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Vážení a milí spoluobčané, je to k nevíře, ale čas 
je neúprosný a na dveře klepou volby. Proto si do-
volím malé ohlédnutí za čtyřmi roky služby pro Sla-
vičín, Divnice, Hrádek a Nevšovou. 

Kdyby mi někdo před čtyřmi lety řekl, že mě 
ve  funkci starosty zanedlouho čeká světová epi-
demie s dosahem do Slavičína, uzávěry a  izolace 
našeho města, rozuzlení vrbětického výbuchu se 
ziskem stovek milionů korun pro město nebo vel-
ká válka na evropském kontinentu s uprchlickou vl-
nou zasahující až do Slavičína, asi bych si nevěříc-
ně klepal na čelo. Ve stínu těchto zásadních udá-
lostí však bylo potřeba rozjet investice, zpraco-

vat desítky nových projektových dokumentací, po-
volení, zajistit dotační prostředky a začít oživovat
naše pěkné Slavičínsko tak, aby se nám občanům
ve městě dobře žilo. Pár faktů za všechny: Slavi-
čín má nejnižší nezaměstnanost v republice, pyšní 
se nejnižší kriminalitou, dostupnými službami i pří-
jemným a čistým prostředím.

Za uplynulé čtyři roky se podařilo do města na-
směřovat několik stovek milionů korun na  investi-
ce, z nichž zhruba třetinu pokryly dotace. Čeho si
však za uvedené čtyři roky cením nejvíce? Jsou to
možná drobnosti – posuďte sami. Otevřeli jsme li-
dem krajinu kolem Slavičína, oživili ji stromy, upře-

li pozornost na životní prostředí, kulturu a spolky…
A proč používám množné číslo? Je to jednoduché
– není to totiž práce mne, jednotlivce, ale celého
týmu lidí, ať už místostarostky, radních, zastupitelů,
zaměstnanců radnice, nebo dobrovolníků, kterým
možná poděkování ani nepřišlo.

K  životu starosty za uplynulé roky patřilo také
plno kopanců a podrazů – ty mne přirozeně posí-
lily, stejně jako plno jiných drobností – úsměvů lidí, 
dobré nálady, pozitivní energie i modliteb. Za vše ze 
srdce děkuji. Bude mi ctí, pokud budu moci Slavičí-
nu sloužit i nadále.

Tomáš Chmela, starosta
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Vážení spoluobčané, blíží se konec mého čtyř-
letého mandátu ve  funkci místostarostky města. 
Tímto Vám chci poděkovat za příležitost, které se 
mi od Vás dostalo. Byly to čtyři roky intenzivního 
studia a poznávání pro mě zcela nových věcí. Kaž-
dodenní příprava na jednání, schůzky či soudní stá-
ní. Poznala jsem spousty zajímavých a  význam-
ných osob, seznámila se s mnoha důležitými pro-
jekty, nahlédla pod pokličku fungování i jiných měst 
či obcí v rámci Zlínského kraje. Věřte, že Slavičín je
skvělým místem pro život. Máme zde vše důležité 
k příjemné „plavbě“ životem – relativně velmi bez-
pečné prostředí, krásnou okolní krajinu, plnohod-
notné školství od mateřského až po střední školy. 
Do horkých dnů krásné koupaliště a na zimu nově 
i super kluziště.

Na vysoké úrovni zde žijeme kulturním a spole-
čenským životem a  širokým sportovním vyžitím. 
Máme několik knihoven a velmi bohatou spolkovou 
činnost. Žije zde cca 6,5 tisíc skvělých lidí a ti všich-
ni naše město neustále posouvají kupředu.

A co se povedlo za ty čtyři nelehké roky?
Zcela novou tvář získalo horní patro polikliniky 

s novými ordinacemi, dokončeno je propojení Sla-
vičína cyklostezkou na Rokytnici a Šanov směrem
až na Slovensko. V Sokolovně proběhla velká re-
konstrukce, na sídlišti Malé Pole je zase nové do-
pravní hřiště. Velký posun nastal i v přípravě sta-
vebních pozemků v  lokalitě Šabatec. V Divnicích
město získalo pozemky a zahájilo přípravu pro dů-
ležitý projekt na úpravu okolí bývalého zámečku.
V Hrádku zase byly zakoupeny skvělé prostory pro
hasičárnu a spolkovou činnost. Vystavěn byl taky 
léta očekávaný kruhový objezd a  pokračují úpra-
vy vozovky až po křižovatku na Divnice. V Nevšo-
vé se úspěšně pokračuje v dalších etapách úpra-
vy středu obce. K mimořádnému oživení Horního
náměstí přispělo zřízení Bistra v  jeho horní části
a úprava okolí kašny.

Na dokončení čekají rozjeté akce jako např. par-
kourové hřiště za Sokolovnou, rekonstrukce a pře-
stavba budovy hotelu na startovací byty i posled-

ní etapa rekonstrukce ulice Mezi Šenky. Do konce
roku dojde i k vybudování bezbariérového vstupu
na obchodní dům.

Období 2018–2022 bylo velmi ovlivněno nej-
dříve obdobím covidové nákazy, kdy se vše toči-
lo zejména kolem bezpečnosti a  péče o občany.
V současné době se zase vše točí kolem opatře-
ní na úspory energií v souvislosti s bezprecedent-
ní energetickou krizí, která zřejmě ještě nějaký čas
potrvá.

Pevně věřím, že se napjatá situace ve světě brzy 
uklidní a my všichni se zase vrátíme k běžnému,
klidnému a spokojenému životu v našem krásném 
městě.

Závěrem bych ráda poděkovala všem členům
Rady města Slavičína i všem zastupitelům. Přes-
tože jsme mnohdy neměli jednotný názor, vždy 
všechna jednání probíhala korektně a  zejména
v zájmu Vás – občanů. Ze srdce děkuji.

 Monika Hubíková, místostarostka
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Město hospodařilo v  jednotlivých letech 
s celkovými příjmy v objemech od 150 mil. Kč 
ročně v  období 2019–2021 až po  odhadem 
275 mil. Kč v roce letošním. Celkový objem vý-
dajů se pak pohyboval od cca 130–140 mil. Kč 
ročně v letech 2019–2021 až po očekávaných 
300 mil. Kč v roce 2022.

Nejvýznamnějšími příjmy do rozpočtu měs-
ta jsou příjmy daňové, které se podílí z cca 65 % 
na  všech příjmech rozpočtu města. Přebytek 
příjmů nad výdaji v daném období umožňoval 
každoročně zapojit část uspořených fi nančních 
prostředků do  rozpočtu následujícího roku.
Nejvyššího přebytku příjmů nad výdaji dosáhlo 

město v roce 2019, a to 27,5 mil. Kč. Významný 
nárůst předpokládaných příjmů a výdajů v roce 
2022 je dán zejména získáním dotace z  roz-
počtu Ministerstva fi nancí ve výši 104,3 mil. Kč, 
v souladu se Zákonem č. 324/2021 Sb., o jed-
norázovém odškodnění subjektů dotčených 
mimořádnou událostí v areálu muničních skla-
dů Vlachovice-Vrbětice. Přijetí dotace umožnilo 
do  letošního rozpočtu zařadit a průběžně rea-
lizovat hodnotově významnější investiční akce 
jako je rekonstrukce hotelu Slavičan, kompletní 
rekonstrukce vnitřních prostor Sokolovny, úpra-
va křižovatky a silnice II/495 v Hrádku nebo vy-
budování cyklotrasy Hrádek-Šanov.

V období 2019–2022 byly nebo aktuálně jsou
realizovány investiční akce nebo významné
opravy budov, komunikací a  ostatního majet-
ku ve vlastnictví města v souhrnné částce cca
300 mil. Kč. Charakteristickým znakem pod-
statné části těchto akcí je forma jejich fi nanco-
vání. Ve většině případů se jedná o spolufi nan-
cování vlastního podílu při získání dotace z ve-
řejných zdrojů, kdy dotace tvoří min. 85 % část-
ky z uznatelných výdajů na akci. V průběhu let
2019–2022 tak město získalo nebo má závaz-
ně přislíbeno získat na dotacích částku ve výši 
téměř 200 mil. Kč, bez jednorázového odškod-
nění subjektů dotčených mimořádnou událos-
tí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbě-
tice, se jedná každoročně o cca 18–28 mil. Kč.

Objemově nejvýznamnější část výdajů z roz-
počtu města tvoří výdaje na správu bytového
a nebytového fondu města. Za období čtyř let
činily výdaje do této oblasti hospodaření měs-
ta přes 150 mil. Kč. Zásadní rekonstrukcí, pří-
padně významnými opravami, prošla řada bytů,
bytových domů, ale i kotelen a dalších nebyto-
vých prostor (RCK, poliklinika, fotbalová tribu-
na, ZUŠ apod.).

Významné fi nanční prostředky byly investo-
vány také do budování nových a údržbu stáva-
jících silnic, chodníků a  ostatních komunika-
cí (90 mil. Kč), na komunální služby a územní 
rozvoj (62 mil. Kč), do oblasti kultury, knihovnic-
tví a činnosti muzea (45 mil. Kč), výdaje na bu-
dování, údržbu a  opravy sportovních zaříze-
ní v majetku města a na tělovýchovné činnosti
(33 mil. Kč), na odpadové hospodářství (27 mil.
Kč), veřejnou zeleň (26 mil. Kč), provoz nemoc-
nice a polikliniky (20 mil. Kč), lesní hospodář-
ství (16 mil. Kč), veřejné osvětlení (13 mil. Kč) 
a požární ochranu (7 mil. Kč) a na podporu so-
ciálních služeb (7 mil. Kč).

Formou dofi nancování příspěvků na provoz,
případně realizací investičních akcí bylo dále 
z rozpočtu uvolněno 63 mil. Kč na činnost zá-
kladních škol, 16 mil. Kč na  činnost mateř-
ských škol a 9,5 mil. Kč na činnost DDM. Část-
ka 10,5 mil. Kč byla směrována na výdaje míst-
ních částí Nevšová, Divnice a Hrádek a 68 mil.
Kč bylo z rozpočtu uvolněno na základě žádos-
tí o poskytnutí individuálních dotací, programo-
vých dotací na podporu vybraných oblastí spo-
lečenského života (kultura, sport, mimoškolní 
aktivity, životní prostředí, participativní rozpo-
čet), případně na peněžní dary spolkům, jubi-
lantům a fi nanční dary poskytnuté při naroze-
ní dítěte rodičům s  trvalým pobytem ve měs-
tě. Na podporu oprav a modernizaci bytů, byto-
vých domů a rodinných domů na území města
Slavičín byly formou poskytnutí zápůjček uvol-
něny z  rozpočtu Fondu rozvoje bydlení města 
za období 2019–2022 téměř 4 mil. Kč při aktu-
ální úrokové sazbě 1,7 % p.a.

