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ani se tomu nechce věřit, ale za pár dní od-
pískáme letní prázdniny a zahájíme školní rok 
2019/2020. Když se dívám na letopočet končící 
devítkou, uvědomuji si, že před třiceti lety jsem 
coby prvňáček usedl i já do lavic Základní školy 
Vlára. Událostem, které hýbaly podzimem a zi-
mou 1989, jsem ještě příliš nerozuměl a také 
jsem netušil, jaká anabáze mne čeká v dalších 
letech. Dřeváček, který jsem navštěvoval v prv-
ní třídě, jsme za rok museli vystřídat za Lipovou. 
Déšť, sníh, mráz, den co den nás druháky každé 
ráno před školou na Vláře čekal neúprosný auto-
bus, kterým jsme vyráželi z důvodu nedostateč-
ných kapacit právě do Lipové. Třetí třída zname-
nala pro nás, děti z paneláků, další změnu. Ze 

starých jeslí vznikla nová samostatná Základní 
škola Malé Pole, kde jsme byli převeleni do zce-
la nového prostředí. Aby toho nebylo málo, čtvr-
tou třídu jsme opět zažili zvrat, celý rok jsme se
učili ve škole v Divnicích. Zdá se to neuvěřitelné,
zejména v dnešním měřítku, kdy rodiče právem
vyžadují pro své děti maximální kvalitu a kom-
fort ve vzdělávání.

Moje první zkušenost se školou se započala
v nám všem dobře známém dřeváčku, již tehdy 
v objektu, kterému předpovídal každý jen jed-
notky let do kompletní přestavby. Uplynulo tři-
cet let, a dřeváček stále stojí. Novostavba je vy-
číslena na nějakých 25 milionů korun, což by 
znamenalo opustit veškeré další investiční plá-
ny ve Slavičíně, Hrádku, Divnicích i v Nevšové

Slavičínské medové slavnosti
Poučení i pochutiny nabídnou zářijové Slavičínské medové 

slavnosti zaměřené na výrobu medu a včelích produktů. Průřez
úlem, výstava včelařských pomůcek současných i historických 
a přehlídka úlů představí včelařské řemeslo teoreticky, prak-
tická ukázka přiláká především mladší návštěvníky, kteří si vy-
zkouší výrobu rámků do včelího úlu, odlijí fi gurky z včelího vos-
ku či vyrobí voskové svíčky.

Každý návštěvník se může zúčastnit ochutnávky různých 
vzorků medů a ochutnat pochutiny vyrobené z medu.

Kulturní program obstarají svým vystoupením od 14:30 ho-
din dětský folklorní soubor Pitíňánek a po zbytek odpoledne
Cimbálová muzika Slavičan.

Akci zpestří výstava dětských výtvarných prací na téma Vče-
la medonosná.

Slavičínské medové slavnosti provoní park u městské
knihovny v neděli 8. září od 14.00 hodin. (jip)

na dobu dvou let. Před tímto klíčovým rozhod-
nutím jsme proto nechali týmem vědců z Masa-
rykovy univerzity zpracovat odbornou koncepci,
jejíž výsledky by měly být jasné někdy na přelo-
mu roku.

Ve všech debatách nad problémy školství 
ve Slavičíně nám malinko zaniká podstata. Ško-
la by totiž nebyla školou, pokud by v ní nebyli uči-
telé. Jak na Vláře, tak na Malém Poli jich půso-
bí desítky a jejich náročná práce zůstává často
nedoceněná. Našich pedagogů si proto važme
a mějme k nim respekt. Rodičům i učitelům pře-
ji do nového školního roku pevné nervy a vzá-
jemnou ohleduplnost tak, aby slavičínské škol-
ství bylo i nadále výkladní skříní našeho města.

Tomáš Chmela
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Lidé se na projednávání shodli na potřebě vzniku parkovacích míst
Na prvním veřejném projednávání ve Slavičí-

ně konaném na Sokolovně 20. srpna panovala 
uvolněná atmosféra. Zhruba padesátka občanů,
kteří se zajímají o situaci na Malém Poli, měla 
spoustu dotazů, nápadů i připomínek. Většinou 
se vztahovaly k jednomu tématu: k parkování.

Probíraly se možnosti úpravy ulice Dlouhá, 
kde se uvažuje o jejím zjednosměrnění (nejlev-
nější varianta) při vyznačení podélných parkova-
cích stání, zachování obousměrnosti ulice s no-
vými podélnými parkovacími stáními při nepatr-
ném zúžení zeleně (kompromisní varianta) či vy-
tvoření kolmých nebo šikmých stání místo zeleně
(nejdražší varianta s nejvyšším počtem nových 
parkovacích míst).

Přítomní mohli hlasovat pro jednotlivé varian-
ty a nejvíc hlasů získala překvapivě kompromis-
ní varianta, která počítá se vznikem až 27 podél-
ných parkovacích míst. „Pro město toto hlaso-
vání není nijak závazné, ale je dobré, že máme 
od aktivních občanů zachycen jejich názor,“ po-“
dotkla místostarostka Monika Hubíková, která 
zároveň poděkovala občanům za slušnou a věc-
nou debatu. „Moc se mi to líbilo, jen mě mrzela
účast, která mohla být větší.“

Lidé zmiňovali také problém se zaparkova-
nými dodávkami, který by město mohlo vyře-
šit například vytvořením dodávkového parkoviš-
tě u „výzkumáku“, kde se nachází nepoužívaná 
parkovací plocha. Město nyní zvažuje možnos-
ti, jak toto řešení uskutečnit. Parkoviště však za-
tím není v majetku města. Dalších několik míst 

v budoucnosti přibude na místě staré trafostani-
ce poblíž fi rmy Instop. „Jednáme s e.ONem o de-
molici staré trafačky, kterou by nahradila neda-
leko nová, aby se tady uvolnila plocha aspoň pro
několik parkovacích míst,“ řekl “ starosta Tomáš
Chmela.

Na základě požadavků občanů se také ještě
letos přeznačí parkovací místa u obchodu Hruš-
ka, kam se díky tomu vejde o nějaké auto víc. Pa-
daly ale i těžko realizovatelné nápady, například
na stavbu parkovacího domu, zrušení zahrádek
na úkor parkovacích míst nebo stavbu parkoviš-
tě nad Albertem a podobně. „Nápad na stavbu
parkovacího domu jsem už několikrát slyšel. Ori-
entační srovnání z jiných měst ukazuje, že nákla-
dy na jedno stání vycházejí okolo půl milionu ko-
run,“ podotkl Chmela s tím, že podle něj Slaviča-
né stále silně preferují parkování co nejblíže své-
mu bytu.

„Parkovací dům by však byl umístěn centrál-

ně a plně vytížen by byl spolu s garážemi napří-
klad v době zimních mrazů a sněžení. Každopád-
ně pokud se objeví soukromý investor, který by 
byl ochoten parkovací dům postavit, město mu
poskytne potřebnou součinnost,“ zdůraznil sta-“
rosta.

Po ofi ciální části projednávání, kterou mode-
rovala Dana Diváková, ředitelka ostravského In-
stitutu komunitního rozvoje, pak lidé dlouho zů-
stávali ve skupinkách a probírali, co se dozvědě-
li nového. A to jak mezi sebou, tak i s přítomnými 
zastupiteli či radními. „Bylo to velmi neformální 
a lepší než na zastupitelstvu, kde není tolik pro-
storu pro širokou debatu s občany,“ chválil “ zastu-
pitel Petr Čechmánek.

Ohledně dopravy ve městě zřejmě zásadní 
věci ukáže dopravní generel (souhrnný projekt,
který navrhuje řešení), na jehož vznik město po-
žádalo o dotaci. Zda ji dostane a generel vznik-
ne, bude jasné na jaře příštího roku. (šim)

Uvolněné místo vedoucího investičního odbo-
ru na městském úřadě od září převezme čtyřia-
třicetiletý inženýr Pavel Matonoha. Navzdory své-
mu mládí má poměrně hodně zkušeností z obo-
ru, kdy spolupracoval předchozích deset let jako 
projektant s několika brněnskými ateliéry. „Bě-
hem své praxe jsem mimo samotného projek-
tování vedl projekční tým, komunikoval s úřady,
řešil rozpočty a dotační programy a také chodil 
na stavby v rámci autorského dozoru. To jsou 
zkušenosti, které budu moci v hojné míře využít 

i na odboru investic. Přesto vím, že bude potřeba
se ještě spoustu nových věcí naučit, ale snad se
se vším důstojně porvu,“ věří “ Matonoha.

Co Vás vedlo k tomu přihlásit se na toto mís-
to?

V prvé řadě je to pro mě nová zkušenost
a možnost podívat se na průběh investičních akcí 
z opačné strany, než na kterou jsem byl doposud
zvyklý. Druhým, neméně důležitým důvodem,
je má chuť pomoci zlepšit úroveň žití ve městě,
ve kterém plánuji vychovávat děti a strávit zby-
tek života. Mít možnost podílet se na správném
nakládání s městskými fi nancemi mi přijde jako
dobrý způsob, jak využít své znalosti a být pro
město přínosem.

Co Vás na stavebnictví baví?
Věnuji se mu už od střední školy a pořád mám

pocit, že se učím něco nového. Vývoj v tomto od-
větví je překotný a je potřeba si neustále udržo-
vat přehled. Člověk se tak nenudí a to je hlavní 
důvod, proč mě obor stále baví a naplňuje. 

Nový vedoucí investičního odboru Matonoha: Chci být pro město přínosem
Do Slavičína jste se přiženil. Jak Vám město

přirostlo k srdci?
Ve Slavičíně trvale žiji necelé dva roky, ale

už předtím jsem město pravidelně navštěvoval.
Sám pocházím z malé vesnice Poličná u Valaš-
ského Meziříčí a tak je mi život tady ve Slavičí-
ně mnohem bližší než shon velkoměsta, kte-
rý jsem zažíval poslední roky v Brně. Slavičín je
hezké klidné město s velice přátelskými a srdeč-
nými lidmi, navíc v posledním roce mi přijde, že
ožil i po kulturní stránce (naposledy skvělý kon-
cert mých oblíbených Buty). K úplné spokojenos-
ti mi už chybí snad jen rozšíření nabídky obcho-
dů a služeb.

Co můžete nabídnout jako městský úředník?
Myslím, že jsem docela komunikativní a přá-

telský, což u úředníka není na škodu. Dále jsem
určitě zodpovědný a zásadový, rád si nechám po-
radit od odborníků na daný problém, neboť nikdo
nejsme vševědoucí, ale fi nální rozhodnutí a zod-
povědnost pak beru na sebe. (šim)

Tiskopis, který zachraňuje život. Tak by se dal 
popsat nový projekt ministerstva sociálních věcí 
nazvaný Seniorská obálka. Je to tiskopis, kde 
pro případ nouze vyplníte všechny důležité úda-
je o svém zdravotním stavu a užívaných lécích.

