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Že ve Slavičíně chybí napojení na cyklostezky? Pro cyklistické vyžití jsme udě-
lali velký krok a tím je vybudování dalšího z chybějících úseků páteřní cyklotrasy
Ploština. Nově vybudovaný úsek můžete nalézt v Hrádku, měří 1,3 km, je pokra-
čováním ulice Ke Snožku a dovede vás ke genofondovému sadu nad Rokytnicí, 
odkud můžete dále pokračovat směrem na Šanov až do Horné Súče.

Abychom zamezili kácení, chtěli jsme maximálně využít stávající lesní cesty.
Jelikož se nacházíme v kopcovité krajině, při jejím zdolávání se docela zapotíte.
Dolů to zase pojede hodně rychle – není tedy úplně vhodná pro malé děti. Pro-
sím, dejte pozor také při vjezdu na hlavní komunikaci, řidičům bude chvíli trvat, 
než si na zvýšený pohyb cyklistů v tomto úseku zvyknou. Zkušeným cyklistům
však má co nabídnout. Přidanou hodnotou také je, že hned vedle cyklostezky mů-
žete narazit na trailové stezky vybudované Slavex Trails, z.s.

Na pátek 19. srpna jsme naplánovali ve  spodní (hrádecké) části cyklostez-
ky Dětské cyklozávody spojené se slavnostním otevřením cyklostezky. Akce za-
čne v 16 hodin, tak vemte dětem jejich přibližovadla (odrážedlo, kolo, koloběžku)
a přijďte se pobavit. Cyklotrasa Hrádek-Šanov je budována jako součást větší-
ho projektu Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí, jenž byl fi nan-
cován prostřednictví programu Interreg V-A SK-CZ, z rozpočtu Ministerstva pro 
místní rozvoj, Zlínského kraje a rozpočtu partnerů. Alena Šuráňová

Slavičín otevře cyklospojení s Šanovem

Vážení a milí spoluobčané, léto se kloní do 
své druhé poloviny, doufejme do té méně hor-
ké a méně poznamenané suchem. Bohužel mu-
sím přiznat, že i z vody se stává cenná surovina, 
kterou je nutné šetřit. Město Slavičín dlouhodo-
bě dělá kroky k tomu, abychom vodu v krajině 
našeho domova zadrželi. Jsou to drobné stříp-
ky, ale i ty mohou dokázat divy. Vloni jsme pod 
zámkem vybudovali parkoviště vsakující vodu a 
letos podobné zřídíme vedle slavičínské chari-
ty. Právě v těchto dnech vypisujeme výběrové ří-
zení na dodavatele podzemních nádrží na vodu, 

které dešťové srážky zachytí a umožní z nich zá-
livku. Bez významu nejsou ani výsadby stromů
do alejí či malých sadů – vhodně člení krajinu,
zlepšují mikroklima a zpomalují odtok vody. Ob-
čas se stane, že strom v přírodě uschne, je proto
na podzim nahrazen novým – je to nejekologič-
tější a nejlevnější cesta. Lépe se ujímají strom-
ky malé, s malým kořenovým balem, ty také nej-
častěji sázíme. 

Naše Slavičínsko se před pár dny dostalo na
titulní strany některých zpravodajských portálů.
Potřebujeme totiž posílit vedení elektřiny od Slu-

šovic tak, aby nás nesužovalo takové množství 
výpadků jako dnes. Některé (ne všechny) přileh-
lé obce tuto skutečnost nerefl ektují a uplatnily 
připomínky k návrhu trasy tohoto vedení. Zde
se ukazuje významná role kraje, neboť právě ten
zastřešuje nejrůznější zájmy v území. V polovině 
srpna budeme v této věci jednat, držme si pro-
to palce, aby se vše v dobré obrátilo a aby ten-
to záměr postoupil zase o krůček blíže ke své-
mu naplnění.

Pohodový srpen přeje Tomáš Chmela,
váš starosta
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V  létě letošního roku bude dokončena jed-
na z nejdéle trvajících rekonstrukcí středu měs-
ta – prostor náměstí Mezi Šenky. Příprava této 
rekonstrukce včetně projektové dokumenta-
ce a  povolení stavby proběhla ještě v  minu-
lém volebním období. Hlavním jmenovatelem 
všech úprav se stala úprava a navýšení počtu 
parkovacích míst. V první etapě, která spočíva-
la ve zřízení parkoviště s šikmými parkovacími 
místy před „rohovým domem“, vzniklo 17 stá-
ní (do  té doby jich zde bylo 6). Další etapa se
týkala prostoru západní části této ulice, resp. 
náměstí, kde zcela scházel chodník a parková-
ní zde fungovalo takříkajíc nadivoko. Podařilo 
se zde zřídit 14 parkovacích míst a zachovat je-
jich počet v této lokalitě. Také vznikl prostor pro 
nájezd zásobovacích vozidel k prodejně potra-
vin a zcela nový chodník vedoucí směrem k piz-
zerii. Zde je nutno zdůraznit, že tento chodník 

v budoucnosti bude navázán na jeho další po-
kračování a propojení s ulicí Luhačovskou.

Poslední etapa bude spočívat ve fi nálním po-
ložení asfaltového koberce, obnově podélných
parkovacích míst (v pásu podél bistra, oční op-
tiky, lékárny atd.) a napojení celé lokality (včet-
ně srovnání výškových úrovní) na Horní náměs-
tí a přilehlý most. 

V  celém prostoru nedávno proběhl zásah
související s  rekonstrukcí vodovodního řadu
v ul. Komenského. Ten byl naprosto nezbytný
a umožnil tuto rekonstrukci v  rekordním čase
provést, a to tak, že celá tato ulice je přichystá-
na k další opravě (obnova chodníku od nemoc-
nice po parkoviště u hřbitova) i výměně asfalto-
vého povrchu, což je záležitost Zlínského kra-
je. Chodník bude obnovován ještě letos v režii
města, o čemž přineseme více informací v dal-
ším čísle Slavičínského zpravodaje. 

Ale vraťme se zpět do  prostoru Mezi Šen-
ky, jehož součástí je i zelený pás mezi krajskou
komunikací a chodníkem s parkovacími místy.
Ten bude osázen podle návrhu zahradní archi-
tektky Ing. Vránové v duchu moderních exten-
zivních výsadeb. Přerostlé a přestárlé křoviny, 
které rovněž brání ve výhledu na přechodu pro 
chodce, budou na podzim odstraněny. V celém 
prostoru Mezi Šenky se také počítá s  výmě-
nou svítidel za moderní úsporné typy, které še-
tří elektrickou energii. Náklady na poslední eta-
pu rekonstrukce prostoru Mezi Šenky přesáh-
nou částku 4 miliony korun a jsou plně hrazeny 
rozpočtem města.

Lze předpokládat, že dokončení této dlouho-
trvající rekonstrukce, přinese opět větší kom-
fort pro občany, využívající služby v samotném 
centru města. Z  důvodu regulace délky stání 
vozidel bylo před prodejnou potravin Elva in-
stalováno svislé dopravní značení, které ome-
zuje délku stání na 30 minut. Jedná se o před-
stupeň zavedení další regulace parkování, která
bude v centru města nezbytná. Centrum měs-
ta totiž není vhodné k dlouhodobému celoden-
nímu parkování (což se bohužel v dnešní době
občas stává).

Je potřeba také podotknout, že s  dokon-
čením rekonstrukce prostoru Mezi Šenky vy-
vstává potřeba pokračování obnovy prostoru
nábřeží vedoucímu od  mostu k  obchodnímu 
domu a  infocentru. Zde jsme teprve v počát-
cích, protože je v této věci zpracovávána odbor-
ná studie. Cílem je oživit také tento významný
prostor v samém středu města.

Tomáš Chmela, s využitím podkladů
odboru investic MěÚ Slavičín

Zanedlouho bude dokončena obnova prostoru Mezi Šenky

Pivečkova vila se v dubnu na 3 měsíce zaha-
lila do závoje ze stavebních sítí, který zakrýval 
lešení a  zároveň tak trochu vzbuzoval zvěda-
vost, jaký bude výsledek, až lešení a fólie zmi-
zí. Dát vile nový kabát byla už nutnost, proto-
že stav fasády od náměstí si o opravu říkal už 

pár let. 
Jelikož předchozí opravy fasády v  letech

1992 a 2004 neměly dlouhodobější efekt, hle-
dali jsme odborníka se zkušenostmi s oprava-
mi starých budov. Přes další dva lidi se nám po-
dařilo takového člověka najít v osobě pana Ja-
romíra Ondruška ze Záhorovic.

Z praktických i ekonomických důvodů jsme
si rekonstrukci rozvrhli na etapy. Do práce jsme
se pustili před 2 lety, kdy jsme kompletně opra-
vili a zateplili fasádu učebny a domu ze zadní 
strany od  zahrady a  pak následovala oprava
boční stěny od  lékárny. Tu časově i obsahově
nejnáročnější část jsme nechali na letošní rok.

Zvolili jsme cestu důkladných oprav omít-
ky a všech ozdobných prvků a  teprve pak ná-
těr kvalitní barvou. Kombinaci barev jsme kon-
zultovali s architektem. Po opravě omítek a štu-
katérské práci bylo potřeba omítky nechat dů-
kladně vyschnout a  pak teprve se mohlo za-
čít natírat. Podrobná kontrola stavu domu z le-
šení ukázala další nutné opravy a zásahy. Na-
příklad bylo nutné vyrobit nová okýnka do vě-
žičky, opravit a kompletně natřít plechové prv-
ky a dořešit způsob opravy bočního štítu, který
je nad střechou sousedního domu bez přístupu
z ulice. Bez ochoty řemeslníků pracovat ve ztí-

žených podmínkách a bez laskavého dovolení 
pana Jančeka by se opravy v této části nemoh-
ly uskutečnit, takže mu tímto mnohokrát děku-
jeme. Chceme také touto cestou moc poděko-
vat panu Ondruškovi a všem jeho spolupracov-
níkům. Moc si vážíme jeho vstřícnosti, přístu-
pu k realizaci tohoto díla a schopnosti s klidem 
a odborností řešit problémy, které se v průběhu
práce objevovaly. 

Přestože lešení a sítě už zmizely a výsledek
rekonstrukce fasády už je viditelný, ještě je po-

Pivečkova vila zdobí náměstí v novém kabátě
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třeba dokončit nátěry spodní části domu, kde
v době psaní tohoto článku omítka není ještě
dostatečně vyschlá, ale do  konce měsíce by
měla být oprava kompletně dokončená.

Už teď si ale myslíme, že výsledek stojí za to.
Světle šedá fasáda dává vyniknout bílým plas-
tickým prvkům, které vilu zdobí už od  roku
1916, kdy byla postavena jako rodinná vila
pana Jana Pivečky st. a jeho rodiny. To je ostat-
ně viditelné i na štítu, kde jsou kromě letopočtu
zřetelně viditelná i písmena J. a P. 

Vila se opětovně stala domovem Jana Piveč-
ky ml. v  roce 1992, kdy se vrátil po 44 letech

v zahraničí zpátky na milované Valašsko a zís-
kal dům znárodněný v padesátých letech zpět 
do  svého vlastnictví. Od  roku 1996 tady sídlí 
Nadace Jana Pivečky, je zde veřejně přístupná
víceúčelová IT učebna ale třeba i odborná soci-
ální poradna, která poskytuje psychologické, te-
rapeutické a sociální poradenství a pomoc. Pra-
videlně také ožívá kroužky a dalšími aktivitami 
dětí i dospělých.

