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Vážení a milí spoluobčané,
 dny, kdy vzniká tento úvodník, se pro mě 

nesou ve  znamení Leteckého dne plukovníka 
Stehlíka i intenzivního vyjednávání o odškodně-
ní za výbuch muničních skladů.

Ačkoliv každá z  těchto záležitostí znamená 
něco zcela jiného, společným jmenovatelem je 
zde poděkování. V případě Leteckého dne, kte-
rý nakonec podpořilo skvělé počasí, musím po-
děkovat všem účinkujícím, přičemž ti, kteří vy-
stupovali „na nebi“ – tedy letci s nejrůznějšími 
letouny, vystoupili kvůli památce pana plukov-

Potěchou pro žaludek, oko i ucho by
pro návštěvníky měl být Hamburgerfest,
který se uskuteční v  Zámeckém par-
ku 24. července od 13 hodin. Pro žalu-
dek bude připraveno tolik hamburgerů, 
na kolik si jenom vzpomenete. 

Uši potěší harcovníci z  Focus rock 
a  dále se můžete těšit na moderátor-
ku Markétu Hrubešovou, herečku a také
autorku kuchařských knih.

Děti, ale i  rodiče si můžou užít vy-
stoupení Klauna Brdíka. K  vidění bude
také soutěž o krále jedlíků hamburgerů,
tak věříme, že se místní borci nenecha-
jí zahanbit a  připraví si kvalitní formu.
Akce dále nabídne několik foodtrucků
a pivních speciálů i  velkou relax zónu.
(šim)

níka nad Slavičínem zcela bezplatně. Stejně
tak zcela bez nároku na odměnu naše náměs-
tí ozdobila svým vystoupením Vojenská hud-
ba  Olomouc a obdobné gesto jsme rádi přija-
li i od mnoha dalších sponzorů a pomocníků.
Všem tímto děkuji!

 A poděkovat se sluší na  tomto místě také
našim veřejným činitelům. Nebudu je zatím
jmenovat jednotlivě, ale díky jejich zájmu se
schyluje k odškodňovacímu zákonu za výbuch
muničních skladů, který by do našeho regionu,
obcím i občanům přinesl stovky milionů korun.

Po šesti letech přešlapování se tak snad blíží 
dohoda nad faktickou tečkou za fatálními udá-
lostmi, které jsme si v našem regionu nepřáli
a nijak jsme je nevyvolali. A jaké pojítko obě zá-
ležitosti mají? 

Právě při Leteckém dni ve Slavičíně padla ně-
která důležitá ujednání mezi ústavními činiteli 
i hejtmanem kraje, na nichž dále stavíme defi -
nitivní dohodu.

Slavičín boduje! Pěkné letní dny přeje 
Váš starosta Tomáš Chmela

V parku se rozvoní hamburgery za zvuků rocku
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kraje úkol, aby jednala ve věci ukončení násled-
ků a vyrovnání se se stavem, který ve Vrběti-
cích vznikl. Během dvou měsíců proběhla řada
jednání, ze kterých, velkou zásluhou starostů
dotčených obcí a právního zástupce obcí Stani-
slava Polčáka, vznikl návrh zákona řešící kom-
penzace pro občany a samotné obce. Zákon by
se tento týden měl řešit v Poslanecké sněmov-
ně. Prosíme všechny poslance, aby nám v této
věci pomohli,“ vyzval hejtman Radim Holiš. 

Zákon stanovuje jednorázové odškodnění 
pro Zlínský kraj ve výši 59 000 000 Kč. Ve výši
36 568 000 Kč odškodnění pro obec Bohusla-
vice nad Vláří, ve výši 15 976 000 Kč pro obec
Haluzice, ve výši 36 064 000 Kč pro obec Lipo-
vá, ve výši 104 290 000 Kč pro město Slavičín
a ve výši 116 560 000 Kč pro obec Vlachovice.
Odškodnění má být obcím vyplaceno do 31. 12.
2021.

Občanům obcí Bohuslavice nad Vláří, Halu-
zice, Lipová, Slavičín a Vlachovice má být vy-

Zlínský kraj a obce vítají návrh zákona o jednorázovém 
odškodnění v souvislosti s výbuchy ve vrbětickém areálu

placeno jednorázové opatření za  tři rozhodná
období za  každý den trvalého pobytu. V prv-
ním období od 16. října 2014 do 12. prosince
2014, kdy probíhalo období neřízených výbu-
chů, budou mít nárok na 300 Kč za den. V dru-
hém období od 13. prosince 2014 do 23. pro-
since 2015, v období odvozu munice, mohou
lidé žádat o 100 Kč za den a ve třetím období 
od 24. prosince 2015 do 13. října 2020, kdy pro-
bíhaly záchranné a  likvidační práce, mají lidé
nárok na 20 Kč za den.

Návrh konstrukce speciálního odškodňo-
vacího zákona „lex Vrbětice“ počítá pro ob-
čany Slavičína se dvěma skupinami pro vý-
platu případného odškodnění. První skupi-
nou jsou občané s trvalým bydlištěm na ka-
tastrálním území Divnice. Na ně by se vzta-
hovala plná částka – podobně jako napří-
klad u Vlachovic. V případě katastrálních
území Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze a 
Nevšová pak bude nárok snížený na nece-
lou pětinu. Pro výpočet konkrétní částky pak
bude důležitý přesný počet dní, po který do-
tyčný občan měl trvalý pobyt v daném kata-
strálním území.

„Pokud bude návrh zákona schválen, je ná-
rok nutné uplatnit u Ministerstva vnitra nejpoz-
ději do 31. března 2022, jinak zaniká. Uspoko-
jením nároků podle tohoto zvláštního záko-
na zanikají oprávněným subjektům nároky na
náhradu škody podle jiných právních před-
pisů, tedy přijetím odškodnění dle tohoto
zákona již nemohou uplatňovat jiné nároky
vůči státu,“ upřesnil právní zástupce obcí a po-
slanec Evropského parlamentu Stanislav Pol-
čák.

Návrh zákona předpokládá nabytí účinnos-
ti dne 1.10.2021, tedy ještě před parlamentní-
mi volbami.

TZ Zlínský kraj
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Vedení Zlínského kraje a  dotčené obce Vla-
chovice, Haluzice, Lipová, Bohuslavice nad Vlá-
ří a město Slavičín vítají návrh zákona o jednorá-
zovém odškodnění obcí z okolí vrbětického are-
álu a jejich občanů, které minulý týden předložilo 
Ministerstvo vnitra ČR. V návrhu je také zahrnu-
to odškodnění pro Zlínský kraj za poškození ma-
jetku způsobené několikaletým prováděním zá-
chranných a likvidačních prací.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a sta-
rostové dotčených obcí požádali předsedu Po-
slanecké sněmovny PČR Radka Vondráčka, 
ministra vnitra ČR Jana Hamáčka a zástupce 
všech poslaneckých klubů, aby byl návrh záko-
na o jednorázovém odškodnění obcí z okolí vr-
bětického areálu co nejdříve Parlamentem ČR 
projednán a schválen. 

K tomu se zavázali poskytnout součinnost. 
Návrh zákona by měl být napříč politickým 
spektrem podán v následujících dnech.  „Na za-
stupitelstvu 19. dubna dostala Rada Zlínského 

Vzít do vlastních rukou rozhodování o tom, co 
se ve městě zvelebí a opraví, to je podstata pro-
jektu Zlepšujeme Slavičín. Občané mohli přihla-
šovat během května a června projekty, na něž
město přispěje celkem 200 tisíci korunami.
Před startem projektu ale panovaly obavy, zda 
se vůbec někdo přihlásí.

Nakonec se přihlásilo šest projektů. Týkají 
se hlavně zvelebení města, a to jak okolí tábo-
řiště u Charity Slavičín, tak i oblíbených antu-
kových kurtů v Zámeckém parku, které už mají 

nejlepší léta za sebou. Neotřelým nápadem je
pak květinový most mezi ulicí Cihlářskou a Lu-
hačovskou nebo kaplička sv. Kryštofa, která
je i  rozhlednou a slouží jako funkční výtvarné
dílo. Zapojila se i jedna z místních částí – Nev-
šová, kde by byl zájem o  obnovu ovocného
sadu. 

Nejpřekvapivější a nejambicióznější projekt
přišel od  spolku Slavex trails na  vybudování 
trailové tratě pro cyklisty či bikery. Který se líbí 
vám? Hlasovat pro nápady můžete v této anke-
tě https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/
ZlepsujemeSlavicin-anketa. 

Vítěz ankety může být podpořen i  vyšší 
částkou, než je oněch zmiňovaných 200 tisíc
korun.  Alena Šuráňová, manažerka projektu

Slavičané navrhují vlastní projekty: získá váš 
hlas květinový most či trailové tratě?
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Nové možnosti v gastronomii se otevřely bě-
hem června ve Slavičíně a okolí. Nejviditelněj-
ší pro místní obyvatele je zřejmě kiosek, který 
město nechalo postavit na Horním náměstí bě-
hem května. Přibyly také zatravněné plochy, pít-
ko slavičínských letců a v budoucnu zde turisté 
a místní najdou i nabíječku na elektrokola, kte-
rou vyvíjí fi rma TVD. 

Ale zpět ke gastronomii. V  anonymním vý-
běrovém řízení na provozování kiosku zvítězila 
se svým záměrem fi rma Minipivovar, s. r. o., již 
zastupuje Leona Viceníková. Na Horní náměstí 
plánuje přinést moderní a  jednoduchý přístup. 
„Nabízíme točenou zmrzlinu, vafl e na tyčce, pa-
lačinky, výborné kafe, zákusky a  domácí limo-
nády,“ uvedla. Prostor dostal jméno Bistro Bou-“
da a budou k němu patřit i „toi-toiky“ umístěné 
na náměstí.

Okolí kiosku, kde byl položen travní koberec 
a vzniklo tak posezení s  lehátky a stolky s vý-
hledem na zámek, nabízí na dříve še-
divém Horním náměstí nezvyklý a svě-
ží pohled. Do ostrého provozu nasko-
čilo bistro jen pár dní před Leteckým
dnem, který byl už pro personál doslo-
va křest ohněm. „Jsme rádi, že jsme se 
s velkým zájmem dokázali vypořádat,“ 
doplnila Viceníková.

Že mají Slavičané novinky rádi, do-
kazuje i  stoupající obliba nového ki-
osku JLbistro před vjezdem do areálu
bývalých Vlárských strojíren. „Otevře-
li jsme zhruba před měsícem a zájem
o naše výrobky nás velmi těší,“ řekl pro-“
vozovatel Pavel Jakeš z Brumova-Byl-

nice, který deset let jezdil do  areálu pracovat
a místo tedy dobře znal. 

Bistro postavil vlastníma rukama, protože,
jak říká, je „ogara z dědiny“. Občerstvení dová-
ží od svého kolegy z Valašských Klobouk, který
tam provozuje hotel Alfacentrum. V kiosku sa-
motném prostor na přípravu totiž není. „Nabí-
zíme vše, co by mohli lidé z fi rem v areálu nebo
z nedaleké školy chtít na svačinu, takže oblože-
né chleby, ale i polévky, sekanou nebo fresh sa-
láty, na kterých si zakládáme,“ nastínil Jakeš. “

Překvapením je pro něj zatím úspěch jejich
chlebíčků s vlastním pařížským salátem. „Ty už
si od nás objednávají i fi rmy, což jsme nečekali,“ 
podotkl Jakeš s tím, že se snaží stále něco no-
vého vymýšlet a podle zájmu by zvážili i možný
víkendový provoz.

