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Vážení a milí spoluobčané,
témat pro květnový úvodník by se našlo
celá řada. Může to být téma vzletné – máj, lásky čas, kdy se příroda probouzí a začíná hrát
všemi barvami. Slavičín v obklopení ovocnými
stromy je ihned radostnější!
Mohou to být také témata hojně probíraná,
ze kterých by bylo možné vybrat tvar nové hrádecké okružní křižovatky, nad kterým se vytrvale schází projektanti, stavbyvedoucí, investiční specialisté i občané ve snaze najít optimum

– bezpečné a zároveň krásné řešení, které opět
doplníme zahradnickou výsadbou. Přesto si vyberu téma třetí – strategii našeho města.
Již před dvěma tisíci let se objevil pojem
„Quo vadis?“ – Kam kráčíš? A podobná otázka je aktuální nejen pro každého z nás, ale i pro
Slavičín… Aby odpověď na tuto otázku byla pro
každého jednodušší, se tým městského úřadu
po tři roky zaobíral projektem, který vedl k vytvoření strategie rozvoje města na dalších pět
let. Mnoho kol připomínek – od občanů po ce-

lostátně uznávané experty, vedlo k seřazení nejdůležitějších priorit Slavičína pro všechny oblasti života města – školství, zdravotnictví, životní prostředí, cestovní ruch, podnikání
a mnoho dalších. Proto také vznikla malá příručka, která se co nevidět objeví v našich poštovních schránkách.
Přeji si, aby každý z nás viděl svoji budoucnost právě tady, u nás ve Slavičíně!
Pohodové májové dny přeje
Váš starosta Tomáš Chmela

Filmová hudba na letňáku
Dechový orchestr Zábřeh je tvořen cca 70 členy, především žáky a absolventy ZUŠ Zábřeh, pod vedením dirigenta Lubomíra Vepřka. V letošním roce si toto amatérské těleso připomíná 25. výročí založení. Za dobu svého působení sklidil mnoho úspěchů a absolvoval rovněž koncertní turné a festivaly v Číně, Norsku, Francii atp.
Na projekt filmové hudby se Dechový orchestr Zábřeh zaměřil v roce 2018. Aranže skladeb vznikají
exkluzivně pro tento orchestr. V režii orchestru je pak nejen výběr skladeb, ale také střih filmových záběrů, které jsou promítané v pozadí a dotváří divácký zážitek z hudebního představení.
Sedmdesátičlenný orchestr na projektu spolupracuje se sborem, který nově vzniká každý rok přímo na míru vybranému repertoáru. Na podiu tak v jednu chvíli vystupuje přibližně stovka účinkujících.
Návštěvníci koncertu se mohou těšit na světoznámé melodie filmových trháků jako jsou Harry Potter,
Piráti z Karibiku, Batman nebo Noc na Karlštejně.
Přijměte naše pozvání a nechte se přenést do filmového světa v sobotu 28. května na letní scéně
Zámeckého parku ve Slavičíně, z důvodu projekce na filmové plátno začíná hudební představení ve 21
hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na účet Charity České republiky pro pomoc
Ukrajině a záštitu nad akcí přijal hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš. Kvůli technické náročnosti se akce může konat pouze za pěkného počasí.
Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín

Válečné hroby ve Slavičíně zamířily do rekonstrukce

Příjemnější prostředí ke vzpomínání na památku padlých hrdinů v 2. světové válce poskytne hřbitov ve Slavičíně. Rekonstruují se

také oba válečné hroby
a jejich nejbližší okolí.
Když město před dvěma lety žádalo o dotaci
na jejich restaurování,
nikdo netušil, jak bude
téma války aktuální.
Rekonstrukcí již koncem minulého roku
prošla centrální cesta
hřbitovem, u níž hroby
vojáků padlých v druhé
světové válce na Slavičínsku leží. Podél ní
byla také nově vysázená alej, která v létě poskytne stín a zlepší celkové klima prostoru.
Celkem půjde o investici za zhruba 200 ti-

Praktická zkouška elektromobilů ve Slavičíně
Více než 80 zástupců veřejné správy mělo
dne 21. dubna na Horním náměstí ve Slavičíně
možnost se za krásného slunečného dne seznámit se současnou nabídkou osobních i užitkových elektrovozidel od různých automobilových značek a prakticky si i vyzkoušet jejich
jízdní vlastnosti.
Nejvíce účastníci ocenili tichost a plynulost
jízdy spojenou s nulovými místními emisemi.
Ovšem nejen prakticky, ale i teoreticky ve velmi
příjemných prostorech Zámku Wichterle se pak
mohli účastníci seznámit s vhodnými příklady
uplatnění elektromobility. Následně zástupce
Ministerstva životního prostředí ČR Mgr. Kepka seznámil přítomné s dotacemi na elektromobily a taktéž bylo možné přebrat zkušenosti od stávajících vlastníků elektromobilů. Prezentovali se také zástupci jednotlivých automobilek (Hyundai, Ford, Kia, VW, Škoda, Peugeot, Toyota, Fiat, Lexus) i výrobci elektrických
užitkových vozů a regionální výrobci nabíjecích stanic (TDV-Technická výroba, a.s., Rokytnice a INCHANET, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm) pro elektromobily. Ing. Vidomus za pořadatele, Energetickou agenturu Zlínského kraje, o.p.s., seznámil přítomné s možností využití dotace na samostatné fotovoltaiky nebo i doplněné baterií pro fyzické i právnické osoby, které by vhodně doplnily stávající domy a byly by
využity k nabíjení elektromobilů, ale taky ke snížení nakupovaného množství elektřiny. Zvýšení energetické soběstačnosti a snížení množství fosilních paliv v našem kraji podpořil ve svém projevu i statutární náměstek hejtmana
Zlínského kraje Lubomír Traub.
Cílem akce bylo hlavně umožnit
pracovníkům krajských organizací
sociálních služeb vyzkoušet tato
vozidla, neboť 5 kusů vozů bude
pro tyto organizace (Sociální služby Vsetín a Centrum Áčko) podpořeno 95% dotací z Programu IROP.
Elektromobilita pro tyto pracovníky pohybující se převážně v měst-
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ském prostředí je velmi výhodná. Jednak nahradí dosavadní 15 až 22 let stará vozidla se
spalovacími motory, ale hlavně sníží místní
emise, uspoří zmíněné pohonné hmoty, oleje
a náklady za opravy starých aut.
Kvůli rostoucím cenám elektřiny a plynu je
potřeba více rozvíjet nové technologie, a hlavně obnovitelné zdroje energie. Zlínský kraj již
nyní disponuje fotovoltaickými panely na výrobu elektřiny na dvou střechách Uherskohradišťské nemocnice, dále na depozitáři muzea v Otrokovicích. Ve výstavbě jsou další fotovoltaické elektrárny na střechách budov 14/15 Institutu a před podpisem smlouvy je další realizace
na rekonstruovaném pavilonu Uherskohradišťské nemocnice a další se plánuje. V současné
době již 1134 panelů na střechách výše uvedených krajských budov vyrobí ročně více než
500 MWh elektrické energie. Překážkou v dalších instalacích je zatím délka povolovacích
procesů. „Věříme však, že i krajské ústavy sociálních služeb si budou pomocí sluníčka, kromě
teplé vody, vyrábět i elektřinu,“ doplnila Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje. Poděkovala starostovi města Slavičín za velkou pomoc při organizaci akce
a rozvoj vlastní městské kotelny na dřevní štěpku sloužící zejména pro městská sídliště, čímž
se Slavičín řadí mezi nejvíce energeticky odolná
Ing. Jan Vidomus,
města ve Zlínském kraji.
Energetická agentura Zlínského kraje

síc korun, z nichž 80 % je hrazeno z dotace ministerstva obrany. Na podzim je pak plánována oprava hrobu obětí bombardování Slavičína,
které se odehrálo v dubnu 1945. Tato investice
bude plně hrazena z městského rozpočtu a vyžádá si další prostředky.
Osvobození Slavičína v roce 1945 si vyžádalo životy nejméně 12 rumunských vojáků, kteří padli v bojích okolo Slavičína, Hrádku, Rudimova a Lipové. Dalších pět místních obyvatel
zahynulo těsně před koncem války při zbytečném bombardování 21. dubna. Řada z těchto obětí mají hroby a pomníky na slavičínském hřbitově. Součástí obnovy válečných hrobů je také pomník 28 americkým letcům, kteří na Slavičínsku zahynuli při leteckém souboji v srpnu 1944.
(tz)

Výběrová řízení
na pronájem bytů
Výběrové řízení na pronájem bytu 2 + kk
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 21
v 2. nadzemním podlaží domu čp. 832, na ulici
Středová, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z dvou pokojů, předsíně, koupelny s WC, balkonu a sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 65,76 m2
 výše měsíčního nájemného činí 6 214 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné od 1. července každého roku maximálně o 20 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojené s bydlením (topení, voda, odpad,
osvětlení spol. prostor)
 nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu jednoho roku, poté může být prodloužena maximálně na 5 let
Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 1
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 16
v 2. nadzemním podlaží domu čp. 389, na ulici K Hájenkám, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje je 31,76 m2
 výše měsíčního nájemného činí 3 033 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné od 1. dubna každého roku maximálně o 20 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad,
osvětlení spol. prostor)
 nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu jednoho roku, poté může být prodloužena maximálně na 5 let
Podrobnější informace jsou uvedeny
na úřední desce města Slavičín nebo webových stránkách města Slavičín www.mestoslavicin.cz a společnosti BTH Slavičín www.
bth-slavicin.cz.
Písemné
žádosti
budou
přijímány
do 18. května 2022 osobně nebo poštou
na adresu: BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

Viktor Švihálek čestným občanem města Slavičín, in memoriam

V pátek 1. dubna bylo uděleno čestné občanství města Slavičín, in memoriam, panu Viktoru
Švihálkovi, za jeho celoživotní práci v oblasti regionální historie Slavičína.
Obřadní síň slavičínské radnice byla zcela zaplněna hosty nejen z řad rodiny, ale dostavila se
značná část veřejnosti a pamětníků, kteří Viktora Švihálka znali nejen jako poštovního doručovatele, ale i jako vzdělaného a důvěryhodného
přítele, souseda, spolupracovníka, v neposlední řadě moudrého rádce i kolegu.
Slavnostní předání ocenění uvedl starosta
města Mgr. Tomáš Chmela a v následujícím
proslovu Ing. Miroslava Kadlece, předsedy Klubu historie Slavičínska, zazněl výčet úspěšných

