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Vážení a milí spoluobčané, dnešní doba je pro 
obce a města časem příležitostí. Nejinak je tomu
u nás ve Slavičíně, kde intenzivně řešíme řadu 
rozvojových projektů, které nás mohou v dalších
měsících i letech provázet. Společným jmenova-
telem těchto projektů je zkratka IROP (Integrova-
ný regionální operační program). A právě v těch-
to měsících jsme svědky doslova žně, která zde
byla naposledy před sedmi lety, kdy ji Slavičín bo-
hužel nevyužil. Město se jí chce účastnit v podo-
bě projektů na nové cyklostezky, chodníky, ob-
last školství, modernizaci počítačového vybave-

ní radnice, dopravní obslužnosti i ekologicky pro-
jektovaná veřejná prostranství. Poslední dvojice
jmenovaných témat byla i předmětem veřejného
projednání, kde vzbudila zaslouženou pozornost.
Díky připomínkám občanů i zastupitelů předsta-
vené projekty dále upravujeme, aby výsledné ře-
šení co nejvíce zhodnotilo Slavičín jako město
moderní a přívětivé svým občanům.

Nicméně Slavičín nežije jen přípravou projek-
tů, ale především společenskými událostmi ty-
pickými pro počátek roku. Mám velkou radost,
že se ve Slavičíně letos odehraje minimálně pět

plesů. I tímto jsme v měřítku regionu příjemnými
rekordmany a všichni, kteří se na organizaci ple-
sů podílejí, mají mé velké uznání.

Poslední kapkou naděje vidím v jisté drobnos-
ti – skoro celý leden nám propršel a v jeho druhé
polovině jsme se opět dočkali také sněhu. Obo-
jí je nesmírně důležité pro celý nadcházející rok.
Příroda potřebuje vláhu a pokud ji dostane, proži-
jeme něco, co si jistě všichni přejeme – normál-
ní, běžný a zdravý rok. Pohodový únor Vám všem
přeje

Tomáš Chmela, váš starosta 
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Plesová sezona ve slavičínské Sokolovně je v plném proudu
Po delším přerušení se vrátilo společenské veselí ve své obvyklé podobě. Po dvou úspěš-

ných plesech v  lednu, Farním a městském, čekají tancechtivé další tři příležitosti. V pátek
3. února zve své příznivce do Sokolovny Pěvecký sbor Cantare na  akci výmluvně nazva-
nou Ples Cantare. K tanci bude po celý večer hrát oblíbená kapela Showband Pavla Březiny
a v průběhu večera sboroví zpěváci jako tradičně překvapí hosty neotřelým pěvecko-herec-
kým vystoupením. Předprodej vstupenek je v městském infocentru.

Dalším v pořadí je Ples ZŠ Vlára, který se uskuteční v sobotu 11. února a který je především
určen rodičům a přátelům této školy, avšak nejen jim. O hudbu se postará zlínská hudební 
skupina Pexeso a eleganci a radost z tance předvedou při polonéze žáci 9. tříd. Vstupenky
(prodej i rezervace) přímo ve škole.

Poslední veselicí tohoto typu je na úplný závěr plesového období Hasičský maškarní ples 
v sobotu 25. února, který bývá tradičně úspěšnou přehlídkou masek různého druhu. K tan-
ci zahrají Kosovci a členové SDH kolem půlnoci s důstojným smutkem sobě vlastním pohřbí 
basu, čímž symbolicky připomenou masopust s následnou postní dobou. Předprodej vstu-
penek probíhá na hasičárně.

Ani děti nepřijdou zkrátka, v neděli 5. února pro ně v Sokolovně připravuje Karneval Základ-
ní škola Slavičín – Malé Pole. O zábavu se postarají Klauni z Balónkova, kteří budou bavit
malé tanečnice a tanečníky po celé odpoledne.

Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín



2

Na radnici se uskutečnilo veřejné projednání 
k proměně nábřeží a zastávky na Lukšíně

Velkým zájmem občanů, kterých přišlo zhru-
ba šedesát, se vyznačovalo veřejné projednání 
dvou projektových záměrů v centru města. To se
konalo 28. prosince 2022 na radnici a šlo o tyto 
projekty: proměna nábřeží před obchodním do-
mem a úpravy okolí zastávky na Lukšíně.

Přítomným se představila architektka z reno-
movaného studia Ellement Ing. arch. Jitka Res-
sová, Ph.D., která návrh nábřeží zpracovala spo-
lu se slavičínskou rodačkou Ing. arch. Leou Kon-
cerovou. Starosta města Mgr.  Tomáš Chme-
la pak osvětlil, že hlavním důvodem tohoto zá-
měru odstartoval havarijní stav lávky vedoucí 
k obchodnímu domu a okolních povrchů. Podle 
něj by nestačilo vše vyřešit pouze výměnou láv-
ky, která navíc má být z nařízení Povodí Moravy
o 20 – 80 centimetrů výš nad vodní hladinou a je
tedy nemožné „napasovat” do omezeného pro-
storu rampu pro bezbariérový přístup. Vše do-
plnil člen Rady města Slavičína Ing. arch. Karel
Humpola informací, že povrchy v okolí obchod-
ního domu jsou na hraně životnosti.  

Zadání města architektonická kancelář splni-
la v souladu se soudobými trendy, které se snaží 
i nejvíce dopravně vytížená místa zklidnit pomo-
cí užších pásů pro automobilovou dopravu a šir-
ších prostorů pro chodce či cyklisty. Jenže prá-
vě míň parkovacích míst bylo občany připomín-
kováno. Starosta Tomáš Chmela tedy přislíbil
zapracovat do studie přidání co nejvyššího po-
čtu parkovacích míst. Tento jeho návrh schválila 
také rada města, která se konala 10. ledna a vý-
sledky veřejného projednání vzala v potaz. 

Na  základě veřejného projednání také rada
města zásadně zúžila záměr zkapacitnění za-
stávky na Lukšíně, proti kterému se nejvíce vy-
mezili vlastníci nejblíže stojících domů. I  tento
prostor je v havarijním stavu (propadající se vo-

zovka, dožívající povrchy, zborcená zídka u Pra-
bosu), přitom v sobě skýtá ohromný potenciál. 
Funkční propojka přímo okolo Prabosu k polikli-
nice by mohla otevřít klidnou pěší a cyklozónu 
směrem z centra města přímo k Pivečkově le-
soparku, a proto i v souladu s názory veřejnosti 
se na této myšlence bude dál pracovat. Přestup-
ní bod pro autobusovou dopravu zde ale v do-
hledné době nejspíše nevznikne. Občané se tak 
budou muset i nadále spokojit s nepřehledným 
prostorem dvojice zastávek „U Radnice 1 a 2“. 

 Mgr. Tomáš Chmela, starosta

A  jak by mohlo nábřeží vypadat? (citace ze 
studie)

Vodní tok má potenciál stát se atraktivním pří-
rodním prvkem v centru města. Dnes je ovšem 
izolovaný širokou komunikací s obousměrným 
parkováním a také betonovými protipovodňový-
mi stěnami. Pěší se pohybují pouze na vyvýše-
ném chodníku podél obchodního parteru. Pro-
storu nábřeží dominují plochy pro automobilo-
vou dopravu.  
Návrh si klade za cíl následující: 
redukovat plochy určené pro dopravu ve pro-
spěch ploch pro pěší  
posílit propojení Horního náměstí a předpro-
storu radnice  
vytvořit atraktivní pobytovou plochu u vodní-
ho toku 
odstranit bariéru mezi vodním tokem a měs-
tem  
umožnit přístup k vodnímu toku 
redukovat zpevněné plochy, pracovat se za-
sakováním 

Otázka lávky přes Říku u infocentra a COOPu
Oba břehy Říky jsou v  současnosti propoje-

ny lávkou pro pěší, kterou bude nutné kvůli tech-
nickému stavu v  blízké budoucnosti nahradit. 
Je totiž zhotovena ze smrkových nosníků, což
se konstrukčně neosvědčilo. Velkou nevýhodou
stávající lávky je, že na ni musí občané nastupo-
vat po schodech nebo dlouhými rampami. Cesta
od radnice k obchodnímu domu se tak stává do-
slova kličkováním. S kočárkem se počet otáče-
ní ještě zvyšuje. Navíc musíme nejprve na lávku 
vystoupit, pak zase sestoupit z lávky dolů a v zá-
věru opět stoupáme po schodišti nebo s kočár-
kem velkou oklikou zpět k obchodnímu domu.
V návrhu dochází k posunu lávky tak, aby spojo-
vala vchody dvou významných budov – radnice
a obchodního domu (myšleno COOP). Se svou
navrženou šířkou 7 m se stává přirozeným po-
kračováním předprostoru radnice. Zvednutím
terénu na pravém břehu Říky se alespoň na jed-
né straně eliminuje bariéra nástupního schodiš-
tě na lávku, která navazuje na zvýšenou úroveň
komunikace. Z důvodu odstranění bariéry proti-
povodňových stěn byla zvednuta úroveň stáva-
jící silnice komunikace nad hranici stoleté vody.
Hrana komunikace tak zároveň plní funkci pro-
tipovodňové stěny. Tímto se také zmenší rozdíl 
výšek mezi chodníkem podél budovy obchod-
ního domu a silnicí. Namísto dvou oddělených 
ulic vznikne sdílený prostor pro celou škálu ak-
tivit a uživatelů. 

Využito textu ze studie 
Ing. arch. Jitky Ressové (redakčně upraveno)

Návrh postupu přípravy projektů plynoucí z ve-
řejného projednání 28. 12. 2022 a  z  jednání 
Rady města Slavičín 10. 1. 2023

Rada města dne 10. ledna vyhodnotila závě-
ry z  veřejného projednání, které proběhlo dne
28. prosince s  tím, že u projektu nábřeží bude
ve studii dopracována analýza změn v organiza-
ci dopravy, která bude obsahovat prostor Horní-
ho náměstí a z opačné strany po ul. Hrnčířská.
Dále budou rozpracovány dvě varianty prostoro-
vého řešení parkování o vyšší kapacitě.