Třetí nový kiosek neboli bufet je vlastně sta-
ronový – je to ten na městském koupališti. Má
po rodině Žákových nového provozovatele, kte-

Během června zahájila provoz ve městě tři nová občerstvení
rým je Vojtěch Chupík z Dolní Lhoty. Chupík za-
jišťuje už provoz v bufetu na pozlovickém kou-
pališti Duha, takže nešel do něčeho, co by ne-
znal. I zde se půjde moderní cestou. „Nabízíme
míchané drinky, jako jsou cuba libre či mojito,
ale také klasiku – kofolu originál a pivo,“ uvedl.

Do nabídky přibyly také langoše a výhledově
palačinky. Provozovatel Chupík sní také o tom,
co se mu povedlo uskutečnit v Pozlovicích –
samoobslužný výdejní systém objednávek 
na principu, který je známý z  fastfoodů. Přes-
tože vystudoval diplomacii, rád přemýšlí nad
zlepšením kvality služeb. „Beru to jako závazek 
uvést tady do provozu moderní trendy,“ uzavřel.“
(šim)

Dominanta Slavičína a  okolí, Zámek Wich-
terle – hotel a  pivní lázně, zvítězil v  prestižní 
soutěži Czech Hotel Awards ve Zlínském kra-
ji ve  dvou  kategoriích Čtyřhvězdičkový hotel 
a Wellness&Spa. Šlo o jubilejní 10. ročník sou-
těže založené na hlasování lidí. Velmi děkujeme 
všem našim zákazníkům, ale i našim zaměst-
nancům, protože jen díky nim je hotel tím, čím 
je. Těšíme se na na stávající i nové klienty z celé 
naší země i s možným přesahem dál, kdy lidé 
objeví překrásná místa našeho okolí.

Máme radost, že konečně můžeme opět ote-
vřít naše zámecké brány s  kompletními služ-
bami, a  to letní terasou, kavárnou, restaurací, 
zázemím pro rodinné oslavy, ubytováním pro 
vaše blízké a wellnessem pro odpočinek a  re-
lax. Pro další sezónu jsme rozšířili nabídku well-
ness procedur, mezi něž nově patří Žítkovské 
pohlazení, Čokoládové laskání, Vlachovická by-
linka a dále nabídku pro okolí s dovozem i od-
vozem hostů do 50 km od Slavičína, pro bez-
starostné vychutnání kompletních zážitků z na-
šich pivních lázní a wellness.

Zrekonstruovaný zámek jsme otevřeli v nej-
horší možnou dobu, v prosinci 2019 těsně před 
příchodem covidu, který nám zastavil strmý 
rozjezd. I přes těžkou dobu jsme se dál snažili

Zámek Wichterle se stal v kraji čtyřhvězdičkovým hotelem roku
rozvíjet nejen naše služby, ale i dál bádat, spo-
jovat a propojovat historii zámku. Díky velkému
úsilí a zapálení pro toto bádání slavičínský ro-
dák Marek Semela zmapoval původ, cestu his-
torické souvislosti a důležitost jedné z mála pa-
mátek, které na zámku máme a tou je slavičín-
ská madona.

Rádi bychom vám poznatky a příběh tohoto
velkého díla představili formou přednášky.

Přijměte prosím pozvání na den 15. 7. 2021
v 18 hodin do velkého sálu Zámku Wichter-
le na přednášku Marka Semely o slavičínské 
Madoně. Rezervace míst na recepci hotelu tel. 
608 275 009, nebo email – hotel@zamekwich-
terle.cz.

Ještě jednou děkujeme za vaši přízeň, pod-
poru a že i díky vám můžeme růst a být součás-
tí Slavičína. Roman Machala
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V  minulém čísle Slavičínského zpravoda-
je jsem čtenářům přislíbil podrobnější infor-
maci o  schválení výstavby Bytového domu 
„Nový střed“. V polovině května totiž tento dů-
ležitý bod projednávali zastupitelé s cí-
lem rozhodnout o prodeji pozemku 
v ulici L. Výducha. Již v předcho-
zích číslech Slavičínského zpra-
vodaje jsme čtenáře informova-
li, že v  rámci otevřeného zámě-
ru na  prodej pozemku v  lokali-
tě „Nový střed“ byly vyhodnoceny 
nabídky trojice uchazečů o  výstav-
bu bytového domu, z nichž nejvyšší na-
bídkovou cenu předložila společnost AX-invest, 
s.r.o., s návrhem domu s 18 bytovými jednotka-
mi, 24 parkovacími místy (jedná se o parková-

ní pro obyvatele nového domu) a 1 nebytovým
prostorem. Tento dům bude obsahovat 1 pod-
zemní podlaží přístupné z ul. L. Výducha, 2 nad-
zemní podlaží a obytné podkroví.

Aby v  této lokalitě zůstal zachován
odpovídající komfort bydlení, počítá

město s vybudováním dvou náhrad-
ních parkovišť pro veřejnost, kte-
ré pojmou celkem 18 vozidel. Příz-
nivé prostředí lokality dotváří také

malé hřiště ve vnitrobloku, které do-
posud nemá zpevněný přístup. Zá-

vazkem společnosti AX-invest, s.r.o.,
proto bude také vybudování tohoto přístu-

pového chodníku a zajištění volného průcho-
du občanům města. Na žádost některých za-
stupitelů jsme dodatečně navrhli také upravit

Bytový dům Slavičín – Nový střed aktuálně územní plán s cílem změnit areál tohoto hřiš-
tě na plochu určenou výhradně pro sportovní 
účely. Společnost AX-invest, s.r.o., pak garan-
tuje, že pořídí dvojici nových herních prvků pro
veřejnost s tím, že město Slavičín plochu dále
upraví dle přání zde žijících občanů.

Přímo na zastupitelstvu pak byla předložena
petice se 163 podpisy občanů z celého regio-
nu. Každý zastupitel v takto složitých otázkách
má velmi těžkou úlohu, posoudit váhy jednot-
livých argumentů a následně v hlasování roz-
hodnout.

Většina zastupitelů s  výstavbou bytového
domu vyslovila souhlas. Jedná se totiž o prv-
ní obdobný záměr za posledních 15 let. Tato
doba byla poznamenána dalším pozvolným
úbytkem počtu obyvatel, stárnutím populace
a zvyšováním počtu žadatelů o městský byt. 

Nyní jsme svědky situace, kdy i postarší tří-
pokojový byt ve městě zoufalí zájemci kupují 
za 3 miliony korun. V nabídce realitní kanceláře
se takové byty neohřejí často déle než týden.
Řada těch, kteří marně shánějí byt ve Slavičí-
ně, pak zakotví v okolních městech. Bohužel se
často jedná o mladé lidi, kteří by rodinu rádi za-
ložili právě v našem městě.

Jsem pevně přesvědčen, že nové byto-
vé domy ve Slavičíně potřebujeme a  jsem vel-
mi rád, že otevřením této otázky na půdě měs-
ta i zastupitelstva jsme vyvolali zájem dalších 
subjektů, které chtějí byty ve Slavičíně vybudo-
vat.

Již teď mám informaci o podobných projek-
tech, které přinesou další nové byty. Mladí lidé
tak budou mít více možností, jak svůj život plá-
novat právě u nás ve Slavičíně.

Tomáš Chmela

Jak čtenář Slavičínského zpravodaje již mohl 
postřehnout z  informací uvedených v  jeho mi-
nulých číslech nebo jiných veřejných zdrojích, 
vedení města se rozhodlo prodat pozemky pod 
parkovištěm a dětským hřištěm na ulici L. Vý-
ducha (jakkoli zábor prostoru tohoto hřiště 
pan starosta označil ve zpravodaji 2/2021 jako 
„fake news“ hodné rázného vyvrácení) za úče-
lem realizace bytového domu. Informace v prů-
běhu týdnů a měsíců pozvolna přibývaly a zdě-
šení v řadách mnoha občanů postupně narůs-
talo, což mohlo mít jediné vyústění – vznik peti-
ce proti prodeji pozemků a výstavbě domu. Je-
jím hlavním tématem jsou obavy z  nedostat-
ku parkovacích míst – v domě má být 18 bytů, 
jeden nebytový prostor a 24 parkovacích stá-
ní a místo stávajícího parkoviště o 17 místech 
chce vedení města zřídit dvě nová parkoviště 
pro celkem 18 vozidel. Dále petice poukazuje 
na  vznik nežádoucí dominanty a  zánik veřej-
ného prostranství zahrnujícího v centru města 
vzácnou travnatou plochu.

Defi nitivní slovo ve  věci prodeje pozemků 
mělo zasedání zastupitelstva města konané 
12. května. Hlas 163 občanů Slavičína a okol-
ních obcí, kteří svůj názor v petici během ne-
celých dvou týdnů vyjádřili, bohužel většina za-
stupitelů města nevyslyšela a  prodej pozem-

ků tak byl schválen. Petice byla panem sta-
rostou nepřímo označena za nelegitimní a  její 
text za manipulativní. Na opakovanou otázku,
jaké podstatné informace v textu petice chybí,
nebo které z uvedených informací jsou neprav-
divé, však pan starosta nebyl schopen smyslu-
plně odpovědět. Konstatoval ale, že místo po-
depisování petice ho měli občané kontaktovat
a na osobní schůzce si nechat vše od něj prav-
divě vysvětlit. No proč ne, pokud pan starosta
takovou formu považuje za efektivnější než ve-
řejné projednání záměru, asi by se na něj měli
všichni petenti jednotlivě obrátit a schůzku si
dohodnout...

Ti, kdo jednání zastupitelstva osobně sledo-
vali, ať už přímo v místě konání nebo vzdále-
ně p řes videopřenos,  pravděpodobně c hvílemi
nevěděli, zda mají spíše plakat, nebo se smát.
Nejvíce asi v momentě, kdy pan starosta nadá-
le i přes upozornění trval na tom, že dětského
hřiště se výstavba nedotkne, ačkoli mu nad hla-
vou svítilo z projektoru schéma, z něhož bylo
jasné, že opak je pravdou, a  sám zanedlou-
ho uvedl, že pro rozhodnutí o  rozmístění her-
ních prvků z původního hřiště si vedení města
hodlá udělat mezi občany anketu, jelikož toto
na rozdíl od otázky samotné výstavby bytového
domu na stávajícím parkovišti považuje za věc

hodnou participace veřejnosti na  rozhodova-
cím procesu. Na upozornění, že toto snad ne-
může myslet vážně, nepovažoval pan starosta
za potřebné reagovat...

Na  tomto místě se rovněž sluší zmínit, že
na  zmíněném zasedání zastupitelstva se
také více či méně otevřeně projevil zajímavý
a do značné míry varovný fenomén, který by se
dal parafrázovat asi takto: „Sice budu hlasovat 
pro návrh, ale velmi nerad.“ Zastupitelům, kte-
ří tímto způsobem uvažují a jednají, by měl asi 
někdo připomenout znění slibu, který na usta-
vujícím zasedání skládali.

Všem signatářům petice na tomto místě dě-
kuji a vyjadřuji jim svou hlubokou úctu. Nejen
za to, že otevřeně podpořili iniciativu, kterou po-
važují za správnou, ale také za projev občanské
odvahy. Žijeme totiž ve městě, kde někteří pro-
hlašují a veřejně označují zastávání názorů, kte-
ré se bezvýhradně neshodují s názory pana sta-
rosty, za šíření blbé nálady či dokonce nenávis-
ti. Zvláštní poděkování a ještě hlubší uznání pak 
patří těm, kteří se v této nelehké době spontán-
ně a  velmi úspěšně zapojili do aktivního sbě-
ru podpisů, aniž by je kdokoli za tímto účelem
oslovil.

