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Vážení a milí spoluobčané, mnozí z Vás ten 
pocit znají. Není Vám dobře, přestáváte cítit ja-
kékoliv vůně či zápach a na antigenním testu se
Vám vzápětí objeví dvě červené čárky. I mě v led-
nu potkalo to, čemu jsem mnoho měsíců s po-
mocí očkování unikal – nemoc covid-19. Zdlou-
havý průběh choroby ze mě rázem udělal z ak-
téra dění pouhého pozorovatele. Díky novým ka-
merám, které snímají město z mnoha úhlů, to 
šlo. Vychutnal jsem si sněhem pokrytá místa 

našeho města nebo návštěvníky obležené klu-
ziště v Zámeckém parku. V případě dostateč-
né sněhové pokrývky se pak můžeme těšit i na 
tradiční běžkařské stopy. Moji lednovou karanté-
nu obohatil i vynikající zimní internetový článek 
o „slavičínském“ lyžařském vleku na Kopánkách, 
za kterým stojí náš rodák a badatel o zapome-
nutých lyžařských vlecích Vilém Kledrowetz.

Covid-19 nejenže způsobil moji delší absenci, 
rozhodne také o startu velké rekonstrukce Soko-

lovny. Podle toho, zda nakonec proběhnou úno-
rové kulturní akce, či nikoliv, určíme nástup sta-
vební fi rmy do našeho největšího společenské-
ho zařízení. Podrobně se o ní dozvíte z příštího
čísla zpravodaje, nicméně už nyní je dobré po-
čítat s provizoriem, kdy Sokolovnu nebudeme 
moci využívat. Odměnou nám bude modernizo-
vané zázemí, které už po rekonstrukci volá mno-
ho let.  Pevné zdraví přeje váš starosta

Tomáš Chmela 
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Před dvaceti lety se, tehdy nové, divadlo SemTamFór rozhodlo, že ve Slavičíně uspořá-
dá přehlídku amatérských divadel z nejbližšího okolí. Nikoho tehdy nenapadlo, že vzniká tra-
dice, která se ve slavičínské Sokolovně udrží 20 let. Poslední dva roky nepřály divadlu celko-
vě a bylo to, samozřejmě, znát i na Valašském křoví. Přesunuté termíny, omezení a opatření 
jak pro divadla, tak pro diváky. To vše festivalovou činnost poněkud přibrzdilo. Také letos není 
možné uspořádat Valašské křoví v plné parádě. Z důvodu plánované rekonstrukce Sokolovny
se uskuteční už v únoru. Omezení posledních dvou let navíc způsobila, že celá řada souborů
nemohla zkoušet a uvést premiéry svých inscenací.

I přes tato omezení se však podařilo připravit divadelní program na 4 dny, na které Vás sr-
dečně zveme. V programu naleznete jak nové představení SemTamFóru (Čapkovy Povídky
z  jedné a druhé kapsy v dramatizaci slavičínského rodáka Jaroslava Durďáka), tak soubo-
ry z celé Moravy. 

I když bude Křoví zasaženo aktuálními opatřeními, které bude třeba dodržovat, je návště-
va divadla jednou z nejbezpečnějších činností, kterou můžete vykonávat. Samozřejmě sle-
dujte aktuální informace ke konání Valašského křoví na Facebooku a webových stránkách
www.valasskekrovi.cz a www.mesto-slavicin.cz.

Prosíme všechny diváky o vstřícnost, dodržování platných pravidel a také o návštěvu. Přijď-
te podpořit divadlo v této nelehké době a pomoci mu tak k lepším zítřkům. Za tradiční podpo-
ru velmi děkujeme městu Slavičín, Ministerstvu kultury ČR i Zlínskému kraji a také všem po-
mocníkům a dobrovolníkům, kteří s jeho realizací pomáhají. Na vaši návštěvu se těší celý sou-
bor divadla SemTamFór – na viděnou v divadle. Jan Julínek

Zveme Vás na Valašské křoví



2

Zhruba před dvěma lety jsem se dozvěděl 
o  havarijním stavu elektroinstalace jednoho 
z  nejdůležitějších objektů ve  městě – hlavní 
budovy ZŠ Vlára. Při představě omezení výu-
ky v hlavním objektu nutném pro zajištění škol-
ního vzdělávání ve městě bylo zřejmé, že tato 
záležitost nesnese odkladu. Neprodleně pro-
to město zahájilo projekční práce, které ukáza-
ly, že odstranění této havarijní situace si vyžá-
dá opravdu enormní prostředky. Elektroinsta-
lace na škole totiž nebyla obnovována po mno-
ho desetiletí. 

Na  konci roku 2020 pak město zpracova-

ZŠ Vlára prochází nejnákladnější rekonstrukcí za poslední desetiletí 
lo a podalo žádost o dotaci, která v konkuren-
ci dalších projektů obstála a v roce následují-
cím byla schválena. Bohužel, schvalovací pro-
ces takto velkých projektů trvá mnoho měsí-
ců, což způsobilo, že nebylo technicky možné 
uskutečnit výběrové řízení tak velkého rozsahu 
ještě před školními prázdninami. Rekonstrukce 
tak naplno vypukla až na přelomu měsíce října 
a listopadu roku 2021. 

Stávající elektroinstalace budovy bude od-
straněna a  nahrazena novou moderní elek-
troinstalací, spočívající ve  výměně rozvadě-
čů, kabelových tras, osvětlení a  veškerých 
koncových prvků (zásuvek, vypínačů). Ve  tří-
dách a chodbách školy budou instalovány mo-
derní leddiodová svítidla, která budou osaze-
na do  sádrokartonových podhledů. Lze tedy 
očekávat také úsporu elektrické energie. Pro 
zrychlení prací jsou v projektu vedeny kabelo-
vé trasy v kabelových žlabech nad nově zbu-
dovanými sádrokartonovými podhledy. Samo-
zřejmostí je také obnova výmalby zasažených 
prostor.

Veškeré stavební a instalační práce probíha-
jí za provozu školy z nejvyššího podlaží do nej-
nižšího. Celý chod školy je nyní přizpůsoben 
probíhající stavbě. Staveniště je vždy odděleno 
přepážkou od zbývající části budovy, kde probí-
há výuka. Práce se však maximálně odehráva-
jí mimo časy, kdy se ve škole vyučuje. Zhruba 
po dvou až třech týdnech se stěhuje část tříd 
a kabinetů v rámci budovy. Již jen tento struč-
ný popis ukazuje, jak provozně náročná záleži-
tost to je. Pro zrychlení postupu prací provádě-

cí fi rma využila také všechny prázdniny a svát-
ky, které se na přelom roku koncentrují. Práce
dle harmonogramu mají trvat do konce květ-
na, ale pokud půjde vše dobře budou ukončeny
dříve. Největší omezení provozu školy je naplá-
nováno na  jarní prázdniny, kdy proběhne pře-
pojování jednotlivých rozvaděčů do  hlavního
rozvaděče školy. Částečně bude omezen pro-
voz i sousedního gymnázia.

Projekt je podpořen fi nančními prostřed-
ky z ministerstva pro místní rozvoj z dotační-
ho titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov. Předpokládá se podpora ve  výši cca
13,6 mil. Kč. Celkové náklady na tuto akci jsou
ve  výši 14,9 mil. Kč. Stavebními úpravami se
zkvalitní a zmodernizuje veškerá elektroinsta-
lace základní školy.

Namístě je poděkovat vedení ZŠ Vlára
za velkou míru operativní spolupráce. V době,
kdy se výuka podřizuje náročným pravidlům
koronavirové doby, je souběh s  rekonstrukcí 
veškerých prostor hlavní školní budovy oprav-
du velká komplikace. Stejnou měrou si zaslou-
ží poděkovat také učitelům a žákům, kteří mají 
rekonstrukcí ztížené podmínky.

Při pohledu na přehled zásadních investič-
ních výdajů, které město v  minulých letech
do ZŠ Vlára vyčlenilo, se jedná o vůbec největ-
ší částku za poslední dekádu. Tímto se ukazu-
je, že fi nancování rozvoje z dotačních prostřed-
ků má svůj velký význam. Tímto způsobem je
potřeba v obnově školního areálu i nadále po-
kračovat. Tomáš Chmela

(s využitím textu Ing. Aleny Viktorinové)

Zdánlivě nenápadná součást veřejných pro-
stranství jsou pouliční odpadkové koše. Jsou 
všude tam, kudy chodí lidé mimo své domo-
vy. Čas od času se pak potkáme s podněty, jak
jejich síť vylepšit. Nejvíce námětů v minulém 
roce jsme zaznamenali k odpadkovým košům 
na  dětských hřištích. Dlouhodobě se to týká
hřiště u mateřské školky na Vláře a ve druhé
polovině roku se pak situace rapidně zhorši-
la také na hřišti u mateřské školky Malé Pole. 
Zde je zcela jasné, že ke  zhoršení veřejného
pořádku zde došlo v návaznosti na kompletní 
rekonstrukci tohoto dříve zanedbaného hřiš-
tě. Již v  roce 2020 jsme zde umístili hopsin-
ky a  v  roce 2021 pak pirátskou loď, houpač-
ky a  další prvky. Hřiště bylo doslova okupo-
váno dětmi a  jediný zdejší odpadkový koš rá-
zem přestal postačovat. Proto jsme ve spolu-
práci se Službami města Slavičína a se Sdru-
žením měst a obcí Východní Moravy nalezli ře-
šení. Na obě hřiště, jakmile poleví zima, umís-
tíme speciální lisovací odpadkové koše, jejichž
kapacita je zhruba pětinásobná oproti tradič-
ním odpadkovým košům. Odpad uvnitř totiž 
slisují na  pětinu původního objemu. Speciál-
ním čidlem uvnitř pak koše v případě naplně-
ní dávají signál svozové společnosti. Speciální 

technologie získává elektřinu ze solárního pa-
nelu, proto nebude nijak nákladná na elektřinu.

