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tento úvodník píšu na poměrně neobvyklém 
místě. Sedím právě v našem městském mu-
zeu a při psaní vyhlížím návštěvníky. Rozhodli 
jsme se totiž muzeum zatraktivnit tím, že kaž-
dý víkend bude provázet jiná slavičínská osob-
nost. Kromě mě můžete potkat například vedou-
cí knihovny Gabrielu Klabačkovou (čtvrtek), vý-
tvarníka Františka Slováka, správce muzea Jo-
sefa Ščuglíka nebo Miroslava Kadlece. Měst-
ské muzeum je, ač trochu neprávem opomíje-
né, jednou z atrakcí Slavičína. Každý rok přiná-
ší ve svých expozicích drobné novinky. Letos zde
můžete nově spatřit originál leteckého kanonu

z druhé světové války a také boty stíhacího pi-
lota. V úschově zde nalezneme také zrestauro-
vanou sochu svatého Jana Nepomuckého, která
kdysi zdobila Horní náměstí. Půjdete-li některý 
den odpoledne (kromě úterý) z koupaliště (kte-
ré také samozřejmě stojí za návštěvu), přidejte
k tomu pár kroků navíc a zamiřte za poznáním
do muzea!

Srpnem otevíráme druhou polovinu letních
prázdnin. Čeká nás celá řada novinek, která
souvisí s oceněním našeho města v celonárod-
ní soutěži Obec přátelská rodině a seniorům.
V naší kategorii jsme skončili na výborném dru-
hém místě. Co to v praxi znamená? Rozšíření na-

Buty pod širým nebem
Srpnovou nabídku kulturních akcí ve Slavičíně i okolí be-
zesporu zpestří koncert ostravské kapely Buty. Přestože
vznikla už v polovině osmdesátých let, chytlavé melodie
i neotřelá poetika písňových textů z ní činí stálici čes-
kého populárněhudebního nebe. Hity jako Mám jednu
ruku dlouhou, František Dobrota, Krtek, Tata či Nad stá-
dem koní a mnoho dalších si přijďte vychutnat ve čtvr-
tek 8. srpna do areálu letní scény Zámeckého parku
ve Slavičíně. Koncert začne v 19.00 hodin, areál bude
otevřen od 18.00 hodin, občerstvení je zajištěno. Akce
se koná v rámci oslav 30 let svobody Sametové léto.
Předprodej vstupenek probíhá v Městském infocent-
ru Slavičín, Mladotické nábřeží 849, tel. 737 751 874,
577 342 251 a také na internetu v prodejní síti Ticke-
tArt.  (jip)

bídky hlavně pro seniory. Mohou se těšit na ce-
lou řadu novinek, koncerty, vzdělávací a spor-
tovní aktivity, přednášky, ale i nové posezení či 
hřiště na pétanque. Nechci však, abychom vítěz-
ství v této soutěži brali jen materiálně. Starší lidé
čili senioři jsou ti, kterým také za mnohé vdě-
číme. Za to, že žijeme v prostředí, které mnozí 
z nich pomáhali budovat, že čerpáme jejich zku-
šenosti a získáváme podněty k tomu, co a jak 
udělat lépe. Proto si zaslouží naši úctu i poděko-
vání a jistě i nějaký ten dobrý skutek. Pamatuj-
me totiž, že i drobné činy jsou součástí velké mo-
zaiky.  Pěkné letní dny přeje Váš starosta

Tomáš Chmela
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Město nabízí dva byty s pečovatelskou službou v Hrádku
Když vedení města objíždělo letos v zimě po-

prvé domovy důchodců v okolí a slavičínské ro-
dáky, slýchalo od seniorů většinou spokojené 
poznámky na úroveň péče, ale téměř všichni si 
stýskali: „Proč nemůžeme být ve Slavičíně? Rodi-
na by nás měla blíž, mohli by za námi častěji cho-
dit… Byli bychom ve známém prostředí.“

Tak nějak se začala rodit myšlenka na zříze-
ní Domu pokojného stáří i ve městě samotném, 
a to v domovech s pečovatelskou službou v Hrád-
ku. Prozatím jsou připraveny dva byty, kde bude 
možné postarat se i o nesoběstačného pacien-
ta. „Pomoc zajistí Charita Slavičín a její pečova-
telská služba,“ vysvětlila“ místostarostka Moni-
ka Hubíková. To znamená, že klient bude pla-
tit nájemné jako ostatní a úhradu za péči bude 
platit z příspěvku na péči poskytovateli služby, 
tedy Charitě Slavičín. Přidělení bytu by mělo být 
na dobu určitou s možností prodloužení.

Město Slavičín vlastní 63 bytů v domech 
č. p. 230 – 235 v DPS Hrádek. Jde o byty vybu-

dované v letech 1998 – 2003, které byly vystavě-
ny s fi nanční pomocí tehdejšího Ministerstva pro
místní rozvoj a dotace ze Státního fondu rozvo-
je bydlení. Byty v celém komplexu jsou v součas-
nosti přidělovány dle podmínek a zásad, které
byly stanoveny při udělování dotace, a jsou tedy
určeny pouze osobám pobírající starobní nebo
plný invalidní důchod. V domu č. 234 jsou byty,
které lze uzpůsobit na trvalý pobyt osoby upou-
tané na lůžko. Dva z nich město zkusí od srpna
nabízet.

Pokud bude situace klienta vyžadovat časo-
vě náročnější péči, tak bude pečovatelská služ-
ba spolupracovat s osobní asistencí. „Tyto byty 
budou přidělovány osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodů věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotní postižení, jejichž situa-
ce vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,“ upřesnila“
ředitelka Charity Slavičín Milena Tománková.

Pečovatelská služba nabízí svým klientům po-
moc při zvládání běžných úkonů v domácnos-

ti, péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, po-
skytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
„Také plánujeme v horizontu tří let zřídit novou
sociální službu – tzv. odlehčovací službu. Tato
služba umožňuje osobě, která pečuje o osobu
blízkou, nezbytný odpočinek pro načerpání no-
vých sil. Na přechodnou dobu převezmeme péči 
o Vaše blízké,“ poznamenala Milena Tománko-
vá. 

Tyto záležitosti však nelze uskutečnit hned.
„Jsme si vědomi, že realizace tohoto projektu 
není záležitostí jednoho volebního období, přes-
to věříme, že těmito kroky budou vytvořeny dů-
stojné podmínky podzimu života našich obča-
nů přímo ve Slavičíně,“ uzavřela“ místostarost-
ka Hubíková.

Pokud máte zájem o umístění svého blízkého
do bytů s využitím pečovatelských služeb, kon-
taktujte odbor sociálních služeb při MěÚ Slavi-
čín, Jarmila Lišková, tel. 577 004 840, 
email: socialni3@mesto-slavicin.cz.  (šim)

Slavičín 25. června dostal z rukou 
ministryně práce a sociálních věcí Jany 
Maláčové diplom za 2. místo v ocenění 
Obec přátelská seniorům. „Cenu jsem 
přebíral za seniory z Klubu důchodců, 
Diaklubu, za Slavičínské cérky, seniory 
z výzkumáku i z místních částí. Ti všich-
ni se mohou těšit také na aktivity pod-
pořené fi nanční prémií,“ neskrýval ra-“
dost starosta Tomáš Chmela.

Vedení města se ihned po zisku oce-
nění rozhodlo odstartovat projekt Sla-
vičín přátelský seniorům, jehož výstu-
py můžete vidět na vedlejší straně. 
Osvědčené organizace ve městě, jako 
je knihovna, Nadace Jana Pivečky či 
Charita Slavičín zastřešily několik kur-
zů, o nichž by mohl být mezi seniory zá-
jem. „Chtěli jsme něco, co by rozvíjelo 
jak ducha – mozkový trénink, tak tělo 

Obec přátelská seniorům? Podle ministerstva to je Slavičín
– kurzy plavání. Chtěli jsme také rozšiřo-
vat záběr našich seniorů, proto ty kurzy 
s chytrým telefonem či počítačem,“ po-“
dotkl starosta s tím, že město ještě plá-
nuje uspořádat koncert některé známé
pěvecké hvězdy, kterou mají starší lidé
rádi. Také vyzval ty seniory, kteří ještě
žádný spolek nenavštěvují, aby se nebá-
li a začali s tím. Na seznam spolků se
podívejte níže.

