětského závodu se nakonec zúčast-
nilo 42 dětí, z nichž každé dostalo sladkou od-

měnu, medaili a další drobnost. Všichni vypa-
dali spokojeně, snad jsme tedy přispěli k rozvo-
ji další generace běžců ve Slavičíně.

Akce proběhla hladce, za  což bych chtěla
hlavně moc poděkovat realizačnímu týmu, ka-
marádům a  rodině, kteří bez nároku na hono-
rář obětovali volnou sobotu a bez kterých by to
nešlo. Pokud se mnou ještě vydrží i do dalších
let a pokud bude zájem i ze strany města, po-
kusíme se tradici běžeckých závodů ve Slavičí-
ně do budoucna udržet.

Barbora Kepáková,
pořadatelka miomoveRUN

Letošní miomoveRUN přinesl krásné sportovní výkony navzdory náročnému terénu
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V pátek 17. června 2022 proběhlo slavnostní 
vyhlášení výsledků dlouhodobé amatérské ku-
želkářské

soutěže CAMOLIGA 2021/2022 v  prostoru 
před kuželnou. V  úvodní části programu pro-
mluvil o činnosti Kuželkářského klubu jeho pre-
zident Ing. Rudolf Fojtík a pan starosta Mgr. To-
máš Chmela hovořil o plánech investic do roz-
voje sportu v našem městě, v nichž se počítá
i s novou čtyřdráhovou kuželnou. 

V další části programu byly prezentovány vý-
sledky jednotlivých družstev a dále pak vlastní 
vyhlášení výsledků amatérské soutěže. Letoš-
ní ročník CAMOLIGY hrálo 15 družstev. Trofeje 
vítězům a pamětní plakety všem zúčastněným 
týmům předával prezident kuželkářského klu-
bu, majitel fi rmy CAMO, Ing. Rudolf Fojtík. V sil-
né konkurenci se na 1. místě umístil tým KULE-
PA – podruhé za sebou, na druhém místě druž-
stvo P-team a třetí skončilo CAMO. 

Nejlepším jednotlivcem profi  hráčem se stal 
Rudolf Fojtík, nejlepším kuželkářem – amaté-
rem Roman Vašička ml., v  kategorii žen byla 
první Alena Raková.

V týdnu 6. – 10. června 2022 proběhl na naší 
kuželně turnaj tandemů v kategoriích registro-

Kuželkářský klub Slavičín – Vítězem CAMOLIGY 2021/2022 se stala KULEPA!

vaných hráčů, neregistrovaných hráčů a  žen.
Kategorii registrovaných hráčů vyhrála dvojice
Karel Kabela, Radek Rak, výkonem 917 poraže-
ných kuželek, kategorii neregistrovaných hráčů
vyhrála výkonem 859 poražených kuželek dvo-

jice Ivo Fila, Kamil Goldbach. V kategorii žen se 
na prvním místě umístila dvojice Jarka Šimčí-
ková, Ivana Papírková. 
Kuželkářský klub Slavičín - www.kkslavicin.cz

Rudolf Fojtík, Kuželkářský klub Slavičín

Farnost Slavičín a Osadní výbor Divnice zve na

Výročí posvěcení kaple v Divnicích
v neděli 17. července 2022

Program: 
11.00 h – mše svatá v kapli.
Mši svatou celebruje
Mons. Marian Dej.

Po mši svaté bude 
požehnána zrestaurovaná socha
sv. Jana Nepomuckého. 

Občerstvení zajištěno. 
Akce byla podpořena městem
Slavičín
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TVD – Technická výroba, a.s., 
se sídlem Rokytnice 203 

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ 
MÍSTA NA POZICÍCH: 
Směnový mistr strojírenské výroby 
Požadujeme:
 SŠ vzdělání – strojírenství 
 Znalost práce na PC (MS Word, MS Excel)
 Komunikativnost 
 Řidičský průkaz sk. B
 Flexibilita
 Schopnost improvizace
 Vysoké pracovní nasazení
 Organizační a řídící schopnosti, zkušenosti 
s vedením pracovního týmu

Pracovní náplň: 
 Řízení svěřeného technologického úseku
 Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci 
a vedením provozu
 Používání základních měřicích metod
 Zaškolování nových pracovníků
 Kontrola dosažených výsledků a  jejich po-
rovnávání se stanovenými cíli.
 Kontrola dodržování pracovní a  technolo-
gické kázně pracovníků úseku.
 Kontrola dodržování BOZP a požární ochra-
ny.
 Vedení příslušné technické a provozní do-
kumentace.

Logistik výroby 
Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzdělání se zaměřením na  logisti-
ku/ procesní/průmyslové inženýrství a  s pra-
xí v oboru.