Další novinky týkající se pouličních odpad-
kových košů už nejsou tak překvapivé, přes-
to však zásadní. Na  základě podnětu jedno-
ho z občanů jsme umístili pouliční odpadko-
vý koš v nové lokalitě rodinných domů nad uli-
cí Obchodní na Malém Poli. Stala se z ní oblí-
bená trasa k procházkám do blízkého remízku. 
V místě, kde je koš instalován, lze také odbo-
čit do nové aleje vedoucí směrem k Divnicím. 
Z důvodu narůstajícího počtu chodců lze vě-
řit, že se zvýší pořádek i komfort dané lokality.

Poslední důležitý proces, který se týká po-
uličních odpadkových košů je jejich postup-
ná výměna za nové kvalitní typy. Hlavně střed 
města chceme osadit mobiliářem vysoké 
úrovně, z  typové řady mmcité. Vyznačují se 
buď kombinací dřeva a oceli, nebo v Zámec-
kém parku pouze profi lovanou ocelí tak, aby 
odolaly i útokům vandalů. V podobném stylu 
pořizujeme postupně také lavičky ve  městě. 
Všechny tyto změny zavádíme pro lepší život-
ní komfort v našem městě. Podněty k dalšímu 
zlepšování veřejného mobiliáře můžete směřo-
vat k autorovi tohoto článku.

Tomáš Chmela

Zlepšujeme stav pouličních odpadkových košů

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 2. 2.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 15. 2.

Zasedání Zastupitelstva města Slavičín se 
uskuteční ve středu 2. února. 
Bližší informace o  čase a  místu konání 
zasedání budou zveřejněny na webových 
stránkách města Slavičín.
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Zámecký park ve Slavičíně se po Vánocích 
proměnil v  jedinečný prostor pro setkávání lidí 
všech generací. Věřili jsme, že 6milionová in-
vestice do  ledového kluziště je smysluplná, 
ale skutečný zájem o bruslení násobně před-
čil všechna očekávání. Ke konci loňského roku
počasí nepřálo a prověřilo odolnost a kapaci-
tu nejen příslušné chladicí techniky, ale i připra-
venost všech, kteří se budování ledové plochy 
věnovali. Tímto chci velmi poděkovat Službám 
města Slavičína a všem jejich zaměstnancům, 
Zuzce Matulové, Romanovi Pjajkovi, Jardo-
vi Saňákovi a Adamovi Staňkovi za  jejich obě-
tavou práci, která vedla ke zdárnému zprovoz-
nění kluziště. Největší odměnou za vynaložené 
úsilí je pohled na zaplněné kluziště plné usmě-
vavých tváří. Děkuji ředitelům našich škol, kte-
ří s  nadšením přivítali možnost dopoledního 
bruslení v  hodinách tělocviku. Evidujeme zá-

jem škol i z širokého okolí a naší snahou bude
vyhovět všem. Kvůli bezpečnosti dětí jsme vy-
hradili jeden blok denně pro nadšence bruslení 
s hokejkou. Pronajímáme bloky okolním obcím
pro jejich obyvatele, fi rmám a zájmovým sku-
pinám pro hokejová utkání. Půjčujeme brusle 
všech velikostí a nabrousili jsme již několik sto-
vek párů bruslí. V lednu jsme uspořádali 1. roč-
ník „Karnevalu na ledě“ ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže Slavičín. A co plánujeme dále?
Rádi bychom připravili pro děti bruslařské blo-
ky pod vedením zkušených bruslařů, hokejistů,
popř. i trenérů a v případě zájmu i miniškoličku
bruslení pro ty nejmenší. 

Pořád se učíme a  hledáme inspiraci. Po-
kud máte nápad, jak ještě více zdokonalit pro-
voz kluziště, neváhejte a  napište na  e-mail:
hubikova@mesto-slavicin.cz

Děkujeme za Vaše podněty a přejeme Vám 
krásné zážitky na bruslích v zámeckém parku.

Sportu zdar! Monika Hubíková

Slavičín se obul do bruslí

Ještě před pár měsíci jsem si se starosty 
okolních obcí lámal hlavu nad tím, jak občany 
defi nitivně přesvědčit, že schválením odškod-
ňovacího zákona bude všem, kteří v  našem
městě a okolních dotčených obcích měli trvalé
bydliště v době vrbětických výbuchů, bude ná-
ležet fi nanční odškodnění. Proto jsme při vyjed-
náváních s klíčovými představiteli státu nechali
jejich účastníky podepsat pamětní list, který je-
jich vůli odškodnění podpořit písemně potvrzu-
je. Nyní jej přinášíme i čtenářům našeho zpra-
vodaje, kteří jistě již o odškodnění dobře vědí.

V  současné době tak mám pouze jediné 
přání – aby nemalé fi nanční prostředky, kte-
ré občané města Slavičín a jeho místních čás-
tí obdrží, posloužily k návratu k pokojnému sta-
vu – přesně tak, jak ukládá sám odškodňova-
cí zákon. Ten samozřejmě nikomu nenařizuje,
jak přesně mají být využity, je to na svobodném
rozhodnutí každého občana. Největší starost 
i přání mám, abychom my, občané, pamatovali

Odškodnění v souvislosti s výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích
na neziskové subjekty, spolky, které nám ve Sla-
vičíně působí a pomáhají, aby město dobře fun-
govalo. Největší odpovědnost, ale i  břemeno,
mají samozřejmě spolky, které vlastní nemovi-
tost sloužící pro veřejnost, anebo takovou ne-
movitost budují či budou stavět. Každého asi
napadne hrádecká kaplička (Spolek pro výstav-
bu kaple), ale stavbu stacionáře chystá v Divni-
cích i slavičínská charita. Budovy sloužící obča-
nům vlastní ale i další spolky – FC TVD (spor-
toviště v Hrádku), SDH Hrádek (výletiště), Jed-
nota Orel (orlovna), Nadace Jana Pivečky (Pi-
večkova vila, nízkoprahové centrum Kampak),
Sportovní kluby (sportovní hala), Římskoka-
tolická farnost sv. Vojtěcha (farní chrám, kap-
lička v Divnicích, fara atd.) a  jistě bychom na-
šli i další spolky. Pamatujme na naše spolky. 
I drobný příspěvek na provoz a obnovy budov,
které spolky vlastní, bude milým poděkováním
za práci, kterou často neviditelně odvádějí.

Tomáš Chmela, starosta města

Oblíbené Sváťovo dividlo přijíždí na sklonku 
roku do Slavičína pravidelně už několik let. Le-
tos ale z důvodu zhoršující se epidemické si-
tuace opět hrozilo, že děti o tradiční silvestrov-
ské představení s diskotékou již podruhé v řadě 
přijdou. Sváťa má však ve Slavičíně velké fa-
noušky, které nemohl zklamat! Z místní Orlov-
ny, kde se pod záštitou Spolku Zvonek Silves-
tr se Sváťou několik let konal, se akce přesu-
nula na  slavičínské náměstí do Bistra Bouda. 
Příznivců Sváťova dividla se na náměstí sešlo 
poměrně dost, k čemuž přispělo i počasí, které 
svými teplotami připomínalo spíše jaro. Nechy-
běl svařák pro rodiče, silvestrovský tanec ani 
Čertík Popleta! Děkujeme všem, kteří přišli, Svá-
ťovi a Alence za to, že dětem zahráli, manželům 
Viceníkovým za pohostinnost a Veronice Žáko-
vé za zprostředkování. Věříme, že se se Sváťou 
potkáme zase za rok...nebo i dříve! 

MgA. Tereza Došlová

Tradiční Silvestr se Sváťou se letos uskutečnil na náměstí v Bistru Bouda
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Jelikož zazname-
náváme zvýše-
ný zájem o  kon-
tejnery na  třídě-
ný textil, rozhod-
lo se město Sla-
vičín rozšířit jejich
počet. Nově tedy
naleznete kon-
tejner na  textil
i na sídlišti Vlára,
v ulici Úzká vedle
bytového domu
č. 389 (naproti

obchodu Potraviny Vlárka Dana Garajová). Mís-
to bylo vytipováno z důvodu přístupné zpevně-
né plochy. V roce 2021 bylo provedeno 41 svo-
zů všech kontejnerů na  textil na území města 

Slavičína a bylo svezeno 19 593 kg. Kontejnery
se sváží zhruba 3x do měsíce, ale i tak dochází 
k jejich přeplnění. 

Prosíme, pokud je kontejner plný, nenechá-
vejte tříděný textil ležet vedle něj. Nejenže do-
chází v důsledku klimatických podmínek k jeho
znehodnocení, znečišťujete ale hlavně okolí ve-
řejného prostranství. Buďte, prosím, ohledupl-
ní a trpěliví.

Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý
textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, zá-
věsy, povlečení, potahy, ubrusy a  deky) zaba-
lený v  zavázaných (zauzlovaných) igelitových
pytlích/taškách a dále také spárované (sváza-
né) nositelné boty. Mějte, prosím, na paměti, že
oblečení, které do kontejneru vložíte, by mělo
dál plnit svůj účel, pro který Vám již nevyhovu-
je. Rozhodně zde nevkládejte netextilní mate-

riály, plesnivé, mokré či od chemikálií zašpině-
né hadry. Zaneřáděné textilie od chemikálií, po-
travin, krve atd. odevzdávejte do sběrného dvo-
ra nebo do směsného odpadu. Odbor ŽPSM

U Potravin Vlárka na Vláře přibyl nový kontejner na textil

Seznam stanovišť 
kontejnerů na textil:
Slavičín – u parkoviště na ulici Zámečnická
Slavičín – u parkoviště na ulici Dlouhá
Nevšová – za obchodem
Hrádek na Vlárské dráze – u mateřské škol-
ky
Divnice – u hasičské zbrojnice
Hrádek na Vlárské dráze – u DPS (červený 
kontejner)
Slavičín – sídliště Vlára, u BD čp. 389

Parkování na Dlouhé
Proč parkoviště nesplňuje rozměry zakres-

lené v plánech? Proč parkoviště nebylo dokon-
čeno v  termínu? Proč se tam nemůže parko-
vat, když se tam celé dny nic nedělá? Proč se
vytvořila nesmyslně vysoká zídka, aby nešlo
z  aut na  parkovišti vysednout či nasednout,
když stačilo dát nízký patník a pouze dorov-
nat/zesvahovat terén bez víceprací? Proč byly 
zrušeny chodníky, které vedly přímo ke vcho-
dům panelových domů a mohly být krásně vy-
užity?