K  31.12.2022 dojde k  uhrazení poslední 
splátky přijatého investičního úvěru a  město
tak bude zcela bez dluhů.

Ing. Petr Lysáček,
vedoucí ekonomického oddělení MěÚ

Město proinvestovalo od roku 2019 přes 250 milionů korun

y jSokolovna dostala kromě nového foyer a sociálního zázemí také decentnější barevnost v hlavním sálu.

yHřbitovu pomohla rekonstrukce centrální cesty a postavení chodníků v nové části.

yHřiště u MŠ Malé Pole dostalo kromě Hopsinek a dřevěné pirátské lodi také dlouho žádané houpačky.

y j ý j yV Hrádku se díky kruhovému objezdu zásadně zvýšila bezpečnost jak pro motoristy, tak pro chodce.
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Návštěvu významných hostů i  přichystaný 
program pro děti při otvírání nové cyklostezky 
Hrádek-Šanov zhatil déšť. Přítomní stihli pou-
ze přestříhnout pásku a některé děti si proje-
ly cyklozávody po suché trati, pak už se začaly 
snášet první těžké kapky a zahlédnout se daly 
i blesky. Kdo mohl, ten se schoval pod stan ob-
čerstvení či pod železniční viadukt – aspoň byl 
čas na  popovídání se známými. Zhruba půl-
hodinový déšť udělal z  přírodní akce bahenní 
lázně, což především děti uvítaly s nadšením. 
Předháněly se, kdo má víc špinavé kolo a k vel-
ké “radosti” maminek co nejvíc zablácené boty.

Cyklostezce Hrádek-Šanov pršelo štěstí při zahájení provozu

Sochu Panny Marie nad sídlištěm 
Malé Pole požehnal P. Marian Dej

Největší vytrvalci po  skončení deště ještě
s chutí závodili, zatímco významní hosté – sta-
rostové okolních obcí, kam cyklostezka vede, 
krajský náměstek pro strategický rozvoj Lubo-
mír Traub, poslankyně a starostka Val. Klobouk
Eliška Olšáková nebo výkonná ředitelka Regio-
nu Bílé Karpaty Jana Smutná, se postupně vy-
tráceli. S ohledem na počasí, které přineslo i ci-
telné ochlazení, se není čemu divit. Nicméně 
cyklostezku se podařilo realizovat, slavnostně
otevřít a deštěm pro štěstí zkropit. Slavičín se 
tak dočkal dalšího lákavého místa pro trávení 
volného času občanů či turistů.  (šim)

Nad sídlištěm Malé Pole v  ovocné stezce, 
která spojuje Slavičín s Divnicemi, byla umís-
těna v polovině srpna socha Panny Marie, kte-
rá má Slavičín ochraňovat a sjednocovat. Tak
to aspoň řekl slavičínský farář Marian Dej, který 
sochu slavnostně požehnal 14. srpna.

Svěcení se zúčastnila zhruba stovka věří-
cích a v příjemném počasí si vychutnali obřad, 
při kterém i starosta města Tomáš Chmela po-
psal, jak se do Slavičína socha vlastně dosta-
la. Když zastupoval faráře při kontrole restau-
rování kazatelny slavičínského kostela, všiml si
sochy Panny Marie, kterou restaurátorka měla 
v dílně. “O  soše jsme se krátce bavili, a  když 
paní restaurátorka přijela do Slavičína s kaza-
telnou, přivezla si sošku a darovala ji farnos-
ti,” popsal starosta. Zbytek již byl dílem aktivity”
farnosti, některých dobrovolníků a participativ-
ního rozpočtu města, z nějž se fi nancoval pís-

kovcový podstavec sochy. 
Projekt Zlepšujeme Slavičín, jak je partici-

pativní rozpočet nazván, už se výrazně vtis-
kl do podoby slavičínské krajiny. Kromě sochy 

Panny Marie z něj byly fi nancované například
trailové stezky Slavex trails, vyhlídka sv. Kryš-
tofa pod Šabatcem či oprava antukových kurtů
v Zámeckém parku. (jip)

V těchto dnech fi nišuje rekonstrukce sběrné-
ho dvora Malé Pole směřující mimo jiné k roz-
šíření o moderní re-use centrum, které dostalo 
jméno Cirkula a které najde zázemí v přilehlých
krytých prostorách.

Co že to re-use centrum vlastně je?
Zjednodušeně řečeno jde o takový „chytřejší“ 

sběrný dvůr, kde se na uložené předměty nepo-
hlíží jako na odpad, ale na věci, které mohou po-
sloužit zase jinému člověku. Pro jednoho nepo-
třebný odpad, kterého se potřebuje zbavit, pro
druhého stále funkční věc, kterou si může vzít 
bez nutnosti kupovat věc novou.

„Občané tam mohou dát věci, které by jinak 
vyhodili, ale které zároveň ještě někdo může 
upotřebit. Další lidé si je pak vezmou a tím nám 
nepřibývá odpad, ale věci cirkulují, odtud ná-
zev Cirkula,“ upřesnil Mikuláš Múdry, projekto-“
vý manažer města.

„V  posledních letech se stává trendem za-
kládat podobná centra a nyní budou mít i obča-
né Slavičína možnost využívat služeb Cirkuly,“
uvedl starosta Tomáš Chmela. „Zároveň se jed-
ná o opatření, díky kterému se podaří předchá-
zet vzniku části odpadů na území Slavičína, což
má pro město jak ekologické, tak ekonomické
benefi ty.“

Cirkula se představuje a zve na otevření
A jak bude Cirkula prakticky fungovat? 
Pilotně se počítá s provozem během oteví-

racích hodin běžného sběrného dvora v  úte-
rý a čtvrtek ve 12–16 hodin. Naopak v sobotu 
Cirkula otevřena nebude. Pracovník sběrného 
dvora od dárce přijme předmět, provede rych-
lou evidenci a uloží na příslušné místo tak, aby 
bylo centrum přehledně organizováno. Na dru-
hé straně zájemce o užitečnou věc z Cirkuly si ji 
vezme, a to buď zcela bezplatně, či za symbo-
lickou částku, kdy vybraný výtěžek bude směřo-
vat zpět na služby pro občany.

Slavnostní otevření Cirkuly proběhne v sobo-
tu 17. září. Veřejnost může akci využít pro ná-
vštěvu Cirkuly, k prohlídce jejích prostor, vysta-
vených předmětů k odběru či dokonce k přine-
sení předmětů vlastních. 

Kromě otevření re-use centra se v tento den 
v areálu sběrného dvora uskuteční první slavi-
čínské Místní dny pro klima a energii. Bude se 
jednat o osvětovou akci s přednáškami a  vý-
stavami na  témata změny klimatu, energetic-
ké efektivity, obnovitelných zdrojů energie, vol-
by vhodného způsobu vytápění, ale i odolnos-
ti města vůči dopadům změny klimatu. Nebu-
de chybět ani hudební doprovod, občerstvení 
a program pro děti.

„Jsem rád, že vedení města patřičně vnímá
změny klimatu a snižování uhlíkové stopy de-
klarovalo přistoupením k Paktu starostů a pri-
mátorů pro klima a energii. V rámci Paktu také 
pořádáme letošní Dny pro klima a energii a těší-
me se na hojnou účast občanů, kteří by se chtě-
li o tématu dozvědět víc. Věřím, že si každý při-
jde na své, především v této době stále se zvy-
šujících cen energií a extrémního počasí,“ říká“
Mikuláš Múdry. Iva Šimoníková



4

Skoro 350 fotovoltaických panelů přibu-
de na  střechu hlavní slavičínské kotelny (K3)
na sídlišti Malé Pole v příštím roce. Město, pro-
vozovatel kotelny, tak chce ušetřit na vyrobené 
elektrické energii.

Elektřina z panelů bude sloužit pro spotřebu 

kotelny a částečně i domácností. Je to výrazně
levnější než nakupovat energii ze sítí. Kotelna je
vybavená moderními prvky, které umožňují vy-
tápění dřevní štěpkou pro obě slavičínská síd-
liště. Vytápění velké části Slavičína dřevní štěp-
kou umožní udržet příznivější ceny tepla, než by

Celkem čtyři veřejné budovy budou mít ještě 
letos nový ekologický prvek, u každé z nich totiž 
město vybuduje podzemní nádrž na dešťovou 
vodu. Cílem je neodvádět cenné srážky přímo 
do kanalizace, ale uchovat vodu ze střech pro 
potřeby zálivky veřejných prostranství a dalších 
ploch. 

Investici, která přesáhne 3 miliony korun si 
Slavičín může dovolit díky štědré podpoře ze 
zdrojů EU – konkrétně z  Operačního progra-
mu Životní prostředí, který z potřebné částky 
uhradí 2,5 milionu korun. Projekt podal odbor 
investic městského úřadu pod názvem Slavi-
čín – opatření pro hospodaření se srážkovou 
vodou – akumulace a s jeho realizací se počítá 
do konce letošního roku.

A  o  jaké lokality se přesněji jedná? V  prvé 
řadě jde o budovu radnice, kde je tradičně více 
zeleně včetně okrasného záhonu před Orlov-

Vážení občané, vzhledem k množícím se re-
akcím na povinnosti návštěvníků sběrných dvo-
rů, Vás chceme informovat, že mezi základní 
povinnosti osob využívajících služeb sběrných
dvorů patří:
 nahlásit se pracovníkovi obsluh zařízení.
Osoby předávající vybrané druhy odpadů jsou
povinni předložit platný občanský průkaz či
jiný doklad totožnosti.
 řídit se pokyny pracovníka obsluhy zaříze-
ní. Jiné činnosti než jím určené, nesmí prová-
dět. (citace z provozního řádu Sběrného dvo-
ra ve Slavičíně)

Výše citované patří mezi základní povinnos-
ti návštěvníků sběrných dvorů. V poslední době

Kotelnu na Malém Poli posílí solární panely, provoz bude levnější
tomu bylo u vytápění pouze plynem, navíc ne-
dávno nainstalovaná tepelná čerpadla v kombi-
naci s fotovoltaikou umožní letní provoz bez za-
pojení spalování biomasy.

Na tento trend reaguje projekt BTH s podpo-
rou města, na který obdrželo dotaci 2,5 milio-
nu korun od Státního fondu životního prostředí. 
Na střechu kotelny K3 tak bude příští rok insta-
lováno 346 ks fotovoltaických panelů o výkonu
130 kWp. V systému bude pro lepší využití vy-
robené energie instalováno i bateriové úložiště
Battery Box 100kW.