Jak jeho název napovídá, primárně je tiskopis 
určený pro seniory, ale také pro handicapované
osoby, protože u obou skupin je větší pravděpo-
dobnost zdravotních problémů. Kartu s údaji na-

jdete na webové stránce Zlínského kraje v sekci
Sociální oblast na této adrese: https://www.kr-
zlinsky.cz/seniorska-obalka-cl-4664.html.

Odtud si stáhnete tiskopis, který vyplníte Vy
nebo Vaši blízcí. Vyplněnou kartu umístěte na vi-
ditelné místo, například magnetky připněte 
na ledničku nebo připevněte na vstupní dveře ze-
vnitř, aby Vaše údaje byly pro záchranáře viditel-
né hned po vstupu do bytu. 

„Pokud se na vyplnění karty necítíte, popros-
te děti nebo vnoučata, ať vám s tím pomůžou,“
poradil starosta Tomáš Chmela. Využít možnost
seniorské obálky doporučuje také ředitelka Cha-
rity Slavičín Milena Tománková. „Karta je uděla-
ná dobře a spousta lidí neví, kam se ve streso-
vé situaci obrátit, koho v danou situaci volat. Zá-
chranným složkám určitě může karta pomoci,“
řekla Tománková.  (šim)

Vyplňte svému prarodiči seniorskou obálku, možná mu zachráníte život
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Prakticky nejrozbitější cesta k rodinným do-
mům, která vedla do Výmol v Divnicích, už je mi-
nulostí. Původní stav v podobě udusaného povr-
chu, který téměř vůbec nebyl zpevněný, nahra-

V červenci se opravovalo v Divnicích i na Malém Poli

dila standardní asfaltová komunikace o délce 
zhruba 170 metrů. Koncem července také pra-
covníci Služeb města Slavičín dokončili úpravu 
obrubníků v ulici Luční na sídlišti Malé Pole. Pás 

mezi chodníkem a vozovkou je nově dosypán ze-
minou. Prosíme všechny chodce a jezdce, aby
respektovali čerstvě nasazenou trávu a zbyteč-
ně tam nedupali.  (šim)

Svoz odpadu v září
 papír (modré pytle) 11. 9.
 plasty (žluté pytle), nápojové kartóny 
(oranž. pytle) 24. 9.
 bioodpad (hnědé pytle – 10,- Kč/ks) 2. 9., 
16. 9., 30. 9.

Zveme Vás na zasedání Zastupitel-
stva města Slavičín, které se uskuteční 
ve středu 4. září od 16.30 hodin v sále 
Sokolovny Slavičín.

Městská nemocnice Slavičín přijme ošetřo-
vatelku na lůžkové oddělení. Ihned. Informa-
ce u vrchní sestry – tel.: 577 311 616 nebo 
na personálním oddělení – tel.: 577 311 617.

Zasedání zastupitelstva

Přijmeme ošetřovatelku

Tato známá, dalo by se říci legendami opře-
dená lesní studánka, se dočkala úplné obnovy. 
Nejen vyčistění, ale i novou konstrukci zastřeše-
ní provedli myslivci MS Tatarka Lipová–Haluzice.

 Jiří Juřík

Studánka Tatarka
v novém hávu
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Akce Místo konání Čas konání Zajišťuje Kontakt

Přednáška Trénování paměti a mozku Městská knihovna úterý 3. 9., 18:00 Městská knihovna knihovna@mesto-slavicin.cz, 
tel. 577 341 481

Kurzy trénování paměti a mozku Městská knihovna pondělí 9. 9., 9:30
pondělí 23. 9., 9:30 Městská knihovna knihovna@mesto-slavicin.cz, 

tel. 577 341 481

Počítačový kurz pro seniory Nadace Jana Pivečky pondělí 10. 9., 8:30 Nadace Jana Pivečky nadace@pivecka.cz,
tel. 571 110 425, 739 095 315

Práce s chytrým telefonem pro seniory DPS Hrádek pondělí 14. 10. Nadace Jana Pivečky nadace@pivecka.cz,
tel. 571 110 425, 739 095 315

Dluhové poradenství DPS Hrádek úterý 17. 9., 15:00 Nadace Jana Pivečky nadace@pivecka.cz,
tel. 571 110 425, 739 095 315

Pečujeme v domácím prostředí DPS Hrádek úterý 24. 9., 15:00 Charita Slavičín info@charita.slavicin.cz,
tel. 739 344 107

Plavání pro seniory Městská plovárna 
Luhačovice září – prosinec Městské infocentrum kultura@mesto-slavicin.cz,

tel. 577 342 251

Zájezd pro seniory Valašské Meziříčí, N.
Jičín, Pustevny čtvrtek 26. 9. Městské infocentrum kultura@mesto-slavicin.cz,

tel. 577 342 251, 737 751 874

Zájemci o plavání z řad seniorů, kteří se bě-
hem srpna přihlásili, si mohou v průběhu září vy-
zvednout poukázky ke vstupu do krytého bazénu 
Městské plovárny Luhačovice.
 přihlášená osoba dostane 2 ks poukázek 
(jedna poukázka umožňuje pobyt 80 minut zdar-
ma v areálu luhačovické plovárny), nárok na po-
ukázky mají osoby starší 63 let
 poukázky vyzvednout nejlépe do 10. září 
2019 osobně v Městském infocentru Slavičín
- na plavání je nutné vzít s sebou poukázku a do-
klad totožnosti
 plavání bude probíhat individuálně bez in-
struktora
 termín plavání si může každý zvolit dle svých 

Plavání pro seniory

Zájezd pro seniory
čtvrtek 26. 9. 2019
Program: Nový Jičín – muzeum klobouků (vstup
zdarma) a prohlídka náměstí, gobelínka Valaš-
ské Meziříčí (vstup zdarma), Pustevny – Libušín,
Stezka Valaška
odjezd 6.30 od radnice
v gobelínce je možnost společného oběda
(účastník si hradí sám, cena 130 Kč)
příjezd v 18.00 h

časových možností
 poukázky je nutné vyčerpat do 20. prosince
2019
 bližší informace k organizaci plavání pro seni-
ory a vhodným termínům poskytnou pracovnice
Městského infocentra Slavičín
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Tahák pro turisty, místo romantických svateb 
i duchovního zklidnění. To vše může Slavičín zís-
kat výstavbou kaple v Hrádku u cyklostezky, kte-
rou iniciují někteří slavičínští farníci.

Z peněžních darů se doposud podařilo zafi -
nancovat hrubou stavbu, jež je momentálně při-
pravena na osazení střechy. „Velký prostor kap-

le je otevřen a tedy vystaven nepřízni povětr-
nostních podmínek. V současné době probíhá 
sbírka na zhotovení střechy,“ informovala člen-
ka spolku pro výstavbu kaple Vlasta Mudráko-
vá. Podle ní bude konstrukce střechy zhotovena 
náročnou technikou z lepených vazníků. „Svým 
poměrně složitým tvarem bude krásně zapadat 

Vznikající kaple sv. Ducha u cyklostezky potřebuje střechu, přispějete?
do okolní krajiny.“

Bohužel předběžný propočet na zhotovení 
střechy včetně krytiny, izolace a klempířských
prací ukázal, že je potřeba ještě sehnat dva mi-
liony korun. „Práce nelze zadávat etapově, za-
kázka musí být kompletní. Snažíme se zajistit fi -
nanční prostředky pomocí sbírky, která je v pod-
statě základem pro pokračování dalších prací,“
řekla členka sdružení s tím, že stavba je odká-í
zána na podporu věřících občanů  našeho regi-
onu i mimo něj, dále města, kraje, fi rem a  sou-
kromých podnikatelů.

„Do projektu jsme se pouštěli s vírou a nadše-
ním, že dílo bude sloužit všem, kteří zde v kapli 
naleznou tolik potřebné zklidnění. Prostor u cyk-
lostezky skýtá pěkné zastavení pro bruslaře
a cyklisty, kteří se mohou vydat cyklotrasou přes
Šanov až na Slovensko a okruhem zpět na Lu-
hačovice. Rodiče s dětmi a zejména senioři pak 
mohou spojit vycházku na dětské hřiště a posi-
lovací koutek s posezením u kaple,“ vyjmenova-“
la výhody umístění v Hrádku Vlasta Mudráková. 

„Velmi bychom si vážili podpory našeho zámě-
ru prostřednictvím fi nančních příspěvků na sbír-
kový účet 245743398/0300 nebo hotovostí 
do pokladny sdružení přes některého z našich
členů, abychom mohli v nejbližších letech usku-
tečnit náš náročný záměr. Je také možné zřídit 
trvalý příkaz na měsíční příspěvek, který by byl
pro nás rovněž vyjádřením podpory,“ doplnila“
Mudráková.  (šim)

Mnoho z vás jistě patří mezi příznivce seriálu 
Četnické humoresky nebo jste nadšenými poslu-
chači Českého rozhlasu Brno. Městská knihovna 
Slavičín se tedy rozhodla vás potěšit a uspořádat 
talkshow „Srdcovky Zdeňka Junáka na cestách“.

Tomuto přednímu českému herci, členu Měst-
ského divadla Brno, bude vtipně sekundovat ne-
méně známý Jiří Kokmotos, vedoucí programu 
Českého rozhlasu Brno. Čeká Vás barvité vyprá-
vění ze zákulisí natáčení seriálu Četnické humo-

Známý herec a rozhlasový moderátor Zdeněk Junák zavítá do Slavičína
resky a úsměvné historky z rozhlasového vysílá-
ní Zdeňka Junáka. Pobavíte se při vzpomínání na 
vtipné přeřeky a neuvěřitelné situace Jiřího Ko-
kmotose. Radost vám udělá i společné zpívání 
při kytaře se Zdeňkem Junákem a společná dis-
kuze s oběma protagonisty v závěru show, která 
je pro návštěvníky ZDARMA.

Na pořad plný laskavého humoru a krásných 
písniček jste srdečně zváni v pondělí 23. září od 
18 hodin ve slavičínské Sokolovně. (gk)
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Každé prázdniny slouží školám k tomu, aby se 
uskutečnily rekonstrukce zkvalitňující prostředí 
pro výuku. „Letos to u nás byly úpravy dvou uče-
ben, kde se měnila nevyhovující parketová pod-
laha a obklady u umyvadel. Po doplnění novými 
lavicemi vzniknou moderní světlé učebny vyba-
vené interaktivními tabulemi,“ informoval “ ředi-
tel ZŠ Vlára Petr Navrátil. Doplnil, že podle po-
žadavku Krajské hygienické stanice byla ve ško-
le vybudována hygienická kabina pro dívky.