  (šim)

Seznam slavičínských 
seniorských spolků
 Spolek Diaklub 
 Klub důchodců 
 Klub důchodců VTÚVM 
 Senior klub Slavičín 
 Klub důchodců Nevšová
 Klub seniorů Divnice 

Dvanáctka starostů z Bosny a Hercegoviny 
navštívila 12. července Slavičín. Pod patroná-
tem společnosti Člověk v tísni se vydali do ČR
poznávat moderní samosprávu. „Velmi mi zále-
ží na tom, aby Slavičín představoval příklad dob-
ré praxe ve veřejné správě. Rád budu tlumočit 
postřehy z fungování našeho města starostům 
z Bosny, kde má veřejná správa i rozvoj regionu 
řadu specifi k a překážek,“ uvedl v den návštěvy “
starosta Tomáš Chmela.

Po obědě si mezinárodní delegace prošla zá-
mecký park a prohlédla kotelnu na biomasu 
na Malém Poli. Ta byla nedávno oceněna čest-
ným uznáním Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Zužitkováním dřevní štěpky ve Slavičíně vytápí-
me dvě sídliště. Instalovány jsou zde také koge-
nerační jednotky.

Starostové pak pokračovali dál poznávat celý 
náš region, zamířili například na vodní elektrár-
nu do Bohuslavic n. Vláří a dál na místa, kde vy-
roste vodní dílo Vlachovice. (šim)

Město navštívila delegace starostů z Bosny a Hercegoviny
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Přihlaste se na kurzy z projektu Slavičín přátelský seniorům

3. 9. 2019 Přednáška Mgr. Marty Fojtíko-
vé, odborné lektorky z České společnosti pro 
trénování paměti a mozkového joggingu.

Tematikou akce budou různé metody trénin-
ku a cenné rady, jak pracovat se svou pamětí. 
Počítá se s aktivním zapojením účastníků a také 
s vyzkoušením paměťových pomůcek. Akce je 
určena seniorům i široké veřejnosti.
Začátek: 18.00 hodin, sál v prvním podlaží 
městské knihovny, vstup volný.

Na besedu budou od září navazovat kur-
zy trénování paměti  pro seniory, které budou
ZDARMA a na které se lze přihlásit už po skon-
čení besedy. V případě nenaplnění kurzů se 
mohou zapojit i další zájemci. 

Více informací naleznete na webu a Faceboo-
ku knihovny. Akce je fi nancována z projektu Sla-
vičín přátelský seniorům a podpořena městem 
Slavičín.

OBSAH KURZU:
Seznámení s počítačem (vysvětlení pojmů
hardware a software)
Základy práce s počítačem (ovládání myši
a klávesnice)
Základní orientace v počítači v prostředí 
Microsoft Windows (vyhledávání souborů, složek
a programů, tvorba a správa složek, úprava zá-
kladních funkcí počítače)
Úvod do programu Microsoft Offi ce Word
(psaní textů, úprava textu)
Seznámení s internetem a základy vyhledává-
ní na internetu
Tvorba e-mailové schránky, posílání a přijímá-
ní e-mailu.
Praktická cvičení
DÉLKA KURZU: Dopolední kurz v rozsahu 20 vy-
učovacích hodin ZDARMA
START KURZU: Začátek kurzu je plánován
na měsíc září, první vyučující den 10. 9. 2019
od 8:30 do 10:30 hodin. Kurz bude pravděpo-
dobně probíhat 2x týdně, úterý a čtvrtek. Koneč-
ný harmonogram kurzu dle domluvy na první vyu-
čovací hodině mezi účastníky a lektorem.
MÍSTO KONÁNÍ: Nadace Jana Pivečky, Horní ná-
městí 111, 763 21 Slavičín

Počítačový kurz pro seniory

Pečujeme v domácím prostředí

 Začínáte pečovat o osobu blízkou?
 Již delší dobu pečujete o blízkou osobu?
 Zvažujete péči v domácím prostředí?
 Zajímá Vás téma péče v domácím prostředí?
Právě pro Vás je školení, které se uskuteční 
v Hrádku na Vlárské dráze v domě č. p. 235 (ved-
le Tesca). ZDARMA
Co můžete očekávat?
 4 bloky v rozsahu 3 x 45 minut
 dozvíte se nové trendy a rady při péči o oso-
bu blízkou
 prostor pro dotazy a sdílení zkušeností s lidmi 
v obdobné situaci
 možnost přihlásit se na jednotlivé bloky sa-
mostatně
Bloky:
1. Péče o seniory v domácím prostředí – dávko-
vý systém. Termín: 24. 9. 2019, začátek v 15.00 
hodin.
2. Zásady správné ošetřovatelské péče na lůžku. 
Termín: 9. 10. 2019, začátek v 15.00 hodin.
3. Specifi ka péče o seniory, převážně o seni-
ory s demencí. Termín: 23. 10. 2019 začátek
v 15.00 hodin.
4. Prevence pádů a úrazů, první pomoc v domác-
nosti, syndrom vyhoření u pečujících osob. 
Termín: listopad 2019

Máte zájem o udržení vlastní kondice, ale nemá-
te se jak dostat ke sportu a jste senior? Pak je
právě pro Vás určen kurz plavání v krytém bazé-
nu v Luhačovicích.
Město Slavičín zajistí vstup na bazén i dopravu
z města (včetně místních částí) ZDARMA.
Kurz začne na podzim tohoto roku a bude organi-
zován podle zájmu, proto prosíme zájemce, aby
se hlásili na infocentru u M. Studeníkové. 
Email kultura1@mesto-slavicin.cz, 
telefon 577 342 251, 737 751 874.

OBSAH KURZU:
 Nastavení a příslušenství telefonu
 Základní popis a ovládání operačního systé-

mu Android
 Telefonování a SMS
 Pořizování a posílání fotografi í a videí
 Propojení pro přenos dat (fotografi e, videa)
 Využívání dostupných dat
DÉLKA KURZU: Dopolední kurz v rozsahu 8 vyu-
čovacích hodin ZDARMA
START KURZU: Začátek kurzu je plánován na
měsíc říjen, první vyučující den 14. 9. 2019 od
8:00 do 12:00 hodin. Kurz bude pravděpodob-
ně probíhat ve dvou dnech po malých skupin-
kách. Konečný harmonogram kurzu dle domluvy 
na první vyučovací hodině mezi účastníky a lek-
torem.
MÍSTO KONÁNÍ: DPS Hrádek, Hrádecká 235

 Senior a „zajímavé“ nabídky
 Váha podpisu, smlouvy, plné moci
 Úskalí snadných a rychlých půjček
 Vymáhání dluhů, inkasní agentury
 Exekuce, insolvence
 Kde hledat pomoc
Termíny a místo konání:
Slavičín: 27. 8. 2019 Městská knihovna 
od 10:00 hodin (ZDARMA)
Divnice: 9. 10. 2019 Obecní dům 
(bývalá škola) od 16:00 hodin
Hrádek: 17. 9. 2019 DPS, č.p. 235,
společenská místnost od 15:00 hodin
Nevšová 26. 8. 2019 Kulturní dům 
(nebo společenský dům) od 16:30 hodin

Kurz plavání pro seniory

Trénování paměti a mozku

Práce s chytrým telefonem
    pro seniory

Dluhové poradenství 
    pro seniory



Suché a teplé počasí posledních let způsobilo 
i v okolí Slavičína přemnožení malého broučka,
který straší lesníky po celé republice – lýkožrou-
ta smrkového, tedy kůrovce. 

