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léto budiž pochváleno – patřilo by se zvolat
v polovině června, kdy píšu tyto řádky. Všichni se
těšíme, až hodíme za hlavu starosti prvního pololetí a se svými nejbližšími vyrazíme poznávat krásy naší vlasti a blízkého zahraničí.
A je u nás skutečně krásně! Bohužel jsme si až
příliš zvykli na slunečné nebe bez mráčku, které střídá déšť, od mnohých z nás přímo vymodlený. Avšak čeho je moc, toho je příliš. Příroda nám
tím připomíná stále platné přísloví: Člověk míní,
Pán Bůh mění… Ať už nás však sužuje nekoneč-

né sucho, vysoké teploty nebo přemíra deště, cíl,
který chci následovat, je jasný – zadržet co možná nejvíce vodu v krajině tak, aby nám neodtekla. K tomu již teď běží příprava přírodního biotopu v lokalitě Pod Kaštany, poldru s částečnou zátopou v Nevšové a další. Vzniknou nová, přírodě
blízká a zajímavá místa, u kterých našinec i turista načerpá energii i odpočinek.
A turistům musíme náruč Slavičína otevírat ze
všech stran. Pracujeme na nové naučné stezce
i cyklostezkách a již tento měsíc funguje pro karavany či stany Armykemp v bývalých kasárnách.

Pro náročnější klientelu pak Slavičín nabízí hotel na Zámku Wichterle. A protože výskyt turistů ve městě je stále častější, mám na Vás prosbu. Pokud potkáte nějaké návštěvníky Slavičína,
kromě úsměvu je odměňte také dobrou radou.
Na kafe či zákusek mohou zajít do místních kaváren a cukráren, v infocentru nakoupí náš místní
Slavičaj a v Prabosu zase kvalitní turistické boty.
Večer pak mohou navštívit letní kino, od letoška
s nejkvalitnějším zvukem na celém Zlínsku. I to
bude naše Slavičínské léto, na které se s Vámi
těším!
Váš starosta Tomáš Chmela

Bavíme se spolu v Zámeckém parku
Červencová akce Bavíme se spolu nabídne pestrý program pro všechny generace. Velkým lákadlem budou ukázky parkurového skákání a drezury koní v podání koní ze Stáje Pozlovice. Se zatajeným dechem budeme také obdivovat akrobatické kousky zlínských parkouristů, kteří představí své umění překonávání překážek ve venkovním prostředí. Především pánové pak jistě ocení ukázky asistence při dopravních nehodách. Na nejmenší návštěvníky se už nyní těší Klaun Brdík a chybět nebude ani malování na obličej a spousta
dalších atrakcí.
Během odpoledne můžete také navštívit stanoviště slavičínských skautů i hasičů a dozvědět se tak něco zajímavého o jejich činnosti. Zábavu i poučení naleznete na stanovišti
DDM Slavičín a Městské knihovny Slavičín.
Důležitou přísadou pro dobrou náladu je samozřejmě zajímavý hudební program. Na pódiu vystoupí brněnská skupina Eremy a jako hlavní host večera nám notoricky známé písně připomene Děda Mládek Illegal Band. Večer zakončí rocková kapela Jackye. Programem
bude provázet herec zlínského divadla Josef Koller.
Bavíme se spolu aneb Den pro rodinu se uskuteční v sobotu 25. července od 13 hodin
v Zámeckém parku.
Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín

Rekonstrukce na poliklinice se chýlí ke konci, vznikne prostor pro nové zubaře
V době, kdy vzniká tento článek, se ve 4. patře městské polikliniky právě obkládají koupelny a toalety. Finišuje tam totiž rekonstrukce,
která má za cíl přivést do Slavičína nové zubaře. Prostor s recepcí a třemi ordinacemi si pronajme společnost Befany s. r. o. luhačovického zubaře Františka Berčíka. Ten bude mít prázdniny
na to, aby si prostory vybavil svým vlastním zařízením. „Na podzim chci začít ordinovat,“ potvrdil
Berčík pro zpravodaj v rozhovoru, který si můžete přečíst v tomto vydání. Kromě Berčíka zde budou ordinovat další dvě zubní lékařky a také dentální hygienistka. Pro obyvatele města tak končí několikaletá pauza, kdy byla část lidí bez zubařské péče.
Rekonstrukce byla náročná pro stavební ﬁrmu,
a to hlavně kvůli tomu, že provoz polikliniky nebyl přerušen. Hlučné práce, které mohly rušit provoz ve stávajících prostorech, byly prováděny výhradně mimo ordinační dobu. „Chtěli bychom poděkovat všem doktorům a sestrám, kteří ztížené
podmínky pro práci trpělivě snášeli,“ uvedla místostarostka Monika Hubíková.
Jak dodala, „zubařské patro“ získalo kromě
přebouraných příček a nových dispozic pro zubařské ordinace také nové rozvody elektřiny, da-

tové kabely, nové stropy a podlahy, nová je i výmalba a mobiliář. Do všech prostor přibyla například klimatizace, která zvýší komfort jak pacientům, tak pracovníkům zubařských ordinací. Ve-

dení města původně zamýšlelo pokračovat s rekonstrukcí prostor i v dalších patrech, tyto plány však překazil koronavirus a nutná úprava rozpočtu. (tz)

Most přátelství
V rámci výzvy ve Fondu malých projektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR
– ČR byla podána loňského roku v únoru žádost
o dotaci na projekt „Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně“. Projekt, připravený ve spolupráci s obcí Uhrovec, byl úspěšný a dotace byla
přidělena. V rámci přeshraniční spolupráce byla
na jaře provedena rekonstrukce lávky v Zámeckém parku vedoucí ke koupališti a do čtvrti Vlára. Rekonstrukce mostu je začátkem připravovaných úprav Zámeckého parku. V současnosti se
připravuje projekt, kteří řeší koncepci Zámeckého parku. Celkové náklady projektu činí 953 tis.
Kč, z čehož předpokládaná dotace bude cca 734
tis. Kč. Slavnostní otevření mostu přátelství proběhne v měsíci červenci za účasti partnera projektu obce Uhrovec. Věříme, že tato obnova láv-

ky – Mostu přátelství zvýší tak atraktivitu Zámeckého parku pro jeho návštěvníky.
Ing. Alena Viktorinová, odbor investic MěÚ

Fond malých projektů

Zubař František Berčík: Chtěl bych, aby k nám lidé rádi chodili
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Pitínský rodák František Berčík nejprve v Brně
studoval dva roky všeobecné lékařství, ale poté
zakotvil u zubařiny. „Líbí se mi, že jde o kombinaci medicíny a pečlivé ruční práce. Dobrý pocit mi
přináší, že jsem schopen pacientovi ulevit od bolesti,““ popisuje mladý lékař, který bude ve Slavičíně provozovat zubní ordinaci.
Je Vám něco přes třicet, ale jste už docela zkušeným zubařem – chtěl jste pracovat
i v Praze, že?
Ano, tam jsem pracoval při studiích. Poznal
jsem tam moderní zubařinu a zapůsobilo to
na mě. Pak jsem si ale uvědomil, že chci spíše
pracovat v regionu, kde jsem se narodil.
To je ten důvod, proč jste si zvolil Slavičín?
Těch důvodů je víc. První je ten, že ordinuji nedaleko, v Luhačovicích. Druhým důvodem je to,
že je zde velké množství pacientů bez ošetřujícího zubního lékaře. Když jsem požádal vedení
města o spolupráci, ochotně se nabídli, že připra-
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ví vyhovující prostory polikliniky, která měla být
plánovaně rekonstruována. To mě přesvědčilo.
Prostory polikliniky ve 4. patře město připravilo tak, abyste si tam mohl za vlastní peníze
vybavit ordinace a být tam v nájmu. Těšíte se?
Ano, těšíme se. Prostory budou připraveny
k nastěhování. Nejprve vypadalo, že se tam stěží
vejde jedna ordinace s čekárnou, nakonec se podařilo najít místo na recepci a tři ordinace.
Kdy plánujete otevření?
Na podzim. Plánujeme o prázdninách spustit
webové stránky, kde bude formulář pro zájemce o péči. Další registrace bude možná i po telefonické domluvě, ale zatím nové pacienty nepřijímáme. Kontakty a další informace zveřejníme i zde ve zpravodaji, až budeme mít vše připraveno.
Asi budete mít docela napilno.
Uvidíme, ale se zájmem o zubní péči ze strany
pacientů počítáme.
Zdejší lidé by byli rádi, pokud byste přijímal
pacienty pouze ze Slavičína. Jde to?
Ne, to vůbec nejde zaručit. Jakožto lékař nemohu odmítnout ošetřit pacienta s akutním bolestivým problémem, ať už je odkudkoli. Když
však budou mít lidé ze Slavičína o naši péči zájem, budu jedině rád. Postupně snad odbavíme
co nejvíce místních lidí, samozřejmě s ohledem
na naši kapacitu. Bude to chtít trpělivost.
A bude nějaké věkové omezení pro přijímání pacientů?
Ne. Věk v našich ordinacích nerozhoduje. Staráme se o malé děti, teenagery, dospělé i seniory. Je smutnou skutečností, že jsou stále ordinace, které odmítají ošetření dětských pacientů,
nebo pacientů staršího věku.
Máte v ordinaci nějakou specialitu, na kterou jste pyšný?
Ordinace hodlám vybavit zařízením, které od-

povídá dnešním moderním standardům. Pacienti se mohou těšit na příjemné prostředí. Budeme
mít například pohodlná zubní křesla, která jsou
doplněna polstrováním z paměťové pěny, což přináší pacientovi pohodlí při ošetření. Je dobré,
aby se u nás pacienti cítili maximálně příjemně
a aby k nám chodili rádi.
Zubní lékařství v posledních letech udělalo
velký pokrok, že?
To ano. Obor se posunul v posledních desíti letech opravdu hodně. Prioritou je nyní zachraňovat co nejvíce vlastních zubů a hlavně jakýmkoli
problémům spíše předcházet, proto je kladen důraz na prevenci a dobrou ústní hygienu.
Bude potřeba před péčí u Vás se nechat vyšetřit u dentální hygienistky?
Zda pacient dentální hygienu potřebuje či ne,
rozhoduje lékař při vstupním vyšetření. Úloha
dentální hygienistky je nedílnou součástí komplexní zubní péče. V podstatě se dá z mých dosavadních zkušeností říct, že toto ošetření potřebuje většina pacientů, kteří k nám přijdou.
Na to ale spousta lidí není zvyklá.
To není, možná je to ale jen neinformovaností o beneﬁtech této služby. Naši pacienti si rychle zvykli a často se sami tohoto ošetření dožadují. Jen pro zajímavost, já mám v Luhačovicích
pacientku, šestaosmdesátiletou paní, která má
všechny zuby své. Používá totiž denně mezizubní
kartáčky, protože se o chrup starat prostě chce.
Je přirozené o své zdraví pečovat.
(šim)
Zubní ordinaci bude provozovat společnost Befany, s. r. o. Budou v ní
pracovat tři zubní lékaři, kromě MDDr. Berčíka
ještě další dvě zubařky. Kromě nich bude zubní
ordinace nabízet i služby dentální hygieny.