S pracemi se nezahálelo ani na ZŠ Malé 
Pole. Tam teď místo původních klecových ša-
ten ve vstupním vestibulu září barvami nové 

Ve školách se rekonstruovalo, žáky přivítají nové šatny i vyměněná podlaha

šatní skříňky, které vyšly město na 436 tisíc ko-
run. „Největší změnu žáci i rodiče zaznamena-
jí v šatnách, kde během léta díky fi nanční pod-
poře města proběhla jejich velká rekonstruk-
ce,“ uvedla“ zástupkyně ředitele ZŠ Malé Pole
Hana Nepovímová. Dodala, že škola 2. září ote-
vírá jednu 1. třídu o 24 žácích, které bude učit
Jaroslava Skrášková. „Děti i s rodiči budou oče-
káváni v 8 hodin před školou, kde bude pro ně
připraveno slavnostní zahájení. Poté se všichni 
společně odeberou do třídy. Na ostatní žáky bu-
dou učitelé čekat ve svých třídách,“ nastínila za-“
hájení roku zástupkyně.

Na ZŠ Vlára se začíná o něco dřív, a to v 7.45
hodin. Program prvního školního dne potrvá
do 9.15 hodin. Oběd ve školní jídelně se bude
vydávat od 9.30 hodin. Žáci si s sebou mají vzít
přezůvky, prvňáčci navíc také aktovku. „Během
dopoledne mohou rodiče žáků 1. tříd přihlá-
sit své děti do školní družiny a také ke stravo-
vání v kanceláři vedoucí školní jídelny v hlavní 
budově školy. V tento den už mohou děti navští-
vit družinu a klub v pravidelném čase od 6.00
– 16.30 hodin,“ sdělila zástupkyně ředitele ZŠ
Vlára Jana Pinďáková. Více informací naleznete
na webových stránkách obou škol. (šim)

Naučit se číst, to je velký předěl v životě prv-
ňáčka. Tradiční je slabičná metoda, kterou jsme
se učili v minulosti všichni. Hlavně dyslektici s ní 
mají velké potíže a pak záleží na trpělivosti rodi-
če, který se potomkovi věnuje, aby spolu obtížné 
spojování slabik pokořili.

Značně usnadnit může výuku metoda SFU-
MATO neboli splývavé čtení. Autorka této metody 
Mária Navrátilová přirovnává čtení ke hře na ná-
stroj, tanci či sportu – je to taky koordinovaný po-
hyb, který vychází z pomalého, plynulého prove-
dení a spočívá především ve správné technice.

Prvňáčci se nejdříve učí písmena a přitom jed-
notlivé hlásky dlouze volají, syčí, vyrážejí – dáva-
jí jim přesně takový zvuk, jakým se hláska proje-
vuje ve slově. Čtení prolíná i do jiných předmětů 
– děti písmena malují, modelují, vystřihují, sklá-
dají, předvádějí, cvičí či doplňují. Později je velmi 
pomalu napojují, jakoby zpívají. 

Vtip je v tom, že děti tak dlouho hlasitě čtou 
jedno písmeno, dokud jim oko v předstihu 
nenačte druhé, popřípadě třetí, ty pak hlas váza-
ně přidává a oko jde zase vpřed pro další písme-
no. Sladit zrak, sluch, hlas a dech je tady zákla-
dem. Dítě si volí své vlastní tempo čtení, individu-
álně záleží na době zpracování v centrální nervo-
vé soustavě. Rychlost tedy není ukazatelem kva-
lity, spíše se hodně dbá na správnou hlasitou vý-
slovnost.

Touto metodou se učí prvňáčci na Základní 
škole Malé Pole už pět let. „Mně se na této meto-
dě líbí, že se jedná o vědomé čtení. Děti ví hned 
od počátku, co čtou, není to žádné učení slabik 
zpaměti, jako to často bylo u slabičné metody. 
Hodně se dbá na hlasitou a správnou výslovnost 
a k tomu správné dýchání, práce s hlasem a de-

chem je základ. Takže se hodně ,volá‘ a drama-
tizuje,“ popsala zdejší “ učitelka Jaroslava Skráš-
ková, která splývavé čtení do školy přinesla. 

Proškolení pro výuku splývavého čtení absolvo-
vala i další učitelka Barbora Chovančíková. „Me-
toda není pro každého učitele, jelikož vyžaduje
několik školení, absolvování letní školy a v nepo-
slední řadě hlavně nadšení. Učitel musí být dů-
sledný a přesně dodržovat metodické postupy,
dobrý rytmus, sluch i koordinaci těla, aby meto-
da fungovala. Pokud jí ale propadnete, tak vás

zcela pohltí,“ řekla učitelka “ Chovančíková, která
byla zpočátku lehce skeptická. „Přišlo mi divné, 
že se děti naučí číst, aniž by doma denně nečet-
ly. Nakonec jsem se dala přesvědčit a šly jsme
do toho s další kolegyní a byla jsem nadšená,“
doplnila Barbora Chovančíková.

Splývavé čtení je více o sluchu než o zraku. 
Tvary písmen se děti učí i ve výtvarné, pracovní či
tělesné výchově (malují, skládají z různých mate-
riálů, nářadí, náčiní i vlastního těla). Autorka me-
tody odpozorovala, jak se hlásky projevují a na-
pojují ve slovech a podle toho pak vytvořila me-
todiku (např. písmeno S se nečte „SO“ jako dří-
ve, ale pouze se syčí SS, protože takto se chová
i ve slově.) „Dětem nedělá problém se tuto meto-
diku naučit, není ale dobré, aby do ní zasahova-
li rodiče, kteří sami prošli metodikou jinou, a po-
tomkům by dávali jiné pokyny než učitel ve ško-
le. Takže ani po nich nechceme, aby s dětmi pl-
nili úkoly ze čtení,“ doplnila “ učitelka Jaroslava 
Skrášková.

Na konci první třídy nikdo nekoktá ani nesla-
bikuje, všichni plynule navazují, je ale individuál-
ní rozdíl v tempu, který se pak během druhé, tře-
tí třídy pomalu stírá. Velmi dobré je u splývavého
čtení porozumění textu. „Minulý rok na mě čeka-
lo čtyřiadvacet prvňáčků a trochu jsem se obáva-
la, jak to zvládnu, ale přesvědčily mě děti a jejich 
nadšení a také podpora rodičů, kteří se oprav-
du snažili a dodrželi přísné zákazy doma nečíst. 
Můžu říct, že mám ve třídě většinu dětí, které čte-
ní baví, vědí, co čtou a chybovost je minimální. Ji-
nou metodou už čtení vyučovat nechci,“ má jas-“
no Chovančíková. Touto metodou se budou učit
i prvňáčci, kteří na ZŠ Malé Pole nastoupí v tom-
to školním roce. (šim)

Splývavé čtení: metoda podobná zpěvu, kterou učitelky i děti milují

Chcete, aby se vaše dítě přirozeně rozvíjelo,
bylo vedeno k samostatnosti, a přitom trávi-
lo čas v přírodě?
Rodinné centrum Kaštánek – péče o děti |
přednášky a dílny | snoezelen | psychologic-
ké služby | logopedie | letní aktivity
Dětský lesní klub Vrběnka – obdoba lesní 
školky | aktivity v přírodě | zázemí v marin-
gotce | vaření s dětmi | slavnosti a výlety | 
minivrběnka – pro nejmenší děti
telefon: 604522581, 731107746
e-mail: rcvk@seznam.cz
web: rc-kastanek.cz
facebook: kastanekrc | dlkvrbenka

RC Valašské Klobouky
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Dva měsíce prázdnin skončily, určitě byly tím 
správným časem pro odpočinek, počasí všem 
přálo, takže relax u vody nebo v zahraničí u moře
byl zcela jistě samozřejmostí. Každopádně škol-
ní rok začíná a vedení školy přeje všem žákům
vykročení tou správnou nohou, hodně pracovní-
ho elánu a zodpovědného přístupu ke studiu, aby 
tak činili radost nejenom svým pedagogům, rodi-
čům, ale také sami sobě.

Letošní prázdniny nebyly na rozdíl od těch 
předchozích ve znamení velkých investic, ale
i drobné opravy a nákupy nového vybavení, ICT
techniky přispějí ke zlepšení materiálně-technic-
kých podmínek pro výuku. 

Doufáme, že i v novém školním roce budeme 
pokračovat v úspěších školy, kterých jsme do-
sáhli v mnoha vědomostních soutěžích v minu-

lém školním roce (viz hodnocení školy Minister-
stvem školství v programu Excelence – výsledky
v soutěžích středních škol, kde jsme získali 9,5
bodů).

Škola bude také pokračovat v úspěšné pro-
jektové činnosti, která je v nejbližším podzimním
období zaměřena na odborné vzdělávání v rámci
projektu Erasmus+ s třítýdenním pobytem vybra-
ných žáků v rakouské partnerské škole ve Wolsf-
bergu. V rámci projektu Interreg SR-ČR pak pe-
dagogové a žáci navštíví na podzim vybraná fi -
remní a veletržní místa ve Stuttgartu, Mannhei-
mu, Paříži a Mnichově. Dobrá jazyková příprava
před každým zahraničním výjezdem je samozřej-
mostí, s čímž souvisí i podpora výuky cizích jazy-
ků na škole nejenom spojováním skupin dle úrov-
ní, zaváděním metody CLIL i v jiných předmětech,

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Žáci slavičínského Gymnázia Jana Pivečky 
v rámci svých pravidelných astronomických ak-
tivit pozorovali a dokumentovali 16. července 
částečné zatmění Měsíce. 

Pozorování proběh-
lo na modelářském letiš-
ti ve Slavičíně za účasti ne-
jen žáků gymnázia, ale i dal-
ších zájemců z řad veřejnos-
ti. Podmínky pro pozorování byly ideální - bylo 
jasno a teplota klesala ke 12 °C

Tento úkaz byl žáky pomocí astronomické 
techniky pozorován a fotografován na třech růz-
ných stanovištích. Pozorování se účastnili Ivo
Rohlena, Tomáš Maňas, Tobiáš Křek, Hubert 
Plášek, Jan Červeňan, Bronislava Bencková, Pe-

ale zejména působení americké asistentky ve vý-
uce anglického jazyka Olivie Rose Noble, která
byla škole pro tento školní rok přidělena v rámci
Fulbrightova programu.

Připravujeme pokračování projektů IKAP II
a Šablony II, v rámci kterých škola získá už od září 
50 nových notebooků pro využití ve výuce. 

Školní rok 2019/2020 bude zahájen na obou
útvarech GJP a SOŠ Slavičín 2. 9. 2019 v kmeno-
vých učebnách s třídními učiteli. Veškeré další in-
formace k zahájení školního roku jsou pro žáky
a jejich rodiče vloženy na intranetu školy.