„Současný stav je alarmující. Je na každém 
vlastníkovi lesních pozemků, kde se nachází 
smrkové porosty, aby důsledně sledoval výskyt 
těchto škůdců a neprodleně provedl nutná opat-
ření,“ řekl“ městský hajný Josef Ščuglík s tím, žek
mezi opatření patří včasné odtěžení a asanace 
dřeva.

Majitelům lesa nařizuje zákon o lesích, aby se 
o dřeviny řádně starali a šíření kůrovce tak zasta-
vili. „Bohužel ne každý majitel toto opatření pro-
vádí, a tak vznikají nová ohniska rojení, čímž se 
velmi zvětšuje napadená plocha porostu,“ podo-“
tkl hajný.

Pokud vlastníte les a nevíte si rady, jak dál po-
stupovat, kontaktujte Lesní správu v Luhačovi-
cích. „Drobní majitelé lesa do padesáti hektarů 
výměry mají svého odborného lesního hospodá-
ře ze zákona, kterým je ve většině případů revír-
ník Lesů ČR,“ poradil Ščuglík.

S revírníkem se zkontaktujte i v případě, že 
jste netušili, že takovou osobu máte k dispozici. 
Je potřeba se řídit jeho odbornými radami vedou-
cími ke zvládnutí situace. „Žádám Vás o spolu-
práci s odborníky a dodržování odborných dopo-
ručení, jinak nás na Slavičínsku čeká během pár 

Kůrovec je i na Slavičínsku. Staráte se o své lesy správně?
let opravdová kalamita,“ uvedl “ starosta města
Tomáš Chmela. 

Během roku totiž probíhají u kůrovce většinou
dvě, někdy i tři rojení, kdy počet brouků narůstá
geometrickou řadou a způsobuje napadení vel-
kého počtu smrkových stromů, které uhynou. Po-
zor, Lesy ČR doporučují odstraňovat i zelené stro-
my. „Stromy napadené kůrovcem je nutné zpra-
covat ještě před tím, než z nich vylétne nové po-
kolení. Kůrovcový strom je proto třeba pokácet 
a asanovat (odkorněním, vyvezením, postřikem)
co nejdřív po obsazení, tedy v době, kdy je ještě
zelený,“ uvádějí webové stránky podniku.“

Mezi další doporučení patří udržovat les v čis-
totě, odstraňovat jednotlivé vývraty a chřadnou-
cí stromy. „Kůrovcem napadené stromy je třeba
urychleně pokácet, odkornit a kůru podle vývo-
jového stádia lýkožrouta buď ponechat na mís-
tě, nebo spálit. Na vhodných lokalitách je možné
kůrovcem napadené pokácené stromy asanovat 
postřikem chemickými insekticidy. Neodkorněné
dřevo je nutné okamžitě vyvézt mimo les k další-
mu zpracování,“ radí stránky Lesů ČR drobným“
vlastníkům lesů.

V místech předchozího zvýšeného výskytu ků-
rovce je nutno na přelomu zimy a jara položit sé-
rii lapáků, což jsou pokácené smrky zakryté vět-
vemi. Do nich brouk nalétá a na nich je pravidel-
ně kontrolováno jeho množství. Je-li zvýšené, kla-

de se další série lapáků. Kůrovce je možné od-
chytávat i do lapačů s feromonovou návnadou,
což jsou nejčastěji plastová odchytová zařízení 
různé konstrukce.

Ochrana proti kůrovcům je poměrně složitý 
proces, takže je nutná spolupráce s odborným
lesním hospodářem, který stanoví termín zpraco-
vání kůrovcových stromů, počet lapačů a termín
i místo jejich položení a termíny a způsob kontro-
ly výskytu kůrovce. Je nanejvýš vhodné všechny
tyto termíny dodržovat, protože kůrovec nepočká
a hrozí nebezpečí z prodlení. (šim)

Už jste ho asi ve městě potka-
li: malé vozidlo s tichým provozem,
na které pracovníci Služeb měs-
ta Slavičína nakládají biologický
materiál vzniklý úklidem města.
To je automobil Alke ATX3, dvou-
místný elektromobil, který společ-
nost pořídila díky získaným dota-
cím od Státního fondu životního
prostředí (SFŽP). „Mám radost, že
náš projekt uspěl, a že jsme tak 
pořídili první užitkový elektromo-

SMS pořídily díky dotaci elektromobil šetrný k životnímu prostředí

Příští rok město uspoří za platbu elektřiny 
a plynu. Přihlásilo se totiž do nákupu energií 
na renomované komoditní burze a získalo elek-
třinu levněji o devět procent. „Při předpokláda-
ném odběru cca 950 MWh elektrické energie 
jsou odhadované výdaje roku 2020 oproti roku 
2019 o cca 265 tisíc korun nižší,“ vyčíslil“ vedou-
cí ekonomického odboru města Petr Lysáček.

Ještě větší úspora – sedmnáctiprocentní – je 
u plynu. Město tak celkem oproti letošnímu roku

uspoří dohromady za plyn a elektřinu 330 tisíc
korun. „Vybírali jsme dodavatele na dva roky do-
předu a získali jsme tak výhodnější cenovou na-
bídku. Navíc nemusíme podstupovat složitou
anabázi změny dodavatele,“ řekl“ starosta To-
máš Chmela. 

Úspor se dočkají i budovy sloužící veřejně pro-
spěšným účelům, jako jsou školky, školy, či ne-
mocnice. „Na ně se vztahuje vysoutěžená cena
a dodavatel, ale položku spotřeby energií má

zahrnutou ve svém rozpočtu každá organizace
zvlášť,“ doplnil“ Lysáček z ekonomického odbo-
ru.

Uspořená částka poputuje do investic města,
ovšem zatím není stanoveno, kam přesně. „Pra-
cujeme pořád jen s fi nančními odhady a já bych
rád počítal zajíce až po honu. Rozhodneme se
tedy až v říjnu 2020, kdy bude jasné, kolik jsme
ušetřili,“ naznačil “ starosta Slavičína. 

 (šim)

bil v regionu,“ potěšilo jednatele SMS Jana Ja-
nečka. Vůz má mnohé přednosti: „Při jeho jíz-
dě nejsou cítit žádné výfukové plyny a ve vzdu-
chu tak nezůstávají mikrometrové pevné části-
ce, které jsou hlavní složkou smogu,“ popsal“ Ja-
neček. Další devizou vozidla jsou minimální pro-
vozní náklady, nízká hmotnost a minimální šířka,
což znamená skvělou průjezdnost, proto bude
sloužit převážně zahradníkům. Nabíjí se kaž-
dý den z elektrické zásuvky v sídle SMS. Dota-
ce na vůz činila 600 tisíc korun, tedy dvě třetiny 
ceny.  (šim)

Slavičín vysoutěžil levnější energie pro osvětlení města, uspoří statisíce korun

Firma INSTOP DEVELOPER s. r. o. oznamuje ve-
řejnosti, že z důvodu provádění stavebních pra-
cí na sídlišti Malé Pole, nebude možné v termínu 
od 29. 7. 2019 do 30. 9. 2019 parkování vozidel 
na parkovišti za restauraci Bowling Slavičín (parc. č. 
302/76 a 316/15).

Veřejnosti bude umožněno náhradní parkování 
v areálu společnosti INSTOP spol. s r.o. na ulici Ob-
chodní č. 16 na vyhrazených místech.

Změna parkování na ulici Obchodní
Svoz odpadu v srpnu
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny 
(oranž. pytle) 27. 8.
 papír (modré pytle) 14. 8.
 bioodpad (hnědé pytle – 10,- Kč/ks) 
5. 8., 19. 88.