 Jsem rád, že Vám není lhostejné rozšíření 
kapacity parkování na ulici Dlouhá. Co se týče
šířky, šířka nově vzniklého parkovacího pruhu
je 2,05 m, dle projektové dokumentace je navr-
žena 2,00 m. Máte tedy nesprávnou informa-
ci – oproti projektové dokumentaci šířku zvy-
šujeme. Co se týče termínu dokončení – dle 
smlouvy o dílo mají být stavební práce zhoto-
vitelem dokončeny do 29. 4. letošního roku –
v termínu tedy dokončeny budou. Parkovat se 
v místě staveniště opravdu nemůže. 

Stavba není dokončená a předaná, jedná se 
pořád o  staveniště. V  otázce zvýšeného ob-
rubníku uvádím, že jeho konfi gurace vyplývá 
z příslibu města zachovat v  této lokalitě stro-
mořadí. Tento příslib reaguje na  petici obča-
nů, a také na veřejné projednání, které proběh-
lo v roce 2019. Terén z tohoto důvodu nelze vy-
svahovat, protože jehličnaté stromy mají ko-
řeny v malé hloubce pod povrchem a svaho-
váním by byly obnaženy. Co se týká přístupo-
vých chodníků, ty jsou projektem částečně za-
chovány, nicméně s novým umístěním („mezi
domy“) tak, aby odpovídaly požadavkům bez-
pečnosti chodců a účastníků silničního provo-
zu. Toto řešení plyne z posouzení a schválení 
z hlediska bezpečnosti provozu dotčeným or-
gánem, kterým je Dopravní inspektorát Poli-
cie ČR.
Likvidace stromků

Chtěla bych požádat o  rozšíření odvozu 
vánočních stromků s  odpadem i  pro rodin-

Lidé se ptají na parkování na Dlouhé a likvidaci stromků
né domky. Pro rodinné domy z nějaké důvo-
du stromky odváženy nejsou, nicméně ze síd-
lišť ano. Stromky potřebujeme zlikvidovat také
a pálit je není nejvhodnější řešení, komposto-
vání nepřipadá v úvahu, proto si nejsem jistá
důvodem, proč pro sídliště ano a RD ne?

Případ, který navrhujete, spadá do  sféry
obecně závazné vyhlášky o stanovení obecní-
ho systému odpadového hospodářství, která
je platná od 1. 1. 2022. Ta obsahuje pouze jedi-
nou možnost odvozu bioodpadu z lokalit rodin-
ných domů – v hnědém pytli, přičemž termín
svozu odpovídá harmonogramu svozu zveřej-
něného např. na webu města nebo ve zpravo-
daji. Osobně ale doporučuji vánoční stromek
u rodinného domu zlikvidovat tak, jak se to dě-
lávalo po generace – drobné větve dát např.
na kompost a ze zbytku si udělat v  létě tábo-
rák. Čistý popel pak můžete vysypat na  zá-
honek. Možná Vám to přijde nemoderní, ale
v  tomto případě je to nejšetrnější řešení. Ob-
jíždění rozlehlých částí Slavičína, Nevšové, Div-
nic či Hrádku pro jednotlivé stromky je fi nanč-
ně náročné a nepříliš ekologické.

Teoreticky by to město mohlo udělat, ale
za  předpokladu, že to pak stejně rozúčtu-
je do cen za svoz a  likvidaci odpadů tak, jak
nám to ukládá legislativa. Možná si řekne-
te, proč mají občané bytových domů privile-
gium odvozu stromků? V lokalitách s bytovými
domy technicky nelze až na výjimky stromky
zlikvidovat jinak, než je odvézt. Z několika od-
padových hnízd na sídlištích je tak převážíme
na sběrný dvůr k dalšímu zpracování (zpravidla
štěpka). Jelikož svoz a likvidace odpadů ze síd-
lišť je obecně levnější (občané dávají svůj do-
movní odpad do velkých kontejnerů, které se
jednoduše a levněji sváží, než jednotlivé popo-
jíždění mezi rodinnými domy), není nespraved-
livé zajistit pro tyto lokality odvoz vánočních
stromků.

Náklady spojené s likvidací odpadů jsou vy-
soké. Bohužel při současném obrovském růs-
tu produkce odpadu nestačí jen odpad třídit,

ale hlavně ho netvořit a pokud to lze, nezatě-
žovat již tak napjatý systém odpadového hos-
podářství. Zvýšené náklady se totiž pak auto-
maticky promítají v poplatcích za odpad.

Občanům odpovídal 
starosta města Tomáš Chmela.

Sídliště Malé Pole čeká 
nové veřejné osvětlení

Nové osvětlení uspoří peníze za  elektřinu
a bude se regulovat na noc. Je to malý krůček
pro obyvatele, ale velký pro město. 

Jde o  výměnu svítidel veřejného osvětlení 
na největším sídlišti Malé Pole, kde v součas-
né době svítí nevyhovující sodíkové výbojky,
které jsou nákladné na provoz.

Projekt řeší kompletní výměnu 128 kusů stá-
vajících svítidel za nová svítidla s  technologií 
LED s výbavou pro bezdrátový sběr dat na cen-
trální dispečink veřejného osvětlení současně
s výměnou zapínacího místa, které bude vyba-
vené pro bezdrátový sběr dat ze všech svítidel
a samotného rozvaděče.

Pro město jde o vítanou úsporu v době vyso-
kých cen za elektrickou energii a v tomto tren-
du chce pokračovat i dále. Na počátek moder-
nizace soustavy veřejného osvětlení ve městě 
naváže druhá etapa, která by měla obnášet vý-
měnu svítidel v Divnicích a na Vláře.

Všechna nová svítidla LED budou umístě-
na na  stávající podpěry – stožáry veřejného
osvětlení. Svítidla budou vybavena držákem,
který bude umožňovat jejich nastavení do vo-
dorovné roviny. Budou vybavena i  chytrou
technologií, která umožňuje komunikaci s roz-
vaděčem a regulaci v rozmezí 60 % – 100 %.

S  pracemi se začne v  následujících měsí-
cích, jakmile to umožní počasí a nebudou mra-
zy. Projekt je podpořen z dotačního programu
Státního fondu životního prostředí částkou 
ve výši 904 096 korun. Celkové náklady budou
necelé 2 miliony korun bez DPH.
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Počátkem září loňského roku byl v  katas-
tru obce Hrádek v  lokalitě Bukovina nalezen
římský republikánský denár. Stříbrná mince
o průměru 19 mm a váze 4 gramy byla
vyražena roku 42 před Kristem, tedy
rok po  smrti Julia Ceasara. V  té době
již byl v Římě u moci tzv. triumvirát, je-
hož členem byl mimo jiné Marcus Anto-
nius. Jeho pravděpodobně nevlastním
synem byl Publius Clodius, jehož jmé-
no je na minci vyraženo. Na minci je pak
dále zobrazena na  přední straně hla-
va boha Apollóna, na druhé straně pak
postava Diany Lucifery, kteří představu-
jí boha Slunce a Měsíce. Tento motiv se
na římských mincích do nástupu římských cí-
sařů objevoval často. Co se týká samotného
nálezu, lze jen spekulovat, kdy a za jakých okol-

V Hrádku byla nalezena římská mince z počátku našich věků

dvou stoletích našeho letopočtu (v té době se 
mince běžně používali i několik století). Může 
to také souviset s  pozdně laténským či pú-
chovským osídlením. V období púchovské kul-

tury – tedy přelom letopočtu je osídlení známo
např. z Rýsova nebo z Ostrého vrchu u Vizovic.
Nelze tedy vyloučit, že se ztráta udála v obdo-

bí, které v regionu je slabě osídlením za-
stoupeno. Další slabé osídlení (germán-
ské) je pak doloženo z Vlachovic z období 
markomanských válek. V každém přípa-
dě je tato mince dokladem, že již na po-
čátku našeho věku zde probíhala vojen-
ská nebo obchodní aktivita.

Jedná se o první známý nález římské-
ho artefaktu na území Slavičína a  záro-
veň jde o  jednu z  nejstarších římských 
mincí nalezenou na  jižním Valašsku. 
Mince byla předána příslušným úřadům 

a bude zařazena do sbírek Městského muzea
ve Slavičíně.