Pražský primátor Zdeněk Hřib navštívil rodný Slavičín. Dostal vidle a hřiby
Oﬁciální návštěvu Slavičína uskutečnil
31. května pražský primátor Zdeněk Hřib,
který se u nás ve městě narodil. Zareagoval tak na nemístná slova pražské zastupitelky Alexandry Udženije, která ho při hádce na pražském zastupitelstvu nazvala „vidlákem ze Slavičína“.
„Měli jsme dvě možnosti – buď se urazíme a zahořkneme, nebo si z těchto nevhodných slov uděláme legraci a také trochu reklamu pro město,““ řekl starosta Tomáš Chmela. Napsal proto otevřený dopis
paní Udženiji, kde ji vyvedl z omylu vyjmenováním našich významných rodáků a lidí,
kteří tu zanechali stopu, a pozval ji do Slavičína na Heřmánkové odpoledne. Město
také nechalo vyrobit recesistické placky
na trička s motivem „Vidlák ze Slavičína“,
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a také několik triček a nálepek.
Po zveřejnění dopisu na facebookové stránce
všiml primátorův tým, který zkontaktoval starosměsta se strhla doslova mela. O placky i náleptu města, a domluvili spolu rychlou návštěvu priky projevili hlavně rodáci ze Slavičína, kteří zde
mátora Hřiba. Když Zdeněk Hřib na radnici v neuž nežijí, obrovský zájem. „Během několika málo
děli dopoledne přijel, vládla tam uvolněná atmodnů bylo prodáno několik stovek placek. O placsféra právě kvůli kurioznímu pozadí celé akce.
ky projevili zájem rodáci i ze vzdálených koutů
Ceremonii moderovala Bohumila Šuráňorepubliky. Chodili k nám rodinní příslušníci, bravá a na klavír ji doprovodila učitelka místní ZUŠ
li i několik kusů s tím, že o to má rodina zájem,“
Hana Durďáková. Po uvítání přítomných zastupopsala vedoucí infocentra Marie Studeníková.
pitelů města a zástupců Pirátské strany, jejíž je
Vznikl také rámeček na proﬁlovou fotku na FaHřib členem, se ujal slova starosta města Tocebook s motivem vidláka. Celého humbuku si
máš Chmela. Zdeňka Hřiba přivítal ve Slavičíně

a mimo jiné řekl: „Jste prvním primátorem
hlavního města, který nás navštívil. Za to
děkujeme a srdečně Vás tu vítáme,““ oslovil starosta primátora.
Tomáš Chmela dále ocenil, že „pro primátora není Slavičín jen položkou v rodném listě.““ Když od starosty dostal Hřib
zlaté vidle, které daroval nejmenovaný sponzor z Hrádku, a recesistický balíček mimo jiné i se sušenými hřiby, bavili
se všichni přítomní v obřadní síni včetně
pražského primátora. Po přijetí na radnici Zdeněk Hřib ještě navštívil kavárnu Fér
Kaffé Veronica, která ten den poprvé otvírala. Návštěvu Slavičína primátor zakončil
na zrekonstruovaném Zámku Wichterle.
O dva týdny později, 13. června, přijela i Alexandra Udženija, kterou Slavičín
nadchl. „Všechno zlé je pro něco dobré!
A nebýt mé potyčky s primátorem, tak jsem nepoznala tak skvělé lidi a nestrávila nádherný den
ve Slavičíně,““ uvedla na své facebookové stránce. Pražská politička spolu s poslankyní ODS Janou Černochovou a místními zástupci ODS položili květiny u památníku amerických letců, podívali se do městského muzea a navštívili ﬁrmu Arma
Zeka, která vyrábí zbraně. „Stejně tak mne okouzlil opravený Zámek Wichterle, který je nejen krásný, ale také mi tam moc chutnalo,““ uzavřela spokojená Udženija.
(šim)

Pražský primátor: „Pocházím ze Slavičína a jsem na to hrdý“
Pražský primátor Zdeněk Hřib oﬁciálně navštívil slavičínskou radnici v neděli 31. května
a vstřícným jednáním přispěl k uvolněné atmosféře celého aktu. „Pojďme spojovat, ne rozdělovat,““ řekl při svém projevu primátor. Také Slavičínskému zpravodaji poskytl rozhovor o svém
rodném městě.
Kolik si toho ze Slavičína pamatujete jako
dítě?
Naše rodina se odstěhovala ještě v době, kdy
jsem byl miminko, do Zlína – tehdy Gottwaldova.
Ale prarodiče z obou stran tu zůstali bydlet, takže až do svých osmnácti let jsem ve Slavičíně trá-

vil v podstatě každý víkend.
Jak se ve Vašich očích Slavičín změnil za tu
dobu?
Opravdu hodně. Udělali jste tu kus práce. Moc
se mi líbí cyklostezky a velice mě potěšil opravený zámek, ten si pamatuju ještě v původní podobě.
Místní lidé si pamatují hlavně Vašeho dědečka, lékaře Hřiba. Jak se mu tady u nás žilo?
Ve Slavičíně se mu žilo dobře, dal mu přednost
před Luhačovicemi. Byl z Komni, ale Slavičín byl
pro něj jako pro lékaře jeho obvod. Byl mým vzorem a právě on mě inspiroval ke studiu medicíny.

Otevřený dopis Ing. Alexandře Udženiji, zastupitelce Prahy
Vážená paní zastupitelko, s úlevou jsem přijal Vaši omluvu, které předcházela urážlivá slova na adresu pražského primátora Zdeňka Hřiba, rodáka ze Slavičína – města, ve kterém vykonávám funkci starosty. Jelikož jste přeneseně
nás, všechny hrdé občany města Slavičín, počastovala označením „vidlák“, přikládám Vám přílohou tohoto dopisu seznam „vidláků“, tedy všech
rodáků či bývalých občanů, kteří patřili či patří k elitě našeho národa. Vaše politováníhodná
neznalost je však pro mne příležitostí vysvětlit,
že i z pohledu Pražanů předaleký Slavičín je sebevědomou součástí naší země, kde žijí šikovní,
chytří a vzdělaní lidé. Několik důvodů proto uvádím přímo zde. Jsme městem s nejnižší mírou nezaměstnanosti ve Zlínském kraji. Jsme městem
s největší produkcí obuvi v ČR, naše boty znají i za oceánem a obouváme řadu armád NATO.
Jsme městem zbrojního výzkumu a průmyslu –
veškerá munice v ČR projde našimi zkušebnami.

Jsme městem s vlastním gymnáziem, nemocnicí,
dvěma muzei, galeriemi a veškerou veřejnou vybaveností. Jsme městem čistého bělokarpatského vzduchu, v krásné krajině, městem šikovných a zručných lidí,
a také význačných rodáků, kteří nám,
„vidlákům ze Slavičína“, dělají dobré jméno po celé zemi. Jejich seznam
Vám přikládám a věřím, že na Slavičín
změníte názor.
Vážená paní zastupitelko, považuji
za logické a přirozené Vás do našeho
krásného města pozvat a předat Vám
placku s nápisem „vidlák ze Slavičína“. Třeba ji na dalším zastupitelstvu
Hlavního města Prahy připnete Zdeňku Hřibovi na klopu, samozřejmě jako gesto vedoucí k uvolnění napjatých vztahů, které kultivaci naší politické kultury neprospívají. V záležitosti Vaší případné návštěvy mne neváhejte kontak-

Ve Slavičíně jste mimo jiné převzal i placky
s motivem „Vidlák ze Slavičína“, které vznikly
jako recesistická reakce na výrok pražské zastupitelky Alexandry Udženije. Jak se na celou
tuto záležitost díváte?
Pocházím ze Slavičína a jsem na to hrdý.
K paní Udženiji bych řekl jen tolik: její chování byste musela zažít, nedá se to popsat. Já nemám rád to dělení na dva druhy lidí, například
z Prahy a odjinud. Není to tak, že je někdo lepší
než ten druhý. Ve společnosti je i tak příkopů víc
než dost, tak pojďme lidi spojovat, ne rozdělovat.
(šim)
tovat. Již 6. června t. r. pořádáme první „pokoronavirovou“ veřejnou akci „Heřmánkový den“. Jste
srdečně zvána.
S úctou Tomáš Chmela, starosta

Alexandra Udženija (vpravo) navštívila i městské muzeum. Provedli ji zde Miroslav Kadlec a Josef Ščuglík (vlevo), doprovodem byli Majoš Zvonek a Bronislav Münster z ODS a poslankyně ODS Jana Černochová
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Mezi paneláky vyrostlo dětské dopravní hřiště Dopraváček

Další rozšíření možností, jak zabavit děti
ve Slavičíně, vzniklo na léta nevyužívaném be-

tonovém plácku
na sídlišti Malé
Pole. Jde o mini-dopravní hřiště
pro děti. „Na sídlišti jsem vyrostl
a často jsem tady
potkával
malé
i větší děti jezdit na odrážedlech a kolech,“
podotkl autor nápadu, radní Petr
Čechmánek.
Betonový plácek
doposud
sloužil jako útočiště pro několik dětí z bytového domu, který u něj stojí. Dopravní hřiště však bude cílem dětí z celého