Vojtěch Straka, spoluautor petice
a zastupitel města

Petici proti výstavbě BD Nový střed podpořilo 163 občanů. Bezvýsledně
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Každý z občanů i návštěvníků středu měs-
ta zná neutěšenou situaci v části Mezi Šenky. 
Staré rozviklané čtvercové dlaždice a místní ko-
munikace plná záplat, chodníky nesplňující kri-
téria bezbariérovosti… to vše má změnit dal-
ší etapa rekonstrukce této části slavičínského 
centra, která vypukne již v červenci. Záměrem 
města je postupně obnovit celou část od roho-
vého domu pod Horním náměstím až po křižo-
vatku za prodejnou Elva. Bohužel stávající pro-
jekt pamatoval především na zkapacitnění par-
kovacích míst, přičemž částečně dochází k po-
tlačení role pěšího „korza“, které má běžně kaž-
dé město naší velikosti. I proto v letošním roce 
proběhne část této akutní opravy a úsek před 
lékárnou Dahlia pak bude zrenovován v  roce 
příštím. Součástí oprav bude také usměrnění 
parkoviště před Elvou tak, aby splňovalo přede-
psané normy. Současný dopravní chaos by tím 
zanikl a celé malé veřejné prostranství získá kli-
dový ráz. Počítá se také s doplněním drobné-
ho městského mobiliáře včetně laviček a košů
v provedení podobném jako u zastávky U Rad-
nice.

U těchto oprav se často setkáváme s připo-
mínkami občanů týkajícími se jejich podoby.
Vše je vždy projektováno autorizovanými oso-
bami s oprávněním v oboru dopravních staveb 
a odpovídá přísným normám, které třeba ješ-
tě před pár lety bývaly benevolentnější. K těmto 
stavbám se také vyjadřuje dopravní policie, do-

pravní odbor městského úřadu v Luhačovicích 
a mnoho dalších instancí, které hájí svoji speci-
fi ckou oblast působnosti.

Rekonstrukce dalšího úseku Mezi Šenky na-
plno vypukne v měsíci červenci. I v tomto přípa-
dě je potřeba občany poprosit o ohleduplnost 
a pochopení při realizaci stavebních prací. Jis-
tě se vyskytnou problémy s dopravou a bude 
omezeno i  parkování. Prosím tedy všechny, 
kteří svá vozidla v  této části města odstavu-
jí na delší dobu, aby tento nešvar přehodnotili. 
Možná společně objevíme kouzlo chůze pěšky, 
či na kole, a ti, kteří se bez pomoci auta neobe-
jdou, snad přece jen zaparkují.

S problematikou parkování Mezi Šenky sou-
visí i problém s přeplněností úseku před lékár-
nou Dahlia. Zde Rada města vyslovila souhlas 
s vyhrazením dvou parkovacích stání pro potře-
by návštěvníků lékárny. I v  tomto případě nás 
však čeká delší úřední proces, který se odehra-
je hlavně na dopravním odboru městského úřa-
du v Luhačovicích.

Oslím můstkem od parkování Mezi Šenky se 
dostávám ještě k poslední záležitosti, a tou j e  
doposud neuskutečněná výstavba podélných 
parkovacích na  ulici Dlouhá na  sídlišti Malé 
Pole. Povolovací řízení se velmi protáhlo, a  to 
hlavně kvůli podané připomínce, kterou je po-
třeba řádně vypořádat. Zatím nemám informa-
ce o konci tohoto procesu, a proto raději nechci 
předjímat žádný termín výstavby těchto 28 par-

kovacích míst. Jelikož je tato akce rozpočtová-
na pro letošní rok, pevně věřím, že se nám ji po-
daří konečně uskutečnit.   (tch)

Na náměstí Mezi Šenky pokročí rekonstrukce

Výtvarná pěšina po okolí 
Slavičína přivítala první výletníky

Přestože provoz výtvarných oborů v ZUŠkách byl kvůli pande-
mii značně omezen, neznamenalo to, že by žáci nic nedělali. Na-
příklad slavičínští malí výtvarníci malovali také během distanč-
ní výuky. Jak ale jejich díla vystavit během nepříznivé epidemic-
ké situace? S tím si lámala hlavu jejich učitelka Petra Ponczová
ze ZUŠ Slavičín. Protože město mělo k dispozici exteriérové dře-
věné stojany, společně se starostou Chmelou vymysleli projekt
Výtvarnou pěšinou, tedy pět zastavení s výtvarnými díly studen-
tů, které jsou umístěny v malebné krajině Slavičína mezi Zámec-
kým parkem a Pivečkovým lesoparkem. Trasa o délce 1,4 kilo-
metru je jednoduchá a nabízí jen jedno náročnější stoupání kaš-
tanovou alejí ke hřbitovu směrem ze Zámeckého parku. Poté se
cesta stáčí přes hřbitov až k parkovišti u kostela, kde postupně
klesá stromořadím kolem Zahradní čtvrti až k potoku Lukšínka
a dále stromořadím k Pivečkově lesoparku. Lákadlem pro děti je
i cesta, která směřuje do potoka a dá se zdolat přes malý brod.

Vydejte se na cestu Výtvarnou pěšinou a nechte se okouzlit
díly malých umělců a malebnou přírodou. (šim)

Nový kontejner na textil na Vláře
V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem o  kontejnery na  tříděný textil. 

V roce 2019 bylo vloženo do těchto kontejnerů 12,663 tun textilu, v roce 2020 to již 
bylo 19,669 tun. Rozhodli jsme se proto posílit tyto kontejnery a nově tak budete moct 
využít i nového kontejneru na textil umístěného na sídlišti Vlára (konkrétně mezi BD
čp. 343–344 a 341–342).
Připomeňme si, co do těchto kontejnerů vkládat a hlavně jak?

Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil –
záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlo-
vaných) igelitových pytlích/taškách a dále také spárované (svázané) nositelné boty.

Mějte, prosím, na paměti, že oblečení, které do kontejneru vložíte, by mělo dál pl-
nit svůj účel, pro který Vám již nevyhovuje. Rozhodně zde nevkládejte netextilní mate-
riály, plesnivé, mokré či od chemikálií zašpiněné hadry. Zaneřáděné textilie od chemi-
kálií, potravin, krve atd. odevzdávejte do sběrného dvora nebo do směsného odpadu.
Upozorňujeme občany, aby textil, který vkládají do sběrných kontejnerů, byl zaba-
len v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete, prosím na to, že s tímto texti-
lem je dále manipulováno.
Seznam stanovišť kontejnerů na textil:
parc.č. 186/3 v k.ú. Slavičín – u parkoviště na ulici Zámečnická
parc.č. 302/19 v k.ú. Slavičín – u parkoviště na ulici Dlouhá
parc.č. 4338/1 v k.ú. Nevšová – za obchodem
parc.č. 161/14 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze – u mateřské školky
parc.č.st. 32/2 v k.ú. Divnice – u hasičské zbrojnice
parc.č. 2216/4 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze – u DPS
parc.č. 623/3 v k.ú. Slavičín – mezi BD čp. 343–344 a čp. 341–342

Ing. Radka Hořáková, vedoucí odboru ŽPSM

Harmonogram svozu tříděného odpadu ve 2. pololetí:
Papír (modré pytle) 12. 7., 4. 8., 1. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.
Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. pytle) 20. 7., 17. 8., 14. 9., 25. 10., 23. 
11., 20. 12.
Bioodpad (hnědé pytle – 10  Kč/ks) 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10.,
18. 10., 1. 11., 15. 11.





Čišt ění koryta Říky 
začne o prázdninách
Na počátku července začne dlouho očeká-
váné čištění koryta Říky. Vodohospodářské 
úpravy budou probíhat po celém toku Říky 
od Hrádku po most na ulici Sedlářská. Bě-
hem několika následujících měsíců budou
odstraňovány nánosy v  korytě Říky, čímž 
se obnoví průtočná kapacita toku. Součás-
tí prací bude i oprava poškozených míst stá-
vajícího opevnění obou břehů a odstraněny 
budou také větve stromů a náletové křoviny, 
které zasahují do koryta.
Vytěžené nánosy budou dočasně ukládány 
podél břehu a posléze odvezeny na skládku.
V místě prací bude dočasně upraveno do-
pravní značení, aby byl umožněn bezpečný 
výjezd nákladních automobilů vezoucích vy-
těžené nánosy na skládku. Případná znečiš-
tění vozovky bude fi rma provádějící tyto prá-
ce průběžně odstraňovat.
Prosíme občany o trpělivost, dodržování do-
pravního značení a  zvýšenou obezřetnost 
především v  okolí cyklostezky do  Hrádku. 
Odměnou nám bude čisté, upravené koryto 
říčky procházející středem našeho města.
Ing. Radka Hořáková, vedoucí odboru ŽPSM



Město Slavičín vyhlašuje v souladu s usta-
novením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa 
sociální pracovník/pracovnice odboru
sociálních věcí Městského úřadu Slavičín
hlavní náplň práce:     
 výkon sociální práci zaměřenou na osoby, 
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
 výkon státní správy v  základním rozsa-
hu přenesené působnosti obecního úřadu 
a v rozsahu pověřeného obecního úřadu pod-
le z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochra-
ně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 výkon veřejného opatrovníka
 provádění depistáže, sociálního šetření, 
posouzení životní situace klienta
poskytování základního a odborného sociál-
ního poradenství 
 zpracování standardizovaných záznamů 
sociálního pracovníka a další dokumentace
 spolupráce s  navazujícími organizacemi 
při řešení životní situace klienta
pracovní poměr:
 na  dobu určitou (zástup za  mateřskou 
a rodičovskou dovolenou) se zkušební dobou 
3 měsíce;
 předpokládaný nástup od 01.09.2021 (lze 
upravit po vzájemné dohodě)
nabízíme:        
 stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, 
stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
 platové podmínky – 10. platová třída podle 
nařízení vlády č. č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných služ-
bách a správě, příloha č. 1
požadavky pro vznik pracovního poměru:     
 odborná způsobilost dle zákona 

č.  108/2006 Sb., o  sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů (ukončené VOŠ 
nebo VŠ vzdělání v oboru zaměřeném na so-
ciální práci nebo příbuzných oborů dle záko-
na)
 znalost fungování principů ve  veřejné 
správě
 praxe v oboru výhodou
 dobré komunikační schopnosti v  písem-
ném i mluveném projevu
 odolnost vůči stresu a psychické zátěži 
 zájem o obor
 organizační schopnosti, proaktivní přístup, 
spolehlivost
 zodpovědnost a vysoké pracovní nasaze-
ní, samostatnost, pečlivost, fl exibilita, loajalita
 ochota dále se vzdělávat
 používání a znalost práce na PC (zejm. MS 
Offi  ce MS Offi  ce – word, excel)  
 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní 
schopnost řízení referentského vozidla)
termín podávání přihlášek:

Doručením na  podatelnu města Slavičín 
– radnice, Osvobození 25, 763  21 Slavičín 
do 12.07.2021 do 12 hodin.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz.

Do loni zprovozněného Army kempu v areá-
lu bývalých kasáren se začali první návštěvníci
hlásit již brzy zjara, a to navzdory letošnímu ne-
zvykle chladnému a proměnlivému počasí. Na-
hrávala tomu protiepidemická opatření, kvůli
kterým nefungovaly hotely, penziony a podob-
ná zařízení, a tradičním kempům ještě nezača-
la sezona. Army kemp není klasický kemp se
zázemím. Funguje prostřednictvím platformy
bezKempu, která nabízí lokality pro milovníky
nenáročného kempování, jako jsou např. zahra-
dy, louky, areály fi rem atp. 