Vila je zvyklá na čilý ruch a my jsme rádi, že 
nový kabát jí, dle našeho názoru, ohromně slu-
ší. Božena Filáková, 

ředitelka Nadace Jana Pivečky

Neuvěřitelné sedmé setkání vždy po  pěti
letech se uskutečnilo na  počátku července
s účastí 50 bývalých spolužáků základní ško-
ly ve Slavičíně. Úžasné na těchto pravidelných 
setkáních je to, že většina zúčastněných žije 
mimo rodné město a přijíždí si oživit vzpomín-
ky na školní léta i učitele, přátelství a potěšit se 
krásami města  z  různě vzdálených míst naší 
republiky i ze Slovenska. Jen se potvrzuje, že
přátelství vzniklá z dětství ve školních lavicích 
byla opravdu čistá a dokážou trvat po celý ži-
vot. Oživení vzpomínek na pana učitele Mertu 
s tělocvikem, paní učitelku Latinákovou se sna-
hou naučit nás milovat lidové písně, pana učite-
le Švrčinu s jeho češtinou, pana učitele Zouha-
ra, paní učitelku Vaculíkovou a paní učitelku Ro-
kytovou atd. A hlavně ocenění, že se každého 
setkání účastní paní učitelka Švajdová (Fukso-
vá), která žije v Olomouci a vždy je doprováze-
na některým ze svých členů rodiny, především
dcerou Hankou.

Krásný prožitek umocnilo přijetí starostou 
města, panem Mgr. Tomášem Chmelou, který 
ocenil zájem o setkání v  takovém hojném po-
čtu, při kterém velmi citlivě přiblížil proměny 
a vůbec prezentaci Slavičína s žádostí, aby se
zájem o  rodné město i nadále udržoval. Třeš-
ničkou na  dortu byla nečekaná malá impro-

Setkání pětasedmdesátníků

vizace vlastních skladeb dcery paní učitelky,
Mgr. Hany Švajdové přímo v obřadní síni na bí-
lém klavírním křídle. Odcházeli jsme z městské-
ho úřadu i díky vlídnému přijetí starostou sku-
tečně slavnostně naladěni.

Vše dopadlo výborně, ať již to bylo pohoštění 
kvalitním jídlem, rychlou obsluhou na Záložně,
obohacením stolů domácími koláčky, tyčinka-
mi, preclíky atd., které ochotně připravily orga-

nizátorky, dále včasným doručením fotografi í, 
které se mohly přítomným rozdat před odjez-
dem, hudebním doprovodem atd. Zkrátka velký
dík jak zúčastněným, tak organizátorkám. Nej-
větší satisfakcí za námahu spojenou s organi-
zací setkání bylo velké poděkování spolužáků
s přáním, abychom se pokusily o další pozvání,
vzhledem k věku dříve než za pět let.

Vlasta Mudráková

V neděli 10. července se uskutečnil ve ven-
kovním prostoru u  Sokolovny Medový den. 
Jeho pořadateli byli členové základní organiza-
ce Českého svazu včelařů ve spolupráci s měs-
tem Slavičín.

Od  14 hodin se začali scházet návštěvníci
a mohli ochutnat pečivo (medové kuličky, me-
dovníky, perníky) či medovinu. Důležitým bo-
dem programu byla ochutnávka medu, během 
níž se měly vyhodnotit nejlepší vzorky.

Již dva dny předem bylo v  předvýběru 
z  61 vzorků medu místních včelařů vybráno 
10 nejlepších. Při hodnocení rozhodovalo ně-
kolik kritérií, jako jsou obsah vody, chuť, vůně
nebo čistota. V neděli pak návštěvníci vybírali 
dle své chutě tři nejlepší vzorky.

Na základě hodnocení návštěvníků byly oce-
něny vzorky těchto včelařů – na prvním místě
se se svým vzorkem umístil pan Milan Anders, 
druhé místo patřilo panu Pavlu Urbánkovi a po-

myslnou třetí příčku obsadil Petr Bor.
Během celého odpoledne se zájemci se-

známili podrobně se zajímavostmi ze života
včel. Na  výstavě včelařského vybavení oceni-
li trpělivost i starostlivou péči včelařů o  jejich
včelstva. Akci doprovodil hudební program,
o nějž se postarala dechová hudba Vlčnovjan-
ka a cimbálová muzika Moravská kapela kapel-
níka Petra Mikulky se zpěváky Hanou Cvrka-
lovou, Broňkou Schořikovou a Jiřím Helánem.
Celá akce proběhla v příjemné přátelské atmo-
sféry navzdory nezvykle chladnému červenco-
vém počasí a těšila se hojné návštěvnosti.

Akci fi nančně podpořilo město Slavičín. Po-
řadatelé děkují sponzorům a  pomocníkům –
panu Šilhánkovi za výzdobu, panu Studenkovi
za zapůjčení proskleného úlu, fi rmě Melado –
Královský medovník a členkám Diaklubu.

Jitka Pfeiferová,
Městské infocentrum Slavičín

Medový den i přes chladné počasí přilákal mnoho návštěvníků
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dochází u 4 bytových domů k opravě balkonů
za cenu 1 950 tis. Kč. Balkony již měly uvolněnu
dlažbu a docházelo k lokálnímu zatékání. Uve-
dená oprava balkonů s  využitím technologie
od  fi rmy Schlüter, tak přispěje ke  spokojené-
mu užívání obyvatel těchto domů. Dále v budo-
vě hasičské zbrojnice je prováděna rekonstruk-
ce celého otopného systému, který bude dopl-
něn i o  instalaci tepelného čerpadla, jež bude
zabezpečovat dodávku tepla pro vytápění to-
hoto objektu, vše v hodnotě 778 tis. Kč. Tepel-
ná energie dodaná tepelným čerpadlem nebu-
de sice levnější než tepelná energie z  dřevní 
štěpky či jiné biomasy, avšak bude levnější než
stávající vytápění zemním plynem. V neposled-
ní řadě Vás chceme taktéž informovat o opra-

Prováděné opravy na majetku města 

vě – výměně oken u podnikatelského inkubá-
toru – budovy RCK v areálu Prabosu, kde jsou
nyní vyměňována stará dřevěná okna za nová 
plastová. Tato realizace v hodnotě 1 036 tis. Kč 
přispěje k menším tepelným ztrátám objektu
a většímu uživatelskému komfortu. 

BTH Slavičín, spol. s r.o.

Nový logomanuál města („kopečky“) si vyžá-
dal i nelehký úkol přizpůsobit novému vzhledu 
také webové stránky města, které byly „ve vět-
ším“ upravovány zhruba před 8 lety. Hlavním cí-
lem bylo změnit grafi ku a zdůraznit nejnavště-
vovanější sekce stránky (např. Slavičínský zpra-
vodaj, Kalendář akcí, Úřední desku či Smuteč-
ní oznámení). Web s adresou www.mesto-sla-
vicin.cz dlouhodobě nevyhovoval uživatelům 
mobilních telefonů a  tabletů, kteří se na něm 
těžko orientovali. Navíc, tento web postrá-
dal mnohé, dnes již běžné funkce moderních 
městských webů – například Aktuality Advan-

ced, Akce NG, Životní situace, Aplikaci pro sprá-
vu dotazů, Navigační systém atp., které jsme
mohli díky fi nančním prostředkům z  projektu
dokoupit.

Nové webové stránky jsou tedy responziv-
ní, přehlednější, v novém vizuálním stylu ale za-
loženy na  těch stávajících, takže zde nalezne-
te většinu informací tak, jak jste byli zvyklí. Prá-
ce na webových stránkách nikdy nekončí, i  ty
naše neustále dolaďujeme, takže i do budouc-
na na vás občas vyskočí něco nového, co by
vám mělo usnadnit jejich prohlížení.

Alena Šuráňová, projektová manažerka

Webové stránky města v novém vzhledu

Město Slavičín nabízí do pronájmu bez-
bariérový byt č. 11 v 1. nadzemním podlaží 
domu čp. 835, na ulici Středová v katastrál-
ním území Slavičín
 byt sestává z  jednoho pokoje, předsíně, 
koupelny s WC, sklepní kóje a lodžie
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklení kóje a lodžie je 36,95 m2

 výše měsíčního nájemného činí 3 367 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně 
zvýšit nájemné k 1. červenci každého roku
maximálně o 20 % ročně a míru infl ace sta-
novenou 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 pro-
dloužena 

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  12.  srpna 2022 osobně nebo poštou 
na adresu:

BTH Slavičín, spol. s  r.o., Mladotické ná-
břeží 849, 763 21 Slavičín.

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1 + 0

Svoz tříděného odpadu
 Papír (modré pytle) 3. 8.
 Plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 16. 8.
 Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 
8. 8., 22. 8.

V  těžké kon-
kurenci men-
ších měst jako
Dobříš, Trho-
vé Sviny, Polič-
ka, Humpolec 
a mnohých dal-
ších zabodoval 
letos také Sla-
vičín. Řadí se 
tak opět k měs-
tům, které dob-
ře přistupují 
k podpoře rodi-
ny i k aktivitám
seniorů. Mezi 
účastníky III. 
kategorie této 

oblíbené soutěže jsme v  obou oblastech (ro-
dina i senioři) zaujali solidní druhé místo. Sou-
těž pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí,
a proto ocenění přebíral starosta města přímo 
z rukou ministra Mariana Jurečky.

Ten předal jako ocenění krom jiného přede-
vším diplomy a šeky na částky 500 tisíc korun. 
Letos tak město Slavičín bude moci opět čer-
pat částku 1 milion korun nad rámec schvále-
ného ročního rozpočtu právě na zajímavé akti-
vity v oblasti dětí, mládeže, rodin i seniorů. 

A co se letos podaří za získané fi nance po-

řídit? Pro oblast rodiny se projekt bude týkat
ekologických aktivit – budou pořízeny kni-
hy a  elektronické knihy do  městské knihov-
ny se zaměřením na přírodu, budou obnoveny
některé studánky, do  domácností pořídíme
120 sad tašek na tříděný odpad, rozšíříme vy-
bavení Sokolovny o nové nádobí, pořídíme ko-
tel na  vaření povidel, vyznačíme směrovka-
mi cíle, ke kterým Slavičané chodí na procház-
ky a mnohé další. Z projektu budou podpořeny
také oblíbené letní akce pro občany – například
Koupaliště dětem, Babí léto, Park párty, Pohád-
kový les a další. 

V  oblasti seniorského projektu pak poběží 
opět cyklus oblíbených zájezdů, promítání let-
ního kina, pořídíme stoly a židle pro Sokolovnu,
party stany pro konání kulturních akcí a další.
Bude také zpracována koncepce života seniorů
ve Slavičíně na další léta – tzn. dokument, kte-
rý pomáhá rozhodovat, jak život ve městě za-
měřovat mezigeneračně – tak aby byl atraktiv-
ní i pro starší generaci.