Charita Slavičín pomáhá

Charita Slavičín je v rámci dlouhodobého
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
zapojena do pomoci rodinám a osobám s nízkými příjmy. Jedná se o projekt Fondu evropské pomoci nejchudším osobám FEAD, který je
určen rodinám s dětmi a osobám bez domova.
Na základě spolupráce s Potravinovou bankou
Zlínského kraje, její pobočkou v Otrokovicích,
a provozovnou Tesco Slavičín doplňuje Charita
Slavičín do svého skladu zásoby potravin, hygienických prostředků a zboží materiální pomoci.
Tyto organizace zajišťují lidem pomoc rovněž díky celostátním potravinovým sbírkám.
Podpora je určena sociálně slabým občanům
v našem městě a blízkém okolí. Jedná se o trvanlivé potraviny, potřeby pro osobní hygienu a úklid domácnosti. Balíčky obsahují např.
těstoviny, konzervy, rýži, mouku, olej, prášek
na praní, šampon, zubní pastu a jiné.
Charita Slavičín ve spolupráci se Sociálním
odborem MÚ Slavičín vyhledává osoby, jimž
je doporučován konkrétní druh materiální pomoci. Rovněž na základě vlastní depistáže pomáháme osobám, které jsou na hranici nouze
nebo trpí nouzí, ať už z vlastní viny či shodou
nešťastných náhod.
Občané, kteří se ocitli v náhlé složité životní
situaci, se o pomoc často přihlásí sami. Charita
je doprovází, podporuje a směřuje jejich vlastní
snahu o zlepšení života, tyto osoby dlouhodobě

a významných počinů, kterých se Viktor Švihálek dopracoval celoživotní mravenčí badatelskou činností, a které jsou důvodem k navržení zmíněného ocenění. Významná slova uznání
zazněla z úst přítomného profesora PhDr. Stanislava Stuchlíka, CSc., který zavzpomínal
na mnohaletou spolupráci s Viktorem Švihálkem, jenž ho svým zápalem podpořil v jeho
směřování v oboru archeologie.
Ocenění z rukou starosty města bylo předáno dcerám Viktora Švihálka a rodině, která s dojetím přihlížela perfektně zorganizovanému slavnostnímu aktu. Velmi působivé bylo
hudební vystoupení klavíristky Pavly Markové,
ta v průběhu podpisů do pamětní knihy města
rozezněla skladbu Lehká kavalerie, kterou měl
pan Švihálek v oblibě. Když pak akademický
malíř Jaroslav Jeřábek rozezvučel své píšťalky,
nabyl celý obřad regionálního podtextu.
Následně se přítomní hosté na vyzvání moderátorky přemístili do blízké Školní ulice,
k domu, který Viktor Švihálek pro svou rodinu
postavil, zde žil a tvořil. Ke slavnostnímu aktu
odhalení pamětní desky přispěly sestry Švihálkovy pěveckým vystoupením a přidaly vlastní
vzpomínky na tatínka. Žulová pamětní deska,
kterou vyrobil ateliér Artbeiten, umístěná na zdi
domu č. p. 290, od tohoto okamžiku svým tex-

tem připomíná kolemjdoucím:
„V tomto domě žil a pracoval v letech 1940
– 1987 Viktor Švihálek, vlastivědný badatel
a spoluzakladatel muzea ve Slavičíně, čestný
občan města Slavičín“.
Iva Šimoníková, Marie Rumplíková

sleduje, zejména jejich vlastní přičinění o změnu k lepšímu.
Charita Slavičín uskutečňuje materiální pomoc prostřednictvím dvou distribučních míst.
Jedná se o sídlo Charity Slavičín, Komenského
115, Slavičín a Odbor sociálních věcí MÚ Slavičín, Osvobození 25. Naše nové skladové prostory, které se nacházejí na adrese Žižkovská
144, skýtají lepší podmínky pro uskladnění zboží a nově i pro jeho distribuci.
Děkujeme touto cestou výše uvedeným organizacím za spolupráci při organizaci potravinové a materiální pomoci.
Z důvodu pandemické situace bylo v posledních letech nutné zvýšit zabezpečení hygieny, poučit občany o nutnosti zvýšené ochrany vlastní osoby i domácího prostředí, o postupu při používání respirátorů, hygienických prostředků a desinfekce.
Charita Slavičín v současné době uspořádala
materiální sbírku pro občany Ukrajiny.
Pomoc jsme poskytli přímo na hranicích
válkou zasažené země a průběžně pomáháme občanům, kteří před válkou hledají útočiště v našem městě a jeho okolí.
Prostřednictvím sociálních sítí a webových
stránek obcí naší působnosti jsme oslovili naše
občany s prosbou o pomoc se zabezpečením
zdravotnického materiálu, prostředků hygieny,
konzerv a paštik.
Po týdnu od vyhlášení sbírky jsme soustředili úctyhodné množství zboží k zabezpečení
základních potřeb. Děkujeme Vám všem, kteří jste donesli peřiny, povlečení, matrace, oblečení, zdravotnické potřeby, potraviny aj. Tento
materiál bude převezen dle aktuálních potřeb

k ukrajinským hranicím nebo bude operativně
distribuován pro organizace Charity ČR.
Děkujeme všem lidem, kteří se zapojili
do sbírky, a kteří tak vyjadřují zájem a odhodlání pomáhat, dokazují konkrétními skutky svou
podporu, své lidství.
Charita Slavičín

Poděkování

Rodina Švihálkova si tímto dovoluje poděkovat Zastupitelstvu města Slavičín,
jeho starostovi panu Mgr. Tomáši Chmelovi a členům Klubu přátel historie Slavičínska za projev úcty k panu Viktoru Švihálkovi. Slavnostní udělení čestného občanství na městském úřadě mělo velmi důstojný průběh, stejně jako akt odhalení pamětní desky na jeho domě. Hostům z řad veřejnosti děkujeme, že i oni svojí účastí podtrhli
význam celoživotní práce nadšeného historika a jeho trvalý přínos do mozaiky historie
našeho města a celého regionu.
Klub přátel historie Slavičínska děkuje
městu Slavičín za finanční podporu určenou
na vznik pamětní desky připomínající p. Viktora Švihálka. Bez této podpory by se akce
vůbec nemohla uskutečnit.

Poděkování

Charita Slavičín děkuje členkám ZO Českého svazu žen ve Slavičíně a všem účastníkům fašanků za finanční dar 10 200 Kč.
Finanční částka 7 000 Kč byla odeslána
na pomoc Ukrajině a částka 3 200 Kč bude
použita na stavbu nového zázemí pro ambulantní služby Charity Slavičín v Divnicích.
Charita Slavičín děkuje všem občanům,
kteří věnovali dary do materiální sbírky pro
Ukrajinu. Potraviny a materiál, který jste darovali do sbírky, poskytujeme průběžně občanům z Ukrajiny, kteří přicházejí do našeho regionu. Za účelem pomoci strádajícím
Ukrajincům jsme již několikrát dodali materiál ze sbírky na hranice válkou postižené
země nebo do jiných Charit.
Zvláštní poděkování patří dárcům finančních darů, určených na podporu ukrajinských občanů, kteří hledají před válkou azyl
v našem městě. Tyto prostředky jsou využity na zabezpečení jejich základních životních potřeb a rovněž na podporu školní docházky ukrajinských dětí v našem městě,
na nákup pomůcek a učebnic.
Charita Slavičín
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Slavičín
může v roce 2021 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 20,03 tun. Na každého obyvatele tak připadá 3,17 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které

na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo
za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 235,67
tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? 91 kusů. Nebylo nutné vytěžit 11 742,90
litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 440krát.
Došlo také k úspoře 120 883,77 kWh energie.

Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 120 884krát.
Podařilo se recyklovat 11 531,43 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 473 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 406,32 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 72 235 jednoeurových mincí nebo 493,14 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 32 876 plechovek o objemu 0,33 l.
Odbor životního prostředí a správy majetku

Úklid černých skládek

votní prostředí, a není jim lhostejný vzhled a čistota jejich okolí.
Předseda MS Hrádek
Petr Fojtík

K čemu je Chytrý Slavičín?

Myslivecký spolek Hrádek
Stejně jako v předchozích letech proběhl i letos úklid černých skládek v kú. Hrádek. Jedná
se o každoroční akci, které se pravidelně účastní všichni členové MS Hrádek. A tak jsme v sobotu 9. dubna 2022 vyrazili do terénu. Je k neuvěření, kolik odpadu se každoročně nasbírá v lese, podél cest a v okolí celého katastru
obce Hrádek. U některého odpadu je zarážející, že byl vyhozen spoluobčany do volné přírody – např. pneumatiky, spousta skleněných lahví a další odpad, který patří do popelnic a sběrného dvora. Pro myslivce z našeho spolku tato
akce představuje snahu o udržení čistoty v přírodě. Nesmím také opomenout i spolupráci města Slavičín, které svou finanční pomocí
a vstřícností pomáhá v rozvoji životního prostředí. Doufáme, že v následujících letech budeme nadále spolupracovat ve stejném duchu
a podobné akce, jako je úklid černých skládek,
budou náležet spolkům, které mají zájem o ži-

Myslivecký spolek Jamné Slavičín
Myslivecký spolek Jamné Slavičín stejně
jako předchozích více než 20 let i letos zorganizoval akci likvidaci černých skládek a sběr odpadků mimo zastavěná území katastrů Slavičína a Divnic.
K neuvěření je skutečnost, že ačkoliv ve Slavičíně je možnost vyvezení odpadu na sběrný
dvůr zdarma, najdou se stále lidé, kteří se neštítí vyvážet odpad do lesa nebo ho vyhazovat
podél cest. Posbíraným odpadem byly naplněny dva velkoobjemové kontejnery, za jejichž přistavení a následný odvoz děkujeme Službám
města Slavičín a městu Slavičín. Mimo tyto
kontejnery byl na sběrné místo v areálu ČSAD
vyvezen na kopec plný vozík nalezených pneumatik.
Za MS Jamné Roman Dostál
Městský úřad Slavičín děkuje Zahrádkářskému sdružení Vlára a jeho členům za úklid
odpadků v blízkosti rybníka Slavík. Také děkujeme Skautům Slavičín za každoroční pořádání akce Ukliďme Slavičín a všem dobrovolníkům, kteří se této akce zúčastnili. Čím
více lidí uklízí, tím větší je šance, že se těchto odpadů v přírodě bude objevovat stále
méně a méně. A právě od sebe musí člověk
začít, aby mohl očekávat změnu. Děkujeme!
Odbor ŽPSM