U revitalizace Lukšína rada města odložila pří-
pravu projektové dokumentace zastávkového
tělesa na ul. Luhačovská s tím, že dále se bude
projekčně připravovat propojení ul. Luhačovská
s nábřežím u polikliniky, vybudování nových par-
kovacích míst u zastávky Lukšín, obnova zastáv-
ky Lukšín v příznivější poloze a fi xace sesuvných 
procesů na vozovce ul. K Parku včetně její ob-
novy.

S koncem roku 2022 ukončila dlouholetou lé-
kařskou praxi MUDr.  Svatava Ševčíková. Jmé-
nem vedení města děkujeme paní doktorce 
za  její péči o naše nejmenší a přejeme do dal-
ších let hlavně hodně zdraví.

Od ledna se na nás obracíte s prosbou o po-
moc při hledání lékařské péče pro Vaše děti. 
V  první řadě je nutné říct, že zajistit dostup-
nost zdravotních služeb je stanovena naříze-
ním vlády o místní a  časové dostupnosti zdra-
votních služeb. V případě praktických lékařů pro
děti a dorost stanoví nařízení dojezdovou dobu 
na maximálně 35 minut. Stát přehodil odpověd-

Děkujeme paní doktorce Ševčíkové a hledáme za ni náhradu
nost na zajištění dostatečného přístupu obyva-
tel k primární zdravotnické péči na zdravotní po-
jišťovny.

Pokud pojištěnec nemůže sehnat lékaře, měl 
by se obrátit na zdravotní pojišťovnu, která je po-
vinna mu předat seznam smluvních poskytova-
telů zdravotních služeb v okolí jeho bydliště, kte-
ří přijímají nové pacienty. Pokud jej nikdo z uve-
dených poskytovatelů nepřijme do péče, měl by 
se znovu obrátit na zdravotní pojišťovnu, jež mu 
zajistí konkrétního poskytovatele, který jej při-
jme. Stávající praxe jsou přeplněné a mladí léka-
ři nejsou. Bohužel nedostatek praktických a dět-

ských lékařů lze řešit pouze systémovým řeše-
ním. 

Ať už se obrátíme na krajský úřad nebo na po-
jišťovnu, všude se dočkáme pokrčení ramen
a bezmocných gest. Přesto to nevzdáváme. Po-
žádali jsme krajský úřad o vyhlášení výběrového 
řízení na uvolněné místo praktického lékaře pro 
dětí a dorost. Musíme přistoupit k rekonstrukci
stávajících prostor polikliniky tak, aby odpovída-
ly dnešním standardům a my jsme je mohli na-
bídnout k provozu lékařské praxe.  

Děkujeme a velmi si vážíme všech lékařů, ses-
ter a  zdravotníků, kteří zajišťují lékařskou péči
pro naše občany.

Monika Hubíková, místostarostka
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Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se uskuteční ve středu 22. února 
2023, začátek je v 16.30 hodin. Přímý přenos můžete sledovat živě, odkaz na stream nalezne-
te v Aktualitách na webových stránkách města Slavičín.

Nejen místní hudební fanoušky, ale také ty
z okolí přilákal do Sokolovny koncert k zaháje-
ní letošního roku. V pátek 6. ledna mohli zhléd-
nout slavnostní program, o  který se postaral 

zpěvák Martin Chodúr se svou kapelou Mach. 
Se symbolickým přípitkem a krátkou zdravicí 
předstoupil před diváky starosta města Tomáš 
Chmela a poté již patřilo pódium hudebníkům. 

Přivítání nového roku s Martinem Chodúrem V programu zazněly známé české i světové
písně z  repertoáru nejvýznamnějších interpre-
tů 20. století. Nechyběly slavné rock’n’rollové či
jazzové vánoční písně, ani notoricky známé po-
pové hity, mj. White Christmas, All I Want For
Christmas Is You či Tichá noc. Došlo i na jednu 
píseň z autorské dílny Martina Chodúra nazva-
nou Síla mít rád. Všechny skladby se vyznačo-
valy výraznou melodičností a důrazem na sólo-
vý pěvecký part. Příjemným průvodním slovem 
se Martin Chodúr představil i jako milý a ducha-
plný moderátor.

Na samý závěr po nadšených ovacích vesto-
je se Martin Chodúr ochotně věnoval svým fa-
nouškům při autogramiádě a nezbytném foto-
grafování.

Doufejme, že v nás v  tomto roce čekají jen
samé takto příjemné zážitky. 

Jitka Pfeiferová, 
Městské infocentrum Slavičín

Stalo se již tradicí, že první sobota v lednu je 
zasvěcena Tříkrálové sbírce.

Letos 7. ledna se ve Slavičíně a okolních ob-
cích vydali koledníci do ulic, aby předali všem 
obyvatelům radostné poselství Vánoc, potěšili 
je svým zpěvem a přáním všeho dobrého v no-
vém roce. Ve  farnostech Slavičín, Újezd, Vla-
chovice, Štítná nad Vláří koledovalo celkem 
70 skupinek – 70 dospělých a 216 koledníků.

Díky slunečnému počasí, které přispě-
lo k nadšení koledníků, díky vstřícnému přijetí 
v domácnostech a díky Vaší štědrosti se poda-
řilo vykoledovat vysokou částku, která je zatím 
historicky nejvyšší.

Celkový výtěžek v uvedených farnostech či-
nil 748  023 korun. Část výtěžku bude využi-
ta na přímou pomoc rodinám a  lidem v nouzi 
a podporu charitního díla Charity Slavičín (vý-
stavba Zázemí pro ambulantní služby Charity 
Slavičín – Divnice).

Všem dárcům, kteří svým fi nančním darem 
přispěli do pokladniček, patří velké díky. Chari-
ta Slavičín chce touto cestou poděkovat všem, 
kteří se nějakým způsobem podíleli na přípra-
vě a realizaci Tříkrálové sbírky 2023. Děkujeme 
především koledníkům a jejich vedoucím za je-
jich ochotu jít koledovat a snahu udělat něco
pro druhé. 

Děkujeme Vám, že pomáháte s námi.
Charita Slavičín

Tříkrálová sbírka 2023 
- poděkování

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 – VÝSLEDKY

Vybráno v obci nebo její části Rok 2022 Rok 2023

Slavičín město 166 007 Kč 172 853 Kč

Divnice 11 495 Kč 13 546 Kč

Hrádek 30 778 Kč 35 630 Kč

Nevšová 22 705 Kč 25 455 Kč

Bohuslavice 16 560 Kč 16 995 Kč

Lipová 20 020 Kč 23 045 Kč

Petrůvka 17 438 Kč 15 885 Kč

Rudimov 10 308 Kč 17 160 Kč

Štítná nad Vláří – Popov 68 478 Kč 116 472 Kč

Rokytnice 10 440 Kč 18 085 Kč

Jestřabí 11 562 Kč 14 666 Kč

Újezd 33 733 Kč 45 994 Kč

Slopné 39 715 Kč 42 676 Kč

Vysoké Pole 23 940 Kč 38 169 Kč

Drnovice 17 095 Kč 20 500 Kč

Loučka 23 054 Kč 23 379 Kč

Vlachovice 49 203 Kč 61 454 Kč

Vrbětice 20 754 Kč 20 347 Kč

Haluzice 2 550 Kč 4 260 Kč

Vlachova Lhota 11 393 Kč 13 040 Kč

Křekov 8 598 Kč 8 412 Kč

Celková částka 615 826 Kč 748 023 Kč
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V našem novém re-use centru („znovu vyu-
žij“) s příhodným názvem Cirkula můžete bez-
platně odevzdat použité funkční předměty
z  Vaší domácnosti, které byste jinak vyhodi-
li. Znovupoužívání má pro tzv. životní prostře-
dí, cirkulární ekonomiku nebo jakoukoliv jinou
aktivitu, která má vést ke snížení množství od-
padů a mrhání materiály, ten nejzásadnější vý-
znam. Jenomže v době, kdy naši existenci pro-
vází nadprodukce úplně všeho, je znovupou-
žití vlastně komplikovaná činnost. Využitím
re-use centra můžete věci snadno darovat,
a věci tak mohou posloužit někomu jinému. Da-
rovat nepotřebné věci do re-use centra mohou
všichni občané města Slavičína a jeho místních
částí. Důležité je, že nemusíte měnit, tedy od-
nést si něco za Vaše věci. Takto darované věci
si ale může odnést kdokoliv (nejen občan měs-

Na území města Slavičína jsou rozmístě-
ny kontejnery na tříděný odpad – papír, plast,
sklo – bílé x barevné, textil, drobné elektrospo-
třebiče a kov. Některá kontejnerová hnízda jsou
však dlouhodobě „přeplněná“ a mohou se jevit
jako nedostačující. Proto provádíme pravidelný
monitoring těchto kontejnerových míst. Na zá-
kladě vyhodnocení tohoto monitoringu a v zá-
vislosti na dalších faktorech dochází v součas-
né době v ulici Luhačovská, směr ulice Pod Vrš-
kem k rozšíření kontejnerového hnízda a k při-
dáním kontejnerů na papír, plast a sklo. Ne vždy
je ale přeplněnost těchto kontejnerů z důvodu
jejich nedostačujícího množství. Více než u po-
loviny kontejnerových hnízd se přeplněnost vy-
značuje špatným tříděním, tzn. že v nádobách
na tříděný odpad se nachází směsný nebo ob-
jemný odpad! U papíru pak rozhoduje způsob
jeho uložení do kontejneru. Krabice a obaly je
nutné sešlápnout nebo rozřezat tak, aby v kon-
tejneru zabraly co nejméně místa. Větší krabice
např. od nových spotřebičů je pak žádoucí od-
vézt přímo na sběrný dvůr, určitě není dobrým

Provoz nového re-use centra „Cirkula“
ta Slavičína a  jeho místních čás-
tí). Jistě pochopíte, že není kapa-
citně možné přijímat věci od  ob-
čanů okolních obcí. Předávaná věc 
musí být plně funkční, tedy kom-
pletní. Nejsou zde přijímány neo-
pravitelné, nebezpečné či hygie-
nicky nevhodné předměty. Ode-
vzdat zde můžete nábytek, oděvy
a  textil, kuchyňské vybavení, kni-
hy, hračky, sportovní vybavení, ná-

řadí atd. Stavební materiál lze odevzdat pouze
po předchozí domluvě s odpovědným pracov-
níkem. O přijetí nebo nepřijetí dané věci rozhod-
ne odpovědná osoba, která může žádat proká-
zání totožnosti. Upozorňujeme, že na zařazení 
věci do  re-use centra není právní nárok. Před-
měty jsou do re-use centra přibírány bezplatně. 
Samotný odběr podléhá zpoplatnění za  sym-
bolickou částku, je jen na Vás, kolik jste ochotni
za danou věc „zaplatit“. Veškerý výtěžek je vě-
nován slavičínské nemocnici. Nevyhazujte věci,
použijte je znova, darujte je!