Za Klub přátel historie Slavičína T. Heczko

ností se sem mince dostala. Pravděpodobně 
ji zde ztratil některý z římských nebo germán-
ských vojáků či obchodníků někdy v  prvních 

Na  začátku nového roku 2022 uvedu ně-
kolik statistických údajů roku 2021 z pohle-
du Obvodního oddělení Policie ČR Slavičín. 
Ve služebním obvodě zdejší policie bylo evi-
dováno celkem 978 událostí. Z toho bylo pro-
věřováno 44 trestných činů, 620 šetřených 
přestupků, 314 tzv. obyčejných čísel jedna-
cích a  nesčetné množství dalších událostí 
a  prověrek, které nejsou registrovány. V  po-
rovnání s  loňským rokem jsme zaznamena-
li nárůst trestné činnosti a  pokles v  oblas-
ti přestupků. V  objasněnosti trestných činů 
se podařilo dosáhnout čísla 75,61 %, čímž 
jsme lehce předčili loňský výsledek. V objas-
něnosti se pohybujeme nad průměrem celé-
ho Krajského ředitelství policie Zlínského kra-
je se 67,95 % a rovněž i nad úrovní v okrese 
Zlín se 63,72 %. Mezi námi nejčastěji šetřené
trestné činy patřily ohrožení pod vlivem návy-
kové látky, krádeže vloupáním a maření výko-
nu úředního rozhodnutí a vykázání. Za zmín-
ku jistě stojí i  případ nebezpečného proná-
sledování se známými pachateli v Nevšové, 
kde jsme tento trestný čin v posledních letech 
již prověřovali, avšak mezi jinými účastníky. 
Z počátku roku byl objasněn případ vloupá-
ní do domu v Bohuslavicích, dále např. vlou-
pání do sklepa ve Slavičíně, neoprávněný vý-
běr z platební karty seniora ve Slavičíně, ne-
dovolená výroba omamných a  psychotrop-
ních látek ve Slavičíně a další. Neobjasněn zů-
stal případ zapálení vstupních dveří do Orlov-
ny ve Slavičíně. Nejvíce šetřenými přestupky 
jsou stejně jako v dřívějších letech přestupky 
proti bezpečnosti a plynulosti silničního pro-
vozu, dále přestupky proti občanskému sou-
žití a přestupky proti majetku. Počet odhale-
ných řidičů motorových vozidel pod vlivem al-
koholu a drog se v roce 2021 zastavil na čís-
le 27. V roce 2020 bylo takových řidičů „pou-
ze“ 21. Ze společného obydlí jsme loni vyká-
zali jednu násilnou osobu.

Již dva roky do  našich životů zasahu-
je koronavirová epidemie. V  této souvislos-

ti jsme v rámci dohledu na dodržování záka-
zů a  omezení vyplývajících z  nařízení vydá-
vaných vládou, ministerstvem zdravotnictví 
a krajskou hygienickou stanicí loni zazname-
nali 23 přestupků. Jednalo se zejména o pře-
stupky: porušování zákazu nočního pohybu,
nenošení ochrany dýchacích cest a  zákaz
požívání alkoholu na  veřejnosti. Drtivá vět-
šina, tj. 19 takových přestupků, byla vyřeše-
na blokovou pokutou a zbylé 3 byly oznáme-
ny ke správnímu orgánu. S ohledem na plat-
ná přeshraniční omezení jsme loni v našem
městě neviděli společnou hlídku českých
a  slovenských policistů. V  jarních měsících
v době nouzového stavu jsme se stejně jako
všichni policisté v republice podíleli na dodr-
žování zákazu pohybu mezi okresy. U Pitína,
v Polichně a na Velkém Ořechově ve směru
k okresu Uherské Hradiště a Bratřejově, dále
ve směru k okresu Vsetín v Bratřejově a v Ja-
senné, s čímž policistům ve smíšených hlíd-
kách vypomáhali vojáci Armády ČR.

To, co nás na zdejším obvodním oddělení 
trápí, je personální nedostatek. V průběhu loň-
ského roku nás opustili 3 policisté a na přelo-
mu let 2021 a 2022 jsme ve Slavičíně fyzicky
sloužili celkem v 6 policistech. Situaci ztěžuje
i to, že se již déle než 1,5 roku jako jediné ob-
vodní oddělení ve Zlínském kraji musíme obe-
jít bez administrativní pracovnice. Výhledově
se i nadále neblýská na lepší časy, a proto se
do budoucna občané budou častěji setkávat
s  policisty z Valašských Klobouk a  Luhačo-
vic, kteří jsou v plných počtech a do Slavičína
a okolí budou muset zajíždět. 

Policie ČR jako zbrojený bezpečnostní sbor
hledá nové zájemce o  službu ve  svých řa-
dách. Základními předpoklady jsou: občan-
ství ČR, bezúhonnost, věk minimálně 18 let,
středoškolské vzdělání, fyzická, zdravotní 
a osobnostní způsobilost. 

 Za  Obvodní oddělení Policie ČR Slavičín
přeji všem občanům, aby v  načatém roce
2022 užívali pevné zdraví, spokojenost a po-
cit bezpečí.

npor. Mgr. Leoš Marek, vedoucí oddělení

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1 + 1
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 13
v  II. nadzemním podlaží domu čp. 390, 
na ulici K Hájenkám, v katastrálním území 
Slavičín
 byt sestává z  jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepu
 celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepu je 35,13 m2

 výše měsíčního nájemného činí 2 283 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně 
zvýšit nájemné vždy od 1. dubna každého 
roku maximálně o 5 % ročně a míru infl ace 
stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojené s bydlením (topení, voda, odpad, 
osvětlení spol. prostor)
Podrobnější informace jsou uvedeny 
na  úřední desce města Slavičín nebo we-
bových stránkách města Slavičín – www.
mesto-slavicin.cz a společnosti BTH Slavi-
čín – www.bth-slavicin.cz. 
Písemné žádosti budou přijímány do  16. 
února 2022 osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 
849, 763 21 Slavičín.

Policie České republiky

Městský úřad hledá posilu!
Město Slavičín vyhlásilo výběrové řízení na obsa-
zení pracovního místa referent stavebního úřadu 
Městského úřadu Slavičín
Co požadujeme? Vztah k oblasti veřejné správy 
a stavebnictví, minimálně střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou v  oboru stavebnictví. Pečlivost 
a příjemné vystupování.
Co nabízíme? Pracovní poměr na dobu neurčitou, 
osobní příplatek, 5 týdnů dovolené, pravidelné od-
měny, příspěvek z  fondu zaměstnavatele, bezú-
ročné návratné půjčky.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz nebo
u  tajemníka městského úřadu Luďka Latiná-
ka, 603  230  205. Termín podávání přihlášek: 
do 15. 2. 2022 do 12 hodin doručením na poda-
telnu Městského úřadu Slavičín, Osvobození 25, 
763 21 Slavičín.
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Ve školním roce 2021/2022 
opět probíhá na naší škole 
primární logopedická pre-
vence. Důvodem poskyto-

vané péče je zvyšující se trend řečových ob-
tíží u  žáků mladšího školního věku. Nabíd-
ka je dobrovolná, bezplatná, určená žákům 
se zjištěnou prostou vadou výslovnosti. Pří-
mou logopedickou intervenci zajišťují kvalifi -
kovaní logopedičtí asistenti pod vedením kli-
nických logopedů, kteří stanovují reedukační 
postupy a  cvičení u  svěřených žáků. Nejed-
ná se o klasický kroužek. Asistenti věnují žá-
kům svůj čas každodenně, cvičí krátkodobě, 

Logopedická prevence 

Blízkost kluziště od školy přímo vybízí k pra-
videlným návštěvám v hodinách tělesné výcho-
vy. Jsme rádi, že tuto možnost uvítali přede-
vším dojíždějící žáci.

Ne všichni však mají možnost si brusle při-
nést z domu. Máme zájem, aby si tuto nenároč-
nou zimní aktivitu vyzkoušelo co nejvíce žáků.
Proto jsme s přispěním sdružení rodičů zakou-
pili 22 párů bruslí různých velikostí, které budou 
pro hodiny tělesné výchovy zapůjčovány. Další 
týdny ukáží, zda bude nutné ještě tento počet
doplnit, abychom mohli brusle nabídnout všem 
zájemcům.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Bruslit se školou 
může každý

Setkat se ve  ško-
le tváří v  tvář s cizincem
je v  současné době té-
měř nemožné. Proto 
jsme se rozhodli navá-

zat na úspěšný projekt „Hovory s cizincem“. Vy-
užili jsme nabídky jazykové školy Easyspeak
a  zapojili jsme se do  celoročního online pro-
jektu s názvem „Angličtina s rodilým mluvčím“. 
Jednou za měsíc se skupina deváťáků setkává 
s americkou lektorkou Erin, reaguje na její dota-
zy a zapojuje se do aktivit či soutěží, které si pro
ně připravuje. Online lekcí se ještě účastní stej-
ně staří žáci ze Základní školy Studená u Jin-
dřichova Hradce. Žáci tak mohou srovnávat 
i soutěžit. Cílem je rozvíjet komunikační doved-
nosti, obohatit slovní zásobu, a hlavně se zba-
vit ostychu z mluvení v anglickém jazyce. Zda 
se to všechno podaří, uvidíme až na konci škol-
ního roku.

Mgr. Jarmila Maňasová

Online angličtina 
s rodilou mluvčí

Přípravná třída odstartovala svůj běh v září 
2021. Výuka je doplněna prvky Montesso-
ri vzdělávací metodou a  pomůckami. Ve  tří-
dě je 12 dětí – tygříků, kteří se učí zdokonalo-
vat předmatematické dovednosti, grafomoto-
riku a  rozvíjí logické myšlení. Díky vytvořené-
mu vzdělávacímu plánu se tygříci každý týden
věnují nějakému tématu, prohlubují si znalosti
a plní různé úkoly. Při výuce využívají i odbor-
né učebny. Každý den je zařazena procházka
po okolí. Děti mají k dispozici tělocvičnu a spor-
tovní hřiště, kde zdokonalují svoji fyzickou zdat-
nost. Zajímavostí je, že se každý den podílí 
na přípravě svačiny, a i to je učí samostatnosti.
Ještě máme společně spoustu času na to, aby
z nás byli „suproví prvňáci“. 

Rozhovor s paní Radkou Barboříkovou, rodi-
čem žáka přípravné třídy:

Jaký vidíte přínos, Vy jako rodič, toho, že
vaše dítě navštěvuje přípravnou třídu?