CesCesCesCesCeCeCesCesCesCesCesCesCestoutouttoutoutoutoutotoutououuouuuuu na nananann nanaanana naanananana nanna nana nana HáH Há HáHá Há Há Há HáHáHááHááá HáHHáHáá HáHááHHHájenjenjenjenjenjenjjjennjenjjejenjenjjejennjjenjejenjenjenj ky.ky.kyky.ky.kky.ky.kky.ky.ky.ky.kyyyyyyyy .........
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Město Slavičín ve spolupráci se společnos-
tí EKOKOM pořídilo nové kontejnery na kovo-
vé odpady v celkovém počtu osm kusů. Nádo-
by budou rozmístěny v prvním srpnovém týdnu
měsíce a najdete je v místní částech v Nevšové 
za obchodem, v Divnicích za hospodou a v Hrád-
ku před výletištěm. Přímo ve Slavičíně bude roz-
místěno pět kusů, a to v již vybudovaných kon-
tejnerových hnízdech – ulice Luhačovská (směr
ulice Pod Vrškem), ulice Ševcovská (u BD čp. 
308), ulice J. Šály (u BD čp. 853), sídliště Vlá-
ra (ulice K Hájenkám před BD čp. 341) a sídliště 
Malé Pole (ul. Obchodní před BD čp. 485). V prů-
běhu roku se může rozmístění kontejnerů změnit 
s ohledem na požadavky občanů. 

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový 
odpad – typicky plechovky od nápojů a konzerv, 
kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabič-
ky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další 
drobné kovové odpady.

Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici 
NEPATŘÍ plechovky od barev a jiných nebezpeč-
ných látek, tlakové nádoby, ani domácí spotřebi-
če a jiná vysloužilá zařízení složená z více mate-
riálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvo-

V červenci jsem obdržel poměrně suges-
tivní zamyšlení pana Jiřího Juříka ze Slavičína
na téma likvidace následků výbuchu muničních 
skladů ve Vrběticích. Od této události brzy uplyne
pět let, což pro nás, občany Slavičína a okolních 
obcí znamená nemalou zátěž. Jen nemožnost 
hospodařit na stovkách hektarů lesních porostů 
v zasaženém území představuje již nyní hrozbu
pro celé území Slavičínska, které pomalu zasa-
huje v kalamita s nedozírnými následky.

Autor citovaného podnětu ve zkratce popisuje 
chybná a nehospodárná opatření celé likvidace
následků výbuchu ve Vrběticích, o jejichž charak-
teru rozhoduje vláda ČR se svými čelnými před-
staviteli. V té době to byli zejména ministři obrany 
a vnitra Stropnický a Chovanec a ministr fi nancí 
Babiš. Celou událost občané Slavičína nezavini-
li a je frustrující, že stát ji nedokáže adekvátním 
způsobem vyřešit ani po pěti letech.

V obcích přímo zasažených výbuchy ve Vrběti-
cích došlo v minulém roce k významným změnám 
v zastupitelstvech i na postech starostů. To však 
neznamená, že by nepokračovaly snahy o řeše-
ní nastalé situace. Na počátku letošního červ-
na starostové Slavičína, Haluzic, Lipové a Vla-
chovic, spolu s významnými vlastníky pozem-
ků v areálu dotčeném výbuchy požádali o sou-
činnost hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, 
a to ve věcech odškodnění obyvatel zvlášť dotče-

Pytlíky od brambůrků, plechovky od energe-
tických i alkoholických nápojů a podobné od-
padky nemile překvapily rodiny, které dopoled-
ne o prázdninách přišly navštívit hřiště u školky
na Malém Poli. Nepořádek po starších dětech či 
teenagerech trávící volné letní večery venku je tra-
dičním evergreenem.

Město se proti tomu rozhodlo zakročit – zamy-
káním jak hřiště u školky na Malém Poli, tak i hřiš-

Konec nepořádku a vandalství na dětských hřištích. Na noc se zamykají

Konvektomat Retigo DA 2011
Město Slavičín nabízí k prodeji konvektomat,

rok výroby 2001. Výrobek se nachází v ZŠ Sla-
vičín-Vlára, kde je také možná jeho prohlídka 
po předchozí domluvě. Nutná generální opra-
va! Bližší informace včetně sjednání termínu 
prohlídky na tel.: 577 004 830. Výběr bude 
proveden formou nabídek (obálková metoda) 
a zájemce bude vybrán na základě nejvyšší na-
bídky. Nabídky je možné podávat do 15. 8. 

Odbor ŽPSM

Malé Pole – dobré místo 
pro život?
Veřejná diskuse občanů s vedením města
Vedení města zve občany na veřejnou
debatu o prioritách a problémech 
týkajících se sídliště Malé Pole.

Akce se uskuteční 
20. srpna v 16.30 na Sokolovně.

Zváni jsou obyvatelé našeho
největšího sídliště všech generací!

Město rozmístilo osm nových kontejnerů na kov

Výbuch ve Vrběticích pohledem současnosti

rech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo
toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Zároveň byly pořízeny nové nádoby na pa-
pír a plast, které posílí kapacitu kontejnerových
hnízd v nejproblémovějších lokalitách. Nové kon-
tejnery na papír přibydou v ulici K Hájenkám
(před čp. 341), ulici Obchodní (před BD čp. 485),
ulici Okružní (před BD čp. 597), na Horním ná-
městí (za BD čp. 821) a na ulici J. Šály (u BD čp.
853), a to s ohledem na možnosti jednotlivých
kontejnerových míst. Nový kontejner na plast při-
bude v ulici Hasičská. Zároveň budou na území 
Slavičína vyměněny čtyři kontejnery na sklo kvůli
jejich značnému opotřebení.

Neodkládejte, prosím, odpady mimo místa
a nádoby k tomu určené. 

Ve městě Slavičín jsou rozmístěny kontejne-
ry na tříděný odpad – papír, plast, sklo – bílé x
barevné, textil, drobné elektrospotřebiče a nově
kov. Pokud chcete vyhodit odpad, který nepat-
ří ani do jedné výše uvedené nádoby, anebo je
značně objemný, odvezte ho prosím na sběrný
dvůr. Tento odpad mohou občané města bez-
platně odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Slu-
žeb města Slavičína, Pod Kaštany 50 (po, st, pá

ných výbuchy ve Vrběticích, a to zejména za ob-
dobí 2016 – 2019 a dále řádné dekontaminace
a zpřístupnění zasaženého území. Nyní je připra-
vováno společné jednání v této věci.

Souběžně, dle pokynu vlády, probíhají jednání 
o směně pozemků ve vlastnictví města tak, aby-
chom získali jiné, které budou vně zasaženého
území bývalých muničních skladů. V případě Sla-
vičína se jedná o přibližně 30 hektarů lesa. Za-
stupitelstvo v této záležitosti bude jednat na pod-
zim letošního roku. Hlavní myšlenkou směny je
zajistit to, aby vrbětické muniční sklady vlastnil
stát. Je zvláštní, že v minulých desetiletích byly
pozemky areálu muničních skladů restitučně vy-
dány soukromým subjektům. Až nyní, po všech
událostech ve Vrběticích se zdá, že stát hodlá
areál opětovně zajistit, a to i majetkově.

Řada občanů se oprávněně dotazuje na režim
uzávěr cesty z Lipové do Haluzic. Pyrotechnický
průzkum je aktuálně naplánován do 20. prosin-
ce t.r. Do této doby lze očekávat, že budou trvat
i příslušná omezení. Jedná se o akci bezpečnost-
ních složek. Bohužel připomínky města Slavičín
na posun začátku uzávěry na 8.00 nebyl kraj-
ským policejním ředitelstvím akceptován.

Jelikož je jasné, že omezení vznikající také
občanům Slavičína, jsou značná, jsem připra-
ven požadovat odškodnění i pro město Slavičín
a jeho občany.  Tomáš Chmela, starosta

8-17 h, út, čt 8-14.30 h, 1. sobota v měsíci 8-12
h) nebo na sběrném místě za kotelnou na sídlišti
Malé Pole (út, čt 12-16 h, so 8-12 h).

Pytle, které zdarma dostáváte na tříděný od-
pad, používejte prosím výhradně jen k úče-
lu, ke kterému byly vyrobeny (tedy modré pytle 
na papír, žluté pytle na plast a kartony).