V  minulosti město Slavičín díky výborným
výsledkům v  této soutěži zbudovalo například
oblíbené grilovací místo v  lokalitě u  Hájenek,
pořídilo infopanely na  stezce „výtvarná pěši-
na“ mezi Zámeckým parkem a Pivečkovým le-
soparkem, a také uskutečnilo řadu úspěšných
kulturních akcí a koncertů. 

Jelikož je vždy s oceněním poskytována do-

Slavičín opět zabodoval v soutěži 
Obec přátelská rodinám a seniorům

V  současné době probíhají opravy na  do-
mech s pečovatelskou službou v Hrádku, kde 

tace ve výši 100 % nákladů na aktivity spojené 
s rodinou či seniory, došlo také z hlediska roz-
počtu města k  několikamilionovým úsporám. 
Z  toho vyplývá, že soutěžit se městu opravdu
vyplatí. (tch)
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Padesát let uplynulo 29. července od blesko-
vé povodně, která překvapila Slavičany. Toto vý-
ročí připomíná výstava dobových z části dosud 
nepublikovaných fotografi í, jež si mohou pro-
hlédnout návštěvníci Městského muzea Slavi-
čín.

A  jak to tehdy bylo? Rok 1972 začal mír-
nou zimou s  teplotami kolem nuly, beze sně-
hu. Koncem června a začátkem prázdnin bylo 
velmi slunečno a  teplo. Vysoké teploty a  su-
cho měly za následek nedostatek vody ve Sla-
vičíně i v okolí. Vyschlý potok zapáchal, veške-
rá voda, pitná i užitková, musela být dovážena
v cisternách. K velké radosti všech obyvatel za-
čalo koncem července konečně pršet. Jenom-
že pršelo nepřetržitě sedm dní a za tuto dobu

Povodeň ve Slavičíně před padesáti lety připomene výstava v muzeu

již byla půda nasáklá natolik, že nestačila deš-
ťovou nadílku přijímat.

To mělo fatální následky v noci na 29. čer-
vence, kdy přišla průtrž mračen, voda z poto-
ka se vylila a zaskočila obyvatele povodí Luk-
šínky a  Říky od  středu Slavičína až po  Hrá-
dek. Po obou stranách koryta zaplavila nejvíce 
domy v okolí Sokolovny a dále směrem k Hrád-
ku po pravé straně potoka. „Voda ničila fasá-
dy domů, zatopila zahrady i dvory, brala s se-
bou domácí zvířectvo,“ popisuje městská kroni-
ka. Kolem desáté hodiny přestalo konečně pr-
šet a voda začala opadávat.

I  když měl Slavičín po  oněch padesát let 
od velké vody klid, neznamená to, že se v tom-
to směru nic neděje. „Zásadní je včasná infor-

movanost, kterou se snažíme podpořit napří-
klad plánovanou rekonstrukcí rozhlasové sítě 
ve Slavičíně. Také je možné využít sociálních
sítí či aplikace mobilní rozhlas pro varování ob-
čanů před nebezpečím,“ informoval starosta “
Chmela. (tz)

Na jaře letošního roku začala válka na Ukra-
jině. Pro mnohé z nás to byl šok a člověk si ne-
dokázal představit, jak v dnešní moderní době 
může v Evropě vzniknout konfl ikt, který s sebou 
nese bídu, smutek a slzy… Existují různé sna-
hy, jak danou situaci řešit. Od začátku těchto
snah se mimořádně angažuje papež Franti-
šek, který se nebojí poukazovat na skutečnosti, 
které se mnohým nelíbí. Samozřejmě jeho nej-
větší angažovanost je na duchovním poli. Tak 
se stalo, že dne 25. března 2022 zasvětil Rus-
ko a Ukrajinu Panně Marii. Tato výzva byla na-
bídnuta celému světu. Osobně jsem se zamýš-
lel nad  tím, co můžeme udělat v naší farnosti
a našem městě. Společně s panem starostou
jsme diskutovali o této záležitosti a shodli jsme 
se na tom, že každý konfl ikt vychází z nepořád-
ku v srdci člověka. Naše město a farnost jsou 
také plné konfl iktů a nedobrých vztahů. Někdy 
jde jenom o různé pohledy na stejnou věc, a při-
tom nás to staví proti sobě, protože nedokáže-
me naslouchat a  vnímat toho druhého. Mno-
zí vyhledávají možnost vést nikdy nekončící 
žabomyší války a  vnášet nepokoje do běžné-
ho života. Mnohé věci se nedají řešit přiroze-
nou cestou. Mnohdy lidská vůle nestačí ane-
bo naráží na nepochopení z druhé strany. Proto 
tam, kde lidské snahy selhávají, je důležité svě-
řit problémy do rukou Bohu. Proto jsem se roz-
hodl v duchu slov Marie: „Učiňte, co vám řek-
ne můj Syn“, zasvětit naše město a farnost Srd-

Slavičín pod ochranným pláštěm Panny Marie
ci Panny Marie. Stalo se tak při slavnosti Zvěs-
tování Páně 25. března 2022 ve farním kostele 
sv. Vojtěcha a sv. Cecílie. Město 
Slavičín k tomu poskytlo sochu
Panny Marie, kterou jsme získa-
li od restaurátorky, která restau-
rovala kazatelnu našeho kos-
tela. Socha byla nainstalována 
nad sídlištěm Malé Pole, vedle 
staré cesty do Divnic. Slavnost-
ní požehnání bude vykonáno 
v předvečer svátku Nanebevza-
tí Panny Marie, v neděli 14. srp-
na 2022 v 17.00 hodin. Prosím,
abychom dané skutečnosti vní-
mali jako symboly. My nejsme 
kouzelníci a nekonáme tyto věci
jako magické obřady. Konáme 
s vírou a nadějí, že i tento nový 
sakrální objekt bude výzvou 
a zastavením, a to nejenom pro 
věřící. Vždyť mír a pokoj je cílem 
nás všech. Každý z  nás chce
žít spokojený život tu v našem
městě a  to nepůjde, pokud se 
každý z  nás nestane strůjcem 
pokoje a dobra. Ať Matka Boží 
na nás milostivě hledí a  žehná 
nám. Vždyť ona se neustále při-
mlouvá u svého Syna. Chci po-
děkovat všem, kteří se angažo-

vali v  daném projektu, městu Slavičín a  také
těm, kteří na sebe vzali úkol starat se nadále
o sochu Panny Marie. O. Marian Dej
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Základní škola Vlára Slavičín
Poděkování řediteli školy 

Letošní poslední červnový den naposled 
promlouval k žákům a učitelům z pozice ře-
ditele školy PaedDr. Petr Navrátil. Jeho 26leté 
působení ve funkci ředitele ZŠ Slavičín-Vlára 
dne 31. července končí. 

PaedDr.  Petr Navrátil patří k  nejvýznam-
nějším pedagogickým osobnostem v oblasti 
školství v našem městě a  regionu. Svoji pe-
dagogickou činnost zahájil před 44 lety v roce 

1978 coby učitel matematiky a  technických
činností na 2. stupni Základní školy ve Slavičí-
ně. Současně s prací učitele vykonával 16 let
funkci výchovného poradce pro volbu povolá-
ní. V roce 1996 byl jmenován ředitelem ZŠ Sla-
vičín-Vlára. Jeho čtyřleté působení ve  funk-
ci radního Zlínského kraje pro oblast školství 
v  letech 2012 – 2016 bylo spojeno s  rozvo-
jem středních škol v regionu a podporou tech-
nických oborů a řemesel v našem kraji. Po ná-
vratu do školy uskutečnil své plány na  její cel-
kovou modernizaci. Jeho zásluhou máme nyní 
učebny pro výuku technických činností, digitál-
ních technologií, přírodopisu s venkovní učeb-
nou po ekologické aktivity, novou školní zahra-
du pro výuku i programy pro mimoškolní čin-
nost. Zahájil postupnou modernizaci kabinetů
a zázemí pro pedagogické pracovníky. Moderní 
design a hlavně odhlučnění uvítali všichni stráv-
níci ve školní jídelně.

Uplynulý školní rok byl pro ředitele naší školy
mimořádně těžký. Kromě náročné organizace
související s opatřeními proti Covidu řídil ško-
lu v době, kdy přímo za chodu školního procesu
probíhala rekonstrukce elektroinstalace v třípa-
trové hlavní budově. Řízení školy o 71 zaměst-
nancích vyžadovalo mimořádné schopnosti
manažera školy. Právem letos získal výjimečné

ocenění komise Rady Zlínského kraje jako po-
děkování za dosavadní práci ve školství. 

Za velmi důležité pro kvalitní chod školy po-
važoval komunikaci nejen s jejími pracovníky,
rodiči, ale také se samotnými žáky. Žákovský
parlament, jehož schůzek se účastnil, vnímal 
jako partnera a nedílnou součást života školy. 
Díky ekologickým aktivitám, které ředitel ško-
ly od počátku podporoval, získala naše škola 
mezinárodní titul Ekoškola. 

Jméno PaedDr. Petra Navrátila je ve Slavi-
číně, regionu i Zlínském kraji neodmyslitelně 
spojeno se sportem. Měl zásadní podíl na vy-
budování školního sportovního areálu s umě-
lým povrchem a  tartanovou dráhou přímo 
u školy, který využívají pro výuku tělesné vý-
chovy žáci i dalších škol.

Za  podpory pedagogického sboru smě-
řoval v posledních letech své úsilí k  výstav-
bě nového pavilonu pro činnost školní druži-
ny a pro zájmovou činnost. Všichni věříme, že 
i tento cíl se v blízké době splní. 

Děkujeme řediteli školy PaedDr. Petru Na-
vrátilovi za všechno, co pro naši školu udělal.
Díky jemu doznala velkých změn a rozkvětu. 
Děkujeme za to, jak nás 26 let vedl. 

Za všechny žáky a kolegy 
Mgr. Jana Pinďáková 

Poslední školní den na letní scéně 
30. června se opět stala letní scéna v zámec-

kém parku místem tradičního programu ZŠ Sla-
vičín-Vlára k ukončení školního roku. Poslední 
školní den má vždy slavnostní nádech. Všich-
ni žáci, učitelé, rodiče a přítomní hosté zhlédli
vystoupení školních mažoretek, děvčat z krouž-
ku zumby a malých fotbalistů. Diváky okouzlily
svým zpěvem lidových písní naše nadějné zpě-
vačky, účastnice regionální soutěže Zpěváček
2022. Dojemné bylo loučení deváťáků se zá-

kladní školou i  jejich následné taneční vystou-
pení, které poprvé předvedli svým rodičům při
Závěrečné tanečních v Sokolovně 28. června.
Poděkování PaedDr. Petru Navrátilovi za 26 let
řízení naší školy vyjádřili kromě žáků a celého
pedagogického sboru také představitelé města
Slavičín i okolních obcí. Ředitel školy pochválil
naše žáky i učitele za  jejich práci v náročných
podmínkách právě končícího školního roku
a všem popřál krásné letní prázdniny. 

Mgr. Jana Pinďáková 

Slavičánek udělal radost 
V sobotu 25. června se v obci Štítná nad Vlá-

ří – Popov uskutečnil 20. ročník Popovských 
folklorních slavností. Dětský národopisný sou-
bor Slavičánek je zván jako host už od samot-
ných počátků těchto oslav. Pozvání dostal také
letos, aby zazpíval a  zatancoval na  jubilejním 
20. ročníku. 