Město Slavičín do teplárny investuje tak, aby 
byla v  souladu s  nejmodernějšími úspornými
technologiemi. V posledních letech byl posta-
ven zastřešený sklad štěpky a také byla dokon-
čena výměna dvou kogeneračních jednotek.

Momentálně je hotová také konverze části 
objektu kotelny na moderní re-use centrum Cir-
kula, díky kterému se podaří předcházet vzni-
ku odpadů. Občané tam mohou dát věci, kte-
ré by jinak vyhodili, ale které zároveň ještě ně-
kdo může upotřebit. Další lidé si je pak vezmou
a  tím nám nepřibývá odpad, ale věci cirkulují.
Cirkula bude otevřena v sobotu 17. září. (tz)

Slavičín vstupuje do další etapy boje se suchem: 
pořídí podzemní nádrže na srážkovou vodu

nou. Další podzemní nádrž vznikne u městské
knihovny s cílem pokrýt zálivku v jejím bezpro-
středním okolí směrem ke  kruhovému objez-
du. Zajímavé řešení vznikne také na hlavní bu-
dově Základní školy Vlára, kde svedeme oka-
py ze střech do  podzemního potrubí. To po-
vede až na fotbalové hřiště u Zámeckého par-
ku, kde vzniknou dvě podzemní nádrže určené
opět k zálivce zelených ploch. Také kotelna K3
na Malém Poli (tedy známá výtopna na bioma-
su) se dočká užitečného nápadu. Ze zdejších
rozlehlých střech (které navíc zanedlouho po-
kryjí také fotovoltaické panely sloužící k výrobě
elektřiny) bude srážková vody svedena do pod-
zemní nádrže umístěné zhruba mezi komínem
a novým re-use centrem Cirkula. Z ní bude voda
vyvedena do veřejně přístupného zdroje s ko-
houtkem, ze kterého budou moci vodu odebírat
zahrádkáři z přilehlých zahrádek.

Současné extrémní sucho je pro všechny
alarmující pobídkou řešit všemi možnými způ-
soby zadržování vody v krajině. Ačkoliv klima-
tický trend nezvrátíme, logika i zdravý selský ro-
zum napoví, že jdeme správnou cestou. Slavi-
čín totiž neleží u žádného většího vodního toku
– ty na našem katastru, na střeše Bílých Kar-
pat, pramení. Veškerá voda, kterou zde máme,
pochází ze srážek, které v ideálním případě vsa-
kují do  podzemních vod. Pokud však dopad-
nou na  střechu či zpevněný povrch, ve  větši-
ně případů rychle odtečou do kanalizace a pryč 
do nejbližšího potoka. Cesta zasakování je pro-
to správným trendem, který chceme následo-
vat i nadále.

Jen pro úplnost lze uvést, že na bázi zasa-
kování dešťových vod je již na přelomu loňské-
ho a letošního roku zbudováno nové parkoviš-
tě pod zámkem a ještě letos by mělo další velké 
vsakovací parkoviště vzniknout v areálu Charity
Slavičín, který teď prochází velkou rekonstrukcí.

Tomáš Chmela

bylo odhaleno několik občanů Bohuslavic nad
Vláří, Petrůvky, Rokytnice, kterým není sběrný
dvůr ve Slavičíně určen.

Z tohoto důvodu jsou tato pravidla vyžadová-
na důkladněji než dříve.

Tímto opatřením se zároveň snažíme zabrá-
nit zpoplatnění odkládání odpadů ve sběrných
dvorech, vzhledem k postupnému zpřísňování 
legislativních nároků na nakládání s odpady. Je
nám jasné, že mnohým z vás to připadá obtě-
žující, pro nás to taky není příjemné, ale bohužel
je to nutné. Není v našem zájmu chtít po Vás
něco navíc, pouze to nejnutnější. Děkujeme za
pochopení. 

Služby města Slavičín a odbor ŽPSM

Na sběrný dvůr s dokladem totožnosti Sběrný dvůr Malé Pole
bude od  1. září opět v  provozu, a  to úte-
rý a  čtvrtky od 12 do 16 hodin a v sobotu 
od 8 do 12 hodin.
Re-use centrum Cirkula bude otevřeno
v úterý a čtvrtky v době provozu sběrného 
dvora, a to od 12 do 16 hodin.

Objednávky 
do městské pálenice
Od 19. 9. 2022 přijímáme objednávky do 
Městské pálenice Hrádek.
Telefon 732 239 902.
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Svoz tříděného odpadu
Papír (modré pytle) 14. 9.
Plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 26. 9.
Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)
5. 9., 19. 9.

Podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuji, že volby do  Zastupitelstva města 
Slavičín se uskuteční:
v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin 
do 14:00 hodin.

Místem konání voleb 
 ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v  přízemí Základní 
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121, Sla-
vičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: v ulici Cihlářská, Horní náměstí, Jasmíno-
vá, K Parku, Komenského, Krátká, Květná, Lu-
hačovská, Misárkova, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nad Cihelnou, náměstí Mezi Šenky, Pod Lesem, 
Pod Střelnicí, Pod Vrškem, Sedlářská, Staro-
městská, Ševcovská, Tržní, U Mlýna, Žižkovská

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radni-

ce, Osvobození 25, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 

pobytu: v  ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály, 
K Loukám, K Nábřeží, L. Výducha, Mladotická, 
Mladotické nábřeží, Nad Výpustou, Příčná, Spo-
jovací, Středová, Úvoz, Zámečnická,

K Hájenkám – v domech č. p. 311 – 318, 322 
– 334, 573, 575, 788, 811– 816, 

K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 321, 352, 
391 – 393,

Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 33, 230, 
Školní – v domech č. p. 116, 262, 276, 290, 

305, 403, 569 – 571, 574

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v  přízemí budovy Zá-

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Slavičín
kladní školy Slavičín-Vlára, K Hájenkám 354,
Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: v ulici Javorová I, Javorová II, Na Zastáv-
ce, Nad Ovčírnou, Pod Kaštany, U Rybníka,

K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346, 355
– 358, 390, 567

K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 377 – 389,
885, 886, 912

Školní – v domech č. p. 564 – 566

 ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v  přízemí Domu dětí 

a mládeže, Osvobození 296, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu: v ulici Luční, Obchodní, U Zahrádek,
Osvobození – v domech č. p. 41 – 43, 224,

226, 236 – 238, 251, 252, 255 – 257, 260, 261,
265 – 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295,
303, 335, 353, 367, 369,400, 402, 471, 531, 532,
534, 535, 591, 624, 903, 908

Dlouhá – v domech č. p. 300, 587, 588, 590,
592, 688, 689, 824, 880, 888

 ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí Zá-

kladní školy Slavičín – Malé Pole, Osvoboze-
ní 8, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: v ulici Družstevní, Okružní,

Dlouhá – v domech č. p. 625 – 651, 673 –
676, 783 – 786 

 ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v  tělocvičně v přízemí 

Základní školy Slavičín, Hrádek na  Vlárské
dráze, Družstevní I č. p. 76, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v místní části Slavičín – Hrádek na Vlár-
ské dráze

 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy

v Divnicích č. p. 79
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu v místní části Slavičín-Divnice

 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Domě spolků, Nevšo-

vá 16
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu v místní části Slavičín-Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy

prokáže svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky, popřípadě státní občanství stá-
tu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky.

Totožnost a  státní občanství prokáže vo-
lič platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České repub-
liky, jde-li o  cizince, průkazem o  povolení 
k pobytu nebo potvrzením o přechodném po-
bytu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hlasování umož-
něno.

2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem ko-
nání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.

3. Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do  prostoru pro úpravu hlasovacích líst-
ků, jinak mu okrsková volební komise hlasová-
ní neumožní.

4. K zachování pořádku a důstojného průbě-
hu hlasování v místnosti pro hlasování je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

Mgr. Tomáš Chmela, starosta

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-
mocí různých kreativních technik.
Každé úterý v 16:00 hodin
v HORÁKOVĚ VILE – první podlaží, informa-
ce na tel. 777 913 782 a na facebooku: Dílna
inspirace Slavičín
Plán aktivit na září: pletení z papíru

Sál Sokolovny nyní zdobí celkem
300 židlí a 40 stolů podle doporučení 
odborného architekta. Cílem je zís-

kat interiér vysoké kvality i příjemný uživatelský 
komfort. Nový nábytek je zhotoven z bukového 
dřeva, židle jsou navíc polstrované a také lehké 
a stohovatelné, což uvítají především pořadate-
lé kulturních akcí v Sokolovně.

Nákup nového nábytku vyšel na  zhruba 
750 000 korun vč. DPH, přičemž zhruba 25 % 
z této částky uhradilo Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí díky ocenění města Slavičín v sou-
těži Obec přátelská rodině a  seniorům, kde 
jsme obdrželi cenné 2. místo v kategorii men-
ších měst. (red)

NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2022

Dokončení obnovy středu Nevšové, průtah
Hrádkem, chodník na ul. Komenského a  také
dokončení obnovy prostoru Mezi Šenky, to jsou
čtyři dopravní stavby, které v  tomto pololetí 
město řeší. Zatímco Nevšová již má po něko-
lika letech stavební činnosti hotový celý střed,
v Hrádku se zatím celá rozsáhlá investiční akce
rozjíždí.

Začátek revitalizace průtahu se odehrá-
vá na  autobusových zastávkách. Novinkou
v Hrádku bude například chodník, který povede
od divnické křižovatky k odbočce na Výletiště –
odstraníme tak velmi nebezpečný úsek. V pře-

Nově opravená Sokolovna 
dostala nový nábytek

Ve Slavičíně běží čtyři dopravní stavby
stavbě je také poslední neopravená část pro-
storu Mezi Šenky. Pozitivem celé opravy je, že
dojde k rozšíření zeleného pásu, v němž bude
kompletně obnovena výsadba. Také bude za-
chován počet parkovacích míst. 

Další investicí v  dopravě má být chodník 
od nemocnice k odbočce do ul. Květná. V těch-
to místech došlo v minulých týdnech ke kom-
pletní obnově vodovodu. (red)
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Od 1. srpna je novým ředitelem ZŠ Vlára, nej-
větší slavičínské školy, PaedDr.  Pavel Macek.
Ačkoliv budova vypadá bez žáků zvláštně tichá
a prázdná, na schodech je ruch, uklízečky čistí 
vše zdánlivě čisté ještě jednou a ani ředitel Ma-
cek nemá chvilku volnou.

Jak se Vám zatím zvyká na  ředitelskou
kancelář?

Dobře, ale všechno teprve poznávám. Teď 
jsem tady dva týdny (rozhovor byl pořízen v po-
lovině srpna, pozn. red.), a  to je málo na  to,
abych Vám řekl vše do detailů. 

