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Vážení a milí spoluobčané,
psaní tohoto úvodníku jsem ponechal 

na středu 18. srpna. Právě v  tento den Senát 
Parlamentu České republiky projednával zá-
kon, který přinese do  našeho regionu stov-
ky milionů korun. Daný bod byl projednáván
po druhé hodině odpolední a prakticky jedno-
hlasně byl schválen.

Vyjednat tak velkou fi nanční podporu pro re-
gion, město, kraj, občany i jednotlivé obce po-
važuji za obrovský úspěch, kdy se mi podaři-

Podzim je tradiční dobou sklizně ovo-
ce a dalšího zpracování. Moštování, vý-
roba povidel i pálenky patří ve zdejším 
kraji k  běžným podzimním činnostem. 
Už druhým rokem budou moci zájemci 
o pálení využít hrádeckou pálenici, kte-
rou provozuje město Slavičín.

Zahájení pálení oslavíme akcí nazva-
nou Babí léto fest s  otevřením páleni-
ce, která se uskuteční v sobotu 11. září 
od 14 hodin v areálu pálenice.

Připraven bude tematický podzimní 
program – moštování jablek, vaření po-
videl, krouhání zelí či opékání brambor 
v ohni.

lo zúročit zkušenosti nabyté v předchozích le-
tech.

Při odjezdu z Prahy jsem si všiml při pohle-
du na ubíhající krajinu okolo dálnice, že se pří-
roda nezadržitelně obrací v podzim.

Podzim přináší nové barvy, kratší den a dě-
tem povinnosti spojené s nástupem školního
roku. Všem školákům tímto přeji, aby jim doba
konečně dopřála školní rok, jak má být. 

Školní rok se známkami ze zkoušení, škol-
ní výlety, radost v kolektivu, stresy z písemek 

i přísné a spravedlivé učitele. Vše ale naživo,
v lavicích a třídách našich krásných škol.

Toto číslo zpravodaje je zvláštní jednou
věcí. Hodně prostoru věnujeme místní části
Hrádek na Vlárské dráze. Je dobré vědět, že
do místních částí, jejich území i rozvoje měs-
to tradičně hodně investuje. Divnice, Nevšová,
Hrádek i Slavičín jsou jedna parta, dobrý tým,
který táhne za jeden provaz a tvoří spokojené
a úspěšné město. 

 Váš starosta Tomáš Chmela

Do  přípravy programu se zapoji-
lo hned několik spolků a  organizací:
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek,
Myslivecký spolek Hrádek, Český svaz
žen – ZO Hrádek a  zahrádkáři ze Za-
hrádkářského sdružení Vlára, kteří v are-
álu pálenice připraví výstavu toho nejza-
jímavějšího ze své úrody.

K poslechu odpoledne zahraje kape-
la Žlutá ponorka z Uherského Hradiště
a cimbálová muzika.

Na akci Vás srdečně zvou všichni po-
řadatelé.

Jitka Pfeiferová, 
Městské infocentrum Slavičín

Babí léto v hrádecké pálenici
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Slavičínu se podařilo vyjednat stovky milionů korun. Poslouží rozvoji i občanům
To je ale tunel, předvolební kampaň a  roz-

hazování peněz! I takové komentáře se člověk 
může dočíst v době, kdy informujeme o postu-
pu a výsledcích vyjednávání o výplatě odškod-
nění za újmy našeho regionu, ve kterém v roce
2014 vybuchly dva muniční sklady. Tato za-
řízení pronajímal soukromým fi rmám podnik 
vlastněný Českou republikou – Ministerstvem 
obrany. Za  současným úspěchem stojí něko-
lik let práce. Byť občanům neviditelné, konečně 
s hmatatelnými výsledky pro celý region v po-
době fi nančních kompenzací.

Myšlenky na odškodnění za způsobené vý-
buchy opětovně přišly v  roce 2019. Mezi sta-
rosty postižených obcí vznikla intenzivní spo-
lupráce a koordinace všech kroků tak, aby ne-
vyšuměla problematika výbuchů ve Vrběticích 
do ztracena. Pro všechny z nás bylo posilující, 
když jsme mohli kroky vůči státu, kraji či velení 
zásahu ve Vrběticích činit společně.

V  letech 2018 – 2020 jsme koordinovali ze-
jména požadavky vůči velení zásahu ve Vrběti-
cích, průjezdy uzavřenou oblastí Lipová – Ha-
luzice, informovanost občanů, správu majet-
ků v postižené oblasti a podobně. Požadavky 
na výplatu odškodnění za poškozené majetky
a jiné újmy byly ze strany Policie České republi-
ky odkazovány na běžící vyšetřování a ukonče-
ní záchranných a likvidačních prací.

V  říjnu roku 2020 byl zásah složek integro-
vaného záchranného systému defi nitivně skon-
čen a pro starosty dotčených obcí, včetně měs-
ta Slavičín, to znamenalo novou etapu prosazo-
vání požadavků na  kompenzace za problémy 
způsobené událostmi okolo výbuchů. Na pře-
lomu let 2020 a 2021 byly zpracovány návrhy 
na uplatnění nároků na odškodnění dle krizové-
ho zákona.

Městu Slavičín vznikly přímé škody způsobe-
né poničením místních komunikací a také roz-
šířením kůrovcové kalamity. Město totiž ne-
mohlo hospodařit ve svých lesích, do kterých 
byl v souvislosti se záchrannými a likvidačními
pracemi zakázán přístup. Ze zákona je potře-
ba tyto nároky uplatnit do půl roku od skončení 
zásahu – tento rozhodný datum připadl na po-
lovinu dubna letošního roku. Město ve  lhůtě 
své nároky uplatnilo předepsaným způsobem 
– na Zlínský kraj.

Zákon o  krizovém řízení umožňuje nad rá-
mec nároků uplatněných dle zákona o integro-
vaném záchranném systému požadovat dle §
37 odst. 4 státní podporu po haváriích a živel-
ných pohromách – a to jak obcím, tak fyzickým 
osobám. Považuji za zásadní povinnost staros-
ty učinit vše pro to, aby byla občanům i měs-
tu Slavičín poskytnuta také podpora touto for-
mou. Zákon předpokládá v mimořádných pří-
padech jít cestou zvláštního právního předpisu, 
v tomto případě speciálního zákona, pro který 
se vžila zkratka „lex Vrbětice“.

K pomoci v této záležitosti jsme přiměli ad-
vokáta a poslance Evropského parlamentu Sta-
nislava Polčáka, shodou okolností narozené-
ho ve Slavičíně. Během dubna rovněž předseda 
a místopředseda vlády prezentovali zásadní in-

formace, které za viníky výbuchů ve Vrběticích 
označují bezpečnostní složky Ruské federace. 
V této hektické době začala jednání, která vedla 
k prvnímu návrhu znění zvláštního odškodňo-
vacího zákona. Jeho konečnou verzi připravilo 
Ministerstvo vnitra, a to za součinnosti s dotče-
nými obcemi i se Zlínským krajem. 

Tento předpis navrhl odškodnění obcím 
a občanům, které představuje kompenzaci sní-
žené kvality života i psychickou újmu za celé 
rozhodné období od  prvních výbuchů do  říj-
na loňského roku. Na mnoha jednáních, které 
jsme se starosty okolních obcí absolvovali, se 
upřesňovaly jednak parametry zákona a  pak 
také forma jeho předložení.

Mnoho se diskutovalo o tom, kdo z občanů 
bude mít na výplatu odškodného nárok. Nako-
nec bylo rozhodnuto, že hlavním kritériem bude
trvalý pobyt v  rozhodném období. Tato úvaha 
se zakládá na skutečnosti, že trvalý pobyt od-
ráží skutečné místo, kde se dotyčná osoba pře-
vážně zdržuje. Stejným způsobem se uvažu-
je v zákoně o  rozpočtovém určení daní, na  je-
hož základě se vypočítává roční příjem naše-
ho města z daní. Někteří občané tuto povinnost 
nechat si při změně místa pobytu také vyměnit 
občanský průkaz s uvedením správného mís-
ta bydliště podceňují. Pokud mají adresu trva-
lého pobytu mimo Slavičín, naše město na ně 
nedostává žádný příjem. Řada těchto „obča-
nů“ si tento rozdíl bohužel neuvědomuje – po-
cítí jej nyní, když nebude mít nárok na odškod-
nění. A nárok nebudou mít také občané, kteří 
mají trvalý pobyt na ohlašovně – tedy na adre-
se městského úřadu. Nechci spekulovat o dů-
vodech tohoto kroku, nicméně z hlediska záko-
na nejde o dostatečné prokázání místa, kde se 
dotyčný zdržoval v rozhodném období a nárok 
na odškodnění tito občané mít nebudou.

Je nutné zdůraznit, že bude možné vyplatit 
i odškodné v případech, kdy dotyčný ve Slavi-
číně trvale bydlel jen část rozhodného období. 
Výplata odškodného občanům na  základě pí-
semné žádosti bude spadat do působnosti Mi-
nisterstva vnitra a požádat o ni bude možné až 
do konce června příštího roku. Zatím nejsou vy-
hotoveny formuláře, proto je potřeba s žádost-
mi ještě počkat.

Z hlediska Slavičína se podařilo obhájit vý-
platu odškodnění jak Divnic a  Slavičína, tak 
i  Hrádku a  Nevšové, které leží od  muničních 
skladů o něco dále. Úspěchem je také dodateč-
né zařazení nároku Zlínského kraje ve výši 59 
milionů korun, který poslouží na obnovu komu-
nikací poničených odvozy munice a převozy vo-
jenské techniky (například úseky Lipová – Sla-
vičín a Vrbětice – Slavičín, které volají po akut-
ní obnově).

Závěrem uvádím, že také na město Slavičín 
pamatuje odškodňovací zákon. Městu bude 
poskytnuto jednorázové plnění ve výši 104 mi-
lionů korun, které se stane součástí rozpočtu 
na příští rok.

Zákon o  obcích starostovi, místostarostce 
i zastupitelům ukládá spravovat město s péčí 
řádného hospodáře a řádně usilovat o jeho dal-

ší rozvoj. Vyjednání fi nančního odškodnění, kte-
ré do regionu nasměřuje částku ve výši zhruba
660 milionů korun, je toho zářným příkladem. 
Pro mnoho lidí se může zdát tato částka astro-
nomická. Pro státní rozpočet je však tato část-
ka jedním z běžných výdajů.

Z hlediska národního máme mnoho regionů,
které si byly schopné podobné částky vyjednat. 
Abychom nechodili daleko, v  blízké budouc-
nosti bude poskytnuto na  rozvoj aglomerace
Otrokovice – Zlín – Vizovice zhruba 1,3 miliar-
dy korun dotačních prostředků, o které si vzdá-
lenější obce a města v kraji nebudou moci po-
žádat.

Přitom je jasné, že pokud mají být přeroz-
dělováním podpořeny některé regiony na úkor 
jiných, měly by to být ty, které leží daleko,
na okraji, trpící úbytkem obyvatel či zanedba-
nou dopravní infrastrukturou – a do takové ka-
tegorie Slavičínsko patří.

Proto se podařilo na  obnovení pokojného
stavu po výbuších ve Vrběticích vyjednat pod-
poru formou odškodňovacího zákona.

A jak daného cíle dosáhnout? Za odškodně-
ním stojí desítky hodin jednání a stovky hodin 
na cestách mezi Prahou a Slavičínem. Setkali 
jsme se prakticky se všemi významnými ústav-
ními činiteli. Podporu jsme vyjednali s ministry,
předsedou vlády, poslanecké sněmovny, sená-
tu i s prezidentem.

Jednali jsme s poslanci zvolenými za Zlínský
kraj, kteří se stali nakonec předkladateli záko-
na. Jedno z velmi klíčových jednání se odehrá-
lo také v červnu ve Slavičíně na Pivečkově vile. 
A proto se závěrem vrátím k  životnímu heslu
Jana Pivečky – „Nikdy se nevzdávej!“ Nevzdá-
val jsem se ani v době, kdy si u myšlenek a ná-
vrhů částek pro odškodnění i mí nejbližší spí-
še klepali na čelo. Sen, představa či vize je nyní 
skutečností. Věřím, že přispěje k dalšímu roz-
voji Slavičína.