Důrazně také žádáme občany místních částí,
aby do kontejnerů na objemný odpad nevhazo-
vali bioodpad a běžný odpad z domácností. Po-
kud se Vám stane, že je kontejner již plný, je mož-
né a žádoucí odevzdat odpad ve sběrném dvo-
ře ve Slavičíně. Pokud se situace nezmění, bude-
me nuceni kontejnery na objemný odpad zrušit.

Udržujme společně čistotu našeho města!
Odbor ŽPSM

tě u školky na Vláře, kde koncem července skupi-
na dětí poničila herní prvek lanovku.

Zamyká se v 21 hodin a odemyká v 7 hodin
ráno. „Nejde nám o to vyhnat děti z jejich pro-
storu, ale spíš jim ukázat, že takto to nepůjde,“ 
podotkl starosta Tomáš Chmela s tím, že pokud
by se návštěvníci hřišť chovali slušně, město by
nemuselo k takovému kroku přikročit. Během čer-
vence tedy správce hřiště, Služby města Slavičí-

na, sehnaly brigádníka na tento úkon. Zamykat se
bude prozatím pouze přes prázdniny a poté město
spolu se SMS akci vyhodnotí.

Jen pro zajímavost, na facebookové stránce
Město Slavičín se objevila anketa na toto téma
i s fotkami znečištěného hřiště. A výsledek?
91 procent hlasujících bylo pro zamykání hřiště
a jen 9 procent proti.

 (šim)
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Pohotový školák zachraňuje životy. Umí zachovat chladnou hlavu
Zachránit život by neuměl leckterý dospělý.

Jenže když je vám jedenáct let, umět zachovat
chladnou hlavu je ještě těžší. My ve Slavičíně ta-
kového šikulu máme, jmenuje se František Ku-
bas a vedení města ho přijalo na radnici a podě-
kovalo mu, protože v červnu zachránil život spo-
lužákovi a několik měsíců předtím i sousedce.

První příběh se odehrál v březnu tohoto roku.
„Fanda si hrál na zdi, která je vedle sousedovy 
zahrady. Tam spatřil sousedku, starší paní, kte-
rá bezvládně ležela,“ popisuje chlapcova “ ma-
minka Soňa Kubasová. Nejprve František se-
skočil za ní a zjistil, zda žena dýchá. Pak ji za-
kryl bundou, zburcoval tatínka, aby zavolal sa-
nitku a sousedku hlídal do doby, než si ji převzali
zdravotníci. „Na zachránce ho pochválili, že ne-
být jeho duchapřítomnosti, tak by paní nejspíš
zmrzla, protože byla v tu dobu doma sama,“ do-“
plnila maminka hocha.

Na začátku června uplatnil František svou

pohotovost a chladnou hlavu znova. Tento-
krát byl s kamarády na dětském hřišti nad ZŠ
Malé Pole. Jeden z jeho kamarádů se zavěsil
na průlezku a ošklivě spadl na záda. „Vyrazil si 
dech, takže Fanda duchapřítomně přiběhl, zve-
dl ho, dal mu ránu do zad a vrátil dech. Děcka
mezitím měly za úkol zavolat rychlou, ale všem
se zadrhl hlas,“ nastínila situaci“ Kubasová. Její 
jedenáctiletý syn zvládl i důležitou komunika-
ci s dispečinkem. „Dokázal popsat, co se stalo 
a kde to je, takže záchranáři vše bez problémů
našli.“

Základy první pomoci se František nau-
čil ve škole. „Jako páťáci jsme měli záchranář-
ský kurz na Helfíkovi,“ zmínil chlapec oblíbenou“
akci, která se i letos konala v Pivečkově lesopar-
ku. A kdyby bylo potřeba, lidi ze svého okolí by
zachránil zase. „Nejvíc mě potěšilo, že jsou oba 
v pořádku,“ doplnil statečný kluk, který chce být“
– hádejte čím? „Záchranářem,“ usmál se. (šim)“

Jednou se zeptal vtipný pán druhého: „Víš, co 
jsou domovy důchodců?“ Nevěděl. Uslyšel: „To je
pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.“ Mů-
žeme se usmát i zamyslet. Ale! Lze si představit 
dnešní dobu bez ní? Jsou nutné! My dříve naroze-
ní jsme je nezažili, všechno jsme získávali teprve
ve škole. O důvodech jejich existence psát netře-
ba. Je více než dobře, že existují.

Mateřská škola v Nevšové je jen elokovaným 
pracovištěm MŠ Nad Ovčírnou Slavičín, ale je 
NAŠE. Maminky i z okolních obcí jsou rády, že je 
o jejich potomky postaráno po všech stránkách.

Klub seniorů Nevšová má s mateřinkou uza-
vřenou spolupráci. Při návštěvách v zařízení jsme 
mohli nahlédnout a být očitými svědky, jak paní 
učitelky Boráňová a Gubischová s dětmi pracují. 
Už oslovení dětí – kamarádi – dokazuje, že k nim 
mají vřelý vztah.

A pak začne koncert. Jedna činnost střídá dru-
hou. Nenásilnou formou se nese výuka počítání 
do deseti, barev, písmen, slovní zásoby, výslov-
nosti, pohybových prvků, rozeznávání dnů, orien-
tace v prostoru, zpěv písní… A my, seniorky 
ve funkci přihlížejících babiček – sedíme a se za-
ujetím sledujeme, jak 24 hlaviček přemýšlí, ruce 

se hlásí a jak reagují v tichosti, se zájmem odpo-
vědět správně. My jim pak vyprávíme o našem
dětství, které bylo jiné. Někdy ani nevěří, že jsme
museli pást husy, kozy, krávy, pomáhat na poli…
Ale i o hračkách, skromných dárcích pod stro-
mečkem. Nutno dodat, že poslouchají rády.

Letos jsme je 3. června pozvali na oslavu Dne
dětí na hřiště pro pétanque v areálu TJ Sokol Ne-
všová. 21 dětí a obě učitelky vzájemně soutěži-
lo v hodu na košonek (prasátko). Házely s vel-
kým zaujetím pro hru za hlasité podpory přítom-
ných seniorů. Vítězi byly samozřejmě děti! Funk-
ce sudích se ujali pánové Mlčák, hlavní organizá-
tor, a pan Masař. Vítěznou trofej, zakoupenou při
zájezdu klubu do Křtin, předala paní Zvonková.
Je to soška andělíčka se srdíčkem. Moc se líbi-
la a dle vyjádření paní Boráňové bude jejich talis-
manem. Sladká odměna samozřejmě nechyběla.

Děkuji paní učitelce Boráňové za precizní 
a fundované vedení školy. S kolegyní paní Gubis-
chovou jsou ve shodě a obě na správném mís-
tě. Esteticky a s citem vyzdobená učebna, herna,

chodby, čistota všech prostor, ale i chutná jídla
podle zdravých receptur (např. pro nás jednohub-
ky s čočkovou pomazánkou) jen dokreslují celko-
vý obraz naší mateřské školy.

Při dětech člověk potřebuje sklenku plnou
moudrosti, soudek obezřetnosti a moře trpělivos-
ti. Ta ať nechybí všem, kteří se na výchově dětí 
podílejí. Zaměstnancům předškolního zařízení ať
nechybí moudré srdce a vidoucí oko. Ať si užijí za-
slouženou dovolenou podle svých možností a na-
čerpají o prázdninách zásoby optimismu a elánu
do dalšího školního roku.

A dětem? Dobrý osud. Cestu nikoli nejsnad-
nější, ale nejkrásnější a nejšťastnější. Pěkné 
prázdniny plné sluníčka, radostných chvil s rodi-
či, mnoho zážitků, ale bez úrazů a nehod.

Členům Seniorklubu Nevšová děkuji za účast
na společných akcích a aby nám i v těch příštích 
bylo prima. I jim krásné, pohodové léto.

Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová fi -
nančně podporuje město Slavičín.