Army kemp vstoupil do druhé sezony
Krásné prostředí Army kempu, sociální za-

řízení, elektrická přípojka a oplocený pozemek 
poskytuje prostor nejen pro stanování, ale také
pro obytné vozy a karavany.

Na  www.bezKempu.cz získal Army kemp 
Slavičín při hodnocení návštěvníků 97 % a při-
pojeno je i  mnoho milých a  pochvalných ko-
mentářů. Tamtéž získá zájemce více informa-
cí nejen o slavičínském Army kempu, ale také
může provést rezervaci termínu ubytování 
a posléze i platbu.

Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín

Programy primární prevence rizikového cho-
vání, které realizujeme na  16 školských zaří-
zeních, jsme z  důvodu jejich uzavření museli
omezit. Věříme, že postupně se i prevence zno-
vu začlení do školních vzdělávacích programů
a budeme pokračovat v dlouhodobých progra-
mech pro třídní kolektivy.

Pokud se týká činnosti nízkoprahového klu-
bu, tato služba svoji činnost nepřerušila, i když
dočasně byla kapacitně co do počtu uživatelů
omezena. Po celou dobu jsme se snažili rea-
govat na  vývoj situace, zajišťovat službu tak,
aby korespondovala s  řadou vládních opatře-
ní a pomáhali jsme našim uživatelům nacházet
cestu v této složité situaci.

V  odpoledních hodinách v  nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež (NZDM) pracujeme
s dětmi a dospívající mládeží od 7 do 15  let.
Vhodná náplň NZDM je podnětem pro jejich
volný čas a orientaci v životě.

Důvodů, proč tato sociální služba může být
pro cílovou skupinu důležitá a zajímavá, je ně-
kolik. Nízkoprahovost pro uživatele znamená
– bezplatnost, možnost anonymity, volbu pří-
chodu či odchodu, možnost volby trávení času
v klubu. Poskytovaná služba nabízí základní po-
radenství, tj. informace a praktické rady v růz-
ných oblastech života dětí a dospívajících, ak-
tivity výchovné, vzdělávací a  aktivizační, po-
moc s  přípravou do  školy, klubové programy

zaměřené na prevenci rizikových projevů cho-
vání z oblasti primární a sekundární prevence,
rozvojové a tvořivé činnosti zaměřené na osob-
nostní rozvoj atd. Klub  disponuje dostateč-
ným množstvím volnočasových aktivit – stolní 
a společenské hry, stolní tenis, carrom, shut the
box, šipky, vzdušný hockey, fotbálek, wifi , x box,
karaoke, přístup na PC, připojení wifi …

Zájemce o službu dostane základní informa-
ce o  tom, jak to v klubu chodí, a má dostatek
času se rozhodnout, zda ji bude využívat. Po-
kud splňuje cílovou skupinu a souhlasí s pravi-
dly klubu, začíná být uživatelem s  intenzivněj-
ším působením pracovníků. V  zařízení pracu-
je tým kvalifi kovaných pracovníků, kteří pracu-
jí s uživateli služby, umí je vyslechnout, nabíd-
nout jim podporu a podpořit je v životě. Služ-
ba je poskytována diskrétně. Na pracovníky se 
mohou také obracet rodiče po předchozí tele-
fonické nebo emailové domluvě a  je možnost
mimo otevírací dobu pro uživatele domluvit ná-
vštěvu zařízení, seznámit se celkově s prostře-
dím klubu.

Svoji činnost nebudeme omezovat ani
v  letních prázdninových měsících v  červenci
a v srpnu.

Co na  závěr vzkázat případným zájem-
cům o službu? „Nevíš, co dělat, zkus to změ-
nit a přijď se podívat do klubu, Tvoje návštěva
je nezávazná.“ 

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková, vedoucí služby

Realizujeme:
 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
pro cílovou skupinu 7-15 let (NZDM)
 specifi cké programy primární prevence 
rizikového chování
Jsme:
Registrovanou sociální službou na  provoz 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Držitelem „Certifi kátu odborné způsobilosti
na programy specifi cké primární prevence 
poskytované v rámci školní docházky“.
Kontakt: R-Ego z. s., nám. Mezi Šenky 
19,763 21 Slavičín, tel: 577 341 446, mob: 
732  713  014, email: pc.r-ego@tiscali.cz, 
web: www.r-ego.cz

Pandemie koronaviru zasáhla do života každého 
z nás. Ovlivnila i činnost našeho zařízení. 
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Ve Slavičíně otevře nová lékárna v přízemí polikliniky

Akce pro děti v Pivečkově lesoparku
Velice nás těší, že se vám líbila naše veliko-

noční akce pro děti hledání velikonočního vajíč-
ka, která byla připravená v Pivečkově lesopar-
ku. Děti měly za úkol hledat schované zajíčko-
vo velikonoční vajíčko. Všem dětem se to nako-
nec podařilo. Celkem si vyzvedlo u nás odmě-
nu kolem 70 dětí.

Nyní je pro děti připravena v  lesoparku Pta-
čí stezka, kde se dozvíte něco o našich ptácích. 
A kdo bude mít s sebou mobil se čtečkou QR 
kódů, tak si může poslechnout i přímo na mís-
tě, jak který ptáček zpívá. Ptačí stezku si může-
te projít až do konce prázdnin. 

Snoezelen – multismyslové centrum budeme 
otvírat i ve Slavičíně

Jednou ze žhavých novinek našeho centra je 
i to, že nově připravujeme multismyslové cent-
rum Snoezelen. Jedná se o speciálně uprave-
nou místnost, která budou sloužit všem gene-
racím od dětí až po seniory. Navázali jsme také
spolupráci i se speciální pedagožkou, která se 
bude věnovat dětem s  různým druhem posti-
žení a  dětem s ADHD. Předběžné otevření je 
v září. Podrobnější informace o Snoezelen při-
pravíme do dalšího čísla zpravodaje.

Letní příměstské tábory jsou u nás letos zdar-
ma

Díky dotaci z MŠMT Letní kempy 2021 jsou 
u nás letošní prázdniny příměstské tábory pro 
děti 1.–9. třídy ZŠ zdarma. V  nabídce máme 
celkem 8 druhů příměstských táborů, které pro-
bíhají ve Slavičíně, na Petrůvce a v Rokytnici.

Na nabídku táborů a volných kapacitách kaž-
dého tábora se podívejte na web www.mcsla-
vicin.cz.

Mini-školka
Po  uvolnění jsme zase mohli opět rozjet 

naši Mini-školku pro děti. Jedná se o dopoled-
ní program pro děti od 2 let, které ještě nechodí 
do MŠ. Program je organizačně podobný jako 
v mateřské školce.

Děti se tu učí zvládat dopolední aktivity bez 
maminky. O děti pečují dvě osoby s patřičným 
vzděláním, každá má maximálně na  starosti

4–5 dětí, a proto je tu atmosféra téměř rodin-
ná. Díky velkému zájmu jsme rozšířili Mini-škol-
ku až na 3 dny v týdnu, a to pondělí, středa, čtvr-
tek 9–12 hodin. Bude probíhat i o letních prázd-
ninách.

Pokud máte zájem o  návštěvu Mini-školky, 
kontaktujte nás na email: herna@mcslavicin.cz

Podpora centra a našich aktivit 
I  naše centrum mu-

selo být kvůli pandemii 
několik měsíců zavřené. 
Ale nezalekli jsme se 
a  některé aktivity jsme 
převedli do  online pro-
gramů. Tak například 

probíhalo i  poradenství, besedy a  workshopy 
pro rodiče. Ty probíhaly díky projektu Nepose-
dí celá rodina 2021 zdarma. Tento projekt si 
však žádá i dofi nancování z  jiných zdrojů, kte-
rým bylo právě setkávání v naší herně. 

Co nás tedy zasáhlo nejvíce? Byl to výpadek 
příjmu z provozu herny pro rodiče a stálá nut-
ná platba provozních nákladů za naše prostory 

– hlavně energií. Ty nám teď chybí a jsou to ne-
malé částky. Jen pro informaci energie na naše
prostory činí ročně 112 000 Kč a to máme ještě
i další položky k dofi nancování.

Budeme rádi za každou podporu a návštěvu
naší herny.  Můžete naši neziskovou organiza-
ci podpořit i přes portál darujeme.cz a přispět 
nám na provozní náklady. 

Z důvodu konání příměstských táborů v na-
šem centru o letních prázdninách bude změně-
na i otevírací doba herny. Letní otevírací dobu
herny naleznete na webu.

Mgr. Simona Goňová, ředitelka RMC

Vážení spoluobčané, už rok bojujeme všichni 
s onemocněním covid-19. Před naší lékárnou 
se tvořily fronty kvůli epidemiologickým opat-
řením, a proto bych Vám chtěla poděkovat za 
trpělivost. Ujišťuji Vás, že to bylo a je těžké pro 
obě strany. Všichni doufáme, že to zvládneme. 
Každá pandemie s sebou přináší jak to zlé, tak
i dobré, a proto Vám chci s radostí oznámit, že 
i ty dlouhé fronty přinesly něco příznivého. Ve 
fi rmě BTC TRADE, která provozuje naši lékár-
nu Dahlia, kvůli frontám uzrálo již vloni rozhod-
nutí o otevření lékárny druhé, a to na místě vý-
dejny zdravotnických potřeb v přízemí polikli-
niky. Nová lékárna otevře o prázdninách. Přes-
ný termín zatím nevíme, jednáme s potřebný-
mi úřady.

Rodinné a mateřské centrum Slavičín

Příměstský tábor pro předškoláky
LEGO DUPLO poznáváme emoce
Termín: 19. – 23. 7. 2021
Čas: 8 – 15 h
Věk: 3 – 6 let
Vedoucí: Dana Saňáková
Cena: 1 350 Kč (v ceně je zahrnuto: snída-
ně, teplý oběd, odpolední svačina, pitný re-
žim, lektorné)
Přihlášení online:
Facebook Rodinné a mateřské centrum Sla-
vičín / www.mcslavicin.cz

Umístěním lékárny přímo do budovy polikli-
niky se zkrátí trasa lékař – lék, což pro Vás, dou-
fáme, bude komfortnější. Naše základna, tedy
lékárna Dahlia na náměstí Mezi Šenky, však zů-
stává a bude se těšit na Vaši přízeň stejně jako
nově otevírané prostory pod poliklinikou. Jistě
Vám však vytane na mysl otázka, co bude s vý-
dejnou zdravotnických potřeb? Mohu Vás ujis-
tit, že i v tomto směru se rýsuje řešení, které je
zatím v jednání, ale ani o tuto službu nepřijdete.
Vše se zavčas dozvíte.

Závěrem mi dovolte poděkovat za věrnost,
jakou našemu zdravotnickému zařízení proje-
vujete.

Velmi si toho vážíme.
Mgr. Marie Zemčíková



ZŠ Vlára
V Ekoškole se žížalami 

Jako téma projektového dne ve školní dru-
žině jsme si vybrali vermikompostování. Kom-
postování, včetně toho žížalího, se dětem může 
zdát nudné a nezáživné, ale díky vedení Bc. Pe-
try Ponczové jsme si ho mohli prožít především 
výtvarně. Využili jsme k  tomu nádherné pro-
středí školní zahrady, které bylo pro tuto práci
jako stvořené.

Kompostování je založeno na vrstvení. To se 
v našem případě odrazilo v malování akvarelo-
vými barvami, kde děti zaznamenávaly vrstvy 
žížalích cestiček a pozorovaly vzájemné zapíje-
ní barev i vrstvení do nových odstínů. Žížalí „blu-
diště” byla inspirována dílem vizuálního umělce 
Vladimíra Kokoliy.

Druhý výtvarný úkol byl zaměřen na zobra-
zení samotného kompostu, kdy děti recyklova-
ly obaly od potravin a vrstvily je do barevných 
koláží.