Re-use centrum se nachází v  areálu sběr-
ného dvora Malé Pole a je otevřeno každé úte-
rý a čtvrtek v době od 12–16 hodin. V sobotu
v době od 8–12 hodin je možný pouze příjem.
Těšíme se na Vás!

Odbor ŽPSM

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + kk
Město Slavičín nabízí do pronájmu jedno-

pokojový byt č. 41 ve 4. nadzemním podlaží 
domu čp. 831, na ulici K Nábřeží v katastrál-
ním území Slavičín
byt sestává z  jednoho pokoje, předsíně, 
koupelny s WC, sklepní kóje a balkonu
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklení kóje a balkonu je 38,90 m2

výše měsíčního nájemného činí 3 668 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 maximálně na 5 let

Podrobnější informace jsou uvede-
ny na  úřední desce města Slavičín nebo 
webových stránkách města Slavičín – 
www.mesto-slavicin.cz a  společnosti BTH 
Slavičín – www.bth-slavicin.cz. 

Písemné žádosti budou přijímány do 16. 
února 2023 osobně nebo poštou na adresu:

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

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + kk
Město Slavičín nabízí do pronájmu jedno-

pokojový byt č. 32 ve 3. nadzemním podlaží 
domu čp. 834, na ulici Středová v katastrál-
ním území Slavičín
byt sestává z  jednoho pokoje, předsíně, 
koupelny s WC, sklepní kóje a balkonu
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklení kóje a balkonu je 35,35 m2

výše měsíčního nájemného činí 3 260 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 maximálně na 5 let

Podrobnější informace jsou uvede-
ny na  úřední desce města Slavičín nebo 
webových stránkách města Slavičín – 
www.mesto-slavicin.cz a  společnosti BTH 
Slavičín – www.bth-slavicin.cz. 

Písemné žádosti budou přijímány do 16. 
února 2023 osobně nebo poštou na adresu:

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

Výběrová řízení 
na pronájem bytů

Město Slavičín nabízí do pronájmu nebyto-
vý prostor o celkové výměře 294 m2 umístěný
v  I. nadzemním podlaží budovy čp. 390, ulice
K Hájenkám, Slavičín. 
Podmínky pronájmu:
 doba pronájmu na dobu neurčitou
 výše nájemného:

prodejní plochy 525 Kč/m2/rok
ostatní plochy 430 Kč/m2/rok
U plátců DPH bude k nájemnému připočítá-

na její zákonná výše.
Podrobnější informace je možno získat v síd-

le společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o., Mlado-
tické nábřeží 849, Slavičín, tel. 577 341 041.

Volný nebytový prostor 
na sídlišti Vlára – 
bývalá prodejna potravin

 papír (modré pytle) 1. 2.
 plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny 
(oranž. pytle) 14. 2.

Svoz tříděného odpadu

Přidáváme kontejnery na tříděný odpad
řešením je nechat vedle kontejneru. Často se
vlivem počasí znehodnotí a nakonec skončí ve 
směšném odpadu na skládce! Pokud se odpad 
správně nevytřídí už při svém vzniku, tak jeho
recyklace není možná. Neodkládejte, prosím,
odpady mimo místa a nádoby k tomu určené.

Odbor ŽPSM
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V Luhačovicích se 18. ledna konal Hejtman-
ský den. Představitelé Zlínského kraje v  čele 
s  hejtmanem Radimem Holišem diskutovali 
se zástupci samospráv z Luhačovicka v tam-
ním Kulturním a kongresovém centru Elektra. 
Po předchozích jednáních v Rožnově pod Rad-
hoštěm a Dolním Němčí šlo v pořadí o třetí se-
tkání krajských radních se starosty obcí spada-
jících pod jednotlivá území třinácti obcí s rozší-
řenou působností (ORP).

„Tato platforma nám umožňuje blíže se se-
známit s  problémy jednotlivých obcí a  sta-
rostům pak dává možnost otevřít s  vedením
kraje debatu na  konkrétní téma, které je pro
ně zásadní. Hejtmanství má být partnerem
pro obce a města v území, a proto tato setká-
ní organizujeme. Další výjezdní zasedání je na-
plánováno do Bystřice pod Hostýnem a Uher-
ského Hradiště,“ upřesnil hejtman Radim Ho-“
liš. 

Dopolední jednání odstartovala debata 
o odpadovém hospodářství. Hovořilo se také
o  energetice, územním plánování, dotacích, 
podpoře cykloturistiky či rozvoji veřejné dopra-
vy a sociální oblasti.

„Kolegům starostům jsme s paní místosta-
rostkou představili naši Cirkulu, která je hod-
ně zajímala. Těší nás, že už slýchají i od svých
občanů poptávku po podobném projektu,“ po-“

Na Hejtmanský den do Luhačovic přijeli všichni starostové z okolí

dotkl starosta města Tomáš Chmela.
V  odpolední části se pak krajští radní se-

tkali v Hotelu Alexandria s podnikateli z Luha-
čovicka. „Rezonovalo téma, které doléhá na 
všechny, a to chybějící personál. Bavili jsme se 
také o napojení kraje na dálnici a dostupnost 

letiště. Diskusi se nevyhnuly ani drahé energie,
které podnikatele dostávají na pokraj rentabili-
ty. Jsem rád za všechny podněty. Budeme je
řešit a  témata, která spadají do kompetence
vlády, budeme přenášet na centrální úroveň,“
uzavřel hejtman.  (tz ZK)

Energetická situace, se kterou se potýká 
celá Evropa, bohužel dopadá i na nás a vede
k nutnému zvýšení ceny tepla ve Slavičíně. Dů-
vodem je to, že ceny zemního plynu a elektři-
ny dosáhly v  loňském roce historických ma-
xim, které byly o  stovky procent vyšší. Přes-
tože ceny začaly od  září loňského roku kle-
sat, tak zdaleka nedosahují hodnot, které byly 
na začátku roku 2022. Nárůst cen těchto ko-
modit měl pak za následek i zvýšení cen dřev-
ní hmoty – štěpky.

Společnost BTH Slavičín provozuje v našem
městě 34 kotelen, které využívají jako palivo 
zmíněný zemní plyn. Pouze na kotelně – tep-
lárně K3 na sídlišti Malé Pole, která zásobuje

Cena tepla ve Slavičíně roste kvůli zvýšení nákladů
tepelnou energií obě naše sídliště, pak dřev-
ní štěpku. Vliv na cenu tepelné energie z  jed-
notlivých kotelen má především použité palivo 
a  také účinnost spalování jednotlivých tepel-
ných zdrojů.

Ceny tepelné energie pro rok 2023 již zmíně-
ný nárůst nákladů za zemní plyn, dřevní štěp-
ku i elektrickou energii zahrnují, a proto i cena 
tepla na rok 2023 je vyšší, než tomu bylo dopo-
sud. S touto nepříjemnou realitou se však musí 
vyrovnat většina obyvatel naší země. 

Proto hodláme v  letošním roce na  teplárně 
K3 instalovat fotovoltaickou elektrárnu a  tak-
též připravujeme projekt na napojení 6 penzio-
nů v Hrádku na tuto teplárnu. Dále v součinnos-

ti s městem Slavičín se snažíme tam, kde není 
možné využít k vytápění dřevní hmotu, insta-
lovat tepelná čerpadla. V  loňském roce jsme
provedli instalaci tepelných čerpadel na polikli-
nice, hasičské zbrojnici, penzionu ve Slavičíně
a domu s chráněnými byty v Nevšové. V tom-
to trendu bychom rádi ve spolupráci s městem
Slavičín pokračovali i nadále. 

Vzhledem k  vysokým cenám energií by se
měli nejen výrobci a  dodavatelé, ale i  všich-
ni odběratelé zaměřit na  možné úspory. Je
spousta tipů, co může udělat každý z nás, jistě
některé znáte, přesto bychom vás chtěli upo-
zornit na webové stránky www.energiezame-
ne.cz, kde naleznete zajímavé informace.

Ing. Oldřich Kozáček, jednatel BTH Slavičín

Vážená paní Garajová, před více než 30 lety, 
psal se rok 1991, jste na našem sídlišti Vlá-
ra rozjela prodej potravin, kde jste nám nabíd-
la bohatý sortiment nejen potravin, ale masa, 
uzeniny, ovoce, zeleniny, drogistické zboží, 
takřka vše, co je potřeba v domácnosti, jehož
dostupnost byla k nezaplacení pro obyvatele 
sídliště, přespolní i z dalekého okolí a zvláš-
tě pak seniory. Z důvodů zdražení energií, fi -
nanční krize a poklesu zákazníků byl prodej 
po tak dlouhé době ukončen.