Slavičína i okolí. I proto rada města nápad jednohlasně odsouhlasila a uvolnila 120 tisíc korun
potřebných pro vznik Dopraváčku. Jeho vznik
pak během několika červnových dní zajistili pracovníci ze Služeb města Slavičína a ve čtvrtek
25. června se konalo otevření hřiště pro veřejnost.
„Nejbližší dopravní hřiště je až ve Zlíně a myslím, že dopravní osvěta pro děti je potřeba,““ doplnil radní Petr Čechmánek. S tím souhlasí i místostarostka Monika Hubíková. „Dopravní výchova nezačíná ve škole, ale v rodině. Rodiče učí
své děti chodit, mluvit, ale také s nimi prožívají první zkušenosti na odrážedle, tříkolce, koloběžce či kole. Tak věříme, rodičové, že Vám toto
nové hřiště pomůže připravit Vaše děti na bezpečnou jízdu životem,““ řekla místostarostka.
Hřiště Dopraváček bude volně přístupné pro kohokoli, kdo by měl zájem učit se dopravním zákonitostem v malém měřítku.
(tz)

Army kemp
Letní dovolené budou letos probíhat jinak, než
jak jsme byli zvyklí v uplynulých letech. Omezení možnosti cestování za hranice České republiky nahrává trávení letního volna v tuzemsku. Tradiční nabídku ubytování rozšířil nedávno portál
www.bezKempu.cz, který je určen především pro
milovníky nenáročného kempování.
Jak už název bezKempu napovídá, nejedná se
o klasické kempy se zázemím, nabízeny mohou
být zahrady, louky, areály ﬁrem atp.
Díky úsilí města a městského infocentra se
jako první na Slavičínsku do tohoto projektu zapojil Army kemp v Army parku (areálu bývalých
kasáren). Krásné prostředí, sociální zařízení,
elektrická přípojka i klidný oplocený pozemek
zvou k ubytování nejen trampy se stany, ale také
uživatele obytných vozů a karavanů.
(jip)

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 1. 7.
plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny

(oranž. pytle) 14. 7.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)
7. 7., 20. 7.

Areál letního kina prošel před letní sezónou kromě běžných údržbových prací i několika opravami. Nového nátěru se dočkaly promítací plátno i lavičky pro diváky. Důkladné
rekonstrukce se dočkalo ozvučení, díky němuž bude zhlédnutí ﬁlmu pod širým nebem
skvělým zážitkem. (jip)
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Úklid černých skládek Aktuální omezení
Stejně jako v předchozích letech proběhl
i letos úklid černých skládek v k. ú. Hrádek. Jedná se o každoroční akci, které se pravidelně
účastní všichni členové MS Hrádek.
A tak jsme v sobotu 18. dubna vyrazili do terénu. Je k neuvěření, kolik odpadu se každoročně nasbírá v lese, podél cest a v okolí celého katastru obce Hrádek.
U některého odpadu je zarážející, že byl
vyhozen spoluobčany do volné přírody – např.
pneumatiky, spousta skleněných lahví a další odpad, který patří do popelnic a sběrného
dvora. Pro myslivce z našeho spolku tato
akce představuje snahu o udržení čistoty v přírodě.
Nesmím také opomenout i spolupráci města
Slavičín, které svou ﬁnanční pomocí a vstřícností pomáhá v rozvoji životního prostředí.
Doufáme, že v následujících letech budeme
nadále spolupracovat ve stejném duchu a podobné akce, jako je úklid černých skládek, budou náležet spolkům, které mají zájem o životní prostředí, a není jim lhostejný vzhled a čistota jejich okolí.
Předseda MS Hrádek,
Petr Fojtík

v souvislosti s výbuchem
ve Vrběticích

Dne 15. května se uskutečnilo setkání starostů s krajským vedením Policie České republiky týkající se pyrotechnické sanace míst po výbuších
muničních skladů ve Vrběticích. Aktuálně je uzavírána silnice mezi Lipovou a rozcestím u Haluzic
v době od 7.00 do 19.00 hodin. V ranních hodinách jsou navíc pouštěny autobusy, které jedou
dle platného jízdního řádu.
Ačkoliv policie dříve avizovala, že budou likvidační práce ukončeny již s koncem roku 2019,
do dnešních dní se tak nestalo. Omezení vyvolaná pyrotechnickými pracemi tak zřejmě nakonec
potrvají i ve druhé polovině letošního roku. (red)

19. výstup na Klášťov
Libovolnými stezkami můžeme vystoupat
na nejvyšší horu Vizovických vrchů Klášťov. Sraz
turistů na vrcholu mezi 10.00 a 11.00. Odborný výklad o archeologickém nalezišti, občerstvení a kulturní program zajištěn.
Kontakt: Ing. Miroslav Vítek, KČT Vizovice,
eurobedsvitek@kct.cz; 736 754 033

Slavičín je opět nejlepší. Bodujeme s rodinami i péčí o seniory
Je Slavičín nejlepší? Váháte? Při pohledu
na výsledky soutěže Obec přátelská rodinám
a seniorům jsem si jistý, že na naše město budeme (v dobrém slova smyslu) zase o něco pyšnější. V konkurenci mnoha jiných měst, městeček
a obcí jsme sesbírali dva cenné úspěchy – první
místo v sekci „Obec přátelská seniorům“ a druhé
místo v sekci „Obec přátelská rodinám“ (patříme
do kategorie III této soutěže).
Když se zamyslím nad hodnotou těchto ocenění, vážím si obou. Je jasné, že senioři za roky spolkové činnosti nastavili vysokou laťku a město jen
pomáhá dotahovat nápady a aktivity, které zde
po mnoho let běží. Být atraktivní a přátelský pro
mladé rodiny je však úkol snad ještě těžší. Díky
ocenění, které nám koncem června předá ministryně práce a sociálních věcí, se podaří uskutečnit celou řadu akcí, nicméně důležitá je i prezentace toho, co se daří Slavičínu zvládat a dosahovat. V současnosti pracujeme na rozsáhlé změně
webu a způsobu předávání informací. Informací
o tom, že Slavičín je dobrým místem pro život, že
má nejčistější životní prostředí v regionu, že má
nejnižší míru kriminality a také nejnižší míru nezaměstnanosti v celém Zlínském kraji. Je dobře
dopravně dostupný, má kvalitní školy, a to jak základní, tak střední. Slavičín je také městem chytrých, vzdělaných a šikovných lidí, proto je vždy
tou nejlepší volbou. Ale dost ﬁlozofování, protože tento dvojitý úspěch není jen virtuální, ale je
provázen také ﬁnanční odměnou, díky níž budeme moci uskutečnit řadu aktivit pro všechny
generace. Již na počátku července uskutečníme turnaj v pétanque v Hrádku na novém hřišti,

opět poběží program plávání pro seniory zdarma, nejrůznější kurzy včetně oblíbeného paměťového tréninku a mozkového joggingu.
Také k nám zavítá na velký koncert Hana Zagorová,
další koncert bude v duchu
oblíbených ﬁlmových melodií v podání velkého orchestru. Na podzim se pak
uskuteční ještě další koncerty a divadla. V létě poběží program letního kina,
opět zdarma či za dobrovolné vstupné. Z odměny pořídíme také nové vybavení infocentra, vybavení pro pořádání kulturních akcí anebo
grilovací místo, které vznikne pro veřejnost na jednom
z oblíbených míst. Z projektu na podporu aktivního vyžití rodin s dětmi plánujeme rodinnou naučnou stezku, vylepšení pohádkového
lesa, velký rodinný festival
„Bavíme se spolu“, dovybavení některých dětských
hřišť, do knihovny pak nakoupíme další knihy anebo
deskové hry pro nový kroužek. Máme se tedy na co těšit!
Tomáš Chmela
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Rodiče si zaslouží jedničku
Máme za sebou náročné období, kdy jsme
byli nuceni velice rychle reagovat na změny, které postavily celou společnost do nové a neznámé situace. Museli jsme přejít na systém výu-

ky na dálku a začít řešit efektivně komunikaci
mezi školou a rodinou online. Mnoho z vás objevilo kouzlo našich výukových modulů, které jsme
do té doby nevyužívali. Pevně věřím, že vám náš

Naše škola koronavirovou krizi zvládla
Počínaje dnem 25. května se otevřely pro část
žáků dveře 1. stupně základních škol. Ne všichni se ale do školních lavic
vrátili. Někteří i nadále využili možnosti pokračovat ve výuce formou distančního vzdělávání
a o dobrovolnou školní docházku z různých důvodů neměli zájem.
Postupně nastala doba ohlédnout se a zhodnotit končící koronavirové období. Domnívám se,
že pedagogové, žáci i rodiče toto období zvládli
se ctí a v mnohém se jednalo o velký posun dopředu. V každém případě se však v posledních
měsících vztahy školy a rodiny právě díky vzájemnému poznání změnily, a troufám si říct, že

k lepšímu.
Zájem o návrat do školy mezi rodiči dosáhl v naší škole 64 % (88 žáků ze 137), což odpovídalo průměru v ČR. Organizačně se podařilo vše připravit. Pro vedení školy a celý pedagogický sbor bylo docela náročné zorganizovat
výuku a zároveň dodržet všechny podmínky dle
metodiky MŠMT. Kromě zajištění nezbytných hygienických podmínek, dezinfekce prostorů školy včetně rozmístění stojanů s dezinfekcí, stanovení odstupů žáků atd. bylo nutno rozdělit žáky
do neměnných skupin nejvýše po 15 a splnit
řadu dalších podmínek pro spuštění výuky.
Pravdou je, že z organizačních důvodů bylo vyučování zredukováno na hlavní předměty, nutno je ale zdůraznit, že se žáci ve škole rozhod-

systém adresné komunikace pomohl toto období zvládat v pohodě a s přehledem. Za celý tým
pedagogických pracovníků školy bych vám rád
touto cestou poděkoval za vaši vstřícnost a obětavost, se kterou jste se k celé situaci postavili.
Máte náš obdiv.
Moje osobní poděkování patří pedagogickým
pracovníkům školy, kteří se všichni bez výjimky
zapojili do výuky po uvolnění opatření a mnozí
kromě dopolední činnosti, dál pokračovali v online výuce. Potěšilo nás, že se k dobrovolné výuce přihlásilo celkem 358 žáků, což je 80 % všech
žáků školy. Škola zabezpečila v souladu s přísnými epidemiologickými opatřeními nejen výuku,
ale i stravování a na přání rodičů odpolední aktivity. Jenom bez společného slavnostního ukončení školního roku jsme se museli letos obejít.
Život se nám pomalu vrací do normálních kolejí,
žáci se alespoň na omezený čas vrátili do školních lavic a my pevně věříme, že od nového školního roku bude vše fungovat ještě lépe než doposud. Vážení rodiče, přeji vám příjemné strávení dovolené, našim žákům pěkné prázdniny
a ještě jednou děkuji za spolupráci.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy
ně „neﬂákali“. Cílem bylo nejen efektivně procvičit již probrané učivo, ale také postupně seznamovat žáky s novou učební látkou a současně
nepřehánět kladené nároky. Rovněž hodnocení
za 2. pololetí bylo ovlivněno tímto obdobím. Převažovalo motivační a zejména slovní hodnocení,
od známkování bylo téměř upuštěno.
Během nastalé situace se potvrdilo, že
osobní kontakt mezi učitelem a žákem je nenahraditelný. Těšíme se tedy, až se v novém
školním roce všichni setkáme a v plném počtu
se pustíme do školní práce. Než tak nastane, čekají na děti prázdniny, a na vás, rodiče, zasloužené dovolené. Přeji všem, ať se v tomto období zbavíte „koronavirového syndromu“ a načerpáte dostatek sil do nového školního roku
2020/2021.
Mgr. Roman Goldbach