Koryto Říky prošlo čištěním, potok dostal i nové opevnění
Možná jste zaznamenali bagry, které v dubnu těžily sedimenty v řece Říka, která protéká
Slavičínem. Cílem prací byla kromě těžby sedimentů také oprava opevnění vodního toku.
Práce probíhaly celkem na úseku dlouhém přibližně 3 km, zahájeny byly na podzim loňského
roku a skončily v dubnu. Opravy opevnění neprobíhaly na celém tříkilometrovém úseku, ale
pouze na místech, která byla poškozena. Nejdelší poškozený souvislý úsek měřil 400 metrů.
V rámci prací došlo k pokácení několika stromů, jednalo se především o stromy, které byly
uschlé, případně měly zhoršený zdravotní stav.
Náklady akce vyšly na 6,5 mil. korun.
Petr Chmelař, Povodí Moravy
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Projekt „Chytrý Slavičín: strategicky řízené
město, přívětivý úřad“ skončil v březnu 2022.
Co dobrého nám přinesl? Především je důležité nastínit, jak takové projekty fungují: na začátku musí být „osvícená“ hlava s myšlenkou něco
změnit nebo vytvořit, poté zde musí být někdo,
kdo je schopný tuto myšlenku smysluplně převést „na papír“ a splnit spoustu dalších požadavků. Bez instituce, která chce projekt podpořit
a zrovna toto ztvárnění se jí zalíbí tak, že jej vybere k podpoře by to také nešlo a pak se se vší
vervou můžete pustit do realizace. Pokud budete mít štěstí na šikovné realizátory a spolupracovníky, tak se vám podaří počáteční „myšlenku“
přetavit do smysluplného a reálného výsledku.
Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí jedné skvělé myšlenky a stát při realizaci projektu Chytrý Slavičín, kde tou hlavou byl starosta Tomáš Chmela, pisatelem Filip Kučera z UTB,
institucí Evropská unie se svým Operačním programem zaměstnanost a spolupracovníky velké
množství odborníků a také vy – Slavičané, kteří
znáte potřeby svého města nejlépe.
Díky projektu Chytrý Slavičín jsme mohli pořídit dvě elektronické úřední desky a informační kiosek na radnici, streamovací zařízení pro přenos
zasedání zastupitelstva, aplikaci Mobilní rozhlas
a Elektronický (chytrý) zpravodaj, v přípravě jsou
také nové responzivní webové stránky.
Město také podpořilo své rozhodování Studií
proveditelnosti zadržování vody v krajině, pasportizací městských budov a pořízením softwaru pro správu budov, Komunikační strategií,
a především vytvořením důležitého strategického dokumentu „Strategie Chytrý Slavičín 2022 –
2026“.V těchto dnech se Vám dostává do ruky
její komunikační verze. Je to proto, aby se každý
občan Slavičína mohl seznámit s myšlenkami,
kam se chce jeho město v dalších letech ubírat.
Jsou to myšlenky mnoha Slavičanů, kteří chtějí
své město někam posouvat a byli součástí pracovních skupin, které v rámci Strategie fungovaly. Nejsou to plány malé, ne všechny se také podaří zrealizovat, ale jsou to přesně ty myšlenky,
které již někdo dal na papír a máme to štěstí, že
je s námi chce sdílet. A víte, jak se pozná úspěšné město? Že mimo svou běžnou agendu zvládá
i realizaci svých osvícených myšlenek a lidem se
v něm díky tomu dobře žije.
Mgr. Bc. Alena Šuráňová,
manažerka projektu

Transformace provozního modelu VaK Zlín
Zastupitelstvo města
Slavičín dne 20. 4. 2022
schválilo a tím potvrdilo
svůj záměr s chystanou
transformací společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tedy změnou provozního modelu, kdy je majetek vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., pronajímán společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., která jej
provozuje.
Chystané změny provozního modelu, představují výsledek dva roky trvající mediace vedené mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín, společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., a městy Otrokovice a Fryšták v rámci
soudního řízení, jehož předmětem bylo posouzení platnosti stávající smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a smlouvy o prodeji části podniku, které byly uzavřeny mezi Vodovody a kanalizace Zlín a právním
předchůdcem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, společností Zlínská vodárenská, a.s.,
dne 30. 4. 2004.
Účastníkům mediace se po vyčerpávajících
jednáních podařilo najít shodu na podmínkách
narovnání, za nichž budou účastníci ochotni
ukončit soudní spory, upravit vztahy týkající se
provozu vodárenské infrastruktury a zajistit jasný způsob postupného ukončení účasti společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ na provozu
vodárenské infrastruktury, spolu s vyřešením
dalšího provozu po ukončení účasti společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ. Podstatou sjednaného narovnání je transformace provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín směřující k plnému převzetí kontroly
nad tímto provozováním společností Vodovody
a kanalizace Zlín uplynutím dne 31. 12. 2029.
Tato transformace bude zahrnovat především následující prvky:
 společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ založila novou provozní společnost VODÁRNA
ZLÍN a vloží do ní jako nepeněžitý příplatek
mimo základní kapitál část závodu, která bude
zahrnovat současný provozní majetek společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ sloužící k provozování vodohospodářského majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a dalších
vlastníků na území okresu Zlín, včetně Smlouvy
o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury uzavřené dne 30. 4. 2004 mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín, jako pronajímatelem, a společností Zlínská vodárenská (právním předchůdcem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ), jako nájemcem, jejímž předmětem je právo a současně povinnost nájemce užívat vodohospodářský majetek ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, provozovat jej (užívat jej k dodávkám pitné vody, k odvádění a čištění odpadních
vod a k vybírání vodného a stočného od odběratelů) a tomu odpovídající povinnost nájemce hradit pronajímateli nájemné (pachtovné)

a pronajatý vodohospodářský majetek udržovat, a to vše na dobu určitou do 31. 12. 2034;
 převod shora uvedené části závodu (ze společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ do společnosti VODÁRNA ZLÍN) se dle předpokladu stane účinným k datu 1. 7. 2022 a k tomuto datu
se tedy společnost VODÁRNA ZLÍN stane provozovatelem vodohospodářského majetku
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a dalších vlastníků na území okresu Zlín, bude hradit
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín nájemné za užívání vodárenské infrastruktury společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a bude plnit
také další povinnosti z provozní smlouvy, jako
jsou opravy a údržba vodárenské infrastruktury;
 společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ převede za sjednaných podmínek (včetně podmínky, že společnost VODÁRNA ZLÍN bude v té
době vlastnit veškerý movitý majetek a práva,
která potřebuje k řádnému provozu shora uvedené části závodu, resp. vodárenské infrastruktury společnosti Vodovody a kanalizace Zlín
nebo bude mít uzavřeny smlouvy, na jejichž základě bude oprávněna tento majetek a práva
užívat a řádně plní všechny smluvní podmínky)
na společnost Vodovody a kanalizace Zlín akcie společnosti VODÁRNA ZLÍN, a to 75 % akcií k předpokládanému datu 1. 7. 2022 a zbývajících 25 % akcií společnosti VODÁRNA ZLÍN
uplynutím dne 31. 12. 2029;
přímá účast společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ (jako provozovatele) na provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín
tak skončí k předpokládanému datu 1. 7. 2022
a nepřímá účast, jako minoritního akcionáře
společnosti VODÁRNA ZLÍN, bude ukončena
ke dni 31. 12. 2029, tedy pět let před uplynutím
doby trvání současné Smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury;
 od roku 2030 se tak společnost Vodovody
a kanalizace Zlín stane plným vlastníkem provozní společnosti VODÁRNA ZLÍN a bude tak
svou vodárenskou infrastrukturu provozovat
v tzv. vlastnickém režimu.
V důsledku realizace transformace tak dojde
k ukončení soudních sporů a nastolení právní
jistoty, společnost Vodovody a kanalizace Zlín
bezprostředně získá vlastnickou kontrolu nad
provozovatelem své vodárenské infrastruktury v postavení přidružené osoby. Plnou vlastnickou kontrolu získá společnost Vodovody
a kanalizace Zlín v roce 2030, tedy o pět let dříve než v situaci, kdy by k realizaci transformace nedošlo. V rámci provozní společnosti získá společnost Vodovody a kanalizace Zlín také
provozní část závodu za cenu, která bude plně
hrazena ze zisku a volných peněžních toků provozní společnosti VODÁRNA ZLÍN bez dopadu
na finance společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín. Další shrnutí a hodnocení transformace je
dostupné na webových stránkách https://vakzlin.cz/spolecnost/hledani-noveho-provozniho-modelu.

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín realizaci transformace vyhodnotila jako podstatně
výhodnější než setrvání ve stávajícím provozním vztahu se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a pokračování soudních sporů s naprosto nepředvídatelným vývojem a výsledkem.
Časový rámec transformace
K časovému omezení platnosti v rámci
transformace uzavíraných smluv uvádíme, že
po dobu společné účasti ve společnosti VODÁRNA ZLÍN (tj. do konce roku 2029) bude
mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín
a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ účinná tzv. dohoda akcionářů a mezi všemi účastníky mediace bude účinná tzv. nominační dohoda, na jejímž základě budou města Otrokovice
a Fryšták oprávněna nominovat každé po jednom členu dozorčí rady společnosti VODÁRNA ZLÍN.
Akcie společnosti VODÁRNA ZLÍN, k níž
bude do konce roku 2029 vykonávat veškerá
práva společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ
(a která odpovídá 25 % všech akcií), přejdou
bezpodmínečně uplynutím této doby do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
přičemž poslední platba ceny akcií proběhne
v roce 2030, načež uzavřená Smlouva o převodu akcií zanikne splněním.
Provozní smlouva mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností VODÁRNA
ZLÍN bude nadále účinná i po převodu všech
akcií na společnost Vodovody a kanalizace Zlín
(po 31. 12. 2029).
Vklady společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín
Společnost Vodovody a kanalizace Zlín nevložila, ani do konce roku 2029 nebude do nové
provozní společnosti VODÁRNA ZLÍN vkládat
žádný svůj peněžitý nebo nepeněžitý majetek.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nebude
mít od roku 2022 do roku 2029 žádné právo na
podíl na zisku či volné peněžní toky ze společnosti VODÁRNA ZLÍN; takové právo bude příslušet pouze společnosti Vodovody a kanalizace Zlín.
Shora popsaná transformace podléhá
schválení valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, která byla svolána
na 25. dubna 2022 a která danou transformaci
schválila. Pro transformaci hlasovalo na předmětné valné hromadě více než 92 % přítomných akcionářů.
Ing. Oldřich Kozáček,
místopředseda představenstva VaK Zlín

Svoz tříděného odpadu

papír (modré pytle) 11. 5.
plasty (žluté pytle) + nápoj. kartóny

(oranž. pytle) 24. 5.
Termíny svozu bioodpadu (hnědý pytel –
10 Kč/ks): 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6.,
11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9.,
3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11.
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Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

hů v kolektivu. Program se moc líbil a žáci si
užili příjemně strávené dopoledne.

piády kategorie B; obsadil 3. místo.
Okresní kolo FO kategorie G
V okresním kole Archimediády získali Vojtěch Pinďák 1. místo a Filip Šuráň 2. místo.
Oběma našim nejmladším účastníkům fyzikální olympiády ze sekundy blahopřejeme.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a jejich učitelům za přípravu na soutěže.