Tomáš Chmela, člen týmu, 
který vyjednával odškodnění

Co se podařilo?
 Zařadit město Slavičín včetně místních 
částí Divnice, Hrádek a Nevšová mezi po-
škozené subjekty.
 Zkoordinovat postup postižených obcí.
 Podat žádost na kompenzaci škod vznik-
lých zásahem IZS uplatněnou vůči Zlínské-
mu kraji.
 Připravit a v krátkém čase schválit spe-
ciální odškodňovací zákon.
Co nás ještě čeká?
 Administrativní pomoc při vyplňování 
formulářů pro výplatu odškodnění občanů.
 Zapojení částky náležící městu do  roz-
počtu na rok 2022.
 Dojednání oprav silnic z  částky na  od-
škodnění náležící Zlínskému kraji.
 Dokončení jednání směn pozemků v are-
álu muničních skladů s VLS, s.p.
 Dojednání hloubkového pyrotechnické-
ho průzkumu v zasažených lokalitách.
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Dětské hřiště na  sídlišti Malé Pole, které je 
volně přístupné pro všechny děti, získalo novou 
atrakci. Prostoru od srpna dominuje místo za-
staralé a nebezpečné prolézačky velká pirátská
loď ze dřeva. 

Původně měla být hotová už na  začátku 
prázdnin, aby si ji děti stihly během volna užít. 
Bohužel měl výrobce smůlu na materiál. Prv-
ní várka mu přišla poškozená, druhá várka ob-
jednávaná koncem června už přednostně puto-
vala na jižní Moravu poničenou tornádem, což
způsobilo zpoždění.

Pirátská loď je konečně hotová, nadšení a zájem dětí jsou velké

Kruháč ve Slavičíně se začal budovat, má být hotov do konce roku

Ale čekání se vyplatilo. Na hřišti je už zdál-
ky vidět dřevěná masivní paluba včetně stěž-
ně s  pirátskou vlajkou a  kapitánským můst-
kem, která okouzlí mnoho malých mořeplav-
ců. Na místo byly přidány také houpačky, kte-
ré na sídlišti citelně chyběly, a malá trampolí-
na. Nedlouho po otevření hřiště obdržel staros-
ta milý dopis od jedné z maminek.

 „Chtěla bych Vám moc a  moc poděkovat 
za nové herní prvky na dětském hřišti Malé Pole. 
Včera jsme hřiště s dětmi navštívili a můžu říct, 
že za nás palec nahoru. Překrásná velká dřevě-

ná loď, ze které byly děti úplně nadšené... Hou-
pačky, které na hřišti moc chyběly, jsou plně vy-
užité. Malá trampolína je tam taky, což je pros-
tě úžasné. Za maminky a naše děti moc děku-
jeme,” napsala Jana Sommerová. Za pochvalu
děkujeme, potěšila.  (jip, šim)

Papír (modré pytle) 1. 9.
Plasty (žluté pytle) 
a nápojové kartóny (oranž. pytle) 14. 9.
Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)
6. 9., 20. 9.

Svoz tříděného odpadu

Poslední srpnový týden už byly zaháje-
ny práce na  přestavbě hrádecké křižovatky
na kruhový objezd. Místní část Hrádek tak ko-
nečně získá přechod pro chodce, který na frek-
ventované silnici není dosud ani jeden. Doprav-
ní situace tak bude bezpečnější.

Místní obyvatele nečeká žádná kompliko-
vaná objížďka, výstavba bude totiž probíhat
za  částečné uzavírky a provoz bude řídit se-
mafor. Předmětem díla je přestavba stávající 
křižovatky silnic II/493 a II/495 na okružní kři-
žovatku se třemi hlavními větvemi, napojením 
místní komunikace a  sjezdu k  rodinným do-
mům. Vnější průměr okružní křižovatky bude
32 metrů, průměr středového ostrova 16 me-
trů. Na středový ostrov bude navazovat prste-
nec šířky 2 metry. 

Vozovka bude ohraničena zvýšenými obru-
bami, s navazujícími zelenými pásy nebo chod-
níky. V  části stavby bude využito stávajících 
konstrukčních vrstev vozovky, v části bude pro-
vedena nová konstrukce vozovky. Okružní kři-
žovatka bude vybavena svislým i vodorovným 
dopravním značením. Na  jednotlivých větvích 
budou vybudovány ochranné dělicí ostrůvky.

Zhotovitelem stavby je fi rma KKS, spol. 
s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 
pro ŘSZK (Ředitelství silnic Zl. kraje) 7,224
milionu korun vč. DPH a  pro město Slavičín 
6,115 milionu korun vč. DPH. Předpokládá se, 
že stavební práce budou dokončeny do  15. 
prosince 2021. Dokončovací práce (vegetační 
úpravy) budou dokončeny do 31.05.2022. Kří-
žek bude přemístěn na druhou stranu k rodin-
ným domům.  (šim)

Objednávky pálení
Městská pálenice Hrádek přijímá 
objednávky k pálení sezónního ovoce na
tel.: +420 732 239 902. 
Podle dostatečného počtu zájemců
bude provoz zahájen neprodleně.

Děkuji partě kluků na fotce a všem, kteří po-
skytli materiální a fi nanční pomoc mé rodině 
v Moravské Nové Vsi. Ivana Čížová
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Město Slavičín vyhlašuje v souladu s usta-
novením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných cel-
ků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí odboru investic 
Městského úřadu Slavičín
hlavní náplň práce:     
 usměrňování, koordinace a  zajištění 
komplexní přípravy a  realizaci veškerých 
akcí reprodukce majetku města;
 příprava a zabezpečení realizace inves-
tičních akcí města;
 příprava a administrace veřejných zaká-
zek, jejichž zadavatelem je město, v soula-
du se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadává-
ní veřejných zakázek, ve  znění pozdějších 
předpisů;
 plnění dalších úkolů v souladu s náplní 
činnosti odboru investic MěÚ Slavičín.
pracovní poměr:          
 na  dobu neurčitou se zkušební dobou 
6 měsíců;
 předpokládaný nástup od  01.10.2021 
(lze upravit po vzájemné dohodě)
nabízíme:       
 stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, 
stravenkový paušál, příspěvek na  penzijní 
připojištění
 možnost přispět k rozvoji města Slavičín
 motivační platové podmínky v  relacích 
veřejné správy
požadavky pro vznik pracovního poměru:     
 min. středoškolské vzdělání technického 
směru (zejm. stavebního nebo architekto-
nického) ukončené maturitní zkouškou
 praxe v  oboru minimálně 10 let (u  VŠ 
vzdělání 4 roky)
 znalost problematiky veřejných zakázek, 
stavebního řádu, zkušenost s  komunikací 
s  dotčenými orgány a  úřady státní správy 
v oblasti staveb
 znalosti a zkušenosti s problematikou fi -
nancování projektů
 orientace v oblasti dotačních projektů 
 zkušenost s vedením pracovního kolek-
tivu
 příjemné vystupování, dobré komunikač-
ní, prezentační a  vyjednávací schopnosti 
v písemném i mluveném projevu
 znalost problematiky stavebních rozpoč-
tů, orientace v projektových dokumentacích 
a výkazech výměr
 zodpovědnost a  vysoké pracovní nasa-
zení, samostatnost, pečlivost, fl exibilita, lo-
ajalita, kreativita a smysl pro inovace a elán 
k dalšímu rozvoji města
 znalost práce na PC (zejména MS Offi  -
ce)
 řidičský průkaz sk. B (aktivní schopnost 
řízení referentského vozidla)
Termín podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu města Slavičín –
radnice, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 
do 20.09.2021 do 12 hodin.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz.

Krásné počasí, nafukovací balónky, vyzdobe-
ný stan v zahradě Domu dětí ve Slavičíně… To
byla atmosféra zahradní slavnosti, která se ko-
nala v sobotu 21. srpna u příležitosti vítání no-
vých občánků města Slavičín. Přípravy na tuto
slavnost byly sice náročné, ale stálo to za to.
Ofi ciálně jsme přivítali v průběhu dne 56 no-
vých občánků, kteří se narodili během covido-
vého období, ve kterém nebylo možné podob-
ná setkání uskutečnit.

Za doprovodu fl étnistky, pianistky a dětí ze
základních škol se nám podařilo navodit slav-

nostní atmosféru, která zpříjemnila tuto udá-
lost. Děti obdržely památeční stříbrný řetízek 
a rodiče jedličku v květináči, určenou k výsad-
bě třeba na vlastní zahradu či na jejich oblíbe-
né místo.

Vedení města poděkovalo rodičům za vý-
chovu dětí a popřálo všem zúčastněným hlav-
ně hodně zdraví, rodinnou pohodu a úspěchy 
ve výchově. Zároveň byl vysloven velký dík za
to, že si jako místo pro výchovu svých ratolestí 
zvolili právě město Slavičín.

Monika Hubíková, místostarostka

Vítání občánků poprvé pod širým nebem

Kdo z obyvatel sídliště Malé Pole by neznal
legendární „Remízek“? Zhruba dvouhektaro-
vý lesík zde přímo navazuje na nově budova-
nou lokalitu s rodinnými domy, která pokračuje
nad ulicí Obchodní. Lesík roste v místech, kte-
rá patřívala dříve rodině Wichterlů. V pováleč-
ných dobách tento prostor několik let využívala
armáda a přibližně v šedesátých letech minulé-
ho století zde byl rozšířen les.

Právě v  této době začalo vznikat největ-
ší slavičínské sídliště s  moderními panelový-
mi domy. Lesík „Remízek“ se tak stal pro gene-
race dětí, které vyrůstaly na „panelákách“, mís-
tem her, táboráků i oddychu. Při procházkách
zde zavítal snad každý, kdo na sídlišti žil či žije.
V lesíku najdeme dřeviny všech druhů, ve spod-
ní části zaujmou prastaré duby, výše pak smrky,
které přirozeně čelí náporu kůrovce.

V  závěru měsíce června poslední vlastník,
společnost Instop Developer, městskému za-
stupitelstvu navrhl možnost odkupu tohoto
lesa. Radní a zastupitelé při rozhodování, zda
tuto nabídku akceptují, přihlíželi k několika fak-

torům. Jedná se o rekreační zónu našeho nej-
většího sídliště, jde o  ucelený les s  dobrým
přístupem pro budoucí hospodářské využití 
a také významná dominanta utvářející ráz kraji-
ny při příjezdu do města od Vlachovic.

V  těsné blízkosti pak běží výstavba nových
rodinných domků, kde jistě zanedlouho bu-
dou vyrůstat děti. Utvoříme tedy předpoklady 
pro další rozvoj zelené oddychové zóny, a  to
s  možností přípravy nejrůznějších dotačních
projektů.

Nabízí se například možnost umístění les-
ních herních prvků, nebo využití ve spolupráci
s  novým slavičínským spolkem Slavex Trails,
z.s. Oblast nové ulice na Malém Poli je již teď
často vyhledávána k procházkám. Kromě kla-
sické túry k remízku můžeme zamířit i přes pole
podél nově vysázených stromů až do Divnic.

S remízkem nás čeká ještě hodně práce a jis-
tě zde bude potřeba i další těžba. Přesto si mys-
lím, že jsme učinili správný krok, a to i optikou
budoucnosti. Les je totiž bohatstvím, které se
klene napříč generacemi. (tch)

Zastupitelé schválili významné 
rozšíření plochy městských lesů
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Práce na logu mě bavila, říká autorka nové vizuální identity

Litomyšlská grafi čka Lenka Vomáčková stu-
dovala na  zlínské UtB grafi cký design, když 
se zúčastnila soutěže studentů pro vytvoření 
nové vizuální identity pro město Slavičín. „Ná-
vrhy našeho ročníku byly poté představeny 
městu a ten můj byl vybrán k dokončení,“ po-“
psala, jak se dostala k práci pro město vzdále-
né 200 kilometrů grafi čka.

Jak se Vám tady líbilo?
Město na mě působilo velmi příjemně. Moc 

se mi líbil park, náměstí i zámek. Slyšela jsem,
že od mojí poslední návštěvy se město dále 
rozvíjí. Těším se, až se sem znovu podívám.

Je to Vaše první práce podobného typu, 
nebo už máte zkušenosti odjinud a  spolu-
pracujete se samosprávami častěji?