Největší přínos vidím v  tom, že si děti zvy-
kají na prostředí školy a připravují se na bez-
problémový nástup do první třídy. Paní učitel-
ka umí děti zaujmout a nadchnout pro každou
činnost. Učí se hravou formou, je podporová-
na jejich osobnost a mají větší prostor pro sa-
mostatnost. 

Můžete popsat, jak vnímá Vaše dítě

Přípravná třída jede… přípravnou třídu?
Moje dítě je z přípravné třídy nadšené. Každý

den si přináší nový poznatek, písničku, zážitek
a do školy se moc těší.

Co pokládáte za zajímavé?
Výuku probíhající v duchu pedagogiky Mon-

tessori.
Doporučili byste přípravnou třídu ostatním 

rodičům a dětem?
Já osobně bych určitě přípravnou třídu dopo-

ručila. Pro děti je to velkým přínosem.
 Ing. Renata Špalková, tř. uč. přípravné třídy

Slavnost Slabikáře 
Právě s novým rokem nastal slavnostní oka-

mžik pro prvňáčky, protože jim byla předána
jejich první kniha Slabikář. Od  září poznáva-
li tvary písmen, učili se je spojovat a číst, pro-
šli spoustu úkolů. Všichni jsou připraveni za-
čít číst věty. Slavnostní den začal šesti úkoly, 
kde žáci prokazovali dovednost číst a rozumět
slovům. Za každý úkol dostali klíč a po splně-
ní všech úkolů získali volnou cestu k zachráně-
ní princezny. Osvobození se podařilo a princez-
na tak mohla přijít dětem poděkovat a předat
Slabikáře. Celý den jsme si společně užili a teď
se těšíme na zajímavé příběhy, které už si sami 
přečteme, a také na nádherné ilustrace. Každý
z nás se může právem pochválit: „Teď už jsem
čtenář!“ Mgr. Šárka Končická

avšak často. Vyvozené hlásky se snaží fi xovat
v běžné řeči, což je důležité pro posilování se-
bedůvěry dítěte v mluveném projevu. Podpo-
ra přirozeného rozvoje komunikačních schop-
ností a  dovedností úzce souvisí s  prevencí 
vzniku čtenářských obtíží a závažnějších po-
ruch řeči. Za první pololetí tuto činnost hod-
notíme velmi přínosně, práce přináší výsled-
ky, má smysl.
Tímto děkujeme i  všem rodičům za nezbyt-
nou spolupráci. Ostatně, vždyť oni jsou tím
nejdůležitějším řečovým vzorem pro své děti.
V případě zájmu bude logopedická prevence
probíhat i v dalším školním roce.

Asistentky logopedie
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ho kostela sv. Vojtěcha a sv. Cecílie, který nám
laskavě zpřístupnil v  dopoledních hodinách
místní pan farář Marian Dej.

Náročná cesta do kopce nám dala všem za-
brat, ale odměnou pro nás byly překvapené
oči dětí, které s úžasem sledovaly vycházející 
kometu v betlému, důstojné postavy Tří králů
i množství zvířátek, jež celé dioráma doplňu-
je. Samotného Ježíška v  jesličkách si děti se
zájmem prohlédaly i u oltáře, před kterým byla
umístěna malá soška miminka na slámě.

Pro naše děti byl celý „kostelíček“ velkým zá-
žitkem. Přece jen to nejsou prostory, které by
navštěvovaly každý den, a proto doufáme, že
si odnesly hezkou vzpomínku na to, kde se rodí 
Vánoce.

Děkujeme za  vstřícnost panu faráři a  věří-
me, že příští rok se tam „školkových“ dětí sejde
ještě víc. Kolektiv MŠ Vlára

Vlárská školka navštívila betlém ve slavičínském kostele

Na gymnázium dojíždí i žáci ze Zlína
V minulém čísle Slavičínského zpravodaje 

jste si mohli přečíst rozhovor o studiu na Střed-
ní odborné škole ve Slavičíně s ředitelkou Mgr. 
Libuší Pavelkovou. Tentokrát nás paní ředitel-
ka seznámí se studiem na Gymnáziu Jana Pi-
večky, které nabízí dva studijní obory – čtyřle-
tý pro uchazeče z 9. tříd a osmiletý pro ucha-
zeče z 5. tříd ZŠ.

Je těžké se na slavičínské gymnázium do-
stat?

Je to stejné jako na každé jiné gymnázium, 
kdy po podání přihlášky musí uchazeč vykonat 
Jednotnou přijímací zkoušku v podobě dvou pí-
semných testů z matematiky a  českého jazy-
ka. Každý žák si může podat přihlášku na dvě 
různé školy, kde vykoná výše uvedené zkouš-
ky a počítá se mu potom vždy lepší výsledek. 
Dále se získávají body za známky z matemati-
ky, češtiny a cizího jazyka na vysvědčení a také 
za umístění v soutěžích v okresních, krajských 
nebo celostátních kolech. Oproti školám ve vět-
ších městech, kde je víc základních škol, máme 
určitě menší převis přihlášených, ale o to větší 
šanci mají žáci na gymnázium se dostat. Pro 
uchazeče o  studium pořádáme každoročně 
zdarma přípravné kurzy.

Gymnázium je spádová škola i pro okolní 
obce. Jaké je složení studentů, např. v pomě-
ru místní ku přespolním?

V  posledních letech je tento poměr vyrov-
naný. Pro mladší žáky z  typických malotřídek 
je volba místního gymnázia jasná. Starší žáci 
volí někdy velká gymnázia ve vzdáleném Zlíně,
byť je to časově na dojíždění náročné. Naopak
k nám jezdí i žáci přímo ze Zlína a jeho nejbliž-
šího okolí.

Mohou se žáci už během studia profi lovat
ve svých oborech?

Profi lovat se může žák výběrem volitelných 
předmětů na konci 2. ročníku s ohledem na bu-
doucí výběr vysoké školy. Ze seminářů s huma-
nitním zaměřením může zvolit např. společen-
skovědní, dějepisný, dějiny umění, konverzace 
v  cizích jazycích, semináře s  přírodovědným
zaměřením – matematický, fyzikální, biologic-

ký, chemický a ekonomický nebo informatický.
Nabízíte žákům také kroužky?
Nabídka kroužků je opravdu široká, každý si

může vybrat dle svých možností. Nejoblíbeněj-
ší je asi kroužek astrofyzikální a programování,
ale i další jsou často navštěvované – biologic-
ký, chemický, fyzikální, výtvarný, dramatický, či
pěvecký sbor nebo sportovní hry. Žáci také mo-
hou navštěvovat náboženství.

Jak jste zvládali náročné období lockdow-
nu a distanční výuky?

Toto období bylo náročné, ale postupně jsme
se s distanční výukou vypořádali, technickým
zázemím počínaje, přes stabilní internetové
připojení až po  „vychytání“ různých výukových
programů. Žáci si během online výuky moh-
li od školy zapůjčit notebooky. Také dobře fun-
govala systémová podpora našeho informační-
ho systému Edookit, která v průběhu distanční 
výuky přidávala další nové funkce. Online výu-
ka probíhala prostřednictvím platformy MS Te-
ams a bez problémů ji všichni zvládli.

V průběhu podzimní vlny jsme museli zvlád-
nout i  tzv. hybridní výuku, kdy je část žáků
doma v karanténě s online výukou a část ve tří-
dě s klasickou prezenční výukou, což bylo pro
učitele organizačně dost náročné.

V tomto období přišli zkrátka především ma-
turanti, kterým byly odepřeny běžné studentské
radosti jako je stužkování a maturitní ples, po-
slední zvonění či majáles. Doufejme, že podob-
ně náročná situace už nás v budoucnu nečeká.

Traduje se, že absolvent gymnázia musí 
pokračovat ve studiu na vysoké škole, jinak 
nemá příliš šancí uplatnit se na  trhu práce.
Jaká je však skutečnost? 

Je jasné, že absolventi gymnázia míří větši-
nou na vysokou školu, ale pokud se tak v oje-
dinělých případech nestane, mohu říct, že ta-
koví absolventi jsou fl exibilní a přizpůsobiví, se
slušnými všeobecnými znalostmi, dobrou úrov-
ní znalostí cizího jazyka, takže v případě nástu-
pu do fi rmy či na jiné pracovní místo se dá vel-
mi dobře využít jejich potenciál, schopnost ře-
šit problém, komunikovat, spolupracovat. Dob-

rý zaměstnavatel si takového absolventa zaučí 
k činnosti, kterou potřebuje.

Za své 21leté působení na této škole pama-
tuji a znám hodně absolventů. Většina z nich
je dnes velmi úspěšných. Důležité je, že zákla-
dy, které jim škola poskytla, mohli pak rozvíjet
v dalším studiu, mnohdy na prestižních vyso-
kých školách (i v zahraničí) a mnoho z nich se
do Slavičína vrátilo – učitelé, lékaři, informatici, 
architekti, právníci, biochemici, farmaceuti, di-
vadelní kritici a dramaturgové, jazykoví lektoři,
projektoví manažeři …, ti všichni jsou a budou
i nadále pro město potřební a v budoucnu stále
velmi žádaní. Jitka Pfeiferová

Úspěch žáků oboru instalatér
Naše škola zaznamenala další úspěch

v krajském kole soutěže odborných dovednos-
tí „Učeň instalatér 2022‘‘, která se konala dne
12. ledna na SŠ polytechnické v Brně. Naši ško-
lu reprezentovali žáci 3. ročníku Jan Šenkeřík 
a Petr Jarošík. V silné konkurenci se našim žá-
kům podařilo vybojovat 3. místo. Blahopřeje-
me a děkujeme za úspěšnou reprezentaci ško-
ly a učiteli OV panu Milanu Masařovi za přípra-
vu žáků.