Výrazné úspěchy našich studentů v dějepisných soutěžích
Pochvalu ředitelky školy Mgr. Libuše Pavelkové si zasloužili svými výkony v dějepisných
soutěžích studenti GJP a SOŠ Slavičín. A kteří to byli a v jakých soutěžích změřili své síly
s ostatními účastníky? Tereza Lysáčková postoupila z 1. místa Středoškolské odborné činnosti se svou prací z oboru historie „Ten, který
doletěl“, v níž zpracovala osudy rodáka z Brumova-Bylnice letce RAF p. Františka Louckého a svou práci bude obhajovat v krajském kole
v Uherském Brodě. Pěkné 8. místo z 21 soutěžících obsadil Ondřej Kailer v Dějepisné olympiádě II. kategorie, kde prokazoval své vědomosti ze života Středoevropské šlechty na pozadí dějinných událostí v letech 1648–1948.
Krásné 3. místo vybojoval tým ve složení Ondřej Kailer, Radek Miklas a Martin Vaněk ve 30.
ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR a automatický postup do mezinárodního kola, které se uskuteční 24. listopadu
2022 v Chebu. Letos se soutěžilo ve znalostech druhé světové války na evropských bojištích 1939–1945 a v krajském kole se utkalo 11 týmů. Záštitu nad krajským kolem ve Zlíně převzala Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.,
radní pro kulturu a školství. Celkově se do soutěže zapojilo 327 gymnázií ČR a SR. Naši studenti prokázali skvělé znalosti a týmového ducha a navázali tak na své předchůdce, jimž se
také podařilo úspěšně reprezentovat naši školu. Studentům gratulujeme, děkujeme za skvělou přípravu a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech!
Za předmětovou komisi Člověk a společnost
Mgr. Marie Hrabinová
Zeměpisná olympiáda
Velká gratulace Ondrovi Kailerovi k 2. místu v okresním kole Zeměpisné olympiády. Tímto umístěním potvrdil medailové ambice minulých ročníků.
Krajské kolo Biologické olympiády
Michal Kailer (sexta) se 8. dubna stal úspěšným řešitelem krajského kola Biologické olym-
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Dubnové aktivity žáků
Dne 4. dubna se žáci primy a tercie zúčastnili projektového dne v místní knihovně. Akce
měla název „Vohákni si knihu“. Pro žáky byla
nejdříve připravena prezentace o životě a díle
Jana Ámose Komenského a prohlídka knihovny. Poté si žáci zvolili svůj oblíbený žánr knihy,
knihu si vyhledali a zjistili si základní informace o díle. Nakonec žáci knihu vyfotili a pracovali s vybranými počítačovými programy na úpravě obalu knihy – „vohákli si knihu“ dle vlastní
fantazie. Tímto způsobem jsme rovněž využili
digitální technologie a žáci si procvičili digitální
gramotnost. Z výsledných prací proběhne soutěž o nejlepší „voháklou knihu“.
Dne 13. dubna byla pro žáky primy uspořádána akce v nízkoprahovém zařízení KamPak
ve Slavičíně. Žáci zde strávili pohodové dopoledne plné zábavy. Lektorky si připravily zajímavé aktivity pro žáky, které měly přispět k lepšímu poznání svých spolužáků a upevnění vzta-

Poznávání firemního prostředí
V úterý 5. dubna se uskutečnila exkurze žáků
prvního a druhého ročníku oboru Mechanik seřizovač a druhého ročníku Informační technologie do firmy NTS Prometal Machining, s.r.o,
ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze.
Exkurze byla zaměřena na technologii obrábění dílců na CNC strojích, automatizaci výroby, dělení a tváření plechů, kontrolu a měření a na montážní práce. Žáci měli možnost doplnit si znalosti v oblasti strojírenství, a zároveň
vidět, jak to chodí v opravdové firmě.
Dne 7. dubna Krajská hospodářská komora Zlínského kraje zorganizovala pro skupinu
vybraných studentů sexty, septimy a třídy G-2
exkurzi do společnosti Zálesí Luhačovice, kde
si vyslechli zajímavou prezentaci o této firmě
a také měli možnost navštívit všechny provozy.
Ukliďme svoje město
Žáci primy – kvarty a žáci tříd AEI-1 a EIO-2
se v době přijímacích zkoušek zapojili se svými učiteli do akce Ukliďme svoje město. Uklízeli nejenom okolí školy, ale vydali se i do jeho přilehlých částí.
Přejeme všem žákům maturitních ročníků hodně štěstí, pevné nervy a šťastnou volbu při losování témat u maturitních
i závěrečných zkoušek!

Základní škola Vlára Slavičín
Zpěvačkám se dařilo
V neděli 3. dubna reprezentovaly naši školu nadějné zpěvačky, Kateřina Tenglová, Dominika Ščuglíková, Klára Tomečková a Taťána Struhařová na okresním kole postupové přehlídky nejlepších zpěváčků národní

soutěže Zpěváček 2022 (Děti a píseň).
Pro všechny žákyně byl formát soutěže premiérou. I přesto předvedly skvělé výkony, které porotu velmi potěšily. Kláře Tomečkové se
podařilo postoupit navzdory pozici nejmladší soutěžící v hlavní kategorii mezi šest nejlepších zpěváčků Valašskoklobucka.
O další postup si zazpívá na konci měsíce
dubna v rámci regionálního kola soutěže. Dominika Ščuglíková i Kateřina Tenglová jsou připraveny jako dvě náhradnice pro případ, že by
někdo z šestice onemocněl. Dívkám k úspěchům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Martin Polách
Modrá škola
Světový den vody připadající vždy na 22. březen si připomněli také žáci a vyučující slavičín-

ské základní školy. Téma voda se prolínalo projektovým vyučováním s názvem Modrá škola

napříč všemi třídami a vyučovacími předměty. Např. v hudební výchově se zpívaly písničky

Zprávičky z Domečku pro děti
Po celý duben měla veřejnost
možnost zhlédnout výstavu výrobků, které vytvořily ruce předškoláků, dětí mladšího školního věku i staršího školního věku
i klienti Charity Slavičín, a jelikož se letos ještě neuskutečnila naše tradiční dvoudenní modelářská akce „Modelářský Šikula“, na výstavě
mohla veřejnost obdivovat i pár modelů ze zájmových kroužků modelářských a Lego – Merkur.
Výstava byla zahájena 7. dubna v II. podlaží knihovny ve Slavičíně. Atmosféra dýchala hlavně dětmi, které výstavě vdechly duši.
V této souvislosti děkujeme všem těm, kteří
byli u slavnostního zahájení a přispěli k příjem-

né atmosféře.
V prvním dubnovém týdnu jsme v našem
Domečku přivítali více než 50 dětí a rodičů při
velikonočních dílničkách. Ve třech klubovnách
bylo připraveno 10 tvořivých dílniček a děti si
tak mohly odnést domů 10 velikonočních dekorací. V dílničkách si děti vyrobily například věneček, zajíčky, obarvily vajíčka, zasely osení a nemohla chybět ani pletená pomlázka.
Na všech dílničkách panovala pohodová
a přátelská atmosféra. Věřím, že si děti odnesly, kromě výrobků, i spoustu krásných a užitečných zážitků, které jistě využijí. A tvořením
děti pokračovaly i o velikonočních prázdninách
14. dubna, odkud odcházely opět s plnou náručí krásných velikonočních dekorací.
Dne 24. dubna se děvčata z tanečních kroužků Aerobik a Mažoretky předvedla se svým vystoupením na Svatovojtěšském jarmarku. Pod vedením vedoucí Veroniky Vostré měla děvčata připraveny tanečky v překrásných kostýmech, všem patří velká pochvala.
Pořád je z čeho vybírat v nabídce našich letních táborů, program stále pečlivě plánujeme, ale možná, že bychom
mohli prozradit pár střípků. Plánují se
výlety – Trampolínové centrum, Dinopark, zoo, Galaxie, hvězdárna, vědecké centrum, Funpark Žirafa, Fun park
Brno.

o vodě, v cizích jazycích se procvičovala slovní zásoba o počasí a vodních sportech. Čistota vodních toků a rozmanitý život ve vodě byly
hlavními tématy k zamyšlení v přírodovědných
předmětech. V českém jazyce se vymýšlely
vodní slogany. A co třeba matematika? Tam
se voda objevila ve slovních úlohách nebo se
počítala spotřeba pitné vody v domácnostech.
V některých hodinách žáci zhlédli videa o důležitosti a vzácnosti vody, také probrali fyzikální a chemické vlastnosti této kapaliny. Protože všichni přišli v tento den ustrojeni v modrém
oblečení, vznikla zajímavá fotodokumentace.
Mgr. Hana Majeriková

Dále děti čekají výtvarné dílničky, poznávání záhad, lekce jógy, canisterapie a spousta zážitků.
Přihlášky na tábory jsou k dostání na webových stránkách DDM Slavičín online. Také prosím sledujte naše webové stránky a Facebook,
kam vkládáme aktuality.
Zde je seznam některých neobsazených táborů:
Letní nabídka táborů 2022 DDM Slavičín:
2. 7. – 9. 7. Pobytový tábor – Škola čar a kouzel – RETASO Horní Bečva
11. – 15. 7. Příběh barev duhy
18. – 22. 7. Výtvarná dílna
18. – 22. 7. Putování za Indiány
25. – 29. 7. Letní olympiáda
1. – 5. 8. Hudebně pohybový „Na živú notečku“
8. – 12. 8. Hledání ztraceného času
15. – 29. 8. Cestovatel Popleta
22. – 26. 8. Výstup na Everest
A závěr si trochu zvesela zveršujeme.
Tak šel čas v Domečku
Skoro dva roky jsme se testovali
a nařízení dodržovali.
Prázdniny jsme plánovali
a ve Smajlíkově a na trampolínách s dětmi dováděli.
Ale i kulturu v kině dětem dopřáli,
výstavu krásnou dětem uspořádali,
pevní v kramflecích a s dobrou náladou,
jsme stále zůstali.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín
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David Janšta, klarinet – 1. cena s postupem,
korepetice: Mgr. Aneta Janečková