Vizuálním identitám se věnuji poměrně 
dlouho, ale identitu pro město jsem dělala po-
prvé. Nyní pracuji v Litomyšli v kreativním stu-
diu wwworks, kde tyto spolupráce navazu-
jeme. Zpracovávala jsem i návrh vizuálního 
stylu města Litomyšl a pracuji na webových
stránkách měst. 

Co Vás inspirovalo při tvorbě „vlnovek“ – 
prý jste se tu byla projít a překvapilo Vás, že
ze Slavičína vedou všechny cesty do kopce, 
je to pravda?

Hledala jsem výrazný prvek, který by Slavi-
čín charakterizoval. Město leží uprostřed nád-
herné krajiny a obklopují ho Bílé Karpaty a Vi-

zovické vrchy.
Součástí zadání byl i popis Slavičína a v něm 

byl zmíněn slogan: „Všade do kopca“, který mě 
velmi zaujal. Po  inspirativní návštěvě města 
jsem se rozhodla tuto krajinu znázornit pomo-
cí „vlnovek“. Tento motiv se pak stal nosným 
prvkem celé vizuální identity.

Můžete našim čtenářům vysvětlit, proč je 
potřeba mít sjednocenou vizuální identitu?

Jednotná vizuální identita slouží k  lepší ko-
munikaci a  orientaci ve městě. Nestačí pou-
ze změnit logo. Týká se to různých dílčích prv-
ků jako jsou barevnost, písmo či grafi cký mo-
tiv, které se následně objevují na  tiskovinách, 
webových stránkách aj. Tím vzniká sjednoce-
ní. Vlastní identitou se také zvýší povědomí 
o městu. To přinese vyšší návštěvnost a dal-
ší možný rozvoj.

S tvorbou loga Vám pomáhal i  jeden zná-
mý slavičínský rodák, který se svou grafi kou 
prorazil i v Praze a pracoval v České televi-
zi – Vít Zemčík. Jaká s ním byla spolupráce?

Spolupráce s Vítkem Zemčíkem byla skvělá. 
Myslím, že jsme vizuální identitu společně do-
pracovali do podoby, která může dlouho vydr-
žet. Pracovali jsme také s tím, aby měla prostor 
se do budoucna rozvíjet. 

Zvažovala jste i propojení s původním lo-
gem (znakem města)? Nebo nové logo se 
znakem můžou spolu koexistovat a  nevadí 
si?

Znak města mě inspiroval při volbě barev-
nosti, vycházející z jeho původních barev (mod-
rá a červená). Jeho použití je možné na ofi ciál-
ních dokumentech, které to čas od času vyža-
dují. Ostatní komunikace by měla probíhat for-
mou výše zmíněné sjednocené identity, která 
pracuje pouze s nápisem Slavičín.

Na jak dlouho nový logomanuál městu vy-
drží? Myslím tím, za  jak dlouho tato grafi ka 
může zastarat?

Snažili jsme s Vítkem vytvořit takovou vizu-
ální identitu, která je hodně variabilní. Samo-
zřejmě budu ráda, když bude městu sloužit co 
nejdéle.

Bavila Vás práce na logu?
Bavila. Vážím si té příležitosti a  přínosné 

zkušenosti. Budu ráda, když si nový vzhled Sla-
vičína osvojí i občané.  (šim)

Podpora města Slavičín
Charita Slavičín děkuje městu Slavičín 
za dotaci, kterou přispěla z rozpočtu měs-
ta Slavičín na  provoz sociálních služeb: 
Charitní pečovatelská služba Slavičín, 
Denní centrum Maják Slavičín, Sociálně te-
rapeutická dílna Slavičín a Osobní asisten-
ce Slavičín.

Podpora Zlínského kraje
Charita Slavičín děkuje Zlínskému kra-
ji za  poskytnutí fi nanční podpory v  roce 
2021 z  rozpočtu Zlínského kraje k  zajiš-
tění dostupnosti sociálních služeb, k  za-
jištění priorit sociálních služeb a pro soci-
ální služby na území Zlínského kraje. Tato 
dotace přispěla k provozu sociálních slu-
žeb Charity Slavičín: Charitní pečovatel-
ská služba Slavičín, Charitní pečovatelská 
služba Štítná nad Vláří, Denní centrum Ma-
ják Slavičín, Sociálně terapeutická dílna 
Slavičín, Osobní asistence Slavičín.

Podpora města Valašské Klobouky
Charita Slavičín vyjadřuje poděková-
ní městu Valašské Klobouky za  fi nanč-
ní podporu, kterou poskytlo Charitě Slavi-
čín na  realizaci služby Osobní asistence 
v roce 2021.

Charita Slavičín děkuje 
Charita Slavičín vyjadřuje poděkování ob-
cím Štítná nad Vláří, Slopné, Rudimov a Li-
pová za fi nanční podporu, kterou poskyt-
ly Charitě Slavičín na  realizaci sociálních 
služeb v roce 2021. Dále děkujeme všem 
dárcům a  sponzorům, kteří v  roce 2021 
podpořili činnost organizace. Děkujeme, 
že pomáháte s námi.



Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

Prázdninový čas dovolených a  odpočinku
uběhl jako voda a nový školní rok 2021/2022
nám zaklepal nemilosrdně na dveře. Ve středu 
1. září se tedy opět v 8:00 hodin sejdeme v bu-
dově ZŠ Malé Pole. Nový školní rok zahájíme 
v  8:00 hodin v  jednotlivých třídách, v  nichž
žáky přivítají jejich třídní učitelé. V tuto dobu
budou před školou očekáváni i  prvňáčci se 
svými rodiči. Na  ně se již těší paní učitelky 
Mgr.  Irena Minarčíková a  Mgr.  Hana Sovová 
spolu s paní vychovatelkou Andreou Vrbovou.

Od 1. září se bude provoz školy včetně škol-
ního stravování řídit organizačními a hygienic-
kými pokyny a doporučením MŠMT a Minis-
terstva zdravotnictví. Žádáme rodiče, aby sle-
dovali webové stránky školy, na kterých budou
včas zveřejňovány bližší informace k organiza-
ci výuky a provozu školy. Přejeme všem, aby 
nový školní rok probíhal s minimem omezení,
bez problémů, a děti, učitelé i rodiče se koneč-
ně dočkali běžného školního roku.

Mgr. Hana Nepovímová

Školní klub na ZŠ Malé Pole započal svou 
činnost. Nabídl olympiádu i detektivku

Školní klub a aktivity s ním spjaté probíhají 

již od doby, kdy se děti po rozvolnění vládních
opatření proti šíření koronaviru vrátily opět
do  škol. Vytvořili jsme půlroční plán činností 
se zaměřenými tématy na každý měsíc. Téma-
ta jsme vybírali tak, aby jednotlivé aktivity byly
co nejpestřejší a nejoriginálnější.

V  květnu se provoz školního klubu rozjíž-
děl z důvodů rotační výuky a práce s menší-
mi skupinkami dětí pomaleji, tudíž naplňoval
pouze relaxační a doučovací funkci. Nicméně
byl tento prostor také využit k dovybavení klu-
bu. Na konci května se pak do škol vrátil celý
první stupeň a celkový počet zájemců vzrostl.
Do klubu se přihlásilo celkem 29 dětí, které se
aktivně účastnily veškerých činností. 

Jako první téma jsme zvolili „Člověk a příro-
da“, které bylo během pandemické situace po-
měrně hodně diskutováno v  médiích stejně
jako i v běžném životě. S dětmi jsme uskuteč-
nili aktivity, které například zahrnovaly tvořivé
činnosti s přírodními materiály, zážitkové hry
v přírodě a jiné. 

Další měsíc byl pak v detektivním duchu, kdy
si děti mohly vyzkoušet širokou škálu aktivit
a zdokonalit tak své schopnosti při řešení za-
peklitých situací, naučit se spolupracovat v ko-

Začátek školního roku na ZŠ Malé Pole lektivu a rozvinout své logické a kritické myš-
lení.

Červen se pak nesl v barvách tradiční antic-
ké olympiády, kdy se děti dozvěděly nejen něco
z historie, ale také z olympijských zvyků a sta-
rořecké mytologie. Při té příležitosti si také
mohly vyzkoušet netradiční disciplíny jako je
hod oštěpem, lukostřelba, nebo parodizovaný
„tethrippon“ (závod dvoukolových vozů).

O  prázdninách jsme pak zajišťovali provoz
školní družiny pro budoucí prvňáčky. Protože
se obvykle věnujeme dětem o  něco starším,
byla to pro nás velmi užitečná zkušenost. Vě-
řím, že jsme si to užili nejen my vychovatelé,
ale i děti nám svěřené.

Nový školní rok bude probíhat v podobném
duchu: na každý měsíc je vždy stanoveno kon-
krétní téma, podle kterého pro děti vymýšlíme
specifi cké aktivity. Na  září jsme naplánovali
„Indiánské léto“, takže se určitě je na co těšit.

Poslední řádky bychom chtěli věnovat
městu Slavičín a poděkovat jim za to, že bylo
schopné obstarat prostředky pro zřízení škol-
ního klubu a podílelo se tak na rozvoj mládeže,
která v dnešní době tvoří základní stavební ká-
men každé společnosti.

Matěj Pavelka a Nikola Miškaříková,
vychovatelé ze Školního klubu

Dva měsíce prázdnin skončily, určitě byly tím 
správným časem pro odpočinek a  věřím, že 
nový školní rok zahájíme společně pokud mož-
no i s prezenční výukou, která bude trvat co nej-
déle. Vedení školy přeje všem žákům vykroče-
ní tou správnou nohou, hodně pracovního elá-
nu a zodpovědného přístupu ke studiu i svému 
zdraví.

Letošní prázdniny byly opět ve  znamení 
oprav a nákupů, nového vybavení IT technikou. 
Na obou pracovištích školy vybavíme dvě od-
borné učebny novými počítači, fi nanční pro-
středky byly kryty z projektu IKAP II a provozu 
školy.

V  rámci účelové podpory spočívající ve  fi -
nanční podpoře od zřizovatele ve výši 179 880,-
Kč jsme nakoupili notebooky pro pedagogy.

Také v prostorách dílen bylo o prázdninách 
stále rušno. Pro naše žáky jsme připravili ně-
kolik novinek. Zejména automechanici 1. roční-
ku se mohou těšit na zrekonstruované prosto-
ry dílny a nové vybavení. Velké poděkování patří 

fi rmám Grundfos a Korado, a.s., které poskytly
budoucím instalatérům produkty na praktickou
výuku, abychom tak byli připraveni pro odborný
výcvik tohoto oboru. To vše přispěje ke zlepše-
ní materiálně-technických podmínek pro výuku.

Škola bude také pokračovat v projektové čin-
nosti, která je v nejbližším podzimním období 
zaměřena na  realizaci třídenních pobytových
programů a tím podporu sociálních vazeb žáků
a bezpečného třídního klimatu, také na podpo-
ru duševního zdraví žáků v rámci výzvy MŠMT
„Spolu po Covidu“, která se týká žáků 1. a 2. roč-
níků oborů J, E nebo H a  jejich pedagogů. Za-
měříme se také na podporu odborného vzdě-
lávání v  rámci projektu Erasmus+ s  pobytem
vybraných žáků v  rakouské partnerské škole
ve Wolsfbergu. 

Připravujeme pokračování projektů IKAP 
II a Šablony II, a  také mezinárodního projektu
Mladý Evropan – logický, kreativní a vynaléza-
vý, do kterého se škola zapojila už v dubnu le-
tošního roku.

Strojaři posílají pozdrav z Prahy
Dne 12. srpna 2021 proběhlo pokračová-

ní soutěže Skills Czech Republic o mistra ČR
ve frézování. Akce proběhla ve společnosti Hei-
denhain s.r.o. v Praze. Soutěže se zúčastnil Lu-
káš Fojtík, žák 2. ročníku oboru mechanik-se-
řizovač. Další kolo proběhne v  září za  účasti
Františka Hýbla, rovněž žáka téhož oboru. Vý-
sledky soutěže budou vyhlášeny na  začátku
školního roku a my pevně doufáme, že nás ne-
mine účast ve „velkém fi nále“! Poděkování patří 
organizátorům za příjemně strávený den.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen
na  obou pracovištích GJP a  SOŠ Slavi-
čín 1.  září 2021 v  kmenových učebnách.
Podrobnější informace k  zahájení školní-
ho roku jsou pro žáky a  jejich rodiče vlože-
ny na webových stránkách i  intranetu ško-
ly. Závěrem bych chtěla všem popřát úspěš-
ný nejenom start, ale celý školní rok prožitý
hlavně ve zdraví.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy
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Zprávičky z Domečku pro děti
České školy se od  1. září vrátí 

do běžného chodu, pouze se zvýše-
ným dodržováním hygienických stan-
dardů a nošením roušek mimo třídy. 

