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Vážení spoluobčané, nadcházející dny se 
nesou ve znamení dalších krůčků k normální-
mu životu. V červnu se uskuteční první kultur-
ní akce – Letecký den jako počin k oživení Hor-
ního náměstí, a  také Karpaty fest. Obě akce
budou v  režimu přísných protiepidemických
opatření a nejpřístupnější bez překážek budou
těm, kteří již zvládli očkování. Očkovaným dě-
kuji za odvahu i odpovědnost a věřím, že Sla-
vičín díky vakcinaci návrat do normálu zvládne
velmi rychle a bezpečně.

Minulý čas vysílil nás všechny. Zvlášť chci 

V  minulém čísle Slavičínského zpravodaje 
čtenáři mohli zavzpomínat na  osobnost plu-
kovníka Josefa Stehlíka, který závěr svého mi-
mořádného života prožil v našem městě. U pří-
ležitosti 30. výročí jeho úmrtí připravuje měs-
to Slavičín ve spolupráci s mnoha dalšími sub-
jekty velkou leteckou show, která se uskuteční 
v sobotu 19. června 2021.

Akce bude tematicky zaměřena nejen na vá-
lečnou leteckou historii, ale na  své si přijdou
i fanoušci modelářství a  vojenské techniky.

Od 10 hodin bude na Horním náměstí pro-
bíhat výstava dobových dokumentů spjatých 
s  historií vojenského letectví, v  jejímž rámci 
mohou návštěvníci obdivovat i maketu Super-
marine Spitfi re Mk.IX C v reálné velikosti a mo-
dely vojenských i civilních letadel z dílny Letec-
kého modelářského klubu Slavičín.

Ve 14 hodin bude akce ofi ciálně zahájena pi-
etním aktem u pamětní desky plk. Josefa Steh-
líka, která se nachází na domě čp. 314. Na něj 

vzpomenout rodiče, kterým se snažíme vy-
jít vstříc letními možnostmi pro děti – množ-
stvím příměstských táborů i posíleným provo-
zem školských zařízení. Musím však popro-
sit rodiče, aby porozuměli různým komplika-
cím a omezením, které v  létě mohou ze stra-
ny škol a školek nastat. Jsme ale i  tak jedni
z mála v  regionu, kteří vůbec na  takto široký 
letní provoz školských zařízení dbají.

Ohlédnu-li se zpět, nejde pomlčet o  velmi
těžkém rozhodování o novém bytovém domě
ve  středu města. Zastupitelstvo tento počin

naváže v galerii městské knihovny vernisáž vý-
stavy o životě tohoto válečného pilota.

Od  15 hodin bude improvizované podium
na Horním náměstí patřit orchestru Vojenská
hudba Olomouc, po  kterém budou následo-
vat promluvy starosty Tomáše Chmely a čest-
ných hostů. Spolek letecké historie Czech Spit-
fi re Club představí vystavenou maketu spitfi ru
a další exponáty.

V 17 hodin bude na Horním náměstí Mons.
Mariánem Dejem požehnán Pramen slavičín-
ských letců.

Vždy v celou hodinu se uskuteční přelety le-
tadel, po 14. hodině a v 17 hodin bude nebe nad
Slavičínem patřit vrtulovým letadlům. Těšit se
můžeme také na vystoupení letecké akrobacie
v 15 hodin a na přelet proudových bojových le-
tounů JAS-39 Gripen v 16 h.

Od  10 hodin bude pro veřejnost otevřeno
Městské muzeum Slavičín, v němž se nachá-
zí expozice věnovaná válečné historii – letecké

podpořilo, a to i navzdory mnoha opačným ná-
zorům. Neexistuje dokonalý záměr a jeho do-
konalé řešení.

Namísto couvání ale bylo potřeba jít s kůží 
na trh, v tomto případě podpořit vznik nových
bytů. Odvážné kroky zastupitelstva jsou ne-
pochybně impulsem k  dalšímu rozvoji, obje-
vují se další projekty nových bytových domů.
Více se této záležitosti budeme věnovat v čer-
vencovém čísle zpravodaje. Šťastné letní dny 
přeje

Tomáš Chmela, váš starosta

Letecký den plk. Josefa Stehlíka, esa tří front bitvě nad Bílými Karpaty. V muzeu bude možné
podepsat petici, kterou se spolek Czech Spit-
fi re Club obrací na  prezidenta republiky Milo-
še Zemana se žádostí o udělení Řádu Bílého
lva plk. Josefu Stehlíkovi. Petici můžete pode-
psat i online na www.petice.com/petice_plk_jo-
sef_stehlik.
Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín
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Nějak se začít musí, to ví každý z nás. V pří-
padě cyklostezky Hrádek – Divnice – Bohusla-
vice již bylo učiněno několik kroků, které vždy 
logicky předcházejí samotné stavbě. A navíc 
jsme v nedávných dnech obdrželi nemalou do-
taci Zlínského kraje na pořízení části projektové 
dokumentace, a to ve výši 489 000 Kč. 

Mezi žadateli jsme skončili na prvních mís-
tech, a to zejména díky faktu, že se uvedenou 
trasu podařilo zařadit do Koncepce rozvoje cyk-
lodopravy Zlínského kraje (trasa D4) jako prio-
ritní. 

A jak v reálu pokračuje příprava? Postupně 
směrem od křižovatky v Hrádku, kde má cyk-

lostezka začít, jsou vykupovány pozemky a od-
straňovány další byrokratické překážky pro bu-
doucí stavbu. Ta je rozdělena do 3 úseků: Hrá-
dek (křižovatka) – Hrádek (Prometal); Hrádek
(Prometal) – Divnice (železniční nadjezd) a Div-
nice (železniční zastávka u SOŠ) – Bohuslavi-
ce (křižovatka).

Z trojice úseků jsou nejvíce rozpracovány
první dva. Třetí a nejnáročnější by měl řešit jed-
nak těleso mostku pro pěší u SOŠ Divnice, kte-
rý je nyní v havarijním stavu a neodpovídá přís-
ným normám pro průtok stoleté vody. Poté by
trasa měla vést v trase bývalé železniční vleč-
ky do areálu Vlárských strojíren, která je zpev-

Cyklostezka Hrádek – Divnice – Bohuslavice 
nad Vláří byla podpořena první dotací

něná a vhodná pro vybudování dopravní stav-
by. Zde však probíhají náročná jednání s majite-
li pozemků, která ještě nejsou u konce.

Výrazně jednodušší situace je v případě dvo-
jice úseků mezi Hrádkem a Divnicemi. Cyklo-
stezka by měla vést paralelně s krajskou silni-
cí okolo fi rem ABM a Prometal. Kromě funk-
ce v cestovním ruchu proto očekávám, že tra-
su budou využívat také občané dojíždějící do
zaměstnání. Jelikož nás čekají další investice 
v desítkách milionů korun, neobejdeme se bez
dotací, které mohou pokrýt až 90 % nákladů na
výstavbu.

Za zmínku stojí také fakt, že součástí budou-
cí trasy bude také nový most v Divnicích na „Zá-
vodí“. Letos na jaře se opět ukázal stupeň naru-
šení jeho konstrukce. Poškozená zídka a zábra-
dlí na mostovce je v těchto dnech provizorně
opravováno. V současnosti je připravena pro-
jektová dokumentace tohoto mostu a hledá-
me vhodné způsoby, jak tuto nákladnou inves-
tici zafi nancovat.

Poslední, zatím nedořešenou částí úseku
Hrádek – Bohuslavice zůstává průjezd Divnice-
mi. Zde město nemá k dispozici potřebné po-
zemky a zatím hledá alternativy, jak celou eta-
pu naplánovat.

Odmyslíme-li poslední nedořešený úsek, 
blýská se na dobré časy. K již dříve zbudova-
nému úseku cyklostezky od divnického hřiště
k vlakové zastávce přibudou v následujících le-
tech úseky Hrádek (křižovatka) – Prometal –
Divnice (železniční nadjezd) a Divnice (SOŠ) –
Bohuslavice (křižovatka). V případě dostatku fi -
nancí bychom se mohli po nových úsecích pro-
jet za 2 – 3 roky.

Tomáš Chmela, starosta

ví, plechovek, obalů od cukrovinek, se v našlo i 
množství pneumatik, autobaterie či nefunkční 
mikrovlnná trouba.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o to, aby 
město i příroda kolem byly v pořádku.

Městské infocentrum Slavičín

Do dubnové akce Ukliďme Slavičín se zapojily především rodiny

Od 10. 4. do posledního dubna probíhala
akce Ukliďme Slavičín, a to pod záštitou měs-
ta Slavičín ve spolupráci s Rodinným a mateř-
ským centrem. Kvůli platným protiepidemic-
kým opatřením nemohl být úklid organizován
hromadně, a probíhal formou individuálních vy-
cházek.

Předem byly vytipovány nejvíce znečištěné 

lokality a u nich nainstalovány tzv. Pytlomaty.
Z Pytlomatů si dobrovolníci mohli vzít pytle na
sběr odpadků a zpět k Pytlomatu je zase napl-
něné vrátit. Každé pondělí byly pytle odvezeny
pracovníky města.

Do sběru odpadu v přírodě se zapojila řada
lidí, především rodiny s dětmi, a také slavičínští 
skauti. Vedle očekávaných odpadků – pet lah-

Zasedání Zastupitelstva města Slavičín 
se uskuteční ve středu 30. června 2021 
v sále Sokolovny, začátek je v 16:30 hodin.
Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat 
prostřednictvím YouTube – Stream měs-
to Slavičín (odkaz na relaci naleznete v den 
konání zasedání v Aktualitách na webových
stránkách města Slavičín).

Starostovský výšlap 
k nalezišti ropy

Zveme vás na procházku se starostou 
města, který se uskuteční v neděli 13. červ-
na. Sraz pro zájemce je ve 14 h u radnice. 
Trasa vede přes Vyšehrad a Bukovinu až k 
místům, kde bývala naleziště ropy u Bohu-
slavic nad Vláří. Poté návrat vlakem. Více in-
formací poskytne Městské infocentrum Sla-
vičín, tel. 737 751 874. 
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Svoz tříděného odpadu 

Město pro rodiny není prázdná zkratka pří-
stupu vedení radnice k  investičním prioritám, 
ale především soubor konkrétních opatření ke 
zlepšení života mladých obyvatel. V  letošním 

roce je naplánováno několik rekonstrukcí či 
přímo výstaveb dětských hřišť s cílem vytvořit 
atraktivnější prostředí dětem a jejich rodičům.

První, teď již dokončenou investicí je vý-
stavba nového dětského „minihřiště“ v Nevšo-
vé na návsi mezi autobusovou zastávkou a po-
hostinstvím. Jedná se o pokračování úspěš-
ného „hopsinkového“ trendu, protože inspira-
cí bylo první podobné hřiště tohoto typu, které 
jsme vloni pořídili na Malé Pole. Hopsinky jsou 
vlastně velké barevné koule, na kterých mohou 
děti sportovat, dovádět, poskakovat, či zkoušet 
nejrůznější triky. Starší děti na nich mohou řá-
dit i samy, pro mladší doporučujeme pozorný 
dohled rodičů, přece jen jde o pohyb dětí nad 
zemí.

Hopsinkový trend se rychle uchytil a o naše 
hřiště se zajímají i okolní obce. Vloni jsme byli 
vůbec první na Moravě a podle ohlasů, které 
mám, budou Hopsinky zřejmě rychle přibývat
i jinde. V Nevšové je potřeba poděkovat ještě
za jednu iniciativu. Předseda Osadního výboru 
Nevšová Bronislav Münster sehnal na přípra-
vu hřiště celou řadu sponzorů, kterým za jejich 
ochotu tímto velmi děkuji.