Vaše ochota, vstřícnost, laskavost, obě-
tavost pro zákazníka byla takřka bezmezná. 
Jak se zajištěním zboží, které se nedalo se-
hnat, tak s pomocí vlastní rodiny jste nám do-

kázala nabídnout různé produkty, což není sa-
mozřejmostí (např. výroba škvarků), obrovské
nasazení v období jakýchkoliv svátků (zajiště-
ní cukroví, sezónní zeleniny, prodej kaprů, ne-
dělní prodej), a tak dál a dál, a to vše jen a jen
pro naši spokojenost.

Proto Vám chci jménem svým a  občanů
našeho sídliště, kteří to zrovna tak cítí, vyjá-
dřit velké poděkování a popřát Vám co nejvíc
zdraví, jak jen to jde.

A  doufat, že se najde někdo takový, jako
jste právě Vy, protože v dnešní době oběta-
vost, srdečnost, pracovitost a  velká lidskost
už není samozřejmostí.

Ještě jednou velké díky!
Dana Saňáková

Poděkování Poděkování sponzorům
Pořadatelé Farního plesu ve Slavičíně sr-

dečně děkují všem sponzorům a  dárcům 
za  jejich štědré dary do  plesové tomboly. 
Výtěžek plesu bude sloužit slavičínské far-
nosti na činnosti a akce farnosti, které se tý-
kají převážně dětí.

Velké poděkování patří také všem účast-
níkům plesu za to, že vytvořili příjemnou at-
mosféru a skvělou zábavu.

V  neposlední řadě díky směřují také 
ochotným dobrovolníkům, kteří svou ne-
zištnou službou přispěli ke zdárnému prů-
běhu plesu.
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Závěrečná tanečních 
Taneční parket slavičínské Sokolovny patřil 

12. ledna žákům 9. tříd ZŠ Slavičín-Vlára. Slav-
nostní Závěrečná ukončila 21. ročník jejich ta-
nečního kurzu, který tradičně vedla paní učitel-
ka Ing. Milena Novotná.

Přípravě na Závěrečnou věnovalo 46 našich 
deváťáků hodně času. Mikiny a džíny šly tento-
krát stranou a nahradily je dívčí sváteční šaty a 
elegantní pánské obleky. Pro jejich rodiče, pra-
rodiče i učitele to byla opravdu krásná podíva-
ná. 

Během programu naši žáci hrdě ukázali, co 
všechno se naučili. Předvedli tance standard-
ní, latinskoamerické, country i českou mazur-
ku. Jejich taneční umění hodnotila porota, která 
měla při výběru pěti nejlepších párů velmi těž-
ké rozhodování. Také přítomní diváci měli mož-

nost vybrat nejsympatičtější pár. Všichni taneč-
níci si zasloužili upřímný obdiv. Výborně se ba-
vili nejen oni, ale i přítomní hosté, což ještě více
podpořilo příjemnou atmosféru celého večera. 

Manželům Novotným patří za vedení letošní-
ho tanečního kurzu velké poděkování 

Mgr. Jana Pinďáková

Benefi ční koncert pro Štěpána
Ve čtvrtek 22. prosince 2022 se v naší škole

uskutečnily dva benefi ční koncerty. Pásmo vá-
nočních písní nacvičili a předvedli jak žáci z 1.
stupně, tak starší žáci z 5. – 9. tříd – členové
školního pěveckého souboru Darebáček. Byli
jsme moc rádi, že se koncertu zúčastnil online
také náš žák Štěpán Glacner. Právě jemu byl le-
tošní benefi ční koncert věnován. 

V průběhu prosince probíhala ve škole dob-
rovolná sbírka od žáků a zaměstnanců školy.

Podařilo se shromáždit neuvěřitelných 76 300
korun. Certifi kát s  touto fi nanční částkou si 
osobně a s velkým poděkováním převzali rodi-
če Štěpána.

Děkujeme všem ochotným dárcům – žá-
kům, rodičům a  zaměstnancům školy za  pří-
spěvky do fi nanční sbírky.

PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy

Srdečně Vás zveme na 

PLES ZŠ VLÁRA
sobota 11. února 2023, 20.00 hod,

sál Sokolovny Slavičín
Hudba: PEXESO

Polonéza žáků 9. tříd
Předprodej vstupenek a rezervace míst 
na tel.: 577 341 304 nebo 604 217 977,

vstupné: 150 Kč

ZŠ Slavičín-Vlára

Zážitkový kurz podnikavosti a kreativity 
Tým lektorů Technologického inovačního 

centra Zlín pokračuje v  letošním roce realiza-
cí Zážitkového kurzu kreativity a podnikavosti, 
do kterého se zapojila i naše škola.

Zážitkový kurz se zaměřuje zejména na hle-
dání myšlenky „co a proč mohu ve svém oko-
lí podniknout, být aktivní, iniciativní a  násled-
ně být schopen tuto myšlenku uchopit a rozvi-
nout“. Studenti si mohou vyzkoušet roli podni-
katele, roli zaměstnavatele i zaměstnance for-

 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Přípravné kurzy k Jednotné 
přijímací zkoušce 
Od ledna 2023 nabízí naše škola pro žáky
9. a  5. ročníků zdarma přípravné kurzy 
k  Jednotné přijímací zkoušce. Kurzy pro-
bíhají v  budově  gymnázia každou středu 
od 14.30 hodin.
Zájemci se mohou přihlásit na  e-mail: 
lpavelkova@gjpsosslavicin.cz nebo na tele-
fon 739 641 829.
Veškeré aktivity školy lze sledovat také 
na www.gjpsosslavicin.cz, facebooku a  in-
stagramu školy: @gjpsos   

Připomenutí
Uzávěrka přihlášek ke  studiu je do 
1. 3. 2023, zákonný zástupce odešle při-
hlášku potvrzenou příslušnou ZŠ na  adre-
su Gymnázium a SOŠ Slavičín, Školní 822,
763  21 Slavičín. Přihlášku je možné ode-
vzdat do  uvedeného data také osobně 
v kanceláři školy.
Tiskopis a  další informace k  přijímacím
zkouškám se nacházejí na  stránkách ško-
ly www. gjpsosslavicin.cz, v sekci pro ucha-
zeče.

mou hry, která simuluje tržní pro-
středí ve  třídě. Zážitkový kurz kre-
ativity a podnikavosti pro SŠ je re-
alizován ve  spolupráci se Zlín-
ským krajem v  rámci projektu Im-
plementace Krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání pro úze-
mí Zlínského kraje II, registrač-
ní číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/
0.0/19_078/0018903. 
Učeň instalatér 2023

Dne 10. ledna 2023 se žáci učeb-
ního oboru Instalatér zúčastnili
krajského kola soutěže odborných
dovedností „Učeň instalatér 2023‘‘.
Naši školu reprezentovali žáci tře-
tího ročníku Rudolf Horáček a Petr

Masař pod vedením učitele OV Mgr.  Milana
Masaře. Soutěž se konala na SŠ Polytechnic-
ké v Brně a jsme rádi, že žáci v těžké konkuren-
ci obsadili 4. místo. Blahopřejeme a děkujeme
všem za úspěšnou reprezentaci školy i nároč-
nou přípravu na soutěž. 

Srdečně zveme na další Den otevřených 
dveří dne 22. 2. 2023 v době od 8.00 – 17.00 
hod., kde obdrží žáci a jejich rodiče podrob-
nější informace o studiu na škole.
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Rybářské závody
Děti zájmového kroužku Rybáři se 28. pro-

since 2022 zúčastnily tradiční rybářské sou-
těže v Brumově-Bylnici, kterou suverénně pře-
válcovaly svými vědomostmi a vyhrály všech-
ny ceny. Dětem moc gratulujeme a  přejeme,
ať je rybářství stále baví a budeme držet pěsti
ke zkouškám. Velké poděkování za úspěch ale
patří vedoucímu Mirkovi Milkovi, bez jeho pře-
dávání zkušeností, trpělivosti a kamarádského
přístupu k dětem by to nebylo.
Karneval na ledě

V  sobotu 7. ledna 2023 jsme ve  spoluprá-
ci s  městem Slavičín uspořádali akci Karne-
val na  ledě. Tato akce je u  dětí velmi oblíbe-
ná. Po  ledové ploše se proháněly spousty po-
hádkových postaviček, zvířátka, piráti, princové

a princezny, ale také čerti…
Karneval zahájily tři malé krasobruslařky ze 

Slavičína, které navštěvují Krasobruslařský od-
díl Brumov-Bylnice. Děvčátka zajela krásné vol-
né jízdy a sklidila velký potlesk.

Karneval ale nebyl jen o bruslení. Při repro-
dukované hudbě byl pro děti připraven ani-
mační program v podání kamaráda „Žluťáka“. 
Pak následovala spousta her a soutěží, po  je-
jichž absolvování na každého vždy čekala něja-
ká sladká odměna. Ať už se jednalo třeba o sla-
lom mezi kužely, hod talířem na cíl nebo střílení 
puků hokejkou do branky, vždy se u soutěžního 
místa vytvořila velká fronta dětí, které se chtě-
ly zúčastnit. Na každého se ale dostalo a dárky
vystačily pro všechny.

Ještě před závěrem karnevalového veselí do-
šlo na odměny. Za snahu a účast čekala odmě-
na ve formě balíčku na všechny přítomné děti,
takže každý si domů odnášel nějaký ten dáre-
ček.

S průběhem karnevalu byli spokojeni nejen 
bruslaři v maskách, ale i pořadatelé. Ti si po-
chvalovali zejména to, že se vydařilo počasí, 
a dokonce nám vykouklo i  sluníčko, což bylo 
pro všechny příjemné.