Benefiční aprílový koncert ZUŠ Slavičín

V pátek 1. dubna v podvečerních hodinách proběhl Benefiční koncert na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Koncert proběhl ve spolupráci s Charitou Valašské Klobouky
a za podpory měst Slavičín a Brumov-Bylnice.
Po celý večer nás provázeli žáci a učitelé ZUŠ
Slavičín se svým programem. Zazněly skladby od vážné hudby přes folklor, pop, jazz až
po rockové kousky. Díky jejich vystoupení celá
benefice probíhala ve skvělé atmosféře a především díky nim byl výtěžek celé akce – a není
to apríl – 30 500 Kč. Vybraná částka bude použita prostřednictvím naší Charity na pomoc lidem v našem regionu, případně ve spolupráci
s Arcidiecézní Charitou Olomouc.
Při příležitosti koncertu proběhlo také otevření výstavní galerie kulturního domu. První výstavou tak mohl být soubor fotografií Kontrasty Ukrajiny fotografa Richarda Boudy a dalších
autorů. Na fotografiích bylo možné zhlédnout
veselou i smutnou tvář Ukrajiny před konfliktem, ale i několik záběrů ze současné situace.
Na závěr bych jménem Charity Valašské
Klobouky rád poděkoval za nápad a nabídku
ZUŠ Slavičín k uspořádání této akce. Původním záměrem bylo nabídnutí benefičního koncertu na podporu některého projektu naší Charity, a to z důvodu rekonstrukce sálu ve Slavičíně, kde podobná benefice probíhá již tradičně. Tuto možnost jsme s radostí uvítali, ale bohužel jsme netušili, co nás čeká v nejbližších
měsících. V okamžiku začátku ruské agrese
na Ukrajině ale bylo hned jasné, jak se účel celé
akce změní.
Dnes, když se díváme zpětně jaký ohlas a výtěžek celá akce měla, vidíme že to bylo správné rozhodnutí.
Ještě jednou tedy díky všem, kteří tuto akci
navštívili, podpořili a bez kterých by nemohla být uskutečněna. Víme, že spousta z lidí se
do pomoci již zapojila jak finančně, materiálně
případně jinak, a i přesto přišli a zase přispěli. Děkujeme!
Za Charitu Valašské Klobouky
Mgr. Tomáš Naňák, ředitel organizace
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Soutěže ZUŠ
Naši mladí muzikanti se po dvouleté „covidové“ pauze zúčastnili letošních soutěží ZUŠ
a v okresních i krajských kolech vzorně reprezentovali naši školu i město Slavičín.
Okresní kola soutěží ZUŠ
9. 3. 2022, ZUŠ Val. Klobouky, hra na dechové nástroje žesťové – tř. uč. Tomáš Strnka, DiS.
Kryštof Šebák, pozoun – 2. místo
Jakub Šamko, pozoun – 2. cena
David Bařinka, baskřídlovka – 2. cena, korepetice: Věra Hájková
Jakub Zvoníček, trubka – 1. cena s postupem,
korepetice: Mgr. Aneta Janečková
10. 3. 2022, ZUŠ Harmonie Zlín – hra na zobcovou flétnu – tř. uč. Radim Knopp, DiS.
Alžběta Cahová, ZF – 1. cena s postupem
Ivana Ťulpová, ZF – 1. cena s postupem
korepetice: Věra Hájková,
Adéla Struhařová, ZF – 1. cena s postupem
korepetice: Mgr. Aneta Janečková
14. 3. 2022 ZUŠ Malenovice, hra na bicí nástroje – tř. uč. Petr Holásek, DiS.
Anna Valčíková, bicí nástroje – 2. cena
15. 3. 2022, ZUŠ Slavičín, hra na dechové nástroje dřevěné, tř. uč. Pavel Macháč, dipl. um.
Veronika Novotná, klarinet – 1. cena s postupem
Magdaléna Novotná, saxofon – 1. cena s postupem, korepetice: Hana Durďáková

Krajská kola soutěží ZUŠ
5. 4. 2022, ZUŠ Kroměříž – hra na zobcovou
flétnu – tř. uč. Radim Knopp, DiS.
Alžběta Cahová, ZF – 1. cena
Ivana Ťulpová, ZF – 1. cena, korepetice: Věra
Hájková
Adéla Struhařová, ZF – 1. cena, korepetice:
Mgr. Aneta Janečková
6. 4. 2022, ZUŠ Kroměříž – hra na dechové
nástroje dřevěné
tř. uč. Pavel Macháč, dipl. um. – získal zvláštní
cenu poroty za pedagogickou práci
Veronika Novotná, klarinet – 1. cena s postupem a udělena zvláštní cena poroty za mimořádný hudební projev
Magdaléna Novotná, saxofon – 1. cena, korepetice: Hana Durďáková – udělena zvláštní
cena poroty za mimořádnou klavírní spolupráci
a mimořádný hudební projev
David Janšta, klarinet – 2. cena, korepetice:
Mgr. Aneta Janečková – udělena zvláštní cena
poroty za mimořádnou klavírní spolupráci
7. 4. 2022, ZUŠ Hulín – hra na dechové nástroje žesťové – tř. uč. Tomáš Strnka, DiS.
Jakub Zvoníček, trubka – 2. cena, korepetice:
Mgr. Aneta Janečková
Všem soutěžícím žákům a žákyním, jejich
učitelům i korepetitorkám blahopřejeme k výborným výsledkům v soutěžích a Veronice Novotné přejeme hodně muzikantského štěstí
a pěkných zážitků v májovém celostátním kole
v Praze.
Malé ohlédnutí za posledními
dvěma koncerty ZUŠ
Jsme moc rádi, že po dvou umělecky hubených covidových rocích můžeme v letošním
školním roce fungovat už téměř bez omezení
a pracovat s žáky naplno. Důkazem jsou aktivity, obohacující studium naších žáků jako např.
žákovské koncerty v ZUŠ i mimo školu, zajímavé projektové dny ve výtvarném nebo hudebním oboru, ale také dva nedávné výjimečné
koncerty školy: benefiční a sourozenecký.
Prvně jmenovaný koncert s přídomkem benefiční, patří mezi koncerty, které už ZUŠ pořádá pravidelně. Letos jsme se z důvodu rekonstrukce slavičínské sokolovny rozhodli vycestovat za hranice Slavičína do blízkého Brumova-Bylnice, kde jsme v místním kulturním domě
uspořádali koncert, jehož výtěžek jsme skrze
místní pobočku Charity věnovali na pomoc válkou zasažené Ukrajině.
Takový výlet ZUŠ je vždycky zážitek, zvlášť
když jedete odehrát svůj hudební program
do neznámého prostředí. Našich téměř 80 žáků
odcestovalo v pátek odpoledne 1. 4. 2022 autobusem do Brumova, kde na nás čekalo vlídné
přijetí a prostorově, zvukově, technicky i akusticky velmi solidní koncertní sál včetně našeho
dvorního zvukaře Lukáše Káni. Naši žáci a učitelé předvedli pestrý a hudebně i žánrově velmi kvalitní program složený z klasické, folkové, lidové i populární hudby a škola na koncer-

vené zánovními nebo úplně novými klavírními
křídly značek Petrof a Yamaha.
Děkujeme našemu zřizovateli Zlínskému kraji za příspěvek na pořízení tohoto nástroje. Naši
žáci tak mají jedinečnou šanci hrát ve škole
na špičková klavírní křídla a potkávat se tak při
výuce a poznávání hudby s tím nejlepším.

tu prezentovala své soubory dechových nástrojů, hudeckou kapelu, pěvecké sbory, bicí soubor, školní kapelu i orchestr. Podle atmosféry
i ohlasů publika se náš koncert divákům moc
líbil. Sál byl zaplněný částečně rodiči a příznivci ze Slavičína a okolí, částečně ho zaplnili diváci z Brumova a Bylnice včetně místního starosty pana Kamila Macka a některých dalších starostů z okolních obcí.
Třešničkou na dortu pak byl výtěžek
30 500 Kč, který jsme hned po koncertě na pódiu předali řediteli valaškokloboucké pobočky Charity. Už teď se těšíme na další benefiční
koncert, tentokrát třeba v nově zrekonstruované slavičínské Sokolovně.
Druhým koncertem, který jsme moc rádi
uspořádali, bylo hudební vystoupení nazvané
Rodinný koncert aneb zadáno pro sourozence.
V naší ZUŠ totiž najdeme více jak 20 sourozeneckých dvojic či trojic, které se skrze své třídní učitele spojili v komorní dua či tria.
Sourozenci nacvičili a zahráli na koncertu
7. dubna 2022 skladby různých žánrů v klasických i netradičních hudebních spojeních, které
díky aranžmá třídních učitelů zněly velmi pěkně. Na koncertě byla milá, prostě rodinná atmosféra a my jako ZUŠ budeme rádi, když založíme novou tradici rodinných koncertů (třeba po vzoru „Zpívá celá rodina“), na kterých
v příštích letech zahrají nejen bráchové a ségry, ale také třeba rodiče či prarodiče s dětmi
nebo vnuky.
Zápis nových žáků do hudebního
a výtvarného oboru ZUŠ Slavičín
Srdečně zveme budoucí mladé umělce – hudebníky či výtvarníky – k zápisu do ZUŠ Slavičín. Rádi rozšíříme řady našich žáků o nadějné
hráče na hudební nástroje nebo zpěváky, kteří budou v dalších letech získávat svoje hudební zkušenosti na naší škole v sólové, komorní,
souborové či orchestrální hře nebo jako sboroví i sóloví zpěváci. Taktéž rádi naplníme novými žáky naše výtvarné třídy, ve kterých si žáci
osvojí všechny možné druhy a typy výtvarné
práce, od klasického až po moderní výtvarné
umění.
Hudební obor
Podmínkou přijetí ke studiu hudebního oboru
je úspěšné vykonání talentové zkoušky a dobrý
zdravotní stav.

Termíny zápisu a talentové zkoušky
 středa 18. 5. 2022 od 15.45 hod.
 pátek 20. 5. 2022 od 14.00 hod.
 středa 25. 5. 2022 od 15.45 hod.
K zápisu do ZUŠ je nutné se registrovat
na konkrétní čas přes web www.zus-slavicin.
cz a FB ZUŠ Slavičín (registrace bude spuštěna od 2. 5. 2022). Pro další podrobnosti sledujte výše zmíněné komunikační kanály.
Výtvarný obor
Zápis do výtvarného oboru probíhá formou
vyplnění elektronické přihlášky – odkaz najdete
na FB a webu školy od 23. 5. 2022. Na základě
informací uvedených v přihlášce budou rodiče
vyrozuměni o přijetí.
U přijímacího řízení do hudebního oboru rozhoduje výsledek talentové zkoušky a kapacitní
možnosti jednotlivých hudebních tříd, u výtvarného oboru rozhodují kapacitní možnosti školy.
za vedení ZUŠ
Mgr. Jana Jakúbková a Mgr. Zdeněk Kozubík
Nový přírůstek do rodiny
V pondělí 28. března na Den učitelů jsme
v naší ZUŠ přivítali dalšího člena do rodiny hudebních nástrojů – nový model klavírního křídla
Petrof Bora. Přivezli nám jej přímo z firmy Petrof z Hradce Králové a do provozu uvedli pánové z Petrofu ve spolupráci s naším dvorním „ladičem“ panem Radkem Charvátem.
Naše ZUŠ tak má všechny klavírní třídy vyba-

Připravujeme

květen 2022
 3. 5. II. koncert absolventů, 18.00 hodin
– sál ZUŠ
 10. 5. III. koncert absolventů, 18.00 hodin – sál ZUŠ
 14. 5. Výstava Výtvarnou pěšinou,
od 15.00 hodin – Zámecký park Slavičín
 19. – 22. 5. Celostátní kolo soutěže ZUŠ,
hra na dechové nástroje – Praha
 18. 5., 20. 5. a 25. 5. zápis do ZUŠ
červen 2022
 3. 6. Výstava „Psát obrazy“, 17.00 hodin
– radnice Slavičín
 9. 6. Výstava absolventů, 18.00 hodin –
galerie ZUŠ
 17. – 19. 6. Plenér 2022, kurz kresby
a malby v přírodě
 24. 6. ZUŠ v parku, 17.00 hodin – letní
scéna Zámeckého parku ve Slavičíně