Další hřiště, které se letos dále promění, je za-

Pirátská loď nebo „kokony“. Děti i rodiče se dočkají nových hřišť

hrada u Domu dětí a mládeže. Slouží zejména
aktivitám kroužků a už v minulém roce zde pro-
běhla hlavní etapa rekonstrukce, při níž vznik-
la venkovní učebna. Letos chceme na krásně

zkultivovaný trávník
umístit trojici her-
ních prvků z akáto-
vého dřeva.

Pokračuje také
obnova dětského
hřiště Malé Pole.
Na loňské Hopsin-
ky letos navážeme
přestavbou zbý-
vající části plochy.
Hřiště bude obsa-
hovat více dřevě-
ných prvků. Sou-
časná centrální ko-
vová prolézačka je
již velmi nebezpeč-

ná a bude nahrazena velkou dřevěnou pirát-
skou lodí pro malé námořníky. Na hřišti přibu-
dou na základě přání maminek také závěsné
houpačky, které zatím schází na celém sídliš-
ti. V horní části chceme také dobudovat malý
stromový domeček. Ve spodní části hřiště ne-
bude chybět nové pískoviště i lavičky pro rodi-
če. Novinkou pro celé město bude také tram-
polína, která je aktuálně mezi dětmi velmi ob-
líbená.

Barevně budeme u nových prvků kombino-
vat přírodní povrchy akátového dřeva s červe-
nou barvou tak, abychom toto hřiště odlišili od
podobně vybaveného na Vláře. Obnovu toho-
to hřiště chceme stihnout ještě do léta, a pro-
to prosím obyvatele Malého Pole o toleranci
vůči omezením, která budou při úpravách nut-
ně vznikat. 

Poslední a nejkomplexnější obnovu letos
plánujeme v Zámeckém parku. Stávající dětské
hřiště již nevyhovuje jak dětem, tak i náročným
požadavkům památkářů, kteří argumentují ne-
vhodně zvolenými prvky křiklavých barev. Pro-
to byla v uplynulých dvou letech vypracována
koncepce, jak náš největší park upravit v soula-
du s přístupy k podobným anglickým parkům.

První vlaštovkou je citlivá renovace domku u
letní scény, v přípravě je také obnova altánku a
v neposlední řadě i dětské hřiště. Hlavním jme-
novatelem architektury parku by mělo být dře-
vo v přirozené podobě, případně další materiá-
ly (kov). Bude se jednat o netradiční hřiště se 
závěsnými prvky („kokony“), balanční deskou,
houpačkou pro nejmenší děti nebo s podzem-
ním telefonem.

Letošní obnova dětských hřišť je dalším kro-
kem k naplnění myšlenky „město přátelské ro-
dinám“. Oblíbenost Hopsinek ukazuje, že je po-
třeba vstoupit i do vod novinek a inovací. Věřím,
že se dětem i rodičům bude na hřištích líbit.

Tomáš Chmela, starosta

Harmonogram výstavby 
a obnovy dětských hřišť v roce 2021
Název Termín
Dětské hřiště Nevšová – Hopsinky duben
Herní prvky u DDM květen
Dětské hřiště Malé Pole (u MŠ) červen

Dětské hřiště v Zámeckém parku září – 
listopad

 Papír (modré pytle) 9. 6.
 Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny 

(oranž. pytle) 22. 6.
 Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 

14. 6., 28. 6.

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt 
č. 5 v II. nadzemním podlaží domu čp. 390,
na ulici K Hájenkám, v katastrálním území 
Slavičín
 byt sestává z  jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepu
 celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepu je 33,64 m2

 výše měsíčního nájemného činí 2 186 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně 
zvýšit nájemné vždy od 1. dubna každého 
roku maximálně o 5 % ročně a míru infl ace 
stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojené s bydlením (topení, voda, odpad, 
osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace jsou uvedeny na 
úřední desce města Slavičín nebo webo-
vých stránkách města Slavičín – www.mes-
to-slavicin.cz a společnosti BTH Slavičín – 
www.bth-slavicin.cz. 

Písemné žádosti budou přijímány do
16.  června 2021 osobně nebo poštou na
adresu:

BTH Slavičín, spol. s  r.o., Mladotické ná-
břeží 849, 763 21 Slavičín.
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kamarádi, vždyť jsme se narodili ve stejné po-
rodnici ve Slavičíně,“ směje se generál.

Muž, který absolvoval náročné zahraniční 
mise v Bosně a Hercegovině, v Kosovu či v Af-
ghánistánu, má také nespočet vyznamenání. 
Ale to, že je voják a v tak vysoké hodnosti, bys-
te na něm nejspíš nepoznali.

Vždyť má úplně obyčejné zájmy, které mu
pomáhají čistit hlavu po náročných pracovních
dnech. „Rád rekreačně sportuju, chodím po ho-
rách a poslouchám tvrdou hudbu.“ Jméno Hu-
deček z české armády ale jen tak nezmizí. Vo-
jáci jsou i generálovi dva synové, kteří se k jeho
překvapení rozhodli pokračovat v otcových šlé-
pějích.  (šim)

Přestože si slavičínský rodák Stanislav Hu-
deček generálskou hvězdu připjal na uniformu 
už v roce 2020, kdy byl jmenován do první ge-
nerálské hodnosti, ofi ciální ceremoniál se kvůli 
covidovým patáliím uskutečnil až letos 8. květ-
na. Osmapadesátiletý voják, který se narodil a
vyrostl v Divnicích, se netají tím, že sloužit na 
nejvyšších vojenských postech bylo vždy jeho 
přání.

Vyrůstal v nevojenské rodině, i když jeho otec 
se málem vojákem z povolání stal a to v době, 
kdy se rozhodoval, zda to po vojně tzv. „pode-
píše“. Nakonec však zvolil jinou cestu, ale i tak 
to dotáhl až na hodnost majora v záloze. Vo-
jenství však nebylo cizí ani generálovým před-
kům, už jeho staříček sloužil u dělostřelectva
v první světové válce. „Když jsem nastoupil na
vysokou vojenskou školu, tak jsem říkal svým 
spolužákům, že budu jednou generál. Snil jsem 
o tom,“ zavzpomínal Hudeček pro Slavičínský 
zpravodaj.

Prošel si dlouhou a úspěšnou kariérou tak-
říkajíc „od píky“. Životopis, který popisuje jeho 
profesní dráhu, ocení i vojenský analfabet – ve-
litel čety, roty, poté praporu. Pak následovala
zahraniční zkušenost pro NATO a poté náčel-
nické pozice v oblasti logistiky, tedy organizace 
dopravy a zásobení materiálem.

Brigádní generál Stanislav Hudeček je v sou-
časnosti ředitelem Agentury logistiky, což je vý-
znamná a vysoce ceněná pozice v rámci Armá-
dy ČR.

Divnický rodák Stanislav Hudeček byl jmenován do hodnosti generála
Přesto zůstává velmi skromný a byl překva-

pen, když se dozvěděl, že o něm vyjde článek.
„Toho si budu považovat, protože do Slavičína
pravidelně jezdím za svým otcem. Mám tam
také bratry a dceru. Ačkoliv dnes bydlím jinde,
moje rodina bude s městem vždy pevně spja-
ta,“ podotkl.

Na otázku, co pro něj bylo v jeho zaměstná-
ní opravdu důležité, odpovídá jednoznačně, že
spolupracovníci. „Moje práce je práce s lidmi,
asi jako každá jiná. Drtivá většina mých kolegů
byla moc fajn a dodneška na ně vzpomínám,“
uvedl Hudeček. Shodou náhod je ve stejném
věku jako první česká generálka Lenka Šmer-
dová, která pochází z Brumova-Bylnice. „Jsme

„Skauting vylučuje totalitu – totalita vylučuje
skauting.“ Antonín Benjamin Svojsík

Dne 1. května 2021 se naše skautské stře-
disko zúčastnilo pietního aktu u  příležitosti
76. výročí osvobozování Slavičína za  spo-
luúčasti Československé obce legionářské,
zástupců vedení města a dalších spoluobčanů. 

Vůně rozkvetlých luk a  posvátné bezvět-
ří bylo příhodnou kulisou ke  vzpomenutí pad-
lých vojáků i občanů našeho města i okolních
obcí. Skauti sami bojovali na  barikádách při
osvobozování Prahy a podporovali odboj v rám-
ci tzv. Skautské zpravodajské brigády – mno-
ho z nich tak bylo zavíráno, mučeno gestapem, 
popravováno. Nebudeme tak daleko od pravdy,
pokud všechny, kdo položili životy při obraně 
vlasti, budeme také nazývat svými bratry.

Vždyť mnoho z nich položilo své životy mimo
svoji mateřskou vlast – o  to, troufáme si tvr-
dit, je jejich oběť cennější a hodná připomenutí.

Ogi, Ham

Připomínka 76. výročí osvobození našeho regionu

Vážení spoluobčané, reaguji na hysterii, kte-
rá se týká různých prohlášení představitelů ve-
řejné správy, politiků, novinářů atd., která vedou 
k  bagatelizaci a  opomíjení událostí 2. světové 
války, a s tím spjaté uctění památky rudoarměj-
ců (v případě našeho města a okolí rumunských 
vojáků) padlých při osvobozování naší vlasti 
od německé okupace.

Výroky, které se například týkají průjezdu zá-
stupců motorkářského klubu Noční vlci o  tom,
že není vhodné, aby zastavovali v obcích Zlín-
ského kraje, zvláště po  událostech ve  Vrběti-
cích.

Naprosto nechápu, jak lidé veřejně činní,
od  kterých očekáváme objektivní a  citlivý pří-
stup k historickým událostem, mohou mít k od-
hodlání lidí uctít památku vojáků, kteří se obě-
tovali za naši svobodu, takový názor. Copak je

možné spojovat události 2. světové války s udá-
lostí, která se stala ve Vrběticích v  roce 2014, 
o  které si, dle mého názoru, většina občanů
myslí své? Pevně věřím, že lidé, kteří si zachova-
li zdravý rozum a nemají potřebu z různých po-
litických pohnutek překrucovat a potlačovat his-
torické události našich dějin, mně dají za prav-
du. Všech, kteří to nechápou nebo nechtějí po-
chopit, je mi líto.

V. Havlín, Slavičín

Názor čtenáře
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Město Slavičín chce poprvé dát svým obyva-
telům možnost podílet se na změnách ve svém 
okolí a vylepšit si tak místo, ve kterém žijí. Od 
května je občanům Slavičínska zpřístupněn tzv. 
participativní rozpočet,  díky kterému mohou 
dosáhnout na peníze z rozpočtu města a vy-
tvořit něco, co bude zároveň sloužit jim i ostat-
ním spoluobčanům. 

Jak to všechno funguje?
Město Slavičín ve svém rozpočtu pro letoš-

ní rok vyčlenilo částku 200 tisíc korun na po-
ložky participativního rozpočtu.  Občané (jed-
notlivci, ale ideálně i komunita – např. souse-
dé, kamarádi  či spolky žijící na území  Slavi-
čína, Hrádku, Nevšové  či Divnic) můžou přijít 
s originálním nápadem, který bude realizován 
na pozemcích města Slavičína. Do 13. června 
2021  si podají  záměr tohoto projektu ve výši 
5 000 – 60 000 Kč přes webové stránky parti-
cipativního rozpočtu www.zlepšujemeslavicin.
cz nebo písemnou formou na formuláři, který
zde také naleznou.

Zlepšujeme Slavičín: Pojďte společně zvelebit město, ve kterém žijeme
Pokud by měli se sepsáním záměru jakéko-

liv problémy či pochybnosti, je možné se obrá-
tit na koordinátorku projektu, která jim ráda po-
může. 