To oznámil resortní ministr Robert Plaga, a tak 
tomu bude i v domech dětí a mládeže.

Všichni se již těšíme na  začátek nového 
školního roku v DDM Slavičín a doufáme, že se
situace nezmění.

Prázdninové dny jsme šťastně s dětmi ukon-
čili a máme obrovskou radost, že všech 12 tá-
borů bylo plně obsazeno a my jsme mohli zre-
kreovat přes 300 dětí ze Slavičína a přilehlých 
obcí. Dvouměsíční táborový maratón naši ve-
doucí zvládli luxusně, jejich připravenost, zápal 
a péče se odrážela ve spokojených tvářích dětí 
a  to je to nejlepší hodnocení, které mohli do-
stat. Všem táborovým vedoucím patří obrov-
ské poděkování, jste prostě skvělí.

Poděkování za  průběh táborů a  fi nanč-
ní podporu patří také městu Slavičín, fi rmě
TVD – Technická výroba Rokytnice, Ing. Otto
Durďák, infocentru Slavičín, ZŠ Vlára Slavičín,
Charitě Slavičín, paní Daniele Kuncové – Agili-
ty a také velké poděkování patří paní Zuzce Lu-
tonské za napečení perníčků na pobytový tá-
bor a zmrzliny pro děti z její cukrárny. 

V  novém školním roce budou děti čekat
i změny v domečku, jelikož se u nás obmění 
interní zaměstnankyně. Na zasloužený odpo-

Přestože byl loňský školní rok v mnoha ohle-
dech výjimečný, letní prázdniny dopřály žákům 
i pedagogům zasloužené chvíle volna k načer-
pání nových sil. Přeji všem, ať jim optimismus 
a energie letních dnů vydrží co nejdéle.

Zahájení školního roku 2021/2022 pro-
běhne v  jednotlivých třídách 1. – 9. roční-
ku a poprvé i v přípravné třídě ve středu 1. 9.
2021 v 7:45 hodin.

Začátek školního roku v ZŠ Slavičín-Vlára
Oproti loňskému roku se v naší škole zvýší 

počet žáků 1. - 9. ročníku na 509, počet tříd z 24
na 27 a otevře se také přípravná třída. Přivítáme
celkem 10 předškoláčků, 46 nových prvňáčků a
33 žáků 6. tříd, kteří k nám přichází ze ZŠ Malé
Pole, Rokytnice a Šanov.

Z důvodu zajištění zdraví pro všechny žáky
a pracovníky školy se bude i nadále provoz ško-
ly včetně školního stravování řídit organizač-

ními a  hygienickými pokyny dle doporučení 
MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. 

Všechny informace o nástupu žáků do ško-
ly obdrží rodiče aktuálně na své mailové adre-
sy prostřednictvím třídních učitelů a uveřejně-
ny budou rovněž na webových stránkách školy
www.zsslavicin.cz. 

Přeji nám všem úspěšný začátek nové-
ho školního roku, co nejvíce malých i velkých
úspěchů a především zdraví. Pevně věřím, že
nastávající rok bude více poklidný a hlavně více
školní. PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

činek odešla paní Marie Svitáková, která u nás
vedla kroužky angličtiny a  uklízela. Paní Ma-
ruška věnovala dětem celý svůj profesní ži-
vot a i díky její zásluze patřily kroužky angličti-
ny ve Slavičíně k oblíbeným. Další, kdo odchází 
na jiné působiště, je paní Adéla Ritterová, která
u nás vedla sportovní i tvořivé kroužky a u dětí 
byla velmi oblíbená. Přejeme jim oběma mno-
ho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Od  září ale děti přivítají dvě nové šikovné
slečny, Anetka a Verča, které mají připraveno
spoustu novinek a na děti se již moc těší.

A na co se můžete těšit v novém školním
roce?

Máme v  plánu dále rozvíjet naši činnost,
a  to hlavně díky skvělému kolektivu jak inter-
ních, tak i externích zaměstnanců. Dále se pak
opět těšíme na dobrou spolupráci s organiza-
cemi ve městě a okolí (např. mateřskými a zá-
kladními školami…), chceme dětem nabídnout
smysluplné využití volného času, což je náš
primární cíl. Ukázat veřejnosti, jaké činnosti
nabízíme a co vše děláme. 

Nadále k  nám budeme zvát školky, školy,
školní družiny, pořádat krátkodobé i letní 
tábory, příležitostné akce a  výstavy. Prio-
ritou je vytvoření vlídného, příjemného
a  bezpečného prostředí pro naše účastníky
zájmových činností. Nakonec, co by byl Dům
dětí a mládeže Slavičín bez dětí?

Na webových stránkách www.ddmslavicin.
cz naleznete informace o naší činnosti a na-
bídku zájmových kroužků na  nový školní rok
2021/2022 s  online přihláškami. Taktéž zde
budeme vkládat nabídku dalších aktivit, infor-
mace zveřejňujeme i na Facebooku DDM Sla-
vičín.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Kroužek programování a robotiky
Ve školním roce 2020/2021 do kroužku pro-

gramování a  robotiky přišlo několik nových
mladších žáků. Jejich nadšení vzápětí zasta-
vila druhá vlna koronaviru a zákaz volnočaso-
vých aktivit, během předvánočního uvolnění 
a znovuzahájení prezenční výuky jsme se proto
s dětmi naučili používat nástroje pro interaktiv-
ní online výuku a díky tomu jsme po Vánocích 
mohli pokračovat přesto, že všechny ostatní 
kroužky byly opět zavřeny.

Aby výuka byla efektivní, rozdělili jsme děti
na mladší a starší žáky. Zatímco starší žáci se
učili programovat v prostředí Godot, s mladší-
mi žáky jsme vytvářeli programy a hry pomo-
cí nástrojů Scratch, Blockly Games a Microbit.

Díky specifi ckému zaměření našeho kroužku
jsme v tomto režimu pracovali až do poloviny 
května, kdy se se děti vrátily zpět do škol k pre-
zenční výuce, a to i v našem kroužku.

V novém školním roce 2021/2022 bude vý-
uka kroužku probíhat už tradičně každé úterý
od 15:00 na Gymnáziu Jana Pivečky. 

Děkujeme tímto městu Slavičín za fi nanční 
podporu a Gymnáziu Jana Pivečky za poskyt-
nutí prostor pro náš kroužek v  letošním i uply-
nulém roce.

Tomáš Dulík, Alois Kužela, Lukáš Dulík



8

Nové programy pro rodiče s dětmi ve spo-
lupráci s hudební školou Yamaha.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíje-
ny, získávají kromě potěšení z hudby podvědo-
mě i  předpoklady k  rozvoji jejich kognitivních 
schopností. V kojeneckém věku vede poslech 
hudby a „hudební brebtání“ písní k intenzivnímu 
propojování sítě nervových buněk v mozku.

Při intenzivním a  aktivním prožívání hudby 
zvládají děti v  tomto věku hudební komunika-
ci jako svoji druhou mateřskou řeč. 

Neocenitelným vedlejším efektem je i  sku-
tečnost, že společným muzicírováním dochá-
zí k nesrovnatelně výraznějšímu rozvoji sociál-
ních schopností a vztahů.

Nabízíme od září tyto programy:
Robátka – program pro miminka od 4 do 18 
měsíců s doprovodem rodiče.
První krůčky k hudbě – hudebně-pohybový
program pro děti od 1,5 roku do 4 let, s využitím 
rytmických nástrojů a mnoha pomůcek.
Rytmické krůčky jedná se již o  cílenou hu-
dební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvlá-
dají hravou formou základy hudební nauky 
ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je 
kladen především na rozvoj hudební představi-
vosti.

Rodinné a mateřské centrum Slavičín
Dále rozšiřujeme nabídku aktivit pro rodiče 
s dětmi o programy GoKids:

Miminko je úžasná lidská bytost, která má
nepředstavitelný potenciál. Míra jeho rozvoje
bude záležet na prostředí, ve  kterém vyrůstá.
Vzhledem k tomu, že emoce i kognitivní funk-
ce se rapidně rozvíjí ihned po narození (někte-
ré zdroje spekulují i o rozvoji ještě dříve) je pro-
středí, které dítě obklopuje nedocenitelně důle-
žité pro jeho přirozený rozvoj. Pro rozvoj vašich
dětí nabízíme tyto programy:
Baby Signs – znakování se zpěvem a hrou. Ne-
čekejte až na  slova, děti chtějí komunikovat,
i když ještě neumí vyslovovat.
Rozvíjím se pro miminka – kurzy pro mamin-
ky a miminka od 2 do 6 měsíců. Jak miminka
poznávají svět a Zábava na bříšku.
Rozvíjím se pro batolata – kurzy pro mamin-
ky a batolata od 12 do 36 měsíců – každá lek-
ce má zábavné téma a zároveň se při tomto té-
matu rozvíjí i některé dovednosti, které se ba-
tolátka v tomto věku učí.

Nabízíme taky pohybově zaměřené kurzy
pro rodiče s dětmi
Pohybové hrátky s  kojenci a  batolátky – ty
jsou členěné dle věku dětí od 9 měsíců, od 15
měsíců a od 2 let věku dětí.

Podrobné informace o  všech programech

naleznete na našem webu: www.mcslavicin.cz
Simona Goňová, ředitelka

Předporodní kurz - obsah kurzu: 
cyklus 6 besed + 1x těhotenská masáž 30 min.
Témata besed:
 9. 9. 2021: těhotenství a příprava na porod:
 16. 9. 2021: (bonding): porod a zlatá hodina
příjem na porodní sál
 23. 9. 2021: možné komplikace porodu
a porod císařským řezem
 30. 9. 2021: novorozenec
 7. 10. 2021: miminko doma
 14 . 10. 2021: péče o maminku a poporod-
ní jizvy, diastáza
Čas přednášek: každý čtvrtek od 16.30 - 18.00
Lektorky: Bc. Petra Fojtů - porodní asistentka 
(besedy)
Mgr.  Simona Goňová - fyzioterapeutka (těhu
masáž, beseda)
Cena: 1 100,- Kč (tatínci mají besedy zdarma)
Je možné se zúčastnit i jednotlivých témat be-
sed (1 přednáška je 200,- Kč)
Přihlášky: email: herna@mcslavicin.cz,
tel: 73187022, www. mcslavicin.cz

Mini-školka
Dopolední kroužek pro děti od 2 let
8.00 – 12.00 hodin
Od září přijímáme nové členy
Kontakt: herna@mcslavicin.cz

Narodil se ve  Slavičíně-Mladoticích dne 
8. září 1926 ve velmi skromných poměrech, vy-
růstal se svými dvěma sourozenci v jedné spo-
lečné světnici, v malém domečku z hliněných
cihel, č.p. 51. Již jako malý byl členem Sokola, 
rád cvičil a v 17 letech se stal ochotnickým her-
cem v místním spolku.

Vyučil se knihařem u Běhůnků pod kostelem 
a pak vstoupil do Jednoty katolických tovaryšů
v Praze na Anenském náměstí, kde mj. se svý-
mi přáteli založili malou divadelní scénu, dneš-
ní Divadlo Na zábradlí! Jejich patronem a důle-
žitým podporovatelem byl tehdejší pražský ar-
cibiskup Josef Beran.

Vzpomínka na Františka Šťávu k nedožitým 95. narozeninám
V  roce 1948 si do  Slavičína přivedl svou

manželku Marii, původem od  Poličky ve  vý-
chodních Čechách. Záhy nastoupil na  vojnu
do  Berouna a  Uherského Hradiště, v  témže
roce se jim narodil syn Zdeněk.

Jako mladá rodina brzy našli v jeho rodném
městečku, spíše ještě vesnici, své pevné mís-
to. Dalším impulsem do  života a  práce bylo
v roce 1954 narození dcery Marušky.