Děti nacvičily pásmo s  názvem Škola
a  s  nadšením ho divákům předvedly. Na  zá-
věr všechny přítomné potěšily svým sólovým
vystoupením naše zpěvačky Klárka Tomečko-
vá a Dominika Ščuglíková. Jejich písně „Já su
od Lidečka“ a „Hora, hora, dvě doliny“ byly krás-
ným završením celého vystoupení.

Mgr. Miroslava Zálešáková



7

 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín ly ve sportovním areálu v Hrádku a na odlou-
čeném pracovišti SOŠ proběhlo cvičení v rám-
ci Ochrany člověka za mimořádných událostí 
s praktickými ukázkami členů HZS.

Návštěva ředitele rakouské partnerské školy
Dne 17. června navštívil naši školu pan Nor-

bert Aichholzer, ředitel rakouské partnerské
školy. Krátce pozdravil některé žáky v  ranních
hodinách na gymnáziu, seznámil se s prostře-
dím dílen a odborného výcviku. Poté odjel spo-
lečně s  vedením školy do SOŠ v Dubnici nad
Váhom, kde se uskutečnila závěrečná schůzka
všech aktérů podílejících se na projektu Eras-
mus+, jejž jsme společně realizovali v  letech 
2019 – 2022. I po skončení projektu jsme se
dohodli na další spolupráci.

Malé ohlédnutí za  aktivitami školy v  závěru 
školního roku

Během měsíce června škola podpořila ze-
jména sportovní aktivity, které jsou součástí 
školního vzdělávacího programu.

Byly to především týdenní pobyty žáků
na cyklistickém, vodáckém a turistickém kurzu
a také na poznávacím pobytu v Praze.

Předposlední den školního roku jsme rea-
lizovali sportovní den pro všechny žáky ško-

Firma ve škole, škola ve fi rmě
Na závěr školního roku 2021/2022 se v pon-

dělí 27. června 2022 uskutečnilo na  odlou-
čeném pracovišti SOŠ setkání zástupců fi -
rem a  školy. Záštitu nad akcí převzala člen-
ka Rady Zlínského kraje pro kulturu a školství 
Ing.  Mgr.  Zuzana Fišerová, Ph.D.  Setkání se 
účastnili zástupci vedení školy, odborní učite-
lé SOŠ, zástupce Krajské hospodářské komory 
Zlínského kraje, starosta města Slavičín a zá-
stupci fi rem Groz-Beckert Czech, s.r.o.; TVD-
Technická výroba, a.s., Rokytnice; Laurus, s.r.o., 
Slavičín; SumiRiko AVS Czech, s.r.o.; SV Slavi-

čín, s.r.o.; Cebes, a.s., Brumov-Bylnice; ELMO,
a.s., Zlín; Frykaso, s.r.o.; Zeveta Bojkovice, a.s..

První prázdninový měsíc nám 
v  Domečku utekl jako voda, děti 
mají za sebou tak očekávaný poby-

tový tábor s názvem „Škola čar a kouzel“. Re-
kreační středisko v  Horní Bečvě se v  sobotu 
2. července proměnilo v kouzelnické stanoviš-
tě a účastníci se hned první večer při táborá-
ku dozvěděli pokyny, které si museli najít v do-
pisech se svým jménem psaným morseovkou.

Byla připravena spousta her i soutěží. Učili se 
kouzelnická zaříkávadla a perličkou byla výroba 
vlastního lektvaru z předepsaných ingrediencí, 
které si museli najít.

V Rožnově jsme navštívili Valašské muzeum 
v přírodě – Dřevěné městečko a akci Zvonečko-
vý jarmark, kde jsme si koupili dárečky domů.

Samozřejmě nemohla chybět očekávaná 
stezka odvahy ani noční hra s nalezením po-
kladu.

Všechny plány byly splněny a my se opět se 
smutkem v očích loučili, jelikož vše, co je hezké, 
strašně rychle ubíhá.

Podstatné ale je, že jsme se všichni ve zdraví 
vrátili domů a tábor si užili všichni zúčastnění. 
Obrovský dík patří všem vedoucím, kteří s na-
sazením připravovali program tábora, starali se 
a pečovali o děti, rodičům, že nám své děti svě-
řili a také dětem, že byly prostě úžasné.

Zprávičky z Domečku pro děti
Velké poděkování patří také našemu stálé-

mu sponzorovi, který nám každoročně věnu-
je na  letní činnost pro děti na  letní činnost fi -
nanční dar, je to fi rma: TVD – Technická výro-
ba Rokytnice, Ing. Otto Durďák. Vaší štědrosti
a vstřícnosti si velice vážíme, s fi nanční část-
kou vždy naložíme jak jinak než ve prospěch
dětí.

V  červenci naše organizace nabídla ještě
šest příměstských táborů, které byly opravdu
plně obsazeny s počtem dětí 193.

Druhá půlka prázdnin nabídne sedm týden-
ních příměstských táborů, které rodiče stále

sledují na našich webových stránkách a pokud 
se uvolní místečko, hned plníme náhradníky.

A my v DDM se těšíme na  setkání s  vámi
v  novém školním roce 2022/2023. Snad vás
zaujme nabídka našich zájmových kroužků
i  akce, které pro vás, v  krátkodobé prázdniny
i během dalšího školního roku připravujeme.

V  srpnu se budete moci informovat o naší 
činnosti, nabídce zájmových kroužků na nový 
školní rok 2022/2023 a o nabídce dalších akti-
vit i prostřednictvím webových stránek – www.
ddmslavicin.cz i na facebooku DDM.

Tak děcka, ať se vám ten zbytek prázdnin vy-
daří tak, jak si přejete.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín
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Vzpomínáme

Dne 3. srpna 2022 uplyne 1 smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše

maminka, paní Marie ŠURÁŇOVÁ
y py p

.
S láskou vzpomínají dcery Marie, Dana

a snacha Lenka s rodinou.

Dne 2. srpna 2022 uplyne 1 rok
od úmrtí paní Marie JANÁČKOVÉ

p y

z Bohuslavic. S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, děti a sourozenci.

Dne 1. srpna 2022 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí naší sestra a tety,

paní Blaženy MACHŮ
ý

 ze Slavičína.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 
sestra s manželem, neteře Jana a Radka 

s rodinami a rodina Brhlova.

Vzpomínáme a nezapomeneme 
na krásné chvíle, kdy byl mezi námi 

pan Ing. Alois PŘIDAL
y

. Dne 23. srpna 
2017 odešel na věčnost. 

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi, děkuje manželka

a dcery s rodinami.

Dne 25. srpna 2022 by se dožila 95 let
naše maminka, babička a prababička,

paní Marie FRANCOVÁ. S láskou 
vzpomínají děti s rodinami.

Dne 30. srpna 2022 vzpomeneme
nedožitých 75 let naší drahé maminky, ba-
bičky a sestry, paní Blaženy URBÁNKOVÉ

yy
, 

rozené Švajdové ze Šanova, a dne 
y y p y

21. prosince uplyne 28 let od jejího úmrtí. 
S láskou a úctou vzpomínají děti 

s rodinami a sourozenci s rodinami.

Dne 1. srpna 2022 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan Milan BOTH

ze Slavičína. S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka Marta a synové 
Martin a Milan s rodinami. Děkujeme

za tichou vzpomínku.

Dne 20. srpna 2022 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Miloslava BORÁŇOVÁ
y

. Dne 5. října 2022
by se dožila 60 let. Děkujeme za tichou

vzpomínku.

Dne 17. srpna 2022 uplyne 10 let 
od úmrtí našeho tatínka, švagra

a dědečka, pana Jaroslava PAVELKY
z Lipové. S láskou vzpomínají a za vše

děkují dcery s rodinami.

Dne 10. srpna 2022 by se dožila 80 let 
paní Stanislava VALÁŠKOVÁ

p yy
 z Nevšo-

vé a dne 15. září 2022 si připomeneme
2. smutné výročí jejího úmrtí. S láskou

a úctou vzpomínají manžel Vojtěch 
a dcera Simona s rodinou.

Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem

Jaroslavem ZEMÁNKEM
p y p

.
Rovněž děkujeme za projevy účasti

a květinové dary. 
Velké poděkování patří i členům Orla 

a dobrovolným hasičům, kteří důstojně
přispěli k uctění památky zesnulého.

Zarmoucená rodina

NAROZENÍ – ČERVEN
David Malovaný a  Jitka Struhařová –
dcera Sára 
Rudolf a Markéta Chmelařovi – syn Ru-
dolf 

SŇATEK – ČERVEN
Marcel Sába a Nikol Králiková 
David Trllo a Zuzana Durďáková
Robert Vašák a Martina Rutarová
Tomáš Karban a Svatava Andrýsková
Petr Štěpančík a Gabriela Presová

ý

Stanislav Kubíček a Nikola Miškaříková 
Jiří Vágner a Lenka Hrnčářová
Pavel Pavelka a Lucie Vincourová

ÚMRTÍ
 2. 6. 2022  Marie Pešková, 91 let,
  Petrůvka 
 3. 6. 2022  Irena Herynková, 91 let,
  Slavičín
 9. 6. 2022  Michal Václavík, 85 let, 
  Divnice 
 20. 6. 2022  Jaroslav Vitásek, 87 let,
  Slavičín
 22. 6. 2022  Jiřina Polášková, 70 let,
  Petrůvka 
 25. 6. 2022  Marie Vítková, 78 let, 
  Slavičín
2 8. 6. 2022  Věroslava Rapantová, 
  68 let, Slavičín
Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a uzavření manželství, dostavte se,
prosím, na  matriku Městského úřadu
Slavičín k podepsání souhlasu se zpra-
cováním a  zveřejněním osobních úda-
jů na  základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Oznámení lékařů
 MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 22. 7. – 7. 8. 2022. 
Zastupuje MUDr. Roman Überall.
 MUDr. Marie Častulíková neordinuje ve dnech 25. 7. – 7. 8. 2022.
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
 MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje ve dnech 8. – 12. 8. 2022.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
 MUDr. Roman Überall neordinuje ve dnech 9. 8. – 19. 8. 2022. 
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková.

Seřízení oken Firma Manza Vám nabízí odborné seřízení Vašich 
plast. oken i eurooken. Jedná se o seřízení, promazání celého obvodové-
ho 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

Společenská kronika
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Jméno Studenka je poprvé v archivních pí-
semnostech týkajících se Slavičína (potažmo 
Mladotic) zmíněno už v roce 1671. Přímý poto-
mek tohoto rodu Josef Studenka, který by se le-
tos dožil 115 let, se narodil 1. dubna 1907 jako 
druhorozený syn do rodiny krejčího a obchod-
níka Karla Studenky, jeho ženy Matyldy a čtyř-
letého bratříčka Karla. Oba hoši zdědili hudeb-
ní nadání po svých předcích (vždyť ve Slavičíně 
počátkem dvacátého století ve  dvanáctičlen-
né kapele hrálo sedm Studenků a jejich příbuz-
ných), starší Karel byl i výtvarně nadaný. Rodi-
na zpočátku žila pod Šabatcem v domě, který
má dnes číslo 166. Oba chlapci získali základ-
ní školní vzdělávání ve Slavičíně a dále pokra-
čovali na Reálném gymnáziu v Uherském Bro-
dě. Odtud Josef přestoupil na Obchodní akade-
mii do Uherského Hradiště (souběžně se vzdě-
láváním školním úspěšně také složil tovaryš-
ské zkoušky v  oboru pánský krejčí). Velkým 
kamarádem a spolužákem Josefa ve slavičín-
ské škole byl pozdější ekonom a národohospo-
dář, profesor Václav Chytil. Začátkem 20. stole-
tí zakoupili Josefovi rodiče domek na náměstí 
Mezi Šenky, který pak Josef s manželkou Jiři-
nou, roz. Minaříkovou, přestavěli do dnešní po-
doby a v něm vybudovali obchod střižním zbo-
žím a zakázkové pánské a dámské krejčovství. 
Firma nesla název STOD (Studenka Oděvy).