Závěrem bych chtěla všem popřát úspěšný
nejenom start, ale celý školní rok prožitý hlavně
ve zdraví.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Vzdělávací středisko je v provozu v pondělí 
8 – 13 h, úterý až pátek 8 – 14 h. V tuto dobu je 
možné využívat 12 PC a Internet zdarma. Den-
ní limit pro návštěvníka PC učebny je 60 minut. 
Za poplatek je možnost tisku, kopírování, vazbu 
do kroužkové vazby a laminování dokumentů.

Provozní doba si vyhrazuje možnost změ-
ny, z důvodu konání vzdělávacích kurzů a akcí. 
Veškeré změny jsou aktualizovány na www.pivec-
ka.cz.

Kontaktní údaje: Horní náměstí 111, 763 21 

Slavičín. Tel: 571 110 425, 739 095 315.
E-mail: nadace@pivecka.cz. eb: www.pivecka.cz,
www.pivecka-ops.cz

Nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé:
 Základy práce na PC (20 hodin) 500 korun
 Práce na PC pro pokročilé (20 hodin) 
700 korun
 Internet a komunikace přes internet
(12 hodin) 400 korun
 MS PowerPoint (12 hodin) 500 korun
 Tvorba webových stránek (20 hodin) 
800 korun
 Multimédia (8 hodin) 400 korun
 Podvojné účetnictví pro začátečníky 
a pokročilé (30 hodin) 1 000 korun

 Základy daňové evidence (30 hodin) 
1 000 korun
 Základy první pomoci (8 hodin) 500 korun
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně
8 účastníků. 

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

cí různých kreativních technik. Bližší informa-
ce Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová,
na tel. čísle 777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské
knihovny – první podlaží.

Plán aktivit na září: Pletení z papíru (věneček
na dveře)

Studenti gymnázia z Astrokroužku 
pozorovali částečné zatmění Měsíce

gygy

tra Slámečková. 
Na čtvrtém stanovišti se dokonce ke gym-

naziálnímu astrotýmu připojil Petr Hájek z fo-
toklubu Vsetín. Zdařilé snímky
slavičínských studentů pak pro-
běhly i některými regionálními
médii.

Další aktivity se pak uskuteč-
nily 12. srpna, kdy žáci sledova-

li Perseidy.
Informace o astronomických aktivitách

na GJP, které již několik let fi nančně podporu-
je město Slavičín, najdete na www.astrodenik.
gjpslavicin.cz.

Ivo Rohlena
Foto: Tomáš Maňas, Tobiáš Křek
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Letošní ročník přinesl hodně nového a byl pro 
nás pořadatele v mnoha směrech přelomový. 
Především se ukázalo, že Slavičané o podobnou 
akci stojí a stojí o ni také návštěvníci ze širokého
okolí. Vždyť k nám na festival přijeli lidé například 
z Veselí nad Moravou, Holešova, Trenčína, Zlína
či Vsetína a to znamená jediné, že se o Slavičínu 
mluví, že je Slavičín vidět a stovkám lidí stojí Kar-
paty fest za cestu do našeho krásného města.

Možná jste si všimli, že jsme nikde během pro-
pagace neinformovali o tom, že je akce dobročin-
ná. K tomuto kroku jsme přistoupili z mnoha dů-
vodů, které nebudeme a hlavně nemusíme zdů-
vodňovat. Nicméně i letos bude rozdáno rodinám
s postiženými dětmi přes 100 000,- Kč. Částka, 
kterou jsme za 13 let rozdali, již dávno přesáh-
la milion korun a nikdy nám nezáleželo na oká-

zalých gestech či proslovech a také jsme netrva-
li na dokazování, za co obdarovaní peníze utratili.
Cítíme, že rodiny s postiženými dětmi mají svých
starostí dost a my jim nechceme přidávat další 
s projevy vděčnosti. Za ty roky jsme pochopili, že
dobročinnost má být nezištná a ego v ní nemá
mít prostor. S růstem jde ruku v ruce i fi nanční 
náročnost festivalu a nutnost budovat fi nanční 
rezervu do dalších let.

Páteční koncert byl zcela v režii našeho týmu
dobrovolníků a se sobotním gastrofestivalem
nám pomohla agentura. Vše se zdařilo a jak hu-
debníci, tak prodejci od nás odjížděli nadšeni.
Koncert, gastrofest i dětský den proběhl na jed-
ničku!

Za vše patří obrovský dík dobrovolníkům,
sponzorům a návštěvníkům. Projevy nadšení 
nám sdělujete na každém kroku. Dokonce slyší-
me, že jsou lidé hrdí na to, že tu máme festival,
za kterým jezdí celý region a dokáže do parku do-

stat hudební špičky z Česka i Slovenska. Toto nás
žene vpřed a dává nám potřebný impuls do dal-
ší práce.

Již od 30. června pracujeme na ročníku 2020,
který, jak doufáme, předčí všechny předešlé. Na-
bízí se nám větší provázání celého dění s nově 
opraveným Zámkem Wichterle, kde na nádvoří 
mohou probíhat divadla, přednášky a worksho-
py. Jednou z připomínek, které nám sdělujete
nejčastěji je ta, že je škoda, že koncerty nepokra-
čují také v sobotu a máte pravdu, když už máme
v parku vše zařízeno a vše šlape jako hodinky, je
škoda nedotáhnout vše do konce. Slibujeme, že
tuto variantu budeme zvažovat, pokusíme se do-
stat k nám další hudebníky a poprosíme předsta-
vitele města o povolení produkce alespoň do jed-
né hodiny noční.

Ještě jednou děkujeme sponzorům, dobro-
volníkům, návštěvníkům a těšíme se na ročník
2020.  Šárka a Majoš

Karpaty fest 2019

Dveře „domečku“ se dětem letošní školní rok 
otevřou v pondělí 30. září. A my, interní i externí 
pracovníci, se na děti již nyní moc a moc těšíme. 

Ale i když máme momentálně před sebou nový 
školní rok, ještě si aspoň trošku zavzpomínáme 
na prázdniny.

Dětem ze Slavičína a okolí jsme v letošním 
roce nabídli celkem 12 táborů, které byly plně 
obsazeny. Poprvé jsme v domečku nabídli pří-
městský tábor pro předškolní děti, který měl ne-
bývalý ohlas jak od dětí, tak i od rodičů. Pro děti
si vedoucí připravily týden plný her, zábavy, vý-
letů a tvoření. Poslední táborový den si děti pro 
rodiče a příbuzné připravily takové malé překva-
pení v podobě vystoupení a výstavy výrobků. Vše 
bravurně zvládly a spokojeně odměněny cenou 
a diplomem odcházely domů. Pro nás v domečku 
máme zase o poznání navíc, že i pro malinké se 
dá připravit táborování a určitě se budeme zase 
na děti těšit i příští rok.

My v domečku ale nebudeme zahálet ani 
v září. Mimo to, že nás čekají nějaké malířské 
práce, úprava zahrady, budeme se opět věnovat
našim zářijovým aktivitám, a to jsou:

Pohádkový les 31. 8. 2019
Předporodní kurz 7. – 8. 9. 2019
Sbírkové dny Světlušky 9. – 13. 9. 2019
Pohádkiáda 20. – 21. 9. 2019
Skautský den 21. 9. 2019
A co nabídne DDM svým klientům v tomto 

školním roce? Zcela určitě to bude nabídka s po-

řadovým číslem minimálně 60.
Nabídkové listy budou v DDM a v ZŠ k dispozi-

ci od 1. 9. 2019. Co tam objevíte nového?  
Z nových aktivit pro malé i velké dále nabíd-

neme:
TRIKY AGILITY – zájmový kroužek nabízí zá-

klady práce s pejsky, hry, triky. Základem je, že
každé dítě musí mít svého pejska a další bližší 
informace se dozvíte na letáčcích a také přímo
v DDM.

DIVADLO HROU – hravou formou dětem přiblí-
žíme základy divadelního projevu pod vedením
zkušeného divadelního herce Tomáše Smetany.

MENTÁLNÍ ARIT-
METIKA – pro děti
5 – 16 let, nabízí 
rozvoj myšlení, po-
zornosti, zapama-
tování a spousta
dalších nových in-
formací, více info
na www.amakids.
cz. Ukázková ho-
dina bude pro-
bíhat ve čtvrtek
29. 8. v  16.00 ho-
din v DDM Slavičín. 

A my v DDM
se těšíme na se-
tkání s vámi v no-
vém školním roce

2019/2020. Snad vás zaujme nabídka našich
zájmových kroužků i akce, které pro vás, v krát-
kodobé prázdniny i během dalšího školního roku
připravujeme.

V poslední srpnové dekádě se budete moci
informovat o naší činnosti, nabídce zájmových
kroužků na nový školní rok 2019/2020 a o na-
bídce dalších aktivit prostřednictvím webových
stránek www.ddmslavicin.cz i na Facebooku
DDM. Doufáme, že si z naší nabídky vyberete.

V našem domečku se na vás těšíme 30. září,
kdy se v tomto školním roce pro vás poprvé ote-
vřou dveře pro námi nabízené zájmové kroužky,
akce a kurzy.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

Zprávičky z domečku pro děti
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 1. září 2019 
vzpomeneme 5. výročí od chvíle,

kdy nás opustila
naše drahá maminka a babička,

paní Ludmila RYZOVÁ.
Stále s láskou vzpomínají 
dcery a syn s rodinami.

Dne 11. září 2019
by se dožila 100 let paní 

Ludmila KUNDRATOVÁ z Petrůvky.
V letošním roce jsme si připomněli

2. výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina. Kdo jste ji znali,

vzpomeňte s námi.

Dne 21. září 2019 by
se dožila 90 let 

paní Marie ANDERSOVÁ z Nevšové
a dne 29. října 2019

uplyne 20 let od úmrtí jejího manžela,
pana Františka ANDERSE z Nevšové. 
S láskou a úctou vzpomínají syn Josef 
s manželkou, vnoučata a pravnoučata.

Dne 3. září 2019 
si připomeneme, že je to už 15 let, 

kdy od nás navždy odešel
pan Rudolf KOFROŇ z Petrůvky. 

„Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.“

Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Manželka a děti s rodinami.

Dne 21. září 2019 to bude 5 let,
co zemřel pan Emil ŘEHÁK

a dne 12. listopadu 2019 by se dožil 
90 let. S úctou a láskou stále
vzpomínají manželka, dcera,
zeť a vnoučata s rodinami.

Dne 15. září 2019 si připomeneme
30. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka

a pradědečka, pana Jana BAŘINY
z Hrádku. S láskou vzpomínají dcery

Zdenka a Ludmila s rodinami
a rodina Havlínova.

Dne 3. srpna 2019 uplynulo 5 let 
od úmrtí paní Anny ANDERSOVÉ

z Nevšové. S láskou a úctou vzpomínají 
synové František a Milan s rodinami.