Pokud budou projekty splňovat všechny 
podmínky  postoupí před odbornou komisi, 
která bude  posuzovat jejich inovativnost, 
celkový přínos obyvatelům,  technické řeše-
ní, zapojení komunity, časovou náročnost rea-
lizace, a poté bude  rozhodovat o realizaci vy-
braných projektů. S autory vítězných projektů 
bude  sepsána smlouva, na  základě níž bude 
možné projekt  realizovat, a to do konce roku 
2021. 

Jaké jsou podmínky?
Projekt musí být realizován na pozemcích 

města Slavičín – nelze tudíž například opravit 
studánku či lavičku na soukromém pozemku, 
byť by poté byla přístupná veřejnosti. Projekt 
musí realizovat osoba starší 18 let a musí být 
ve výši 5 000 – 60 000 Kč.  Osoba (ať právnic-
ká či  fyzická – například spolek) může podat 

pouze jeden projekt k realizaci a tento projekt
musí být realizovatelný – nesmí odporovat zá-
konům, územnímu plánu a být v rozporu s plá-
novanými úpravami veřejného prostranství. 

Co lze vytvořit?
Díky participativnímu rozpočtu lze vytvořit

spoustu prvků, které Vám usnadní či zpříjemní 
život ve Slavičíně. Můžou tím být např. lavičky,
osázené květinové či bylinkové záhony.

Spolu se sousedy si můžete vybudovat gri-
lovací plochy či posezení u ohně,  komunit-
ní kompostéry. Můžete s přáteli vybudovat či
navrhnout  rozšíření sportovišť  a relaxačních
ploch, dětských hřišť atp.

Pokud jste umělecky nadaní, můžete pro po-
těchu všech vytvořit nějakou sochu či umělec-
ké dílo, které může být usazeno jak v intravi-
lánu, tak extravilánu obce. Možností je oprav-
du hodně a už se těšíme, že i díky Vašim nápa-
dům bude Slavičín zase krásnější a ještě pří-
jemnější místo k žití.

Alena Šuráňová, koordinátorka projektu

Děkujeme všem, kteří nám přispěli na zniče-
ný vstup do Orlovny, který postihl požár. Úklid 
po této neblahé události jsme zároveň poja-

Letos si připomeneme 880. výročí první pí-
semné zmínky o území našeho města. Listina, 
kde se uvádějí Mladotice – předchůdce Slavičí-
na, byla sepsána v roce 1141. 

Letos chceme mimo jiné uspořádat výstavu
k tomuto výročí. Budeme rádi za zapůjčení ja-
kýchkoliv předmětů a fotografi í, ideálně s mo-
tivem či nápisem Mladotic. Informace rádi po-
skytneme na emailech: 
scuglik@mesto-slavicin.cz a
chmela@mesto-slavicin.cz.

Děkují členové Klubu
přátel historie Slavičínska a město Slavičín. 

Tenisové kurty 
u Sokolovny můžete 
využít zdarma

Využít kurty u Sokolovny můžete každý den
v době od 8 do 20 hodin. Kurty jsou volně pří-
stupné, není nutné si předem zajišťovat vstup.
Novinkou je, že sportování v areálu kurtů je nyní 
bez poplatku. (jip)

Senior taxi
Již 4 roky provozují Služby města Sla-

vičína ve spolupráci s  městem službu
SENIOR TAXI. Služba je určena pro obča-
ny Slavičína a jeho městských částí Hrádku,
Divnic a Nevšové starší 65 let a také osoby
s průkazem ZTP a ZTP/P. Senior taxi lze vy-
užít na cestu k lékaři, do lékárny, na hřbitov, 
poštu, MěÚ apod.

V  případě zájmu o naši službu Vám 
rádi poskytneme bližší informace na tel.: 
777 320 956. Služby města Slavičín

Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat panu primáři
MUDr. Liboru Palkovskému, MUDr. Martinu 
Janštovi, MUDr. Miroslavě Manové, celému 
zdravotnickému personálu i rehabilitačním 
pracovnicím za příkladnou ošetřovatelskou 
péči. Nelze opomenout kvalitní práci uklíze-
ček. Městská nemocnice Slavičín s násled-
nou ošetřovatelskou péčí by mohla být vzo-
rem pro některá nejmenovaná zdravotnic-
ká zařízení. Díky pracovníkům kuchyně za 
kvalitní a chutná jídla. Nenašel by se inves-
tor, který by mohl fi nančně přispět k vybu-
dování altánku ve venkovním areálu ne-
mocnice? Eduard RakProstranství před Orlovnou prohlédlo

li jako příležitost upravit prostor před budovou, 
a to s využitím grantu od města Slavičín, za kte-
rý děkujeme.  Jednota Orel Slavičín

Pojďme si připomenout 880 let Mladotic!



Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

ZŠ Vlára
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Letos poprvé bude naplno zajištěn ve škol-
kách nepřetržitý prázdninový provoz. „Rodiče 
měli děti tento rok bohužel daleko více doma, 
než by chtěli, tak jim rádi aspoň v  létě uleví-
me od  starostí o  péči,“ podotkla místosta-
rostka Monika Hubíková, která má školství 
ve městě v gesci. Aby dítě mělo místo ve škol-

Školkáčci můžou poprvé do školek i přes prázdniny
ce i o prázdninách, je potřeba vyplnit dotazník,
který rodiče ve školkách dostali. To bylo mož-
né do 31. května.

V době, kdy zpravodaj vychází, už školky vy-
hodnocují zájem a  nastavují provoz. Jisté je
zatím to, že celý červenec bude otevřena MŠ
Malé Pole a v srpnu zase MŠ Vlára. Aby vzniklo

místo i pro mladší děti, vyšli vstříc ředitelé obou 
základních škol Petr Navrátil a  Roman Gold-
bach, a souhlasili s provozem družinek v těch-
to zařízeních. Tam budou chodit předškoláci
či žáci přípravné třídy. “Chtěla bych jim podě-
kovat za  spolupráci,” zdůraznila místostarost-”
ka. (šim)

Jak šel čas s našimi prvňáčky
Každý z nás si určitě vybaví po-

cit, kdy měl poprvé nastoupit do školy. Radost 
z nové aktovky a očekávání nových kamarádů 
občas vystřídal strach a obava z toho, jestli to
zvládneme.

Naši prvňáčci se také těšili na vše nové, ale 
nikdo v září nepředpokládal, že se k novinkám, 
které je čekají, přidá také do té doby neznámý 
pojem, a to distanční výuka. Všichni ji ale zvlád-
li skvěle. 

Dokázali se vypořádat se čtením, psaním,
počítáním, distanční výukou, rotační výukou
a  v  neposlední řadě také s  testováním. Přišli
sice o  Mikulášský večírek a  Čarodějnický rej, 
ale zato zvládli distančně Velikonoce, kdy po-
máhali s pečením, Den Země, kdy jsme si spo-

lečně zadali dobrovolný úkol vyčistit své nej-
bližší okolí. Některé z dětí také v rámci prvou-
ky sázely ve skleníku sazeničky salátu a  ředk-
viček.

Jsou zde poslední dva měsíce školního roku
a z našich malých prvňáčků jsou ostřílení ško-
láci, kteří na svůj první školní rok určitě nikdy
nezapomenou. To vše by ale nebylo možné
bez výborné spolupráce s rodiči, kteří byli nápo-
mocni v průběhu celého školního roku.

Mgr. Miroslava Zálešáková

Vesmírný týden ve družině
Naše planeta je stále obestřena mnoha ta-

jemstvími. Vesmír jich skýtá ještě více a  jsou
neméně záhadná. Ve  školní družině jsme se
rozhodli na  některé z  nich podívat. Posádky
(děti z každého oddělení) a jejich velitelky (paní 
vychovatelky) byly připraveny a dobrodružství 
mohlo začít. Seznámili jsme se s prvním vzlét-
nutím člověka do  vesmíru, které se odehrálo
před 60 lety. Dozvěděli jsme se spoustu zají-
mavostí o Sluneční soustavě, vesmíru, kosmo-
nautice. Dívali jsme se na zajímavá videa zábě-
rů startů raketoplánů, snímky povrchu Měsíce
a Marsu. Prohlíželi jsme si různé knihy, časo-
pisy a encyklopedie. Z kostek, lega, magnetic-
kých stavebnic, zažehlovacích korálků, plaste-
líny jsme stavili rakety, planety, hvězdy, druži-
ce. Vytvořili jsme papírové raketoplány, rakety
z otisku ruky nebo z ruličky, z papírových tácků

létající talíře s ufony, z kartonu planety Sluneční 
soustavy. Malí kosmonauti si vyzkoušeli pokus 
„Vybublané planety“ a zahráli si spoustu pohy-
bových her – Plavba vesmírem, Vesmírná ho-
nička, Planety, hýbejte se. Závěrem je také če-
kalo plnění jednotlivých úkolů, např. poskládat
z papíru kosmickou raketu. Celý týden byl vel-
mi pestrý, zajímavý, tajemný. Budeme moc rádi,
když si to zase někdy zopakujeme.

Mgr. Lenka Tomečková

Cesta kolem světa
Naše škola se v  době Velikonoc vydala 

na velkou Cestu kolem světa. Cílem je zapoje-
ní dětí a studentů, ale i  jejich rodin do  jakého-
koliv pohybu. Všechny kilometry, které účast-
níci ujdou pěšky, na  kole, bruslích, nebo ja-
kýmkoliv jiným způsobem bez pohonu moto-
ru, se započítávají do  společné trasy zazna-
menávané do mapy na Google Earth. Dlouhé 
trvání izolace a  distanční výuky přináší mno-
hé negativní jevy a  častěji prožívané negativ-
ní emoce. Pohyb jako takový podporuje dob-
rou náladu, zlepšuje soustředění a schopnost 

myšlení u dětí i dospělých. Zároveň je to mož-
nost, jak trávit čas s  rodinou nebo s kamará-
dy, což nám také velmi prospívá. Ke dni 9. květ-
na jsme takto společně prošli něco málo přes
4 000 km a na naší mapě jsme se ocitli na Is-
landu, ve městě Reykjavík. Budeme spolu dále
pokračovat až do konce školního roku. Podpoř-
te své děti i příbuzné v zapojení se, všechny ki-
lometry, které máte za  sebou, můžete zasílat
na adresu školní psycholožky v systému Edo-
okit nebo MS Teams. Koho by zajímal postup
na naší trase, můžete se podívat na náš škol-
ní Facebook i  na  odkaz: https://earth.google.
com/earth/d/1HIpaejzbriuwT0l5GjmbaKnTuR-
G52JQD?usp=sharing

Mgr. Katarína Struhařová, školní psycholog

Ocenění našich žáků ve fi nálovém kvízu PLUS 
v rámci projektu Kraj pro bezpečný internet 

Dne 20. května 2021 byli oceněni dva naši
žáci Johana Bilová z  primy a Dominik Rajník
ze třídy IT-2 za  úspěšnou účast v  soutěžním

kvízu v  rámci projektu Kraj pro bezpečný in-
ternet. Slavností vyhlášení výsledků proběhlo
na Krajském úřadě ve Zlíně za přítomnosti rad-
ní Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., zodpovědné
za oblast kultury a školství.

Maturitní a závěrečné zkoušky
Už druhým rokem netradičně v měsíci červ-

nu proběhnou ústní maturitní zkoušky včet-
ně zkoušek praktických a obhajob maturitních
prací. Státní didaktické testy startují 24. květ-
na a ústní zkoušky potom od 1. června. Po roč-
ní distanční výuce, a tím i náročné přípravě, pře-
jeme všem maturantů i žákům učebních obo-
rů u zkoušek pevné nervy a hodně štěstí. Dě-
kujeme všem pedagogům za náročnou přípra-
vu i v této nelehké situaci a věříme, že zkoušky 
proběhnou pro všechny úspěšně.