František Šťáva byl zaměstnán ve Vlárských
(dříve Valašských) strojírnách krátce jako děl-
ník, posléze dlouhá léta až do odchodu do dů-
chodu vedl technickou kancelář závodu. Pří-
kladně se účastnil až do 80. let dynamického
rozvoje předního podniku v regionu.

Od  povahy byl aktivní, se zájmem o  veřej-
né dění. Pamětníci si na  něj rádi vzpomínají 
jako na organizátora řady městských slavností 
a svátků, dožínek či tradičního vinobraní, fi lmo-
vých festivalů v  letním amfi teátru apod. A co
hlavně: hráli se souborem ochotníků divadlo,
každoroční inscenace her předních dramati-
ků, pohádky pro děti. Úspěšní byli nejen v okre-
se, ale také na celostátních přehlídkách (Pře-
rov, Svitavy, Hronov).

Nezapomenutelná byla Molièrova hra La-
komec s  jeho Harpagonem, opakovaně Jirás-
kova Lucerna, detektivka Past na myši nebo
např. drama Půlnoční mše od Petera Karvaše
a mnoho dalších úspěšných představení i diva-
delních zájezdů do okolních vesnic. Zaujal také
příběh z valašského prostředí Pasekáři, uvede-
ný společně s  folklorním souborem Slavíček
Milana Švrčiny.

Asi už málokdo z dnešních obyvatel města
se pamatuje na údobí skvělého loutkového di-
vadla na zámku. Nedělní představení a šťast-
né oči dětí byly silnou motivací pro zapálené
loutkáře. František Šťáva divadélko zakládal
a v 50.–60. letech byl také režisérem her pro
nejmenší.

Tyto řádky jsou psány z  jednoduchého dů-
vodu: aby se nezapomnělo! Na  skromného,
pracovitého, čestného a  věčně usměvavého
člověka, slavičínského rodáka a platného ob-
čana. Na vzorného otce svých dětí, obětavého
dědečka i  hodného pradědečka. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte! Byť v této uspěchané době…

Zdeněk Šťáva

Klub důchodců, který má dlouholetou tradi-
ci, děkuje městu Slavičín za fi nanční podpo-
ru na klubovou činnost. Věříme, že bude lépe 
než v minulém roce, a těšíme se na nové člen-
ky. Začínáme dne 1. září ve 13 hodin v budově 
knihovny. Klub důchodců
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Vzpomínáme

Dne 15. září 2021 uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Stanislava VALÁŠKOVÁ
y yy

 z Nevšové.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel 

a dcera s rodinou.

Dne 13. září 2021 by se dožila 100 let paní 
Ludmila BAŘINOVÁ

yy
 z Hrádku a dne 

30. března 2021 uplynulo 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila.
S láskou vzpomínají dcery Zdenka

a Ludmila s rodinami a rodina Havlínova.

Dne 29. září 2021 by se dožil 95 let 
pan Stanislav LYSÝ

yy
 ze Slavičína.

S láskou a úctou na něj stále vzpomínají 
syn Stanislav a dcera Marie s rodinou.

Dne 8. září 2021 si připomeneme 1. smut-
né výročí úmrtí paní Anny STUDENKOVÉ

p

a dne 14. září 2021 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana 

Jana STUDENKY. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi. Synové Jan,

Pavel, Petr, Robert, Radek
a neteř Anička s rodinami.

Dne 16. září 2021 si připomeneme
10. výročí úmrtí pana Karla ZEMÁNKA

p p
, 

který by se dne 21. října 2021 dožil 91 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,

děti a vnoučata s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s panem Milanem BOTHEM.

Rovněž děkujeme za vyjádření soustrasti
a květinové dary. Rodina Bothova

Děkujeme všem za projevy soustrasti 
a květinové dary při posledním rozloučení 

s paní Marií JANÁČKOVOU
y p p

. 
Rodina Janáčkova a Kotradyova

Dne 6. září 2021 by se dožil 100 let pan 
Zdeněk KADLEC ze Slavičína a dne

4. září 2021 si připomeneme
25. výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou

vzpomíná dcera Ludmila s rodinou.

Dne 22. září 2021 si připomeneme
5. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka

a pradědečka, pana Ivana HOLKA. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera

s rodinou.

Dne 30. září 2021 si připomeneme
100. výročí narození naší maminky, 

babičky a prababičky, paní 
Marie BAČOVÉ

yy
. Za tichou vzpomínku 

děkujeme všem, kdo jste ji znali a měli
rádi. S láskou a úctou vzpomínají dcery 

a syn s rodinami.

Dne 29. září 2021 si připomeneme
1. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustila naše drahá a milovaná maminka,
babička a prababička, paní 

Hedvika PEŠKOVÁ
pp

 z Nevšové.
Dne 21. září 2021 uplyne 17 let

od úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Aloise PEŠKA z Nevšové.

Za tichou vzpomínku děkují dcera Alena
s rodinou a syn Milan.

Dne 9. září 2021 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní 

Anna KNOTKOVÁ
y

. S láskou a úctou na
ni vzpomíná dcera Anna, vnučka Jana, 
vnuk Roman a pravnoučata Kristýnka, 
Tamarka, Terezka, Natálka, Tomášek 

a Mareček.

Dne 21. září 2021 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky, 

babičky a prababičky, paní 
Ludmily URBANÍKOVÉ

y p
 ze Slavičína.

Dne 11. srpna 2021 by se dožila 92 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery 

s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 8. září 2021 by se dožil 90 let pan
Vladimír GOLDBACH z Nevšové a dne

29. září 2021 uplyne 1 rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustila paní 

Marie GOLDBACHOVÁ
y p

. Za život
a vychování děkují a s láskou

vzpomínají syn Vladimír a dcery 
Marie a Dana s rodinami.

Dne 21. září 2021 by se dožil 85 let
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan František OCELÍK ze Slavičína.K
S láskou vzpomínají manželka,

synové a dcera s rodinami.

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene. Dne 2. září 2021

uplyne 10 let od úmrtí pana 
Mojmíra BAČI

p y
. S úctou a láskou 

vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 15. září 2021 
vzpomeneme 17 let od úmrtí 

pana Martina POPELÁKA. 
V prosinci tohoto roku by se dožil 50 let.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají sestry Lenka a Veronika 

s rodinami a maminka.

NAROZENÍ – ČERVEN
Miroslav Dvořáček a Michaela Carbolo-
vá – dcera Elen
NAROZENÍ – ČERVENEC
Libor a Silvie Macků – dcera Lenka
Lukáš a Aneta Jurníčkovi – syn Šimon
Bronislav a Ivana Studeníkovi – 
syn Teodor

SŇATEK – ČERVEN
Ioannis Liolitsas a Klára Málková
SŇATKY – ČERVENEC
Martin Eliáš a Kateřina Janáčková

Společenská kronika Petr Babulík a Barbora Manová
Jan Strnad a Jana Nosálová
Zdeněk Folta a Marie Kuželová
Martin Pešek a Andrea Satinová
Cyril Malej a Martina Byčanová
Lukáš Machala a Tereza Sovadinová

ÚMRTÍ
 2. 7. 2021 Vladimír Dřízga, 73 let, 
  Slavičín
 14. 7. 2021  Jindra Šmotková, 73 let, 
  Bohuslavice
 21. 7. 2021  Olga Nováková, 88 let, Slavičín
 21. 7. 2021  Štěpánka Juřicová, 84 let, 

g

  Rudimov
 30. 7. 2021  Milan Miklas, 71 let, Šanov

Dne 10. září 2021 se dožívá 95 let 
paní Božena KOPECKÁ ze Šanova.

Do dalších let jí hodně zdraví 
a radosti z vnoučat a pravnoučat

přejí děti s rodinami.

Blahopřání

Vážení občané,  6. září otvíráme na poliklini-
ce novou lékárnu TILIA, kterou najdete v pro-
storách bývalých zdravotnických potřeb. Lékár-
na je zaměřena především na výdej léků na re-
cept a  popřípadě drobný prodej. V  sortimen-
tu zůstává zatím zdravotní obuv. Díky otevření 
této lékárny budeme mít větší prostor pro Vás
zákazníky, a  také předejdeme frontám u naší 
stávající lékárny Dahlia. Vstup do lékárny bude
zvenku od hlavní cesty ke kostelu, ale také i ze-
vnitř přímo z polikliniky. Pokud půjdete od léka-
ře, stačí jen výtahem sjet dolů a budeme Vám
k dispozici. Těšíme se na Vás v nových prosto-
rách.

Mgr. Marie Zemčíková (lékárna Dahlia)
a Mgr. Marcela Savarová (lékárna Tilia), BTC Trade, s. r. o. Slavičín
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Pokračováním spolupráce Klubu seniorů Nev-
šová s Městskou knihovnou Slavičín v letošním
roce mělo být lednové setkání našich členů se 
zaměstnanci Městské knihovny Slavičín. Jako 
mnoho dalších aktivit i tato musela být zruše-
na. Snad nám vyjde podzimní společná akce 
ke Dni seniorů. V únoru jsme měli v plánu na-
vštívit muzeum v Luhačovicích, inspirací nám 
byla loňská návštěva městského muzea ve Sla-
vičíně. Bohužel do našeho snažení rovněž za-
sáhla pandemie koronaviru, a tak naše aktivity
probíhaly jen po internetu a telefonických kon-
taktech. Přesto jsme na sebe nezapomněli, vin-
šovali jsme oslavencům, informovali jsme se, 
co je nového v Nevšové a okolí a posílali vese-
lé i smutné zprávy.

Fungovaly také rozhlasové gratulace a poda-
řilo se nám přispět k tomu, aby přes Nevšovou 
jezdilo více autobusových spojů než doposud. 
Dali jsme dohromady petici za posílení signálu 
na mobilního operátora T- Mobile, bohužel rea-
lizace v praxi zatím nefunguje. Nedaří se nám 
pomoci prosadit dotaci na bezbariérový vstup 
do  Kulturního domu nebo Domu spolků, kte-
rý není bezpečný. Poděkování patří manže-
lům Dvorským, kteří zajistili respirátory pro náš 

Aktivity Klubu seniorů Nevšová v roce 2021

Ohlédnutí za Nohejbalovým turnajem a dětským dnem v Divnicích 

klub prostřednictvím poslance ANO pana Mar-
ka Nováka. Mediální úspěch přišel začátkem
května, kdy byl pozván předseda klubu k rozho-
voru pro ČR Zlín, v rozhlase připomněl činnost
našeho klubu seniorů. Sešli jsme se ve velkém
počtu až 31. května na výroční členské schůzi
za dodržení všech vládních opatření.

Setkání s dětmi u příležitosti Mezinárodního 
dne dětí 1. června nám ještě nevyšlo podle na-
šich představ, ale byli jsme úspěšní docela ne-
dávno dne 10. července při sportovních aktivi-
tách dětí a seniorů na hřišti v Nevšové. Pořáda-
li jsme 6. ročník turnaje v pétanque, tentokrát
pro sportovní družstva z Nevšové a současně
jsme spolupracovali při sportovním odpoledni
pro děti na hřišti TJ Sokol Nevšová. Program

a  tombolu uváděl předseda klubu PhDr. Fran-
tišek Anders za asistence předsedkyně TJ So-
kol Nevšová, paní Ivany Urbanové. Za známých 
letošních nepříznivých okolností jsme nečeka-
li vysokou účast seniorů, ale na turnaji v pétan-
que se sešlo a soutěžilo pět nevšovských druž-
stev. Konečné pořadí: 1. místo Robenky Nevšo-
vá, 2. místo Důchodci Nevšová a 3. místo Sta-
ří páni Nevšová. Velká konkurence pro všech-
ny a hodně práce i pro pana Peška z Divnic, kte-
rý se ochotně chopil role rozhodčího turnaje.
Děkujeme všem členům klubu, kteří vypomá-
hali při realizaci turnaje, hlavně panu Mlčáko-
vi, městu Slavičín za  fi nanční podporu, hasi-
čům a sokolům za hřiště a posezení, předsedo-
vi Osadního výboru Nevšová Broňku Münstero-
vi a místostarostce města Slavičín Monice Hu-
bíkové za aktivní účast.