Zveme Vás na tradiční:

prodej dámských plavek

Sobota 14. 5. 2022, 9.00 – 12.00 hodin
Slavičín – sportovní hala – velký výběr druhů
a dezénů, ceny 490–890 Kč,
také: pánské plavky
POZOR!! – úpravy plavek na počkání
ZDARMA! Návrhy a výroba: fa BALCAROVÁ,
739 24 Krmelín 541, tel: 604 645 122
Plavky si můžete prohlédnout na:
www.fler.cz/plavky-marlene

Akce oddílu turistiky
15. 5. Vizovice – Janova hora – D. Lhota
22. 5. Sirákov – Vartovna – Vizovice
29. 5. Bojkovice – Nový dvůr – Bojkovice
1. – 8. 6. Nervové lázně
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Vzpomínáme
Rádi bychom touto cestou poděkovali
lékařům a zdravotníkům Městské
nemocnice Slavičín za vzornou péči
o pana Jaroslava PONÍŽILA. Velký dík
patří rovněž jeho kolegům hasičům za pomoc při zdolávání obtíží spojených s nemocí. Děkujeme všem za účast na posledním rozloučení, projevy soustrasti a květinové dary. Rodina Ponížilova
Dne 31. května 2022 uplyne
p y 25 let
od úmrtí pana Karla PLÁŠKA
ze Slavičína. Dne 14. června 2022 by se
dožil 70 let. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Naďa, dcera
Andrea s rodinou, maminka Otilie
a sestra Ivana s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 19. května 2022 by se dožila 95 let
paní Anna DULÍKOVÁ z Hrádku. S úctou
vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Dne 19. května 2022
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí pana Aloise PINĎÁKA z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, synové Radek a Libor
s rodinami a dcera Gabriela s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Společenská kronika
NAROZENÍ – BŘEZEN
Jakub Hyžík a Beata Měřičková – dcera
Laura
Pavel Janček a Mariana Paušová – dcera
Johana
Jan a Aneta Julínkovi – dcera Josefína
Jiří a Barbora Častulíkovi – dcera Alžběta
ÚMRTÍ
3. 3. 2022

Dne 10. května 2022 vzpomeneme
nedožité 100. narozeniny
pana Josefa TALAFY.
Vzpomínají dcery s rodinami.
Dne 22. května 2022 si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí pana
p
Rostislava CHALUPY ze Šanova.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují dcera Eva
a syn Rostislav s rodinami.

Děkujeme lékařům a zdravotnickému
personálu Městské nemocnice Slavičín
za laskavou ppéči
o paní Marcelu NOVÁKOVOU.
Synové s rodinami a maminka

5. 3. 2022
5. 3. 2022
Dne 25. května 2022 by se dožil 90 let
pan František ŠEVČÍK. Stále na něj vzpomínají manželka Anna, syn František s rodinou a dcery Anna a Ludmila s rodinami.

11. 3. 2022
15. 3. 2022
16. 3. 2022

18. 3. 2022
20. 3. 2022

Dne 18. května 2022 uplyne 1 rok,
kdy nás navždyy opustila
p
paní
Ludmila ORSÁKOVÁ.
Stále na ni vzpomínají manžel Otto,
synové Oto a Bronislav s rodinami
a dcera Monika s rodinou.

Dne 4. května 2022 si připomeneme
p p
25 výročí úmrtí pana Jana DOMORÁDA.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Milada, syn Jiří a dcera Jana
s rodinou. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 7. května 2022
si připomeneme 1. výročí
ý
úmrtí
paní Dany SUKANÉ.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manžel Josef, dcera Dagmar,
dcera Monika, syn Josef s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

22. 3. 2022
23. 3. 2022
23. 3. 2022
26. 3. 2022
26. 3. 2022
29. 3. 2022

Jaroslav Zimáček,
84 let, Rokytnice
Věra Matějíčková,
94 let, Rudimov
Drahomiř Saulichová,
93 let, Slavičín
prof.
p
Radoslav Šašina,
61 let, Plavecký Štvrtok
Jan Nádvorník,
85 let, Rokytnice
Josef Struhař, 45 let, Slavičín
Libuše Goňová,
86 let, Rokytnice
Radek Hlavica,
53 let, Slavičín
Miloslava Ocelíková,
78 let, Slavičín
František Šebák,
94 let, Rokytnice
Zdenek Kurtin, 68 let, Slavičín
František Petula,
81 let, Hrádek
Miroslav Kováč,
51 let, Slavičín
Vladislava Münsterová,
76 let, Nevšová
Marcela Nováková,
56 let, Vrbětice
RNDr. Vilém Vévoda,
64 let, Slavičín

Seřízení oken
Firma Manza Vám nabízí odborné seřízení Vašich plast. oken i eurooken. Jedná se o seřízení, promazání celého obvodového kování a impregnaci gumového těsnění.
Možnost výměny poškozených a vychozených klik, protiprůvanových pojistek atd. Možnost oprav řetízků a strun na žaluziích v rámci seřízení oken.
Možnost objednání nových žaluzií i sítí do oken. Kontakt: 605 269 403,
604 287 151. www. manza.cz
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Autor Masarykova pomníku v Hodoníně pochází ze Slavičína
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Květen 1945 byl ve znamení euforie konce
druhé světové války, i v těchto chvílích však ještě doznívaly válečné útrapy, které s sebou nesly
oběti na životech. Jedním z těch, kteří už nedostali možnost radovat se z nového svobodného
světa byl slavičínský rodák, akademický sochař
Alois Bučánek. V září letošního roku si připomeneme 125. výročí jeho narození.
Alois Bučánek se narodil ve Slavičíně-Mladoticích 6. září 1897 do rodiny koláře Michala Bučánka. Nedlouho po Aloisově narození se rodina přestěhovala do Neubuzi a na přelomu století do Podhradní Lhoty, kde malý Alois prožil
rané dětství a navštěvoval školu. Po jejím dokončení se začal učit u svého otce kolářem,
záhy u něj však zvítězila láska k práci s kamenem, která ho přivedla do kamenosochařské
firmy v Holešově. Zde zdokonaloval svou manuální zručnost a postupem času se práce
s kamenem stala jeho životním posláním.
Do života mladého řemeslníka-umělce však
dramaticky zasáhly děje první světové války. Čerstvě osmnáctiletý Alois musel narukovat k rakousko-uherské armádě a byl poslán na frontu v Haliči. Po bitvě u Zborova
v roce 1917 se přidal k československým legiím a s nimi posléze podstoupil náročnou cestu přes Ukrajinu, Rusko a Sibiř do Vladivostoku
a odtud přes japonskou Osaku, malajský Singapur, jemenský Aden a italský Terst do nově
vzniklého Československa.
Teprve po válce mohl Alois Bučánek pokračovat v plnění svého uměleckého snu. V letech 1920–1923 studoval na sochařské škole v Hořicích a posléze také na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Štursy
(1923–1926). Za výborné studijní výsledky získal od Akademie výtvarných umění stipendium
na cestu do Francie.
Po návratu z Francie se v roce 1926 zúčastnil výstavy Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně a Velkých Opatovicích. Díky
příznivému přijetí opatovickou veřejností získal
zakázku na vybudování pomníku obětem první světové války, který je Bučánkovou první veřejnou realizací. Pomník tvoří kompozice tří postav v nadživotní velikosti vytesaných do pískovce.
V roce 1929 se uskutečnila soutěž na po-
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mník prezidenta Masaryka v Hodoníně. Ze tří
oceněných návrhů se dočkal realizace návrh
Aloise Bučánka. Tato rozsáhlá zakázka byla
pro Bučánka prestižní záležitostí a stala se jeho
nejvýznamnější realizací.
Pomník v Hodoníně měl být svého času největším pomníkem prezidenta Masaryka a rozpočet činil 300 tisíc korun. Ústředním motivem
byla štíhlá tří a půl metrová postava prezidenta spočívající na přibližně stejně vysokém podstavci z orlické žuly. Druhou část pomníku vytvářela okrouhlá stěna z téhož kamene, zasazená za postavu a obepínající ji z pravé strany.
Na žulovou stěnu, která stála na základně ze
světlejší slezské žuly, byl umístěn vysoký reliéf šestnácti postav rozdělený do pěti tematických skupin, znázorňující osvobození národa.
Odlití bronzových částí provedla známá kovolitecká firma Františka Anýže z Prahy a kamenické práce A. Polívka z Holešova. Pomník byl doplněn Masarykovým výrokem: „Vzdělání popřejte každému. Ode všech žádejte, aby byli slušnými lidmi a bděte.“
Bučánek se na práci svědomitě připravoval.
Dochovaly se například fotografie, jak v póze
jednotlivých postav z reliéfu pomníku zkouší
postoje a oblečení vojáků. Také si odléval ruce
v gestech, která chtěl použít v zamýšlené kompozici. Díky těmto zakázkám si mohl mladý sochař dovolit začít budovat vlastní ateliér v Praze-Braníku podle vlastního návrhu (1933).
Pomník zažil čtyři instalace (1931, 1945,
1968, 1990), tři odstraňování (1940, 1961,
1977), do dnešních dnů se zachovala jen socha
Masaryka. Stal se tak němým svědkem dramatických proměn 20. století. Podobný osud měly
i další Bučánkovy veřejné realizace tematicky
odkazující k české státnosti.
Pro Bučánka, který měl za sebou válečné
zkušenosti z první světové války, bylo samozřejmostí zapojit se v roce 1938 do mobilizace a hlásil se ke svému pluku. Za několik dnů
se však zklamaný vrátil domů a věnoval se práci na kamenném pomníku Mrtvého oráče, symbolu pokořeného národa. Za druhé světové války se mnozí legionáři připojili k odboji. To předpokládali i Němci, proto legionáře hned na počátku okupace zařadili na seznam podezřelých osob. K odbojové skupině se přidal i Bučánek, následkem udání však byl ve svém domě
v noci z 24. na 25. ledna 1945 zatčen gestapem
a dne 13. února 1945 odeslán do Terezína. Dokonce ani tam umělecky nezahálel. Z jeho pobytu v Terezíně se dochoval cyklus kreseb (39
listů) – portrétů a postav – dokumentující poměry, které panovaly v koncentračním táboře.
V posledních týdnech války dorazilo do Terezína přibližně 15 000 lidí z jiných koncentračních
táborů, rušených postupující frontou. Ti s sebou přinesli epidemii skvrnitého tyfu, a tak si
ještě po ukončení bojů druhá světová válka vyžádala další zbytečné oběti.
V té době se Alois Bučánek sice už mohl vrátit domů, ale zdržel ho umělecký zájem o nově
příchozí, mezi nimiž nalezl několik zajímavých
typů, které chtěl nakreslit a vymodelovat. Při