Stanislava Pučoková, členka výboru

Mateřská škola v Nevšové spojuje generace dohromady
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Titul Ekoškola jsme poprvé získali v roce
2013. Na základě auditu z letošního května
jsme tento titul obhájili již potřetí a další čtyři
roky máme oprávnění užívat logo, vlajku i název
tohoto mezinárodního programu. Auditoři oceni-
li kvalitní ekologické aktivity na naší škole a taky
nadšení žáků – členů Ekotýmu. V tomto školním
roce titul získalo nebo obhájilo celkem 67 škol
z celé České republiky. Předání certifi kátu čle-
nům ekotýmu proběhlo v pátek 21. června v Pra-
ze na Staroměstské radnici.

Mgr. Hana Majeriková, koordinátorka EVVO

Mimořádný úspěch páťáků v Pythagoriádě
I letos se naše škola zapojila do matematic-

ké soutěže Pythagoriáda, jejíž cílem je během
60 minut správně vyřešit 15 zadaných příkladů
na prostorovou představivost a logické uvažo-
vání. V okresním kole, které se konalo ve Valaš-
ských Kloboukách dne 27. května, se mimořád-
ně dařilo našim dvěma žákům ze třídy 5.C. Lu-
kasz Gogol získal 3. místo a z vítězného 1. místa
se radoval Daniel Velík.

Oběma žákům gratulujeme, děkujeme
za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme,
aby se jim v matematických soutěžích dařilo
i v příštím školním roce.  Mgr. Hana Majeriková

Spolupráce se zahraničními školami
Studenti během výměnného pobytu ve dnech 

22. – 27. června 2019 navštívili Rožnov, Pustev-
ny, Modrou a Buchlovice. Během výměnného po-
bytu se seznámili s historií kraje, poznali město
a obdivovali přírodu okolí Slavičína. Ve škole spo-
lupracovali na projektech, které se týkaly histo-
rických událostí v jednotlivých městech. Prezen-
tace představili spolužákům z jiných tříd. Ve sku-
pinách spolupracovali na řešení logických úko-
lů. Výměnné pobyty plní několik funkcí. Nejenom
jazykovou, která je určitě velkým bonusem těch-
to pobytů. Další důležitou součástí je funkce spo-
lečenská a vzdělávací. Děkujeme městu Slavičín
za poskytnutou fi nanční pomoc.

Maturitní zkoušky na naší škole probíhaly 
v letošním školním roce již tradičně ve společ-
né (státní) i profi lové (školní) části od 10. dub-
na až do 30. května 2019, kdy odmaturoval po-
slední žák.

Písemné zkoušky z češtiny a cizích jazyků byly 
zahájeny už v dubnu, následovaly didaktické tes-
ty z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků 
od 2. do 4. května. Dne 6. května si žáci se zá-
jmem o matematiku mohli vyzkoušet na vybra-
ných školách volitelnou zkoušku, tzv. Matemati-
ku +, jejíž výsledek jim umožnuje přijetí na někte-
ré fakulty matematického nebo přírodovědného
zaměření bez přijímacích zkoušek.

Od 20. května se konaly ústní zkoušky obou
částí až do konce měsíce května. Z výše uvede-
ného vyplývá, že průběh maturitních zkoušek 

dlouhodobě zatěžuje školy administrativně i per-
sonálně, protože na písemné zkoušky dohlíže-
jí certifi kovaní školní maturitní komisaři, certifi -
kovaní zadavatelé, u ústních zkoušek pak jme-
novaní předsedové maturitních komisí, certifi ko-
vaní hodnotitelé – zkoušející i přísedící. Všech-
no jsou to učitelé, kteří pak scházejí v běžném
vyučovacím procesu, takže v době maturitních
zkoušek je nutné zajistit pro ostatní žáky náhrad-
ní program v podobě různých přednášek, země-
pisných a historických besed nebo preventivních
programů.

V letošním školním roce maturovalo v celé
škole GJP i SOŠ 90 žáků v denním studiu, his-
toricky poprvé také žáci oboru informační tech-
nologie. Výsledky maturitních zkoušek jsou velmi
uspokojivé, pouze devíti žákům z celkového po-

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin: 
pracovní dny 9.00 – 11.00 hodin.
tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
e-mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Informace k zahájení nového školního roku 
2019/2020 budou postupně vkládány od po-
loviny srpna na
https://intranet.gjpslavicin.cz.

čtu se nepodařilo uspět v některé části a budou
si ji muset zopakovat v podzimním termínu. Vět-
šina žáků (zejména gymnaziálních oborů) míří na 
vysoké školy lékařské, přírodovědné, matematic-
ké, právnické, stavební, pedagogické nebo studi-
um informatiky. Ostatní využívají dalších možnos-
tí studia v zahraničí nebo přímo nástupem do ně-
které z místních fi rem.

Nyní však studenti prožívají zasloužené prázd-
niny, které zcela jistě využijí dle svých představ 
cestováním, studiem cizích jazyků, návštěvou
festivalů, koncertů setkáváním se s různými lid-
mi, studentskými brigádami. Přejeme všem krás-
né a prosluněné léto plné příjemných zážitků.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Maturity: nápor pro učitele i studenty

ZŠ Vlára potřetí obhájila titul Ekoškola
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Prázdniny s domečkem

Konečně se děti dočkaly a nastala pro ně nej-
krásnější část roku – prázdniny, a i dospěláci se 
již určitě moc těšili na zaslouženou dovolenou. 
V tuto chvíli už polovina letošních prázdnin pat-
ří vzpomínkám, ale my věříme, že u většiny dětí 
těm nejlepším.

Dům dětí zajistil prázdninové letní aktivity pro 
327 dětí ze Slavičína i okolí. Naší první prázdni-
novou aktivitou, která začínala hned po vysvěd-
čení 29. června, byl osmidenní pobytový tábor 
v rekreačním středisku Retaso v Horní Bečvě, 
kde pro nás byly přichystány moc hezké chatky 
s útulnými pokojíčky. Tábor byl v duchu olympij-
ských her a zúčastnilo se jej 42 dětí.

Retaso se tedy od prvního dne změnilo 
v olympijskou vesnici, jež hostila sedm států, 
které přijely bojovat za svou zemi. Úvodem za-
zněly hymny, proběhl slib předsedy OV, slib spor-
tovců a rozhořel se olympijský oheň.

Sportovci si vzorně a v duchu sportovního 
chování plnili zadané disciplíny, soutěže a hry,
které tábor nabízel. K táboru ale neodmyslitelně

patří i koupání, diskotéky a výletování.
Všechny plány nám na 100 % vyšly a počasí 

nám přálo, jenže vše hezké rychle utíká a i náš
tábor utekl jako voda. Podstatné je, že jsme se
všichni ve zdraví vrátili domů, plní dojmů, nových
zážitků a já doufám, že děti byly spokojené, tak-
že nezbývá než si přát, abychom se za rok na Re-
tasu ve zdraví opět sešli.

V měsíci červenci bylo Domem dětí ještě na-
bídnuto pět příměstských táborů.

Děvčata, která vedla tábory, se dětem snaži-
la naplánovat bohatý program, který se jim po-
vedl a děti zaujal. Děti byly za snahu v soutěžích
a hrách na konci tábora vždy odměněny diplomy
a hezkými cenami. Všem, kteří se na letním tá-
boře Retaso starali o děti i těm, kteří se starali
o děti při příměstských táborech, patří můj ob-
rovský dík.

Velký dík patří našemu hlavnímu sponzorovi,
který nám každoročně věnuje věcné ceny pro
děti na tábory a věnoval nám fi nanční dar pro
Dům dětí na dovybavení sportovních atrakcí pro

děti předsedovi Ing. Otto Durďákovi a fi rmě TVD
Technická výroba, a. s., Rokytnice, Vaší štědros-
ti a vstřícnosti si velice vážíme.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

Vzdělávací středisko je v provozu v pondělí 
8 – 13 h, úterý až pátek 8 – 14 h. V tuto dobu je 
možné využívat 12 PC a Internet zdarma. Den-
ní limit pro návštěvníka PC učebny je 60 minut. 
Za poplatek je možnost tisku, kopírování, vazbu 
do kroužkové vazby a laminování dokumentů.