Mgr. Libuše Pavelková

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná 
škola Slavičín přijme od září 2021 na plný úva-
zek učitele odborného výcviku pro obor Elek-
trikář. Bližší informace na tel: 739 641 829
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Přestože v  další vlně pandemie pracovala 
naše škola opět v omezeném režimu a posky-
tovala vzdělávání pouze distanční formou, pro-
bíhala výuka v  individuálních hudebních obo-
rech formou on-line. Kolektivní vzdělávání hu-
debního i  výtvarného oboru využívalo kombi-
nace několika internetových komunikačních 
cest tak, aby se probralo aktuální učivo a záro-
veň se vyhovělo domácím technickým podmín-
kám žáků. 

Informační a  komunikační technologie se 
staly nezbytnými prostředníky kontaktu mezi 
učiteli a žáky a také cestou, jak prezentovat prá-
ci našich dětí v době, kdy se rodiče i veřejnost 
nemohou osobně zúčastnit koncertní a výtvar-
né činnosti školy.
Hudebníci:

Před koncem kalendářního roku jsme se pro-
střednictvím médií prezentovali videonahráv-
kou Žákovského vánočního koncertu a  za-
městnanci školy připravili pro veřejnost video-
klip jako Hudební přání k Vánocům.

V  lednu škola představila žákovskou na-
hrávku Novoročního koncertu a během měsí-
ců dubna až května se mladí hudebníci indi-
viduálně prezentovali nahrávkami nastudova-
ných skladeb prostřednictvím webu a  Face-
booku školy.

Do konce školního roku budou ještě průběž-
ně zaslány rodičům žáků nahrávky Třídních vi-
deokoncertů v jednotlivých nástrojích.

Základní umělecká škola Slavičín v době distanční výuky
Výtvarníci:

Výtvarný obor školy připravil interní Výstavu
absolventů školy, která bude přístupná v galerii
průjezdu školy do konce června. Také výsledky
distanční výuky výtvarníků budou ke zhlédnu-
tí na zajímavé externí výstavě Výtvarnou pěši-
nou, kterou fi nančně podpořilo město Slavičín.

Řada školou plánovaných projektů se s pan-
demií zastavila, jen vzdělávací stipendijní pro-
gram MenArt byl realizován distančně a  nyní 
paní učitelka Petra Ponczová se dvěma žáky-
němi pracuje na fi nální podobě výstupů tohoto
mentorského projektu. 

I v době omezení se formou distanční a kon-
zultační výuky připravovali žáci k  talentovým
zkouškám na umělecké školy. K úspěšně vyko-
naným zkouškám a následnému přijetí do škol
jim srdečně blahopřejeme a za přípravu žákyň
ke zkouškám děkujeme třídní učitelce Bc. Pet-
ře Ponczové.
SUPŠ v Uherské Hradiště
Michaela Berčíková – multimediální tvorba,
Hana Matušincová – užitá malba, Nikol Krys-
tenová – fotografi e
UTB Zlín – Fakulta multimediálních komuni-
kací 
Veronika Chovančíková – průmyslový design,
Vendula Kramářová – průmyslový design

Všechny zde zmíněné aktivity bychom ne-
mohli realizovat bez spolupráce a pomoci ro-
din žáků.  Děkujeme všem za  trpělivost s do-

mácí výukou, za podporu školy a zájem o vzdě-
lávání v ZUŠ a tradiční kulturní hodnoty, které,
troufám si říct, ani pandemie neochromila.

Z  tradičních školních aktivit do konce škol-
ního roku nás ještě čeká zápis nových žáků
do ZUŠ a absolventské koncerty. Aktuální infor-
mace o konání těchto akcí sledujte na školním
webu a Facebooku.

Přejeme všem pevné zdraví a  těšíme se
na  brzké osobní setkávání s  uměním našich
dětí.

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy

Zápis do ZUŠ
Srdečně zveme budoucí mladé umělce 
k zápisu do ZUŠ Slavičín.
Zápis a  talentová zkouška do hudebního 
oboru se uskuteční ve dnech
ÚT 1. 6., ČT 3. 6. a PÁ 4. 6. 2021. 
Na tyto termíny je potřeba se dopředu rezer-
vovat a vybrat si čas, který vám vyhovuje.
Rezervační formulář najdete na webových 
stránkách školy www.zus-slavicin.cz nebo 
na Facebooku ZUŠ Slavičín.
Zápis do výtvarného oboru se uskuteční 
v úterky 1. 6. a 8. 6. vždy od 15.00 do 17.00
hod. Na  tyto termíny není potřeba rezerva-
ce. Zápis bude probíhat v učebně výtvarné-
ho oboru v ZUŠ.

MenART 2020/2021
V letošní školním roce jsme měli tu čest se, 

již podruhé, zúčastnit stipendijního programu 
MenART, který podporuje mladé talenty formou 
mentorských setkání s výraznými osobnostmi
napříč kulturním spektrem. 

Pro letošní rok si vybral naše studentky Amá-
lii Strnkovou a Vendulu Kramářovou do svého 
týmu vizuální umělec Richard Loskot. Pan Los-
kot nás přivítal v srpnu na půdě Technické uni-
verzity v Liberci, kde vede ateliér Umění ve ve-
řejném prostoru. Během intenzivního třídenní-
ho soustředění nás seznámil s ústředními té-
maty své tvorby, která se dotýká mnoha věd-

ních oborů. Také jsme si mohly prakticky vy-
zkoušet některé postupy v ateliérech univerzi-
ty, což pro nás bylo novým, objevným dobro-
družstvím.

Na  tyto poznatky a  zážitky jsme navázaly
v tematických dílčích projektech, které děvčata
začala zpracovávat. Od prvních návrhů a skic
se postupně dopracovala k rozměrným prosto-
rovým objektům, malbám nebo výšivce. Vývoj
jsme po celý rok konzultovaly s panem Losko-
tem (díky epidemické situaci většinou formou
videokonferencí). Momentálně jsme ve fázi ře-
šení náročných technologických postupů výro-
by objektů. Až tuto svízelnou část práce dokon-

číme, budete moci úsilí Amálie a Venduly zhléd-
nout na výstavě Smetanova výtvarná Litomyšl,
která se uskuteční v červenci letošního roku.

Obě děvčata se své příležitosti zhostila s ob-
rovským nasazením, přijměte proto mé pozvá-
ní a přijeďte se v létě do Litomyšle podívat. Fo-
tografi e hotových prací zveřejníme také na  in-
ternetových stránkách a Fb školy.

Bc. Petra Ponczová,
učitelka výtvarného oboru ZUŠ Slavičín



8

Vzpomínáme

Dne 27. března 2021 jsme 
si připomněli nedožité 95. narozeniny
našeho milovaného manžela, tatínka,

dědečka a pradědečka, pana
Zdeňka MATYSE ze Slavičína.

Dne 3. června 2021 si připomeneme
26. výročí od chvíle, kdy nečekaně navždy

odešel. Za tichou vzpomínku
děkují manželka Božena, 

děti Ivan a Marcela s rodinami.

Dne 6. června 2021 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Stanislava CHMELY. 
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Dana a Ivana s rodinami.

Dne 6. června 2021 by se dožil
70 let pan Antonín VIZVÁRI

y

ze Slavičína. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka, děti, 

vnoučata a pravnoučata.

Dne 7. června 2021 
vzpomeneme 5. smutné výročí 
úmrtí pana Zdeňka ČASTULY

ý

z Hrádku. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. S láskou
a úctou vzpomínají manželka

a děti s rodinami.

Dne 30. června 2021 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana 

Františka DUBSKÉHO
ý p

.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Gbelcova děkuje všem,
kteří se naposled přišli rozloučit

s panem Ing. Antonínem GBELCEM. 
Zároveň děkuje za květinové dary 

a vyjádřené soustrasti. Zvláštní 
poděkování patří myslivcům a lesákům.

Dne 4. června 2021 uplyne 1 smutný rok,
kdy navždy odešel náš milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Jan MAČEK. S láskou a úctou na něho 
vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Dne 14. června 2021 by se dožil 100 let
pan Karel MIKULEC a dne 16. ledna 2021

uplynulo 5 let, kdy nás opustila paní 
Hedvika MIKULCOVÁ

y p
.

Za život a vychování děkují a s láskou
a vděčností vzpomínají 

dcera Eva a syn Karel s rodinami.

Dne 12. června 2021 tomu bude 15 let, 
co nás navždy opustil pan

Josef VACULA. S láskou a úctou
vzpomínají manželka a synové Josef,

Igor a Luděk s rodinami.

Dne 21. června 2021 uplyne 30 smutných 
let od úmrtí naší milované dcery,

sestry a tety, paní Jaromíry STARÉ
y

z Nevšové. S láskou a úctou
vzpomínají maminka Marie, sestry 

Marcela a Jana s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou.

Dne 7. června 2021 vzpomeneme smutné 
20. výročí tragické smrti našeho syna
Jakuba MACKA. S láskou vzpomínají 
rodiče, bratr Lukáš a ostatní rodina. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě životem 

pana Františka ORSÁKA
p

.
Upřímně děkujeme za projevy

účasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Dne 13. června 2021 uplyne 5 smutných 
let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Stanislava KOZUBÍKOVÁ
y yy

 z Divnic. 
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery 

Marie a Hanka, syn Vojta, vnoučata 
a pravnoučata. Kdo jste ji znali,

vzpomeňte s námi.

Dne 19. června 2021 by se dožil 85 let 
pan Stanislav BUDÍN. S láskou a úctou

vzpomíná manželka Vlasta, dcera Vlasta
a syn Pavel s rodinami.

Děkujeme všem, kdo se
v této nelehké době přišli rozloučit

s paní Jiřinou PARÝZKOVOU
p

a uctili její památku.
Zarmoucená rodina

Společenská kronika
NAROZENÍ – DUBEN
Pavel Domorád a Veronika Zemková,
syn Tim

SŇATKY – DUBEN
Ondřej Gromský a Gabriela Bartozelová
Tomáš Münster a Martina Novosadová

ÚMRTÍ
 1. 4. 2021 Jaroslav Šťastný, 85 let, 
   Slavičín
 4. 4. 2021  Josef Hasík, 71 let, Slavičín
 4. 4. 2021  Marie Studenková, 91 let,
   Slavičín
 7. 4. 2021  Josef Šebák, 88 let, Rokytnice
 8. 4. 2021  Ing. arch. Miloslav Bařinka,
   89 let, Luhačovice
 9. 4. 2021  Vincent Ivan, 72 let, Slavičín
 10. 4. 2021  Vlasta Vintrochová, 83 let,
   Slavičín
 17. 4. 2021  Marie Dúhová, 83 let,
   Bohuslavice
 18. 4. 2021 Marta Majzlíková, 64 let,
   Nevšová
 21. 4. 2021  Anna Ocelíková, 89 let,
   Slavičín
 21. 4. 2021  Ing. Antonín Gbelec, 64 let,
   Divnice
 25. 4. 2021  František Orsák, 82 let,
   Slavičín
 27. 4. 2021  Františka Gottfriedová,
   105 let, Petrůvka
 30. 4. 2021 Lubomír Maňák, 72 let,
   Rudimov

Dne 11. června 2021 se dožívá 95 let 
naše milovaná maminka, babička

a prababička, paní Božena MATYSOVÁ
ze Slavičína. Zdraví, radost z každoden-

ních maličkostí a pohodu jí z celého
srdce přejí děti Ivan a Marcela 

s rodinami. Prababičce posílají pusu 
Tobiášek, Adámek a Manelka.

Dne 27. května 2021 
oslavila paní Jiřina KOUBKOVÁ

90. narozeniny.
Do dalších let jí hodně zdraví,
pohody a spokojenosti přejí 

dcera Jiřina s rodinou
a vnučka Olga s rodinou.