Velkým nadšencem vermikompostování je
slavičínský farář Marián, který nám zapůjčil ží-
žaly. I když nemohl mezi nás osobně přijít, pře-
dal nám důležité rady a své zkušenosti s tímto
způsobem kompostování. I díky tomu jsme si
mohli založit svůj vermikompostér, o který se
budeme starat.

Naše škola je zapojena do  mezinárodního
programu EKOŠKOLA, tímto projektem jsme
tak měli možnost mimo jiné zvýšit informova-
nost žáků o ekologickém nakládání s bioodpa-
dy.

Mgr. Marcela Šmotková

Školička pro budoucí prvňáčky
Na naší škole jsou pravidelně v každém škol-

ním roce připraveny tři předškoličky pro budou-
cí prvňáky. Vzhledem k situaci letošního škol-
ního roku nebylo možné realizovat tuto aktivi-
tu v plné míře. Díky tomu, že jsme se však moh-
li v květnu vrátit do školních lavic, jsme se roz-
hodli uskutečnit alespoň jedno setkání, aby
si děti vyzkoušely školní lavice, práci v  hodi-
ně a setkaly se svou třídní učitelkou ještě před
prázdninami. Vzájemně jsme se tak měli mož-
nost poznat, děti si prohlédly svoji budoucí šat-
nu a také už ví, kde je jejich třída.

Tématem celého setkání byla beruška, kte-
rá přináší štěstí. Věříme, že nám přinese štěstí 
v novém školním roce. Na začátku jsme si za-

zpívali a  zatančili. Následoval uvolňovací cvik
s  básničkou, který je velmi důležitý pro ruku
a správné psaní. Připomněli jsme si správné dr-
žení tužky a každý žák si vyzkoušel psaní na in-
teraktivní tabuli. Zjišťování počátečních a kon-
cových hlásek ve  slovech i  vytleskávání sla-
bik zvládly děti bez problémů. Následovalo po-
znávání správného počtu a přiřazování k čísli-
ci a přikládání teček na berušku.  Na závěr si
vyzkoušely stříhání a  lepení. Na  konci hodiny 
si děti odnesly vytvořený výkres a překvapení,
které pro ně připravily vychovatelky z naší škol-
ní družiny.

Všem dětem se ve škole moc líbilo. Po prázd-
ninách se společně uvidíme ve  školních lavi-
cích. Na nové prvňáčky se těší jejich budoucí 
paní učitelky Mgr. Hana Strnadová, Mgr. Darja 
Konečná a Mgr. Šárka Končická.

Mgr.  Šárka Končická

Provoz školní jídelny ZŠ Vlára
Od  1. července zahajuje provoz školní jí-
delna i pro cizí strávníky. S výjimkou dvou
týdnů od 26. 7. – 6. 8. 2021 bude jídelna 
v provozu po celé prázdniny. Pro stravová-
ní cizích strávníků bude vymezena doba od 
11.00 do 12.00. Dotazy a bližší informace
paní Hrabinová tel. 733 133 458.

S  koncem školního roku nastává táborová 
sezona, ale DDM Slavičín již také chystá nabíd-
ku kroužků a  kurzů na  školní rok 2021/2022. 
Můžu pouze prozradit, že se opět připravují ně-
jaké novinky. Nabídku i online přihlášky nalez-
nete v  měsíci srpnu na  webových stránkách 
DDM Slavičín.

Děkujeme všem účastníkům našich aktivit,
dětem i rodičům, že s námi přečkali další škol-
ní rok, který byl výrazně jiný, než na  jaké jsme
zvyklí. Dětem za  trpělivost, rodičům za  dů-
věru a vedoucím za výbornou práci v nestan-
dardních podmínkách. Další setkání nás čeká
na táborech, které jsou z většiny plně obsazeny.
Součástí příprav táborů je i setkání s vedoucími
a instruktory, které proběhlo, při němž nechybě-
lo také vzpomínání na tábory z minulých let. Po-
dělili jsme se o příběhy dětí, které nás na tábo-
rech pobavily, ale i překvapily, vyměňovali jsme
si zkušenosti, bavili se o hygienických opatře-
ních a jak vše zvládnout, abychom tábor přeži-
li všichni ve zdraví, děti i dospělí. První červno-
vý den slaví naše děti svátek a my jsme rádi, že
nám bylo umožněno tento svátek oslavit jak ji-
nak než s dětmi. Zavítaly k nám děti z MŠ Malé
Pole, aby soutěžemi, disciplínami, ale také tvo-
řivou dílničkou mohly tento svátek oslavit. A ko-
nečně i naše nově vybudovaná zahrada ožila,
po  rozvolnění v ní probíhaly zájmové kroužky
a záhonky v zahradě mohly děti z kroužku Va-

Zprávičky z Domečku pro děti

ření osázet. Vše je připraveno k bohaté táboro-
vé činnosti.

S  radostí jsme pro děti připravili program
a plní optimismu se budeme těšit také v novém
školním roce opět při našich volnočasových ak-
tivitách.

Všem dětem i  dospělým držíme palce, ať
jste po prázdninách bohatší o spoustu zážitků
a zdraví.

Za celý Domeček přeji všem krásné prázdni-
ny a dovolenou

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín
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Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

Studenti GJP Slavičín pozorovali částečné 
zatmění Slunce

Studenti GJP Slavičín v rámci svých pravidel-
ných astronomických aktivit pozorovali a doku-
mentovali 10. června 2021 částečné zatmění 
Slunce. Pozorování proběhlo v  těsné blízkosti 
školy za účasti nejen žáků gymnázia, ale i dal-
ších zájemců z  řad veřejnosti. Tento úkaz byl 
žáky pomocí astronomické techniky pozorován
a fotografován na třech různých stanovištích.

Informace o  astronomických aktivitách 
na GJP najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.
cz. Mgr. Ivo Rohlena

Vedení školy děkuje celému „Astrotý-
mu” za propagaci školy, zejména učiteli panu 
Mgr. Ivo Rohlenovi, který svým osobním příkla-
dem a nadšením žáky vede k těmto aktivitám.

Stezkou válečných hrdinů 
Dne 2. června 2021 se vypravila naše třída

kvarta spolu s  vyučující dějepisu Mgr.  Marií 
Hrabinovou a průvodkyněmi z městské knihov-

ny Mgr. Gabrielou Klabačkovou, vedoucí měst-
ské knihovny, a Věrou Urbanovou na naučnou
vycházku. První zastávkou byly památníky obě-
tem 1. a 2. sv. války v Hrádku. Následovala pro-
hlídka pamětních desek letců RAF, účastní-
ka protifašistického odboje a židovské rodiny.
Na každém z pietních míst jsme vyplňovali kví-
zové otázky a  poslouchali vyprávění Gabriely
Klabačkové, která také přidala osobní vzpomín-
ku na  plk.  Josefa Stehlíka. Naučná procház-
ka končila na hřbitově, kde jsme zapálili svíčku
u památníku amerických letců.

Jsme rádi, že jsme si zábavnou formou při-
pomněli hrdinství našich občanů, na které mů-
žeme být právem hrdí. 

Eliška Marková

SOUTĚŽE:
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského fi ná-

le Kvízu Plus a setkání s paní radní Ing. Mgr. Zu-
zanou Fišerovou, Ph.D., zodpovědnou za oblast
kultury a školství proběhlo na Krajském úřadě
ve Zlíně, kde si naši žáci Johana Bilová z primy
a Dominik Rajník z IT-2 převzali své ceny i diplo-
my za výborné umístění v soutěži. 

Biologická olympiáda
Michal Kailer (kvinta) se stal úspěšným řeši-

telem krajského kola BiO kategorie B, kde vybo-
joval 3. místo.

Jan Červenka (sekunda) obsadil 4. místo
v krajském kole BiO kategorie D, které vybojo-
val v konkurenci dalších 42 soutěžících.
Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti

Jan Droščák (septima) obsadil  krásné
2. místo v krajském kole SOČ v oboru biologie.

Krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie D
Jakub Červeňan (kvinta) získal 2. místo, když

dosáhl stejný počet bodů i  modifi kovaných
bodů jako vítězný řešitel, v  jehož případě pod-
le organizačního řádu rozhodlo o vítězství da-
tum narození.

Kristýna Bělušová (kvinta) obsadila 6. místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme 

za  vynikající reprezentaci školy, rovněž jejich 
pedagogům za náročnou přípravu.

Poděkování 
Děkujeme fi rmě TVD – Technická výro-

ba, a.s., za  sponzorský dar – popisovací ta-
bule do odborné učebny pro žáky oboru elek-
trikář. Vážíme si spolupráce, která byla v letoš-
ním školním roce prohloubena uzavřením spo-
lečného partnerství a  zapojením školy i fi rmy
do projektu Kompetence 4.0 – mapování bu-
doucích kompetencí na trhu práce a bude po-
kračovat i v příštím školním roce.

Prázdninové přání
Milí žáci, rodiče a kolegové,
přeji Vám báječné a  sluncem „provoněné“

prázdniny, které jsou časem odpočinku, načer-
pání nových sil a energie, nových zážitků i se-
tkání se zajímavými lidmi. Vypněte na čas své
počítače a mobily a zkuste trávit čas sportem,
četbou nebo jenom povídáním si s kamarády,
s rodinou. Užijte si prázdnin dle svých přání, ať
se v září vrátíte do školy šťastní, spokojení, ale
hlavně zdraví. 

Děkuji také rodičům za  důvěru, celoroční 
podporu i to, jak zvládli se svými dětmi distanč-
ní výuku a pomohli jim překonat složité období.
Prázdniny si všichni opravdu zasloužíte. I Vám
tedy přeji krásnou dovolenou. Svým kolegům
moc děkuji za odvedenou celoroční práci a pře-
ji chvíle klidu, odpočinku a pohody.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Yoga studio ZEN
LETNÍ ROZVRH:
Pondělí: Terapeutická jóga pro záda s Kat-
kou Valtovou (18:30-19:45)
Úterý: Jóga-matky cvičí s Klárou Valčíkovou
(9:30-10:30)
Středa: Hatha fl ow jóga (17:00-18:00) a Ha-
tha jóga s Klárou Valčíkovou (18:30-19:30)
Čtvrtek: Ranní Pozdrav slunci (06:45-07:45)
Nadcházející workshopy:
3.7. (15:00-17:00) – Jóga, detox, trávení 
s Kateřinou Hlavičkovou
17.7. (09:00-11:30) – Vinyasa fl ow BASICS 
s Pavlou Vanduchovou
Více informací a online rezervace na
www.yogastudiozen.cz

Poděkování Velké poděkování pa-
tří paním učitelkám Slávce STRUHAŘOVÉ
a  Sáře VÍTKOVÉ za  krásný přístup, oběta-
vost, ochotu a  přípravu mého syna Přemeč-
ka do 1. třídy. Vážím si Vaší lidskosti a práce. 
S láskou a poděkováním Andrea Kotásková
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Vzpomínáme

Dne 24. července 2021 
si připomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí pana Františka ŽERAVČÍKA

ýý

z Divnic. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 7. července 2021 uplyne 1 rok, 
kdy nás opustila milovaná dcera, 

sestra, přítelkyně, vnučka, 
paní Ing. Kateřina PÍCHOVÁ

p y
. 

Vzpomínáme s láskou. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte, prosím, s námi.

Dne 31. července 2021 uplyne
1. smutný rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil

pan Oldřich RYŠKA
y y

 z Divnic.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera a synové s rodinami. Kdo jste ho 

znali, vzpomeňte s námi.