Dne 2. září 2019 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

Ing. Františka FRAITA ze Slavičína. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Sestry Marie a Jaroslava s rodinami.

Dne 10. září 2019 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana Josefa ŠÁLY

z Nevšové a dne 8. září 2019
by se dožil 85 let. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Anna, bratr Vojtěch a děti s rodinami.

Dne 15. září 2019 by se dožila 90 let paní 
Františka ŠVAJDOVÁ z Hrádku. S láskou 

a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 14. září 2019 uplyne 5 let 
od úmrtí paní Ludmily KOVAŘÍKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Společenská kronika

Dne 12. září 2019 uplyne 25 let, kdy nás 
opustila paní Jiřina PEŠKOVÁ

y
 z Nevšové.

Zároveň jsme si 29. března 2019 
připomněli její 90. narozeniny. 

Za vzpomínku děkují Karel,
Jitka a Dušan, děti s rodinami.

Dne 15. září 2019
si připomeneme 15. výročí úmrtí 

pana Martina POPELÁKA ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 
rodiče a sestry s rodinami.

Dne 8. července 2019 nás navždy
opustila a dne 27. září 2019 by se

dožila 80 roků naše milá maminka, 
babička a prababička, paní 
Jana BROSSOVÁ z Nevšové. 

Vzpomíná zarmoucená rodina.

NAROZENÍ – ČERVENEC
Jiří a Barbora Častulíkovi – syn Daniel
Ondřej Školník a Gabriela Kovaříková – 
syn Tomáš
Josef a Ludmila Valentovi – syn Martin
Jakub Hruška a Adéla Berčíková – syn 
Josef
Petr a Klára Poláchovi – syn David
Jan a Marie Filkornovi – syn Vojtěch

SŇATKY – ČERVENEC
Jakub Folta a Nikola Fišerová
Jaroslav Ocelík a Irena Remešová
Tomáš Kulíšek a Adéla Pukýšová

ÚMRTÍ 
 3. 7. 2019 František Dubčák, 
   71 let, Kochavec
 8. 7. 2019  Jana Brossová, 
   79 let, Nevšová
 20. 7. 2019  Miroslav Radoň,
   47 let, Lipová
 21. 7. 2019  František Hubík, 
   73 let, Slavičín
 21. 7. 2019  Anna Hloušková, 
   76 let, Slavičín
 23. 7. 2019  Božena Kúdelová,
   74 let, Slavičín
 26. 7. 2019  Adolf Bradík, 
   68 let, Slavičín
 29. 7. 2019  Libuše Horáková, 
   87 let, Slavičín

Poděkování
Charita Slavičín děkuje měs-

tu Slavičín za fi nanční podpo-
ru, poskytnutou k realizaci akcí. 
Díky grantům z dotačního pro-
gramu města Slavičín Podpora 
rozvoje kultury v roce 2019 Cha-
rita Slavičín realizuje v letošním
roce:

Zahradní slavnost, program
Canisterapie – pes terapeutem
a Pokračování v tradici.

Město Slavičín podpořilo v roce
2019 sociální služby provozované
Charitou Slavičín.

Charita Slavičín děkuje zástup-
cům města Slavičín za poskytnutí 
fi nanční podpory z rozpočtu měs-

ta na poskytování sociálních služeb
v roce 2019.

Zlínský kraj podpořil sociální 
služby provozované Charitou 
Slavičín. 

Z programů zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území ZK a pri-
orit sociálních služeb na území ZK
pro rok 2019.

Dále z individuálního projektu ZK:
PODPORA A ROZVOJ VYBRANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM
KRAJI, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_00
5/0002776, Operační program Za-
městnanost (OPZ) Zlínský kraj po-
skytl fi nanční podporu v rámci pro-
gramu Podpora a rozvoj vybraných
sociálních služeb ve Zlínském kra-
ji službám: Sociálně terapeutická
dílna Slavičín ve Štítné nad Vláří 
a Osobní asistenci Slavičín. 

ÚKLIDOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE V DOMÁCNOSTI – 
Nestíháte, síla nebo čas vám nedovoluje pracovat doma? Pokusíme se Vám po-

moci. Provedeme pro Vás práce spojené s údržbou čistoty i běžným chodem domác-
nosti. Pomůžeme Vám i s prací na zahradě a kolem domu (sečení trávy, mytí auta 
aj.). Cena dohodou. Tel.: 603 439 951.

ZDRAVOTNICKÉ MASÁŽE s certifi kací a praxí v lázeňství
MgA. Jaroslav Jeřábek, Slavičín, Horní náměstí 818, Tel.: 777 158 001

Í
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Už je to opravdu dávno, co skautská myšlen-
ka zapustila kořeny v naší vlasti, před sedmi lety 
jsme mohli oslavit 100leté výročí založení čes-
kého skautingu. A letos se svého stého výročí 
dočkal i skauting v našem městě. 

Bylo to rok po skončení první světové vál-
ky a Slavičín byl tehdy jen velmi malým měs-
tečkem. Přesto skautská myšlenka zakořenila 
i zde a bratr Josef Hron z Budějovic zakládá prv-
ní oddíl se jménem Jestřábi. Ten stejně jako Sla-
vičín není nijak veliký a čítá vždy do 15 chlap-
ců ve věku 14 – 15 let. Organizačně byl oddíl 
podřízen sboru v Uherském Brodě, skauti tehdy 
ani neměli vlastní klubovnu, jen svůj přístřešek 
– chatičku nad Šabatcem v místě zvaném „V po-
tůčkách“. Činnost oddílu se příliš nelišila od té 
dnešní, řídila se podle „Základů junáctví“ profe-
sora A. B. Svojsíka – pobyt v přírodě, stopová-
ní, táboření, vaření a pozorování přírody a hvězd 
stejně jako dnes, tyto „Základy junáctví“ zůsta-
ly v našem vlastnictví po celou dobu existence
střediska i s věnováním od bratra Josefa Stu-
denky a naši skauti na ně skládají svůj slib až 
do dneška.

Jedním z členů byl i náš významný rodák Jan 
Pivečka. I po dlouhé době (květen 2002) vzpo-
mínal na svá léta ve slavičínském oddíle a účas-
ti na podsadových táborech: „Pamatuji si, že 
skauti měli příkaz, aby každý den udělali as-

Pohnutá minulost slavičínských skautů

poň jeden dobrý skutek“. A to je příkaz i dneš-
ních skautů.

Ovšem tok dějin se nevyhnul ani našemu ma-
lému městečku a stejně jako v celém státě byl
i zde během druhé světové války v letech 1940
– 1945 skauting zakázán. Po válce se vedení 
oddílu skautů ve Slavičíně ujal pan Rostislav Ho-
rák, později velmi dobrý a lidmi uznávaný slavi-
čínský lékař. Bohužel zpráv z tohoto období není 
mnoho. Jen podle fotografi í a vzpomínek pamět-
níků můžeme říct, že se skauti zúčastnili mini-
málně dvou velkých poválečných akcí, kterými
byly exhumace a převoz ostatků 28 amerických
letců ze hřbitova ve Slavičíně na vojenský hřbi-
tov ve Francii a oslavy výročí 950 let od smrti sv.
Vojtěcha, patrona města.

S nástupem komunistické vlády dochází k dru-
hému zákazu skautingu v naší vlasti. Mnoho od-
dílů potom funguje pod záštitou jiných organiza-
cí. O tom u nás bohužel nemáme žádné zprávy.
Ovšem po Pražském jaru 17. května 1968 zasílá
vedoucí br. Jiří Sieber – Sibi na Okresní radu Ju-
náka v Gottwaldově zprávu o založení Junácké-
ho oddílu ve Slavičíně.  Ten čítá dohromady osm
činovníků střediskové rady, 40 chlapců a děv-
čat, vedoucím střediska se stává br. Jiří Sieber,
jeho zástupcem br. Lubomír Rybák.

První družiny, které vznikají, jsou Sovy, Luňá-
ci, Delfíni, Střelci. Později k nim přibyly i šestky

vlčat Havrani, Bobři a Vlci. Činnost se rozbíhá,
jsou pořádány oddílové i družinové schůzky a vý-
lety i výpravy. V roce 1970 br. Šobul a br. Sibi zís-
kávají vůdcovské zkoušky.

V létě, v první půli srpna roku 1970 jede od-
díl na letní tábor opět do prostoru Vlárského
průsmyku, účastní se ho celkem 22 dětí a dva
vedoucí. Po návratu už se bohužel nesejdou.
Dne 1. září 1970 byl ÚV KSČ ve spolupráci s ÚV
PO SSM Junák potřetí úředně zakázán. Jeho ve-
doucí byli v mnohých případech nařčeni, že du-
ševně mrzačili českou mládež…

Avšak hnutí s takovým posláním, jako má to
skautské, nikdy na dlouho nezmizí. Dne 29. pro-
since 1989 došlo k jeho opětovnému obnovení 
a o vánočních svátcích se v tehdejším Gottwal-
dově koná ustavující schůze Junáka gottwaldov-
ského okresu v kině Mír. Jiří Křek, pozdější ve-
doucí oddílu, se tam objevil i se svým kamará-
dem Robertem Sudickým – Bobem. A tak bylo
založeno, nebo vlastně znovuobnoveno středis-
ko ve Slavičíně. V roce 1990 bylo středisko řád-
ně zaregistrováno pod staronovým číslem 605-
11, od bývalého střediskového vůdce br. Siebe-
ra byly poskytnuty rady a materiály, včetně sady
skautských razítek. V témže roce bylo zaregis-
trováno 17 dětských členů. První letní tábor se
koná ve Vrběticích ve farním domě pod Hlož-
cem, kterého se účastní velmi málo lidí, ale zato
se pobyt velmi vydařil. Bob vaří svá pověstná mí-
chaná vejce. Jediným mráčkem na letním nebi
je to, že se do domu někdo vloupal a ukradl klu-
kům část věcí a jídla. Další činností jsou jedno
i více denní výpravy na Vláru, na Pulčiny. 