Josef i  jeho bratr od  malička žili obklope-
ni hudbou, jejich otec byl kapelníkem zdej-
ších muzikantů. Josef byl ve  svých 9 letech 
požádán otcem, aby během týdne zvládl hru 
na  housle do  té míry, aby mohl v  kapele na-
hradit chybějícího houslistu. Stalo se a Josef 
k  houslím postupně přidal hru na  fl étnu, kla-
rinet a další dechové i klávesové nástroje. To 
se mu velmi hodilo během vojenské prezenční 
služby, kterou strávil jako člen Posádkové hud-
by čsl. armády v Trenčíně a hlavně později, kdy 
po získání kapelnické licence převzal od svého 
otce kapelnictví a občas bylo třeba narychlo za-
skočit za chybějícího hráče.

Studenkova kapela pod taktovkou Josefa 

Studenky vystupovala ve Slavičíně i v širokém
okolí. Hrála při všech možných příležitostech
(světských i církevních), na pravidelné koncer-
ty v parku nebo na náměstí se sjížděli lidé z ce-
lého okolí. Na kapelníkův popud byla od polovi-

ny 50. let kapela, v té době působící pod ZK Svit
Slavičín, krojovaná. Hudba pod vedením Jose-
fa Studenky se úspěšně zúčastnila i  různých
přehlídek a soutěží dechových hudeb, nahráv-
ku z  jejího vystoupení na přehlídce ve Slavičí-
ně pořídil a vysílal Čsl. rozhlas. Nesmíme zapo-
menout na velký podíl, který měl Josef v roce
1956 na organizaci a náplni oslav sedmistého
výročí první písemné zmínky o Slavičínu. Tehdy
v sále Sokolovny s úspěchem vystoupili sólově
nebo v různých uskupeních jeho žáci, dechový
orchestr a smyčcový orchestr, který byl speciál-
ně pro tento účel sestaven.

Kromě jím řízené kapely hrál Josef Studenka
i v jiných dechových a tanečních kapelách (na-
mátkou v Horní Lhotě, Rokytnici, Bojkovicích,
Pitíně). A  také příležitostně vypomáhal v  dal-
ších kapelách, když byl osloven. Důležité pro

něj, jako pro křesťana bylo také účinkování při
církevních obřadech. Pan Studenka pravidelně
na Vánoce a Velikonoce nacvičoval a v koste-
le sv. Vojtěcha a sv. Cecílie dirigoval slavnostní 
mši se sborem a chrámovým orchestrem pro
tento účel vždy sestaveným. Událostí poloviny 
šedesátých let pak bylo uvedení České mše vá-
noční od Jana Jakuba Ryby.

Už záhy začal Josef vyučovat hru na  různé
hudební nástroje. V  období 2. světové války, 
kdy byla zakázána veškerá veřejná vystoupení,
shromáždil a vyučoval skupinu mladých chlap-
ců na různé nástroje vhodné do dechové hud-
by, kterou z nich a dalších muzikantů násled-
ně sestavil a úspěšně s nimi na náměstí Mezi
Šenky koncertem oslavil osvobození Slavičína.
Jedním z těchto žáků byl např. pozdější ředitel
Českého hudebního fondu pan Ladislav Ševčík.
Později pokračoval Josef ve výuce v rámci Zá-
vodního klubu Svit (dnes Prabos), poté doma
a na Lidové škole umění v Pitíně. Tam také ze
svých žáků sestavil dechový orchestr, který mu 
pak přišel poblahopřát a zahrát k jeho 70. naro-
zeninám. Jeho žáci na něj s láskou vzpomínali.

Další kulturní aktivitou, které se Josef Stu-
denka po  jistý úsek svého života úspěšně vě-
noval, bylo ochotnické divadlo. Už v době před
2. světovou válkou spolu se svým bratrem Kar-
lem organizovali a nacvičovali jak činoherní, tak 
operetní představení. Josef s  láskou vzpomí-
nal na to, jak hrál hlavní roli v Charleyově tetě. 
Posledním muzikálem uvedeným ve Slavičíně,
který hudebně nastudoval a na kterém se jako
muzikant podílel, byly Tři dukáty za Juana zhru-
ba v polovině padesátých let 20. století. A také
v této době hrál naposled v jako muzikant-čino-
herec v Našich furiantech.

Hudba byla pro Josefa vedle rodiny život-
ní láska. S oblibou se věnoval aktualizaci no-
tového materiálu kapel, které vedl (většinou
bez nároku na honorář). Nejen opisoval rozpi-
sy, ale také vytvářel instrumentace nové u nově
vzniklých populárních skladeb, které se neda-
ly na trhu sehnat. Nebál se ani experimentovat,
když pro účely tanečních zábav instrumentoval
skladby z oblasti populární hudby, při čemž na-
hrazoval party klarinetů saxofony, aby přiblížil
zvuk dechového orchestru zvuku toho populár-
ního.

Stejně tak se nebál ani výzvám v  jiných ob-
lastech lidské činnosti. Byl manuálně zručný, ši-
kovný a  trpělivý a nechyběl mu smysl pro de-
tail. Výsledkem byly věci nejenom funkční, ale
i krásné. Když se jednou rozbilo doma kanape
v době, kdy rodina neoplývala prostředky, roz-
hodl se, že to kanape opraví, při čemž ho de-
montoval až na dřevěnou kostru a celé vytvo-
řil znovu (bez toho, že by byl vyučeným čalou-
níkem).

Manželům Studenkovým se narodily tři děti
– Jiřina, Josef a  Jaroslav, jimž byl pan Stu-
denka trpělivým, vzorným a milujícím otcem. 
Všechny děti zdědily hudební vlohy, aktivně se
hudbě stále věnuje syn Jaroslav, který je ka-
pelníkem swingového big bandu Jazz Archiv 
v Brně a stejně jako jeho otec se stará o to, aby

Pan kapelník Studenka byl dlouhá léta jednou z vůdčích osobností kulturního dění
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Jen velmi málo lidí už dnes ví, že i Hrádek 
měl před mnoha a mnoha lety své četníky, tedy 
tehdy zvané žendarmy (z  franc. gendarmerie, 
pozn. red.). Tehdy existovalo totiž c. k. četnic-
tvo. A  kterak tedy Hrádek k  četníkům přišel?
Inu, to bylo tak…

V roce 1880 bylo zřízeno četnické stanoviště
ve Slavičíně-Mladoticích. Ale v roce 1886 bylo 
zřejmě kvůli stavbě Transversální dráhy přelo-
ženo do Hrádku. A proč? Na stavbě dráhy se
totiž podílelo mnoho dělníků nejrůznějších ná-
rodností a sociálních vrstev. Nejvíce bylo najato
Italů kvůli odborným pracím. Na pomocné a vý-
kopové práce byli najati lidé kolikrát ze spodi-
ny, která kočovala podle toho, jak pokračovala 
stavba dráhy. Říkalo se jim barabové. Tito lidé 
byli ubytováni ve stodolách, kůlnách, ve svépo-
mocně zbudovaných přístřešcích. Spolu s  je-
jich příchodem zřejmě stoupnul ruch a krimina-
lita v přilehlých obcích. 

Snad proto bylo ke dni 1. února 1886 přelo-
ženo četnické stanoviště do Hrádku. A  zprvu 
se usídlilo na  č. p. 44, později bylo přeloženo
na č. p. 25 (budova zámečku, pozn. red.). Prv-
ním velitelem hrádeckého četnictva a zároveň 
jediným četníkem byl Gendarm & Postenführer 
František (Franz) Vaňhara. Druhým, zřejmě za-
stupujícím četníkem, byl v roce 1888 Gendarm 
& Postenführer Johann Markl. A po něm přichá-
zí v roce 1890 Wachtmeister František (Franz) 
Klusal. Ten se dočkal v roce 1895 přeložení čet-
nického stanoviště zpět do Slavičína. Z 2. listo-
padu 1887 je dochované první razítko četnické-

Hrádečtí četníci ho stanoviště (K. K. 4. LAND.-GEND.-COMMAN-
DO, 4. ABTHLG. GENDARMERIE-POSTEN HRÁ-
DEK - C. k. 4. zemské četnické velitelství, 4. od-
dělení, četnické stanoviště Hrádek). Je otištěno
u odpovědi okresnímu c. k. hejtmantsví v Uher-
ském Brodě o  výsledcích „prohlídky země“
s oznámením, že ve služebním obvodu neby-
ly vypátrány žádné potulné osoby a nikdo ne-
byl dán k postrku. 

4. ledna 1888 hlásí četnictvo z Hrádku, že
obecní představení v obcích Nevšová a  Lipo-
vá nemají mobilizační vyhlášku vydanou c. k.
ministerstvem obrany. 9. ledna 1888 dochází 
představenému obce v Hrádku na Vlárské drá-
ze pokárání od okresního hejtmanství (s uve-
dením názoru ministerstva vnitra), že staros-
ta obce odmítl přijmout „šupovní list“ – postr-
kový list psaný v uherském jazyce. Vztahoval
se k  občanovi Hrádku Janu Latinákovi, který
byl přistižen při potulce. Postrkem byl poslán
od soudu z Valašských Klobouk přes Brumov
a Bylnici. Své vyjádření na okresní hejtmanství 
do Brodu k této situaci vydává i velitel tamější 
četnické stanice František Vaňhara. 5. prosince
1888 zasílá četnická stanice Hrádek výsledky
„zemské prohlídky“ s  těmito závěry: na území 
obce byly nalezeny dvě osoby cikánského pů-
vodu ze Šanova a dvě osoby cikánského půvo-
du z Ludkovic. Všechny osoby budou postrkem
poslány do svých domovských obcí.

Od léta roku 1892 je hrádecké četnictvo po-
vinno být nápomocné obecním představeným
ke  zvládání „cikánského živlu“ a  jeho toulání.
Na podzim roku 1891 musí hrádecký četník pá-
trat po brancích, kteří se nedostavili k povinné-

mu odvodu a je po nich vyhlášeno pátrání. Pá-
trá po  osobách Cyrillu Smýkalovi z  Nevšové,
po Františku Schmiedovi z Mladotic a Josefu
Dvorskému z Nevšové. V prosinci 1894 prošet-
řuje četnický závodčí z Hrádku pletichy při žá-
dosti o  zřízení poštovního úřadu ve Slavičíně,
že ne všichni obecní zastupitelé a výboři sou-
hlasí se založením poštovního úřadu ve Slavičí-
ně. Záležitostí, které musel hrádecký četník vy-
šetřovat, bylo zajisté mnohem více, ale mnoho
informací se bohužel vlivem běhu času nedo-
chovalo.