Blahopřání k životnímu jubileu
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Všem účastníkům, kteří se vloni přihlási-
li do  našich aktivit postupně vracíme školné 
za neodučené hodiny, protože je jasné, že kla-
sickou kroužkovou činnost v plné kapacitě již 
letos nezahájíme. V některých kroužcích jsme 
již 10. května zahájili výuku, která bude probí-
hat do 18. června 2021.

Máme předběžný příslib hlavní hygieničky, 
že letní tábory bude možné realizovat. Na  je-
jich přípravách stále pracujeme. Řada příměst-
ských táborů má již pár posledních míst a stej-
ně tak i pobytový tábor, proto nemeškejte s při-
hlášením. Aktuálně máme přihlášeno 205 dětí.
Přehled táborů, na kterých jsou ještě volná mís-
ta, najdete v tomto zpravodaji. Přihlášky na tá-
bory jsou k  dostání na  webových stránkách 
DDM Slavičín online. Také prosím sledujte naše 
webové stránky a Facebook, kam vkládáme ak-
tuality.

Každoročně sbíráme podněty a  nápady
na nové pravidelné aktivity (kroužky) a  těšíme 

se, jak se povede novinkám, které vymyslíme
a připravíme. Letošní školní rok byl pro nás hod-
ně smutný, protože některé z nich stihly akorát
seznamovací schůzku, ale také poučný, že se
umíme semknout a  pomoct zrovna tam, kde
je třeba. Máme samozřejmě obavy z toho, jak
bude vypadat následující školní rok, ale chce-
me být připraveni. Proto než vyrazíme na  tá-
bory, budeme pracovat na  nabídce kroužků
na školní rok 2021/2022. Pokud vám v naší na-
bídce něco chybělo, máte nápady na nové čin-
nosti, máte zájem založit nový kroužek a předá-
vat dětem své vědomosti, napište nám!

A  jelikož máme před sebou poslední před-
prázdninový měsíc, chtěla bych moc podě-
kovat, všem externím i  interním pracovníkům
DDM Slavičín za spolupráci v letošním školním
roce.

Byl to rok plný změn, které se vyvíjely dle
vládních nařízení, někdy i ze dne na den, proto
letos obzvláště všem patří velké díky za pruž-

Zprávičky z Domečku pro děti nost a stálou připravenost a ochotu zvládat da-
nou situaci. Vaší spolupráce si nesmírně vážím.
Velké poděkování také patří městu Slavičín,
za podporu, vstřícnost a výbornou komunikaci.

Zde jsou tábory, kde jsou ještě volná místa: 
 3. – 10. 7.  Pobytový tábor – Pod pirátskou
vlajkou – RETASO Horní Bečva
Příměstské tábory 2021:
 19. – 23. 7.   Vzhůru za dobrodružstvím
 26. – 30. 7.   Výtvarný ateliér
 2. – 6. 8.   Letem světem
 9. – 13. 8.   Letní fi čák
 16. – 20. 8. Cesta do kouzelné země
 23. – 27. 8.  Letní olympiáda
Za  fi nanční podpory projektu – „Dětský klub 
a příměstské tábory Slavičín“ pod registračním
č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/001635, mají le-
tos tábory zvýhodněnou cenu, 800 Kč příměst-
ské tábory a 3 500 Kč 8denní pobytový.

Všem přejeme klidný a ve zdraví prožitý zby-
tek školního roku.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Vážení čtenáři, v současné době vzniká uce-
lená publikace o  četnictvu a  policii, které pů-
sobily na území našeho města. Ne vždy archi-
vy vydají všechny své poklady, někdy prameny 
chybí úplně. Autoři publikace se tedy prostřed-
nictvím Slavičínského zpravodaje obrací na ve-
řejnost s prosbou o poskytnutí jakýchkoli his-
torický podkladů, jako jsou fotografi e, vzpo-
mínky, dokumenty atp. Nejasné jsou informa-
ce o umístění četnických/policejních služeben 

ve Slavičíně, o případech, které museli slavičín-
ští četníci řešit, neznámá jsou jejich jména v ur-
čitých obdobích, jejich fotografi e, fotografi e bu-
dov stanice, zmínky o  jejich veřejných vystou-
peních (exhumace letců, millenium Sv. Vojtě-
cha, atp.). Autoři uvítají vše, co se této temati-
ky týká od období Rakouska-Uherska po dobu
ČSSR.

Pokud máte ve  svém rodinném stříbře fo-
tografi e, dokumenty, vzpomínky, nebo pokud

vy sami jste pamětníky, ozvěte se pracovni-
cím Městského infocentra Slavičín, které pro
autory publikace rády zprostředkují přepis, 
naskenování nebo jiný druh přenosu vzácných, 
vámi uchovávaných dokumentů, aby mohly být
s vaším svolením zveřejněny ve vznikající pu-
blikaci.

Městské infocentrum Slavičín, 
 tel.: 577 342 251, 737 751 874,

email: pfeiferova@mesto-slavicin.cz

Pomůžete zmapovat četnickou a policejní historii ve Slavičíně?

Yoga studio ZEN
Pravidelné otevřené lekce:
Pondělí: Terapeutická jóga pro záda s Kat-
kou Valtovou (18:30-19:45)
Středa: Hatha fl ow jóga (17:00-18:00) a Ha-
tha jóga s Klárou Valčíkovou (18:30-19:30)
Pátek: Jóga-matky cvičí s Klárou Valčíko-
vou (9:30-10:30) a Hravá jóga (16:30-17:45) 
s Katkou Valtovou
Navazující kurzy:
 25.5. - 10.8. Kurz hormonální jógy s Iva-
nou Dubovskou (vždy v úterý 17:30-18:30)
 28.5. - 30.7. Kurz jógy pro začáteční-
ky s Katkou Valtovou (vždy v pátek 18:15-
19:15)
Nadcházející workshopy:
 5.6. (15:00-17:00) - Zlepšení spánku jó-
gou s Kateřinou Hlavičkovou
 12.6. (10:00-11:30) - Yin jóga na uvolnění 
kyčlí a pánve s Pavlou Vanduchovou
 19.6. (09:30-11:30) - Čchi kung – Osm 
kusů brokátu s Markétou Gargulákovou
 19.6. (15:30-17:00) - Dance jóga s  Dá-
šou Zemanovou 26.6. (15:00-17:00) - Pra-
najáma – umění dýchat s Kateřinou Hlavič-
kovou
Více informací a online rezervace na
www.yogastudiozen.cz

Městské infocentrum Slavičín hledá spolupracovníky na léto
Brigádníky (studenty) – na výpomoc při venkovních akcích a jednoduché údržbové činnosti
Brigádnice/brigádníky (studentky, studenty) – pro zajištění víkendového provozu infocentra
o prázdninách
Podmínky: věk nad 18 let, časová fl exibilita
Kontakt: Marie Studeníková, vedoucí infocentra, tel.: 737 751 874, 
e-mail: studenikova@mesto-slavicin.cz
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Plány na rozvolnění protiepidemických naří-
zení dávají naději, že v létě si podobně jako loni 
budeme moci užít různé společenské či kultur-
ní akce, i když určitá omezení se vyloučit neda-
jí. První větší akcí, kterou pořádá město Slavi-
čín, bude Letecký den plk. Josefa Stehlíka, kte-
rý se uskuteční v sobotu 19. června. Podrob-
nější informace o této akci naleznete i na strán-
kách tohoto čísla Slavičínského zpravodaje. Zá-
věr letošního poněkud netradičního školního 
roku bude jako jiná léta patřit oblíbenému Kar-
paty Festu.

O prázdninách bude letní scéna Zámeckého 

Slavičínské léto: co nás letos čeká? 
parku patřit mj. fi lmovým představením letního
kina. Program bude vznikat během června, kdy
by zatím velmi chudou nabídku fi lmových dis-
tributorů měly doplnit nové tituly.

Na výběru fi lmů se tentokrát můžete podílet
i vy, fanoušci letního kina, a  to formou ankety
v Mobilním rozhlase. Ani divadelní fanoušci ne-
přijdou zkrátka, na červenec je opět plánováno
Léto s divadlem.

V sobotu 10. července proběhne druhý roč-
ník akce Španělský den, na  němž si budete
moci poslechnout španělskou hudbu a ochut-
nat pokrmy tradiční španělské kuchyně. O  tý-

den později si připomeneme 60. výročí slavičín-
ských kuželkářů.

V sobotu 24. července budou do parku zvá-
ny (nejen) rodiny s dětmi na food festival s bo-
hatým doprovodným programem. Dále se plá-
nují tyto akce: Slawex Skate Contest, Děkujeme
koncertem a také oslava 880. výročí Mladotic. 

Největší prázdninovou akcí bude bezesporu
koncert 4 Tenorů. Svůj pěvecký um by měli Ma-
rian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bra-
gagnolo předvést na  podiu letní scény v  Zá-
meckém parku v neděli 22. srpna. 

Závěr letní sezony bude už tradičně patřit
Farnímu dni.

O  prázdninách budete moct také navštívit
dvě výstavy – v  městském infocentru vysta-
ví své nejnovější úlovky slavičínský fotograf 
Tomáš Heczko, v  městské knihovně můžete
zhlédnout výstavu Sdružení výtvarných umělců 
moravsko-slovenského pomezí.

V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje ne-
jsou známy přesné podmínky konání akcí v let-
ních měsících. Bližší informace k průběhu Sla-
vičínského léta naleznete v dalším čísle Slavi-
čínského zpravodaje a také na webových strán-
kách města Slavičín, Facebooku a prostřednic-
tvím Mobilního rozhlasu.
Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín

Zdá se, že doba covidová pomalu odchází 
a  vládní nařízení umožní pořádání kulturních 
akcí i když s omezením počtu návštěvníků. Bu-
deme tedy mít pro začátek k  dispozici 1000 
vstupenek a budeme doufat ve vyšší povolený 
počet osob na kulturních akcích.

Budeme muset splnit několik jednoduchých
podmínek, které nařizuje vláda.

Jste 14 dní a více po absolvování kompletní-
ho očkování proti Covidu 19 | jste v klidu

Jste 6 měsíců a méně od prodělání Covidu 
19 | jste v klidu

Absolvovali jste test na Covid 19 s negativ-
ním výsledkem – POC antigenní – ne starší než
72 hodin – PCR test – ne starší 14 dnů | jste
v klidu

Nemáte test? | jste v  klidu, stačí když si
donesete průkazku pojišťovny a  zdravotníci
u vstupu Vám udělají test ZDARMA!!!

Jak vidíte, máme letos line-up, který nás řadí 
mezi TOP akce na Moravě. 

Vstupenky budou v prodeji podle následují-
cího klíče:

Víkendové vstupenky pro dospělé v  ceně
750 Kč, budou v  prodeji do  10. 6. 2021, poté
bude prodej víkendových vstupenek ukončen.

Denní vstupenky pro dospělé v ceně 500 Kč,
budou v prodeji od 11. 6. 2021, a to pouze v po-
čtu do povolených 1000 ks.

Děti do 5 let mají vstup zdarma.
Vstupenek pro děti od  6 do  14 let v  ceně

290 Kč bude uvolněno 50 ks.
Vstupenky z minulého roku Vám budou vy-

měněny za  denní ve  stejné hodnotě. Nebo
za víkendové s doplatkem 250 Kč.

Na  nedělní DĚTSKÝ DEN bude tradičně
vstup ZDARMA.

Na místě budou v prodeji již jen denní vstu-
penky v ceně 600 Kč, a to pouze v případě ne-
vyprodání povoleného počtu.

Vstupenky jsou v prodeji v Městském info-
centru Slavičín a v PROFIPAPER prodejna kanc.
potřeb.

Sledujte Facebook Karpaty festu nebo www.
karpatyfest.cz.

Těšíme se na Vás a věříme, že spolu vytvo-
říme parádní neopakovatelnou atmosféru, kte-
rou umíme jen u nás.