Do prázdninového provozu školek zasáhnou opravy vyžádané hygienou
Se začátkem prázdnin obvykle v mateřských
školkách nastává klidnější období. Některé děti
zůstávají doma se staršími sourozenci, někteří
rodiče využijí nabídky příměstských táborů či hlídání prarodičů.
V budovách školek tak nastává příležitost pro
různé rekonstrukce, opravy či malování tříd. Letos tam bude probíhat velký stavební ruch. Město Slavičín, jako zřizovatel školek, naplánovalo
provést opravy, které už nešlo odkládat. Na nedostatky upozornila hlavně kontrola z Krajské hygienické stanice Zlín. Podle hygieniků jde o problém s neuspokojivým zajištěním úrovně sociálního zařízení v budovách.
„Chtějí například přidat ke každé třídě bezbariérovou sprchu nebo v koupelnách protiskluzovou podlahu a menší umyvadla. O potřebnosti těchto úprav ať si udělá čtenář názor sám, my
chceme provoz ve školkách zachovat, takže musíme vyhovět,““ uvedla místostarostka města Monika Hubíková. Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Vlára tak město vyjde téměř na milion
korun. Tato školka bude přes léto zavřená a její
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provoz se přesune do Nevšové. Obdobná rekonstrukce menšího rozsahu čeká i budovu Mateřské školy Malé Pole. Ta bude probíhat v období 1. července – 14. srpna. Provoz této MŠ
bude proto přesunutý do budovy školky v Hrádku. V týdnu od 27. – 31. července budou všechny školky v našem městě z důvodu čerpání dovolených, ale i z důvodů dalších drobných úprav
uzavřeny.
To, že hygiena v MŠ našla nedostatky, je způsobeno i vytížením budovy školky a všech tříd
na maximální kapacitu tak, aby byly všechny děti
ze Slavičína do školky přijaty. Stalo se tak ovšem
na úkor některých dětí z okolních obcí, jež dřív
patřily pod Slavičín. „Je nám líto, že nemůžeme
vzít všechny děti. Věřím, že jejich rodiče najdou
jiné zařízení, kde jim děti vezmou,““ podotkla Hubíková. Ve Slavičíně má soukromý provozovatel
v plánu otevřít školku a jesle už pro roční děti
(více informací najdete v příštím čísle zpravodaje), nabídka tak bude širší než v minulých letech
a možná pomůže právě rodičům z okolních obcí,
kteří nepřijetí svých dětí do slavičínských školek

často těžce nesli.
Změnu dozná i vedení MŠ Malé Pole, odkud
odchází dlouholetá ředitelka Jarmila Gottfriedová do penze. Na místo paní Gottfriedové nastoupí od 1. srpna Gabriela Florešová, která zvítězila
ve výběrovém řízení a ve školce doposud působila jako učitelka.
(šim, hub)

Vedení školek má starosti nejen s prázdninovým
provozem, ale i s vandalstvím – v Nevšové někdo
opět znečistil fasádu budovy.

Ohlédnutí za závěrečnými zkouškami

Ve dnech 8. 6. – 12. 6. 2020 se konaly maturitní praktické zkoušky pro 18 žáků oboru mechatronik. Jde o obor s budoucností, o čemž
svědčí i náročnost zkoušky, která se skládala ze
tří částí – programování CNC strojů, obsluha klasického stroje a obsluha CNC stroje. Škola dosahuje v programování každoročně výborných výsledků na celostátní úrovni, letos jsme dokonce
obsadili mezi 35 středními školami 1. a 2. místo v programování jako jediní ve dvou systémech
FANUC i HEIDENHAIN.
Praktické zkoušky probíhaly současně v oboru elektrikář, instalatér a pro 25 žáků oboru obráběč kovů, poslední dvě řemesla jsou ﬁnančně

podporovaná Zlínským krajem.
Dne 12. 6. 2020 složili žáci 3. ročníku učebního oboru elektrikář a externí zájemci zkoušku
z Vyhlášky č. 50/78 Sb., o Kvaliﬁkaci pracovníků v elektrotechnice. Zkouška proběhla před odbornou komisí, jejímž předsedou byl pan František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků se sídlem v Brně. Všichni účastníci
byli úspěšní.
Podporujeme další vzdělávání pedagogů
Pod vedením odborných lektorů společnosti MADIO Training Center for Leaders
Zlín, která působí v oblasti rozvoje společnos-

Zprávičky z domečku pro děti

tí i jednotlivců a jejich vzdělávání, jsme uskutečnili na gymnáziu skupinovou supervizi pro
10 třídních učitelů formou metody Balint,
která se zabývá metodou řešení problému,
kdy jednotliví účastníci přinášejí do balintovské skupiny své vlastní problémové příklady
z praxe, které jsou podrobeny skupinovému posouzení.
Milí žáci, rodiče a kolegové,
přeji Vám báječné a sluncem „provoněné“ prázdniny, které jsou časem odpočinku,
načerpání nových sil a energie, nových zážitků, setkání se zajímavými lidmi, ale také nových nápadů. Užijte si je dle svých přání, ať
se v září vrátíte šťastní, spokojení, ale hlavně zdraví.
Děkuji také rodičům za důvěru, celoroční
podporu a budeme rádi, když se jakoukoliv
formou spolupráce budete podílet i nadále na
aktivitách naší školy. I Vám všem přeji krásnou dovolenou. Svým kolegům moc děkuji za
odvedenou celoroční práci a přeji i jim chvíle
klidu, odpočinku a pohody, prázdninový čas
strávený společně se svými blízkými. Přála
bych si a budu o to všemožně usilovat, aby
se naše střední škola stala neodmyslitelnou
součástí nejenom Slavičína, ale celého regionu, aby děti nemusely hledat stejné vzdělání jinde, neztrácely čas dojížděním, ale naopak využily volný čas k realizaci svých aktivit,
zájmů a koníčků v klidném a čistém prostředí, kde se rodiče o ně nemusejí strachovat.
Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy
Nabídku i přihlášky na zájmovou činnost pro
nový školní rok naleznete na webových stránkách DDM Slavičín již během prázdnin.
Info: přihlášky https://ddmslavicin.iddm.cz,
Facebook DDM.
E-mail: info@ddmslavicin.cz,
tel.: 577 341 921, 604 155 312.
Závěrem mi dovolte popřát všem dětem
i dospělým krásné prázdniny, dovolenou
prožitou ve zdraví a pohodě. S Vámi na setkání v novém školním roce 2020/2021 se již
nyní moc těší interní i externí pracovníci Domu
dětí.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Řádková inzerce

Červnem náš domeček ukončil činnost zájmových kroužků, ale také zároveň zahájil táborové
aktivity, na které jsme se již velmi všichni těšili.
Ukončení školního roku pro nás je teprve 21.
srpna, kdy končí poslední námi nabízená aktivita pro období hlavních, letních prázdnin 2020.
Od 25. května se dle nařízení vlády ČR opět
v našem zařízení mohla uskutečnit zájmová činnost, která byla z 80 % naplněna, což nás velmi
potěšilo a bylo vidět i na dětech, zprvu sice trošinku vyplašených co vše bude obnášet, že měly
radost a kroužky jsme si nakonec všichni v pohodě a ve zdraví užili.
Jelikož byla s danou situací zkrácená doba

na přihlášení dětí, mají rodiče možnost ještě během července přihlašovat na tábory pořádané
našim zařízením.
Přihlášky i platby se uzavírají týden před konáním daného tábora.
Zde máte ještě příměstské tábory, kde je volná kapacita:
7. – 10. 7. 2020 Hravé ruce
13. – 17. 7. 2020 Mišmaš
20. – 24. 7. 2020 Hejbni kostrou
27. – 31. 7. 2020 Filmy a povídky
3. – 7. 8. 2020 Čarodějnický
10. – 14. 8. 2020 Harry potter – Ohnivý pohár
17. – 21. 8. 2020 Cestovatelský

 Masna Elva – bufet oznamuje,
že rozšiřuje prodej o: přílohové knedlíky,
hamburgery, grilovaná kuřata, grilovaná kolena
Možnost na oslavy nebo jiné akce si objednat:
grilovaná kuřata, grilovaná kolena, uzená kýta
(5-10 kg), guláš, rautové obložené mísy, nakládaná masa na gril vakuově balená
Objednání dle domluvy na tel.: 577 011 270, případně e-mailem: info@masna-elva.cz
 Rea obchod Hračky (býv. hotel Slavičan) zve
k nákupům: přízí (bavlna) k pletení a háčkování pro mimina a batolata na léto, hraček pro hry
ve vodě, bazénků, lehátek, nafukovacích hraček.
Vše ve slevách!
 Nabízíme: sekání trávy, ořez ovocných stromů
- rizikové kácení, odvoz zahradního odpadu. Volejte: 608 436 501, www.pokosime.cz
 Vývařovna Malaník přijme kuchaře na HPP.
Kontakt: 776 809 068.
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VZPOMÍNÁME

Dne 23. července 2020 si připomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
paní Božena KÚDELOVÁ. S láskou a úctou
vzpomínají manžel, syn František s rodinou
a dcery Jitka a Jana s rodinami.