Poměrně významnou osobou tohoto období 
je poslední jmenovaný velitel František Klusal. 
Ten měl za za manželku Emilii, rozenou Pelan-
tovou, dceru c. k. okresního strážmistra Vácsla-
va Pelanta z Kyjova. Dne 2. dubna 1892 se jim
v Hrádku č. p. 25 narodila dcera Emilie Anna
Marie a 5. února 1894 se jim na zámku v Hrád-
ku na č. p. 25 narodil syn Josef Klement Alfons 
Klusal, který ve Velké válce bojoval jako čsl. le-
gionář na Rusi.

V  roce 1896 získává Wachtmeister Klusal
pochvalné uznání od Zemského četnického ve-
litelství v Brně už jako četnický velitel ve Sla-
vičíně-Mladoticích. Jeho dcera Emilie se dala 
na  učitelskou dráhu. Učila mimo jiné ve  Zlí-
ně, Kroměříži a Mysločovicích a zasloužila se
o vznik nové školy v Želechovicích, kde potom
dělala i první ředitelku až do své smrti v  roce 
1952. V  posledních měsících druhé světové 
války byla vězněna za svou odbojovou činnost.
Významná osobnost Želechovic nad Dřevnicí je
tedy hrádeckou rodačkou. Pamětní desku má 
paní Klusalová umístěnu ve foyer základní ško-
ly v Želechovicích.

Krátká éra působení četníků v Hrádku skon-
čila ke dni 1. února 1895, kdy bylo stanoviště 
přeloženo zpět do Slavičína. Lze se jenom do-
mnívat, co opravdu vedlo ke zpětnému přelože-
ní do Slavičína. Archivy bohužel mlčí…

Z připravované knihy 
o slavičínském četnictvu

Tomáš Kubů

kapela měla co hrát, aranžuje skladby jiných
autorů (také bez nároku na honorář) a občas
přispěje i  vlastními skladbami, jen ty noty už
píše přes počítač.

Aby uživil rodinu, byl Josef nejdříve majite-
lem a vedoucí duší výše zmíněné fi rmy, pak ve-
doucím prodejny hraček a  papíru a  nakonec
nosil lidem štěstí jako kominík (mnozí z  těch
starších z vás si ho jistě pamatujete). V  rodi-
ně i mezi spoluobčany byl Josef Studenka vá-
žen pro svoji poctivost, životní postoje a opti-
mismus. Byl rozený (byť ne studovaný) peda-
gog a měl velký dar empatie ve vztahu k jiným
lidem. Svým plodným a činorodým způsobem
života přispěl k udržování kulturních a hudeb-
ních hodnot i tradic Slavičínska.

Pozn.: Bratr Karel vystudoval Učitelský ústav
a později působil na Ministerstvu kultury a Čsl.
rozhlase v Praze. Amatérsky se věnoval výtvar-
nému umění. Do  vysokého věku provázel za-
hraniční návštěvníky Prahy.

Jaroslav Studenka

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-
mocí různých kreativních technik.
O  prázdninách v  pondělí v  15:00 hodin
v Horákově vile – první podlaží, informace 
na tel. 777 913 782 a na Facebooku: Dílna 
inspirace Slavičín
Plán aktivit na srpen: výroba svíček

Zveme Vás na  zasedání Zastupitelstva 
města Slavičín, které se uskuteční ve středu 
24. srpna v  sále Sokolovny, začátek je 
v 16.30 hodin.

Jednání můžete sledovat i  online pro-
střednictvím YouTube, odkaz na přímý pře-
nos naleznete v  Aktualitách na  webových 
stránkách města Slavičín.ŽáŽácááŽ i Ji Ji Ji Joseefa Studenky v ZK Svit
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22. mistrovství Evropy veteránů se uskuteč-
nilo v  termínu od  24. června do  2. července 
2022 v italském rekreačním přímořském měs-
tě Rimini. ME se zúčastnilo celkem 2900 hrá-
čů ze 37 států Evropy a soutěžilo se v 10 věko-
vých kategoriích mužů a žen od kategorie 40 let 
a víc až do kategorie nad 85 let. Hrálo se ve ve-
letržním centru na 150 stolech, dalších 40 sto-
lů bylo připravených na trénink. Stoly byly dob-
ré, ale na míčky byla celá řada stížností. V hale
jako tradičně nebyly šatny ani sprchy a  to byl 
při vysokých venkovních teplotách veliký ne-
dostatek. Naše výprava měla celkem 108 hrá-
čů, ale byla to spíše kvantita, kvalitu představo-
vali pouze bývalý reprezentant Miroslav Ceca-
va a Ivan Karabec, kteří měli šanci na nejvyšší 
umístnění, jiné medaile by byly příjemným pře-
kvapením. Na rozdíl od Slováků, kterých se ME
zúčastnil rekordní počet 91 hráčů. Ti měli i kva-
litu v podobě mistryně světa a Evropy Valenti-
ny Popovové, která splnila předpoklady a vyhrá-
la v Rimini singla i debla. Nakonec bilance čes-
ké výpravy nebyla špatná, od roku 2013 po ME 
v Brémách nejlepší. Zlatou medaili získali Graf 
s Karabcem v soutěži čtyřher kategorie 40, Hrn-
čiřík se Slovákem Valárikem v kategorii do 75 
let, stříbrnou vybojoval Mirek Cecava v katego-
rii 60, Olda Mikula v deblu v kategorii 85, debl 
Eliška Krejčová s Andělou Potůčkovou v kat. 85 
+ (a to bude Elišce za měsíc 95 let). Bronzové 
medaile uhráli Jitka Maršíková v kategorii 75, 
Eva Švecová v deblu v kategorii 80+, nečekaně 
Mirek Noha v kategorii 60+, Anděla Potůčková 
v kategorii 85+.

Z  našeho kraje byla účast velmi slabá, zú-
častnili se pouze Jaroslav Kučera, Antonín Vlk, 
Taťana Teglová, Otmar Mergenthal, nominova-
ný byl Petr Polák, ale zranění ramena mu nedo-

Stolní tenisté ze Slavičína na Mistrovství Evropy v Itálii
volilo ohajovat medaile, a tak plnil funkci trené-
ra a fotografa.

V samotné soutěži v mojí kategorii hrálo 168
hráčů rozdělených do 42 čtyřčlenných skupin.
Já jsem byl nasazený jako sedmička a  tento-
krát jsem měl štěstí na  los. Soupeři nedosa-
hovali mé kvality. Postupně jsem přehrál Vre-
ese z Holanska 3:0, Steinera z Rakouska 3:0,
Němce Bohma také 3:0. Ve vyřazovací soutě-
ži jsem přehrál Itala Fellinyho 3:0, v dalším kole
jsem nečekaně prohrál s  Němcem Playerem
3:1. Soupeř hrál takticky velmi dobře, využíval
mého zhoršeného pohybu a nejistoty při úde-
rech, protože na šampionát jsem jel bez trénin-
ku a s nedoléčeným zraněním ramena.

V soutěži čtyřher jsem měl za partnera Pe-
tera Horváta ze Žiliny a byla veliká škoda, že
jsem neměl partnera o  trochu kvalitnějšího,
určitě by byla při dobrém losu šance na me-
daili. Ve  skupině jsme postupně porazili Ita-
la Tullia s  Němcem Konigem 3:0, německou
dvojici Hofman–Schulz 3:0. S další německou
dvojicí jsme svedli tuhý boj, prohrávali jsme
2:0 na  sety, ale dokázali jsme utkání otočit
a  vyhráli jsme 3: 2. Ve  vyřazovacích bojích
jsme měli v prvním kole jako nasazený pár vol-
no, ve druhém kole jsme porazili francouzský
pár Amiaud – Phung Van Phuc po boji 3:2. Ze-
jména francouzský Číňan nám dělal veliké pro-
blémy důrazným útokem při dobrém pohybu
a nějakým neznámým materiálem na své pál-
ce.

O  postup mezi nejlepší osmičku jsme pro-
hráli se Švédy Jonssonem a Karlssonem 3:2.
Byl to vyhraný zápas, vedli jsme 1:0 na  sety,
ve  druhém setu jsme nedali tři jasné setboly
a prohráli jsme 15:13 a v  rozhodujícím pátém
setu neproměnil můj spoluhráč dva více než

jasné mečboly. Švédi v dalším kole lehce vyhrá-
li a získali medaili.

Jak hodnotit účast v  Rimini? Po  sportovní 
stránce jsem byl vcelku spokojený, víc jsem ne-
mohl čekat, bez tréninku a vzhledem k tomu, že 
jsem hrál pod injekcemi, těžko jsem mohl oče-
kávat lepší výsledek. Po  jiné stránce samotná
Itálie je krásná. Krajina do Rimini při pohledu 
z okna autobusu je kouzelná, v autobuse byla
výborná parta až na Slováka Vincenta Kmece
z Košic, který se před cestou domů v Rimini
ztratil a museli jsme ho víc než 4 hodiny hledat. 
Dobré byly služby cestovní kanceláře, ubytová-
ní v tříhvězdičkovém hotelu Valparaiso v dvou-
lůžkových pokojích, ale klimatizace byla za pří-
platek 10 Euro za noc. Měli jsme placenou po-
lopenzi, snídaně byla formou švédských stolů. 
Horší to bylo s večeří, samé těstoviny a zeleni-
na, pro chlapy nic moc. Italské pivo je nepitel-
né, do půlky zájezdu nás zásobovat řidič auto-
busu, a pak jsme dávali přednost německému
točenému pivu. Setkal jsem s  mnoha přáteli
z celé Evropy, přivezl jsem řadu krásných suve-
nýrů od protihráčů a kamarádů, sám jsem roz-
dal upomínkové vlaječky se znakem Slavičína
a další pěkné suvenýry.

V  lednu 2023 se hraje odložené mistrovství 
světa jako náhrada za  francouzské Bordeuax
v ománském hlavním městě Maskatu za neob-
vyklých podmínek. Budou se vracet roky a bu-
deme hrát v kategoriích, ve kterých by se hrálo
na ME ve Francii. Další, tentokrát pravidelné mi-
strovství světa, bude v květnu v norském Oslu. 
V české a slovenské republice budu hrát 7 tur-
najů a zúčastním se JOLLA CUPU maďarském
Harkany. Vše ale bude záležet na  zdravotním
stavu a možnosti kvalitní přípravy.

Jaroslav Kučera, Stolní tenis Slavičín

Dne 18. června 2022 se konal ve sportovní 
hale Sportovních klubů Slavičín turnaj starších 
žáků slavičínských Sniperů s  naším spřátele-
ným týmem ŠK Victory Dubnica nad Váhom.
Osobně jsem za  tyto turnaje velmi rád, proto-
že nám poskytují přímé srovnání naší mládeže 
s jejich zahraničními vrstevníky, jsou příjemným 
zpestřením pro naše svěřence, a i když se jedná 
o přátelský turnaj, atmosféra je zdravě vyheco-
vaná. Výsledkově byl ŠK Victory lepším týmem. 
A přestože je Dubnica nad Váhom několikaná-
sobně větším městem než Slavičín, kdy také 
disponuje násobně větší členskou základnou, 
rozhodně jsme si neudělali ostudu, ať po strán-
ce herní, či po stránce organizační. Tuto skuteč-
nost potvrzují kladné ohlasy z řad týmu ŠK Vic-
tory. Pamatuji doby, kdy jsme se jako mladí fl or-
balisté účastnili zápasů s Dubnicí a vyhrávali. 
Od té doby udělali v Dubnici kus práce a posu-
nuli svou hru i práci s mládeží na vyšší úroveň
zejména díky zásluhám Dušana Sokolíka. Le-
tos byla akce podpořena fi nančními prostřed-
ky Zlínského kraje a města Slavičín. Už nyní se 
těšíme na odvetu, kterou pro změnu bude reali-
zovat ŠK Victory, v dohledné době.