Tým Karpaty festu

Vážení diváci, přátelé a kamarádi.
V očekávání krásného léta se situace uklid-

ňuje a v době, kdy připravujeme tuto pozván-
ku, věřím, že se v červnu potkáme na Valaš-
ském křoví.

Zkrátka a  dobře Křoví bude! Do  Slavičína
přijedou soubory z celé Moravy, aby se v So-
kolovně setkali s vámi – diváky, ostatními di-
vadelníky i odbornou porotou. 

Aby se mohlo Valašské křoví uskutečnit,
bude třeba dodržovat všechna platná naříze-
ní. Proto prosíme všechny diváky o trpělivost
při vstupu a dodržování opatření. Toto ome-
zení však bude vyváženo, a snad i převáženo,
tím, že bude možné se po dlouhé době osob-
ně potkat v divadle.

Všechny srdečně zveme do slavičínské So-
kolovny na začátek června na setkání s diva-
dlem.
Zvoláním divadlo žije, se těšíme na viděnou.
 Za SemTamFór Jan Julínek

www.valasskekrovi.cz
www.facebook.com/valasskekrovi
Valašské křoví je spolufi nancováno 

městem Slavičín, Ministerstvem kultury 
a Zlínským krajem. Děkujeme

 konečně za dveřmi

Karpaty fest 2021 
se bude konat!
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Akce pro děti: 
Předprázdninové hraní s knihovnou! 

Milí rodiče a prarodiče, vaše děti předškolní-
ho i školního věku se opět v červnu mohou tě-
šit na  tašky plné zábavných i  tvořivých mate-
riálů (hádanky,  kvizy, hlavolamy,  omalovánky, 
vystřihovánky aj.). Je možné si je předem ob-
jednat po telefonní či e-mailové domluvě a poté 
si je můžete vyzvednout během půjčovní doby
v knihovně.

Součástí každé sady  je  speciální úkol, kte-
rý nám po  jeho vyluštění můžete vhodit pode-
psaný do  knihovnické schránky či dodat pří-
mo do knihovny. Každý dětský účastník v sadě 
také najde i malou odměnu a poukaz k registra-
ci do knihovny zdarma. 
 Stezkou našich válečných hrdinů. Zábav-
ně naučná procházka pro děti s rodiči (pra-
rodiči) po  pamětních deskách ve  Slavičíně 
a okolí pokračuje i v červnu! 

Akce je věnovaná  válečným hrdinům, kteří 
bojovali ve 2. světové válce a položili své životy 
za naši vlast. Zároveň  je i poctou obětem této 
války.

Pro zájemce budou v knihovně připraveny 
k vyzvednutí soutěžní úkoly k dané tematice.

Součástí  materiálů je i  menší nápověda,
kde  lze  pamětní desky  najít.  Po  absolvová-
ní procházky pak  postačí  přinést  do  knihov-
ny zodpovězené otázky, za které děti čeká za-
sloužená odměna. 
Nejedná se o hromadnou akci, je určena indi-
viduálním zájemcům. 

Akce pro veřejnost:  
Středa  16. 6.    Prostě Havaj!  Cestovatel-
ská fotobeseda MUDr. Martina Ondráška. 

Poutavé povídání o dobrodružné cestě čtyř 
Valachů na Havajské ostrovy, kteří začali své 
putování v Jižní Koreji a během dvou týdnů pro-
cestovali s batohem na zádech dva tichomoř-
ské ostrovy –Oahu a Hawaii, navštívili také Ho-
nolulu,  Pearl  Harbor, sopky  Mauna  Kea a  Ki-
lauea a přivezli si neopakovatelné zážitky z exo-
tické přírody i ze setkávání s přívětivými ostro-
vany. 
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. 
Vstup volný.
Středa  23. 6.  Léto na  Sibiři. Cestovatel-
ský stand up Jakuba Vengláře o zemi, kde zí-
tra může znamenat cokoliv.  

Nekonečné březové háje, drsná příroda, nád-
herné hory, skrývající léčebné  radonové  láz-
ně,  starobylé rituály  sibiřských šamanek – to 
vše a mnoho dalších napínavých zážitků, oko-
řeněných  vyprávěním  zajímavých  a  velmi po-
hostinných obyvatel  můžete očekávat  v této 
zábavné show, které cestovatel podává s not-
nou dávkou nadhledu.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. 
Vstup volný.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Akce pro veřejnost budou probíhat za přísných 
hygienických podmínek,  v souladu s opatření-
mi MZ  ČR. Informace dle aktuální  pandemic-
ké situace budou na webu města, FB knihovny, 
na plakátech a vyhlášeny městským rozhlasem. 

Podlahy v městské knihovně dostaly nový kabát 
Návštěvníci,  kteří  nedávno  zavítali  za  čet-

bou do knihovny, možná zaznamenali velmi pří-
nosnou změnu, týkající se jejího interiéru. 

V dubnu, který  byl  kvůli pandemické situa-
ci stále  plný  otazníků, zda knihovny  otevřou
své dveře veřejnosti nebo bude nadále probí-
hat bezkontaktní výdej,  rozhodlo vedení naše-
ho města vyměnit již značně opotřebované ko-
berce za nové. Tato investiční akce byla samo-
zřejmě zahrnuta už v roce 2020 do rozpočtu le-
tošního roku.  

Přesto nás,  knihovnice,  její  náhlá  realizace
mírně zaskočila.   Historie skokového otevření 
knihoven v ČR se totiž zopakovala přesně pod-
le loňského scénáře, kdy nás spuštění provozu 
zastihlo uprostřed revize celého knižního fon-
du, čítajícího cca 50 tis. svazků. 

Nezbývalo než se opět postavit nenadálé si-
tuaci čelem, a za stálého poskytování bezkon-
taktních výpůjčních služeb vystěhovat část fon-
du, nábytku a dalšího zařízení ze všech oddě-
lení.  Pracovníci fi rmy však k naší velké spoko-
jenosti zvládli veškeré práce během dvou dnů 
s precizností jim vlastní. Úklid prostor pak pro-
bíhal  tzv. „za pochodu“, čili  tam, kde nám byl 
umožněn  vstup. S otevřením knihovny jsme 
se nakonec opozdili o  pouhý jeden den, vě-
novaný kompletnímu gruntování. Poté  jsme ji
mohli  čtenářům zpřístupnit  od  13. dubna, již
za běžné půjčovní doby. Oproti tomu mnoho ji-
ných  knihovnických institucí  poskytovalo své
služby ještě do konce dubna jen omezeně, pro-
střednictvím výdejových okének. 

Během provozu došlo také k výměně  ko-
berce na  schodišti.  Zářivě barevným  „kabát-
kem“ prokouklo i pódium v dětském oddělení,
které je oblíbeným relaxačním místem  men-
ších čtenářů. 

Věříme, že zútulněné prostředí knihovny
bude pro vás, milí čtenáři, ještě příjemnější než
dosud a zláká vás k častějšímu trávení volného 
času mezi knihami – vašimi nejvěrnějšími přá-
teli.   Mgr. Gabriela Klabačková,

vedoucí městské knihovny

Program Valašské křoví 3. – 5. června

Městská knihovna v měsíci červnu

Městské divadlo Zlín 
vás zve: pojďte zpátky 
do gala!

Po dlouhé odmlce způsobené protikoro-
navirovými opatřeními se konečně otevíra-
jí kulturní instituce, tedy i Městské divadlo
Zlín. Přichází s novou nabídkou sezónního
předplatného, které je v prodeji od 31. květ-
na. Od  tohoto data vyplatí zlínské divadlo
stávajícím předplatitelům poměrnou část
peněz za neodehraná představení v době
covidu a současně si mohou koupit před-
platné nové. 

Pod sloganem ZPÁTKY DO GALA! před-
staví divadelníci novou sezonu se šesti no-
vými tituly (např. Pýcha a předsudek, Šaka-
lí léta, Donaha!) ve  Velkém sále – včet-
ně dvou muzikálů. Více informací najdete 
na www.divadlozlin.cz.
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Zámek v Divnicích: Od klenotu k sídlu loupežníků

Do Divnic je cesta, jako žádná ze sta, roubená je krávama

„Vesnice Divnice leží v  okrese valašskoklo-
bouckém na severním úpatí kopce zvaného Vr-
chy, 461 metrů vysokého. Osadě vévodí záme-
ček postavený výše na  svahu Vrchů a  zvláš-
tě na podzim, kdy pestře zbarví se koruny mo-
hutných lip a dubů, ovocného stromoví a okras-
ných křovin ve zpustlém parku, a kdy lesíky Há-
jek a Hrabina pokropeny jsou krvavými skvrna-
mi k spánku se ukládajících ptačích třešní, jest 
pohled na osadu malebný a jímavý.“ 

Citovaný úvodní a zcela jistě poetický zápis 
učitele Jana Zemana z  roku 1922 vypůjčený 
z kroniky obce Divnic může přenést vnímavé-
ho čtenáře zpět do  časů, kdy Divnice byly sa-
mostatnou obcí, ale také do doby, kdy se v jeho 
katastru nacházel nevelký klasicistní zámek. 
Byl vystaven kolem roku 1825 a skládal se ze 
tří částí, a to ze dvou bočních křídel a prostřed-
ního traktu. Stavebníkem se stal Filip rytíř ze 
Stahlu, rada, dvorní kancléř a guvernér Moravy 
v jedné osobě. Až do roku 1858 byla celá stav-

O divnickém zámku nemají ani někteří míst-
ní ponětí, tak si pojďme povědět, jak se k němu 
dostaneme. Ze Slavičína do Divnic nám cyklo-
stezka či jiný přívětivý útvar pro turistu (zatím)
nevede, proto je potřeba zamířit na „starou div-
nickou”, tedy vystoupat na kopec nad Slavičí-
nem (z  Malého Pole cestou u  nově vznikají-
cí zástavby, z Vláry na Hájenky) a  tam se na-
pojit na modrou značku vedoucí po horizontu
do Divnic. Je tam kamenitá polní cesta a nád-
herný rozhled směrem na Divnice a Vlachovice. 
Po cestě míjíte stáda krav, stoicky žvýkajících 

ba přízemní, poté bylo ve středním traktu při-
staveno patro. Pod zámkem byl velký šafářský
dvůr s palírnou. U zámku se nacházela zahra-
da, na jejímž založení se podílel dvorní zahrad-
ník ze Schönbrunnu. Rod Stahlů na zámku po-
býval od  roku 1818 celé jedno století, posled-
ní mužský člen rodu Ludvík sice dosáhl pový-
šení na barona, ale nakonec dohospodařil jako
zchudlý šlechtic. Aby se uživil, prodal zámek se
statkem za doživotní rentu a za doživotní byt
(pro sebe i  své sestry) Arnoštu svobodnému
pánu Lederer-Trattnern. Po něm divnický sta-
tek se zámkem postupně vlastnili brněnský vel-
koobchodník s  kuchyňským náčiním a  smal-
tovaným nádobím Hugo Ftáčník, velkostatkář
Vojtěch Renner a manželé Lambert a Josefa
Wichterlovi. Jejich syn František se na zámek
po druhé světové válce přestěhoval se svojí ro-
dinou a vytrval tam s různými přestávkami až
do roku 1966.