 Den otevřených dveří na GJP a SOŠ Slavi-
čín pro žáky 5. a 9. tříd 
16. února od 8 do 17 hodin

Termín pro podání přihlášky ke  studiu nej-
později do 1. března 2022 – osobně v kance-
láři školy nebo poštou na adresu: Gymnázium
Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Školní 822, 763 21 
Slavičín.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro-
bíhají každou středu: pro žáky 9. tříd od 19. led-
na a pro žáky 5. tříd od 26. ledna 2022. Přihlá-
šení je nutné na e-mail: lpavelkova@gjpsossla-
vicin.cz.

Jak asi vypadá místo, kde se narodil Ježí-
šek? To jsme chtěly ukázat dětem ze všech 

našich tří tříd, proto jsme se Sovičkami, Koťát-
ky i Žabičkami vyrazili 5. ledna do slavičínské-

GJP a SOŠ Slavičín hledá učitele odborné-
ho výcviku nebo odborníka z praxe pro žáky 
oboru instalatér. Nástup možný ihned. Bližší 
informace na telefonu 739 641 829.
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Vzpomínáme

Dne 9. února 2022 by se dožil 90 let pan
Jan STUDENKA ze Slavičína. Za celou ro-

dinu věnují vzpomínku synové Jan, Pa-
vel, Petr, Radek a Robert s rodinami a ne-

teř Anička.

Dne 25. února 2022 vzpomeneme
25. výročí úmrtí pana 

Ing. Romana JEMELKY ze Slavičína. 
S láskou vzpomínají manželka Marta,

dcera Marta s rodinou, dcera Jitka
a sestry Jana a Martina s rodinami.

Dne 2. února 2022 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustil

pan Vladislav PIZÚR
y

. S láskou a úctou
vzpomínají manželka, dcera

a syn s rodinami. Navždy zůstaneš 
v našich srdcích.

NAROZENÍ – ČERVENEC
Vratislav Baloun a Aneta Manová –
syn Sebastian

NAROZENÍ – PROSINEC
Marcel Pospíšil a Eliška Pellarová –
syn Nikolas
Jakub Šuráň a Natálie Dolenská –

y

syn Elliot
Jakub a Miroslava Diatelovi – dcera Ema
Jan Pozlovský a Adriana Strnadová – 
dcera Anika
Pavel a Aneta Štěpánovi – syn Samuel

ÚMRTÍ
8. 12. 2021  Marie Horová, 70 let, 
  Slavičín

 9. 12. 2021  Antonín Frajt, 86 let,
  Tvrdonice
 9. 12. 2021 Antonín Sedlář, 78 let,
  Olomouc
 10. 12. 2021 Miroslav Šála, 72 let, Slavičín
 12. 12. 2021 Božena Semerádová, 81 let, 
  Slavičín
 13. 12. 2021 Zdeněk Semerád, 81 let,
  Slavičín
 14. 12. 2021  Eliška Macalíková, 60 let,
  Zlín
 15. 12. 2021  Ludmila Sahajová, 75 let,
  Hrádek
 18. 12. 2021  Ctibor Trllo, 48 let, Německo
 19. 12. 2021 Zdeněk Zálešák, 87 let,
  Slavičín
 29. 12. 2021 Luděk Droščák, 37 let,
  Slavičín
 29. 12. 2021 Jindřiška Pešatová, 82 let,
  Lipová

Dne 4. února 2022 by se dožil 100 let pan
Josef HASÍK z Petrůvky. Dne 10. dubna K

2022 uplyne 10 let od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Libuše 

a syn Miroslav s rodinami.

Dne 26. února 2022 by se dožil 85 let pan
Vincenc DVORSKÝ. Za tichou vzpomínku

děkuje manželka a dcery s rodinami.

Dne 21. února 2022 uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil manžel,

tatínek, dědeček, pan 
František ŠENKEŘÍK z Nevšové.K

S láskou stále vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinami, švagr

Dne 27. února 2022 si připomeneme 
30. výročí úmrtí pana Aloise MIKLASE, 

který by se dne 7. února 2022 dožil 93 let. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka Anna, syn Ivan 
a dcera Hana s rodinami.

Dne 25. února 2022 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás v 81 letech navždy
opustila milovaná maminka, babička 

a prababička Františka FIALOVÁ.
Dne 18. února vzpomeneme nedožitých 

82 let našeho drahého tatínka
a dědečka Zdeňka FIALY.
S láskou a úctou rodina.

Děkujeme všem za účast na
posledním rozloučení 

s našimi rodiči
Boženou a Zdeňkem SEMERÁDOVÝMI. 

Rovněž děkujeme za květinové dary.
Synové Zdeněk a Milan, 
dcera Jitka s rodinami.

Společenská kronika

Blahopřání

Dne 22. ledna 2022 oslavili 
zlatou svatbu manželé 
Anna a Josef VÍTKOVI. 

Do dalších let jim hodně zdraví, spo-
kojenosti a životního elánu přejí čtyři

děti, deset vnoučat a dvě pravnoučata.

Stalo se již tradicí, že je první so-
bota v  lednu zasvěcena Tříkrálové 
sbírce. Z  důvodu pandemie neby-
lo umožněno v  minulém roce kla-
sické koledování ve Vašich domác-
nostech, velmi si proto vážíme, že 
jsme Vás letos mohli osobně na-
vštívit a potěšit.

Letos 8. ledna se ve  Slavičíně 
a  okolních obcích po  dvou letech 
vydali koledníci do ulic, aby předa-
li všem obyvatelům radostné posel-
ství Vánoc, potěšili je svým zpěvem 
a  přáním všeho dobrého v  novém 
roce. Ve farnostech Slavičín, Újezd, 
Vlachovice koledovalo celkem 72 
skupinek – 72 dospělých a 216 ko-
ledníků.

V obcích Slavičín, Štítná nad Vlá-
ří, Rokytnice, Jestřabí, Rudimov, Vy-
soké Pole, Újezd byly na veřejně pří-
stupných místech rozmístěny sta-
tické pokladničky.

Díky slunečnému počasí, které 
přispělo k  nadšení koledníků, díky 
vstřícnému přijetí v domácnostech 
a díky Vaší štědrosti se podařilo vy-
koledovat vysokou částku, která je 
zatím historicky nejvyšší.

Výtěžek v uvedených farnostech 
činil 615 826 Kč. Finanční prostřed-
ky, které budou přiděleny Charitě 
Slavičín, budou využity pro pomoc 
rodinám, matkám v  tísni, starým 
a nemocným lidem, lidem v nouzi, 
na  humanitární pomoc a  podporu 

charitního díla Charity Slavičín.
Všem dárcům, kteří svým fi nanč-

ním darem přispěli do  pokladni-
ček, patří velké díky. Charita Slavičín 
chce touto cestou poděkovat všem, 
kteří se nějakým způsobem podí-
leli na přípravě a  realizaci Tříkrálo-
vé sbírky 2022. Děkujeme přede-
vším koledníkům a jejich vedoucím 
za jejich ochotu jít koledovat a sna-
hu udělat něco pro druhé. Děkujeme 
Vám, že pomáháte s námi.

Charita Slavičín

Tříkrálová sbírka 2022 – poděkování

Obec, část obce Vybráno
(v Kč)
y

Slavičín město 166 007
Divnice 11 495
Hrádek 30 778
Nevšová 22 705
Bohuslavice 16 560
Lipová 20 020
Petrůvka 17 438
Rudimov 10 308
Štítná nad Vláří – Popov 68 478
Rokytnice 10 440
Jestřabí 11 562
Újezd 33 733
Slopné 39 715
Vysoké Pole 23 940
Drnovice 17 095
Loučka 23 054
Vlachovice 49 203
Vrbětice 20 754
Haluzice 2 550
Vlachova Lhota 11 393
Křekov 8 598
Celková částka 615 826

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-
říme pomocí různých kreativních 
technik. Bližší informace Vám po-
skytne lektorka, paní Eva Bartošo-
vá, na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16:00 hodin v Ho-
rákově vile – první podlaží.
Plán aktivit na únor: Pletení z pa-
pírových ruliček
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Karneval na ledě
Na vybudovaném kluzišti ve Slavičíně se ko-

nal v sobotu 15. ledna od 14.00 do 16.00 ho-
din Karneval na ledě. Kluziště v Zámeckém par-
ku ovládly karnevalové postavy různých ma-
sek. Dětí a  rodičů přišlo přes 200. Odpolední 
akci, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Slavi-
čín ve spolupráci s městem Slavičín, provázelo 
i krásné slunečné počasí.

Karneval moderoval zpěvák a moderátor Pa-
vel Novák. Po zahájení a přivítání všech účast-
níků se konala dvě krasobruslařská vystoupení 
v podání Michalky a Karolínky Bartíkových, pak 
následovala rozbruslovací rozcvička při dět-
ských písničkách, při nichž se všichni pořádně 
rozhýbali.

Dalším vystoupením nás potěšily holky ze 
zájmového kroužku Aerobik pod vedením naší 
pedagogické pracovnice Verči Vostré.

Z  dalekého pohádkového Disneylandu 

Zprávičky z Domečku pro děti
za dětmi přijel i Mickey Mouse, který všechny
těšil svou přítomností. S dětmi, ale i dospělými
se fotil, tancoval a nechyběla ani mašinka.

Pro děti byly připraveny dovednostní sou-
těže, malí i velcí návštěvníci mohli na bruslích
skotačit při zábavných hrách, čekalo je napří-
klad házení míčkem do košů, házení kouzelnou
kostkou nebo přenášení míčků. Všechny děti
byly za  výsledky v  soutěžích odměněn y slad-
kostí a cenou. Zbytek odpoledne se pak volně
bruslilo na pohádkové písničky.

Na  vyhlášení nejpovedenější masky nako-
nec nedošlo, jelikož se odborná porota nemoh-
la dohodnout, která maska byla ta nej, všechny
masky byly totiž velmi hezké.

První ročník Karnevalu na  ledě tak dopadl
na výbornou. 