Naši dorostenci pod vedením Honzy Zieliny 

a Ondry Častulíka se zúčastnili jednoho z nej-
větších českých fl orbalových turnajů Openga-
me Brno 2022, který se konal ve dnech 23. –
26. června 2022 a na který se sjíždí týmy ne-
jen z  celé České republiky, ale i  ze zahrani-
čí. Patnáct našich Sniperů poměřilo své síly
s týmy jako jsou extraligoví Hattrick Brno a do-
stali se až do  osmifi nále, kde dokázali pora-
zit tým Okříšky 3:1! Byla to pro kluky obrovská
zkušenost a prodloužený víkend si v Brně ve-
lice užili. Turnaj se odehrával ve  sportovních
halách po celém Brně, kdy Slavičín své zápa-

Florbal Slavičín informuje

sy odehrál na pěti různých místech. Startovné
v sobě zahrnovalo různé benefi ty, kluci obdrže-
li turnajové náramky, které je opravňovaly např.
k bezplatné přepravě v MHD Brno, dále ke sle-
vám v restauracích, na minigolfu aj. Zajímavým
zpestřením pro kluky bylo ubytování v Salesián-
ském středisku mládeže, kdy mívali každý den
příjemný ranní budíček pravidelně v sedm ho-
din ráno, a to za líbivých zvuků varhan znějících 
z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Ža-
bovřeskách.

Za Florbal Snipers Slavičín Jakub Zvoníček



13

Fotbalový klub FC TVD Slavičín si v  půli 
července připomněl třicet let od  postupu 
do divizní soutěže. Tehdejším předsedou klu-
bu byl pan Mojmír Argaláš, který nám velmi 
ochotně poskytl rozhovor. Pan Argaláš zane-
dlouho oslaví již 80 let, ale je vidět, že má stá-
le výbornou paměť a na postupové chvíle vel-
mi rád vzpomíná.

Pane Argaláši, v červnu to bylo 30 let od po-
stupu FC TVD Slavičín do divize. Jak s odstu-
pem času vzpomínáte na tyto chvíle?

To byly chvíle, kterých se člověk dožije jenom 
několikrát za život. Vidíte, že to vynaložené úsi-
lí bylo zúročeno. Řadil bych to k dalším velkým 
historickým událostem ve slavičínském fotba-
le – nejdříve 6. místo žáků na mistrovství ČR 
v Chebu, postup dorostenců do celostátní ligy
a pak postup FC TVD do 3. ligy.

Kdo tehdy pracoval ve výboru FC TVD? Vy 
jste byl jeho předsedou?

Výbor tehdy pracoval ve složení – předsedou 
jsem byl já, mojí pravou rukou byl Jirka Belžík, 
jednatelem byl Jaroslav Dubec, členové Arnošt 
Gorecký, Ivan Holek st., Alois Váňa a Ruda No-
votný.

Kdo tehdy trénoval A tým a můžete nám vy-
jmenovat hráče, kteří se na postupu podíleli?

Tehdejším a dlouholetým trenérem byl Laďa 
Papež, ten trpělivě skládal mužstvo, kterému 
se tento postup podařil. Na všechny hráče si už 
nevzpomenu, to bychom museli dohledat v ar-
chivech, ale oporami byli Ivan Holek ml., Jarda
Smolek, Roman Tománek, Jiří Váňa, Laďa Oba-
dal a střelec Jožka Hořák.

Tehdy rozhodoval i domácí zápas se Vsetí-
nem, který jsme v dešti otočili z 0:2 na 4:3. To 
byl úchvatný duel, vzpomínáte ještě na něj?

Ano, vzpomínám a velice dobře. Trenér Pa-
pež postavil, jak to měl ve zvyku, mladé hráče. 
Dodnes si pamatuji na mladého Milana Ptáč-
kového, když ve druhé půlce nastupoval za ne-
příznivého stavu 0:2, jak byl tak roztřesený, že
si nemohl zavázat ani tkaničky u kopaček a na-
konec ten jeho důležitý parádní gól ze čtyřice-
ti metrů, by se mohl zapsat mezi nejkrásnější 
v historii.

O postupu se pak rozhodlo výhrou na Stav-
bě Vsetín. Ve  Slavičíně se slavilo do  rána 
a od Pilota šel tehdy průvod až k pivnici Sla-
vičan.

Na  tento zápas jely dva plně vytížené auto-
busy a fanoušci nám vytvořili domácí prostře-
dí. Slavilo se pak opravdu až do ranních hodin.

Postup se ale nerodil lehce.   Přesto měl 
tým svoji fotbalovou kvalitu.

Nemyslím jenom tento postup, ale všechny 
po sobě jdoucí postupy byly unikátní. Od postu-
pu z 1. A třídy   do Krajského přeboru a v roce 
1991 jsme tuto soutěž vyhráli a v roce 1992 se 
pak vykopala divize.

Podařilo se Vám získat hlavního sponzora 
pana Ing. Otu Durďáka, který klub podporuje
neustále.

Máte absolutní pravdu. Nebyla to zásluha je-

Bývalý předseda FC TVD Argaláš: 
Fotbal je u nás na vysoké úrovni

nom hráčů a pár funkcionářů. Velmi důležitým
až rozhodujícím faktorem bylo, že nás vzal pod
svá křídla pan Ing. Ota Durďák. Ten se nás ujal
ve velice krizové situaci, kdy hrozil pád možná
až do okresního přeboru. Chtěl bych mu tou-
to cestou za všechny lidi, fanoušky, milovníky
fotbalu nejen ze Slavičína při tomto výročí moc
poděkovat.   Ještě je nutné vzpomenout vel-
kou pomoc v této kritické době městského úřa-
du ve Slavičíně s paní starostkou Alenou Hubí-
kovou. Pozvala nás na městský úřad u příleži-
tosti postupu do divize a poděkovala za dob-
rou reprezentaci města. Je nutné vzpomenout
desítky dalších menších podporovatelů a spon-
zorů, kteří nám pomáhali překlenout tuto těž-
kou dobu.

V divizi jsme pak několikrát měli namále,
záchrana se však vždy podařila?

To bylo také tím, že hráči si museli hledět
taky své existence a chodit do práce a pak už
nebylo v  jejich silách dávat tomu fotbalu vše.
Taky to bylo fl uktuací a některými slabšími roč-
níky. Navíc v těchto porevolučních dobách pů-
sobila v divizních soutěžích mužstva se silný-
mi mecenáši – jako Poštorná, Mutěnice nebo
Prušánky.

Přežili jsme i další horké chvilky, nakonec
jsme byli farmou Zlína. Jak tuto etapu hod-
notíte?

Toto bylo v té době velice důležité a troufnu
si říct, že nás to zachránilo před velkými pro-
blémy.

Dva roky jsme pak hráli i MSFL, to byl asi
vrchol našeho klubu…

To bych přiřadil k výše uvedeným úspěchům
naší historie. Po těchto úspěších v divizi i pak v  
MSFL, začal být na celé Moravě slavičínský fot-
bal brán jako velká stálice a výsledky před covi-
dem to jen potvrzovaly..

Nesmíme zapomenout na pohárové úspě-
chy, vyřadili jsme Baník Ostrava, Zbrojovku
Brno nebo 1. FC Slovácko?

A pak pokračuji, to jsme byli známí už v celé
České republice. Já mám osobně poháry rád
a vždy se na ně těším. Ještě bych tam přidal
Znojmo, ale tím jsme přišli o Jožku Hnaníčka,
kam poté přestoupil…

Můžete nám popsat svoje fotbalové začát-
ky a Vaši fotbalovou kariéru?

Začínal jsem ve  Slavičíně v  roce 1956
jako žák. Tehdy jsem poprvé uviděl trenéra
pana  Františka Maryáše, ten mi postavil míč
a  učil kopat. Za  dorost jsem hrál za  jihomo-
ravské Valtice, kde jsem studoval na  doprav-
ní škole. Tato škola mi dala povolání, které se
neslučovalo s časem na fotbal, měl jsem služ-
by na dráze, když se hrálo mistrovské utkání.
Jenom po vojně díky vedení Spartaku Slavičín
a pochopením mých kolegů v práci, kdy za mě
sloužili, jsem hrál za  Slavičín v  roce 1965 –
1970. Pak jsem to dohrál v Rokytnici.

Na  které trenéry a  pak i  spoluhráče rád
vzpomínáte?

Pan Maryáš, pan Vaněčka a  Ludva Šuráň.

Ze spoluhráčů vzpomínám na  tyto, i  když už
jich tady většina není – Milan Měrka, Mira Jou-
ra, Cyril Jedlička, Ivan Holek st., Hloušek Ivan,
Františák, Záhumenský, Zdeňa Motůz a z těch
mladších Jarda Frajt, Slávek Horalík, Laďa Sle-
zák a ostatní.

Jak hodnotíte slavičínský fotbal v  tomto
postcovidovém období?

Kromě tohoto ročníku, kdy nás provázela
řada zranění, je fotbal u nás na vysoké úrovni,
trochu se nám poztrácela mládež a na  tomto 
úseku je třeba hodně zapracovat.

Co byste popřál slavičínskému fotbalu
do dalších let…

Jak už jsem se zmínil, věnovat se mládeži, 
i když vím, že to nebude snadné. A našemu fot-
balu přeji, ať se jim daří, krásnou hru a co nej-
méně zranění.

Děkuji za rozhovor.
Petr Koseček, správce webu FC TVD

Fotbalový oddíl FC TVD Slavičín pořádá
Nábor dětí v pátek 
9. 9. 2022 od 16 hodin 

na fotbalovém hřišti
ve Slavičíně 
Kategorie: Benjamínci (2016
a mladší), Mladší přípravka 
(2014 – 2015), Starší příprav-
ka (2012 – 2013)

Program domácích mistrovských 
utkání FC TVD Slavičín:
sobota 13.8. v 10.00 hodin – dorost
FCTVD Slavičín vs. SK Baťov Otrokovice
sobota 20.8. v 9.30 a v 11.15 hodin – žáci 
FC TVD Slavičín vs. SK Baťov Otrokovice
neděle 21.8. v 10.15 hodin – muži FC TVD 
Slavičín vs. 1. FC Viktorie Přerov
sobota 27.8. v 10.00 hodin –
dorost FC TVD Slavičín vs. FC Slušovice

ost

Mini kemp pro malé fotbalisty
V sobotu 9. července se na hřišti v Nevšo-

vé uskutečnil druhý ročník fotbalového mini-
kempu pro malé fotbalisty i fotbalistky.