Co nás čeká?
 Leden je také měsícem, kdy vrcholí přípravy 
na  letní činnosti 2023. Kromě připravovaných
příměstských táborů na celé dva prázdninové
měsíce vám již nyní můžeme prozradit termín
pobytového tábora, 1. 7. – 8. 7. 2023 Retaso,
Horní Bečva.
 Pátek 3. února patří pololetním prázdninám.
Děti si s námi zajedou do kina do Valašských 
Klobouk, bližší informace naleznete v letáčcích.
 Jarní prázdniny letos proběhnou v  termínu 
13. – 17. února 2023. To, že budou „šťavnaté“,
to jistě už všechny děti znají. Prozradíme jen
některé z nabízených aktivit: sportování v hale
ve Slavičíně, kino, Funpark Žirafa – Ostrava, Vr-
tule – svět her a poznání, Valašské Meziříčí.

Na všechny naše nabízené aktivity naleznete
online přihlášky na webových stránkách DDM
Slavičín.

Letos opět pro vás máme i nabídku – vyu-
žít možnosti „náskoku“ do zájmových kroužků
od pololetí, jedná se o kroužky: Florbal, Hasiči,
Keramika II, Kuželky I, Modelář I, II, Letecký mo-
delář, Minivolejbal, Turistika a zvířátka, Moderní 
tance I, Aerobik II, Flétnička.

Bližší informace o  kroužcích, dostanete
v DDM.  

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Zprávičky z Domečku pro děti

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-
mocí různých kreativních technik.
Každé úterý v  16:00 hodin v  Horáko-
vě vile – první podlaží, informace na  tel.
777 913 782 a na facebooku: Dílna inspira-
ce Slavičín
Plán aktivit na únor: Drátkování

Dne 6. ledna 2023 proběhla v Městském in-
formačním centru Slavičín vernisáž výtvarné
výstavy mladých hasičů XV. okrsku. Téma vý-
tvarné soutěže bylo: Hasič hrdina, Požární sport 
očima dětí a Požár České Švýcarsko. Celkem 
bylo hodnoceno 70 obrázků dětí podle katego-
rií: Přípravka (3–5 let), Mladší žáci (6–11 let), 
Starší žáci (12–15 let). Celkem se zapojilo pět 
sborů dobrovolných hasičů, a  to Slavičín, Hrá-
dek, Nevšová, Rudimov a Petrůvka. Ještě před 
samotným vyhlášením vítězů výtvarné soutěže 
byli oceněni vedoucí za obětavou práci s dětmi. 
Každý obrázek má své kouzlo a krásu, a pro-
to nebylo jednoduché vybrat vítěze. O vítězích 
rozhodla odborná komise následovně: v kate-
gorii Přípravka se na 3. místě umístil Stanislav 
Kotásek SDH Slavičín, na 2. místě se umístil Mi-
chal Raška SDH Petrůvka a na prvním místě se 
umístil Viliam Marák SDH Petrůvka.  V katego-
rii Mladší žáci obsadil 3. místo Vojtěch Mlíčko 

Výstava výtvarných prací mladých hasičů

SDH Petrůvka, 2. místo obsadila Tereza Pláško-
vá SDH Rudimov a 1. místo obsadila Elena Ku-
bicová SDH Nevšová. V poslední kategorii Star-
ší žáci získal 3. místo Adam Pika SDH Rudimov,
2. místo získala Nikol Satinová SDH Nevšová
a 1. místo získala Kateřina Plášková SDH Ru-
dimov. Výhercům moc gratulujeme a všem dě-
tem děkujeme za účast.

Děkujeme všem účastníkům, vedoucím
a pomocníkům. Také děkujeme Městskému in-
focentru Slavičín za  uskutečnění výtvarné vý-
stavy. 

Sponzoři výtvarné soutěže jsou: NTS Pro-
metal Machining, s.r.o, Cukrárna Dorty Slavičín,
Gravírování a výřezy, město Slavičín, obec Pet-
růvka, OV Nevšová, obec Rudimov, OV Hrádek,
XV. okrsek – pan Jiří Koller, Towellin družstvo
– laserové popisování 

Vedoucí mládeže XV. okrsku
Kamila Remešová

Činnost MS Jamné 
s podporou města 

Stejně jako každý rok Myslivecký spolek 
Jamné Slavičín prováděl mysliveckou čin-
nost na  honebních pozemcích Slavičína
a Divnic. 

Naším posláním je především péče o vol-
ně žijící zvěř např. formou zpestřování po-
travní nabídky obhospodařováním mysli-
veckých políček s  různorodými směskami 
osiv, ochraňování srnčat pomocí roznášení 
pachových ohradníků na louky před senose-
čí, ozdravování zvěře antiparazitárními pří-
pravky a také údržba a budování myslivec-
kých zařízení pro přikrmování v zimním ob-
dobí. 

Tyto aktivity jsme fi nancovali i díky gran-
tům města Slavičín z programu Podpora ak-
tivit v oblasti životního prostředí.

Za myslivecký spolek Roman Dostál
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Vzpomínáme

Dne 17. února 2023 vzpomeneme
20. výročí úmrtí naší milované maminky

a babičky, paní Boženy ZAJACOVÉ. 
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují dcery Ivana a Božena

s rodinami.

Dne 26. ledna 2023 jsme si připomně-
li 1. smutný rok od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Josef VRBA. S láskou a úctou

stále vzpomínají manželka a děti s rodi-
nami.

Dne 7. února 2023 vzpomeneme 25.výročí 
úmrtí pana Ing. Jána ČERVEŇANA

p
 a dne 

7. května 2023 si připomeneme 20. výročí 
úmrtí pana Michala ČERVEŇANA

p pp
. Kdo jste

je znali, vzpomeňte s námi. 
Syn a bratr Roman s rodinou.

Dne 18. února 2023 vzpomeneme
10. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana Oldřicha KOZUBÍKA

ý
. Za tichou vzpo-

mínku děkuje syn Oldřich s rodinou.

Dne 13. února 2023 uplyne 15 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Stanislav ĎULÍK
yy

. V květnu vzpomeneme 
80. výročí jeho narození.

S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami. 

Děkujeme všem, 
kdo zavzpomínají s námi.

Dne 1. února 2023 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí pana Aloise RAŠKY

p

a dne 12. července 2023 jeho nedožitých
100 let. Dne 29. září 2023 vzpomeneme 

5. výročí úmrtí jeho manželky, paní 
Dagmar RAŠKOVÉ

ý jj
. Za tichou vzpomín-

ku děkují syn Jiří s manželkou Jaroslavou,
vnučka Petra s rodinou

a vnuk Jiří s rodinou.

Dne 5. února 2023 si připomeneme
1. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustila maminka, babička a prababička, 
paní Ludmila SMOLKOVÁ

p
. 

S láskou a úctou vzpomínají syn 
Jindřich s rodinou, syn Jaromír

s přítelkyní Ludmilou, vnuk
Jaromír s rodinou a vnučka Martina.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s paní Otilií BARTLOVOU. Rovněž

děkujeme za slova soustrasti
a květinové dary. Rodina Überallova 

j

a Hrádkova.

NAROZENÍ – PROSINEC
Milan Kutěj a Dominika Basariková – 
dcera Sofi e
Mikuláš a Vlasta Múdrych – syn Tobiáš
Petr Hladiš a Karolína Rousová – 
dcera Bibien
Ondřej a Gabriela Gromských – 
dcera Stella

ÚMRTÍ        
 1. 12. 2022 Martin Častulík, 33 let, 
  Slavičín
 3. 12. 2022 Ing. Jiří Nepovím, 84 let,
  Slavičín
 8. 12. 2022 Vlasta Silbrníková, 99 let,
  Divnice
 10. 12. 2022 František Viktorin, 51 let, 
  Ostrava
 10. 12. 2022 Ladislav Pres, 81 let, Slavičín
 12. 12. 2022 Martin Šuráň, 58 let, Praha
 14. 12. 2022 Ing. Vladimír Mark, 70 let, 
  Slavičín
 15. 12. 2022 Josef Svoboda, 93 let, 
  Slavičín
 18. 12. 2022 Jana Pinďáková, 83 let, 
  Bohuslavice
 18. 12. 2022 Josef Hyžík, 62 let, 
  Doloplazy u Olomouce
 23. 12. 2022 Otilie Bartlová, 91 let, 
  Slavičín
 23. 12. 2022 Bohumila Slámová, 81 let,
  Slavičín
 24. 12. 2022 Jarmila Janošíková, 88 let,
  Rokytnice
 26. 12. 2022  František Stejskal, 77 let,
  Slavičín
 26. 12. 2022 Václav Zach, 52 let,
  Šanov
 27. 12. 2022 Bohumil Žák, 77 let,
  Rudimov

Společenská kronika

Dne 15. února 2023 by se dožil 80 let pan 
Emil ARGALÁŠ z Hrádku. Stále s láskou
vzpomíná manželka, dcera a vnoučata.

Děkujeme za vaši tichou vzpomínku.

Dne 18. února 2023 uplyne 15 let
od chvíle, kdy odešel na věčnost pan

Miroslav ADÁMEK
y

 z Petrůvky. Děkujeme K
všem, kteří vzpomínají s námi. Sourozenci,

neteře a synovci s rodinami

Dne 27. února 2023 vzpomeneme
20. smutné výročí úmrtí paní 

Jenovéfy ZBOŘILOVÉ
ýý

. S láskou na ni 
vzpomínají dcery Jana a Mirka s rodinami.

Dne 25. února 2023 vzpomeneme
1. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustil pan Miloslav RUDOLF. 
S láskou a úctou vzpomínají synové

s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem, kteří přišli
doprovodit na poslední cestu paní 

Bohumilu SLÁMOVOU
p

. 
Děkujeme za květinové dary a projevy 

soustrasti. Rodina Slámova a Jelínkova

Dne 8. února 2023 by se dožil 85 let 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Stanislav ŠTEFANÍK. S láskou a úctou
stále vzpomínají manželka, dcery

a syn s rodinami.

Srdečně Vás zveme do naší nově otevřené 
lékárny ve Valašských Kloboukách na adrese 
Masarykovo náměstí 167. Těšíme se na Vás.