Mickey Mouse byl z  dětí ve  Slavičíně vel-
mi nadšený a rozhodl se, že navštíví v pondě-
lí 17.  jedna ještě mateřské školy ve Slavičíně,
Hrádku a v Nevšové. S dětmi si zatancoval, vy-

fotil se a  rozdal sladkosti. Byl to krásný závěr
pohádkové návštěvy.

Během měsíce února bude na  webových
stránkách DDM Slavičín již nabídka letních ak-
tivit a online přihlášky, kde již můžete přihlašo-
vat své děti.

Je také ještě možnost se přihlásit do zájmo-
vých kroužků v druhém pololetí, které mají vol-
nější kapacitu.

Alba s fotografi emi z činností zařízení nalez-
nete ve fotogalerii – slavicinddm.rajce.net, tato 
sekce se pravidelně a postupně doplňuje.

Pololetní a zároveň jarní prázdniny, které pro-
bíhají od 4. 2. do 11. 2. 2022, mají nabitý pro-
gram a děti se můžou těšit na sportovní den
s  jógou, bojovkou a  soutěžemi, kino a  tvoře-
níčko, vydáme se do  trampolínového centra
do Uherského Hradiště a za spoustou dalších
aktivit.

No prostě, jako vždy program, aby zaujal 
a všechny děti si našly to své. Těšíme se na dal-
ší akce s dětmi a jejich rodiči.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Myslivecký spolek Jamné Slavičín myslivec-
ky obhospodařuje honební pozemky na  kata-
strálním území Slavičína a Divnic. Hlavní čin-
ností spolku je hospodaření s volně žijící zvě-
ří, což obnáší nejen lov pro udržení počtů zvě-
ře dle úživnosti honitby a  eliminaci působe-
ných škod na  hospodářských kulturách, ale 
především péči. V  roce 2021 jsme i s přispě-
ním grantů města Slavičín z programu Podpo-
ra aktivit v oblasti životního prostředí provádě-
li mimo jiné údržbu zařízení k přikrmování zvě-
ře v zimním období, instalovali pachové ohrad-
níky k eliminaci zasečení srnčat při senosečích, 
zaseli směsí obilovin tři myslivecká políčka pro
zpestření potravní nabídky v naší převážně pas-
tevní krajině, v  suchých letních měsících udr-
žujeme přírodní napajedla pro volně žijící zvěř
apod. Věříme, že i nadále se můžeme spoleh-
nout na  podporu města při obhospodařování 
našeho živého přírodního bohatství. 
Za myslivecký spolek předseda Roman Dostál

Činnost MS Slavičín 
podpořilo město

Co se děje v Rodinném a mateřském centru?
Jsme slavičínské centrum vzájemného se-

tkávání rodin s  dětmi. Nabízíme poradenství,
vzdělávání i volnočasové aktivity. Přijďte mezi
nás!

Koncem února otevíráme pro veřejnost
SNOEZELEN – multismyslové centrum pro děti,
dospělé i seniory. Principem metody Snoezelen

je prostřednic-
tvím zrakových,
sluchových, či-
chových a hma-
tových podně-
tů vytvořit bez-
pečné stimulují-
cí prostředí, kte-
ré plní funkci re-

Rodinné a mateřské centrum Slavičín
laxační, poznávací a interakční.

Do 13. února 2022 probíhá v prodejně Tesco
ve Slavičíně hlasování programu Vy rozhodu-
jete, my pomáháme, skrze který Nadační fond
Tesco podpoří tři vybrané projekty. Hlasovat
můžete i pro náš projekt Rozvoj smyslů v multi-
senzorickém prostředí Snoezelen. Prosíme vás
o podporu našeho projektu tím, že žetonek, kte-
rý dostanete u pokladny, vhodíte do válce s na-
ším projektem. Děkujeme!

Tančírna 50+
Učíme se tančit a trénovat paměť pohybem. 
Pondělí v  17 hodin v  Rodinném a  mateř-
ském centru Slavičín (areál Prabosu)
Informace a přihlášky na tel. 775 731 228
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Když se můj bratranec v roce 1973 ve Slavi-
číně narodil, rozhodla jeho maminka – teta Jar-
ka, že se bude jmenovat Ctibor. Byli jsme z toho 
lehce rozpačití. Takové divné jméno? To z něho 
musí být přinejmenším umělec, žertovali pří-
buzní. Netušili, jak dobrými byli proroky. Zača-
li jsme mu říkat Borku.

Pro mě byl Borek mrňous. Přece jen byl 
o 10 let mladší. Můj parťák byl jeho starší brá-
cha Dušan. Malého Borka jsme brávali s Duša-
nem na naše výpravy k Hájenkám, na smetiště 
ke kostelu a nebo jen na klepač před barákem.
Žádný mimořádný vztah k hudbě ani k umění 
jsem u něho nepozorovala. Ano, chodil do Sla-
víčku, ale jeho láska k  folkloru byla rozhodně
vlažnější, než tomu bylo v případě jeho bratra. 
Zároveň – k velké nelibosti tety Jarky – nosil
roztrhané oblečení, protože obdivoval metal.

Překvapilo nás, když pak po  vojně Borek 
nastoupil jako technik do  Národního divadla 
do Brna a odtud do Divadla ABC v Praze. A zřej-
mě tady někde vyklíčila jeho obrovská vášeň 
pro operu. Byl jí doslova posedlý. Chtěl vidět 
všechna představení, znal libreta, zpěváky, diri-
genty. Byl ochoten utratit za lístky na operu své 
poslední úspory a  jet za ní stopem na opačný 
konec planety. Už při poslechu prvních tónů 
rozpoznal inscenaci i interpreta. A díky jeho na-
kažlivému nadšení jsem viděla své první oper-
ní představení i já. „Bohéma se ti bude líbit,“ řekl, 
když mě bral do Státní opery a bylo to, jako by
mi představoval svoji milenku.

Za ní pak odešel do Německa. Změnil si jmé-
no na Tibor Torell. V sezónách 2007 až 2010 
sbíral zkušenosti jako asistent operní režie v Di-
vadle v Cáchách a později v tomto divadle i čas-
to režíroval. V letech 2011 až 2017 působil jako
režisér v Deutsche Oper am Rhein. Tady debu-
toval představením „What Next?“ Elliota Carte-
ra. Ke svým českým kořenům se vrátil v  roce
2017 jako režisér Janáčkovy „Káti Kabanové“. 
Spolupracoval s Vysokou školou hudby a tance 
v Kolíně n. Rýnem a pravidelně režíroval v Lan-
destheater v Coburgu. 

Pro nás to byl ale stále Borek. Když jsme se 
po  mnoha letech s  Borkem potkali, připravo-
val „Řecké pašije“ a Verdiho operu „I due Fos-
cari“ pro festival v Heidenheimu. Do Čech přijel 
na  pozvání Národního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě, kde měl v loňské sezóně reží-

Cesta Tibora Torella ze Slavičína vedla přes metal až do německé opery
rovat Čajkovského operu „Piková dáma“.

Vše ale přerušil lockdown. A  tak Borek trá-
vil několik měsíců se mnou v Praze. Jeho život-
ní elán a chuť do práce byla nakažlivá. Spolu
jsme zahradničili, zedničili, pekli koláče i chodi-
li do lesa. On přitom připravoval své inscenace
a občas mi dovolil nahlédnout do jeho kuchyně.
Pracoval zrovna na dvou jednoaktovkách Mau-
rice Ravela ve francouzštině: „Španělská hodin-
ka“ a „Dítě a kouzelné strašidlo“.

Chtěl zbavit operu jakési archaické zkostna-
tělosti, chtěl do ní vnést humor a současnost,
vlastně si z  ní tak trochu dělal legraci. „Jed-
na sopranistka bude hrát gauč a slavný tenor
ztvární hodiny,“ smál se. Nesnášel patos.

Naposledy jsme se setkali v Coburgu při pre-
miéře onoho Ravelova představení. Mělo ob-
rovský úspěch a při děkovačce potlesk ve stoje.
Po  jeho skončení jsem potkala zpěvačku, kte-
rá hrála gauč, i toho slavného tenora – hodiny.
A  také další herce, hudebníky a  tvůrce. Všich-
ni byli ze spolupráce s Borkem nadšení. Oce-
ňovali jeho kreativitu, empatii, živelnost. Bylo to
18. října 2021, v den jeho 48. narozenin. Vese-
le jsme si připili na  jeho skvěle rozjetou karié-
ru i na zdraví. Dva měsíce nato Borek náhle ze-
mřel.

A  já tomu stále nemůžu uvěřit. Představu-
ju si, že sestoupí z  operního nebe, půjdeme
se projít do  lesa a  budeme pokračovat v  na-
šich dlouhých rozhovorech, skočíme se okou-
pat do Vltavy a  konečně uvidíme na Palmov-
ce Žítkovské bohyně, které nám vloni několikrát 
zrušili. A  taky spolu dokončíme tu naši fasá-
du, co jsme nestihli. A tak čekám, až strčí hlavu 
do dveří a zase si objedná svoji oblíbenou kru-
picovou kaši. S hrudkami, já vím…

Mirka Hyžíková, rozená Trllová

Malý Borek s dortem, vedle babička a děda Trllovi, ve 2. řadě Vlastík Trllo, 
Mirka Hyžíková (autorka textu) a Dušan Trllo.
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Kuželkářský klub 
Slavičín 

Kuželkáři a kuželkářky z celého Zlínského 
kraje zahájili rok 2022 tzv. „Přebory“ – Mis-
trovstvím Zlínského kraje jednotlivců (MZK), 
které proběhlo ve dnech 8. a 9. ledna 2022 
v kategoriích muži, ženy, senioři, seniorky.

V kategorii mužů jsme měli na zlínské ku-
želně dva zástupce, Petra Peléška a Dušana 
Tománka. Našim hráčům se, bohužel, moc 
nedařilo a  svými výkony v  kvalifi kaci Petr 
522 a  Dušan 538, do  fi nále nepostoupili. 
Celkem se kvalifi kace zúčastnilo 48 mužů, 
do nedělního fi nále postupovalo 16 nejlep-
ších hráčů.