Provozní doba si vyhrazuje možnost změ-
ny, z důvodu konání vzdělávacích kurzů a akcí. 
Veškeré změny jsou aktualizovány na www.pivec-
ka.cz.

Kontaktní údaje: Horní náměstí 111, 763 21 
Slavičín. Tel: 571 110 425, 739 095 315. 
E-mail: nadace@pivecka.cz. eb: www.pivecka.cz, 
www.pivecka-ops.cz

Nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé:
 Základy práce na PC (20 hodin) 500 korun
 Práce na PC pro pokročilé (20 hodin)
700 korun 

 Internet a komunikace přes internet 
(12 hodin) 400 korun
 MS PowerPoint (12 hodin) 500 korun
 Tvorba webových stránek (20 hodin) 
800 korun
 Multimédia (8 hodin) 400 korun
 Podvojné účetnictví pro začátečníky 
a pokročilé (30 hodin) 1 000 korun
 Základy daňové evidence (30 hodin) 
1 000 korun
 Základy první pomoci (8 hodin) 500 korun
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně
8 účastníků.

Připravujeme
Letní příměstské tábory

26. 8 . – 30. 8. 2019 Příměstský tábor „3D
technika nás baví“ 8 – 14 let / 1 100 Kč /
8 – 15 hodin

Tábor je zaměřený na technické dovednos-
ti spojené s pobytem v přírodě a sportem. Děti 
se seznámí s moderní technikou (3D modelování 

na PC, návrh vlastního designu a jeho vytisknutí 
na 3D tiskárně, seznámení s 3D tiskem). To vše
si mohou děti vyrobit v nové moderní PC učeb-
ně. Zároveň zažijí spoustu zábavy, sportu a her. 
Na závěr se mohou těšit na vyhlášení soutěže
„Nejlepší táborový technik“ a závěrečné opéká-
ní špekáčků s promítáním fi lmu.

V ceně tábora je zahrnuto: Svačiny, teplé obě-
dy, odměny, pitný režim, vstupné na koupaliště,
výtvarný a učební materiál, lektorský dozor.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomo-
cí různých kreativních technik. Bližší informa-
ce Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová,
na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské
knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na srpen: 
Korálkování (vánoční ozdoby)

Pohádkový les – 31. 8. 2019, od 14:00 hodin
Zámecký park Slavičín

DDM otevírá kroužek mentální 
aritmetiky pro děti i dospělé

Rychlé a správné počítání, lepší výuka ja-
zyků a kvalitnější propojení pravé a levé moz-
kové hemisféry. To vše slibuje nová metoda 
zvaná mentální aritmetika, jejíž kroužek otví-
rá náš Dům dětí a mládeže. 

Slavičín tak bude prvním místem ve Zlín-
ském kraji, kde se k této metodě můžete 
dostat. V první fázi se budete učit počítat 
se starověkým japonským počitadlem zva-
ným „abakus“ a přitom používat obě ruce. 
„Jedná se o propojení obou mozkových he-
misfér,“ vysvětlila“ lékařka Alena Potapen-
ko, která je lektorkou této metody od Akade-
mie rozvoje intelektu AMAKids a přinesla ji 
do Slavičína.

Druhá fáze spočívá v tom, že už si poči-
tadlo představujete pouze v mysli, čímž do-
chází k posílení neuronové vazby mezi obě-
ma hemisférami v mozku. „Obraz počitadla 
abakus je uložen v pravé hemisféře, která 
odpovídá za obrazné myšlení, a v levé hemi-
sféře jsou uložena čísla, která počítáte, tak-
že pravá a levá hemisféra začínají pracovat 
současně,“ doplnila lékařka.“

Program Mentální aritmetika je určen pro 
předškoláky a školáky, ale také i pro dospě-
lé. Věkový rozsah pro děti činí 5 až 16 let, pro 
dospělé není omezen. Kroužek se na DDM 
bude konat od září 2019, navíc během prázd-
nin už se uskuteční zkušební lekce.

Cena je 250 Kč za týden. Více informací 
sdělí lektorka Alena Potapenko,
tel.: 773529655
email: drpotapenko@seznam.cz. (šim)



V Z P O M Í N Á M E

V letošním roce by oslavila 75 let naše
milovaná sestra a teta, paní 

Blažena MACHŮ ze Slavičína.
Dne 1. srpna 2019 si připomene 

7. výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou
vzpomíná sestra s manželem a neteře

Jana a Radka s rodinami a rodina Brhlova.

Dne 18. srpna 2019 si připomeneme
25. smutné výročí úmrtí pana

Otakara STRUŠKY ze Slavičína. S láskouY
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 26. srpna 2019 by se dožila 70 let
paní Anna PTÁČKOVÁ ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Letos jsme si připomněli 35. výročí úmrtí 
pana Jana JANEČKA. Vzpomínají dcery

Marie a Jarmila s rodinami.

Dne 27. srpna 2019 si připomeneme
20. výročí úmrtí pana Josefa ZIKUŠE.
S úctou a láskou vzpomíná manželka, 

dcery Jarmila a Hana s rodinami.

Dne 7. srpna 2019 by se dožila 90 let paní 
Dagmar RAŠKOVÁ a dne 29. září 2019 

vzpomeneme 1. výročí jejího úmrtí. 
Za tichou vzpomínku děkují 

syn Jiří s manželkou, vnučka Petra 
s rodinou a vnuk Jiří s rodinou.

Dne 16. srpna 2019 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí pana Pavla PALY

ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Jiřina a děti s rodinami.

Dne 27. srpna 2019 to bude 15 let, kdy 
nás navždy opustil pan Bedřich FRAJT
z Hrádku. S úctou a láskou vzpomínají 

manželka a synové s rodinami.

Dne 8. srpna 2019 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní 

Marie HLŮŠKOVÉ
ý

 z Rokytnice.
S láskou a úctou vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami.

Dne 16. srpna 2019 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Jaroslava HRBÁČKA ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 7. srpna 2019 uplyne 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní 

Hedvika GOTTFRIEDOVÁ z Nevšové. 
S láskou vzpomínají děti Tonda, 

Hela a Blanka s rodinami.

Dne 22. července 2019 jsme si
připomněli 1. smutné výročí úmrtí pana

Bohuslava CARBOLA z Nevšové. 
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera 

s rodinami.

Společenská kronika

V letošním roce uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás opustili pan Zdenek DURĎÁK

a Anežka DURĎÁKOVÁ. S láskou a úctou
stále vzpomínají syn Zdeněk s rodinou

a vnuci s rodinami.

Očím ses ztratila – ale v srdcích zůstaneš
navždy. Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás,

za všechna milá slova a starosti,
zachováme v srdci, drahá maminko,

pocit neskonalé vděčnosti.
Dne 23. července 2019 

by oslavila naše maminka
Mária Magdalena RASCHMANNOVÁ

75 let. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Letošní rok si připomínáme smutné
výročí úmrtí našich milovaných.

Dne 4. srpna 2019 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil

pan Emil ARGALÁŠ a dne 5. září 2019
1 rok, kdy navždy odešla paní 
Iva TRČKOVÁ. Stále s láskou

vzpomínají jejich nejbližší.

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

Bedřicha ŠEVČÍKA. Děkujeme
za květinové dary. Rodina Ševčíkova

Dne 29. srpna 2019 uplyne 20 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Stanislav MAŇAS ze Slavičína. S láskou
a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 23. srpna 2019 by se dožila 90 let
paní Ludmila GOLIÁŠOVÁ.

Dne 18. září 2019 si připomeneme
1. smutné výročí 

jejího úmrtí. S láskou vzpomínají dcery 
Dana a Helena s rodinami.

Dne 6. srpna 2019 si připomeneme
15. výročí, kdy nás navždy opustil syn,

bratr a strýc, pan Pavel BERČÍK ze Šanova.
S láskou vzpomínají maminka

a sourozenci s rodinami.