Dne 28. července 2020 si připomeneme
smutné 30. výročí úmrtí pana
Josefa VALENTYY z Divnic. Za vzpomínku děkuje za celou rodinu syn Zdeněk.

Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás. Dne 8. července 2020
to bude 50 let, co tragicky zemřel pan
Milan ŠČUGLÍK ze Šanova. S láskou
a úctou vzpomínají manželka
a dcera s rodinami.
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem Janem MAČKEM a také
děkujeme za květinové dary. Současně bychom chtěli upřímně poděkovat panu primáři MUDr. Liboru Palkovskému, sestřičkám a celému personálu Městské nemocnice Slavičín za jejich obětavou a hlavně
vzornou péči, kterou věnovali mému manželovi při jeho těžkém konci života.
Rodina Mačkova

Dne 17. července 2020 uplyne 5 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Antonín OVČÁČEK ze Slavičína. S láskou
a úctou vzpomínají manželka, dcera Hana
s rodinou a syn Ivo s rodinou.

Dne 10. července 2020 si připomeneme
nedožité 90. narozeniny pana
Josefa STRAŇÁKA. Dne 31. července 2020
by se dožila 89 let jeho
manželka, paní Marie STRAŇÁKOVÁ.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera
Marta s rodinou a rodina Beňova
a Straňákova.
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Dne 21. července 2020 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana
Františka HUBÍKA. S láskou a úctou na něj
stále vzpomínají manželka a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 5. července 2020 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
Karel DOŠLA. S láskou vzpomínají
manželka a synové Karel, Břetislav
a Radim s rodinami.
Rodina Kosečkova touto cestou děkuje
všem, kteří poskytli první pomoc panu
Vojtěchu KOSEČKOVI. Zvláštní poděkování
patří Rychlé záchranné službě, Hasičskému
záchrannému sboru Slavičín a Obvodnímu
oddělení Policie ČR Slavičín.
Zároveň děkujeme všem za účast na
posledním rozloučení s panem Vojtěchem
Kosečkem a za květinové dary.

Dne 16. července 2020 si připomínáme
nedožitých 70 let pana
Vladimíra BLIŽŇÁKA z Nevšové, větší část
života prožil v Týně nad Vltavou.
Na jeho vstřícnou a humornou povahu
s láskou vzpomíná manželka a děti
Martina a Vladimír s rodinami. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 23. července 2020 by se dožila 90 let
paní Marie STUDENÍKOVÁ. S láskou
a úctou vzpomínají dcery
Marie a Eliška s rodinami.

Letos si připomínáme 20. výročí úmrtí
našich rodičů, dne 12. července 2020
pana Josefa ZEMÁNKA a dne 5. září 2020
paní Vlasty ZEMÁNKOVÉ. S láskou a úctou
vzpomínají syn Josef s rodinou
a dcery Ludmila a Helena s rodinami.

Společenská kronika

13. 5. 2020

NAROZENÍ – KVĚTEN
Filip Rydval a Tereza Struhařová –
dcera Malvína
Radim a Tereza Dobošovi – dcera Ester
Bronislav a Lucie Pláškovi – dcera Eliška
Mikuláš a Vlasta Múdrych –
dcera Anastázie
Hynek a Petra Chmelovi – syn Matěj

23. 5. 2020

SŇATEK - KVĚTEN
Michal Saifrt a Petra Kuželová

29. 5. 2020

ÚMRTÍ
1. 5. 2020 Jiřina Gorecká, 87 let,
Slavičín
2. 5. 2020 Jindřiška Častulová, 86 let,
Hrádek
6. 5. 2020 Tomáš Koláček, 45 let,
Divnice
11. 5. 2020 Ing. Zdeněk Peléšek, 60 let,
Slavičín

14. 5. 2020
15. 5. 2020

25. 5. 2020
28. 5. 2020

29. 5. 2020

Marie Raková, 80 let,
Petrůvka
Libor Kišš, 60 let, Hrádek
Vojtěch Koseček, 72 let,
Slavičín
Ing. Adélka Kepáková, 30 let,
Slavičín
Miloslav Maňas, 80 let,
Nevšová
Jiří Tomečka, 55 let,
Luhačovice
Miroslav Macháč, 46 let,
Slavičín
Martin Mikulec, 22 let,
Rudimov

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních
údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Markéta Manová neordinuje ve dnech 1. až 3. 7. 2020
a ve dnech 24. až 28. 8. 2020. Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.
MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje ve dnech 7. 7. až 17. 7. 2020
a ve dnech 17. 8. až 21. 8. 2020. Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 16. 7. až 2. 8. 2020.
Zastupuje MUDr. Roman Überall.
MUDr. Marie Častulíková neordinuje ve dnech 20. 7. až 31. 7. 2020
a ve dnech 21. 8. až 28. 8. 2020. Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
MUDr. Petr Zemčíkk neordinuje ve dnech 3. 8. až 14. 8. 2020.
Zastupuje MUDr. Markéta Manová.

Nabídka kurzů v Nadaci Jana Pivečky
Během letních měsíců můžete vybírat a hlásit
se na vzdělávací programy, které jsme pro Vás
připravili
Jazykové kurzy
 Německý jazyk pro začátečníky a pokročilé
Kurzy němčiny pro začátečníky i pokročilé vám
efektivně pomohou s komunikací ve všech běžných životních situacích – na dovolené, při domluvě s cizinci nebo na pracovní cestě.
 „Firemní němčina“
Náplň kurzu se zaměřuje na potřeby zaměstnanců v podnicích pro dorozumění s německy
mluvícími obchodními partnery. Kurz lze doporučit i pracovníkům, kteří se připravují na odbornou praktickou stáž v některé z německy mluvících zemí. Předpokladem jsou základní znalosti němčiny na úrovni A1+/A2 zejména v oblasti
slovní zásoby a gramatiky. Cílem kurzu je rozšíření německé odborné terminologie běžně používané v písemném a ústním styku s obchodními
partnery zejména v obchodní korespondenci, při
telefonování, obchodních jednáních, ucházení se
o místo, práci v kanceláři, prezentacích. V každé
lekci se s ohledem na probírané téma stručně zopakuje vybraný mluvnický jev popř. gramatika dle
požadavků účastníků kurzu, a to ve formě cvičení
na základě nové slovní zásoby.
Cena kurzů: 2000 Kč / I. pololetí/30 hodin
(září–prosinec 2020), 4000 Kč / I.+II. pololetí/
60 hodin (září 2020 – duben 2021)
Nutný počet pro otevření jazykové kurzu je minimálně 8 účastníků.

Kroužek Legohrátky pro děti od 5 do 7 let
V kroužku se děti naučí pracovat s lego stavebnicí společně s 3D tiskárnou, která se stane nedílnou součástí skládání modelů a sestav.
Děti během výuky budou rozvíjet svou kreativitu,
upravovat modely dle vlastní fantazie a taky jim
bude dán dostatečný prostor pro hru.
Cena: 1500 Kč / I.+II. pololetí (září 2020 –
květen 2021) / Předpokládaný začátek 10. 9.
2020
Kapacita je omezena na max. 12 dětí.
PC kurzy pro seniory zdarma
 Základy práce na PC

Seznámení s počítačem (vysvětlení pojmů
hardware a software), základy práce s počítačem (ovládání myši a klávesnice), základní orientace v počítači v prostředí Microsoft Windows
(vyhledávání souborů, složek a programů, tvorba
a správa složek, úprava základních funkcí počítače), úvod do programu Microsoft Ofﬁce Word
(psaní textů, úprava textu), seznámení s internetem a základy vyhledávání na internetu, tvorba
e-mailové schránky, posílání a přijímání e-mailu.
Délka kurzu: 20 hodin / Předpokládaný začátek 7. 9. 2020
 Komunikace přes internet
Užitečné informace při práci na internetu,
elektronická pošta, telefonování, zasílání SMS,
sociální sítě, hry on-line, nakupování, atd.
Délka kurzu: 12 hodin / Předpokládaný začátek 6. 10. 2020

Výsledky literární soutěže
Již počtyřiadvacáté mohli studenti přihlásit
své básnické a prozaické texty do Literární soutěže pořádanou pod mottem „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost“. Vzhledem
k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru nemohlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhnout v tradičním termínu a výsledky byly všem přihlášeným školám sděleny písemnou formou a oceněným autorům byly knižní ceny zaslány poštou. Vybrat vítěze bylo jako
každoročně velmi nesnadné, protože podle názoru všech porotců byla úroveň prací velmi vyso-

ká. Přesto odborná porota složená z řad pedagogů českého jazyka a spisovatelů ze Zlínského
kraje vybrala. V oboru prózy se stala vítězná práce Markéty Hurtové – Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, druhé místo získal taktéž z Masarykova gymnázia Zdeněk Šerý a třetí
místo Eliška Míčová – Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Dále byla udělena čestná uznání studentům Danielu Kulíškovi – Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín a Barboře Zvěřinové – Masaryko-

 Práce s chytrým telefonem

Nastavení a příslušenství telefonu, základní popis a ovládání operačního systému Android, telefonování a SMS, pořizování a posílání fotograﬁí a videí, propojení pro přenos dat (fotograﬁe, videa), využívání dostupných dat.
Délka kurzu: 8 hodin / Předpokládaný začátek 20. 10. 2020
Kurz trénink paměti a pozornosti pro
seniory – zdarma
 Mozkohrátky
Hlavní náplň bude spočívat v procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti seniora. K tomu
budou využívány pomůcky, jako jsou hádanky,
kvízy, říkadla, písničky, tělesné cviky, apod.
Délka kurzu: 8 lekcí / Předpokládaný začátek
3. 9. 2020