Porrtrét B. Karena v roli Koziny,
sádra,
dra soukromá sbírka

pobytu mezi nemocnými se sám nakazil a zemřel 9. května 1945, na samém konci války
v den osvobození Československa.
Bučánkovo výtvarné dílo tvoří tři umělecké oblasti – portrét, monumentální plastika
a drobná figurální tvorba, která odrážela dobový zájem široké veřejnosti. Bučánek tvořil v etapě moderny a nových uměleckých směrů, orientoval se však na realistický portrét a postavu, a zůstal tak představitelem klasického proudu. Tvůrčí období Aloise Bučánka je ohraničeno
světovými válkami, více času mu bohužel nebylo dopřáno. Tematické napojení tvorby na českou státnost a osobnosti první republiky způsobilo v pozdějších dobách nepřízeň mocných,
a tak jeho nejvýznamnější díla – veřejné realizace – jsou z poloviny zničena a mnoho děl zůstalo nerealizováno v sádrovém modelu. Příkladem pro dnešní dobu však mohou být jeho životní postoje i síla osobnosti, již prokázal v těžkých dobách. A také odvaha, ochota jít za svým
snem navzdory nepřízni osudu i osobní odpoJitka Pfeiferová
vědnost k národu a vlasti.
Zpracováno podle publikace Klubu přátel historie Slavičínska Sochař Alois Bučánek (1999)
autorů M. Kadlece a L. Hlavici a textu Alois Bučánek – sochař a legionář (2017), který spolu
s fotografiemi laskavě poskytl jeho autor Jan
Buchta
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Poslové jara

Rodinka devíti krásných zajíčků, která zkrášlila obecní parčík ve středu
obce Nevšové, nám připomněla příchod jara s největšími křesťanskými
svátky v roce. Osadní výbor Nevšová děkuje panu L. Kudelkovi, paní B.
Jakúbkové a manželům Drgovým za realizaci a dále dětem a učitelkám
z MŠ v Nevšové za výzdobu.
Bronislav Münster, OV Nevšová

Výzva spolužákům ročník 1976/77
Zveme tímto všechny spolužáky na sraz po 30 letech
Sraz se uskuteční dne 11. 6. 2022, sraz účastníků ve 14:00 před školou
Podrobné informace najdete na facebookové skupině ročníkový sraz ZŠ
1976/77 Slavičín 13.11.2022.
Nebo kontaktujte zástupce svých tříd:
áčko Josef Prchlík – 604 899 232, pepino-77@seznam.cz
béčko Markéta (Borová) Salvétová – 603 446 537, borovam@email.cz
céčko Dagmar (Jakůbková) Kvasnicová – 603 262 750, dasa.kvasnicova@centrum.cz
déčko Barbora (Polášková) Chovančíková – 725 215 205, barbora.polaskova@email.cz
éčko Jana (Vršanová) Gottfriedová – 775 177 023, janajs2@email.cz

Karpaty fest 2022

Drazí přátelé Karpaty festu, 15. ročník se nám nezadržitelně blíží
a máme pro Vás několik informací.
Letošní akce proběhne opět ve třech dnech, a to v termínu 1. – 3. července 2022 v Zámeckém parku. Podařil se nám lineup, který řadí slavičínský festival mezi top akce na Moravě. Letos budeme mít opět dvě stage, na kterých vystoupí špičky hudební scény napříč mnoha žánry.
Těší nás velký zájem a víme, že je stále co zdokonalovat. Proto bude
letos vše větší, krásnější a propracovanější.
Nicméně nám Zámecký park přestává stačit a blížíme se horní hranici jeho kapacity. Náš park, ač veřejný prostor, bohužel díky stavu dřevin
není bezpečným místem a je na nás vyvíjen tlak, abychom tento prostor
opustili. Proto intenzivně hledáme novou lokalitu pro Karpaty fest 2023.
Také hledáme brigádníky do stánků a zajištění chodu celého festivalu.
Pokud se chcete jakkoliv podílet na Karpaty festu 2022, napište nám
na email majos.z@email.cz.
Vstupenky jsou v předprodeji v Papírnictví u Vaclů a on-line na
www.karpatyfest.cz.
Sledujte Facebook Karpaty fest a www.katpatyfest.cz, kde budeme
zveřejňovat další podrobnosti.
Děkujeme za podporu.
Tým Karpaty festu

DÍLNA INSPIRACE
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace Vám poskytne lektorka,
paní Eva Bartošová, na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16:00 hodin v Horákově vile – první podlaží.
Plán aktivit na květen: Drátkování
Připravujeme:
Na 11. červen 2022 připravuje nadace ve spolupráci se složkami IZS
a městem Slavičín soutěž v poskytování první pomoci v terénu pro žáky
5. tříd základních škol Helfíkův kotár.
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Boxerka a mistryně ČR hledá sponzora

Box. Sport pro ženu minimálně neobvyklý,
tím méně pro někoho ze Slavičína. Asi vás překvapí, že i ve Slavičíně máme boxerku, a to dokonce mistryni České republiky v amatérské
kategorii. Jmenuje se Pavla Jonášková, je jí třicet let a pracuje jako osobní trenérka.
Muži k ní chodí boxovat, se ženami cvičí
kruhový trénink v prostorách vedle MŠ
v Hrádku. Svou cestu k boxu popisuje velmi
jednoduše. „Odjakživa jsem sportování milovala, ve škole jsem hrávala fotbal, chodila jsem do hasičů, ale pak přišly jiné životní starosti a sportovat jsem začala znova až
po porodu prvního syna,““ vzpomíná matka
tří dětí. Přes běhání s kamarádem se dostala

až do zlínské tělocvičny, kde navlékla poprvé
boxovací rukavice a zkusila si bouchnout do boxovacího pytle. „Začalo mě to hrozně bavit,
jsem typická bitkařka – dokážu ránu přijmout
i dát.““ Box se pro ni stal koníčkem a relaxem,
ale až po porodu třetího syna v roce 2020
si zkusila svůj první zápas – a vyhrála.
Šla do druhého zápasu, který byl pro ni také
vítězný, a s touto minimální přípravou zamířila na amatérské mistrovství ČR, z něhož si odvezla mistrovský titul v polotěžké váhové kategorii (do 81 kg).
Proto míří výš, až na mistrovství Evropy.
Ovšem naráží na finanční limity. „Příprava mě
vyjde na 30 tisíc korun. Tato částka obsahuje
tréninky ve Zlíně a dopravu a ubytování na ME
2022, bez ní prakticky nemám šanci uspět,“
říká. Pro Jonáškovou coby samoživitelku se
třemi dětmi je to vysoká částka, kterou by musela ze svého rozpočtu uvolnit.
Proto hledá sponzora, jehož logo by nosila
na oblečení. A pozor, mimo reprezentační dres,
který se nosí při zápasu, může mít na stupních
vítězů právě oblečení se jménem sponzora.
Podpoříte ji?
(šim)

Mladší přípravka FC TVD Slavičín
vyhrála zimní satelitní ligu

Po roční covidové pauze se opět uskutečnila
zimní satelitní liga mladších přípravek. Soutěže
se zúčastnili kromě nás také fotbalisté SK SV
Bojkovice jako pořadatel, FC Brumov, TJ Spartak Valašské Klobouky + SK Újezd a SK Vizovice.
Poslední ročník této ligy náš tým vyhrál, proto jsme byli zvědaví, jak si povedou současní
hráči. Jelikož v zimním období trénujeme především venku na umělé trávě, a ne v hale, kde
se taky všechny zápasy odehrály, dalo se čekat,
že to klukům nebude hned úplně sedět. Což se
taky při prvním turnaji v Luhačovicích potvrdilo,
ale i tak jsme všechny zápasy vyhráli s koneč-

ným skóre 19:2 a umístili se na 1. místě v tabulce, které jsme si dokázali udržet i po ostatních
turnajích, čímž jsme se pochopitelně stali celkovými vítězi satelitní ligy.
První místo nás samozřejmě těší, ale mě
osobně nejvíc těší, jakým způsobem se kluci
prezentovali. Troufám si říct, že si nevybavuji ani jeden zápas, kde bychom byli herně horší než soupeř. Nejpodařenější turnaj, co se týče
předvedené hry, byl zrovna na domácí půdě.
Slavičínská hala klukům tak sedla, že všechny čtyři zápasy vyhráli s konečným skóre 28:2.
Nejlepším střelcem soutěže se s třiceti vstřelenými brankami stal náš hráč Oskar Überall.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům a hlavně rodičům, protože ti nejvíc ovlivňují účast svých dětí na trénincích a zápasech.
Doufám, že se naši mladí hráči FC TVD Slavičín budou dál snažit a radovat se ze hry, protože není nad to, vidět jejich radost po každém vítězství či gólu.
Střelci FC TVD Slavičín: Überall Oskar 30, Málek Daniel 18, Klein Filip 18, Fojtík Adam 8, Hrabina Ondřej 7, Urbaník Stanislav 5, Bartoš Jonáš 3, Salvet Lukáš 2, Zvonek Eduard 2, dále
hráli Čech Jakub a Školník Jakub.
Trenéři Jaroslav Málek, Lukáš Fojtů

Konečná tabulka zimní satelitní ligy:
1.
2.
3.
4.
5.
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Tým
FC TVD Slavičín
SK SV Bojkovice
TJ Sp. Val. Klobouky & SK Újezd
FC Brumov
SK Vizovice

Z
20
20
20
20
20

V
17
10
9
9
1

R
2
2
3
1
0

P
1
8
8
10
19

Skóre
94:18
49:32
53:45
41:33
11:120

Body
53
32
30
28
3

Konečné výsledky
kuželkářských soutěží
Na začátku dubna byly dohrány poslední zápasy kuželkářských soutěží ročníku
2021/2022.
Krajský přebor
Družstvo A se umístilo na pěkném druhém místě, o 4 body za prvním družstvem
KK Kroměříž A, které postupuje do Jihomoravské divize. Áčko bojovalo o titul a o postup do divize, v jarní části soutěže vyhrávalo všechny zápasy venku i doma, 14 zápasů
po sobě neprohrálo. V podzimní části soutěže však čtyři zápasy prohrálo a to nakonec
rozhodlo o celkovém druhém místě.
Družstvo B se umístilo na 8. místě z celkového počtu 12 družstev.
Amatérská CAMOLIGA
Do letošního 27. ročníku se přihlásilo 15 družstev. Tuto soutěž hrají čtyřčlenná družstva, která tvoří zaměstnanci slavičínských firem a organizací, ale i družstva,
kdy se dá dohromady parta lidí a hraje pod
vlastním názvem. Hraje se systémem každý s každým a po maratonu 105 utkání je letošním vítězem tým KULEPA, který zvítězil
rovněž v minulé sezoně. Na druhém místě
se umístil P-team a na třetím místě CAMO.
Do soutěže se zapojilo 103 hráčů a hráček, z toho neregistrovaných 21 žen a 68
mužů a 14 mužů registrovaných hráčů v oddíle kuželek.
Letošního mistrovství ČR neregistrovaných hráčů se zúčastní P-team, který se
umístil v minulé sezoně na druhém místě.
Kvalifikace se uskuteční 14. května v Mistříně, finále o titul Mistr ČR NERE proběhne ve dnech 28. – 29. května na nové kuželně v Prušánkách. Přejeme P-teamu hodně
štěstí a pevnou ruku!
Ing. Rudolf Fojtík, Kuželkářský klub Slavičín