To už byl zámek dávno zestátněn a jeho sta-

PohPohPohledledleded na nanan  za zazadnídnídní stststranranranranu zu zu zu zámkámkámkámku zu zu zz ar ararchichichic vu vuvu u MilMilMilMilanaanaanaana WiWi Wi Wichtchtchtchterlerlerlerlehoehoehoeho

vební stav se stále zhoršoval. Stát hledal jeho
nové využití, ale o památku neprojevila zájem
žádná z oslovených institucí – Nová huť Kle-
menta Gottwalda v Kunčicích, Okresní proku-
ratura, Ministerstvo vnitra, podnik Zelenina,
ani sociální odbor Okresního národního výbo-
ru pro zřízení domova důchodců. Ještě v roce 
1967 došlo k nařízení zboření zámku a upuště-
ní od památkové ochrany, aby rok nato došlo 
k převodu práv na soukromou osobu ze Slavičí-
na. Nový majitel svůj záměr adaptovat stavbu 
na rodinný dům hlavně vinou zdravotních obtíží 
nedotáhl a vdova po něm bývalý zámek převed-
la zpátky na stát. Osud památky tak byl zpeče-
těn, brzy poté byl zámeček do základů asano-
ván. Podrobnější informace o zámku a souvise-
jících událostech můžete najít v autorově člán-
ku Zánik divnického zámku aneb Od  klenotu 
k sídlu loupežníků, který vyšel ve Vlastivědných
kapitolách z Valašskokloboucka č. 1/2013. 

Marek Semela

trávu, občas nějakého hlemýždě na cestě a  ji-
nak je všude klid.

Postupně sejdete dolů k  železničnímu via-
duktu, kde stačí po silnici přejít na náves k bý-
valé škole (dnes Obecnímu domu). Pokochat
se můžete zrenovovanou sochou sv. Tekly na-
proti budovy nebo si odpočinout na  lavičkách
před ní. Za Obecním domem se stačí dát vpra-
vo do kopce a dojít až na konec asfaltky. Po-
zorný turista odhalí za divoce rostoucími křovi-
nami náznak terénního „hrbu“, který signalizuje
dávnou přítomnost budovy.

Nic extra zajímavého vás bohužel na místě 
nečeká, ovšem pro tuto procházku platí víc než 
kdy jindy okřídlené rčení „i cesta může být cíl“.
Ze Slavičína do Divnic a zpět to je necelých de-
vět kilometrů. A v letním počasí stojí za to udě-
lat si žízeň na pivo nějakým fyzickým výkonem, 
ne?  (šim)
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Boženka Filáková st. popisuje vznik slavičín-
ského Diaklubu. ,Nejvíce nás bylo dvaasedm-
desát”, vzpomíná v rozhovoru dlouholetá před-
sedkyně spolku paní Filáková.

Jaké byly počátky Spolku Diaklub?
Zpočátku jsme se scházeli spíše neformál-

ně.  V  letech 2009 – 2011 Nadace Jana Pi-
večky realizovala s městem Dubnica nad Vá-
hom přeshraniční projekt, jehož partnerem byl 
mimo jiné i spolek Diadub z Dubnice nad Vá-
hom, který sdružuje místní diabetiky, jejich příz-
nivce a přátele. Nadace nás oslovila, abychom 
se do projektu zapojili a společně jsme zača-
li organizovat vzdělávací a  volnočasové akti-
vity. Úzk ý kontakt a společné aktivity přerost-
ly v přátelství a spolek Diadub se nám stal vzo-
rem a  zdrojem zkušeností při vzniku našeho 
spolku. Ustavující schůze našeho Diaklubu se 
uskutečnila 20. května 2011 v klubovně Orlov-
ny. Úzká spolupráce obou spolků trvá dodnes. 

Krátce poté jste se přesunuli do  Horáko-
vy vily, kde vzniklo tzv. multifunkční kultur-
ní centrum.

V srpnu jsme jako první přihlásili do Horáko-
vy vily, která měla sloužit mimo jiné i pro čin-
nost spolků. Pravidelně jsme se tehdy scházeli 
každých čtrnáct dní v pátek. 

Knihovna nám od  té doby poskytuje vyni-
kající zázemí. Pracovnice městské knihovny 
nám vytváří skvělé podmínky pro schůzky i dal-
ší aktivity, připravují pro nás program – bese-
dy a přednášky o zdraví, setkání se známými 
osobnostmi, vědomostní kvízy a mnoho další-
ho. Šest našich členek navštěvovalo první se-
mestr Virtuální Univerzity třetího věku, která 
probíhala rovněž na knihovně.

Postupně jsme navázali spolupráci s dalšími 
organizacemi – s Městským infocentrem Slavi-
čín, s mateřskými a základními školami ve Sla-
vičíně a Hrádku, s Rodinným a mateřským cen-
trem Slavičín, Charitou, nízkoprahovým zaří-
zením Kampak? a dalšími. V  roce 2014 přišla
změna legislativy a náš klub, který dosud fun-
goval pod městem, se musel přeměnit na za-
psaný spolek. Počet členů se během let měnil. 
Nejvíce nás bylo 72. Aktuálně máme 33 členů.  

Pandemie covid-19 ochromila i  činnost 
vašeho spolku. Jak ale vypadá vaše činnost
za normálních podmínek?

Kromě prázdnin jsme se scházívali pravidel-
ně ve spolkové klubovně na knihovně. Program 
schůzek nám zpestřovaly různé přednášky či 
besedy o zdraví a dalších nejen „seniorských“ 
tématech pořádané knihovnou, Nadací Jana
Pivečky anebo Charitou Slavičín. 

O prázdninách jsme se setkávali při opékání, 
účastnili jsme se akcí pořádaných městem či 
jsme podnikali vycházky do přírody.

Přestože už máme různá zdravotní omezení, 
nevyhýbáme se ani cvičení. Někteří členové ab-
solvovali kurzy cvičení na karimatkách, na mí-
čích či jógu. Pravidelně jsme se měli svůj tým 
na  Slavičínském čtyřboji ženských družstev, 
účastnili jsme se turnajů v kuželkách a pétan-
que a chodili jsme na bowling.

Diaklub slaví 10 let: Útočiště jsme našli v knihovně

Jako správné babičky či tety jsme pořádaly
různé akce spojené s tradičními zvyky v průbě-
hu roku. Děti školního a předškolního věku jsme
seznamovaly s draním peří na  tzv. přástkách,
pekly jsme s nimi perníčky či vytvářely tradiční 
vánoční ozdoby.

Na  akce pořádané městem jsme pekli do-
mácí pečivo, buchty či smažili koblížky. Prodej
těchto pochutin byl vítaným příjmem naší spol-
kové pokladny. Naší generaci nejsou cizí ani
různé ruční práce, své rukodělné výrobky jsme
také několikrát představili na výstavách přede-
vším v knihovně.

To byly sport a tradice – a co kultura?
V roce 2014 vznikl pod záštitou Diaklubu pě-

vecký kroužek Slavičínské cérky, který se věnu-
je převážně lidovým písním našeho kraje.

Zájemci z našich řad také navštěvovali diva-
delní představení Slováckého divadla a Měst-
ského divadla Zlín. Dá se říct, že jsme pravi-
delnými hosty na  různých kulturních akcích,
které se ve městě pořádají, ať už jsou to diva-
delní představení, koncerty, přednášky či verni-
sáže. 

Smysl pro humor, který nás neopustil ani
v našem věku, využíváme v krátkých komedi-
álních scénkách, s kterými účinkujeme na ve-
řejnosti při různých příležitostech. Možná si ně-
kteří vzpomenou na naše ztvárnění písně Hol-
ky z naší školky, vy-
stoupení spartaki-
ádních cvičenek či 
na scénku z oblíbe-
ného fi lmu Slunce, 
seno…

A  také rádi ces-
tujete…

Díky spolupráci 
s  infocentrem jsme 
podnikli mnoho zá-
jezdů po  blízkém 
i  vzdálenějším oko-
lí. Navštívili jsme 
například Zoo Zlín, 
Uherské Hradiště, 
Kroměříž, Vsetín, 
Moravský kras, síd-

lo Senátu ČR v Praze. Prohlédli jsme si buch-
lovický či vizovický zámek, ale také jsme ochut-
nali víno v Prušánkách.

Nejméně jedenkrát za  rok jsme cestova-
li na Slovensko. Tam jsme obdivovali Čičmany
či poutní místo Skalka a další. Zažili jsme toho
opravdu hodně a  doufám, že budeme moci
brzy někam vyrazit.

Co všechno přináší členství ve Spolku Dia-
klub?

Především je to příležitost setkávat se s  lid-
mi stejného věku s podobnými zdravotními pro-
blémy a sdílet s nimi své zkušenosti.  Aktivity
spolku jsou opravdu mnohostranné a každý si
může najít to své. Humor a zábava nás provází 
takřka pořád, ale někdy je potřeba i přiložit ruku
k dílu.

Stále se mezi nás hlásí noví členové mlad-
ších ročníků, a proto doufáme, že slavičínský
Diaklub bude ve  své činnosti pokračovat. Po-
kud se s  námi chcete setkat a  dozvědět se 
o naší činnosti více, budete mít tuto možnost
i  letos na  Edukačním dni, který se uskuteční 
v pátek 20. srpna 2021. U příležitosti našeho
výročí připravujeme pestrý program a také vý-
stavu fotografi í a dalších dokumentů. Těšíme
se na setkání s vámi. (jip)

Spolek Diaklub fi nančně
podporuje město Slavičín.

PřPřPřPřPřPřPřřřípíípípípípíípí raravavaa vánnočoočo níní vvýsýsýsýstatatatavyvyvyvyy v v vv i iiinfnfnfnfococococenenenentrtrtrtrt u u u v roce 22010155
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Úvodem, basketbal ve  Slavičíně se datuje 
hluboko před rok 1981. Začátkem 70. let nad-
šenci z  výzkumáku získávají další nadšence 
pro  rekreační basketbal. Zlomové období na-
stalo koncem tohoto desetiletí, kdy nastoupi-
li do Vlárských strojíren mladí pracovníci/bas-
ketbalisti. Základna se rozrostla a  zkvalitnila. 
V  roce 1980 basketbalisti byli přijati do TJ VS 
Slavičín jako 10. nejmladší oddíl. První soutěž-
ní utkání sehráli ve  školní tělocvičně 25. října 
1981.

Do dostavby Sportovní haly soutěžní utkání 
probíhala ve  školní tělocvičně. Zázemí vytvá-
řel tělocvikář tělem i duší, Josef Beránek. Poz-
ději to byl Rostislav Gorecký. Jožka byl vlastně 
ten, který přivedl různými formami dospívající 
ke sportu. Na jeho atletických základech moh-
ly být rozvíjeny všechny druhy sportů. Basket-
bal, jako všestranný sport, tohoto v plné míře 
využíval. ZDŠ byla velkou zásobárnou budou-
cích basketbalistů.

V  80. letech byla soutěž koncipována jako 
Sdružený meziokresní přebor – východ, pro
12 mužstev. Nejvzdálenější soupeři byli z Mi-
kulova, Brna, Kroměříže. Postupně se zkráti-

Ohlédnutí za 40 sezonami basketbalu ve Slavičíně

la na Hodonín, Ždánice a Kroměříž. V první se-
zóně se projevily slabiny v sehranosti a taktic-
ké vyspělosti. Odhodlání se s  tím poprat ved-
lo tým dál. Semknutý tým bojoval a již v násle-
dující sezoně skončil na krásném 5. místě. Díl-
čí zpomalení nastalo při odchodech Pepy Flo-
reše do Spartaku Uherský Brod, Zdeňka Kubiš-
ty a Járy Moudříka do Ostravy. V konečných ta-
bulkách sezon se tým umisťoval v druhé polo-
vině.

Basketbalisté se nevěnovali pouze svým tré-
ninkům a soutěži, ale byli vidět i v práci s dětmi
a mládeží (Olda Jandora, Rosťa Gorecký). Ne-
byly to pouze sportovní kroužky, ale byl to i Po-
hádkový les. Na  druhé straně chtěli podpořit
i svůj sport jako rozhodčí. Rozhodčími se sta-
li: Břeťa Kraváček, Rosťa Gorecký, Ivan Borák
a Jarda Ocelík. První z nich dodnes nepověsil
píšťalku na věšák!