Čím jste začal a co jste ty dva týdny řešil?
Hlavně provozní věci, procházel jsem si škol-

ní majetek, staré smlouvy a  podobně. Také
jsem se zabýval technickým stavem budov
a vzhledem k tomu, že ceny energií vystoupa-

ly do závratných výšin, řešil jsem s městem vý-
měnu termohlavic na topení. Město nám vyšlo
vstříc a část této investice uhradí. Dál bylo po-
třeba prohlédnout okna, aby teplo neunikalo
zbytečně pryč. Také jsem se potkal s částí za-
městnanců, a to s těmi nepedagogickými.

S učiteli jste se neviděl?
Ale ano, jenže pouze na  společné poradě. 

Rád bych mluvil ale během září s každým in-
dividuálně, zeptal se ho, zda je spokojený, jaké
má projekty a v čem by se chtěl rozvíjet. Vím, že
lidé tu jsou kvalitní, ale musím je teprve poznat.
Záleží mi na nich, vždyť tvoří celou školu, jejího
ducha. Chtěl bych v nich posílit hrdost na ško-
lu. A  to samozřejmě nemluvím jen o pedago-
zích, ale i o nepedagogických pracovnících. Na-
darmo se neříká „spokojený zaměstnanec, kva-
litní práce“. Je to všechno o lidech.

Je to pro Vás důležité, pracovat s nimi tak-
to osobně?

Dokonce bych řekl, že to je klíčové. Mezi pri-
ority, které řadím nejvýš, patří právě komunika-
ce, spolupráce a partnerství. A  to nejen smě-
rem k učitelům, ale i směrem k žákům, rodičům
či zřizovateli.

Škola je vyhlášená dlouhou sportovní tradi-
cí. Hodláte na ni navázat?

Ano, to je další z mých priorit. Celkově bych 
řekl, že chci navázat na úspěšnou práci mého
předchůdce. Škola má dostatek sportovišť,
vlastní tělocvičnu, venkovní hřiště a  v  nepo-
slední řadě šikovné tělocvikáře. Už se těším,
až  se zase bude konat Valašská sportovní liga,
kterou teď přerušil covid (soutěž základních
škol, pozn. red).

Máte obavy z covidu?

Řeší topení, poznává personál, ale chce posílit hlavně hrdost 
na školu. Nový ředitel Pavel Macek má velké cíle

Myslím, že to nejtěžší si všichni odedřeli prv-
ní rok, kdy covid řádil. Za pochodu se učili pra-
covat v online hodinách, ať už jde o učitele či
žáky. Teď už celkově tušíme, co čekat, v přípa-
dě, že by došlo na nejhorší.

Plánujete nějaké změny na začátku roku?
Zvažoval jsem to, ale zatím ne. Změny si po-

nechám na dobu, až do chodu školy lépe na-
hlédnu. Někdy je méně spíš více. 

Můžete mi prozradit ty priority, které ve ve-
dení máte?

Jistě. Za prvé bych rád vytvořil prostředí vzá-
jemné důvěry a  spolupráce mezi pedagogy, 
žáky, rodiči a učiteli. Za druhé bych chtěl sdílet 
společné cíle a hodnoty v pedagogickém sbo-
ru, ze kterého hodlám vytvořit tým, jenž táh-
ne za  jeden provaz. Další prioritou je rozvíje-
ní sportovních dovedností žáků, kladení důra-
zu na výuku cizích jazyků či na digitalizaci ško-
ly. Také bych rád, jak jsem říkal, posílil hrdost
na školu. Zastávám i koncept otevřené ředitel-
ny, tedy to, že za mnou může kdokoliv kdyko-
liv přijít.

Myslíte žáka?
Ano, ale i jeho rodiče či mé kolegy. Komuni-

kace s nimi je pro mě základ.
A těšíte se na začátek školního roku?
Ovšem že ano. Připomenu však, že škola je

bezpochyby složitý systém vzájemně prováza-
ných prvků, v němž nelze dosáhnout dokona-
losti. Já se pokusím přispět k tomu, abychom 
takovému stavu dosáhli. Vše ale budu teprve
poznávat, tak ode mě nečekejte silná prohláše-
ní teď v srpnu. To bych nebyl já.

Tak ať se Vám daří. Děkuji za rozhovor.
Iva Šimoníková

Po  dvou měsících odpočinku, relaxace 
a užívání prázdnin se v  září opět ozve škol-
ní zvonění a všichni společně přivítáme nový 
školní rok 2022/2023. Slavnostní zahájení 
proběhne ve  čtvrtek 1. září 2022 v 7.45 ho-
din v jednotlivých třídách, kde bude připraven 
program prvního školního dne s třídními uči-
teli. 

Celkem zasedne do  školních lavic 516
žáků, z toho 47 prvňáčků. Na ně se obzvláš-
tě těšíme. Jejich třídní paní učitelky je přivíta-
jí společně s rodiči v prvních třídách ve stejný 
čas jako ostatní žáky. Přejeme jim, aby byl je-
jich první den ve škole spojen s co nejpříjem-
nějšími zážitky. Aby vykročili jistým krokem 
na  cestu za  poznáním a  vzděláváním. Děti 
1. – 4. tříd si s sebou vezmou přezůvky, prv-
ňáčci přijdou s aktovkami.

Rodiče žáků dostanou od  třídních učitelů
podrobné informaci o nástupu do školy a or-

ganizaci prvních školních dnů v aplikace Edu 
Page a  prostřednictvím školních webových
stránek www.zsslavicin.cz. Rodičům prvňáč-
ků budou potřebné informace zaslány emai-
lem.

Dovolte mi, abych k příležitosti zahájení no-
vého školního roku popřál žákům, aby je jejich
touha po vzdělání provázela celý život a aby
učení bylo pro ně hrou plnou hezkých vzpo-
mínek. Rodičům i všem zaměstnancům školy 
přeji slunečný podzim, klidný školní rok, a pře-
devším pevné zdraví. Těším se na nový škol-
ní rok, na výuku i na všechny akce, které k ní 
patří. 

Vedení školy také věří v  úspěšnou spolu-
práci nejenom s žáky, jejich rodiči i zaměst-
nanci, ale také se zřizovatelem. Bez jeho při-
spění a podpory by nebyla naše škola tako-
vou, jakou v současné době je.

PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy

Zahájení školního roku 2022/2023 
v ZŠ Slavičín-Vlára

Prázdniny utekly 
jako voda, děti i  uči-
telé si během nich do-
přáli zasloužený od-
počinek a  načerpali 

síly. Nový školní rok 2022/2023 nám však 
opět klepe na dveře a ve  čtvrtek 1. září se 
v  8:00 hodin sejdeme v  budově ZŠ Malé 
Pole.

Letos otevřeme 7 tříd a přivítáme 19 prv-
ňáčků. Na  ně se již těší paní učitelka 
Mgr.  Barbora Chovančíková s  paní vycho-
vatelkou Laďkou Knoppovou. Prvňáčci i se 
svými rodiči budou očekáváni před školou, 
kde se pro ně uskuteční již tradiční slavnost-
ní zahájení. Všem přejeme úspěšný začátek 
nového školního roku a  hodně radosti při 
každodenním setkávání se spolužáky a pe-
dagogy.

Mgr. Hana Nepovímová

Začátek školního 
roku na ZŠ Malé Pole



 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Zprávičky z Domečku pro děti

Dva měsíce prázdnin skončily, určitě byly tím 
správným časem pro odpočinek a  věřím, že 
nový školní rok zahájíme společně i s prezenč-
ní výukou, která bude trvat co nejdéle. Vedení 
školy přeje všem žákům vykročení tou správ-
nou nohou, hodně pracovního elánu a zodpo-
vědného přístupu ke studiu i svému zdraví.

Letošní prázdniny byly opět ve  zname-
ní oprav a nákupů, tentokrát digitálních učeb-
ních pomůcek na  rozvoj informatického myš-
lení žáků hrazených z Národního plánu obno-

vy. Na základě rozhodnutí MŠMT jsme obdrželi
dotaci ve výši celkem 333 000 Kč.

Škola bude také pokračovat v projektové čin-
nosti, zejména v projektu IKAP II, podali jsme
novou žádost na pokračování Šablon III, dále
od září bude na naší škole působit tzv. „létající 
lektor“ AJ a FJ až z dalekého ostrova Réunion,
kdy se budeme s jeho službami postupně stří-
dat s Gymnáziem Lesní čtvrť, Otrokovice a ZŠ
Kvítková ve Zlíně. Pro žáky 3. ročníků připravu-
jeme rovněž zážitkový kurz podnikání a  krea-

tivity ve spolupráci s Technologickým inovač-
ním centrem ve Zlíně. Zapojili jsme se znovu 
i do soutěže Soft Skills o mistra ČR ve zručnos-
ti obrábění a frézování.

Školní rok 2022/2023 bude zahájen na obou
pracovištích GJP a SOŠ Slavičín 1. září 2022
v kmenových učebnách. Podrobnější informa-
ce k zahájení školního roku jsou pro žáky a je-
jich rodiče vloženy na webových stránkách i in-
tranetu školy. Závěrem bych chtěla všem po-
přát úspěšný nejenom start, ale celý školní rok
prožitý hlavně ve zdraví.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Letní prázdninová dobrodružství 
jsou již za námi. Letos si musíme 

přiznat, že nám sluníčko přálo a my si opravdu 
užili prázdniny, jak se patří.

Na září se ale určitě všechny děti také těší, 
protože se opět uvidí se svými kamarády, paní-
mi učitelkami a opět zasednou do školních la-
vic. 

My v Domě dětí, interní i externí pracovníci, 
se už nemůžeme dočkat, až se opět otevřou 
dveře zájmových kroužků pro nastávající rok. 
Dětem jsme nabídli 62 zájmových aktivit. V na-
bídce naleznou i zcela nové kroužky, jako třeba 
– Hra na kytaru pro začátečníky i pokročilé, An-
gličtina s hudební a výtvarnou tematikou, Ang-
ličtina s detektivní zápletkou, Folklórní kroužek, 
Turistika a pro předškolní děti velmi dotazova-
né Lego Duplo.

Pojďme se ale ještě malinko poohlédnout 
za prázdninovými aktivitami.

Letošní prázdniny byly opravdu nabité akti-

vitami a my můžeme říct, že Domeček někdy
praskal ve švech, ale k naší radosti vše vyšlo
dle plánu a naše zařízení v průběhu prázdnin
zrekreovalo prostřednictvím 15 prázdninových
aktivit 385 dětí ze Slavičína a okolí.

Jistě vás napadne, jak mohlo být 15 táborů
a prázdniny měly jen 4 týdny. Ano některé týd-
ny byly nabité a měly i 3 tábory plně obsazené.