Od té doby pracuje skautské středisko ve Sla-
vičíně a jeho oddíly nepřetržitě již 30 let. V sou-
časné době má středisko pět samostatných od-
dílů a celkem 60 členů. Jak už jsem zmínila v za-
čátku článku, skauting ve Slavičíně letos oslaví 
100 let a rádi bychom Vás pozvali na oslavy, kte-
ré se uskuteční 21. září od 14 hodin u Sokolov-
ny. Týna

Červenec byl již tradičně ve znamení skautské-
ho tábora. Trval dva týdny a běžně tuto část roku 
nazýváme vyvrcholením celoroční práce a to pro-
to, že si zde můžeme vyzkoušet vše, co jsme se
přes rok v družinách naučili. Ústředním tématem 
letošního tábora bylo cestování Hvězdnou brá-
nou do jiných světů a kultur, kde jsme jako vědci 
získávali cenné artefakty, které nám na závěr po-
mohly se dostat zpět. Z „cest“ jsme si tak přivezli
tajemnou aztéckou lebku nebo např. samurajský 
meč, který jsme podrobili úspěšné sekací zkouš-
ce. Přiučili jsme se bojovému umění, v kultuře
podobné té indické jsme se naučili meditovat, 
v antice jsme zase byli svědky souzení Sókra-
ta a nevyhnuli jsme se ani pyramidám. Zajíma-
vou obměnou byl letos experiment, kdy se změ-
nou kultury změnil i styl stolování, ba i druhy jídel 
v táborové kuchyni, a tak jíst např. miso polév-
ku hůlkami byl zážitek. Zážitkem mohou být ale
také věci mnohem obyčejnější: bydlet v podsado-
vém stanu bez dosahu Wi-Fi a hraní Dogemine-
ru, spát pod širákem v otevřené přírodě nebo za-
žít přepad tábora na hlídce a napsat o tom zprá-
vu do hlídkového deníku. Někteří z nás, kteří spl-

nili požadované podmínky, skládali své vlčácké,
světluškovské i skautské sliby u slavnostního tá-
borového ohně nebo dostali své odborné odzna-
ky jako symbol své tvrdé práce během celého

Skautské prázdniny

roku. Zážitek by měl mít přesah do našich běž-
ných životů, a pokud se to na různých úrovních
povedlo, nebylo těch 15 dnů planých.

Ham
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Jedna z nejdelších ulic ve městě se jmenu-
je Mladotické nábřeží. Mnohým mladším čtená-
řům název Mladotice asi už nic neříká, i když to 
byla obec těsně sousedící se Slavičínem. Prv-
ní písemná zpráva o Mladoticích pochází z roku 
1141, tedy o 115 let starší než moc hezky vyve-
dená písemná zpráva o Slavičínu (r. 1256). Mla-
dotice byly co do počtu obyvatel i domů větší než 
Slavičín. Provázanost obou obcí byla tak těsná, 
že jejich obyvatelé mnohdy ani nevěděli, kde hra-
nice mezi Slavičínem a Mladoticemi jsou. Čas-
to však vznikaly tahanice o vliv na hospodaření 
obou obcí. Tento stav se začal řešit již v r. 1784, 
kdy se zastupitelé obou obcí dohodli na společ-
ném hospodaření. 

V roce 1946 došlo k úplnému sloučení Mlado-
tic se Slavičínem a zvítězil název Slavičín. Na pa-
měť zaniklé obce Mladotice byla v roce 1964
část města po pravém břehu potoka Říky nazvá-
na Mladotickým nábřežím. Stejně tak tomu bylo
s názvem ulice Mladotická, která vznikla v sou-
vislosti s novou výstavbou rodinných domů a řa-

Mladotické nábřeží upomíná na blízkost Slavičína s Mladoticemi
dové výstavby domů v 70. letech minulého sto-
letí vlastně souběžně s ulicí Mladotické nábřeží.

Jedná se o ulici, která plní funkci místní komu-
nikace a je i součástí cyklostezky mezi středem
města Slavičína a Hrádkem, i když tak není všu-
de značena. Začíná u Komerční banky ve spod-
ní části Horního Náměstí a dále vede po pravém
břehu potoka Říka až ke křižovatce s ulicí Příč-
ná. Pokud se podíváme na pohlednici, jež je sou-
částí článku, vidíme jeden z  nejhezčích náhledů
na dnešní centrum města Slavičína zhruba před
sto lety. Fotografi e je datována do roku 1910.

V záběru vlevo je vidět velkou budovu kovár-
ny pana Antonína Urbánka (bývalá cukrárna Jas-
mín), který byl před 2. světovou válkou staros-
tou obce. Pro osoby zachycené na fotografi i šlo
o sváteční událost a velký zážitek – být zobrazen
na ofi ciální pohlednici obce. Dále vidíme neregu-
lovaný potok Říka a v pozadí zámek. Od brzkého
rána se z kovárny ozývaly příznačné údery kladi-
va na výkovek a kovadlinu. Jako malý kluk jsem
moc rád chodil pozorovat práci strýčka kováře.

Žasl jsem nad tím řízeným nepořádkem, kdy ko-
vář přesně věděl, kam má sáhnout pro potřebné
nářadí. Byl také zdatným podkovářem.

Od kovárny směrem k Hornímu náměstí stá-
lo osm rodinných domků. Tato cesta se po roce
1918 jmenovala Palackého ulice. Z dnešní-
ho pohledu vytvářela spojnici více ulic. Začína-
la na Horním náměstí v úrovni budovy KamPak
a pokračovala obloukem kolem dnešní činžovní 
výstavby až k bývalému mostu u hostince U Ta-
lafy a znovu vlevo ke kovárně Antonína Urbánka.
Z původních názvů ulic včetně obou náměstí se
dochoval jen název pro jednu jedinou ulici a to
Komenského ulice. (To může být téma pro někte-
rý další článek do městského zpravodaje).

V současné době ulice Mladotické nábřeží tvo-
ří další část komunikace pro cyklisty i chodce
od cyklostezky do Hrádku na úrovni ulice Příčná.
Pro chodce i cyklisty tvoří klidnou a bezpečnou
trasu souběžnou s hlavní ulicí Osvobození.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Miroslav Kadlec

Při přechodu mostu spojujícího oba břehy Říky 
u radnice a obchodního domu lze velmi dobře vi-
dět, jak je zohyzděné koryto řeky betonovým pa-
nelem, který vystupuje na povrch kvůli malému 

Panel v Říce zatím centrum hyzdí dál, město řeší jeho odstranění
průtoku vody. Je to doslova skvrna na kráse cen-
tra Slavičína.

Vedení města o problému ví a snaží se ho vyře-
šit. „Jednali jsme s Povodím Moravy, aby byl pa-
nel odstraněn. Sdělili nám však, že panel kryje
vedení vysokého napětí. S naší žádostí jsme tedy 
oslovili e.ON a čekáme na jejich vyjádření,“ po-“
psal starosta Tomáš Chmela.

Koryto potoka je také často zarostlé a za to,
zda je průchozí pro případ velké vody (a tím pá-
dem i za vysečení) odpovídá Povodí Moravy. Měs-
to se tak snaží aspoň o pravidelnější úpravu bře-
hů Říky a jejího bezprostředního okolí, kde napří-
klad u autobusové zastávky Radnice zdobí beto-
novou zídku barevná květinová výsadba.

Snahou města je zatraktivnění a zklidnění ce-
lého Mladotického nábřeží, které využívají obča-
né jako spojnici mezi centrem a místní částí Hrá-
dek. V červenci tak přibyla lavička poblíž mostu
na ulici Spojovací, aby si mohli hlavně senioři při
chůzi odpočinout a vydechnout.

„Někteří senioři nás upozornili na to, že
od cyklostezky až po první most u kruhového ob-
jezdu není žádná lavička, a proto se tudy obávají 
chodit. To jsme ihned napravili,“ podotkl“ Chme-
la. Přidány byly i odpadkové koše kvůli vyšší frek-
venci chodců.  (šim)
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Z mistrovské kocoviny se začíná probírat 
„áčko“ fotbalistů FC TVD Slavičín. Vůbec se jim 
nevyvedla přípravná fáze, kdy si například odnes-
li ze hřiště Slovácka B deset gólů v brance.

Pak si ale spravili chuť v pikantním souboji 
s Nevšovou v předkole MOL Cupu. Porazili ji vy-
soko 9:0. „Projevila se kvalita, šli jsme jedno-
značně za vítězstvím, za cílem utkání zvládnout 
a myslím, že se to podařilo i herně, protože v naší 
hře se objevovaly velmi dobré věci,“ uvedl “ trenér
Petr Slončík.

V úvodním zápase divize E za velkého divác-

kého zájmu hostili naši hráči doma silné Strá-
ní, které porazili 3:0. Zápasu přihlíželo 250 di-
váků. V dobrém světle se ukázal devatenáctile-
tý Adam Kopilec, nová posila ze zlínské junior-
ky, který vstřelil první gól. V zápase přitom chy-
běli hned čtyři hráči ze základu (Školník, Zvoní-
ček, Kalus a Fojtík). 

Dobrou náladu z vybojovaného vítězství však
fotbalistům zkazilo pohárové utkání s Valašským
Meziříčím, kde prohráli v prodloužení 2:4 a nena-
vázali tak na loňský úspěch, kdy je zastavil v jíz-
dě soutěží až ligový Zlín. Trenér Slončík totiž řád-

Fotbalistům nevyšla příprava, ale v sezoně naštěstí zabrali
ně zamíchal sestavou a nasadil tým plný mladí-
ků, aby okusili pohárovou atmosféru. ,,Je to sa-
mozřejmě zklamání, ale vzhledem k okolnostem 
během celé přípravy to musíme brát tak, jak to 
je. Je to realita a příští rok se pokusíme o lepší 
výsledek a hlavně znovu přivést do Slavičína tým
zvučného jména,“ podotkl “ Slončík.

Další zápas fotbalisty čekal na půdě bývalého 
třetiligového Hodonína, kde nakonec urvali cen-
ný bod za remízu. Měli také nečekaného pomoc-
níka, a to Pavla Elšíka, který před sezonou ozná-
mil konec kariéry. „Chyběl nám stoper a s Pav-
lem jsme byli domluvení, že pokud bude potřeba,
tak pomůže. V pátek byl na tréninku a v neděli 
šel rovnou do zápasu,“ popsal trenér.“

Těžký zápas tým řádně prověřil, hodonínští šli
totiž dvakrát do vedení. Bod za remízu zachrá-
nil fotbalistům Petr Švach kuriózním gólem pří-
mo z rozehrávky přes půl hřiště. „To, co předve-
dl Peťa, to se jen tak nevidí, klobouk dolů. Jako
hráč jsem zažil, aby někdo ze hry dal branku
z vlastní půlky, ale přímo z rozehrávky, to ještě
ne,“ usmíval se spokojeně kouč. Švachova gólu “
si všimla i TV Nova, která jej zařadila do rubriky
„Borec na konec“ Sportovních novin vysílaných 
19. srpna.