Kurzy jsou spoluﬁnancovány
ze Sociálního fondu Zlínského kraje
Kontakt:
VSKS při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s.
Horní náměstí 111
763 21 Slavičín
Tel: 571 110 425, 739 095 315
E-mail: nadace@pivecka
Provozní doba: PO – PÁ: 8 -14
vo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín. V oboru poezie udělila odborná porota první místo Kristíně
Roškové – SOŠ Obchodu a služieb Nové Mesto
nad Váhom, druhé místo Martině Ovesné – Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín a dvě
třetí místa Adéle Mikuláškové – Gymnázium Zlín,
Lesní čtvrť a Sami Dvořák – Střední škola oděvní
a služeb Vizovice. Vítězům blahopřejeme a přejeme jim i ostatním účastníkům hodně inspirace
do další literární tvorby.
Pořadatelé Nadace Jana Pivečky
a Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Heřmánkové odpoledne
První akcí pro veřejnost, která se ve Slavičíně konala po nucené odmlce kvůli epidemii, bylo Heřmánkové odpoledne.
Krásné počasí přilákalo mnoho návštěvníků, kteří se dozvěděli spoustu zajímavostí o lidovém léčitelství, tradičních i netradičních
bylinkách a také mohli ochutnat
různé bylinné čaje.
V průběhu odpoledne byl pokřtěn slavičínský bylinný čaj Slavičaj, který vznikl
v bylinné farmě Květomluva ve Vlachovicích. Fotogalerii z akce naleznete po načtení QR kódu.
(jip)
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Nová kavárna Fér Kaﬀé Veronica otevřela za velkého zájmu místních
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Doslova hlava na hlavě byla při otevírání nové
kavárny Fér Caffé Veronica ve Slavičíně, které se
uskutečnilo v neděli 31. 5. od 13:30. Už dopoledne, ještě před slavnostním otevřením, se zastavil na výbornou brazilskou kávu pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten byl ve Slavičíně, svém rodišti, na oﬁciální návštěvě radnice. Všichni účastníci jeho přijetí na radnici včetně přítomných mé-

dií se poté přesunuli do kavárny, kde vzbudili velký poprask.
„Byla to zkouška ohněm a příprava na rušné odpoledne. Kromě hojné účasti Slavičanů,
která nás moc těší, dorazili na slavnostní otevření i naši kamarádi z ekologických organizací, kteří kavárně coby sociálnímu podniku drží
palce,““ uvedla Marie Křiváková, ředitelka Cent-

Klub důchodců zve nové členy

Počátkem června jsme se naposledy rozloučili s naší předsedkyní, paní Jarmilkou Jordánovou. Náš klub vedla poslední rok a půl a pod je-

Na prohlídku do muzea
se slavičínskými
osobnostmi
Rozšířenou otevírací dobu nabídne svým návštěvníkům o prázdninách Městské muzeum
Slavičín.
O víkendech v něm prohlídky povedou slavičínské osobnosti, starosta města Tomáš Chmela, vedoucí muzea Josef Ščuglík, Miroslav Kadlec
a další členové Klubu přátel historie Slavičínska.
Svou bránu má v létě muzeum otevřenou každý všední den od 13 do 16 hodin (vyjma úterý,
kdy je zavřeno) a v sobotu a v neděli od 14 do 17
hodin. Jste srdečně zváni. (jip)
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jím vedením jsme strávili mnoho přátelských
chvil – slavili jsme narozeniny a svátky členů klubu, ale také jsme podnikli několik výletů po oko-

ra Veronica Hostětín. Právě nezisková organizace ZO ČSOP Veronica je autorem projektu kavárny. „Znamená to, že výběr surovin i samotný provoz je šetrný k životnímu prostředí a zaměstnáváme lidi znevýhodněné na trhu práce, jako jsou
maminky dětí do 10 let nebo osoby před důchodem,““ vysvětlila Křiváková.
Na „otvíračce“ se tedy děkovalo i ministerstvu
sociálních věcí, které na tento podnik a jeho fungování poskytlo dotaci. Prostorem kavárny rezonovalo také jméno výtvarníka Rosti Pospíšila, který s Veronikou spolupracuje už desítky let
a slavičínské kavárně Fér Kaffé vtiskl neopakovatelnou podobu svými obrazy a dalšími artefakty. Obdržel za to obrovskou kytici lučního kvítí a dlouhotrvající potlesk. „Přeju kavárně, aby
měla dobrého ducha, a to vše už je na vás,““ vyzval přítomné výtvarník.
Vkusný hudební doprovod celého odpoledne
obstarala místní vokální skupina RetroTet, která svoje vystoupení zahájila písní „Veronika“ dříve známou v podání Waldemara Matušky a Karla Štědrého. Navzdory mimořádně nevlídnému
chladnému počasí šla nejvíc na odbyt zmrzlina
také vyrobená z kvalitních surovin. Kopeček stojí
30 korun a k mání jsou i neobvyklé příchutě, jako
je například máta nebo rakytník.
(tz)
lí. Navštívili jsme betlém v Horním Lidči, muzeum ve Vlachovicích a Bojkovicích, absolvovali
jsme prohlídku zámku ve Vizovicích s přednáškou a ochutnávkou čokolády. V září minulého
roku jsme se zúčastnili zájezdu do Nového Jičína, Valašského Meziříčí a na Pustevny, který pro
nás uspořádalo město Slavičín.
Každoročně v listopadu navštěvujeme klienty
pocházející ze Slavičína, kteří tráví podzim života v Domově pro seniory v Loučce.
Někdy si zajdeme na bowling a účastníme se
přednášek a vědomostních kvízů, které pro nás
připravují pracovnice městské knihovny, za což
jim velmi děkujeme. Naše setkání nám také zpříjemnila paní Denisa Balšanová, která pro nás
vedla lekci cvičení jógy na židlích.
Přijďte mezi nás, přijímáme nové členy.
Pravidelně se budeme setkávat opět po prázdninách každou středu od 13 hodin v městské
knihovně.
Členky Klubu důchodců

Poh
ohledd na
ohled
na ssllavi
lavi
avičín
av
čínský
čín
sk pa
ský
park
arkk se zám
zámkem
ke je z pta
kem
ptačí
čí persp
per
pe
erspe
spekti
ktt vyy maj
majest
estátn
est
átnýý v če
átn
černo
rno
nobíl
b ém i sooučasn
bíl
ouč
ou
ouč
učas
asn
ssném
ém pro
p ved
pr
veeeddeení
enní
ní. Fot
Foto:
oo:: Tom
T máš
áš Hec
Heeczk
zkoo
zko

Na místě Zámeckého parku zřejmě býval rybník
Není ve Slavičíně nikoho, kdo by nebyl v našem největším a nejstarším parku. Málokdo
však ví, že toto strategické místo vymezené toky
Lipovského potoka a Říky bylo osídleno již v době
bronzové, tedy zhruba okolo roku 1000 př. Kr.
Archeologické nálezy z tohoto období pocházejí přímo z louky před zámkem, a také z prostoru dnešní kuželny. Značná hloubka, ve které byly úlomky tři tisíce let staré keramiky nalezeny, prozrazuje, že dřívější úroveň terénu byla
o mnoho níže. Zlomem v osídlení středu dnešního města bylo 13. století. Z této doby máme
již bezpečné doklady souvislého lidského osídlení Slavičína, které trvá do dnešních dní. Středobodem města je zámek, dříve tvrz či menší hrádek. Její počátky jsou nejasné, a je úkolem dalších archeologických výzkumů prokázat, zda již
ve 13. století předchůdce zdejšího zámku stál.
Tato opevněná sídla samozřejmě nebyla ničím neobvyklým. Jelikož sloužila k obraně, velmi často využívala přírodních daností k tomu,
aby uchránila majetek či životy elity, která v takových objektech sídlila. Nejinak tomu zřejmě
bylo i ve Slavičíně. Téměř dokonalá rovina parku totiž může být pozůstatkem obranného či
hospodářského rybníka, jehož hráz probíhala
v linii dnešní kaštanové aleje. Jelikož před stovkami let bylo technicky téměř nemožné takový
rybník zanesený sedimenty vytěžit či odtěžit,
vznikl tak nejdůležitější předpoklad pro založení
zemědělské plochy v místech budoucího parku.
Kdy se tak stalo, je velmi těžké určit, nicméně rybníkářství v regionu jižního Valašska prožívalo svá nejlepší léta v 15. – 16. století a v 17.
století tato tradice (i vlivem mnoha válečných
událostí a celkové stagnace) upadá. A právě v 17. století proběhla jedna ze zásadnějších
přestaveb, kdy slavičínský zámek získal výstavnější, v polovině 18. století pak ryze barokní, podobu.
Do stejného období se datuje také vznik nynější centrální části parku, jehož půdorys nejlépe
dokazuje mapa stabilního katastru z roku 1828.
Severozápadně od objektu zámku se v té době
uváděl ovocný sad. Plocha dnešního parku měla
tak spíše hospodářské využití. Tomu nasvědčuje
i panská stodola, která tehdy stávala za dnešní
kuželnou směrem k „panské louce“, která v těchto místech stávala až do druhé poloviny 20. století.

O přírodně krajinářském parku, který se dnes
rozkládá na severovýchod a severozápad zámecké budovy o rozloze 3,61 ha, lze hovořit nejspíše
až od roku 1850, kdy proběhla rozsáhlá stavební úprava zámku za pánů z Lederer – Trattnermu,
která se dochovala do dnešní podoby v pozdně
klasicistní venkovní fasádě a s pseudorenesanční imitací přízemních arkád v nádvoří. Do parku
vedly čtyři vstupy, hlavní byl situován u východního křídla zámku. Bohužel dobové informace
vztahující se k založení parku, ke skladbě porostů nebo k možným stavebním objektům v parku, není možno nalézt. Kompozice parku, odmyslíme-li si novodobé objekty a prvky v něm, byla
zřejmě podobná té současné. Síť pěšinek protínala otevřené plochy zeleně. V některých místech byly pěšinky olemovány skupinkami parkových záhonů či zeleně, jak o tom svědčí dochovaný mapový podklad z poloviny 19. století.
O mnoho bohatší na zdroje faktů není ani období 20. století, objevují se pouze sporé dobové fotograﬁe zachycující některé stromy, rostoucí převážně v těsné blízkosti zámecké budovy.
Ze starších snímků parku je jen velmi málo těch,
které dokládají jednotlivé dřeviny. Takto zdokumentovány jsou například skupiny smrků nebo
topol bílý. Také jsou patrné živé ploty a z poválečné úřední korespondence se dozvídáme o existenci meruněk.
Od 50. let nastala řada podstatných stavebních změn v parku, které zásadně změnily jeho
vzhled i funkci a jež se dochovaly do současnosti. Bylo zde vybudováno letní kino s vyvýšeným