Samozřejmě, bez skvělých táborových ve-
doucích by to nešlo, obrovský dík patří – Míši
Rakové, Elišce Zálešákové, Elišce Fojtíkové,
Markétce Kovářové, Adélce Machů, Domči Šte-
faníkové, Sabči Štefaníkové, Nikči Žallmanové,
Denisce Žallmanové, Adamu Fojtíkovi, Lubince
Hovězákové, Kačce Fojtíkové, Kačce Škubníko-
vé a Marušce Martínkové.

Tito táboroví vedoucí se táborů ujali skvěle,
přišli vždy s úsměvem, děti brali jako kamarády
a bylo vidět, že vedení nepovažovali jen za při-
výdělek, ale hlavně je to s dětmi moc bavilo a to
je při naší práci velmi důležité. Ještě jednou

vám všem velké díky.
Samozřejmě jsou všechny zážitky zdoku-

mentovány a vy si můžete prohlédnout táboro-
vou fotogalerii DDM Slavičín na odkaze: https://
slavicinddm.rajce.idnes.cz/.

Nabídku i přihlášky na zájmovou činnost pro
nový školní rok naleznete na webových strán-
kách DDM Slavičín. Jen připomínáme: přihláše-
ní na zájmovou činnost je online.
Info: přihlášky - https://ddmslavicin.iddm.cz, 
E-mail info@ddmslavicin.cz,
tel: 577 341 921, 604 155 312.

A jaké aktivity nás čekají v září:
 3. 9. 2022 Pohádkový park
 3. 10. 2022 začátek školního roku pro zá-
jmové aktivity 2022 – 2023 

My v Domečku se již moc těšíme na své kli-
enty, především děti na  našich pravidelných 
i  nepravidelných aktivitách ve  školním roce 
2022 – 2023 a dětem přejeme radostný začá-
tek školního roku.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín
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Vzpomínáme

Dne 15. září 2022 vzpomeneme 
nedožitých 100 let 

pana Karla ŠPALKA
ý

a dne 30. července jsme vzpomněli 13 let 
od jeho úmrtí. Stále vzpomínají dcery 

Liba, Lida a syn Karel s rodinami.

Dne 11. září 2022 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan
Jan GRESCHNER z Lipové.

S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Dne 21. září 2022 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan

Josef HRBÁČEK
y

 ze Slavičína. S láskouK
a úctou stále vzpomíná 

zarmoucená rodina.

Dne 3. září 2022 uplyne 30 let od úmr-
tí pana Jaromíra ŽÁČKA

p yp y
 a dne 9. října 

2022 si připomeneme 10 let od úmrtí paní 
Amálie ŽÁČKOVÉ

p pp
, oba ze Slavičína. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S lás-
kou a úctou vzpomínají dcera Jana s rodi-

nou a syn Jaromír.

Dne 14. září 2022 si připomeneme
15. výročí úmrtí pana 

Jaromíra KOVAŘÍKA
ý

, který by se letos
dožil 85 let. S láskou stále vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. září 2022 uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Michal ŠOPÍK. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-
nou maminka a sestra Petra s rodinou.

Dne 29. září 2022 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí manželky, 

maminky, babičky, paní 
Jiřiny BARTOŠOVÉ

y y py p
. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, 
synové a dcera s rodinami.

Dne 2. září 2022 vzpomínáme na
1. smutné výročí úmrtí milovaného 

manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, 
pana Josefa TOMEČKA z Petrůvky. 

Za život naplněný láskou a prací k rodině 
děkují manželka, děti, vnuci a rodina 

Kozubíkova. Zůstáváš stále
v našich vzpomínkách.

Poděkování
Děkujeme zdravotním sestřičkám a všem 
pečovatelkám z Charity Slavičín za dvou-

letou pomoc při péči o pana
Jaroslava Zemánka.
Rodina Zemánkova

NAROZENÍ – ČERVENEC
Matúš a Lucie Bubeníkovi – syn Bruno
Jiří a Martina Tkadlecovi – syn Eduard
Radoslav a  Michaela Málkovi – dcera
Anežka
Karel a Simona Ptáčkovi – syn David
Pavel a Věra Skopalovi – syn Pavel
Tomáš a Adéla Kulíškovi – dcera Elena
Robert Macků a Monika Lišková – dce-
ra Eliška
Petr a Lenka Slobodovi – syn Matěj

SŇATKY – ČERVENEC
Václav Matějka a Sára Vítková
Petr Procházka a Denisa Barcuchová
Martin Frait a Augustina Schillerová
Jakub Urubek a Markéta Bobálová

ÚMRTÍ
 1. 7. 2022 Vincenc Hlaďo, 78 let, 
  Slavičín
 10. 7. 2022 Jaroslav Zemánek, 94 let, 
  Hrádek
 17. 7. 2022 Lidmila Šebáková, 91 let,
  Bohuslavice
 25. 7. 2022 Josef Kovařík, 87 let,
  Bohuslavice
 28. 7. 2022 Bronislav Brlica, 52 let,
  Slavičín
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.

Společenská kronika
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Nemohli byste podobných článků psát více? 
Ptají se nás občané...Tak bych asi začal, ovšem
jen abych napodobil tón redakční rady zpra-
vodaje, která je navíc v  našem městě ofi ciál-
ně uznanou komisí rady města. Ovšem nezačí-
nám tak, protože tón pamfl etu, který byl otištěn
v  červencovém čísle zpravodaje vedle článku
zastupitele města dr. Dulíka je takovou neho-
rázností, že obdobu pro ni lze hledat jen velmi 
těžko, pokud se vůbec nějaká někdy někde ob-
jevila. Citace ze zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový
zákon) je natolik manipulativní, že to komuko-
li, kdo tento zákon aspoň jednou četl, musí být
jasné tzv. „na  první dobrou“. Slova jako „opo-
zice“, „opoziční“ apod. se v  textu zákona vů-
bec nevyskytují. Dovolím si tedy přesnou cita-
ci pasáže, kterou se váženému čtenáři redakční 
rada snažila podsunout svou politickou pozici.

§ 4a
Sdělení v periodickém tisku územního samo-

správného celku
Vydavatel periodického tisku územního sa-

mosprávného celku je povinen poskytovat ob-
jektivní a vyvážené informace o územním sa-
mosprávném celku a  poskytnout přiměřený
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje
názory členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územního
samosprávného celku.

Reakce na článek redakční rady zpravodaje „Co říká tiskový zákon?“
Zákon jasně dává prostor zastupitelům měs-

ta, aby informovali občany o  tom, co považují 
za aktuální, důležité, zásadní v místní komuni-
tě. Redakční rada Slavičínského zpravodaje to 
ostentativně prohlašuje za něco nežádoucího, 
přebytečného, obecně nechtěného. Pravda je 
jen jedna a ostatní je zlo. A odkazy na technic-
ké aspekty věci jsou více než směšné. Pokud 
je sazba zpravodaje rozpracována před uzávěr-
kou, je to problém redakční rady.

Poukazovat na  to, že články jsou dodává-
ny na  poslední chvíli, je pouze upozorněním 
na  vlastní neschopnost. Pokud redakce po-
třebuje na  přípravu vydání měsíc, má stano-
vit uzávěrku měsíc před vydáním, nikoli naříkat 
nad „dodáním článků na poslední chvíli“. Pro-
blém by ale pak byl zcela běžně vydávat člán-
ky s fotkami starosty u událostí, které se ode-
hrály před několika dny... Co vlastně zahrnuje 
kategorie „tyto články“? Mají to snad být člán-
ky o něčem jiném, než jak naše město skvěle
prosperuje, kolik nových poeziomatů jsme zří-
dili za  peníze i  jiných než místních daňových 
poplatníků, kolik nových cyklostezek je na ob-
zoru? Kde jsou informace o tom, co mají dělat 
občané v aktuální době plné nejistot, kdy ceny 
potravin, energií, natož pak takových luxus-
ních položek jako vlastní bydlení, rostou poma-
lu exponenciální řadou? O co jiného se má sta-

rat tzv. vedení města, jak sami sebe rádi titulu-
jí uvolnění členové rady, než jak pomoci svým
občanům s  aktuálními nejpalčivějšími problé-
my? Ano, své články zasíláme redakci ne zce-
la nezáměrně těsně před uzávěrkou. Ano, ne-
stihneme-li to o pár hodin, je článek automatic-
ky odmítnut z důvodu vyčerpání kapacity (např.
v čísle, které má o několik stran méně, než čís-
lo následující). A ano, reakce starosty, pokud ji 
stihne napsat, dostane v nadcházejícím vydání 
prostor bez jakýchkoli technických potíží, byť je
srovnatelně dlouhá jako samotný článek, a re-
dakční rada s tím žádný technický problém ku-
podivu nemá... 

Za povšimnutí ovšem stojí fakt, že na rozdíl
od všech výborů zastupitelstva a komisí rady, 
jediná redakční rada Slavičínského zpravodaje
byla obsazena za politického zájmu, tedy bez
možnosti delegace reprezentantů mimo rad-
ní koalice. Podle toho také obsah zejména prv-
ních stran zpravodaje od konce roku 2018 vy-
padá a doufejme, že tento fakt slavičínský vo-
lič na samém konci léta zohlední při svém hla-
sování.

S úctou a pozdravem všem občanům 
Slavičína zastupitel Vojtěch Straka

(Článek byl zaslán jednu minutu před koncem 
srpnové uzávěrky, pozn. red.)
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V  jednotlivých číslech Slavičínského zpra-
vodaje se čtenáři seznamují s osobnostmi na-
šeho města. Občané, zejména mladé genera-
ce, by měli znát historii svého města, své ko-
řeny a lidi, kteří v něm žili a stále žijí, kteří dáva-
li a dávají společnosti, svému okolí, svým bliž-
ním něco navíc, např. v oblasti kultury, sportu…

Když jsem přemýšlela nad osobností z minu-
losti, která mě zaujala nejvíce, vzpomněla jsem 
si na pana učitele Karla Vystrčila. On, úspěš-
ný, pohledný, oblíbený učitel, položil za  nás
a za naši budoucnost svůj mladý život. Je něco
víc než položit život za druhé?

Nenápadně jsem ve  svém okolí zjišťovala, 
zda se ví, kdo byl Karel Vystrčil. Odpověď vět-
šinou zněla, že máme ve  Slavičíně ulici Kar-
la Vystrčila. Jen krčení ramen však provázelo 
otázku, kdo to byl. Proto jsem se rozhodla něco 
o něm napsat.