PharmDr. Jana Horáková
Po-Pá 8:00-16:00
+420 571 113 802
www.lekarnahorakova.cz
info@lekarnahorakova.cz

SEŘÍZENÍ OKEN
Firma Manza Vám nabízí odborné seřízení Vašich plast. oken i eurooken. Jedná se o seřízení, promazání celého obvodového kování a impregnaci gu-

mového 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



Skupina Tempo zahajuje sezónu 2023. Akce, plesy, svatby 
a soukromé večírky. Cena lidová. Tel.: 605 962 856.



10

Studentem a spolupracovníkem Karla Engliše
Václav Chytil se narodil 3. listopadu 1907 

v  Lukově u  Zlína. Malý školák Václav opustil 
rodný Lukov kvůli novému zaměstnání otce, 
který se stal poštmistrem ve Slavičíně. S naším 
městečkem byl jeho život spjat na dalších šest-
náct let. V  letech 1919–1927 studoval reálné 
gymnázium v Uherském Brodě, poté Právnic-
kou fakultu Masarykovy univerzity. Po promo-
ci absolvoval v  letech 1932–1933 studijní po-
byt ve švýcarském Bernu a poté byl zaměstnán 
na berní správě v Brně. V druhé polovině 30. let 
byl tajemníkem viceguvernéra Národní banky 
Československé Karla Engliše, za války praco-
val v Národní bance v oboru měnové politiky. 
Zároveň působil i jako vysokoškolský pedagog. 

Poslancem
V roce 1945 se jako bezpartijní stal členem 

Zemského národního výboru v Moravskoslez-
ské zemi. V  letech 1945-1946 byl poslancem 
Prozatímního Národního shromáždění za  lido-
vou stranu a po parlamentních volbách v roce 
1946 se stal poslancem Ústavodárného Národ-
ního shromáždění. Ve  parlamentních volbách 
v roce 1948 byl zvolen poslancem do Národní-
ho shromáždění za brněnský volební kraj. Tyto 
volby se konaly až po únorovém převratu a lido-
vá strana v nich kandidovala jako součást Ná-
rodní fronty, v níž už hlavní roli převzala Komu-
nistická strana Československa. 

Politickým vězněm a dělníkem
Již během únorového puče odmítl Vác-

lav Chytil nabídku Klementa Gottwalda, aby 
se v  poúnorové vládě stal ministrem fi nancí. 
V srpnu 1948 Chytil rezignoval i na poslanecké 
křeslo. Rok 1949 přinesl zvraty nejen ve společ-
nosti, ale i v osobním a profesním životě Vác-
lava Chytila. Ve vykonstruovaném procesu byl 
za  trestný čin velezrady odsouzen na  12 let. 
Ve svých 42 letech tak přišel o kariéru i osob-
ní svobodu. Devět let strávil v  trestních tábo-
rech v  jáchymovských a příbramských urano-
vých dolů. Tehdy vznikly Chytilovy tzv. uranové 
texty, které byly určeny spoluvězňům. Propuš-
těn byl na amnestii v roce 1958 a poté v letech 
1958–1967 pracoval jako dělník v podniku Pre-
fa Veselí nad Moravou.

Profesorem Univerzity Karlovy a poslancem
Období pražského jara přineslo zlepšení po-

měrů i do života Václava Chytila. Byl plně reha-
bilitován a v letech 1969–1971 působil na Práv-
nické fakultě Univerzity Karlovy jako profesor 
národního hospodářství.  

Na  přelomu 60. a  70. let byl poslancem 
za České národní rady a poslancem Sněmov-
ny národů za Československou stranu lidovou. 
Po  takřka dvou desetiletích do profesní karié-
ry Václava Chytila opět zasáhly vypjaté dějin-
né milníky – invaze vojsk Varšavské smlouvy, 
a na oba politické mandáty Václav Chytil rezig-
noval. Z univerzitního prostředí odešel v  roce 
1971, kdy byl nuceně penzionován. Zemřel 15. 
září 1980 v Praze, pochován je v Brně na Králo-
vopolském hřbitově.

Spisovatelem
Označení Václava Chytila spisovatelem je 

vzletnou metaforou opisující jeho literární čin-
nost. Ta sestává jednak z odborných textů růz-
ného zaměření, jednak z pamětí vysoké literár-
ní hodnoty. Díky Janu Pivečkovi vydala Nada-
ce Jana Pivečky v  roce 2002 výtah z prvního 
svazku Chytilových pamětí s laskavým názvem 
Vzpomínám si. Přestože se Václav Chytil nena-
rodil ve Slavičíně – jeho rodištěm je Lukov, vě-
noval Slavičínu velkou pozornost. Jeho vzpo-
mínky vykreslují Slavičín v období první světové 
války a krátce po ní v atmosféře nově rodícího 
se státu. Zmíněné paměti jsou cenným zdro-
jem informací o běžném chodu města i fungo-
vání tehdejší maloměstské společnosti. Sám 
autor uvádí, že nebylo jeho cílem vytvořit fak-
ticky přesný dokument doby a přiznává mož-
né nepřesnosti. Děje líčí s nadhledem plným ži-
votní moudrosti a  laskavosti a navíc velmi čti-
vým stylem.

Vzpomínám si… (1907 – 1927)
 „Rozneslo se po Slavičíně, že pan Strážnický 

chce zřídit – elektrárnu! To slovo bylo v češtině 
již vynalezeno i většina malých měst měla své 
elektrárny, ale když jsme je vyslovovali všichni, 
dospělí i děti ve Slavičíně, znělo nám úžasně, 
nově, slavnostně, omamovalo příslibem a  če-
káním. Byli tací, kteří při těch řečech kroutili po-
vážlivě hlavami. Do čeho se to zas Strážnický 
pouští, elektrárna ve Slavičíně se přece nemů-
že vyplatit! Avšak naštěstí a jistě i dík těm miš-
kářům, kteří viděli svět, a dík lidem, kteří spravo-
vali obec, měl pan Strážnický brzy v kapse dost 
příslibů na  odběr proudu. Miškáři psali svým 
váhavým ženám, aby nezapomněly dát zavést 
„elektriku“ i do stájí dobytka.“ 

 (zkráceno, Slavičín 2002)

Oživení Chytilova odkazu pro další generace
 2001 – Václavu Chytilovi byl in memori-
am udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
 2002 – odhalení pamětní desky ve Slavičíně
(dnešní budova základní umělecké školy)
 2003 – Během pobytu v trestním táboře se
věnoval tvůrčí odborné činnosti. Životu i  dílu
Václava Chytila byl věnován sborník vydaný

Karlovou univerzitou v  roce 2003 s  názvem
Václav Chytil a  uranové doly. V  tomtéž roce
byla Václavu Chytilovi rektorem Karlovy Univer-
zity udělena in memoriam medaile za neohro-
ženou myšlenkovou tvůrčí činnost v nesvobod-
ných podmínkách. Jitka Pfeiferová

Fotografi e laskavě poskytla 
Nadace Jana Pivečky.

JUDr. Václav Chytil – ze Slavičína až do Národního shromáždění

Jan Pivečka o osobnosti Václava Chytila 
u příležitosti odhalení pamětní desky v říj-
nu 2002

Václav Chytil byl vzácný člověk. Jeho ži-
vot, osud a dílo si zaslouží naši pozornost 
a úctu. (…) Více než 20 let po jeho smrti a 10 
let po mém návratu do vlasti jsem poznal
jednoho z  jeho spoluvězňů, Dr.  Antonína 
Suma, posledního tajemníka Jana Masary-
ka, ministra zahraničních věcí Českosloven-
ské republiky po 2. světové válce. (…) Díky 
dalším informacím od Dr. A. Suma, z rozho-
vorů s paní Dr. Zdeňkou Chytilovou, její ro-
dinou a z knihy Alana Levyho o životě čes-
kých vězňů v komunistických lágrech jsem 
si začal dávat dohromady mozaiku osob-
nosti Václava Chytila a doby, kterou on pro-
trpěl a které jsem se já díky svému odcho-
du do ciziny sám vyhnul. Při čtení některých 
jeho spisů, které před smrtí přepsal na psa-
cím stroji, jsem poznával vědeckou a morál-
ní kvalitu tvůrčího člověka, který místo toho, 
aby mohl sloužit vlasti a aby se stal vzorem 
druhým, hlavně mladým lidem, byl utlačo-
ván a  týrán. Ve vězení byla jeho tvůrčí čin-
nost omezena, ale přesto se nikdy nevzdal 
a  zanechal po  sobě dosud nepublikované 
knihy, z  části propašované z  vězení, které 
jsou pokladnicí moudrosti:

„Nelítostnou a  bezohlednou ruku vůči ji-
ným může zadržet jen to, vidíme-li v tvářích 
jiných nikoliv pouze fotografi e neznámých 
nám lidí, „sčetné“ statistické jednotky, ný-
brž fotografi e lidí jinými milovaných, uctíva-
ných, velebených, ačkoliv z hlediska soudné-
ho uvážení jsou to jen tuctoví lidé jeden jako 
druhý. Humanismus má své kořeny v  cito-
vém soužití s jinými a v oslavě tuctového člo-
věka.“ 
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Vážení diváci, přátelé a kamarádi,
po  třech letech změn a přesunů se tradiční 

slavičínská přehlídka vrací do svého obvyklého 
termínu, tedy do první poloviny března. Věříme, 
že toto období „temna“ jak pro kulturu, tak pro
celou společnost je nenávratně pryč a budeme 
se opět radovat ze vzájemného setkávání ne-
jen v divadle.

Poslední roky upoutaly spoustu lidí na gau-
če k televizím a k nejrůznějším streamovacím 
platformám. Žádný fi lm ani podcast však ne-
může nahradit společně strávené okamžiky 
s přáteli a blízkými. Proto jsme rádi, že vás mů-
žeme pozvat do slavičínské Sokolovny na tako-
vou událost, kde vám nabízíme nejen setkání se
známými, ale také s neprofesionálními umělci 
z celé republiky.