Dne 8. června 2021 jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí pana 

Vincence DVORSKÉHO
ý

. S láskou
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 27. července 2021 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana 

Františka GOTTFRIEDA z Petrůvky. 
S láskou a úctou vzpomínají 

děti s rodinami.

Dne 4. července 2021 by se dožil 45 let
pan Ivan JANČEK ze Slavičína. Kdo jsteK

ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou
a úctou vzpomínají rodiče, sestry Iveta, 

Lenka a bratr Vojtěch s rodinami.

Dne 23. července 2021 by se dožil 90 let 
pan Ing. Josef ČECH a dne 21. června 
2021 uplynulo 11 let od jeho úmrtí. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Synové 

Pavel a Josef s rodinami.

Dne 20. července 2021 si připomeneme 
10. smutné výročí paní 

Vlasty MIKLÁNKOVÉ
ýý
. S láskou a úctou

vzpomínají syn Jenda s partnerkou 
Božkou. Nikdy nezapomeneme.

Dne 30. července 2021 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava MASAŘE
ý

 ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka

a dcery s rodinami.

Jdi s tím, kdo Tě má rád…
Spolu ruku v ruce již 50 let. 

V červenci oslaví významné životní 
jubileum manželé PROCHÁZKOVI

ý
. 

Do dalších společných let hodně porozu-
mění, lásky, optimismu a pohody 

přejí dcery s rodinami.

NAROZENÍ – KVĚTEN
Kamil Tlušťák a Zuzana Štěpančíková –
dcera Marie
Broněk a Pavla Brysonovi – syn Oliver
Libor a Pavla Kadlčkovi – dcera Zuzana
Bedřich a Zdenka Kročilovi – dcera Na-
tálie
Tomáš a Lucie Strnadovi – dcera Ester 
a syn Tobiáš
Martin a Klára Sukaných – syn Josef

SŇATKY – KVĚTEN
Jan Julínek a Aneta Bačíková
Martin Slovák a Jana Kalabusová
Adam Kratochvil a Dana Mazurková
Vojtěch Fusek a Aneta Černíková
Pavel Štěpán a Aneta Borová
Petr Šafařík a Monika Žaludová

ÚMRTÍ
5. 5. 2021 Jarmila Kůdelová, 68 let, 

  Slavičín
7. 5. 2021 Dana Sukaná, 71 let, 

  Kochavec
8. 5. 2021 Miloslava Kotulánová, 

  69 let, Slavičín
18. 5. 2021 Ludmila Orsáková, 81 let, 

  Rokytnice
19. 5. 2021 Alois Pinďák, 75 let, Hrádek
21. 5. 2021 Jana Štěpančíková, 60 let, 

  Slavičín
23. 5. 2021 Oldřich Petr, 86 let, Slavičín

Společenská kronika

Dne 2. července 2021 
se dožívá 90 let pan

Emil STRÁŽNICKÝ z Divnic.
Do dalších let hodně zdraví, 

spokojenosti a radosti z každodenních
maličkostí přejí synové s rodinami.

Blahopřání

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Markéta Manová neordinuje ve dnech 1. 7. – 10. 7. 2021.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.
MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje ve dnech 12. 7. – 23. 7. 2021.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
MUDr. Marie Častulíková neordinuje ve dnech 26. 7. – 8. 8. 2021.
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 26. 7. – 8. 8. 2021.
Zastupuje MUDr. Roman Überall. 
MUDr. Jiří Henčl neordinuje ve dnech 26. 7. – 8. 8. 2021.
Akutní stavy ošetří v KNTB ve Zlíně.

 Zdravotnické zařízení ve Slavičíně přijme uklízečku na zkrácený pra-
covní úvazek. Tel. 604 200 620
 Rea obchod – hračky, vlna příze - na hotelu Slavičan zve k nákupům: 
didaktických hraček pro mimina a batolata k  rozvíjení motoriky pro hry
do vody
bazény a bazénky, lehátka, čluny, plovací kruhy (pro batolata), výběr pla-
veckých brýlí pro děti i dospělé, výběr přízí pro batolata/dospělé – jaro/léto
 Hledáme prodavačku do dárkového zboží v Luhačovicích. Jen brigád-
ně. Informace na tel. 739 228 577.
 R&D klub ve Slavičíně přijme do pracovního poměru ženu na pozici
provozní klubu a masérka. Tel. 604 200 620

Senior taxi - volná pracovní pozice
Do našeho týmu přijmeme řidičku/řidiče na pozici Senior taxi.
Jedná se o práci na HPP, bližší informace rádi poskytneme 
na tel.: 777 320 957 nebo pište na info@smslavicin.cz
Služby města Slavičína s.r.o.
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Letecký den objektivem M. Mikšíka a T. Jančaříka
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Fara je sídlem farnosti – úřadem a zároveň
i obydlím faráře, který je pověřen správou far-
nosti. Historicky se jednalo o významnou insti-
tuci. Faráři patřící ve středověku a v novověku 
k nejvzdělanější vrstvě obyvatel ovládající glo-
bální dorozumívací jazyk doby – latinu, vedli
a dodnes vedou kroniky a matriky pokřtěných
(narozených), oddaných a zemřelých. Za mno-
hé historické prameny tak dnes vděčíme kně-
žím. Důležitost fary pro obyvatele obce proto 
vnímejme i v kontextu těchto informací.

Dalo by se očekávat, že významu budovy 
odpovídalo také její vybavení a honosnost. Ne 
vždy tomu tak ale bylo. Dějiny slavičínské fary
jsou dějinami zmaru i  vzepětí, historií často 
psanou chudobou a ohněm. Mnohé informa-
ce sesbírali a uspořádali Viktor Švihálek, Dra-
homír Brzobohatý a Miroslav Kadlec ve spolu-
práci s Bohumírem Zapletalem, který byl fará-

Slavičínská fara několikrát lehla popelem
řem ve Slavičíně od  roku 1980 do  roku 2003.
Připomeňme tedy jen ty nejpodstatnější mo-
menty spjaté s historií budovy fary a  farního
hospodářství.

Kostel je poprvé připomínán v (na svou dobu
ojediněle popisné) biskupské listině Bruna ze
Schaenburku z roku 1256. První zmínku o faře
ale datujeme až k roku 1403. K roku 1597 pra-
meny uvádějí, že byla zahájena stavba nové
farní budovy, která ale byla spolu s kostelem
a celým Slavičínem pohlcena plameny při ta-
tarských vpádech v  roce 1663. Fara byla vy-
pálena ještě v  roce 1773 při nájezdech Kuru-
ců. V té době se jednalo o starou dřevěnou bu-
dovu. Na podzim téhož roku byla vybudována
nová farní budova, tentokrát již z lámaného ka-
mene a hliněné malty. Již v roce 1746 byl ale
pro nehostinnost a  vlhkost farní budovy po-
staven při faře dřevěný domek, a  to na vlast-

ní náklady kněze, který ji s podlomeným zdra-
vím obýval. Fara samotná již nebyla obyvatel-
ná. V roce 1807 byl stav farní budovy již velmi
špatný. Administrátor farnosti František Brand
popisuje budovu se shnilými a  červotočivými
okenními rámy, propadajícím se stropem po-
depřeným dřevěnými vzpěrami a  chatrným
komínem hrozícím požárem. O  mnoho lépe
na tom nebyl ani dřevěný domek ve dvoře slou-
žící kaplanům. Dírami ve stěnách dle záznamů
dokonce prolézali psi a kočky, a byl tedy zbou-
rán. Chlév pro čtyři koně byl postaven ze „špat-
né cihly“ a dvůr uzavírající stodola byla ve velmi
chatrném stavu. Farní budova byla kryta dře-
věným šindelem, hospodářské budovy slamě-
ným doškem.

Z dochované sady plánů je patrné, že nej-
později od roku 1813 byla plánována přestav-
ba farní budovy. Skupina šesti půdorysných
plánů, z nichž některé jsou doplněny řezy stav-
bou, byla dle podpisu na  plánech zhotovena
arcibiskupským architektem Janem Sarkan-
drem Thalherem a jeho synem Karlem Thalhe-
rem. Z roku 1813 a z pera stejného autora po-
chází mimo jiné i  nejstarší dochovaný půdo-
rysný plán slavičínského kostela zhotovený
za účelem zaklenutí hlavní lodi.

Přípravy výstavby nové farní budovy znač-
ně urychlil požár, který 28. prosince 1821 zni-
čil faru i okolní budovy farního hospodářství.

Na sbírce dochovaných plánů, jejichž kopie
jsou uloženy v depozitáři slavičínského muzea,
je dobře patrný vývoj návrhu. Zprvu se počíta-
lo pouze s lokálními zásahy při zachování vět-
šiny zdí tehdejší přízemní budovy, aby, zřejmě
i následkem požáru, byla nakonec v roce 1827
postavena nová patrová a podsklepená budo-
va, která byla po svém dokončení údajně nej-
lepší farou diecéze.

Dne 27. září 1827 vypuknul ve Slavičíně vel-
ký požár, při němž ve  Slavičíně a  v  Mladoti-
cích shořelo 107 domů a 55 stodol včetně fary
a hospodářských budov. Zničené farní budo-
vy byly do roku opět vystavěny. Jejich poloha
je již zachycena na mapách stabilního katast-
ru z téhož roku.

Jednalo se patrně spíše o  provizorium,
o  čemž svědčí plány z  roku 1852 zhotovené
za  účelem výstavby nových hospodářských
budov. Ty byly dle těchto plánů částečně po-
staveny a na farním dvoře je najdeme dodnes.

Navzdory některým jejich pozdějším necit-
livým úpravám, jako je např. vestavba šatny
obuvního podniku do farní stodoly v době so-
cialismu, si dochovaly svůj původníí klasicist-
ní výraz, který však několikrát přestavovaná
budova fary s  každou další úpravou postup-
ně ztrácela. Ohromným úsilím několika ge-
nerací dobrovolníků byly především od  roku
1972 do nedávné doby postupně nahrazovány
její jednotlivé konstrukce (vnější omítky, stro-
py, vnitřní omítky, okna, podlahy, střecha a ko-
míny). Stavba tak byla v posledním desetiletí 
přizpůsobena současným požadavkům, aby
sloužila nejen knězi, ale i celému farnímu spo-
lečenství.     

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Karel Humpola
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Narodil se 16. června 1938 v Netčicích. Dět-
ství prožil v  Těsnovicích, dnes místní část 
Kroměříže. V  roce 1946 se s  rodiči přestě-
hoval do Zlína. V  letech 1953–1957 studoval 
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uher-
ském Hradišti. Po  ukončení školy nastoupil
jako výtvarník do  tehdejšího Divadla pracují-
cích v Gottwaldově.

Zde tvořil divadelní programy a plakáty a byl
také autorem scénických výprav. Vedle práce
pro divadlo grafi cky upravoval městský kultur-
ní zpravodaj, pro Muzeum jihovýchodní Mo-
ravy navrhoval různé propagační tiskoviny. 
Plodná byla i spolupráce s Filharmonií pracu-
jících Gottwaldov (dnes Filharmonie Bohusla-
va Martinů). Pro Pragokoncert vytvářel plaká-
ty hudebních festivalů Talentinum, Intertalent 
a Pražské jaro. 

V roce 1992, po pětatřiceti letech, z divadla 
odešel na „tzv. volnou nohu“, aby se mohl více
věnovat malbě, kresbě, ilustraci, volné i užité 
grafi ce a  fotografi i. Jeho inspirací byl venkov
a divadlo, častá témata milenci a klauni.

V 80. letech minulého století našel své do-
sud největší téma: stromy. Odcházel do  lesů, 
kde našel klid a  inspiraci pro svou další tvor-
bu. Vytvořil řadu grafi ckých cyklů a  ilustroval

básnické sbírky pro nakladatelství Blok, Odeon 
a Československý spisovatel.