V  různých publikacích, školních kronikách, 
brožuře o Sokolu jsem si našla články o panu 
učiteli Karlu Vystrčilovi. Většinou se v nich opa-
kují jen základní údaje o  jeho životě. Chtěla
jsem se však dozvědět víc. Kdo jiný by o něm 
mohl poskytnout víc informací než jeho nej-
bližší příbuzní? Podařilo se mi získat kontakt 
na  jeho vnuka Karla Absolona. Jemu vděčím
za to, že se v knížce mohu podělit o informace 
ze života jeho dědečka Karla.

Dostaly se mi do  rukou i  různé dokumenty
a alba s  fotografi emi. Mohla jsem tak skrom-
ně a alespoň částečně poskládat mozaiku jeho 
krátkého života a  napsat knížku. Jejím pro-
střednictvím pak seznámit čtenáře s příběhem 
pana učitele.

Ani jsem si neuvědomila, jak správný a pří-
hodný je čas na jeho připomenutí. Pohleďte jen
na tato data!
80 let od smrti Karla Vystrčila – 15. 7. 1942
110 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol 
ve Slavičíně – únor 1912
160 let od  založení těl. organizace Sokol 
v českých zemích Tyršem a Fügnerem – 1862
95 let od otevření Sokolovny ve Slavičíně – 

25. 8. 1927 (1. 5. 1927 byl položen základní ká-
men)
 100 let od otevření Měšťanské školy ve Sla-
vičíně – 1. 9. 1922 (dnešní nemocnice)
 70 let od otevření nové školy ve Slavičíně –
6. 12.1952

Jen krátce z jeho života:
Karel Vystrčil se narodil 23. srpna 1906 v Dol-

ních Dubňanech. Navštěvoval Měšťanskou ško-
lu v  Moravském Krumlově a  učitelský ústav 
v  Příboru. Jako učitel začínal na  národní ško-
le v Částkově, potom v Rudimově a od  r. 1928
ve Slavičíně, nejdříve na smíšené obecné škole
a od roku 1933 jako odborný učitel na Měšťan-
ské škole ve Slavičíně. 

Byl všestranně činný i mimo školu, především
v Sokole, jemuž věnoval všechen svůj volný čas.
Ve Slavičíně cvičil žáky, dorost i muže. Sám se
zúčastňoval tělovýchovných podniků i  jako zá-
vodník. Hrával v  hudebním kroužku, pracoval
v  divadelním souboru Sokola a  jako dovedný 
kreslíř pořizoval plakáty a dekorace na divadel-
ní představení.

Od roku 1932 až do zastavení činnosti Soko-
la německými okupanty zastával funkci náčelní-
ka sokolské jednoty ve Slavičíně. Pro svou zdat-
nost a pracovní spolehlivost také funkci náčelní-
ka IV. Okrsku sokolské župy J. Á. Komenského
v Uherském Brodě.

V září 1938 v době ohrožení republiky nastou-
pil při mobilizaci vojenskou službu v  hodnos-
ti nadporučíka, poté se vrátil do civilního života
učitele a aktivního cvičitele. Po vzniku Protekto-
rátu se ihned zapojil do ilegální činnosti v Obra-
ně národa ve  Slavičíně a  Valašských Klobou-
kách. Dne 29. září 1941 byl ihned po vyhlášení 
stanného práva nastupujícím říšským protekto-
rem R. Heydrichem zatčen. Gestapo jej odvezlo
přímo ze školy do věznice v Uherském Hradišti
a po měsíci do Kounicových kolejí v Brně.

Počátkem ledna 1942 byl deportován do kon-
centračního tábora Mauthausen v Horních Ra-
kousích, kde na 16. persekučním bloku prošel
peklem tělesného a duševního utrpení. Mezi tisí-
ci jiných se stal obětí rozpoutaného teroru heyd-

richiády a zahynul 15. července 1942. Po osvo-
bození byl „in memoriam“ jmenován ředitelem
školy, kde působil. Byl mu byl udělen Čsl. váleč-
ný kříž 1939 „in memoriam“ v uznání bojových
zásluh, které získal v boji za osvobození repub-
liky československé z nepřátelského obsazení.
za statečnost a zásluhy v boji o národní osvo-
bození.

Dne 25. února 2022 byla v prostorách slavi-
čínské radnice otevřena výstava soch zlínské-
ho sochaře Radima Hankeho pod názvem Pří-
běhy bílé. (R. Hanke je autorem pomníku J. A.
Bati ve Zlíně, sochy Emila Zátopka na zlínském
stadionu a  dalších.) Protože text mé knížky 
byl v tu dobu téměř hotov, okamžitý nápad byl
na světě. Pan Hanke podle předložených foto-
grafi í vytvořil bustu Karla Vystrčila, která bude
zanedlouho umístěna ve vchodu Sokolovny.

Z  publikace „Daň krve moravskoslezských
škol 1939–1945“, která byla vydána k  uctě-
ní památky zahynuvších učitelů a  profesorů 
v době okupace, jsem se dozvěděla o památ-
níku, který připomíná 587 popravených učite-

Připomeňme si statečného Karla Vystrčila

KarKaKarKarKarKarel el VVyVyVysVyV trčt čil – náčeáčeáčeáčáčáčelnílnínílníík Sk Sk Sk Sokookookookolalalala
ManManM želželé Ié Irenrenrena aa  KaKaK relrele  Vy Vystrstrčilloviovi (1 (1(1937937))
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lů země moravskoslezské. Památník je v sou-
časné době umístěn v přízemí budovy Nejvyš-
šího správního soudu v Brně. Je to velká žulová 
deska se jmény popravených učitelů (tedy i se 
jménem Karla Vystrčila) a s mottem: Nezraďte
ideály, za něž obětovali své životy. Zvolila jsem
toto motto i do názvu mé knížky.

Z ní se tak čtenáři mohou dozvědět, kdo se 
skrývá za  ulicí Zatloukalovou v  Luhačovicích, 
za ulicí L. Košuta ve Zlíně, za ulicemi Luhanova 
či Rychtalíkova v Uherském Brodě. Jsou to ná-
zvy ulic podle jmen dalších umučených učitelů
z našeho okolí.

Letos v  červenci publikace Karel Vystrčil 
1906–1942 aneb „Nezraďte ideály, za něž obě-
tovali své životy“, byla dokončena a vydána.

JUDr. Marie Macková

„Ahoj teto...“ – „Já se tak těším...“ – „Pojede-
me někam na výlet?“

Takto nám začal víkend na hasičárně....
V  sobotu ráno jsme se sešli na  hasičár-

ně a zahájili víkendový pobyt mladých hasičů. 
Po ubytování jsme si odsouhlasili naše hasič-
ská pravidla a mohli jsme se vrhnout na super
akci.

Mezitím, co naši malí hasiči motali hadice 
a šrubovali koš na savici, my dospělí jsme uva-
řili, jak řekli naši malí hasiči, nejlepší nudličko-
vou polévku a nejlepší maso s  rýží a okurko-
vým salátem... A to si opravdu snad každý při-
šel přidat...

Po obědě jsme jeli vzhůru zážitkům...
V Návojné nás čekala super soutěž, kde jsme 

jako jeden tým obsadili 5. místo. Protože nás
bylo víc, spojili jsme se s mladými hasiči z Byl-
nice a vytvořili další skvělý tým a obsadili tak 
krásné 2. místo.

Po  skvělém výsledku našim dětem vyhlád-
lo, a  jak je to zvykem, párek v  rohlíku nesmí 
na soutěži chybět...

Jakmile byly děti syté, odběhly si soutěžní 
úkoly, za které na konci dostaly sladkou odmě-
nu v podobě ledňáčků, malinovky a dalších věc-
ných cen. No a samozřejmě medaile na  krku 
každého z dětí udělala tu největší radost.

To ale děti netušily, že se po povelu „všich-
ni do plavek“ rozjede ta nejlepší část sobotního 
dne... Pěnová párty... Radost v očích dětí oprav-
du nejde popsat.

Plní zážitků jsme se rozloučili s pořadatelem 
celé návojské akce Rosťou Vaňkem a  jeho tý-
mem a odjížděli zpět na hasičárnu.

Tam naše vzorně dětičky hupsly do sprchy 
a čekalo nás opékání slíbených špekáčků.

A jak to u našich mladých hasičů je zvykem, 
hned po večeři táhli z garáží savice, koš, hadi-
ce a proudnice a před hasičárnou trénovali je-
jich útok... Tentokrát sice bez vody, ale s nad-
šením a elánem.

Ve 21.30 jsme nevěděli, že máme na hasi-
čárně nějaké dítě. Všechny děti krásně a spo-
kojeně spinkaly. A  tak jsme my dospělí mohli
zhodnotit celý den s našimi dětmi. A teda co si 
budeme povídat... Konečně jsme si mohli sed-
nout a v klidu se připravit na další den...

Soutěž, přespání na hasičárně i spousta zábavy aneb zážitky malých hasičů

V  neděli v  7.15 zněl hasičárnou poplach
(každodenní zkouška) a  bez jakýchkoliv pro-
testů seběhli všichni hasiči schodiště a  v py-
žamkách, ve vedení Kuby už obíhali hasičárnu...
Samozřejmě i  rozcvička venku nesměla chy-
bět.

Po vydatné snídani se děti přesunuly do ved-
lejší stanice k profesionálním hasičům, kde je
celé dopoledne čekalo mnoho ukázek. Každé
z dětí si zkusilo, jak se stříhá nůžkami plech,
dřevo, plast... Také viděly, jak lze zvednout auto
a hlavně, jak si ti profíci na té hasičárně vlastně
každý den žijí... Kde spí, kde cvičí, kde mají kan-
celář a kde se převlékají do  těch velikých uni-
forem.

Než tohle všechno viděli a zkusili si to, me-
zitím se v kuchyni smažily řízečky a  vařily se
brambory na  bramborovou kaši. A  samozřej-
mě... nudličková polévka nesměla chybět…

Protože řízky mizely rychlostí blesku a děti
byly nacpané k prasknutí, odpočinek po obědě
fakt musel být... Ten jim však dlouho nevydržel
a už už byly děti seřazené do dvojic a pádily se
Sabčou a Barčou do cukrárny na zmrzlinku.

Protože jsme věděli, že po náročném neděl-
ním odpoledni přijde hlad, nachystali jsme dě-
tem zapečené tousty a vyrazili do Army parku
trénovat útoky. Děti si odpoledne jak se patří 
užily a všichni jsme se spokojeni vrátili na ha-
sičárnu.

Čekalo nás to nejhorší... Skládání spacáků
a balení oblečení do batůžků. Ale protože jsme
jeden tým, všichni si navzájem pomohli.

Děti jsme rodičům odevzdali v  neděli 
po 18. hodině s pocitem krásně stráveného ví-
kendu plného nezapomenutelných zážitků.