hledištěm, promítací kabinou a vstupním objektem, jeviště s promítacím plátnem a zázemím,
dále kuželna v severní části parku, antukové
a dětské hřiště a ve středu parku hudební pavilon s tanečním parketem. V parku bylo vybudováno veřejné osvětlení a stal se tak parkem
veřejným. Stavby byly umístěny ve volných lučních partiích, což v mnohých případech zásadně narušilo kompoziční průhledy v přírodně krajinářské dispozici. V roce 1971 byl konzervátorem Jaroslavem Tomáškem sepsán velmi stručný seznam některých taxonů stromů s přiloženou mapkou areálu. Ve 2. polovině 20. století
byly zpracovány dva návrhy obnovy parku, v letech 1952 a 1989, z nichž nebyl realizován ani
jeden. Zásahy do stromového patra představovaly převážně asanace odumírajících stromů
v průběhu času, dále došlo k obnově jírovcové
(kaštanové) aleje v západní části parku.
Slavičínský zámecký park je parkem krajinářským, přičemž někdy se užívá také přídomek anglický. Neoslňuje tedy geometricky uspořádanými lány květin či keřů. Jeho hodnota je ve střídmé, citlivě seskládané kompozici dřevin a dobře
střižených trávníků, s průhledy směrem k zámku
a jiným objektům. Před několika lety se stal majetkem města a je jedním z nejkrásnějších veřejných parků našeho regionu. I proto město přikročilo ke studii jeho památkové obnovy, která
je dokončována právě v letošním roce.
Za Klub přátel historie Slavičínska
Tomáš Chmela
(s využitím podkladů Ing. arch. A. Vránové)

Připravuje se koncepce obnovy parku
Zámecký park je ozdobou našeho města. Málokdo ví, že ještě před 2. světovou válkou nebyl
veřejnosti přístupný. V posledních desetiletích
zde naopak vznikla řada nových staveb, a tak se
jeho podoba zásadně změnila.
Park se totiž stal středobodem kultury i oddychu všech občanů. Město Slavičín připravuje
jeho další obnovu. Proto v červnu byl dokončen
projekt, jehož výstupem bude koncepce revitalizace zámeckého parku.
Ta přinese zásadní návrhy pro obnovu jednotlivých částí parku. Cílem je uchovat jeho veřejnou funkci a přiblížit jeho podobu v duchu zá-

mecké zahrady předminulého století.
Jelikož obdobné problémy řeší i naše partnerská obec Uhrovec, postupujeme zde ruku v ruce.
Projekt „Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice“ byl podpořen
z Fondu malých projektů Operačního programu
přeshraniční spolupráce SR – ČR. Celkové náklady projektu činí 530 000 Kč, z čehož předpokládaná dotace bude 80 000 Kč.
(tch)

Fond malých projektů
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MiomoveRUN se vydařil. V dusném počasí závodilo 201 lidí
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Obvykle touto dobou bývá slunečno a sucho,
ale letošní půlka června přinesla spíš pořádné
deště. Mezi pořadateli běžeckého závodu, který
se uskutečnil 13. 6., tak panovalo značné napětí
z rozmarů počasí, nakonec však závod vyšel. „Vydařil se nad očekávání. Sice bylo trochu dusno,
všichni se pořádně zapotili, ale nikdo neomdlel
a všichni závodníci běh dokončili ve zdraví a vrátili se zpátky do cíle, to je hlavní,““ byla spokojena
Barbora Malaníková z pořádající ﬁrmy miomove.
Celkově se na start postavilo 201 závodníků
– 64 běžců se vydalo na pětikilometrovou trať,
69 závodníků mířilo na desetikilometrovou trasu

a 68 se pustilo na půlmaratonskou dvacetikilometrovou trať. „Účast ve všech třech závodech byla
velmi vyrovnaná a my jsme rádi, že je o všechny
délky trati zájem,““ doplnila Malaníková.
Trasa oproti loňsku doznala drobných změn
a kvůli dešťům panovaly obavy, jak bude pro běžce náročná. Proto už několik dní před závodem
vysekli pomocní pracovníci městského infocentra trasu poblíž rybníka a bahnité cestičky posypali štěpkou. „Spolupráce s městem fungovala
na jedničku a díky pomoci s přípravou tratě a zázemí v zámeckém parku jsme mohli závodníkům
nabídnout krásný sportovní zážitek,“ dodala po-

Úspěch: fotbalisti z mladší přípravky získali
v sérii turnajů celkové prvenství

Tradiční satelitní turnaj slouží k překlenutí zimních měsíců, které trávíme v tělocvičně.
Jde o sérii víkendových klání hraných systémem
každý s každým. Kromě pravidelných tréninků
se tak naši malí fotbalisti mohou střetnout s celky nedalekého okolí. Soutěže se účastní: SK SV
Bojkovice jako pořadatel, FC TVD Slavičín, ČSK
Uherský Brod, FC Brumov, TJ Spartak Valašské
Klobouky a SK Vizovice.
Naši malí fotbalisti se v průběhu celého turnaje drželi na čelních příčkách. O celkové prvenství jsme se „přetahovali“ s týmem ČSK Uherský
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Brod. Rozhodlo až poslední fotbalové
klání u pořadatele SK SV Bojkovice,
kdy jsme se lépe vypořádali se všemi
soupeři. Konečná první příčka je krásným vyústěním pravidelných tréninků
a snahy našich fotbalistů.
Žákovské fotbalové kategorie se
však hrají především kvůli osvojení si
základů fair – play a vypěstování si
pohybových návyků. Není nic hezčího, než vidět naši nastupující generaci sportovat s úsměvem na tváři. Jedině tak totiž u fotbalu vydrží a budou se
na něj těšit.
Nejlepším střelcem celého turnaje se
stal hráč FC TVD Slavičín Oliver Überall.
Nejlepším hráčem FC TVD Slavičín byl
vyhlášen Adam Ptáček.
Střelci
31x Oliver Überall, 16x Tomáš Pilka, 9x Adam
Ptáček, 5x Adam Liška, 2x Adam Jonášek, Oskar
Überall, Patrik Fojtů
Poděkování za vzornou reprezentaci patří
Adamu Ptáčkovi, Oliveru a Oskaru Überallovým,
Adamu Liškovi, Patrikovi Fojtů, Tomáši Pilkovi,
Danielu Latinákovi, Danu Málkovi, Jonáši Bartošovi, Adamu Jonáškovi, Šimonu Mikovčíkovi, Filipu Kleinovi, Filipu Remešovi a Miroslavu Mičíkovi.
Trenéři Jaroslav Málek a Petr Malec

řadatelka.
Slavičanů na předních příčkách bylo jako šafránu. Výjimkou však byla kategorie žen nad
40 let na pětikilometrové trati, kde stály na „bedně“ pouze slavičínské běžkyně – na 1. místě
skončila Helena Nováková, následovala ji Jana
Gottfriedová a 3. místo obsadila Veronika Cuřínová. Absolutními vítězi s nejlepším časem se pak
stali na 20 km Zdeněk Lasák a Jana Žaludková,
na poloviční trati Dalibor Jedlička a Silvie Zvonková a na nejkratší trase Tomáš Janek a Hana
Jurčíková.
Závod byl bohatě sponzorován a nabídl hodnotné ceny všem běžcům. Mezi donátory byly
hlavně místní ﬁrmy – HD GEO, Zámek Wichterle,
Outdoor a sport, Remerx, Cyklosport Slavičín, Janotova vinotéka, Vinotéka u Martinků, HELP Knihy, dárky, Kovos s.r.o., Proﬁpaper Vaclovi, HOPA
s.r.o., BTC Trade s.r.o., Mizuno, Drogerie Koudela,
Fér Kaffé Veronica, Elektro Pastorčák a AE Partner s.r.o.
„Moc si vážíme toho, že i přes komplikace způsobené koronavirem nám slavičínští podnikatelé mohli něco věnovat a my jsme ceny předali
dál vítězům a udělali tak radost dalším lidem,“
ocenila Malaníková s tím, že by chtěla poděkovat
i organizačnímu týmu. „Jsem hrdá na náš organizační tým, už jsme docela sehraní a každý má
svou roli. Díky tomu vše proběhlo bez problémů
a tímto bych jim všem chtěla veřejně poděkovat
za to, že obětovali volnou sobotu a přišli pomoct
se závodem. Díky nim to dopadlo výborně a budeme se těšit na další ročník miomoveRUN v našem krásném Slavičíně.“
(šim)

Fotbalisté mají
staronového trenéra.
K diviznímu týmu se
vrátil Petr Slončík
Trenérské střídání mají opět za sebou fotbalisté „áčka“ FC TVD Slavičín. Michal Švach, který byl s vedením klubu domluvený na jarní část
sezony po Petru Slončíkovi, nakonec po delší
úvaze skončil. „Nebylo to lehké rozhodování, ale
musel jsem ustoupit civilnímu zaměstnání. Stále
jsem v roli začínajícího učitele a přípravy mi zabírají většinu času,““ vysvětlil pro klubové stránky Švach.
„Bylo to překvapivé,““ doplnil šéf klubu Vlastimil Rak s tím, že byl dohodnutý se Švachem pouze na jarní část sezóny, kterou bylo kvůli koronaviru nutné předčasně ukončit, aniž by tým vedený Švachem reálně zasáhl do hry. Vrásky na čele
ale Rak dlouho neměl, protože se mu podařilo
domluvit kvalitní náhradu – Petra Slončíka, který slavičínské fotbalisty trénoval do loňské podzimní části.
„Ano, Petr Slončík převezme naše „A“ mužstvo jako hlavní trenér. Dále bude působit jako
šéftrenér u mládežnických mužstev,““ potvrdil
Rak. Zlínskému kouči Slončíkovi totiž nevyšlo vábení první ligy, kdy strávil pět měsíců jako asistent trenéra Fastavu Zlín. Na začátku března byl
pak kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán.
(šim)