V neděli 15. srpna se od 15 hodin na mys-
livecké chatě uskutečnilo posezení s hudbou.
Hostem byl poslanec parlamentu za hnutí ANO 
pan Marek Novák a pozván byl i předseda po-
slanecké sněmovny za ANO Mgr. Radek Von-
dráček, který se omluvil. Setkání se zúčastni-
la mimo jiné i místostarostka Slavičína Moni-
ka Hubíková a  také spisovatel Radomil Kopp, 
oba za hnutí ANO.

Navzdory tradici návštěv málo známých
míst, letos plánujeme výlet na Lešnou a okolí.

Předseda klubu informoval o společné akci
Městské knihovny, Osadního výboru a  Klubu
seniorů Nevšová dne 1. října 2021 v KD Nevšo-
vá. Mgr. Gabriela Klabačková zajistila program,
a to je setkání se spisovatelem Josefem Holc-
manem + Cimbálová muzika Vincúch, a požá-
dala nás o spolupráci. Na druhý den bude mše
svatá pro seniory v místním kostelíku v 15 ho-
din. Všem velký dík, městu Slavičín poděkování 
za dotace z rozpočtu města.

Tak snad už to všechno proběhne bez potíží,
problémů a bez velkých omezení.

PhDr. František Anders,
předseda Klubu seniorů v Nevšové 
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Tradiční celodenní akce turnaj v  nohejba-
le spolu s dětským dnem se letos uskutečni-
la na  víceúčelovém hřišti v Divnicích v  sobo-
tu 7. srpna. Turnaj odstartoval dopoledne úde-
rem jedenácté hodiny za krásného počasí, kte-
ré vydrželo po celý zbytek dne. Letos byl zájem 
týmů o účast na turnaji velký. Byl to snad prv-
ní ročník, kdy bylo nahlášeno osm trojic už dva 
týdny před turnajem, a proto jsme pozdější při-
hlášky museli odříkat. Názvy týmů byly i  letos 
velmi zajímavé. Důkazem budiž výherci turna-
je Krásky a zvíře nebo jediné dívčí družstvo Lo-
patky, oba ze Slavičína. Souběžně s  turnajem 
probíhal odpoledne dětský den. Největší atrak-
ce pro děti byly skákací hrad, střelba z  luku či 
projížďka ve velkém traktoru Deutz-Fahr. Letos 
akci zpestřilo hudební vystoupení, a  to hned 
dvou kapel. Pro mladší generaci zahráli akus-
ticky slavičínsko-luhačovičtí kluci z Horizontu, 
po  kterých následovalo trio Trnečka místního 
pana Patky. Po ukončení turnaje proběhlo vy-

hlášení a probíhala volná zábava až do pozd-
ních hodin.

Za podporu akce děkujeme městu Slavičín,
VALENTA-KOVO s.r.o., Pohostinství Jana, Va-
mak s.r.o., DFH s.r.o., Hopa s.r.o., Trafi ka Boj-
kovice, Radim Gorčík, Drogerie Koudela, TVD-

Technická výroba a.s., NTS-Prometal s.r.o., KO-
VOS s.r.o., Avena s.r.o., Camo s.r.o., Pivnice
U Talafy, SDH Divnice, Outdoor-a-sport.cz, Po-
traviny Malychová, Pekárna Ora, Vodo-topo-ke-
ramika s.r.o.

Za tým pořadatelů Jakub Zvoníček
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Na  místě, kde stojí budova obecné školy 
v Hrádku, vystavěl Vincenc Patera v roce 1821 
pivovar, jak svědčí německý nápis vtesaný 
do kamene nad hlavním vchodem, který v sou-
časnosti kryje omítka. Zdi školní budovy v pří-
zemí pocházejí ještě z tohoto pivovaru. Ten byl 
zřízen v malých rozměrech s primitivním zaří-
zením, proto nemohl konkurovat větším pod-
nikům, takže se tam záhy pivo přestalo vařit. 
Proto budovu koupila obec Hrádek za tři tisíce 
zlatých od tehdejšího majitele Schona pro vy-
učovací účely.

Na tento účel se budova příliš nehodila. Pa-
mětní kniha obce Hrádku popisuje bývalý pi-
vovar takto: „Hlavní vchod byl nízký, dveře pri-
mitivní, v síni dlažba z velkých nepravidelných
plochých kamenů, okna nízká, od ulice asi 1,10 
metru vysoká se sešlými rámy. Do prvního po-
schodí vedly dřevěné schody. V přízemí byla 
po horní straně varna pro dolní dřevník a šu-
párna, kam zavírali zadržené tuláky, a kde pře-
spávali hnanci putující postrkem. Nad venkov-
ními dveřmi nebylo světlíku, proto při zavře-
ných dveřích byla v síních tma, při otevřených 

velký průvan. Tomuto nedostatku bylo odpo-
moženo, až se dávaly nové dveře. Pod dře-
věnými schody byla umístěna chlebová pec,
od níž jednou schody chytily, načež byla od-
straněna a postavena do  komory za  kuchyní 
v prvním patře.“

Jak vidno, prostory potřebovaly razantní 
úpravy. Jenže peněz nebylo, takže škola byla
zřízena rekonstrukcí jedné místnosti – chladír-
ny. Byly odtud odstraněny kamenné stoly, vy-
měněna okna, podlaha, omítka. Zakoupily se
nové lavice, kamna a tabule. Ostatní místnos-
ti zůstaly pusté po vystěhování strojů a nářadí.
„Nově upravena byla tolika třída, ostatní zůsta-
lo ponejvíce ve stavu méně přiměřeném,“ popi-“
suje hrádecká pamětní kniha.

Žáky nečekal žádný zvláštní komfort ani co
se týče sociálního zázemí. Záchody vyrobené
z prken byly na zadním konci dvora. Chodník
k nim nebyl vydlážděn, proto za deštivého po-
časí nanesly děti spoustu bláta do chodby i tří-
dy. Po  obou stranách budovy byla zahrada,
a to i tam, kde později rodina Kapustova vysta-
věla domek č. 91 a zřídila zahradu. Pozemky

náležející k pivovaru byly připojeny k obecním
pozemkům.

Třída stačila pro padesát žáků, ale jejich po-
čet rostl, takže byla brzo přeplněna. To se ře-
šilo přidáváním lavic a žáci se tam tísnili do-
slova jako sardinky. Tři roky po  sobě počet
žáků přesáhl 80 dětí, proto se místní školní 
rada v roce 1900 usnesla, že navrhne zastupi-
telstvu obce rozšíření školy na dvoutřídní. Za-
žádalo se u Moravské zemské školní rady, kte-
rá k všeobecnému překvapení tuto žádost za-
mítla, protože rozšíření školy neviděla jako ne-
zbytně nutné. 

Správce hrádecké školy Josef Ročák to
hnal až k  zemskému inspektorovi Loštáko-
vi do Brna, což pomohlo a povolení k rozšíře-
ní na dvoutřídku škola dostala. Vyslaná komi-
se uznala, že bude potřeba provést přestavbu.
Bourat se začalo 23. dubna 1902. Jak to ale
provést s výukou, když byl školní rok? Správce
Ročák se po dobu stavby přestěhoval i s rodi-
nou na mršník do čísla 85. Třída samotná pak
byla umístěna do obecního chudobince, kde se
pro nedostatek místa vyučovalo půldenně.

V  nové dvoutřídce se začalo vyučovat 23.
září 1902. U školy vznikly také dvě zahrádky,
dolní přidělil správce Ročák mladšímu učiteli,
horní si ponechal sám. V hrádecké škole půso-
bil Josef Ročák od počátku jejího provozu, tedy
od školního roku 1877/78 až do konce listopa-
du 1911, kdy byl na vlastní žádost dán na trva-
lý odpočinek. V Hrádku působil úctyhodných
34 let a 3 měsíce. První světovou válku přečka-
la škola pod vedením řídícího učitele Valentina
Podzemného. Počátkem 30. let byla budova
zmodernizována přívodem elektrického prou-
du, poprvé svítilo v Hrádku 31. prosince 1931.
Za druhé světové války učil na škole František
Nevrkla, který byl po válce zatčen kvůli udává-
ní v bývalém působišti ve Smolině.

Do  budovy se v  roce 2000 přestěhovala
Zvláštní škola a Pomocná škola Slavičín, kte-
rá měla tehdy šest tříd a sloužila pro vzdělává-
ní žáků s mentálním či kombinovaným postiže-
ním. Od 1. 9. 2016 nese škola nový název Zá-
kladní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze.
 (šim)

Hrádecká speciální škola bývala dřív pivovarem

Zvláštní školství 
ve Slavičíně

Vznik organizované péče o  postižené
ve  Slavičíně se datuje k  1. září 1982, kdy 
byla založena tehdy jednotřídní Zvláštní 
škola Slavičín v Lipové. O počátky a  vývoj 
speciálního školství se zasloužila ředitelka 
školy Mgr. Jiřina Ondrová. Již od následují-
cího školního roku byla škola organizována 
jako dvojtřídní. Se začátkem školního roku 
1985/86 byla škola přestěhována do Slavi-
čína a přibyla další třída. Poté se v následu-
jících letech měnilo umístění v několika ob-
jektech Slavičína a škola se rozrostla na pět
tříd. V letech 1995 – 2012 řídil školu Mgr.Jo-
sef Fusek. Od roku 2012 je ředitelem školy 
Mgr. Jaroslav Kunc.
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Začátky turistiky ve  Slavičíně byly velmi 
skromné. Podílela se na  nich pětičlenná sku-
pinka zaměstnanců tehdejší Zbrojovky, kteří 
byli do Slavičína přeloženi hlavně ze Vsetínska. 
Z písemných pramenů víme, že už v roce 1958 
fungoval ve Slavičíně turistický odbor TJ Spar-
tak, jehož členové se účastnili krajských akcí. 
Nejpoužívanějším přesunovacím prostředkem 
pro ně bylo kolo, na kterém jezdívali například 
přes prázdniny na  základnu ve  Starém Smo-
kovci a odtud do oblasti polských Vysokých Ta-
ter. Zmiňováni jsou František Pavelka a Miro-
slav Hanousek, pozdější dlouhodobí předsedo-
vé odboru. Ti mají také největší podíl na rozvoji 
turistiky ve Slavičíně.

Po sjednocení tělovýchovy zaznamenala tu-
ristika příliv především mladých lidí, kteří při-
cházeli za prací do Zbrojovky nebo „výzkumá-
ku“. Začalo se s tzv. výkonnostní turistikou, jež 

Turisté ve Slavičíně založili slavnou Šedesátku i Pohádkový les pro děti
spočívala v  udělování odznaků podle výkon-
nosti turistů (na  základě ujitých kilometrů).
K tomu sloužily tzv. zápočtové cesty. Fungoval
také TOM, tedy Turistický oddíl mládeže. Mezi
„tomáky“ patřilo mnoho slavičínských dětí, kte-
ré se zúčastňovaly turistických závodů, před-
chůdců dnešních „Spartan race“ (populárních
překážkových závodů) obohacených o  vědo-
mostní prvky. 

Jde zde o skloubení terénního běhu se zá-
kladními turistickými dovednostmi, jako jsou
překonávání lanové lávky, překážková dráha –
hod míčkem a plížení, odhad vzdálenosti, prá-
ce s buzolou a mapou – orientace a azimuto-
vé úseky, vázání uzlů, určování dřevin, turistic-
kých a mapových značek a poznávání kultur-
ních památek a přírodních zajímavostí. Všech-
ny kontrolní stanoviště je nutno plnit co nej-
rychleji a samozřejmě bez chyb, neboť čas běží 
od startu do cíle a za chyby následují trestné
minuty.

Mládež vedl nejprve František Pavel-
ka, po  něm Jan Hru-
beš a  Věra Salvetová. 
Později mládež ved-
li ještě Josef Semela
a poté Vojtěch Žallman 
s  manželkou Janou 
(Jenkou Maděrkovou). 
Turisté také překvapi-
vě pořádali každý rok 
„Cestu pohádkovým le-
sem“ v rámci oslav dne 
dětí pro děti do 8 let. 