„Tušil jsem, že to gólman nebude čekat. Byl
trochu venku, pět metrů od brány, tak jsem to
zkusil. Nic víc,“ vyjádřil se pro Zlínský deník“ Petr
Švach. (šim)

Zápasy FC TVD „A“ Slavičín v září
15. 9. FC Brumov tráva 10:15
29. 9. FK Šumperk tráva 10:15

ZápZápZápZápZápZápZápZápáZápppZápZápZápZápZáZZZáppZ pasuasuasuasuasuasuasususuasuasuuasua uaaaasasusu SlSSlSSSlSl Sl Sl SlSlSSl Sll Sll Sll SlSS aviaviaviaviaviaviaviviaviavaaviaviaaavaaaaaviaaavaavičínčínčínčínčínčínčínčínčínčínčínčíčínčíčína sa sa sa sa sa sa ssa sa sa sa ssa sa  NeNe Ne NeNeNe Ne NeNNNeNeeNeNN všovšovšovvšovšovšovšoovšoovšošošovouvouvouvouvouvouvouvouvouvouvouovouv uvvouv  nene ne ne ne ne nene ne nennnnnn nen přápřápřápřápřápřápřáápřápřápřápřáppřřř lolo lolo lo lolooloolo oo počpočpočpočpočpočpočpočpočpočppopočasíasíasíasíasíasasíasíasaaasíasíasí. F. F. FF. F FFF. FFFF.. otootootootootootootootootoototoootoot M: M: M: M: MM: M: M: M: MM: M: M: M: ichichichichichichichichichichchchchichhhaelaelaelaelaelaelaelaeaeaelaelaelaeaeee a Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma MMa Ma Ma MMaňaaňaaňaaňaňaaňaaňaňaaňaaňaaaa asovsovsovsovsovsovovsoovsososososooovsosososooos ááááááááá

Sportovní kluby Slavičín informují o své čin-
nosti v roce 2019. V polovině roku skončili soutě-
že ročníku 2018/2019 a oddíly sportovních klu-
bů rekapitulují své výsledky. V pravidelných sou-
těžích jsme měli v činnosti 12 družstev a všech-
na utkání se odehrála ve sportovní hale. Je ve-
lice těžké sestavit program mistrovských utkání 
tak, aby se vyhovělo všem oddílům. Předehrát
nebo odložit utkání je velmi složité, musí být sou-
hlas soupeře a ten skoro pokaždé schází a na-
víc během týdne je sportovní hala plně obsaze-
ná. Družstvo mužů v basketbalu hrálo sdružený 
krajský přebor Jihomoravského a Zlínského kra-
je a skončilo z 12 družstev na 9. místě a to je 
nejlepší umístnění za posledních 5 let. Družstvo 
žen ve volejbalu hrálo krajský přebor a umístně-
ní na 3. místě je výborné. Juniorky stejného oddí-
lu skončily také na pěkném 3. místě. Oddíl fl orba-
lu měl v soutěži dvě družstva, muži jako nováček 
soutěže obsadili 5. místo a junioři skončili z 10 
účastníků na 6. místě.

Nejvíce družstev v soutěžích měl oddíl stolní-
ho tenisu, a to čtyři mužstva mužů a dvě druž-
stva žáků. Áčko žáků hrálo velmi dobře a skonči-
lo na pěkném 3. místě a to je v konkurenci mno-
hem větších oddílů Zlínského okresu úspěch.
Největší oporou byl Michal Bureš, který byl nej-
úspěšnějším hráčem soutěže. Béčko tvořili hráči 
věkově mladší a 7. místo z 10 účastníků je dobré.

A-družstvo mužů jako nováček divize mělo je-

diný úkol, soutěž udržet a to se podařilo a celko-
vé 5. místo znamenalo veliký úspěch. Oporou byli
Víťa Račák a Jirka Machara. Béčko hraje krajský
přebor druhé třídy a skončilo v polovině tabulky.
Mělo navíc, ale potýkalo se se zdravotními pro-
blémy některých hráčů. Céčko skončilo v okresní 
soutěži na 10. místě z dvanácti účastníků, což se
dá hodnotit jako špatný výsledek. Radost udělalo
déčko, které tvořili mladí hráči, věkem žáci a do-
rostenci, které svou soutěž pátou třídu okresu
mužů suverénně vyhrálo. Oporou byli Mgr. Roh-
lena, Tobiáš Drápala, Jonáš Plášek a bratři Bu-
rešovi.

Mimo pravidelné soutěže mají SK Slavičín od-
díly ASPV žen a mužů, oddíl šachu, oddíl atletiky
a sálové kopané. Mimo mistrovské soutěže po-
řádají oddíly turnaje, jako je 48. ročník turnaje
ve stolním tenisu, Běh vítězství, TOP hráčů Va-
lašska, turnaje žáků Základních škol ve fl orbalu,
Kamča cup ve volejbalu žen a další akce pro ve-
řejnost. V nové sezoně 2019/2020 přihlásíme
do soutěže ještě družstvo žáků fl orbalu.

Taková rozsáhlá činnost je možná pouze
za podpory města Slavičín. Formou grantů za-
bezpečuje všem oddílům značnou část nákla-
dů na cestovné, nákup nejnutnějších sportov-
ních potřeb, náklady na provoz sportovní haly,
na drobnou údržbu a za to patří městu Slavi-
čín veliký dík od všech sportovců sdružených
ve Sportovní klubech. Sportovci věří, že tato spo-

Sportovní kluby Slavičín 2019 lupráce bude nejen pokračovat, ale bude se na-
dále rozšiřovat, a tak připravíme zejména pro 
mládež podmínky, které mladým umožní pravi-
delný pohyb a zapojení do pravidelných mistrov-
ských soutěží pod vedením odborně vyškolených
trenérů.

neděle 22. 9., 
SSookokokololovna SlSlavavičičíín vv 1111177 7 77 –––– – –– – 1919191919191919191911  h hhh h h h hhhhhhododododooo ininininiiiininnin.... ....
VVsVsttupné é 15150 korun, 
pouzee na shuffl e ddddddaanananananaanananaanna cececececececececececec  1 1 1 1 11 1 111 10000000000000000000000000 kkkkkk kkkkkkkorororororororororororununununuununununununun 
popouuze zumba 700000000000 k k k k kk k kkkkkorororororororororrrunununununununununununun.. . 

SS sebou: 
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Vhodné pro začáttteeeeeečečečeeeeče níníky 
a všechny věkovééééééééééééé kkateggororrrieieieieie :-))

taneční maraton
Shuffle dance 
& zumba fitness
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Prázdniny probíhaly v plném proudu a nic tedy 
nebránilo k uskutečnění již jedenáctého ročníku 
nohejbalového turnaje a dětského dne v sobo-
tu 10. srpna 2019 v Divnicích. Počasí bylo typic-
ky letní s vysokými teplotami. Po čtrnácté hodině 

započal turnaj trojic s osmi zapsanými mužstvy.
Spolu s místními týmy nás letos svou přítomnos-
tí potěšily také přespolní mančafty z Bojkovic, Pi-
tína a ze Šanova.

Současně s nohejbalem probíhal také dět-

Jedenáctý ročník v novém!

Poděkování
Lyžařský oddíl Slavičín, z. s., tímto děkuje 

městu Slavičín za fi nanční podporu své roční 
činnosti, díky které bylo možno i za přispění dal-
ších místních partnerů, sponzorů a řady dob-

Akce i přes dopolední nepřízeň počasí pro-
běhla s hojným počtem závodníků nejrůznější-
ho věku.

Celkem 45 startujících si užilo spoustu soutě-
ží jak na malém, tak i velkém okruhu. Po doběh-
nutí hlavního závodu si mohli soutěžící užít mno-

Vydařené odpoledne Po divnických vrchoch

Divnickou heligonku navštívilo šest set diváků

ho zábavných her ve spodním areálu tenisových
kurtů a dětského hřiště. 

Úspěšné zakončení akce představovalo vyhlá-
šení vítězů a třešničkou na dortu se stalo večerní 
promítání pohádky. 

Děkujeme městu Slavičín za fi nanční podpo-

Letošního ročníku Divnické heligonky se zú-
častnilo 34 skupin včetně dětí různého věku 
a navštívilo ji na šest stovek diváků, z nichž ně-
kteří dorazili i ze Slovenska. Akci fi nančně pod-
pořilo město Slavičín. Poděkování patří sponzo-

ský den, který se stal již tradiční součástí turna-
je. Úspěch této události spočívá v pestrém dopro-
vodném programu a letos tomu nebylo jinak. Ze-
jména atrakce zvaná lidský stolní fotbal sklidila
velký úspěch, a to nejen u dětí. Mezi další tahá-
ky patřila letecká ukázka na širém nebi Přemys-
la Raka, projížďka na velkém traktoru Deutz-fa-
hr a čtyřkolkách, střelba z luku aj. V průběhu dne 
děti dostávaly sladké odměny a doplňovaly pit-
ný režim točenou malinovkou. Celá akce pozvol-
na končila ve večerních hodinách, kdy se počasí 
trochu pokazilo a poslední zápas turnaje se ode-
hrával za vytrvalého deště. Akci fi nančně podpo-
řilo město Slavičín.

Srdečné poděkování za podporu patří také fi r-
mám: DFH, s. r. o., TVD-Technická výroba, a. s., 
Avena, s. r. o., Luděk Hlavica – nábytek, NTS Pro-
metal Machining, s. r. o., Pivovar Hrádek, HOPA
CZ, s. r. o., Outdoor-a-sport.cz – FLOREŠ, s. r. o.,
VALENTA KOVO, s. r. o., VAMAK, s. r. o., Vývařovna
Libor Malaník, Potraviny Vlárka, Potraviny MONA,
Potraviny Malychová, dále Luďkovi  Maděrkovi
a Kláře Vincourové a všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci této akce.

Za pořadatele Jakub Zvoníček

ru akce. Poděkování patří i dalším sponzorům:
MS Jamné Slavičín, NTS Prometal, Jiří Máčala
– Autodoprava, P. Hrbáček – AVENA, Vývařovna
Libor Malaník, Pohostinství Jana, Sumiriko AVT, 
Kovo Valenta, Elva Valčík, EC-Tech, Papírnictví 
Vaclovi, Potraviny Malychová. Rovněž děkujeme
všem, kteří se na akci podíleli. 

Tomáš Faldík

ru Autodoprava Best Road Jiří Máčala, panu Ra-
dimu Ševčíkovi za pořízení videozáznamu a fo-
tografi í z akce, předsedovi OV Divnice Jaroslavu
Manovi ml. a dobrovolníkům z Divnic.

Radka Vaňková

rovolníků, uspořádat již 6. ročník turnaje Ru-
dimov KUBB Grand Prix. Celé akce se zúčast-
nilo 20 týmů z celé ČR, čímž si turnaj upev-
nil svou skvělou pověst napříč celou českou
kubbovou komunitou.