21. Valašské křoví pro vás připravilo 4 dny 
plné divadla a zábavy. Od 1. března se ve Sla-
vičíně představí třináct souborů a  jedna kape-
la. Pro ty, kteří by si o představeních rádi po-
povídali budou připraveny rozborové seminá-
ře. Tyto semináře probíhají tradičně v Horákově 
vile a, na rozdíl od kina nebo běžné návštěvy di-
vadla, nabízí možnost poslechnout si divadelní 
experty a jejich názory nejen na viděná předsta-
vení, ale na moderní divadlo jako takové. Letos 
v tomto lektorském sboru zasednou opět peda-
gogové DAMU i JAMU a dramaturg centra tvor-
by pro děti a mládež České televize.

Valašské křoví nezapomíná ani na  mladou 
generaci. Kromě představení pro slavičínské 
školy zveme také rodiče s dětmi na sobotní po-
hádku O  červené Karkulce. Mladí umělci zlín-
ských uměleckých škol se představí také na je-
višti, a to hned ve třech inscenacích (Umrlčí vě-
nec, Tvl Dahl? a Maska). 

V  kategorii tzv. pro dospělého diváka je 
na výběr celá paleta žánrů. Od  tradičního dra-
matu, (Knihovna nebo (Ne)chtěná útěcha) až 
po  černé a  tradiční komedie (Set.Kání., Mrzák 
Inishmaanský, Love you Truly nebo Všechny 
báječný věci). Nebude chybět také autorská 

tvorba nováčka Křoví (CO
VIDěly oči zdí).

První večerní předsta-
vení proběhne 1. března
od 19 hod. Čeká na vás in-
scenace Knihovna vynika-
jícího brněnského Divadel-
ního studia „V“. Představe-
ní je určeno pro malý počet
diváků a  bude se odehrá-
vat na  uzavřeném jevišti.
Jelikož je tato kapacita vel-
mi omezena a na Křoví tra-
dičně neprobíhá předprodej
vstupenek, prosíme divá-
ky, aby přišli s dostatečným
předstihem. A  ty, na  kte-
ré místo nezbyde, prosíme
o pochopení.

Celý program letošního
ročníku bude uzavírat velmi
úspěšná inscenace Všech-
ny báječný věci kadaňské-
ho divadla Navenek. Tato
inscenace zazářila na  nej-
vyšších přehlídkách již před
2 lety a od té doby je mož-
né ji vídat po  celé republi-
ce. Jsme rádi, že se poda-
řilo ji přivézt i  do  Slavičí-
na a  umožnit tak divákům
vskutku nevšední zážitek.
Po  vyhlášení výsledků 21.
Valašského křoví pak bude

Valašské křoví 
po jednadvacáté!

Město Slavičín Vás zve na výstavu

František Pavlica
LITOGRAFIE
2. 2. – 30. 4. 2023
Vernisáž: čtvrtek 2.2. 2023 v 17 hod.
Galerie Radnice ve Slavičíně
Úvodní slovo: Jan Botek
Hudební doprovod: 
David Dorňák, harmonika, zpěv

Jarní bazárek dětských věcí
20. – 21. března 2023, 10–18 hodin, 
Sokolovna Slavičín
prodej sezónních věcí na období jaro–léto
seznamy a  pořadová čísla k  zapsání věcí 
k  vyzvednutí v Městském infocentru Slavičín 
od začátku března

následovat závěrečný koncert Blues-rockové
kapely mladých hudebníků avaroM dnaBseu-
lB (doporučujeme číst tento název pozpátku).

Všem našim divákům a návštěvníkům přeje-
me krásné dny a zveme vás na setkání do So-
kolovny během prvního březnového týdne.

Těšíme se na viděnou v Sokolovně.
Za celé divadlo SemTamFór Jan Julínek
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Těsně před koncem roku – 28. 12. 2022 – 
proběhlo veřejné projednání týkající se dvou
akcí: revitalizace nábřeží před obchodním do-
mem a dopravní terminál při soutoku Lukšín-
ky a Říky. Přestože (nebo možná právě proto,
že) se jedná o velmi diskutabilní projekty, ne-
byla veřejnost zatím vedením města informo-
vána o průběhu a závěrech z  tohoto veřejné-
ho projednávání. Zkusíme to shrnout z naše-
ho pohledu:

U  akce “Revitalizace Mladotického nábře-
ží” starosta uvádí, že hlavní motivací pro ten-
to projekt je rekonstrukce dřevěné lávky pro
pěší. Ovšem zpracovaná a představovaná stu-
die se týkala všeho jiného, jen ne rekonstruk-
ce lávky. Zde bylo pouze řečeno, že je nutno
dle požadavků Povodí Moravy zvednout lávku 
o 20-80 cm (zde se jednotlivé názory poněkud 
rozcházejí). Ze studie vyplynulo vytvoření ná-
plavky na břehu Říky pro odpočinek a krmení 
kachen, kompletní rekonstrukce místní komu-
nikace Mladotické nábřeží spočívající v zúžení 
vozovky na 3,5 m a navýšení úrovně vozovky 
o cca 80 cm, vytvoření podélného parkovacího
stání před obchodním domem namísto sou-
časného kolmého. 

Proti návrhu se vyslovili jak občané, tak také 
zástupci podnikatelů, kteří mají své provozov-
ny na obchodním domě či v blízkém okolí. Vy-
jádřili obavy ze složitých dopravních situací 
v důsledku zúžení komunikace či úbytku par-
kovacích míst.

Dotace za každou cenu? Jako zastupitelé jsme přesvědčeni, že k tak
rozsáhlým změnám v centru města je potře-
ba široké veřejné diskuse. Zadání studie (jejíž
hodnota je vyčíslena na 198.000 Kč) pro prvot-
ní ideu je v pořádku, nijak nerozporujeme kvali-
tu jejího zpracování či prezentace. 

Ovšem rada města rovnou dne 31. 10. 2022
rozhodla o zadání zpracování projektové doku-
mentace pro akci „Slavičín – úprava prostoru
Mladotického nábřeží“ za  cenu 1.131.350 Kč
včetně DPH. Tedy daleko před veřejným pro-
jednáváním, daleko před vyslechnutím názorů
občanů. Zakázku na projekt nové lávky zadala
rada města na svém jednání dne 13. 12. 2022
za dalších 447.700 Kč včetně DPH.

Je toto v pořádku? Jsou tyto kroky hospo-
dárným nakládáním s veřejnými prostředky?

Starosta města své návrhy brání tím, že
zpracování projektů je nutné pro získání dota-
cí. Nutno ale dodat, že zamýšlený dotační pro-
gram má velmi omezující podmínky, které se
pro tuto lokalitu nedají rozumně naplnit. Na pří-
mou otázku bylo starostou uvedeno, že zamýš-
lený projekt by stál cca 30 milionů Kč (a to bez
lávky!) a dotace na něj by byla okolo 70 %. Jaký
je ovšem přínos pro město a  jeho občany?
Není v  současné chvíli ekonomičtější vymě-
nit dřevěnou lávku za ocelovou (jako u kruho-
vého objezdu) a dalšímu rozvoji Mladotického
nábřeží věnovat potřebný delší čas a rozvahu?

V případě tzv. „Dopravního terminálu Lukšín“
zadala rada města zpracování studie (za cenu
198.440 Kč) již v roce 2020 a tato studie byla
vedení města k  dispozici v  září 2020. Neby-

li s ní seznámeni ani zastupitelé, ani občané.
Dalším krokem rady města bylo zadání zpra-
cování podkladu pro veřejnou zakázku na pro-
jekt „Slavičín – dopravní řešení a  terminál při
soutoku Říky a Lukšínky“, a to dne 5. 5. 2022
za cenu 225.060 Kč.

Názor občanů na  potřebnost dopravního
terminálu přímo u hlavní silnice na Lukšíně je
jednoznačně nesouhlasný. Jejich obavy z hlu-
ku, nebezpečí pro děti, ztráty soukromí i veřej-
né zeleně dokonce sdílel i sám projektant, kte-
rý ovšem svou vizualizací splnil zadání ze stra-
ny vedení města. 

Z projevu starosty města vyplynulo, že ter-
minál je projektován především proto, že
v  rámci dotace na  terminál je možnost opra-
vit část komunikace K Parku, vybudovat část
cyklostezky, opravit nyní uzavřený můstek
přes Říku k bývalé prodejně Prabosu a bořící 
se opěrnou zídku v tomto prostoru.

Jsme opět u  totožné otázky jako v prvním
případě – je nutno využívat dotace za každou
cenu? Je pro naše město nutný megaloman-
ský dopravní terminál na Lukšíně nebo upřed-
nostníme klid a zeleň a nutné opravy uhradíme
z  rozpočtu města možná ve výsledku levněji,
než v případě získání dotace?

Na  závěr – mimo jiného je mezi podmín-
kami pro získání dotace uvedena i  nutnost
veřejného projednání. Bez této dotační pod-
mínky by veřejné projednání s občany vůbec
nebylo?!

Jan Jordán, Tomáš Dulík,
Petr Navrátil – zastupitelé

Vážení zastupitelé, na Vaši otázku patří jed-
noduchá odpověď – dotace jen tehdy, chce-
me-li Slavičín v našem čtyřletém volebním ob-
dobí výrazně posunout vpřed. Již Jan Neruda
kdysi napsal: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál…,“
nesdílím vaše názory o zbytečnosti a nespráv-
nosti snahy o proměnu dvou lokalit ve středu
města – prostranství Mladotického nábřeží 
a prostoru při soutoku Říky a Lukšínky. Dotace
jsou k dispozici jednou za 7 let, a to právě nyní.
Dokonce i vámi kritizované náklady na projekč-
ní přípravu nám může dotace z 85 % pokrýt.
Pojďme tedy odhodit stranické dresy a společ-
ně zapracujme na tom, abychom šibeniční ter-
míny stihli!