Akce se zúčastnili i rodiče, kteří si s dět-
mi zahráli vzájemné utkání, ve kterém děti 
zvítězily 9:8. Následovala bohatá tombola,
turnaj, opékání špekáčků i mini disko. Leta-
dlo, které kroužilo nad hřištěm, poslalo dě-
tem očekávanou nálož bonbonů, které s vel-
kým nadšením sbíraly po celém hřišti. V zá-
věru při noční střelbě na branku se mladí ta-
lenti snažili sestřelit láhev s vodou, umístě-
nou v šibenici brány. Aktivní fotbalisti i fot-
balistky Nevšové přespali na hřišti a po sní-
dani si ještě s  chutí zatrénovali. Organizá-
torům této náročné akce patří poděkování, 
stejně jako sponzorům i městu Slavičín, kte-
ré tuto akci fi nančně podpořilo. 

Výbor TJ Sokol Nevšová
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Městská knihovna Slavičín
Akce pro seniory:

Virtuální Univerzita třetího věku 
(VU3V) v Městské knihovně Slavičín tra-
dičně pokračuje otevřením dalšího stu-
dijního semestru! Pod záštitou Provoz-
ně ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze je pro seniory připrave-
na nabídka výuky, která umožní navštěvo-
vat zájmové vysokoškolské studium přímo
v místě bydliště. Vítáme tedy k zapojení se
do studia jak nové zájemce, tak i absolven-
ty uplynulých semestrů.

Vzdělávání se uskuteční v  období říj-
na – prosince 2022. Studium je určeno
osobám se statutem důchodce, popla-
tek za semestr (6 kurzů) činí 400 Kč. Výu-
ka bude probíhat v sálu knihovny (1. podla-
ží). Veškeré informace ohledně studia zís-
káte přímo v knihovně, případně telefonic-
ky, emailem nebo na www.knihovna.mes-
to-slavicin.cz a www.e-senior.cz.

 Úterý 27. září 
Jak na chytrý telefon a tablet.

Městská knihovna Slavičín ve spoluprá-
ci s neziskovým spolkem Moudrá Sovička 
pořádá vzdělávací seminář, určený pro se-
niory 65 +, kteří mají zájem naučit se správ-
ně ovládat základní nastavení a  služby 
chytrého telefonu a tabletu.

Seminář se koná 27.9. od  8.30 
do 12.30 hodin v Městské knihovně Sla-
vičín v sále v 1. poschodí. Na setkání je 
potřebné si přinést své vlastní zařízení. Se-
minář je určen pro maximálně 15 zájemců
v délce 4 hodiny s přestávkami a s prosto-
rem na individuální dotazy.

Přihlásit předem se můžete na  čísle 
Městské knihovny Slavičín (577 341 481)
nebo emailem - knihovna@mesto-slavi-
cin.cz. 

Od roku 1964 se datuje družba našich kužel-
kářů s kuželkáři z Dubnice nad Váhom.

My pokračujeme v odkazu našich zaklada-
telů kuželkářského sportu ve Slavičíně a dodr-
žujeme nádhernou tradici v  této družbě. Kaž-
dý rok se potkáváme s našimi přáteli z Dubnice 
a sehrajeme přátelské utkání. Ve Slavičíně je to 
už spoustu let vždy ve stejný den 5. července. 

Kuželkářský klub Slavičín Stejně tak tomu bylo i letos. Této tradice a na-
šeho přátelství si velmi vážíme.

Letos jsme doma prohráli o dvě kuželky.
Přijali jsme pozvání na kuželnu do Trenčína

dne 21. srpna 2022 na Laugaricio Cup 2022.
Zde se budeme snažit naši domácí prohru od-
činit. Není pro nás důležité, kdo vyhraje, důleži-
té je, že se setkáváme.

Ing. Rudolf Fojtík, Kuželkářský klub Slavičín

Dne 18. června 2022 se v Divnicích, v parku 
pod zámkem uskutečnil po dvouleté pauze již 
X. ročník Divnické heligonky, na které se sešli 
nejen amatérští heligonkáři z Česka, ale i Slo-
venska. O večerní program se postarala skupi-
na Modas Band. Velké poděkování patří měs-
tu Slavičín, které akci fi nančně podpořilo, Měst-
skému infocentru Slavičín a  poděkování pa-
tří i  paní Marcele Kramářové – Studio VIZÁŽ 
za oblečení pódia do stylu kroje a modrotisku,
osadnímu výboru Divnice, pohostinství Jana, 
panu Slovákovi za vytvoření poutače a dobro-
volníkům z obce.  Radka Vaňková

Desátý ročník 
Divnické heligonky 

Zájezd po stopách románu 
Šikmý kostel na severní Moravu
Koncem srpna se podíváme k proslulému 
kostelu sv. Františka z Alcantary, na zámek
Fryštát, i do Archeoparku Chotěbuz – Podob-
ora. Vhodné pro všechny věkové kategorie, ze-
jména pro seniory.
Bližší informace a přihlášky v Městském info-
centru Slavičín, tel. 577 342 251, 737 751 874,
kultura@mesto-slavicin.cz.

Cestovní agentura „Doktor Sába“ zájezdy 
do  termálních lázní: 13. 8. Lipót „novinka“ 
Maďarsko, 10. 9. Dunajská Streda, 8. 10. 
Mošoň s odjezdem ze Slavičína (zast. Albert 
5.30 h), na další se informujte telefonicky.
Nabízíme i týdenní pobyty Maďarsko. Připo-
jištění vlastní. Objednávky a bližší informa-
ce podá: paní Sábová na  tel. 577 320 092, 
604 276 983, 603 236 413.

Zlínský kraj má na realizaci Programu vý-
měny zdrojů tepla v  nízkopříjmových do-
mácnostech Zlínského kraje téměř půl mi-
liardy korun, kterými je schopen podpořit
cca 3  500 výměn kotlů. Ovšem do  konce
července bylo elektronicky doručeno pou-
ze 841 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 
168 prostřednictvím místních akčních sku-
pin (MAS) a okresních měst. Dejte si pozor
na zprostředkující fi rmy, které do fakturace
dodávky zahrnují zpracování žádosti. Tím-
to způsobem žadatelům berou možnost vy-
užít všechny prostředky na  samotnou vý-
měnu kotle a  doslova se obohacují na  je-
jich úkor.

Zlínský kraj rozhodně doporučuje využít 
MAS či okresní města při zpracování žádos-
tí o poskytnutí dotace. Tato činnost je pro
občany ZDARMA, hradí ji plně Zlínský kraj.
Doporučujeme žadatelům podat žádost
o poskytnutí dotace i přes prodloužení ter-
mínu zákazu používání kotlů 1. a 2. emis-
ní třídy do 31. 8. 2024. Na  realizaci výmě-
ny budou mít žadatelé dva roky od podpi-
su smlouvy, což je doba dostatečně dlou-
há i vzhledem k vytíženosti topenářských fi -
rem a dlouhých dodacích lhůt nových kotlů 
a tepelných čerpadel.

Termín předložení žádostí o  poskytnutí 
dotace je do 31. 8. 2022 do 17 h.

Pro podrobné informace mohou žada-
telé kontaktovat pracovníky jednotlivých
MAS/okresních měst nebo naše pracovníky 
na telefonu 577 043 411,
dále na e-mailu: kotliky@kr-zlinsky.cz.

Sobota 27. 8. 2022
9.00 h pietní akt u hrobu padlých, 
9.30 h návštěva Městského muzea Slavičín 
Více na www.leteckabitvakarpaty.cz

Kotlíkové dotace – vyměňte 
kotel a ušetřete na topení
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Osadní výbor Nevšová zve všechny příznivce lidových tradic na 
druhý ročník letních slavností – Dožínek.
Začíná slavnostním průvodem ve 14.00 za doprovodu dechové muziky 
Blatničanka, která bude koncertovat i v průběhu celého odpoledne včetně 
souboru lidových tanců. Během odpoledne bude možné ochutnat valaš-
skou kyselici a tradiční lidové pečivo. Dále bude možné spatřit historickou 
i současnou zemědělskou techniku.

VYSTOUPENÍ KLAUNA HUBERTA    SOUTĚŽE 
 SKÁKACÍ HRAD    TOMBOLA    BOHATÉ OBČERSTVENÍ

DĚTSKÝ 
DEN 

13/8/2022
OD 14:30

HOD

HŘIŠTĚ NEVŠOVÁ

Tato akce je finančně podpořena městem Slavičín

KLUB ŽEN NEVŠOVÁ
VÁS ZVE NA
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, 
knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín
Půjčovní doba v srpnu: 
pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00, 
čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00

Pondělí 1. 8. – středa 31. 8.
Mexiko

Výstava fotografi í cestovatelů Anny a  To-
máše Nyklových, mapujících dějiny Mexika 
a  jeho starobylých, rozvinutých civilizací –
mayské a aztécké. Výstava je k vidění v gale-
rii knihovny.
Pátek 5. 8. – úterý 30. 8.
Petra Pichová: Zaostřeno na detail 

Výstava fotografi í, tematicky zaměřených 
na říši rostlin a zvířat. Lze ji zhlédnout v galerii 
knihovny v půjčovní době.
Pondělí 1. 8. – 31. 8.
Velká darovací akce aneb knihy, které ještě 
potěší! – V. ročník

Od  uvedeného data budou mít milovníci 
knižních starožitností možnost vybrat si knihy 

ZDARMA k doplnění svých domácích knihov-
niček v libovolném množství. Jedná se o tituly
vyřazené z knižního fondu MěK či dary od čte-
nářů knihovny.

Akce probíhá ve  vestibulu knihovny v  její 
půjčovní době. 
 Úterý 23. 8.
Léčivá síla bubnování 

Terapeutický hudební podvečer s prvky mu-
zikoterapie s Hanou Mojžíškovou. Návštěvníci
si mohou přinést svůj vlastní bubínek.

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.
 Středa 31. 8. 
Umírali za naši svobodu, nezapomínáme! 

Přednáška spisovatele Vlastimila Hely, Jo-
sefa Ščuglíka, vedoucího Městského muzea
Slavičín, a historika Romana Sušila u příleži-
tosti 78. výročí letecké bitvy nad Bílými Kar-
paty.

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.

Připravujeme na září:
 Pátek 2. 9. Čtvero ročních dob – výstava 

Výstava tvorby amatérských fotografů Sla-
vičínska a  vyhodnocení vítězů stejnojmenné
foto soutěže v jednotlivých kategoriích. 

Vernisáž: pátek 2. 9., 18.00 hodin, galerie
knihovny.
 Středa 7. 9. Sirény na cestách.
Talk show s Jitkou Asterovou, Sandrou Pogo-
dovou a Lindou Finkovou. 

18.00 hodin, Sokolovna. Vstupné 100 Kč, 
předprodej v infocentru.
 Středa 14. 9. Návrat žítkovských bohyní 
Vlastimil Hela a ženský sbor Čečera. 
18.00 hodin, Sokolovna. 
Vstup volný.
 Čtvrtek 29. 9. Robert Vano! 
Talk show. 18.00 hodin, Sokolovna. 
Vstupné 100 Kč, předprodej v infocentru.

Akce města plánované na září:
3. 9. Pohádkový les – 
Zámecký park Slavičín
10. 9. Babí léto fest – 
areál pálenice v Hrádku