Tímto děkuji rodičům za důvěru, že nám svě-
řili jejich dětičky, Rosťovi Vaňkovi za skvělý den
v Návojné na hřišti, profíkům ze stanice Slavičín
za naučné ukázky, vedoucím kroužku mladých 
hasičů Sabči, Kubovi, Mirovi, Martinovi a  taky
Barči, Veronice, Tomášovi a ostatním, kteří se
na hasičárně přes víkend objevili. A veliký dík
patří městu Slavičín za fi nanční podporu této 
celé akce.

Za vedoucí mladých hasičů Zuzana Lutonská

V programu vystoupí: Pěvecký sbor Cantare, Fúkneto – kvarteto zobcových fl éten, 
Ars Animae (Kateřina Oškerová – Machovská, Lenka Rafajová, Jiří Šón), RetroTet ad.

Hledáme nové 
šachové velmistry

Slavičín ještě žádného velmistra nemá 
a ani nikdy neměl. Můžete to změnit. Pro za-
čátek stačí přihlásit své dítě (chlapce nebo
dívku) do  šachového kroužku na  DDM. 
Ideální věk začínajících dětí je od 5 do 8 let. 
Turnaje dětí bývají v  různých věkových ka-
tegoriích, a proto, čím dřív se přihlásí, tím 
mohou mít větší úspěchy. Při určitém talen-
tu, výkonnosti a píli si mohou už i 8leté děti 
zahrát dokonce i mistrovství České republi-
ky své kategorie. Šachy jsou jedním z mála 
sportů, kde holky mohou porážet kluky 
a společně taky dospělé hráče. 

Šachy učí děti přemýšlet a pomáhají jim
tak ve školním studiu. To dokládá i fakt, že 
většina dětí, které prošly naším šachovým 
výcvikem na DDM po celou dobu školní do-
cházky, studovala úspěšně na  vysokých 
školách. Záleží už jen na rodičích, co se roz-
hodnou podporovat v  zájmech svých dětí, 
jestli počítačové hry, nebo šachy. Tím urči-
tě nechci stavit tyto zájmy proti sobě, i když 
preferuji pouze jeden z nich. Musím ale při-
pomenout, že k těmto zájmům by měl patřit 
zdravý pohyb, jako doplňkový sport.

Za šachový oddíl Josef Sviták
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Fotbalový oddíl FC TVD Slavičín pořádá
Nábor dětí v pátek 
9. 9. 2022 od 16 hodin 

na fotbalovém hřišti 
ve Slavičíně 
Kategorie: Benjamínci (2016
a mladší), Mladší přípravka 
(2014 – 2015), Starší příprav-
ka (2012 – 2013)

Program domácích mistrovských 
utkání FC TVD Slavičín:
sobota 3. 9. v 9.30 a v 11.15 hodin
– žáci FC TVD Slavičín vs. FC Brumov/Štít-
ná nad Vláří 
neděle 4. 9. v 10.15 hodin – muži FC TVD 
Slavičín vs. FC Zbrojovka Brno B
sobota 10. 9. v 9.30 a v 11.15 hodin – žáci 
FC TVD Slavičín vs. Jiskra Staré Město
sobota 17. 9. v 10.00 hodin – dorost FC
TVD Slavičín vs. SFK Elko Holešov
neděle 18. 9. v 10.15 hodin – muži FC TVD 
Slavičín vs. FC Vsetín

n

Letošní sezóna byla pro Elišku Mikulco-
vou a její Border kolii Sofi  velice úspěšná. Ten-
to sportovní tým z Rudimova, který si říká DO-
Gem se závodně věnuje psím sportům. Jedním 
z nich je dogdancing, jedná se o disciplínu, kdy
psovod a pes předvádí cviky vlastního výběru 
za doprovodu hudby. S jejich taneční sestavou 
s  názvem ,,Phototograph“ si vytančili na Mis-
trovství republiky juniorů 1. místo v  kategorii 
Freestyle. Každý závodník nastupuje na závod-
ní plochu, kde předvádí svou taneční choreo-
grafi i s charakteristickým kostýmem a rekvizi-
tami. Přípravy, tvorba a trénink takové taneční 
sestavy trvá i celý rok. Druhým psím sportem, 
kterým se věnují je Obedience, zkouška nej-
vyšší poslušnosti. Představuje 10 cviků, které 

Dvojnásobní juniorští mistři republiky 
jsou pevně dané zkušebním řádem pro každou
závodní třídu. Sofi  má nejraději obíhání kuže-
lu, polohy na dálku, aport a vyslání do čtverce.
Hodnotí se hlavně přesnost a kvalita provede-
ní. V červnu proběhlo Mistrovství republiky juni-
orů v Obedience a Eliška se Sofi  splnily zkouš-
ku OB1 na  výborně a  umístily se na  1. mís-
tě. Na sociálních sítích můžete sledovat jejich
fotky nebo videa ze závodů, tréninků a  jiných
psích akcí. DOGem je také začínající tréninkové
centrum, kam můžete přijít se svým psem a na-
učit se něco nového. Tréninky probíhají na fot-
balovém hřišti v Rudimově, kde se taktéž ten-
to tým poctivě připravuje a trénuje na další zá-
vodní sezónu. Jelikož nejsou členy žádného ky-
nologickém klubu, tak jejich největší podporou

jsou především rodiče a občané obce Rudimov.
Vanda Gregorová, trenérka Dogdancingu

Do sezóny 2022/2023 se spolek Florbal Sni-
pers Slavičín rozrostl o nové kategorie. V sou-
časné době v mládežnických kategoriích máme 
mladší, starší žáky, dorost a juniory. V následu-
jící sezóně zabojuje ve Zlínské lize také staro-
nový kádr mužů. Složení týmů bude koopera-
ce dvou generací. První z nich budou tvořit zku-
šení matadoři z řad hráčů, kteří svého času bo-
jovali o přední příčky třetí národní ligy. Naproti
tomu bude velká část mužstva složena z naděj-
ných juniorů, kterým by měli zkušení slavičínští 
předávat cenné rady a vychovávat další úspěš-
nou generaci fl orbalistů.

Aktuální je především nábor dětí do  všech 
kategorií. Děti se budou moci přihlašovat pří-
mo u trenérů na trénincích. Termíny a časy tré-

Florbal zahajuje novou sezónu a vyhlašuje nábor
ninků budou zveřejněny na DDM Slavičín. Ne-
méně důležitý je zájem spolku o další trenéry.
Trénovat může přijít kdokoli ať už z řad rodičů
či dobrovolníků se zájmem o fl orbal. Není po-
třeba zkušeností s fl orbalem, rádi trenéry zau-
číme a jejich činnost bude také fi nančně kom-
penzována.
Žákovské kategorie Florbal
Slavičín 2022/2023 Ročníky

Junioři 2003 a 2004
Dorostenci 2005 a 2006
Starší žáci 2007 a 2008
Mladší žáci 2009 a 2010
Přípravkap 2011 a 2012

p pMinipřípravka 2013 – 2015
Od  minulé sezóny bylo fl orbalové zázemí 

v městské hale obohaceno o moderní trénin-
kové prvky a herní vybavení, na jejichž pořízení 
se převážně podílí společnost efl orbal.cz. Pro
nové holky a kluky jsou nachystané k zapůjče-

ní například fl orbalové hokejky a brankářské vý-
stroje. 

Spolek Florbal Snipers Slavičín zároveň dis-
ponuje školenými trenéry licence D, kteří absol-
vovali certifi kovaná školení pod vedením před-
ních českých mentorů a koučů. Tréninkové jed-
notky jsou rovněž obohaceny o rozvoj pohybo-
vých aktivit pod odborným vedením fi tness tre-
nérky, výživové poradkyně, reprezentantky Čes-
ké republiky v  boxu Pavly Jonáškové. Při vý-
chově fl orbalové mládeže ve Slavičíně je nut-
no zmínit také Honzu Topila, bývalého repre-
zentačního a extraligového brankáře, který má 
za sebou např. účast na mistrovství světa, mi-
strovství Evropy nebo čtrnáctileté působení 
v  nejvyšší české fl orbalové soutěži. Budeme 
rádi, když se do fl orbalu zapojí i děvčata, kdy je-
jich účast na trénincích už vnímáme a byla by 
škoda, abychom se nepokusili obnovit slavnou 
éru ženského fl orbalu ve Slavičíně.

Ing. Jakub Zvoníček

Letos se nohejbalový turnaj trojic v Divnicích 
uskutečnil v sobotu 30. července 2022. Zájem 
o účast na turnaji byl enormní. Dva týdny před
začátkem turnaje bylo nahlášeno 10 týmů. Vy-
soké účasti odpovídalo i zahájení turnaje, kte-
ré jsme posunuli již na 8:00 hodin ráno. Trable 
nám nadělilo počasí. Do poslední chvíle jsme
byli na  vážkách, protože předpovědi hlásily 
na sobotu déšť. K mokré variantě, kdy se měl 
turnaj odehrát ve slavičínské sportovní hale na-
konec nedošlo a  navzdory deštivé předpově-
di započalo první utkání na  divnickém víceú-
čelovém hřišti. Déšť se dostavil se čtvrtým zá-
pasem. Pochvala patří všem týmům, skrze je-
jich fyzickou i psychickou odolnost a pokračo-
vání v turnaji i za zhoršeného počasí. Mokré ob-
lečení se sušilo u rozdělaného ohně a hráčům 
byly zajištěny ručníky a  náhradní trička. Slo-
žení týmů bylo různorodé. Čtyři týmy se sklá-
dali z místních borců a velké zastoupení v tur-
naji měly týmy z obce Lipová. Ostatně se vítě-
zem turnaje stal tým s názvem Lipová, na kte-
rý nestačil ve  fi nálovém zápase tým Benfi ka. 
Ten již třetí po sobě jdoucí ročník končí ve fi ná-

le na druhém místě a musí tak prodloužit své
čekání na ovládnutí turnaje o další rok. Tradiční 
dětský den se letos vzhledem k nepříznivému
počasí musí uskutečnit zvlášť v některém z ná-
sledujících srpnových či zářijových víkendů.

Za fi nanční podporu akce děkujeme městu
Slavičín. Dál akci podpořili: Avena, s.r.o., TVD
– Technická výroba, a.s., NTS Prometal Ma-
chining, s.r.o., Pohostinství Jana Bartošíková,
Floreš Outdoor, s.r.o., Hopa CZ, s.r.o., Valen-
ta Kovo, OMI, s.r.o., AE Partner, spol. s r. o., Va-
mak, s.r.o., DFH, s.r.o., Miroslav Jančařík – jan-
carikshoes.cz, Trafi ka Bojkovice.