Dospělí členové od-
dílu turistiky měli zhru-
ba 30 akcí za rok. Mezi 
ty hlavní patřily 100 jar-
ních kilometrů nebo 
Slavičínská šedesátka, 

legendární dvoudenní dálkový pochod. O  jeho 
historii píšeme v  samostatném článku. Infor-
mace k vycházkám získávali turisté z nástěnky
u Spartaku, dnešní Orlovny. Dnes v době pře-
bujelých informačních technologií je to pro nás 
téměř nereálná představa, že bychom si pro-
gram na  víkend plánovali pouze podle struč-
ného lístečku s datem a cílem vycházky. Mezi
hlavní tváře slavičínské turistiky v 80. letech pa-
třili Vladimír Hubík st., František Dalecký nebo
Václav Salvet.

Doba se ale změnila a  turistika ve  Slavičí-
ně byla jednou z obětí. Po sametové revoluci
se otevřely hranice a změnil se způsob trávení 
volného času. Možností bylo tolik, že postupně
ubývalo jak účastníků Šedesátky, tak i dětí v od-
díle. Dnes se sice turistika vlivem sociálních sítí 
vrátila do  módy, ale místo sportovních výko-
nů jde spíš o  to, kdo má značkovější oblečení 
a lepší fotky z túry. Bohužel. (šim)

Zpracováno z informací z publikace 70 let 
organizované tělovýchovy ve Slavičíně

Na přelomu srpna a září před padesáti lety 
poprvé ze Slavičína vyrazili turisté, kteří se řídili 
tajemnou značkou S-60. Tak si značili ve svých
poznámkách a  vydaných brožurách dvou-
denní dálkový pochod Slavičínská šedesátka. 

Slavičínská šedesátka musela zájemce o start i odmítat
Ovšem první ročník
v  roce 1971 byl pou-
ze třicetikilometrový
a  jednodenní. Původ-
ní záměr byl ryze do-
bový – „první ročník 
byl vlastně pokusem
… ukázat lidem, kteří 
většinou už neví, co je
válka, místa partyzán-
ských bojů, provést 
je po  partyzánských
stezkách a  chodníč-
cích již pomalu zarůs-
tajících“. Účast byla
už na  prvním roční-
ku velmi dobrá, a pro-

to se od druhého ročníku akce nazývá Slavičín-
ská šedesátka a jde o etapový pochod s délkou
tras 50 a 60 km.

Hned druhého ročníku se zúčastnilo 107 tu-
ristů a Zpravodaj českých turistů jej nadšeně

popisuje takto: „Slavičínští turisté připravili vel-
mi zdařilé dvoudenní putování po krásách své-
ho kraje a mají se čím chlubit.“ Při třetím roč-“
níku přesáhl počet startujících 200 osob, což 
bylo vzhledem k omezeným ubytovacím kapa-
citám ve městě maximum. Nadpočetní zájem-
ci museli být i další ročníky odmítáni, což Še-
desátce vydobylo punc jakési exkluzivity a jedi-
nečnosti. Pochodu se účastnili vždy aspoň při
zahájení představitelé města a  slavičínských
podniků.

Ke  každému ročníku byla vydána brožura
s podrobným popisem trasy a reklamou na je-
den výrobek z Vlárských strojíren (např. diazo-
grafi cký kopírovací přístroj, autobrzdové ha-
dice, reprografi cký přístroj nebo jehlový tkací 
stroj). Za  laskavé zapůjčení brožur děkujeme
Fr. Kovaříkovi.

Trasy vedly obvykle z Javorníku přes Javoři-
nu, Květnou a Lopeník na Kopánky, kde se pře-
spalo a  pokračovalo zpět do  Slavičína, nebo
směrem na Nedašov a Požár. Často se začína-

PuPuuuututPuuPuu ovní tttttttábáboáboáboáboábábob r Vr VVr Vr Vr Vr Vrr elkelkkelkkelká Fá Fá Fá FFatratrtatratratra. a. a.a. ZZZZZleZZ va: ve vevevevedoudoudouuucí cí ccí P.P. PP UUrbUrbUrbrbUrbUrbbbáneáneánenánekk, k KKKK. K ViVilVilViVV ímeímeímeímeímemeímek, k, kk, k, vzvzvzavvzvz du L. L. L. L. L.L. .L. ČČerČerČererere nýný,ný,nýnýn  
J.JJ. J Bartošošošošošošššoš, , F F F, F, F F. . KK K. ovaovaovaovaovaaříkříkříkříkříkkk, zz, z, z, z, z, zaa na nna naa nímííím í se e scho áováááává vá á váváváv PPP. PP HyžHyžHHyžHyžHyžHyHyyy ík,ík,kíkík,ík, veve ve vedledledledleedlee ně ně ně ně n n n j Pj PPPPPPPP MM. M. Meisssssssllll,l, l, ,l,l J. J.J.J.J.J.J Pukukukkkku ýš,ýšýšýšš,š,,ýšýš  
vepvepvepvepveve ředu VVu Vu V. a. aaaa.  R. HuHuHuuHuuHuubíkbíkbíkb oviovivi. . FF. FFototottot : hlavaavavvníní nníní vedvedooucoucucucoucucí Jí Jí Jí Jí JJJJí . S. S. S. S. SSS. S. Semeemeemeemeemeemeeemee lalalaalalalala
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Neseď jen tak doma! Pojď s námi 
hrát fotbal a staň se fotbalistou!
FC TVD Slavičín pořádá
nábor dětí
 10. září od 16 hodin
 na fotbalovém hřišti 
      ve Slavičíně
Kategorie:
 Benjamínci – ročník 2015 a mladší
 Mladší přípravka – ročníky 2013–2014
 Starší přípravka – ročníky 2011–2012 

lo i na Slovensku v obci Mestečko. Přespolní tu-
risté přespávali obvykle ve spacácích ve Spor-
tovní hale, platili startovné (50 – 70 Kčs) a eta-
py procházeli podle značení a míjeli kontrolní 
body. Pokud účastník dokončil první náročněj-
ší etapu za 9 hodin a druhou za 7 hodin, dostal 

v cíli diplom a vlaječku Vlárských strojíren. 
V  90. letech zažila Šedesátka stejně jako

slavičínští turisté prudký pokles zájmu kvů-
li novým možnostem a  lokalitám k cestování.
Poslední ročník se uskutečnil v  roce 2015.
 (šim)

Oddíl turistiky pořádá zájezd za  burčá-
kem v sobotu 2. října 2021. Cena zájezdu je 
pro členy oddílu 200 Kč, pro nečleny 250 Kč. 
Přihlášky se zálohou 100 Kč přijímá Franti-
šek Kovařík (tel. č. 731 980 985).

Vyjádření FC TVD Slavičín k incidentu při pohárovém 
utkání s FK Frýdek-Místek dne 11. 8. 2021

stavění problému na meziklubovou úroveň, kdy
je náš klub dokonce nepřímo vyzýván k mírnění 
způsobených následků, byť zápis o utkání po-
tvrzuje, že na  straně pořadatelské služby ne-
došlo k  jakýmkoliv pochybením. Pomineme-li
rovinu projednání záležitosti, a  to především
jednání hráče Manzii, v rámci FAČR, je nasna-
dě, že volba a užití soukromoprávních nástro-
jů, o němž FK FM hovoří, je výsostným právem
jednotlivých aktérů, nikoliv FK FM.

Udělování osobních trestů v  utkání je zce-
la v  kompetenci rozhodčích a následná kont-
rola je věcí delegáta utkání a komise rozhod-
čích ŘKM. 

Nechceme problém rasismu bagatelizovat,
ale FK FM, jak patrno z dodatku zápisu o utká-
ní, zřejmě neunesl prohru na hrací ploše. Náš
klub považoval po  vzniklé situaci za druhořa-
dé vyjadřovat se o  tom, že má po utkání váž-
ně zraněny tři hráče a zranění našich hráčů ne-
bylo vždy způsobeno ve férovém souboji. Tak-
též jsme na rozdíl od FK FM nevolili silná slova
vůči hráčům soupeře, ať už těm v hracím poli či
na lavičce náhradníků.

FC TVD Slavičín se zavazuje přispět k objas-
nění celé nešťastné události. Rasismus do Sla-
vičína nepatří. Sportu zdar.

FC TVD Slavičín

Co se vlastně stalo?
Událost se stala v prodloužení pohárového

utkání ve 110. minutě za vedení 3:2 pro Slavi-
čín. Hosté byli frustrovaní pro ně nepříznivým
výsledkem a hráč Frýdku-Místku Bidje Manzia
se zvedal ze země po faulu, když na něj měl ně-
kdo z diváku zakřičet a použít přitom nekorekt-
ní přirovnání ke  zvířeti. Šestadvacetiletý fot-
balista z Demokratické republiky Kongo vstal,
šel k zábradlí a nejbližšího diváka uhodil hla-
vou, dal mu tzv. hlavičku. Dostal červenou kar-
tu za hrubé nesportovní chování. Klub FC TVD
dostal pokutu ve výši 5 tisíc korun. 

Od uvedeného utkání jsme se jako klub, až 
na  jednu výjimku, k  incidentu nevyjadřova-
li a spíše jsme se snažili objasnit vzniklý pro-
blém. Avšak po různých, z našeho pohledu ne 
vždy plně legitimních, vyjádřeních FK FM, pova-
žujeme za důležité sdělit naše stanovisko.

Předně nás celý incident velmi mrzí. Náš 
klub se zcela jednoznačně distancuje od rasis-
mu a tento problém části společnosti považu-
jeme za vážný. Mrzí nás však též vyjádření či-
novníků FK FM učiněná jak v dodatku v rámci 
zápisu o utkání, tak v médiích. Z vybraných vy-
jádření FK FM je totiž patrno zcela nepřípadné 

Kuželkářský klub Slavičín
Úspěch našich hráčů 
v celostátní letní lize

ČKA (Česká kuželkářská asociace) nabíd-
la uspořádání letní soutěže pro oživení ku-
želkářského restartu:

„Smyslem každé soutěže je vygenerovat 
vítěze na  základě srovnávání sportovních 
výkonů. V případě Letní ligy jsme však pře-
svědčeni, že významnou roli bude také hrát 
touha po setkání se svými kamarády – sou-
peři a potřeba znovu zažít atmosféru zápa-
su. Pro některé to také může být i příprava 
k řádným soutěžím, které se na podzim ro-
zeběhnou.“

Do  Letní ligy 2021 se přihlásilo z  celé 
České republiky 32 čtyřčlenných týmů, kte-
ré byly rozděleny do  osmi skupin A  až H. 
Za KK CAMO Slavičín (Krajský přebor) jsme 
přihlásili jeden tým a ve skupině G jsme měli 
za soupeře HKK Olomouc (2. liga), TJ Sokol
Šanov (3. liga) a SK Podlužan Prušánky B
(Krajský přebor). Naši skupinu G jsme vy-
hráli a postoupili jsme do fi nále mezi osm 
nejlepších týmů Letní ligy 2021. Náš tým vy-
bojoval postup ve složení: Rudolf Fojtík, Bro-
nislav Fojtík, Karel Kabela, Richard Ťulpa, Li-
bor Pekárek.

Finále se uskutečnilo v sobotu 21. srpna 
2021 v Praze na nové kuželně SC Olympia 
Radotín, kde jsme změřili síly s velmi kva-
litními týmy: 

SKK Rokycany A  (Interliga), SKK Bohu-
šovice (2. liga), SKK Rokycany B (3. liga), TJ 
Nové Město na  Moravě (Divize), TJ Loko-
motiva Česká Třebová (Krajský přebor), TJ 
Spartak Bílovec (Krajský přebor), SK Podlu-
žan Prušánky A (3. liga).

Tým KK CAMO Slavičín se umístil na 5. 
místě s výkonem 2.192 kuželek. V jednotliv-
cích Karel Kabela na 9. místě (572 kuželek), 
Rudolf Fojtík na  16. místě (546 kuželek),
Libor Pekárek na  20. místě (542 kuželek) 
a Robert Říhák na 23. místě (532 kuželek).

Děkujeme našim hráčům za skvělou re-
prezentací našeho klubu KK CAMO Slavičín 
a našeho města! 