Koncem 80. a  začátkem 90. let pravidelně
nastupují v základní sestavě borci ročníků 1960
a výš. „Mladé“ Rosťu a Arnošta Goreckého, Iva-
na Boráka, Karla Málka, Jardu, Dušana a Fran-
tu Ocelíka, doplňují Zdeněk Argaláš, Tomáš Ma-
cek, Petr a Radek Rakovi, Petr Vítek, Petr Veselý

a Michal Vrba. Omlazená sestava dosáhla v se-
zoně 1991/92 na celkové 5. místo s kladným
skórem. Do sestavy mužstva byly průběžně za-
čleňovány posily z basketbalových oddílů Uher-
ského Brodu a Zlína. Za poslední dvě léta se
tým podstatně omladil. Jsou to středoškoláci 
a vysokoškoláci ze Slavičína a z okolí Klobouk.
První rok nabírali zkušenosti a loňský již hráli.

Společenské změny po  roce 1989 zasáhly 
negativně všechny sporty, především po  eko-
nomické stránce. Basketbalové vedení reago-
valo na úbytek týmů sloučením nižších soutě-
ží. Vzniká soutěž Oblastní přebor 3 a 2. Po ně-
kolikaleté krystalizací počtu mužstev v soutě-
žích, SK Basketbal Slavičín „postoupil“ do Ob-
lastního přeboru 2. Zde setrvává do dnešních
dnů (v aktuální sezoně na 3. místě, pozn. red.). 
Na okraj nutno ještě připomenout, že oddíl bas-
ketbalu byl jedním ze zakládajících členů sdru-
žení Sportovních klubů Slavičín.

Reorganizace soutěží Basketbalového svazu
vedla k prudkému zvýšení potřebných fi nanč-
ních prostředků. Jednalo se zejména o nákla-
dy za cestovné (vzdálené kluby Znojmo, Třebíč,
Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Brno-
Podolí) a náhrady rozhodčím. Od vzniku samo-
statné České republiky jsou potřebné fi nanč-
ní prostředky zajišťovány formou dotací z roz-
počtu města Slavičín prostřednictvím Sportov-
ní komise. Děkujeme všem. Velký dík dále pat-
ří i všem těm, kteří se podíleli na projektování 
a budování venkovních sportovišť, na  kterých
nechyběla basketbalová hřiště se zařízením.
Tímto krokem se zastupitelé velkou měrou po-
dílí na sportovní výchově a vyžití dětí a mláde-
že.

Hodnotíme-li celkové výsledky oddílu bas-
ketbalu, jsou až na  tři výjimky průměrné. Kdo
se však může ze sportovních oddílů pochlu-
bit tím, že měl ve svém středu budoucího mi-
stra republiky v basketbalu nebo reprezentan-
ta ve skoku vysokém a v hodu koulí. Pepa Flo-
reš svou skutečnou basketbalovou pouť zahájil
v Dukle Dejvice a přes Handlovou se s Prievid-
zou stal mistrem Československa a v následu-
jícím roce i mistrem Slovenska. To vše vyústi-
lo v nominaci do širšího kádru státní reprezen-
tace. Následné zranění ukončilo jeho slibnou 
sportovní kariéru.

Nejenom radost ze hry a z kolektivu potkává 
náš oddíl. Dne 28. ledna 2017 nás po těžké ne-
moci opustil Karel Málek alias Charlie. Pro kaž-
dého z nás to je a bude neskutečná ztráta, ne-
boť byl kamarádem do deště a nepohody. Ne-
dovedl nikoho zklamat, spíše naopak, na úkor
sama sebe. Jeho přítomnost jak na palubovce, 
tak ve společnosti byla pro každého svátkem
pohody a příjemných chvil. Čest jeho památce. 

Pro uctění „Charlieho“ památky byla po roce
zorganizována basketbalová vzpomínka. Vel-
ká účast je patrná ze společných fotografi í 
a na plakátu jména všech „baskeťáků“. 

Za podporu a přízeň v této akci basketbalo-
vý oddíl děkuje fi rmám i nejmenovaným jednot-
livcům: Malsped, s. r. o., Media Mix, s.r.o., RCK, 

HoHorní řada zlevva: a: a: a: KKraKraKraváčváčáčváček,ek,ek, BoBo Borákrákrák, F, FFlorlorlorrešeš,eš,eš,eeš To ToToTT mášmášmášmášeeek,ek,ek  J.J  OcOcOcOcelíelíelíelíee k, kk, k, HolH lHolH ečečečeečeč k
Dollní ní řadřadřada za za zllevlevvaa: a: JananJanddodordora, aa, VašVašVašVašVašíčeíčeíčeíčeíčekkk, k, FFF. F. OceOOceOceOc llíklíklíklíkk KKK, K, Krourourouu iltiltiltil

Účastnstnnnníciíciícií iíciíci Ka Karlorlovava memmemorioriorioririiirior áluáláluálulláluáluáluáluáálu ((2(2(2(2 (2(2 (2 (22018010180180180 8)))))
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Koncem května skončila online registra-
ce pro závodníky, kteří se chtějí zúčastnit 5.
ročníku závodu miomoveRUN ve Slavičíně. 
Akce se koná 5. června v Zámeckém par-
ku. Prezence na místě od 8:00 hodin. Start
20km závodu začíná v 9:00 hodin, polovič-
ní vzdálenost bude odstartována o pět mi-
nut později a nejkratší pětikilometrová trasa
pak v 9:10 hodin. Po startu se běží kolem
zámku a  areálu koupaliště k  rybníku, okli-
kou k ZŠ a zpět, podél rybníku, dál se stou-
pá loukou a  lesem k  nejvýše položenému 
bodu u  vodojemu. Za ním je občerstvova-
dlo a hned les, kterým se sbíhá pěšinou k Li-
povskému potoku a  podél něj k menšímu 
rybníku. Za zahrádkářkou kolonií následuje 
výběh loukou nad kolonii a zvlněným teré-
nem se loukou pokračuje ke hřbitovu, odkud 
se sbíhá do cíle. Organizátoři připravili pro-
fesionální časomíru, občerstvení, originální 
účastnické medaile a ceny pro vítěze, a také 
moderátora s hudebním doprovodem. (šim)

a. s., RTOX, s. r. o., a Jardovi Ocelíkovi a Rado-
slavu Málkovi.

Závěrem jen krátce o vybavení haly pro bas-
ketbal. V  minulém roce byly instalovány dva
boční koše (strana hlediště a strana oken), za-
souvací konstrukce. Malé hřiště svou délkou je 
vhodné pro školáky, také z důvodu lehké insta-
lace košů. Nejen školní tělocvikáři můžou bez 
obav plánovat i basketbal.

Pro rozvoj dorosteneckého a dospělého bas-
ketbalu bude vhodné v nejbližší době nahradit 
stávající přesluhující pojízdné koše za nové, od-
povídající současným potřebám a  legislativě. 
Sportovní komise při MÚ Slavičín a  členstvo 
Sportovních klubů bylo o  této potřebě infor-

mováno. Obměna spotřebního materiálu (síťky
košů a míče), včetně lajnování hřiště, je hraze-
na z fondu oddílu.

Z  výše uvedeného je patrno, že basketbal
ve Slavičíně stále žije, byť dnes jen na venkov-
ních hřištích. Zde bych chtěl apelovat na rodi-
če, aby své děti podporovali v jakékoli sportovní 
aktivitě. Sami víme, že co se dítě naučí a zažije
v dětství a dospívání, bude jej provázet celý ži-
vot. Buď bude sám aktérem, nebo alespoň dob-
rým příznivcem či podporovatelem. Proto by-
chom všechny – mladé, „staré“, vysoké i malé,
pokud mají zájem o basketbal, přivítali každý
pátek 19.30 hodin ve slavičínské hale.

Karel Tomášek

miomoveRUN 
se poběží již 
5. června

Zveme Vás na tradiční prodej dámských plavek
Sobota 12. 6. 2021, 9.00 – 12.30 hodin, Slavičín – sportovní hala
velký výběr druhů a dezénů, ceny 390 – 790 Kč,
také: pánské plavky, úpravy plavek na počkání – ZDARMA!
Návrhy a výroba: fa BALCAROVÁ, 739 24 Krmelín 541, tel: 604 645 122                 
Plavky si můžete prohlédnout na: www.fl er.cz/plavky-marlene

Kdy se otevře městské 
koupaliště? Záleží to 
na počasí i covidu

S  přibývajícími slunečními dny se stále
více začínáme těšit na letní počasí, prázdni-
ny a dovolené. A k létu neodmyslitelně patří 
i koupací sezona. Jak to bude letos s provo-
zem slavičínského koupaliště?

Samozřejmě vše včetně provozu kou-
pališť ovlivňuje aktuální situace spojená 
s pandemií Covid-19. Aktuální dění pozorně
sledujeme a  věříme, že se koupaliště ote-
vře veřejnosti hned, jakmile to bude možné
(i s ohledem na počasí). V areálu samozřej-
mě probíhají už teď přípravy na nadcházejí-
cí letní sezonu. Jsme připraveni respekto-
vat veškerá protiepidemická nařízení vlády
a zajistit tak návštěvníkům bezpečné záze-
mí pro prázdninový odpočinek. Těšit se mů-
žete na novou nabídku občerstvení v areá-
lu, samozřejmostí je plážový volejbal nebo 
také wifi  v celém areálu. 

O  aktuální situaci pravidelně informuje-
me na facebookových stránkách Koupališ-
tě Slavičín, informace o otevření bude umís-
těna i na webových stránkách města Slavi-
čín a Služeb města Slavičína. 

Služby města Slavičín



SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk samosprávného územního celku, pro Slavičín, Lipovou, Bohuslavice n. Vláří, Rudimov, Šanov, Petrůvku a Rokytni-
ci. Číslo 6/2021, náklad 3 238 ks, pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR:
E 13 008. Odpovědný redaktor: Jitka Pfeiferová. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, 
fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. Vychází: k 1. dni v měsíci. Uzávěrka: do 15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku odpo-
vídá za jeho faktickou správnost. Redakce má právo příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska vydavatele. 
Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

K  běžným činnostem majitele lesa patří po-
vinnost zalesňování po proběhnuté těžbě dře-
va. U příležitosti letošního Dne Země se do této
činnosti neváhali zapojit i úředníci a další za-
městnanci městského úřadu.

Zalesňování probíhalo ve  dvou termínech 
a  na  dvou lokalitách. V  tyto dny vyměnili za-
městnanci úřadu své kanceláře za  jarní příro-
du a po krátké instruktáži „lesáka“ Jožky Ščuglí-
ka jsme se ve dvojicích pustili do práce. Do pře-
dem vyznačených řad jsme sázeli malé saze-
ničky, což vzhledem ke  kopcovitému terénu 
byla práce docela namáhavá.

Jako první přišla na řadu lokalita v Nevšové-
Drahanci, kde bylo nutno vysadit přibližně pět 
stovek stromků. Převažovaly mladé smrčky,
které doplnilo několik dubů. Při plánování této 
akce zasáhla všechny účastníky smutná zprá-

Toníkův les připomíná zesnulého zaměstnance úřadu

va o úmrtí zaměstnance města, „lesáka“ Toníka 
Gbelce. Spontánně vznikl nápad spojit nový les 
se vzpomínkou na oblíbeného kolegu a nazvat 
ho tak na jeho počest Toníkův les.

O  dva týdny později probíhalo zalesňová-
ní další lokality, tentokrát na  Vasilsku. Další 
pracovní partu čekal těžší úkol, protože vysa-
dit se mělo 1 200 stromků. Po krátké instruk-

táži a  získání cviku už šla práce všem pěkně
od ruky, a za několik málo hodin bylo hotovo.

Doufejme, že deštivé p očasí dodalo sazeni-
cím potřebnou vláhu a budou tak zdárně růst
nejen k radosti naší, ale také všech, kteří je v bu-
doucnu navštíví. 

Marie Studeníková,
Městské infocentrum Slavičín