Ing. Jakub Zvoníček

Nohejbalový turnaj Divnice 2022
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Prožijme to spolu, 
vybízejí divadelníci

Návod na  prožití – přežití nabízí pro příš-
tí sezónu Městské divadlo Zlín. Motto s  jem-
nou česko-slovenskou slovní hříčkou odkazuje 
ke složité době, ve které žijeme, a láká na diva-
dlo jako na způsob terapie. 

Diváci se mohou těšit na  světové novinky 
v  české premiéře (Mary Page Marlowe, Albi-
on), osvědčenou komediální klasiku (Hra, kte-
rá se zvrtla, Muž pod postelí), silný dramatic-
ký příběh (Koně se střílejí) i velký broadwayský
muzikál (Ženy na pokraji nervového zhroucení).

Předplatné je právě v prodeji (v pokladně di-
vadla i online na webu). Nová sezóna v Měst-
ském divadle Zlín začíná 17. září.

Městské divadlo Zlín

Osadní výbor a Senior klub v Divnicích
vás srdečně zve na 
III. ročník turnaje 
ve hře PÉTANQUE
který se uskuteční 
na fotbalovém hřišti v Divnicích
v neděli 4. září 2022 ve 14 hodin.
Sraz účastníků na hřišti 13.30.
Občerstvení hráčů zajištěno!
Vítáni jsou všichni přátelé a fanoušci!
Akce je fi nančně podpořena městem 
Slavičín

OV Hrádek Vás zve

Turnaj v Nohejbalu 
a sportovní den v Hrádku
Dne 24. 9., začátek 8.30 hodin
Turnaj v nohejbale
Penaltový rozstřel (muži, ženy)
Fotbalový zápas ženatí X svobodní
Lukostřelba, střelba ze vzduchovky
Pétanque a hry pro děti
Přihlášky na turnaj: 732 841 136
Akci fi nančně podpořilo město Slavičín

Galerie Radnice Slavičín
Hudba mě provází životem 
JOSEF FLOREŠ
výstava fotografi í 13. 9. – 30. 11. 2022
vernisáž: 13. 9. 2022 v 17.00 hodin
průvodní slovo: Darja Konečná
hudební doprovod: Barbora Bílková – zpěv,
Dušan Marko – zpěv, kachon, Pepa Floreš
– zpěv, kytara
výstava bude přístupná dle provozu měst-
ského úřadu

Oddíl turistiky Slavičín pořádá zájezd 
Pochod 

slováckými vinohrady
Zájezd se uskuteční 

1. října, odjezd v 7 hodin
od zastávky U hotelu

se zastavením U radnice.
Cena zájezdu 100 Kč pro členy

a 200 Kč pro nečleny.
Přihlášky s penězi přijímá

František Kovařík, tel.: 731 980 985.
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Milí zákazníci, pacienti, dne 22. září to bude přesně rok, kdy jsme popr-
vé po několikaleté odmlce otevřeli naši krásně zrekonstruovanou Lékárnu
Na Horním náměstí. Je až k neuvěření, že ten rok tak rychle utekl a my by-
chom vám tímto chtěli poděkovat za přízeň a vaši důvěru.

Jistě jste již z našeho letáku zaznamenali, že máme otevřeno i v sobo-
ty od 7:30 – 11 hodin. Nově u nás také lze platit zaměstnaneckými benefi -
ty Sodexo a Edenred.

V červnu u nás v konzultační místnosti proběhlo vyšetření kožních zna-
mének dermatoložkou. Tato akce měla velký úspěch a budeme se snažit ji
příští rok zopakovat. Nadále budeme pravidelně pořádat oblíbené akce jako
je Diagnostika pleti s kosmetikou Syncare – v září připadne na termín 15. 9.
od 12 – 16 hodin. Tato akce je zdarma a už teď se můžete objednávat na tel.
č. 777 759 482 nebo na emailu lekarnaslavicin@seznam.cz, případně přes 
naše facebookové stránky.

Jsme nakloněni bylinkám a přírodní medicíně, v našem sortimentu na-
leznete i oblíbené přípravky české značky Energy, homeopatické přípravky
a českou přírodní kosmetiku Syncare a Nobilis Tilia.

Do budoucna plánujeme v naší lékárně měření tlaku a konzultace mož-
ných lékových interakcí při užívání většího množství léčiv. Sledujte proto
naše facebookové stránky, kde se dozvíte více.

Ještě jednou všem děkujeme za  přízeň. Přejeme vám šťastný nástup
do práce po dovolených a dětem pohodový nástup do škol po prázdninách.

Mgr. Naděžda Procházková,
vedoucí lékárnice a tým Lékárny Na Horním náměstí

YOGA STUDIO ZEN – PRAVIDELNÉ LEKCE:
Pondělí: Terapeutické jóga pro záda Úterý: Dynamická jóga (vinyasa 
fl ow) a JIN jóga Středa: Jemná jóga  Čtvrtek: Hatha jóga
Navazující kurzy (10 lekcí):
SENIOR jóga s  Nikou Vojkůvkou – od  5. 9. každé pondělí nebo středu 
od 17:00
Jóga pro začátečníky s  Klárou Valčíkovou – od  15. 9. vždy ve  čtvrtek 
od 17:00
Víkendové akce v ZENu:
108 pozdravů slunci v podzimní rovnodennost – sobota 24. 9.
Více informací a rezervace na www.yogastudiozen.cz

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, 
knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín
https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Čtvrtek 1. 9. 
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Hned po prázdninách přivítá skřítek Nezbed-
níček v knihovně předškoláčky s rodiči nebo pra-
rodiči. Děti se mohou těšit na ukázky z knížek,
určených jejich věku i na společné výtvarné tvo-
ření, hádanky, soutěže či pohybové a jiné hry. Za-
čátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny.
Vstup volný.
Pátek 2. 9. – pátek 14. 10.
Čtvero ročních dob očima amatérských foto-
grafů ze Slavičínska

Výstava fotografi í, zaměřená na přírodní krá-
sy našeho města a okolí. Nejlepší práce budou 
ve  čtyřech kategoriích vyhodnoceny (1. – 3. 
místo) a  jejich autoři oceněni věcnou odmě-
nou. Drobné ceny si odnesou všichni účastníci 
soutěže. Výstavu lze zhlédnout v půjčovní době 
knihovny nebo po tel. domluvě.

Vernisáž: pátek 2. 9., 18.00 hodin, galerie 
městské knihovny.
Středa 7. 9.
Sirény na cestách – talk show s Jitkou Aste-
rovou, Lindou Finkovou a Sandrou Pogodovou 

Show populárních hereček a zpěvaček je plná
zábavných historek ze zákulisí natáčení a  di-
vadelního světa. To vše zpestří šansony a pís-
ně z muzikálů v jejich podání. Po skončení akce 
proběhne autogramiáda.

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstupné 
100 Kč. Předprodej: Městské infocentrum Sla-
vičín.
Středa 14. 9.
Návrat žítkovských bohyní

Komponovaný pořad spisovatele Vlastimila 
Hely. Autor představí svou nejnovější knihu pří-

běhů o bohyních ze Žítkové, tajemných léčitel-
kách těla i duše, ovládajících lidovou magii. Ne-
bude chybět ani promítání dobových fotografi í. 
V  programu vystoupí ženský pěvecký soubor 
Čečera ze Starého Hrozenkova.

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup vol-
ný.
Čtvrtek 29. 9. 
Robert Vano – talk show

Setkání se světově uznávaným americkým fo-
tografem Robertem Vano, žijícím v Praze. Čeká 
vás pohodový večer, plný zážitků a příběhů z vel-
kého světa módního showbusinessu. Povyprá-
ví vám i o svém obyčejném životě v rodných No-
vých Zámcích na Slovensku. Strávíte neopako-
vatelné chvíle s  člověkem, který se vypracoval 
až na úplný vrchol fotografi ckého umění. Během 
pořadu bude Robert Vano promítat své unikát-
ní fotografi e.

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstupné
100 Kč. Předprodej: Městské infocentrum Sla-
vičín.
Akce pro seniory:
Paměťový trénink a mozkový jogging – po-
kračování 

Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akredito-
vaná lektorka 3. stupně z České společnosti pro 
trénování paměti a mozkového joggingu. Kurzy 
se budou konat každé úterý od 9.00 do 10. 30 
hodin, nezbytné je přihlášení předem, telefonic-
ky nebo emailem.

Rozpis kurzů: 20. 9., pondělí 26. 9., 4. 10.,
11. 10., 18. 10. 25. 10.
Úterý 27. září 
Jak na chytrý telefon a tablet

Městská knihovna Slavičín ve spolupráci s ne-
ziskovým spolkem Moudrá Sovička pořádá 
vzdělávací seminář, určený pro seniory 65+, kte-
ří mají zájem naučit se správně ovládat základní 
nastavení a služby chytrého telefonu a tabletu.

Seminář se koná 27. 9. od 8.30 do 12.30 ho-

din v Městské knihovně Slavičín v sále v 1. po-
schodí.

Na setkání je potřebné si přinést své vlastní 
zařízení. Seminář je určen pro maximálně 15 zá-
jemců.

Přihlásit předem se můžete na  čísle Měst-
ské knihovny Slavičín (577 341  481) nebo
emailem – knihovna@mesto-slavicin.cz. 
Pondělí 3. 10. 9.00 – 11.00 

Zahájení zimního semestru Virtuální univerzi-
ty třetího věku pro seniory. Výuka VU3V probíhá
pod záštitou České zemědělské univerzity v Pra-
ze v období října až prosince 2022.
- Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce, poplatek za  semestr (6 kurzů) činí 
400 Kč
- Téma zimního semestru: Rituály evropských
královských rodů
- Výuka se bude konat 1x za  14 dnů, vždy
v pondělí od 9.00 do 11.00 hodin
- Místo konání – sál v  1. podlaží městské
knihovny. Zde budou sděleny podmínky studia
a podrobnosti o výuce novým zájemcům i absol-
ventům předchozích kurzů. Veškeré informace
ohledně studia získáte přímo v knihovně, případ-
ně telefonicky, emailem nebo na www.knihov-
na.mesto-slavicin.cz a www.e-senior.cz.

Připravujeme na říjen:
Středa 5. 10. Obrana národa na bývalém 
okresu Valašské Klobouky. Přednáška PhDr. 
Ladislava Slámečky. 
18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup
volný.
7. 10. – 8. 10. Pohádkiáda. Dvoudenní po-
hádkový happening pro děti ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže Slavičín.
 Pátek 14. 10. Etiketa ve zkratce. One man 
show s Ladislavem Špačkem. 18.00 hodin, So-
kolovna, vstupné 100 Kč. Předprodej: Městské 
infocentrum Slavičín.