Znalost cizího jazyka na komunikativní úrov-
ni je výhodou (angličtina, případně němčina)
Samostatnost, pečlivost, logické uvažování,
spolehlivost
Znalost práce na  PC (zejm. aplikace řady
MS-Offi  ce)
Výborné komunikační a organizační schop-
nosti
Nebát se být kreativní a umět najít řešení buď
individuálně nebo při práci v týmu
Řidičský průkaz sk. B

Pracovní náplň:
Metodické řízení všech expedic hotových vý-
robků včetně aktivní spolupráce s oddělením vý-
roby a plánování
Návrhy na optimalizaci materiálových toků
Znalost nástrojů štíhlé logistiky – KANBAN,
MILKRUN, LEAN WAREHOUSING, VSM a  jejich
implementace ve fi rmě
Řízení skladů rozpracované výroby – kontro-
la KPI stanovených vedením fi rmy (obrátkovost
zásob, FIFO …)
Spolupráce s dispečerem dopravy
Vedení příslušné dokumentace
Zpracovávání časových plánů skladů 
Realizace unifi kace, paletizace a kontejneri-
zace ve skladovém hospodářství 
Průběžné analýzy činnosti skladníků včetně
monitoringu využití manipulační techniky
Spolupráce s  výrobními mistry při kontrole
zaskladňování a vyskladňování dílů
Pravidelné školení všech skladníků
Návrhy na modernizaci manipulační techni-
ky včetně zajišťování její údržby a servisních pro-
hlídek
Kontrola všech regálových systémů ve fi rmě

včetně zajišťování jejich revizí 
Návrhy a  tvorba systému značení sklado-
vých regálů
Spolupráce s  PI na  tvorbě vizualizace 
a značení dopravních komunikací ve fi rmě
Nabízíme:
Možnost seberealizace a profesního rozvo-
je v rámci oddělení či celé fi rmy
Příležitost tvořit a podílet se na zajímavých
projektech
 Zázemí stabilní prosperující české společ-
nosti
 13. plat dle výsledků hospodaření fi rmy
 5 týdnů dovolené
 Věrnostní odměny za odpracované roky
 Motivační příspěvek za získání nového za-
městnance
 Příspěvek na stravování
 Příspěvek na penzijní připojištění 
 Osobní konta ze sociálního fondu, bonuso-
vý program (např. zvýhodněné mobilní tarify)
Vlastní rekreační zařízení, fi remní kulturní 
a sportovní akce
Bezúročné návratné půjčky ze sociálního
fondu

Kdy můžete nastoupit?
ihned nebo po dohodě

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení:
31. 7. 2022
V případě zájmu o práci v naší na zašlete pro-
sím životopis na kariera@tvd.cz spolu se sdě-
lením, zda souhlasíte se zpracováním osob-
ních dat pro účely výběrového řízení  a  jejich
uložením do  interní fi remní databáze uchaze-
čů.

Když jste neuspěli v bance, oslovte nás! Zpracujeme vám nabídku 
fi nancování formou družstevního bydlení až na 30 let
na koupi nemovitosti vám stačí 20 % vlastních fi nančních prostředků.
Profesionální přístup, minimum dokladů.
byty, domy, rekreační objekt, ateliér
Pokud máte potíže a potřebujete pomoci se záchranou
nemovitosti… 
Nabízíme vám fi nancování formou záchranného družstva.
Stanete se družstevníkem a zůstáváte bydlet ve svém.
Využijte naší nabídky, oslovte nás
a nechte si zdarma zpracovat propočet
na vámi vysněnou nemovitost.
Finanční služby Zlín
Kontakt: 773 551 703 

Potřebujete pro svého školáka nový batoh, aktovku??
Na naší prodejně Profi paper, obchodní dům Slavičín nabízíme osvěd-
čené české značky:
www.Topgal.cz   www.oxybag.cz 
- Vyberte si batoh online s možností vyzvednutí u nás na prodejně,
kód nebo odkaz na vybrané aktovky, batohy za-
šlete sms na tel. č. 725 686 886,
popř. email obchod@profi paper.cz
- Přijďte na prodejnu si aktovku fyzicky vyzkoušet,
pokud se vám batoh líbí, rovnou si ho odnesete
- Ceny stejné jako na internetu, bez poštovného!
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Akce oddílu turistiky
 3. 7. Slavičín – Haluzice – Uhliska –
Lipová – Slavičín

Zájezd pro seniory 
na západní Slovensko
Zámek Smolenica, 
hrad Červený Kameň, 
prohlídka města Trnava
Úterý 19. 7. 2022
Odjezd: 7.00 hodin od radnice
Přihlášky a více informací Městské infocen-
trum Slavičín, tel. 577 342 251, 737 751 874