Stolní tenis před koronavirem a po něm
Slavičínský stolní tenis měl úspěšnou, i když
zajímavou sezonu. Vinou přerušení mistrovských
soutěží družstva nedohrála poslední dvoukolo a soutěž byla Českou asociací stolního tenisu
ukončená.
Stávající umístnění bylo vyhlášené za konečné. Naše družstva byla v tabulkách na pozicích,
které odpovídali výkonnosti.
A-družstvo hrálo divizi a odehrálo bez jednoho utkání všech 22 zápasů. Skončilo na dobrém
6. místě, když mělo v družstvu druhého nejlepšího hráče soutěže s 92 % úspěšností Víťu Račáka.
Oporou byl Jirka Machara, dobře hráli Adam Plášek a Ing. Jirka Šuráň.
B-družstvo hrálo krajský přebor a skončilo na 5. místě, když odehrálo z 22 zápasů 20
utkání a poslední dva zápasy na domácích stolech byly zrušeny. Oporou družstva byl Ing. Zbyněk Jančařík, Jaroslav Kučera, Ing. Vlastimil Bureš. Kladem bylo, že družstvo doplňovali mladí
hráči, věkem junioři.
C-družstvo hrálo regionální přebor 2. třídy a ze

všech našich družstev mělo největší problémy.
Vinou zranění a nemocí skoro celou soutěž nehráli hráči základu Petr Malatinský a Ivan Floreš.
Soutěž se podařilo udržet zásluhou mladých hráčů z D-družstva bratrů Daniela a Michala Burešových, Tobiáše Drápaly a Jonáše Pláška.
D-družstvo měl na starosti Mgr. Ivo Rohlena a jako nováček hrálo regionální přebor 4. třídy. Celek tvořili mladí hráč věkem junioři a žáci
a skončili na dobrém 5. místě.
Největší radost vedení oddílu udělali žáci, kteří hráli regionální soutěž 1. třídy, v soutěži jsme
měli dvě družstva. „Áčko“ tvořili hráči výkonnostně lepší ročníku 2006 a mladší, v „béčku“ hráli méně zkušení žáci ročníku 2008 a mladší.
A-družstvo za celou soutěž odehrálo 18 utkání,
z toho 17 vítězných a stalo se přeborníkem regionu, B-družstvo skončilo na 8. místě. Petr Rak byl
nejúspěšnějším hráčem celé soutěže, na 2. a 4.
místě skončili v úspěšnosti Michal Petráš a Martin Jenyš. Na výsledcích se projevila kvalitní práce trenéra Ing. Zbyňka Jančaříka. Mimo mistrov-

ské utkání hráli žáci krajské bodovací turnaje,
kterých se v průměru účastnilo přes 100 hráčů.
Náš hráč Tobiáš Drápala skončil v kategorii open
na pěkném 14. místě, Petr Rak ve své kategorii
skončil na konci druhé desítky.
Mimo mistrovské soutěže oddíl uspořádal
řadu turnajů v rámci regionu nebo kraje. V lednu jsme pořádali přebor okresu regionu Zlín
za účasti 62 hráčů, přebor dospělých kraje Zlín
za účasti 73 hráčů a vrcholem byl Krajský bodovací turnaj mládeže kraje Zlín za rekordní účasti
134 hráčů. Další „bodovačku“ dětí jsme měli pořádat v dubnu, ale byla ze známých důvodů odvolána.
Oddíl plnou měrou využívá dobrých podmínek,
které mu připravuje vedení Sportovních klubů,
podpory města Slavičína zejména v práci s mládeží. Dvě družstva hrají pravidelnou mistrovskou
soutěž a dalších 20 dětí se připravuje 2x za týden pod vedením trenéra 3. třídy Ing. Jančaříka
a v nové sezoně budou nejlepší zapojeni do mistrovských soutěží.
Činnost oddílů SK Slavičín ﬁnančně podporuje
město Slavičín.
Stolní tenis Slavičín

TVD – Technická výroba, a.s.,
se sídlem Rokytnice 203
Nabízíme volná pracovní místa:
Konstruktér
Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání strojírenského směru
Výborná znalost PC a CAD kreslicích systémů
(3D prostředí Solid Works výhodou)
Znalost NJ nebo AJ výhodou
Velmi dobrá orientace ve čtení strojírenské výkresové dokumentace
Důslednost, samostatnost a spolehlivost v plnění svěřených úkolů
Schopnost práce v týmu

Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Divnice děkuji městu Slavičín za ﬁnanční
podporu akce Dětský den a kácení máje.

Městské infocentrum Slavičín
Vás zve na seminář

JAK
K ROZUMĚT
SVÉMU PSOVI

Poděkování
SDH Hrádek děkuje městu Slavičín za ﬁnanční
podporu akce Fašanky 2020.
Základní organizacec ČSV Slavičín
– včelaři Šanov Vás zvou na

VČELAŘSKÉ
ODPOLEDNE
18. 7. v 13 hodin, Sokolovna Slavičín
Lektor Radoslav Chlup Vám vysvětlí, co Vám
pes říká a jak komunikuje, základy při výchově a výcviku psa. Dokáže však odnaučit také
tahání na vodítku nebo skákání po lidech,
dále vysvětlí i to, co máte svému zvířeti tolerovat a co už ne.
Cena: 600 korun (platba elektronicky nebo
hotově na infocentru).
Více informací na Facebooku HD coach nebo
na stránkách www.hdcoach.eu.

25. 7. v 15 hodin v Šanově
K tanci a poslechu zahraje Dechová hudba
Chabovienka. Akce se vstupným dobrovolným nabídne bohatou tombolu, občerstvení
a možnost zakoupit si včelařské produkty.

Pracovní náplň:
Zpracování detailních (výrobních) výkresů k sestavám od zákazníků a nalezení optimálního výrobního řešení
Úprava a modernizace stávajících sestav výrobků
Tvorba kusovníku
Spolupráce s kolegy v konstrukci
Komunikace s oddělením výroby při zavádění
nových výrobků
Hledáme i další pozice:
Svářeč metoda MIG – MAG, TIG, obsluha CNC,
pracovník údržby lakoven, lakýrník v práškové
lakovně
průmyslový inženýr
Nabízíme:
- Možnost dalšího vzdělávání
- 25 dnů dovolené
- 13. plat dle výsledku hospodaření ﬁrmy
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na penzijní připojištění
-- Osobní konta ze sociálního fondu
- Bezúročné návratné půjčky ze sociálního fondu
- Vlastní rekreační zařízení, ﬁremní kulturní
a sportovní akce
Zájem o práci v naší společnosti zašlete písemně na adresu personalni@tvd.cz spolu s životopisem a sdělením, zda souhlasíte se zpracováním osobních dat pro účely výběrového řízení a jejich uložením do interní ﬁremní databáze
uchazečů.

13

Nabízíme pronájem
kancelářských prostor

Kancelářské prostory se nachází v budově RCK, a. s.,
v průmyslovém areálu bývalých Vlárských strojíren Slavičín.

K dispozici jsou 2 kanceláře o půdorysu 16 m2 a 23 m2 s vlastním
sociálním zázemím. Kanceláře jsou klimatizované a vybavené nábytkem.

Cena za pronájem kanceláří: 300 Kč/m2
Kontakt: info@rckas.cz, mobil: 778 464 476
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možnost vyzkoušení paměťových pomůcek a inspirativní poradenství, jak pracovat se svou pamětí.
Místo konání: Sokolovna, vstup zdarma.
Těšíme se na váš návrat k této zábavně vzdělávací činnosti!
Důležitá informace pro návštěvníky knihovny:
Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům knihovny úpravu provozní doby o prázdninách. Provozní doba je změněna z důvodů revizních a jiných
prací v obecních knihovnách, jež fungují pod její
správou.
Červenec
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
Srpen
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00
Veřejný internet je návštěvníkům k dispozici
v uvedené půjčovní době.
Sluncem prozářené léto, plné neopakovatelných zážitků a strávené ve společnosti
zajímavých knih přejí vám všem pracovnice
městské knihovny!
Akce v srpnu:
 Promítání letního kina, Léto s divadlem
 8. 8. Koncert Velkého dechového orchestru Zábřeh
 22. 8. Rapper Kali – Koncert
 23. 8. Hana Zagorová – Koncert
 30. 8. Farní den a dožínky

 Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín
1. 7. – 31. 8.
Výstava háčkované tvorby členek Dílny inspirace.
Výstava je k vidění v dětském oddělení knihovny
v půjčovní době.
2. – 31. 7.
Fotozastavení – Výstava fotograﬁí Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné
přípravy Zlín. Galerie městské knihovny, otevřeno v červencové půjčovní době, případně po domluvě na tel. 577 341 481.
Pondělí 13. 7.
Jóga na židlích pro seniory či osoby s omezenou hybností
Cvičení se bude konat pod vedením akreditované lektorky jógy Denisy Balšanové. Zájemce čeká
provádění cviků na židlích pro příjemné protažení celého těla uzpůsobené možnostem a potře-

bám seniorů i lidem na vozíčku. V průběhu lekce dojde k aktivnímu zapojení dechu, vizualizaci
a na konci kratičké relaxace s meditací.
Účast je nutné nahlásit předem na tel.
604 324 168.
Jógové lekce budou probíhat všechny červencové pondělky (13. 7., 20. 7., 27. 7.) v době
od 10.00 do 11.00 hodin. Dle zájmu budou pokračovat i v srpnu.
Místo konání: sál v 1. podlaží knihovny, vstup
volný.
Připravujeme na srpen:
Městská knihovna obnovuje od úterý 4. srpna 2020 pokračování kurzů Trénování paměti
a mozku pro seniory! Lekce jsou určeny pro stávající přihlášené účastníky - začátečníky a pokročilé.
Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akreditovaná lektorka 3. stupně z České společnosti pro
trénování paměti a mozkového joggingu. Tématem budou tradičně rozmanité metody tréninku,

Spolek Zvonek si dovoluje Vás pozvat 10. 7.
2020 na přednášku Pavla Lišky a Honzy Révaie o jejich putování Střední Amerikou.
Program:
19:00 Otevření letního kina
19:30 vystoupení pěveckého sboru Cantare
1.část
20:00 Bubnování pro život / bubenický
workshop
20:30 vystoupení pěveckého sboru Cantare 2.část
21:00 Přednáška a promítání „Vagamundos“
Vstupné v předprodeji: dospělí 280 Kč, děti
do 15 let 200 Kč. ZTP/P zdarma
Vstupné na místě: 300 Kč
Předprodej probíhá v InfoC Slavičín a Val. Klobouky nebo také na portále Ticketstream.
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