Ing. Rudolf Fojtík, KK CAMO Slavičín

Yoga studio ZEN
Rozvrh pravidelných lekcí od září:
Pondělí: NOVĚ od 6.9.! Kurz Jóga pro se-
niory (16 lekcí) s Nikou Vojkůvkou (17:00-
18:00), Terapeutická jóga pro záda s Katkou
Valtovou (18:30-19:45)
Úterý: Jóga-matky cvičí s Klárou Valčíkovou 
(9:30-10:30)
Středa: Ranní Pozdrav slunci s Nikou Voj-
kůvkou (06:45-07:45), NOVĚ OD 1. 9.! Viny-
ása fl ow s Klárou Valčíkovou (17:00-18:00),
ZMĚNA ČASU! Hatha jóga s Klárou Valčíko-
vou (18:30-19:30)
Pátek: NOVĚ OD  17.9.! Kurz TEEN jóga 
aneb jóga pro mladistvé (10 lekcí) s  Kat-
kou Valtovou (16:45-17:45), NOVĚ od 17.9.!
Kurz Jóga pro začátečníky (10 lekcí) s Kat-
kou Valtovou (18:15-19:15)
Víkendové akce a pobyty:
Sobota 18.9. od 15:00-17:00 - Workshop 
Zlepšení spánku jógou s Katkou Hlavičko-
vou
Pátek-neděle 24.-26.9. – Wellness víkend
s jógou na zámku Wichterle
Více informací a rezervace na
www.yogastudiozen.cz

Volejbal Nebojíš se míče a máš rád/a
týmové sporty? Chodíš do 3. – 9. třídy?
Přijď si vyzkoušet volejbal – 
v pátek 17. 9. od 16 hodin ve slavičínské 
hale.
Pokud tě tento sport zaujme, rády tě uvítáme sportrtrtrttrr  z z zz zz zzaaauaa jmmmmmmme,ee,e,eee rr rrrrádádádádádáddááá y y yy yyy y tětětětětěěě u uvívívívívívvv táttátáttáme
v  našem kroužku VOLEJBAL, který probíhážkkkku u uu uuu VOVVVVVVVV LEEEEEEJBJBJBJBJJBJJJ AL, který prprprprprprprpproboboboboboboobbíhíhíhíhíhá
od října každý čtvrtek (15.30 – 17.00). Přihláškutvvvvvvvvvrtrtrtrtrtttekeeeeeee  (155555555 3.33330 – 1717171771717.000000000)0)0)0)00))0 . PřPPP ihláškškškškškkš uuuuu
ti dáme na místě, nebo si ji vyzvedneš na DDMtětětěětěětěě, nnennnnnnn bo ssssssssi iiii jijjijijjiji v vvvvyzyyy vedneš nnnnnaaa aaaaa DDDDDDDD MMMMMMMMM
Slavičín. Bližší informace podají trenérkyí innnfnnnnn ormammm ce pppppppppododododooddo ají trenérérérrérkykykykyykykykyyy
Radka Bednářoovvvvvvá á áááá (r(r(r(r(r((( addddddkakakakakakakakabebebebbebbbebbednd arova@a@a@@@@cececececcecec ntnnnnn ruuuum.mmmmmmm
cz) a Lenka Saalvvvvvétététtéttététtooovovooo á (nevecccccccamamammammamamampbpbpbpbpbpp @s@@@ eznananananananan m.mmmmmm
cz), případně DDM MMMMMM SlSSlSlSSSS ava iččččínínnínnínn –––– 
tel. č. 604 155 3312.
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Město Slavičín Vás zve 
na setkání s občany na téma:
Budoucnost prostranství 
mezi Sokolovnou a Horákovou vilou
Pátek 3. září v 16 hodin
Sokolovna
Cílem diskusního setkání budou možnosti pokračování 
řešení okolí Sokolovny a Horákovy vily, debata s vedením
města i informace o chystané rekonstrukci Sokolovny. 
Zveme všechny, kteří mají zájem o další zvelebování Slavičína.

Jak zvelebit ulici Hasičskou?
Středa 15. září v 16.30 hodin
hasičárna v ul. Hasičská
Ulice Hasičská se v současnosti nachází ve špatném stavu,
který neodpovídá současným předpisům jak pro parkování, 
tak i pro řešení dopravy na místních komunikacích včetně 
nepřehledného dopravního značení. 
Setkání je určeno zejména pro občany, kteří zde žijí. Cílem 
je probrat možnosti, jak tento nevyhovující stav změnit
k lepšímu.
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Víte, že svatá Cecílie je patronkou Mladotic? 
A kromě Mladotic, osady tvořící dnešní Slavi-

čín, také hudebníků. A prastaré hudební nástro-
je stejně jako další originální předměty z histo-
rie Mladotic jsou po celé září vystaveny ve sla-

vičínském muzeu na Horním náměstí. Výstava
Putování starými Mladoticemi byla slavnostně
otevřena 14. srpna za hojné účasti veřejnos-
ti u příležitosti oslav 880 let od první písemné 
zmínky o Slavičínsku.

Z vystavených předmětů lze zmínit almuž-
nický fl ašinet z Mladotic, starobylý hudební ná-
stroj heligón, nebo originální varhanní píšťaly
ze slavičínského kostela, které pocházejí ze 17.
století. Dále jsou vystaveny předměty denní po-
třeby z mladotických domácností druhé polovi-
ny 19. století. Doprovodné texty popisují dějiny 
Horních a Dolních Mladotic i jejich sloučení se
Slavičínem v minulém a předminulém století.

A jak má v září muzeum otevřeno? V pondě-
lí, středu a v pátek od 13 do 16. hodin. V neděli
pak od 13 do 17 hodin. Průvodcovskou službu 
zajišťuje správce muzea Josef Ščuglík a členo-
vé Klubu přátel historie Slavičínska. (tch)

Kam v září? Do muzea!

4 Tenoři na letní 
scéně ve Slavičíně

Mimořádně úspěšný hudební projekt,
v  němž účinkují ostřílení muzikáloví zpěvá-
ci vyprodává kulturní domy i  venkovní areá-
ly po celé České republice. Pěvecké uskupení 
ve složení Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž
a Michal Bragagnolo doprovodili hudebníci ze
smyčcového kvarteta Unique Quartet doplně-
né o piano a kytaru.

Dva držitelé ceny Thálie, muzikálová legen-
da a  sólista Národního divadla v  Praze za-
zpívali nejen fi lmové a  muzikálové hity, jako
Asi do věží, Maria z West Side Story či Otče-
náš z muzikálu Bídníci, ale také populární čes-
ké písně Stín katedrál, Nádherná, ústřední me-
lodii ze seriálu Zdivočelá země Sen kovbojů či
nesmrtelný hit Jednoho dne se vrátíš, notoric-
ky známý v podání Věry Špinarové. Nechybě-
la ani operní árie Nessun dorma od Giacoma
Pucciniho.

Atraktivně sestavený repertoár nabídl písně,
v nichž tenoři zpívali společně v dokonalé har-
monii, ale své pěvecké umění předvedli i samo-
statně v sólovém vystoupení. Také se společně
ujali moderování, program mile i vtipně uvádě-
li, humorné špičkování vyvolalo v obecenstvu
salvu smíchu hned několikrát.

Navzdory velké vzdálenosti, kterou k  nám
museli překonat, dokázali z podia divákům pře-
dat spoustu pozitivní energie a profesionálním
výkonem potěšit i  náročného hudebního fa-
nouška. Rozzářené tváře diváků, nadšené ova-
ce ve stoje i dlouhotrvající potlesk byly zaslou-
ženou odměnou nejen pro účinkující, ale také
pro pořadatele z městského infocentra.

Příležitost poslechnout si 4 Tenory využili
lidé i ze vzdálenějších Zlínska i Slovácka, zá-
řijový koncert 4 Tenorů ve Zlíně je totiž bez-
nadějně vyprodaný. Velká divácká účast i po-
chvalné reakce dávají naději, že se ve Slavičí-
ně brzy dočkáme nějaké podobně významné
akce.

Jitka Pfeiferová, 
Městské infocentrum Slavičín

Nábor nových členů
V pátek 10. 9. se od 16  h 
u Sokolovny jste srdečně 
zváni na zahajovací schůzku 
skautů. Přijmeme nové čle-
ny od 2. třídy školní docház-
ky do oddílů skautů a skau-
tek. Bližší informace je mož-
né žádat na emailu
nabor@junakslavicin.cz
nebo na telefonech
725 657 659 (skautky)
a 777 255 274 (skauti).
Těšíme se, skauti Slavičín.
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Hledám informace o mých předcích Vincentu Pavlíkovi-Žambochovi
nar. 1865 a jeho matce Františce Žambochové nar. 1830 z Rokytnice. 
e-mail: z.jiri@seznam.cz
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín
 Čtvrtek 2. 9. – 16. 9. Tak jsme tu žili aneb 
50.–60. léta objektivem Ladislava Slámečky 
st.

Výstava fotografi í slavičínského rodáka a fo-
tografa Ladislava Slámečky st. u  příležitosti 
100. výročí jeho narození.
Vernisáž výstavy proběhne v galerii knihovny 
v 18.00 hodin. Výstava bude k vidění v půjčov-
ní době.
 Pátek 17. 9. – 30. 9. Můj život v čase bez-
časí 

Zakončení výtvarné a  fotografi cké soutěže, 
určené všem generacím, výstavou všech zasla-
ných prací. Nejlepší práce budou ve čtyřech ka-
tegoriích vyhodnoceny (1. – 3. místo) a  jejich 
autoři oceněni věcnou odměnou na vernisáži 
výstavy, konané v pátek 17. 9. od 18.00 ho-
din v galerii knihovny. Drobné ceny si odnesou 
všichni účastníci soutěže. Výstavu lze zhléd-
nout v půjčovní době knihovny nebo po tel. do-
mluvě.
 Středa 29. 9. Tajemné fenomény. Přednáš-
ka Arnošta Vašíčka, známého českého záha-
dologa a spisovatele. 

Autor představí ze svých dvou knih zbru-
su nové záhady, např. svítící netvory, křišťálo-
vé lebky, jeskyni bestií, mimozemšťany z pouš-
tě Atacama, jeskyni tisíce záhad, Golema a jeho
bratry, záhrobní historky aj.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup vol-
ný!
 Úterý 21. 9. Pokračování Paměťového 
tréninku a mozkového joggingu pro seniory 
s Mgr. Martou Fojtíkovou! 

Kurzy se budou konat každé úterý od 9.00 
do 10. 30 hodin, nezbytné je přihlášení předem, 
telefonicky nebo emailem.
Místo konání: sál městské knihovny v 1. pod-

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) 
v  Městské knihovně Slavičín pokraču-
je otevřením dalšího studijního semestru!

Pod záštitou Provozně ekonomické fa-
kulty České zemědělské univerzity v  Pra-
ze je pro seniory připravena nabídka výu-
ky, která umožní navštěvovat zájmové vy-
sokoškolské studium přímo v místě bydliš-
tě. Vítáme tedy k zapojení se do studia jak 
nové zájemce, tak i absolventy uplynulých 
semestrů. Vzdělávání se uskuteční v obdo-
bí října – prosince 2021.
Téma: Mistři evropského barokního ma-
lířství 17. století.
Zahajovací schůzka proběhne v  pondělí 
4. října v 9.00 hodin.

Studium je určeno osobám se statutem 
důchodce, poplatek za  semestr (6 kurzů)
činí 300 Kč.

Výuka bude probíhat dle aktuální pande-
mické situace – v sálu knihovny (1. podlaží) 
nebo distanční formou. Veškeré informace
ohledně studia získáte přímo v  knihovně, 
případně telefonicky, emailem nebo na
www.knihovna.mesto-slavicin.cz 
a www.e-senior.cz.

laží, vstup zdarma.

Připravujeme na říjen: 
 Pátek 1. 10. Autorské čtení Josefa Holc-
mana z knihy Osobní poplach. 

Určeno seniorům a  veřejnosti u  příležitosti
Mezinárodního dne seniorů. V pořadu vystou-
pí cimbálovka Vincúch z Valašských Klobouk.
Pořádáno ve  spolupráci s  Osadním výborem
Nevšová a Klubem seniorů Nevšová.
Začátek: 16.30 hodin, Kulturní dům Nevšová.
Vstup volný!

 Čtvrtek 7. 10. Senegal. Cestovatelská 
přednáška manželů Špillarových.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup vol-
ný!

Městská knihovna Slavičín srdečně zve děti 
i rodiče (prarodiče) na divadelní představení

Jak šel Kozlík do světa
Účinkuje: Loutkové divadlo Kozlík z Hradce 
Králové.
Neděle 5. 9. Začátek: 16.00 hodin, 
Sokolovna. Vstup volný!