První samostatnou výstavu měl ve  Zlí-
ně v  roce 1968. Následovalo pak dalších asi 
sedmdesát autorských výstav např. v  Pra-
ze, Brně, Olomouci, Kroměříži, Hodoníně, 
Uherském Hradišti, ale i na gymnáziu Jana Pi-
večky ve Slavičíně v  roce 1999. Zúčastnil se 
více jak stovky kolektivních výstav u nás i v za-
hraničí (Lublaň, Vídeň, Lisabon, Porto a další). 

Za svou tvorbu získal Josef Ruszelák několik 
ocenění, mimo jiné stříbrnou medaili 2. trienále 
grafi ky Praha GRAPHIC 94 nebo cenu Grafi ka 
roku Praha v roce 2015. Za celoživotní výtvar-
nou a ediční činnost a rozsáhlé kulturní aktivi-
ty byl oceněn v roce 2017 Cenou města Zlína.

Je členem Sdružení Q Brno, Unie výtvarných 
umělců, Sdružení českých grafi ků „František 
Kupka“.

Jeho obrazy a grafi ky jsou zastoupeny v ga-
leriích ve Zlíně, Brně, Ostravě a také jsou sou-
částí interiéru mnohých veřejných institucí. 
Po dlouhá léta zdobila grafi cká díla i prostory 
Městského úřadu a hotelu ve Slavičíně.

Jeho výrazným počinem je taktéž vydání au-
torské knihy Život je za dveřmi (2017). Je to ob-
sáhlá monografi e přibližující život a dílo uměl-
ce, doplněná četnými reprodukcemi vlastní 
tvorby a množstvím fotografi í.   Josef Floreš

Město Slavičín Vás zve na výstavu
Josef Ruszelák Grafi ka
1. 7. – 31. 8. 2021 Galerie radnice
Vernisáž 1. 7. 2021 v 17:00 hod.
Úvodní slovo: JUDr. Josef Holcman
Hudební doprovod: Hana Durďáková
Otevřeno dle provozu městského úřadu

Josef Ruszelák

červenec, srpen květen, červen, září celoročně

pondělí 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 zavřeno

úterý zavřeno zavřeno zavřeno

středa 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00

čtvrtek 13.00 – 16.00 zavřeno zavřeno

pátek 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 zavřeno

sobota 14.00 – 17.00 zavřeno zavřeno

neděle 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00

vstupné dospělí 30 Kč/děti, důchodci, ZTP 15 Kč

Pondělí – pátek 9.00 – 11.00; 13.00 – 16.00 hodin
Sobota – neděle, 5. 7. a 6. 7.
pouze služby pro turisty

10.00 – 15.00 hodin

4 Tenoři, Unique Quartet
Sólisté: Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Bragagnolo, Jan Kříž
4 Tenoři zpívají to nejlepší z českých a světových fi lmů a muzikálů. Sly-
šet ale můžete i písně Karla Svobody a hit Mně sílu dáš. Koncert na let-
ní scéně Zámeckého parku ve Slavičíně bude jedinečným zážitkem pod 
širým nebem.
Sobota 22. srpna 2021, začátek v 17 hodin
letní scéna Zámeckého parku Slavičín
Vstupenka: 300 Kč/200 Kč (děti, studenti, důchodci)
Předprodej vstupenek: Městské infocentrum Slavičín, ticketstream.cz

Sbor dobrovolných hasičů Divnice by rád touto cestou poděkoval za fi -
nanční podporu města Slavičín při pořádání Kácení máje a dětského dne, 
které proběhlo 12. června 2021 pod zámkem v Divnicích. Taktéž děkuje-
me všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří tuto akci podpořili.

Děkujeme městu Slavičín za fi nanční podporu i v době, která je tak nároč-
ná. Věříme, že se brzy uvidíme na nějaké akci pořádané naším městem.

Slavičínské cérky

Poděkování

Městské infocentrum Slavičín – provoz v červenci a srpnu

Městské muzeum Slavičín, Horní náměstí 102, Slavičín
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Město Slavičín vás zve na pořad

ONDRÁŠOVSKÉ 
PUTOVÁNÍ

sobota 7. 8. 2021, 
17 hodin letní scéna 

zámeckého parku 
vstup volný

20. výstup na Klášťov
Sobota 17. července 2021
Libovolnými stezkami můžeme vystoupat
na nejvyšší horu Vizovických vrchů Klášťov. 
Sraz turistů na vrcholu je v 10 hodin. Odbor-
ný výklad k historii Klášťova a okolí povede
historik Mgr. Tomáš Chmela a archeoložka
RNDr. PhDr. Jana Langová z Muzea jihový-
chodní Moravy ve Zlíně. Občerstvení zajiště-
no (v případě dobrého počasí táborák).
Kontakt na pořadatele: Ing. Miroslav Vítek,
KČT Vizovice, tel. 736 754 033

Zájezd na 
severní Moravu
úterý 10. 8. 2021
Odry, Fulnek, Skála Panny Marie, 
Vítkov, Hradec nad Moravicí
Předpokládaná cena zájezdu: 400 Kč
Přihlášky a více informací:
Městské infocentrum Slavičín,
tel. 737 751 874, 577 342 251

Město Slavičín Vás zve na

Posezení
s písničkou
Sobota 10. července 2021 
začátek 15 hodin
Park u městské knihovny
 vystoupení heligonkářů
 občerstvení: guláš, paštika, speciality
z udírny, více druhů piv, ochutnávka pivních 
speciálů
 turnaj v pétanque
 lukostřelba pro děti i dospělé
Vstup volný
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Před rokem 1950 se hrály šachy ve Slavičíně 
většinou jen rekreačně po hospodách a v sou-
kromí. Z  šachistů, kteří se tehdy věnovali re-
kreačně šachu, jsou to zejména: Fr. Frait, Jos.
Vrba, Al. Žárovský, Jos. Křenek, Ot. Skoupý 
a pánové Stráchotek a Orsák.

Roku 1950 přichází do  podniku Baťa, hráč 
SK Baťa Zlín Karel Kolík, který se zasloužil o vy-
tvoření prvního šachového oddílu při závod-
ním klubu SK Baťa Zlín, základní závod Slavičín
(od roku 1952 Jiskra Svit). Dalé do oddílu pat-
řili tito členové: Stanislav Pilka, Bohumil Bureš, 
Otakar Skoupý, Emil Malovaný, Fr. Frait a Josef 
Surý.

V roce 1953 se ustavuje další šachový oddíl 
TJ Spartak (později Vlárské strojírny), za který 
hráli mj.: Al. Podhájský, Jan Struhař a Karel Žuš-
ka. Obě družstva hrají ve stejné soutěži, kde si
lépe vedla Jiskra Svit. V roce 1956 se obě druž-
stva sloučila do  oddílu Spartak a  již v  násle-
dujícím roce oddíl vyhrál okresní přebor s po-
stupem do krajského přeboru. Nejlepšími hrá-
či byli: Pilka, Kolík a Bureš, který byl i  vedou-
cím oddílu. V roce 1960 oddíl sestoupil a v roce 
1963 ukončil činnost.

Obnovení oddílu TJ VS Slavičín v roce 1976 
předcházelo zahájení šachového kroužku dětí 
v  listopadu 1975, který trénoval hráč Luhačo-
vic Antonín Gergela. Družstvo A tvořili tito hrá-
či: Pilka, K. Mužík, F. Švach, F. Maryáš, Kolík, 
Al. Bařinka, Jindřich Remeš (předseda oddí-
lu), R. Tomeček, P. Barbořík, A. Bradík a pozdě-
ji Ing. Z. Kroutil, Vašíček, Tejzr (přestoupil z Boj-
kovic), Jaroslav a Bohumil Remešovi, Friedlan-
der a  Ing. Koběrský. Družstvo B tvořili žáci: V. 
Mužík, K. Veselý, J. Nádvorník, L. Kubišta, P. Du-
bina, A. Szóllós, M. Málek, M. Herec, M. Latinák, 
Z. Křenek, L. Maček, D. Meč, J. Semela a pozdě-
ji P. Koběrský. Pochopitelně ze začátku soutěží 
nebyla úroveň obou družstev dobrá. Pouze žáci 
se prosazovali v žákovských turnajích. 

Družstvo A, pak už za  pomoci nejlepších 
žáků, v roce 1979 postoupilo z nejnižší soutě-
že do Okresního přeboru I., kde se udržovalo
až do roku 1990, kdy postoupilo do Oblastního 

přeboru (později Krajská soutěž). Pak družstvo
ještě 4x sestoupilo a  zase postoupilo zpátky.
V Krajské soutěži se hrálo v letech 1990, 1992,
1996–1997, 1999–2010, 2015–2021, s nejlep-
ším výsledkem v roce 2019 na 3. místě. To, že
se áčko nikdy neprobojovalo do vyšší soutěže,
zapříčinil hlavně odliv kvalitních hráčů ze Slavi-
čína.

Kromě družstva B se v  letech 1996, 2015,
2018–2019 postavilo i  družstvo C, takže si
za Slavičín zahráli všichni jeho členové.

Od roku 1993 se změnil název oddílu na TJ
Sokol, od roku 2005 TJ Sokol ORA SV a od roku
2016 na ŠK DDM Slavičín. Oddíl byl od roku ob-
novení činnosti velmi aktivní v pořádání v růz-
ných šachových akcí. Nejvýraznější akcí byly si-
multánky v letech 1977 až 1983. Tehdy simul-
tánku s  několika desítkami místních šachis-
tů i s šachisty z širokého okolí hráli naši před-
ní reprezentanti. Nejprve to byl šachový mis-
tr z Brna František Blatný a dále naši velmist-
ři Jan Smejkal a Miroslav Filip, velmistr Ľubo-
mír Ftáčník ze Slovenska a sovětský velmistr
Salo Flohr, který hrál svého času i za Českoslo-
vensko.

Oddíl pravidelně pořádal populární vánoční 
turnaje pro celou jižní Moravu s kvalitní účas-
tí. Nejvíc hráčů 
(78) se ho zúčast-
nilo v  roce 2002. 
Od roku 2007 jsou 
vánoční turna-
je uzavřené pouze 
pro hráče ze Sla-
vičína.

Větších úspě-
chů než v  soutě-
žích družstev, za-
znamenal šachový 
oddíl v žákovských 
a  dorosteneckých 
turnajích a  v  nej-
různějších turna-
jích jednotlivců. 
S  dětmi trénova-

li oddíloví hráči od začátku vzniku bez větších
úspěchů. Obrat nastal v  roce 1975 pod vede-
ním trenéra III. třídy Antonína Gergely z Luha-
čovic. Družstvo žáků začalo hrát soutěžní par-
tie za béčko Slavičína, jak bylo uvedeno výše.

Prvním mladým hráčem, který se prosadil,
byl Vítězslav Mužík, který se už v roce 1979 stal
nejlepším hráčem Slavičína a vítězem Vánoč-
ního turnaje. Stal se i přeborníkem okresu Got-
twaldov a přeborníkem Svitu Zlín za rok 1986.
V tom roce se pak odstěhoval do jižních Čech.
Druhým mladým hráčem, který zazname-
nal výrazný úspěch, byl Pavel Dubina. Stal se
vlastně historicky nejlepším hráčem Slavičína.
Poslední zápas za Slavičín již odehrál jako host
v roce 2006. Hrával pravidelně I. ligu za ŠK Zlín
a nyní za Vlčnov. Další nadějný Marek Herec se
taky odstěhoval, stejně jako Petr Koběrský, do-
rostenecký přeborník okresu, který nyní hraje
za Staré Město.