Členové spolku

Slavičínské taneční lektorky Lenka Laza-
reva a Denisa Balšanová se rozhodly zapojit 
do celostátní akce Tanec pre Vláďu a pořáda-
jí 1. září v 17 hodin na Sokolovně benefi č-
ní dvouhodinový cvičební maraton. „Těšte se 
na lekci zumby, jógy a lidského srdce,“ uved-“
ly lektorky, které se vzdávají honoráře ve pro-
spěch nemocného Vládi Mikuláše, který trpí 
nemocí A. L. S. Mikuláš je bývalý masér repre-
zentačních fotbalistů, který bojuje proti nevy-
léčitelné nemoci optimismem a silnou myslí. 
„Pokud se rozhodnete přispět vyšší částkou, 
než je dané vstupné 120 korun na dvě hodi-
ny a 70 korun na hodinu, budeme Vám velmi 
vděčné,“ uvedly“ lektorky Denisa Balšanová 
a Lenka Lazareva. Cvičení je vhodné i pro za-
čátečníky, potřeba je pouze sportovní obleče-
ní, karimatka a vhodná obuv. Při hezkém po-
časí se bude cvičit na kurtech za Sokolovnou. 
Vybrané příspěvky budou zaslány na účet Vlá-
ďovy rodiny.  (šim)

Cvičením proti A. L. S. 

AutAutAutAutAutAutAutAutAutAuttAuAAutAutor or oror ororor oororro fotfotfofotfotfotfotfotfofotfofototfotfof tto:o:o: o:o: o: ooo: :o:o:ooo: R. RR. R. RR. R.RR. R.RR.RRR..R ŠevŠevŠevŠevŠevŠevŠevŠevŠevŠevŠevŠ číkčíkčíkčíkčíkčíkčíkčíkčíkčíkčíkčíčííkčíkčíččíkčík



14



15

Baby club Plaváček srdečně zve
děti, jejich rodiny a blízké na 

KURZ PLAVÁNÍ
j j y

v bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice.
Kurz o 10 lekcích je určen pro děti
od 6 měsíců až do 12 let.
Součástí kurzu je také sauna a baby-
masáž  vedená instruktorkou.
Plaveme v  soboty v  9–12 hodin
ve vodě teplé 30 °C. Vítáme oba ro-
diče!  Začínáme 5. října 2019!

Pro děti do 1 roku nabízíme pla-
vání doma ve vaně.

Bližší info a přihlášky na
www.plavacek-deti.cz,
telefon 603 187 693 nebo
e-mail brumov@plavacek-deti.cz
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
web: https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Fb: Městská knihovna Slavičín
Pondělí 2. 9. – 30. 9. 
Ztraceni, ale nezapomenuti
Výstava fotografi í a dokumentů ze sbírek Micha-
ela Žitníka, provozovatele a majitele muzea v Ša-
nově u příležitosti 75. výročí letecké bitvy nad Bí-
lými Karpaty. Vestibul knihovny, otevřeno v půj-
čovní době.
Úterý 3. 9. Trénování paměti a mozku
Přednáška Mgr. Marty Fojtíkové z České společ-
nosti pro trénování paměti a mozkového joggin-
gu. Tematikou akce budou různé metody trénin-
ku, možnost vyzkoušení paměťových pomůcek 
a cenné rady, jak pracovat se svou pamětí. Před-
náška je určena seniorům i široké veřejnosti.
Začátek: 18.00 hodin, sál v prvním podlaží 
městské knihovny. Vstup volný.
Na besedu budou od pondělí 9. září navazovat
kurzy trénování paměti pro seniory. V případě
nenaplnění kurzů, se mohou zapojit i další zá-
jemci.
Rozpis paměťových lekcí:
září –  pondělky: 9. 9., 23. 9.
říjen –  pondělí, úterý: 14. 10., 29. 10.
listopad –  pondělky: 11. 11., 25. 11.
prosinec –  pondělí: 9. 12.
čas konání: 9.30 – 11.30 hodin
Místo konání: sál v 1. podlaží městské knihov-
ny, Vstup zdarma!
Čtvrtek 5. 9. Veselé čtení s Nezbedníkem
Pokračování oblíbeného odpoledního pořadu se
skřítkem Nezbedníčkem, v němž předškoláčkům
v doprovodu rodičů představí knihu Bořek Stavi-
tel – Pojďme stavět a pobaví je spoustou zábav-
ného hraní, soutěžení a výtvarného tvoření.
Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný.
Pátek 6. 9.  Pěstujeme chilli papričky
Přednáška Mojmíra Humpoly nejen o pěstování 
chilli papriček v domácím prostředí, ale i o mno-
ha jejich odrůdách a blahodárných účincích těch-
to rostlin na lidské zdraví. Po přednášce násle-
duje vernisáž výstavy Barevná „chilli – zahrada“.
Začátek: 18.00 hodin, sál v prvním podlaží 
městské knihovny. Vstup volný.
Pátek 6. 9. – pondělí 30. 9.
Barevná „chilli zahrada“
Výstava fotografi í a také výpěstků papriček 
Mojmíra Humpoly. Výstava je k vidění v půjčov-
ní době nebo po domluvě na telefon. Vernisáž
proběhne v 19.00 hodin v galerii knihovny. Hu-
dební vystoupení skupina RetroTet.
Středa 18. 9. Homocystein – tichá hrozba
Přednáška léčitele Stanislava Zábojníka, zamě-
řená na homocystein v souvislosti s úpravou po-
ruch metabolismu a trávicích problémů. Součás-
tí besedy jsou nové poznatky z oblasti bylinkář-
ství a informace k podzimní očistě organismu. 
Po akci je možné zakoupit bylinkové čaje a dal-

Kalendář akcí

Virtuální Univerzita 
třetího věku pokračuje

Vážení senioři, Virtuální Univerzita tře-
tího věku (VU3V) pokračuje v Městské
knihovně Slavičín otevřením dalšího studij-
ního semestru!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakul-
ty České zemědělské univerzity v Praze je pro 
Vás připravena nabídka výuky v rámci VU3V, 
která Vám umožní navštěvovat zájmové vy-
sokoškolské studium přímo v místě bydliš-
tě. Těšíme se tedy na zapojení nových zájem-
ců i absolventů uplynulých semestrů do další-
ho vzdělávání v období říjen – prosinec 2019.
Studium je určeno osobám se statutem
důchodce
Poplatek za semestr (6 kurzů) činí 
300 Kč
Téma zimního semestru: Klenoty barok-
ního sochařství

Zahajovací přednáška se koná v pondělí 
7. října 2019 od 9 do 11 hodin (sál v 1. pod-
laží městské knihovny). Zde budou sděleny
podmínky studia a další podrobnosti o vý-
uce novým zájemcům i absolventům před-
chozích kurzů. Kontakt pro individuální infor-
mace a přihlášení: Městská knihovna Slavi-
čín (tel. 577 341 481). Vše o studiu je také 
zveřejněno na www.knihovna.mesto-slavicin.
cz a na www.e-senior.cz.

ší léčebné preparáty.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný.
 Pátek 20. 9. – sobota 21. 9. POHÁDKIÁDA
XVI. aneb s princeznami nebo čerty nejsou ob-
čas žádné žerty! 
Městská knihovna společně s Domem dětí 
a mládeže ve Slavičíně srdečně zvou na 16. roč-
ník dvoudenního zábavného happeningu, urče-
ného dětem od 6 do 10 let.
Program opět v dětech probudí soutěžního du-
cha pomocí mnoha literárních i pohybových her
a úkolů. Nebude chybět výpravné pohádkové di-
vadlo, průvod pohádkových masek městem, či
diskotéka. Před společným nocováním děti za-
baví pejsek cvičený v canisterapii pod vedením
paní Dany Kuncové. Za příznivého počasí se malí 
účastníci mohou těšit na opékání špekáčků. 
V sobotu dopoledne pak proběhne závěrečné
soutěžní klání družstev a jejich slavnostní oceně-
ní formou pěkných odměn. Sraz je v 15.30 ho-
din v Domě dětí a mládeže Slavičín. Účastnic-
ký poplatek činí 30,- Kč. Zajištěna bude večeře
a snídaně spolu s pitným režimem po celou dobu
akce. Je potřebné přihlásit se předem osobně
nebo telefonicky v DDM (tel. 577 341 921) nebo
v  knihovně (tel. 577 341 481). Při přihlášení ob-
držíte přesné instrukce a přihlášku na akci.
 Pondělí 23. 9.
Srdcovky Zdeňka Junáka na cestách
Účinkují: herec Zdeněk Junák a rozhlasový
moderátor Jiří Kokmotos.
Začátek 18.00, Sokolovna. Vstup volný.
 Úterý 1. 10.
Z Olomouce až na marocký Tubkal na kole
Cestovatelská beseda Marka Sovy o jeho prv-
ní výpravě na kole napříč Evropou až do Maro-
ka, věnované zážitkům z alpských cyklostezek,
z výstupu na horu Mulhacén, úchvatným rozhle-
dům z nejvyšší severoafrické hory Džabulu Tub-
kalu a i zajímavostem ze setkání s místními po-
hostinnými obyvateli.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný.

Vážení čtenáři a návštěvníci, 
Od pondělí 2. září je Vám knihovna plně k dispo-
zici v obvyklé půjčovní době, viz www.knihovna.
mesto-slavicin.cz s výjimkou dnů 12. a 13. září,
kdy bude knihovna z provozních důvodů uzavře-
na. Děkujeme za pochopení.

 Akce v září
 sobota 7. 9.
Zahradní slavnost
Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, začá-
tek v 14.00 hodin, areál u Sokolovny (pořadatel:
Charita Slavičín)
 neděle 8. 9.
Slavičínské medové slavnosti
Bohatý program tematicky zaměřený na výrobu
a zpracování medu, začátek v 14.00 hodin, park
u městské knihovny (pořadatel: město Slavičín)
 sobota 14. 9.
Dětský olympijský den

Sportovní odpoledne pro děti, začátek v 14.00
hodin, výletiště Hrádek (pořadatelé: RMC Slavi-
čín a hasiči Hrádek)
 sobota 14. 9.
Výstava Poštovní známky ČSR a ČR
Vernisáž výstavy poštovních známek na téma
Naše fauna a fl óra, začátek v 14.00 hodin, Měst-
ské muzeum Slavičín (pořadatelé: KPHS a Klub
fi latelistů Slavičín)
 neděle 15. 9.
Den zdraví
Akce zaměřená na zdravý životní styl v rámci pro-
jektu Kluby zdraví, 10.00 – 16.00 hodin, Soko-
lovna Slavičín
 sobota 21. 9.
100 let skautingu ve Slavičíně
Skautský den, divadelní představení ad., začá-
tek 14.00 hodin, Sokolovna a okolí (pořadatel: 
skautské středisko A. B. Svojsíka Slavičín)
 23. – 27. 9
Týden s Charitou Slavičín

 Akce v říjnu
 pátek 18. 10.
Šlágr párty
Karel Peterka, Helena Hamplová, Mára a Fran-
kie Zhyrnov
 čtvrtek 24. 10.
Galavečer Nadace Jana Pivečky u příležitosti 
100. výročí narození Jana Pivečky
- vystoupí Martin Chodúr a hosté