Domácí utkání týmů
FC TVD Slavičín v květnu
Sobota 7. 5. Dorost FC TVD Slavičín – FC Strání v 10:00
Neděle 8. 5. Muži FC TVD Slavičín – TJ Skaštice v 10:15
Sobota 14. 5. Žáci FC TVD Slavičín – FC Rožnov
p/R v 9:30 a 11:15
Neděle 15. 5. B mužstvo FC TVD Slavičín – SK Lidečko v 10:15
Pondělí 16. 5. přípravka FC TVD Slavičín – SK
Zlechov v 16:30
Sobota 21. 5. Žáci FC TVD Slavičín – SK HS Kroměříž v 9:30 a 11:15
Neděle 22. 5. Muži A FC TVD Slavičín – SFK Elko
Holešov v 10:15
Pondělí 23. 5. Přípravka FC TVD Slavičín – 1. FC
Slovácko v 16:30
Neděle 29. 5. B mužstvo FC TVD Slavičín – TJ
Partyzán Prlov v 10:15
Pondělí 30. 5. Přípravka FC TVD Slavičín – ČSK
Uherský Brod v 16:30

PGI MORAVA, s.r.o.
Do naší provozovny kovovýroby v areálu TVD
v Rokytnici u Slavičína přijmeme zaměstnance na tuto pozici:
obsluha cnc frézky
Požadujeme
Vzdělání: SO, ÚSO se zaměřením strojírenství
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace
Ostatní požadavky: Zručnost, zodpovědnost,
spolehlivost, ochota učit se novým věcem,
znalost řídicího systému Heidenhain výhodou
Nabízíme
Zázemí stabilní české společnosti
Možnost seberealizace a profesního rozvoje,
zvyšování profesní kvalifikace v rámci firemní-

ho i externího vzdělávání
Zajímavou práci s nejmodernějšími technologiemi
13. plat dle výsledku hospodaření firmy
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
Osobní konta ze sociálního fondu, bonusový
program (např. zvýhodněné mobilní tarify)
Bezúročné návratné půjčky ze sociálního
fondu
Vlastní rekreační zařízení
Nástup: po dohodě
Písemné životopisy se sdělením, zda souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro
účely výběrového řízení a uložením Vašich
dat do interní firemní databáze uchazečů zašlete na adresu: personalni@pgimorava.cz

TVD – Technická výroba, a.s.,
se sídlem Rokytnice 203
Nabízíme volná pracovní místa
na pozicích:
TECHNOLOG SVAŘOVÁNÍ
Požadujeme:
VŠ/SŠ vzdělání v oblasti strojírenské technologie
Zkušenosti se svařováním materiálů třída
1-4,8,21a22 výhodou
Znalosti čtení a orientace ve výkresové dokumentaci
Technické a analytické myšlení
Flexibilita
Schopnost týmové práce
AJ nebo NJ výhodou
Práce s PC – MS Oﬃce
ŘP
Pracovní náplň:
Zodpovědnost za procesy svařování

Firma K Z K Bojkovice,
j
s.r.o.,
nabízí volná pracovní místa:
frézař CNC
frézař-klasika
obsluha hloubičky
Zájemci se mohu hlásit osobně
v sídle firmy Palackého 214,
Bojkovice nebo zaslat životopis
na email:info@kzk.eu,
telefon 602 712 458,
www.kzk.eu

Tvorba norem svařování
Práce s technickou dokumentací
Školení svářečů
Spolupráce s technickým týmem při vývoji nových
produktů
Pozice je vhodná i pro absolventy kteří se chtějí
rozvíjet v oblasti svařovacích technologií
Nástup: po dohodě
SKLADNÍK
Požadujeme:
Vyuč./SŠ vzdělání, zaměření strojírenství výhodou
Základní uživatelská znalost MS-Oﬃce Excel
Řidičské oprávnění k řízení manipulačních vozíků, případně zabezpečíme získání kvalifikace
Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
Pracovní náplň:
Dovoz, odvoz materiálu
Vychystávání materiálu dle plánu práce
Práce s mobilní čtečkou
Zodpovědnost za plynulé dodávky

Řízení VZV
Nabízíme:
Zázemí stabilní silné české společnosti
Možnost seberealizace a profesního rozvoje, zvyšování profesní kvalifikace v rámci firemního i externího vzdělávání
13. plat dle výsledku hospodaření firmy
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
Osobní konta ze sociálního fondu, bonusový program (např. zvýhodněné mobilní tarify)
Bezúročné návratné půjčky ze sociálního fondu
Vlastní rekreační zařízení
Nástup: dohodě
Písemné životopisy se sdělením, zda souhlasíte se
zpracováním osobních údajů pro účely výběrového
řízení a uložením Vašich dat do interní firemní databáze uchazečů zašlete na adresu:
personalni@tvd.cz
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín
 Pondělí 2. 5. – úterý 31. 5.
KOMenský v KOMiksu
Výstava určená všem generacím. Vestibul
knihovny
 Pondělí 2. 5. – úterý 31. 5.
Vzdělávání pro všechny – Odkaz J. A. Komenského.
Výstava věnovaná Učiteli Národů. Vestibul
knihovny.
 Čtvrtek 5. 5.
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Předškoláčky s rodiči opět čeká zábavný program ve společnosti popleteného skřítka, plný
veselé literární i jiné zábavy, včetně her, hádanek
soutěží, tvořivé dílničky a také představení další pěkné knížky s názvem Ivanka lepí náplasti.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 15.00
hodin.
Akce pro veřejnost:
 Pátek 6. 5. – 15. 6.
Vlastimil Mahdal: Obrazy
Výstava tvorby člena Výtvarného sdružení
umělců moravsko-slovenského pomezí.
Vernisáž: pátek 6. 5. v 18.00 hodin, galerie
Městské knihovny.
 Pondělí 9. 5.
Zmírnění neurologických, hormonálních a jiných potíží detoxikací těla
Přednáška terapeutky a výživové poradkyně Aleny Hlavicové, zaměřená na léčení chorob
a zmírnění potíží vhodnou úpravou jídelníčku
nebo různými způsoby detoxikace organismu.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00
hodin. Vstup volný!
 Čtvrtek 12. 5.
Třetí cesta Josefa Holcmana
Zlínský spisovatel, divadelník a právník Josef
Holcman představí svou nejnovější knihu nazvanou Třetí cesta.
Pořad zpestří hrou na akordeon harmonikář
David Dorňák.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00
hodin. Vstup volný!
 Pondělí 16. 5.
Záhadná a drsná Namibie
Jedinečná fotograficko-filmová projekce cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani napříč tajemnou Namibií, kde vás překvapí dobrodružné zážitky z nádherné červené písečné poušti a z nebezpečného Pobřeží koster. Seznámíte
se s exotickou faunou, s prapodivnými rostlinami a zajímavými africkými kmeny. Vyprávění je
protkáno spoustou veselých, napínavých i strašidelných příběhů.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00
hodin. Vstup volný!
 Středa 18. 5.
Indie – těžko uvěřitelná země
Cestovatelský stand up Jakuba Vengláře, který vás vtipně a s nadsázkou provede touto zemí

„chaosu“, kde kromě chilli vládnou především
klaksony a boj o holou existenci. Spolu s ním
objevíte zdejší nádherné historické monumenty či nevídané přírodní krásy či rušné trhy všech
barev a vůní. Poznáte také mentalitu sice chudých, přesto šťastných obyvatel.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00
hodin. Vstup volný!
 Středa 25. 5.
Operace Anthropoid aneb Slavičínští rodáci
jako oběti druhého stanného práva
U příležitosti 80. výročí této významné historické události zavzpomíná PhDr. Ladislav Slámečka, člen Klubu přátel historie Slavičínska,
na tragické osudy zdejších rodáků v období protektorátu za 2. světové války.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00
hodin. Vstup volný!
Stále vítáme vaše příspěvky do fotografické soutěže Čtvero ročních dob očima amatérských fotografů ze Slavičínska
Fotografie zasílejte i s kontaktními údaji emailem do 31. července. Informace o podmínkách
soutěže jsou zveřejněny na webu knihovny a jejím facebookovém profilu. Případně se na ně
můžete informovat na telefonu: 577 341 481.
 Středa 8. 6. Odkud přišli Valaši aneb Poznatky z cest po Rumunsku
Přednáška Ing. Miloslava Vítka.
18.00 hod. sál v 1. podlaží knihovny. Vstup
volný.

Zájezd Bukovany, Bzenec

úterý 31. 5.
Program: prohlídka kaple Jana Pavla II.
v Bukovanech, Bukovanský mlýn, Alej českých
panovníků, návštěva vinného sklepa v Bzenci
Odjezd: v 7 h od slavičínské radnice
Příjezd: cca v 19 h, cena: bude upřesněna
Přihlášky a více informací: Městské infocentrum
Slavičín, tel. 577 342 251, 737 751 874

Kalendář akcí
 7. 5. Pálení čarodějnic
Hřiště Nevšová, 16 h, program pro děti
 14. 5. Férová snídaně s Fér Kaffé
Přijďte posnídat do kavárny nebo si udělejte piknik s košem od Fér Kaffé Veronica
 28. 5. Guláš fest
Nevšová, od 8:30 h prezentace týmů
 28. 5. Koncert filmové hudby
Dechový orchestr Zábřeh, 21 h, letní scéna Zámeckého parku (pořádá město Slavičín)
 29. 5. Oslava druhých narozenin
Kavárna Fér Kaffé Veronica, po celý den
Akce v červnu:
 4. 6. Běžecký závod miomoveRUN
 11. 6. Helfíkův kotár
 11. 6. DDM show na Orlovně
 18. 6. Divnická heligonka
 23. 6. Muzikály naruby – otevření Sokolovny
 24. 6. ZUŠ v parku
 25. 6. Letecký modelářský den

Yoga studio ZEN
Pondělí–čtvrtek:
Otevřené lekce jógy a navazující kurzy dle
aktuálního rozvrhu
NOVĚ: JIN jóga každé úterý od 18:30
NOVĚ: Jemná jóga každou středu od 18:30
Další akce v ZENu:
Přijďte oslavit 1. výročí ZENu na celodenní ZENfest (lekce jógy, přednášky, Reiki,
občerstvení) – sobota 7. 5.
 Kurz Reiki II. stupně – sobota 14. 5.
 Speciální lekce Pozdrav měsíci – sobota 28. 5.
 II. Jógový wellness pobyt v Beskydech
14. –16. 10.
Více informací a rezervace
na www.yogastudiozen.cz
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