Ve fi nále zvítězil slavičínský odchovanec 
Rostislav Gorecký (TJ Valašské Meziříčí, 
hráč nejvyšší soutěže Interliga) s výkonem 
653 poražených kuželek, na 2. místě byl Ra-
dim Metelka (TJ Valašské Meziříčí, hráč nej-
vyšší soutěže Interliga) s výkonem 641 po-
ražených kuželek, na  3. místě pak Tomáš 
Kejík (KK Kroměříž, hráč soutěže Krajský 
přebor) s výkonem 634 poražených kuželek.

V kategorii seniorů jsme měli rovněž dva 
zástupce, Karla Kabelu a  Rudolfa Fojtíka. 
Na  kuželně ve  Valašském Meziříčí podali 
oba solidní výkon. Karel s výkonem 560 po-
ražených kuželek skončil na 5. místě a po-
stup do  celorepublikového fi nále mu utekl 
opravdu jen o fous, neboť postupovali čtyři 
nejlepší hráči a Lubomír Matějíček z KC Zlín 
nahrál rovněž 560 kuželek, ale měl lepší do-
rážku. Ruda Fojtík s výkonem 545 poraže-
ných kuželek skončil na 7. místě. Mistrov-
ství se zúčastnilo celkem 32 seniorů z celé-
ho Zlínského kraje.

Mistrovství Zlínského kraje jednotlivců 
v  kategorii žáků proběhlo na  naší kuželně 
ve Slavičíně v sobotu 29. ledna 2022. Prů-
běh sobotního přeboru žáků organizačně 
zajišťoval náš klub.
Domácí zápasy v únoru 2022:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Gumárny Zubří, 
sobota 04.02.2022, od 15:00 hod.
KK CAMO Slavičín A – TJ Valašské Meziříčí 
C, sobota 12.02.2022, od 16:00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Kelč, sobota 
19.02.2022, od 15:00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KK Kroměříž B, sobo-
ta 26.02.2022, od 15:00 hod.
Ing. Rudolf Fojtík, Kuželkářský klub Slavičín

LEXAN na skleníky, pergoly, přístřešky a ba-
zény. Řežeme na míru dle vašich požadavků. 
tel: 604 897 698, e-mail: info@pizurplast.cz
PROSVĚTLOVACÍ TERASY A  PERGOLY. 
Specializujeme se na výrobu a montáž dřevě-
ných pergol a teras včetně zastřešení prosvět-
lovacími krytinami – dutinkovým, plným, tra-
pézovým nebo vlnitým polykarbonátem, barva 
– čirá, opál nebo bronz. tel: 604 897 698, 
e-mail: info@pizurplast.cz

Současně si dovolujeme využít této příležitosti a vzkázat naší mládeži:
Pokud se chceš naučit ovládat fl orbalku, protáhnout tělo, být součástí kolektivu dobré party, ne-
váhej a přijď v úterý nebo v pátek mezi 15:00 a 16:30 hodin do sportovní haly. Florbalku ti půjčí-
me. Na věku ani ostatních věcech nezáleží. Stačí chuť si zasportovat. Kontakt: tel. 725 039 689
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SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk samosprávného územního celku, pro Slavičín, Lipovou, Bohuslavice n. Vláří, Rudimov, Šanov, Petrůvku a Rokytnici.
Číslo 2/2022, náklad 3 238 ks, pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR: 
E 13 008. Odpovědný redaktor: Jitka Pfeiferová. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, 
fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. Vychází: k 1. dni v měsíci. Uzávěrka: do 15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku odpo-
vídá za jeho faktickou správnost. Redakce má právo příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska vydavatele. 
Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

Městská knihovna Slavičín
tel.: 577  341  481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín
 Čtvrtek 3. 2.
Veselé čtení s Nezbedníčkem

První letošní hrátky, soutěže, pohybové hry 
a výtvarné aktivity se skřítkem Nezbedníčkem,
určené předškoláčkům s  rodiči nebo prarodi-
či. Děti čeká zábavné představení knížky Kr-
tek a zima. Sál v 1. podlaží knihovny, začátek 
v 15.00 hodin
 Pátek 11. 2. – čtvrtek 31. 3. 
Antonín Kostka – Dědictví otců, Jan Tluka – 
Valašské ozvěny 

Společná výstava obou autorů zachycuje 
drsnou krásu bělokarpatské přírody a  je záro-
veň dobovou sondou do života lidí na Valašsku.
Lze ji navštívit v půjčovní době knihovny.
Vernisáž se uskuteční v pátek 11. 2. v 18.00 
hodin v galerii městské knihovny.
 Středa 16. 2. 
Island a Faerské ostrovy

Beseda s cestovatelem Milanem Štouračem, 
na které představí drsný a nespoutaný ostrov 
ohně, vody a  ledu – Island s  jeho jedinečnou
přírodou, tvořenou aktivními sopkami, vodopá-
dy, ledovci a  fumaroly. Provede vás po oblas-
ti Geisyr s nádherným gejzírem Strokkur, Zla-
tým vodopádem Gullfoss, jedinečným národ-
ním parkem Tingvellir a okolím jezera Jokkul-
sarlon, evokujícím Antarktidu. Volně pak navá-
že na své zážitky z Faerských ostrovů.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 ho-
din. Vstup volný.
 Úterý 22. 2.
Královská země Bhútán

Cestovatelská přednáška Lubomíra Petříka 
z jeho výpravy po tajuplné zemi Bhútán na úpa-
tí Himalájí. Čeká vás návštěva úchvatných 
dzongů a klášterů v objetí sedmitisícových ve-
lehor, podíváte se na  do  posvátného chrámu 
Tygří hnízdo a  také do hlavního města Thim-
phu, kterému dominuje socha zlatého Buddhy.
Poznáte zdejší šťastné obyvatele, jejich zvyk-

losti a užijete si atmosféru této pro nás záhad-
né země s dosud nedotčenou přírodou.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 ho-
din. Vstup volný!

Počátkem února vyhlašujeme fotografi c-
kou soutěž Čtvero ročních dob očima amatér-
ských fotografů ze Slavičínska.

Zveme vás k zapojení do foto-soutěže, urče-
né všem věkovým kategoriím od  nejmenších
až po seniory (děti do 10 let, mládež 11–18 let,
účastníci 18 plus, senioři).

Tematicky je soutěž zaměřena tentokrát 
na přírodní krásy, scenérie a zákoutí nejen Sla-
vičína a okolí, ale i jiných míst, které jste během
roku 2021–2022 navštívili.

Fotografi e zasílejte i  s  kontaktními údaji 
emailem do 31. července.

Informace o  podmínkách soutěže budou
zveřejněny na  webu knihovny: https://www.
knihovna.mesto-slavicin.cz/ a jejím facebooko-
vém profi lu. Případně se na ně můžete infor-
movat na telefonu: 577 341 481.

 V  úterý 22. 2. vás srdečně zveme k  ná-
vštěvám nových lekcí Paměťového tréninku 
a mozkového joggingu! 

Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akredi-
tovaná lektorka 3. stupně z České společnos-
ti pro trénování paměti a mozkového joggingu.
Nutné je přihlášení předem, telefonicky nebo
emailem.  

Kurzy se budou konat každé úterý od 9.00
do  10.30 hodin. Rozpis kurzů: 22. 2., 1. 3., 
8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3.

 Pondělí 7. 2. 9.00 – 11.00 Zahájení letní-
ho semestru Virtuální univerzity třetího věku 
pro seniory.

Výuka VU3V probíhá pod záštitou České ze-
mědělské univerzity v Praze.

Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce, poplatek za  semestr (6 kurzů) činí 
300 Kč

Téma zimního semestru: Cestování – co
jste možná nevěděli

Výuka se bude konat 1x za  14 dnů, vždy
v pondělí od 9.00 do 11.00 hodin

Místo konání – sál v  1. podlaží městské
knihovny. Zde budou sděleny podmínky studia
a podrobnosti o výuce novým zájemcům i ab-
solventům předchozích kurzů. V případě nejas-
ností nás kontaktujte na emailu nebo telefonic-
ky, případně osobně.
Všechny akce se uskuteční v režimu 
aktuálních protiepidemických opatření.

Yoga studio ZEN
Otevřené lekce:
Pondělí:  Jóga-matky cvičí s  Klárou (9:30–10:30), 
Terapeutická jóga pro záda s Katkou (18:30–19:45)
Úterý: Jemná jóga s Klárou/Nikou (17:00–18:00)
Středa: Ranní Pozdrav slunci s  Nikou (07:30–
08:30), Gravid jóga s Nikou (18:30–19:30)
Čtvrtek: Dynamická jóga s  Klárou (17:00–18:00), 
Hatha jóga s Klárou (18:30–19:30)
Navazující kurzy s volnými místy:
JIN JÓGA na zlepšení fl exibility (úterý 18:30–19:30) 

9 lekcí od 1. 2.
Jóga pro SENIORY (středa 17:00–18:00) 8 lekcí 
od 2. 2.
TEEN jóga (pátek 16:45–17:45) – 8 lekcí od 4. 2.
Víkendové lekce:
Pozdrav měsíci pro začátečníky – sobota 5. 2.
Párová jóga – neděle 13. 2.
Čchi kung – sobota 19. 2.
Refresh jóga pro dobrou náladu – sobota 26. 2.

Více informací a  rezervace na  www.yogastudio-
zen.cz

Město Slavičín Vás zve na výstavu 

Příběhy v bílé
Radim Hanke, sochy a kresba

Galerie Radnice 25. 2. – 30. 4. 2022
Vernisáž 25. 2. 2022 v 17 hodin. 
Otevřeno dle provozu radnice.