A veřejné projednání? Od roku 2018 již bylo 
organizováno minimálně po  sedmé a  v  tom-
to trendu budeme pokračovat i  nadále. 
Názor veřejnosti je klíčovým výstupem, a pro-
to Rada města 10. ledna rozhodla o  úpra-
vách projektů ve  smyslu posílit počty parko-
vacích míst na  Mladotickém nábřeží, odložit
přípravu zastávkového tělesa na ul. Luhačov-
ská a  dominantně řešit ostatní prvky tohoto
záměru – obnovu nábřeží mezi poliklinikou,
ul. Luhačovskou a ul. K Parku vč. nové auto-
busové zastávky a místní komunikace vedou-
cí na Lukšín.

Veřejné projednání sloužilo také k vyvráce-
ní největších mýtů a nesmyslů, které v mezido-

Komentář starosty k názoru některých zastupitelů
bí zaplevelily profi ly na sociálních sítích. Před-
mětem obnovy nábřeží je přebudovat prostor
před obchodním domem, uspořádat parkova-
cí místa v dostatečné kapacitě, obnovit lávku
a navýšit úroveň nábřeží. Žádná náplavka pro
krmení kachen zde nevznikne, pouze zpřístup-
níme břeh potoka.

Prostor při soutoku Říky a Lukšínky je pak
zcela jistě ostudou Slavičína a po léta neřeše-

ným místem. Jak efektivně připravit jeho re-
konstrukci, ukáží až následující týdny. Již nyní 
je jisté, že tento projekt bude dále připravován
jen v redukované podobě tak, abychom odstra-
nili havarijní situace tohoto opomíjeného pro-
storu.

Zda se někdy Slavičín dočká přestupního
místa pro autobusy, jako mnoho dalších měs-
teček v okolí, je otázkou dalšího hledání opti-
málního řešení tohoto těžkého problému.

Tomáš Chmela
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Yoga studio ZEN
Pravidelné lekce dle rozvrhu na www.yogastudiozen.cz 
Další akce:
Valentýnská párová jóga – sobota 18. 2.
Kurz Hormonální jógové terapie podle Dinah Rodrigues – 24. – 25. 2. 
Nemůžete přijít osobně k nám do studia? Jógujte s námi online na
www.patreon.com/yogastudiozen tak, jak to vyhovuje VÁM!
Více informací a rezervace na www.yogastudiozen.cz.

Radku Macháčovi se i přes zranění poved-
lo v  roce 2022 obhájit titul mistra České re-
publiky v motokrose. „V uplynulé sezoně 2022 
jsem začal skvělými výsledky, které mne dosta-
ly na čelo bodového hodnocení, bohužel v čer-
venci při závodu Mistrovství světa klasik moto-
krosu v Německu jsem utrpěl tříštivou zlome-
ninu klíční kosti a  prasklinu krčních obratlů.“ 
Byl ihned operován, zafi xován a po  týdnu po-
bytu transportován do  Česka. Po dvouměsíč-
ní rekonvalescenci usedl Radek Macháč opět 
za řídítka, a přes absenci dvou závodů, díky jar-
nímu bodovému náskoku, na konci sezóny bo-
joval o nejvyšší příčky. V posledním závodě se 
mu podařilo zvítězit, a tak vyhrát i celkový se-
riál mezinárodní mistrovství ČR ve  třídě Su-
perEVO a vicemistra ve třídě Twinshock. „Chci 
moc poděkovat hlavně rodině za podporu v tak 
těžkých chvílích,“ vyjádřil svou vděčnost úspěš-
ný jezdec. (tz)

Velký úspěch nevšovského motokrosaře Radka Macháče navzdory zranění

Zimní příprava FC TVD Slavičín 2023 – přípravná utkání:
sobota 28. 1. 2023 FC Trinity Zlín B doma na UT v Hrádku v 10:00 hodin
sobota 4. 2. 2023 TJ Štítná nad Vláří doma na UT v Hrádku v 10:00 hodin
sobota 11. 2. 2023 ŠK LR Crystal Lednické Rovné doma na UT v Hrádku
v 10:00 hodin
sobota 18. 2. 2023 ČSK Uherský Brod venku Na Lapači v 10:00 hodin
sobota 25. 2. 2023 ŠSK Bílovec doma na UT v Hrádku v 10:00 hodin
sobota 4. 3. 2023 volný termín
sobota 11. 3. 2023 FC Strání doma na UT v Hrádku v 10:00 hodin
sobota 18. 3. 2023 mistrovské utkání –  FK Nové Sady doma na UT v Hrád-
ku v 15:00 hodin

Fotbalisté FC TVD Slavičín 
znají program zimní přípravy

Hráči FC TVD Slavičín zahájili zimní přípravu na jarní část v divizní skupině
E úvodním tréninkem, který proběhl na  umělé trávě ve Slavičíně-Hrádku
v  úterý 10. ledna 2023. V  plánu mají odehrát celkem šest přípravných
zápasů. Slavičínští fotbalisté se budou většinou připravovat v domácích
podmínkách na hrádecké umělce. Kádr zatím opustil pouze zkušený Tomáš
Kocián, který přestupuje do nedalekých Luhačovic. Do přípravy naskočilo
několik fotbalistů z  dorosteneckého týmu a  z  hostování v  Rokytnici se
vrátil Jakub Bor. První přípravné utkání odehrají Slavičané již na konci ledna
na UT v Hrá dku proti třetiligové rezervě Zlína.
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Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, 
knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín
https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/

Čtvrtek 2. 2.
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Poprvé v  letošním roce se děti od 3 let se-
tkají spolu s  rodiči nebo prarodiči se skřítkem 
Nezbedníčkem. Opět se mohou těšit na  sou-
těže, hádanky, pohybové hry, tvořivou dílničku 
a na četbu z knížek se zimní tematikou.

Začátek: 15.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny.

Čtvrtek 2. 2. – úterý 28. 2.   
20 metrů od…
Výstava fotografi í Vojtěcha Křesálka.

Jde o soubor vybraných obrázků, věcí a udá-
lostí, které se objevily v okruhu dvaceti metrů 
od autorovy postele v  jeho zorném poli. Lze ji 
navštívit v půjčovní době knihovny. 

Vernisáž se uskuteční ve  čtvrtek 2. 2. 
v 18.00 hodin v galerii městské knihovny.

Středa 8. 2. 
Slavné milostné příběhy Slovácka I. 
Vyprávění spisovatele PaedDr. Jiřího Jilíka

Podle legendy se malíř Josef Mánes zamilo-
val do svého nejslavnějšího modelu, krasavice
Verunky Čudové, kterou namaloval v roce 1854 
na zámku v Bílovicích. Skutečnost je však jiná. 
Osud této „slovácké krásky“ a závěr jejího živo-
ta nám přiblíží na besedě Jiří Jilík. V pořadu vy-
stoupí folklorní sbor Vlčnovské búdové uměl-
kyně.

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup
volný.

Úterý 14. 2.
Pohřební ritus u Slovanů a jeho zvláštnosti

Přednáška našeho předního archeologa 
a historika doc. PhDr. Luďka Galušky zaměřená 
na poznatky o pohřbívání starých Slovanů. Zmí-
ní pohřební zvyklosti křesťanského i předkřes-
ťanského, pohanského věku a  také zvláštnos-
ti, jako jsou pohřby vampýrů či revenantů. Sou-
částí je foto projekce.

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

Středa 22. 2. Putování severní Indií – Z Hi-
maláje do Váranasí

Přednáška cestovatele, spisovatele a  foto-
grafa Petra Nazarova, který vám slovem i ob-
razem předá své zážitky z  výpravy, kterou 
podnikl po severní Indii. Spolu s ním se vydá-
te do Dharamshaly – místa současné tibetské 
exilové vlády a do Rishikeshe na úpatí Himaláje 
– „hlavního města jógy“. Poté se vydáte do Vá-
ránasí, jednoho z  nejstarších osídlených míst 

světa. Čeká vás hinduistická pouť, konaná jed-
nou za dvanáct let a další krásy, posvátná mís-
ta či zajímavosti Indie.

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

 Únorové pondělky: 6. 2., 13. 2., 20. 2.  
Léčivá síla bubnování a  jeho terapeutické 
účinky 

Terapeutické hudební večery s prvky muzi-
koterapie s Hanou Mojžíškovou. Návštěvníci si
mohou přinést svůj vlastní bubínek. Na místě
budou k dispozici bubny k zapůjčení.

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

Počet účastníků workshopu je omezen,
proto je nutné přihlášení předem, na  email:
hanamojziskova@seznam.cz,
telefon: 776 225 913, případně na email a te-
lefon městské knihovny.

Akce pro seniory:
V  úterý 21. 2. vás srdečně zveme k  ná-

vštěvám nových lekcí Paměťového tréninku
a mozkového joggingu!

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

Kurzy se budou konat každé úterý od 9.00
do 10.30 hodin v sálu 1. podlaží knihovny.
Rozpis kurzů: 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3.,
21. 3., 28. 3.

Pondělí 6. 2.  9.00 – 11.00
Zahájení letního semestru Virtuální univerzity
třetího věku pro seniory.

Výuka VU3V probíhá pod záštitou České
zemědělské univerzity v Praze.

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

Téma letního semestru: Arménie blízká
i vzdálená

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

Místo konání – sál v  1. podlaží městské
knihovny.

Zde budou sděleny podmínky studia a  po-
drobnosti o  výuce novým zájemcům i  absol-
ventům předchozích kurzů. V  případě nejas-
ností nás kontaktujte na emailu nebo telefonic-
ky, případně osobně.

Připravujeme: 
 2. 3. Stanislav Knotek: Obrazy. 

Výstava výtvarné tvorby malíře a grafi ka ze
Strání. Vernisáž: pátek 2. 3., galerie knihovny, 
18.00 hodin.