V  roce 1983 se do Slavičína přiženil Josef 
Sviták z  Bojkovic a  začal trénovat další děti
na DDM. Přeborníky kroužku se pak postupně
stávali: Tomáš Macek 4x, Miroslav Hora, Pavel
Krůžela, David Janečka, Karel Slámečka, Mi-
chal Bezděk 2x, Pavel Otépka, Václav Vrba 4x,
Václav Pfeifer, Lukáš Řehák (hostuje ve Slavičí-
ně), Michal Boráň, Michal Janček (nyní nejlepší 
hráč Slavičína), Jiří Sviták, Ondřej Fibich (hos-
tuje ve Slavičíně), Roman Štěpánek 4x, Ondřej
Diatel 3x, Jonáš Plášek 3x (stále hraje), Ludvík
Procházka 3x (stále hraje), Tobiáš Drápala, Da-
vid Hrbáček (stále hraje), Tomáš Hofschnei-
der 2x (stále hraje), Jan Pfeifer 2x (stále hra-
je). Vedle vyjmenovaných přeborníků krouž-
ku je nutné vzpomenout stovky dalších žáků,
kteří uvedeni nejsou. V drtivé většině mladí ša-
chisté po škole ze Slavičína odcházejí. Z pře-
borníků zůstal ve Slavičíně za tu dobu jen Mi-
lan Janček, když poslední přeborníci jsou ješ-
tě studenti.

V 90. letech chodilo do kroužku až 30 dětí,
které byly nejlepší v okrese a v roce 1993 do-
konce nejlepší na jižní Moravě. Dlouhodobě se
naše děti řadily mezi nejlepší na Moravě. V pře-
boru škol byli naši žáci na 11. místě v republi-
ce. Nutno podotknout, že do kroužku chodilo
i hodně dívek.

Přeborníci šachového oddílu od svého vzni-
ku byli postupně tito hráči: Karel Kolík, Stani-

Historie šachu ve Slavičíně sahá do 50. let

Mezinárodddní nínínn velmismismismismismismisimismismiii tr tr tr trtr trrr MirMirMirMirMirMirMirrMiriiMirMi osloslosloslosllosloslosloslooslosls av avav avavav avavava FilFilFilFilFilFilFillFiFilFilFFiFiFilip ip ip ip ipp ip ip ipip ipippp řpřipřipřipřřpřpřipřipřipřp  si si si sisi sisiimulmumumulmumuumm tántántántántátáátátánntánce ce ce eece ce cec (1(19((19(19(19((1(((19((191979)79)79)79)79)79)
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slav Pilka, Bohumil Bureš, Karel Mužík 3x, Ví-
tězslav Mužík 2x, Pavel Dubina 4x, Petr Koběr-
ský, Josef Sviták 10x, Jiří Herec (bratr Marka)
4x, Pavel Otépka, Pavel Křek 9x, Karel Slámeč-
ka, Vladislav Gogela, Zdeněk Peléšek, Milan
Janček 4x, Milan Petráš.

Družstvo Slavičína sehrálo několik přátel-
ských zápasů, většinou s Bojkovicemi, a sko-
ro všechny vítězně. Úspěchy zaznamenali naši
šachisté i v turnajích jednotlivců. V bleskovém 
šachu (5 minut na  jednu partii) vyhrál krajský 
přebor Koutný, v jiném turnaji zase Sviták. V ra-
pid šachu (15 minut na partii) vyhráli: Friedlan-
dler v Městečku, Dubina ve Štítné a ve Valaš-
ských Kloboukách, Sviták v Bojkovicích a Slá-
mečka ve Valašských Kloboukách. V praktic-
kém (soutěžním) šachu (až 3 hodiny na partii) 
vyhrál Sviták Veletržní turnaj „B“ v Brně a Hlav-
ní turnaj ve Vsetíně.

Někteří hráči se věnovali i korespondenční-
mu šachu. Dva turnaje družstev odehráli žáci. 
V  turnajích jednotlivců získal 3. výkonnostní 
třídu Pilka a  Švach, 1. výkonostní třídu pak 
Jindřich Remeš. Sviták získal titul Kandidá-
ta mistra (2240 ELO) postupem do  semifi -
nále Světového poháru a  reprezentoval ČSR 
v zápase proti Francii 1995-1998, když dvěma
výhrami přispěl k  výhře našeho reprezentač-
ního družstva. Korespondenční šach byl ten-
krát výborná možnost, zahrát si i s hráči ce-
lého světa. Turnaje trvaly 2-3 roky. Po rozšíře-
ní počítačů přestal být tento druh šachů pro 
některé šachisty atraktivní. To pak hraje 
počítač, který je už lepší než člověk, proti po-
čítači.

Předsedové oddílu po  Bohumilu Burešovi 
a Jindřichu Remešovi postupně byli Ing. Zde-
něk Kroutil, Bohumil Remeš a  Josef Sviták. 
Článek pochopitelně nemůže podrobně ob-
sáhnout vše, co se v  rámci oddílu událo. Bu-
de-li se někdo chtít dozvědět více, může si za-
listovat ve dvou kronikách, které jsou uloženy 
na DDM.

V článku jsou uvedeny nejzákladnější a nej-
důležitější informace k historii šachu ve Slavi-
číně. Mimo první místa v turnajích se naši hrá-
či umísťovali v dalších turnajích na  jiných ce-
něných místech. Nejlepší žáci odcházeli studo-
vat vysoké školy a do Slavičína se již nevrace-
li. Stejný problém asi mají i  jiné sporty ve Sla-
vičíně. 

Bohatý sponzor by oddílu mohl pomoci na-
koupit nejlepší hráče v okolí, abychom se moh-
li dostat třeba do 2. ligy. Skupování hráčů ale
nikdy nebyl cíl šachového oddílu. Tím cílem je 
hlavně výchova mladých v krásné šachové hře 
a umožnit všem, kdo se chce této hře věnovat, 
aby si mohli za Slavičín zahrát a dál si zvyšovat
svou šachovou úroveň.

Bohužel nyní děti přitahuje spíš hrát na po-
čítačích, mobilech a na  internetu, kde nemu-
sí tolik přemýšlet. Šachy pro ně nejsou popu-
lárním sportem, kde by chtěly vyniknout. Při-
tom šachy mají velkou výhodu v tom, že je lze 
kombinovat i s jiným druhem sportování. Mezi
šachisty oddílu jsou mimo jiné fotbalisté, stolní 
tenisté, nohejbalista i turisté.

Josef Sviták, předseda oddílu

Úspěšný vstup do  nové sezóny zahájil ne-
všovský motokrosař Radek Macháč prvním
místem při závodě mezinárodního mistrov-
ství v Maďarsku na nejznámější trati Piliscsé-
v-Esztergom. V  kategorii Retro Open starto-
val na dvoutaktním motocyklu Honda CR 500,
kde nastoupil proti osminásobném mistru Ma-
ďarska Paitz Miklós Nándor nebo německé le-
gendě Helge Mühlig. Radek zvítězil v kvalifi kaci
a ovládl všechny rozjížďky stylem start-cíl. „Po-
řadatelé odvedli ohromný kus práce a z pěkné
trati udělali trať se světovými parametry, dlou-
hé písečné zatáčky, výjezdy, sjezdy, no prostě
jsem si to užíval,“ vzkázal po závodech Radek.
1. #58 Radek Macháč – CZE (Deryl van Hoorn
Racing)
2. #712 Paitz Miklós Nándor – HUN (Kóka Köz-
ségi SK)
3. #63 Fazakas Zoltán – HUN
(Korda Racing Kft.) red

Nevšovský motokrosař vstoupil do sezony úspěšně

Novinkou letošního roku je, že víceúče-
lové kurty u Sokolovny jsou volně přístup-
né a zájemci je mohou využívat bezplatně 
od dubna do října v čase od 8 do 20 hodin. 

Aby tento provoz probíhal bez problé-
mů a  měl svá pravidla, byl spuštěn re-
zervační systém, který zájemci o  spor-
tování naleznou na  webu města Slavičín 
www.mesto-slavicin.cz. K  rezervaci je na-
vede rovněž QR kód vyvěšený u  vstupu 
na kurty. ( jip) 

Sportování na kurtech 
u Sokolovny usnadní 
rezervační systém

Skatepark Slavičín
10:00 – 12:00 – Registrace
12:00 – 13:00 – Kvalifi kace Young blood
13:00 – 14:00 – Finále Young blood
            + Vyhlášení
14:00 – 15:00 – Kvalifi kace Street
15:00 – 16:00 – Semifi nále Street
16:00 – 16:30 – Finále Street
16:30 – 17:30 – Miniramp contest
17:30 – 18:00 – Besttrick contest
18:00 – 18:15 – Deathrace
18:30 – Vyhlášení
20:00 – Afterparty na A-Club Slavičín

Zlínská historic rally 2021 
17. 7. 2021 Slavičín 
Horní náměstí
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín

Čtvrtek 1. 7. – 3. 8. Plk. Josef Stehlík – eso 
tří front

Výstava fotografi í a dokumentů, věnovaných 
plk. Josefu Stehlíkovi u příležitosti 30. výr. jeho
úmrtí. Lze ji zhlédnout v půjčovní době knihov-
ny v knihovnické galerii. Případně je možné si 
návštěvu výstavy dohodnout po telefonu.

Červenec – srpen Knihy, které ještě potěší – 
velká darovací akce – IV. ročník 

V  uvedených měsících si mohou milovníci 
starší literatury vybírat knihy ZDARMA k dopl-
nění svých domácích knihovniček v libovolném
množství.

Jedná se o  publikace vyřazené z  knižního 
fondu, případně věnované městské knihov-
ně čtenáři a  návštěvníky s  možností nabíd-
nout je k dispozici dalším zájemcům do osob-
ního vlastnictví. K dispozici bude naučná lite-
ratura i  beletrie (pro děti i  dospělé), vydaná 
zejména před rokem 1990. Akce probíhá

ve vestibulu knihovny v půjčovní době.  

Připravujeme na srpen:
Čtvrtek 6. 8.  – 7. 9.  30 let spolu

Společná výstava výtvarné a  fotografi cké 
tvorby členů Sdružení výtvarných umělců mo-
ravsko-slovenského pomezí.  Galerie městské 
knihovny, otevřeno v červencové půjčovní době 
nebo po domluvě na telefonu.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 6. srpna 
v 18.00 hodin v knihovnické galerii.

Městská knihovna zahajuje od pondělí 2. srp-
na 2021 nové kurzy Paměťového tréninku 
a mozkového joggingu pro seniory! 

Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akredi-
tovaná lektorka 3. stupně z České společnos-
ti pro trénování paměti a  mozkového joggin-
gu. Tématem budou tradičně rozmanité meto-
dy tréninku, možnost vyzkoušení paměťových 
pomůcek a  inspirativní poradenství, jak praco-
vat se svou pamětí.

Kurzy budou probíhat každé pondělí 
od 9.00 do 10. 30 hodin, nezbytné je přihláše-
ní předem, telefonicky nebo emailem. V přípa-

dě zvýšeného zájmu seniorů o tuto vzdělávací 
aktivitu se budou konat v pondělí dvě paměťo-
vé lekce při začátku 9.00 hodin a 10.45 hodin.

Na  jejich pokračování se můžete těšit ještě
v září. 

Místo konání: sál městské knihovny
v 1. podlaží, vstup zdarma.

Těšíme se na vaše zapojení do této zábav-
ně 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 fungu-
jí pod její správou.
Červenec 2021
Pondělí:  7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
Srpen 2021
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00

Prázdniny, plné pohody a  slunečné nálady, 
strávené ve společnosti dobré četby vám přejí 
pracovnice městské knihovny!