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1 + 1

Město Slavičín nabízí do  pronájmu byt 
č. 8 v 2. nadzemním podlaží domu čp. 390, 
na ulici K Hájenkám, v katastrálním území 
Slavičín
byt sestává z  jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny s WC a sklepu
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepu je 33,33 m2

výše měsíčního nájemného činí 3 333 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostran-
ně zvýšit nájemné k 1. dubnu každého roku 
maximálně o 20 % ročně a míru infl ace sta-
novenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby 
spojených s bydlením (topení, voda, odpad, 
osvětlení spol. prostor)
nájemní smlouva na byt bude uzavřena 
na dobu jednoho roku, poté může být pro-
dloužena maximálně na 5 let

Podrobnější informace jsou uvede-
ny na  úřední desce města Slavičín nebo 
webových stránkách města Slavičín – 
www.mesto-slavicin.cz a  společnosti BTH
Slavičín – www.bth-slavicin.cz.

Písemné žádosti budou přijímány do
13. července 2022 osobně nebo poštou 
na adresu: 

BTH Slavičín, spol. s  r.o., Mladotické ná-
břeží 849, 763 21 Slavičín.

Ceník vstupného na 
koupaliště v létě 2022

Celodenní 
koupání

Odpolední 
koupání od
15:00

dospělí  80 Kč 60 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma  
studenti (po předložení 
průkazu) 

( 50 Kč 40 Kč  

děti do 15 let 50 Kč 40 Kč  
ZTP, ZTP-P a doprovod   50 Kč 40 Kč  
senioři od 65 let 50 Kč 40 Kč  
rodinný vstup (2 dospělí 
+ 3 děti) 

ý 180 Kč  130 Kč   

Beachvolejbalové
hřiště (pro návštěvníky 

j

koupaliště)
( 100 Kč/hod.

Pronájem obchodních prostor
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu 80 m2

– obchodní prostory v ulici K Nábřeží (Sla-
vičín), k  dispozici dle dohody. Bližší info
tel: 725 686 887, 725 686 886.

KČT Vizovice pořádá 

Výstup na Klášťov 
v sobotu 16. 7. 2022.

Odjezd linkovým autobusem z náměstí 
Vizovice v 8.20 hodin do Pozděchova a po
žluté pěšky 6 km. Nahoře bude přednášet
Dr. Jana Langová a Mgr. Tomáš Chmela.
Možnost občerstvení a prohlídka naučné
stezky kolem vrcholu hory.

Svoz tříděného odpadu 
ve 2. pololetí
 Plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny 
(oranž. pytle) 19. 7., 16. 8., 26. 9., 24. 10.,
22. 11., 20. 12.
 Papír (modré pytle) 11. 7., 3. 8., 14. 9., 
12. 10., 9. 11., 7.12.
 Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/
ks) 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 
3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11.
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577  341  481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín

Výstavy:
 Pondělí 4. 7. – pondělí 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.

 Pondělí 4. 7. – středa 31. 8.
Mexiko.

Výstava fotografi í, mapujících dějiny Mexi-
ka a  jeho starobylých, rozvinutých civilizací – 
mayské a aztécké, nacházejících se zde již tisí-
ce let před naším letopočtem. Autory fotografi í 
jsou cestovatelé Anna a Tomáš Nyklovi. 
Galerie knihovny

 Červenec–srpen
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 knihovni-
ček v libovolném množství. 

Publikace byly městské knihovně věnová-
ny čtenáři a návštěvníky 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. 

Připravujeme na srpen: 
 Úterý 23. 8. Léčivá síla bubnování.
Terapeutický hudební podvečer s prvky muzi-
koterapie s Hanou Mojžíškovou. 18.00 hodin,
sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

 Středa 31. 8. Umírali za naši svobodu, ne-
zapomínáme! Přednáška V. Hely, J. Ščuglíka
a R. Sušila u příležitosti 78. výročí Letecké bitvy
nad Bílými Karpaty. 18.00 hodin, sál v 1. podla-
ží knihovny. Vstup volný.

Důležitá informace pro návštěvníky knihovny:
Oznamujeme čtenářům a  návštěvníkům
knihovny úpravu provozní doby o prázdninách.
Provozní doba je změněna z důvodů revizních
a jiných prací v obecních knihovnách, jež fungu-
jí pod její správou.
Červenec 2022
Pondělí: 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00
Srpen 2022
Pondělí: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.00
Čtvrtek: 7.30 - 12.00, 13.00 - 18.00

Báječné léto plné nezapomenutelných zážit-
ků a příjemnou prázdninovou pohodu s knihou 
po boku vám přejí pracovnice městské knihov-
ny!