NAROZENÍ – ČERVEN
Jakub a Jana Durďákovi – syn Jonáš
František a Simona Goňovi – dcera Jo-
hana
Petr Horák a Dana Zachová – syn Tobiáš
Pavel a Ivana Řehákovi – dcera Eliška

SŇATEK – KVĚTEN
Radek Trčka a Monika Vránová

SŇATKY – ČERVEN
Milan Valenta a Veronika Račáková
Pavel Helísek a Barbora Horníčková
Martin Henzl a Veronika Luková

ÚMRTÍ 
 1. 6. 2019 Jaromír Štefaník,
   74 let, Šanov
 5. 6. 2019  Ing. Jan Julínek, 
   66 let, Slavičín
 7. 6. 2019  Jaroslav Čevela,
   80 let, Hrádek
 8. 6. 2019  Ing. Václav Náplava,
   72 let, Slavičín
 11. 6. 2019  Bedřich Ševčík,
   69 let, Slavičín
 22. 6. 2019  Ladislav Kurtin,
   64 let, Slavičín
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínské-
ho zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavře-
ní manželství, dostavte se, prosím, na matriku 
Městského úřadu Slavičín k podepsání sou-
hlasu se zpracováním a zveřejněním osobních
údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Blahopřání
Chtěli bychom touto cestou

poblahopřát manželům
Marii a Jaroslavu JANOUŠKOVÝM
ze Slavičína, kteří dne 29. srpna 

2019 oslaví diamantovou svatbu.
Přejeme jim hodně zdraví, lásky

a životního elánu. 
Diamanty jsou vzácné a drahé,

ale vy dva jste ještě dražší 
a vzácnější. Děti Jitka a Jarek
s rodinami, vnuci a pravnuci.

Dovolená 
v ordinacích lékařů
MUDr. Marie Častulíková 
neordinuje ve dnech 1. – 9. srpna. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil. 

MUDr. Petr Zemčík neordinujek
ve dnech 5. – 16. srpna. 
Zastupuje MUDr. Markéta Manová.

MUDr. Jiří Zabloudil 
neordinuje ve dnech 12. – 16. srpna. 
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
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Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi i pří-
městské tábory. První tábor – Pohádkový – se 
konal v Rokytnici. Děti zažily týden plný dobro-
družství, her. Vyzkoušely si být indiány, vyrobily
si krásné čelenky, totemy a udělaly indiánskou 
stezku, na hradě Brumov si zahrály na princezny 

a rytíře, vyluštily táborovou šifru, splnily všechny
úkoly na olympijských hrách a mohly si za vyhra-
né žetonky nakoupit na táborové pouti. Ve čtvr-
tek byl společný táborák s rodiči, a kdo chtěl,
mohl tam i přespat. Za tmy se konala stezka od-
vahy. Všechny děti byly nadšené a spokojeně

Příměstské tábory v plném proudu

Z důvodu rekonstrukce bude celý srpen
Rodinné a mateřské centrum zavřeno!
Těšíme se na Vás opět v září. 

v pátek odcházely domů.
Druhý tábor – Zálesák – se konal na myslivec-

ké chatě v Nevšové. Ta je umístěna hned u lesa, 
a tak děti trávily většinu času v lese a na louce.
Vytvářely si lesní domečky, ráno si vařily ovocné
čaje v kotlíku na ohni z listů maliníku a ostruži-
níku s kousky jablek a pomeranče. Také si za-
hrály na indiány a vytvářely si indiánskou čelen-
ku. Na programu byla i zábavná věda, kde zkou-
šely různé pokusy. Ve čtvrtek se konalo přespání 
na chatě a vařil se v kotlíku dřevorubecký guláš. 
Za tmy pak byla připravena pro děti noční bojov-
ka. Celý týden děti doprovázel na táboře caniste-
rapeutický pejsek Bella a malé štěňátko ve výcvi-
ku na asistenčního psa. Dětem se ani v pátek od-
poledne nechtělo odcházet domů. 

Pokud Vás náš tábor Zálesák zaujal, tak v ter-
mínu 12. – 16. srpna se koná ještě jeden tábor
Zálesák 2, na kterém je pár míst volných.  Přihlá-
šení je online přes Facebook a web.

Simona Goňová, ředitelka

V poslední době se často setkáváte s pojmem 
komunitní plánování sociálních služeb. Město
Luhačovice se zapojilo do projektu „Vytvoření 
komunitního plánu na území ORP Luhačovice“, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588.

Co je to komunitní plánování sociálních slu-
žeb? 

Je to plánování sociálních služeb (dále jen 
„ssl.“) tak, aby odpovídaly místním specifi kům
i potřebám občanů. Jsou zapojováni uživatelé (ti, 
co službu využívají), poskytovatelé (ti, co službu 
poskytují - charity, domov pro seniory, nízkopra-
hová zařízení pro děti a mládež atd.), zaměst-
nanci měst a obcí, veřejnost. 

Jak se tvoří komunitní plán? 
Probíhají pravidelná setkání ve dvou pracov-

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Luhačovice
ních skupinách: 1. osoby se zdravotním postiže-
ním a senioři, 2. rodiny s dětmi a osoby ohro-
žené sociálně patologickými jevy, v prostorách
MěÚ Luhačovice a MěÚ Slavičín. Do procesu ko-
munitního plánování se může i v průběhu zapo-
jit kdokoliv. Termíny setkání jsou uvedeny na we-
bových stránkách města Luhačovice.

Pracovní skupiny řeší téma: sociální a souvi-
sející služby pro cílové skupiny, sociální a běžné
bydlení, zdravotnictví, sociální systém, zaměst-
nanost, využívání volného času dětí a mládeže,
pomoc a služby pro osoby se závislostí, bezbari-
érovost, senior taxi. Konají se také setkání v ob-
cích a veřejná setkání.

Co je cílem komunitního plánování?
1. Vytvoření komunitního plánu sociálních slu-

žeb ORP Luhačovice a zavedení procesu komu-
nitního plánování. Komunitní plán bude nasta-
ven a v budoucnu průběžně aktualizován podle
potřeb a možností zajištění.

2. Vytvoření Katalogu poskytovatelů sociál-
ních služeb ORP Luhačovice, který bude veřejně
dostupný na webových stránkách města Luha-
čovice a města Slavičín, v tištěné podobě na od-
borech sociálních MěÚ Luhačovice a MěÚ Sla-
vičín.
Máte-li zájem se do procesu komunitního pláno-
vání zapojit, více naleznete na webových strán-
kách města Luhačovice nebo na kontaktu:
Pavlína Stolaříková, 
tel.: 721 942 163,
email: stolarikova@mesto.luhacovice.cz.

Přátelé z lásky, z. s., uskutečnil rekondiční pobyt v hotelu Mesit v krásném 
prostředí Beskyd v Horní Bečvě. Pobyt byl určen pro rodiny s handicapovanou 
osobou, třídenní program byl přizpůsoben tak, aby si ho užili všichni, bez ohle-
du na různé typy postižení.

Využili jsme krytý bazén při rehabilitačním plavání, navštívili jsme kulturní 
program v Rožnovském skanzenu, vyšli si do přírody. Během víkendového po-
bytu jsme načerpali síly do dalších ne vždy jednoduchých dní. Pobyt byl fi nanč-
ně podpořen městem Slavičín, ale i dalšími organizacemi – ZŠ Slavičín-Vlá-
ra a ZUŠ Slavičín.

Ještě jednou děkujeme.

Sobota 24. srpna - 12.00 hodin – pietní akt u hrobu amerických letců 
na hřbitově ve Slavičíně. Bližší informace na www.leteckabitvakarpaty.cz

Hledám pronájem garáže, popř. koupím garáž na sídlišti Malé Pole. 
Kontakt: +420 732 759 218.
Pronajmu skladovací halu 450 m2 v areálu bývalých Vlárských strojí-
ren. Tel.: +420 603 238 941
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Když prapůvodní obyvatelé malé osady se 
usídlili v údolí dnešní obce, udělali pro současní-
ky velmi moudrý krok. Kolem potůčku a na mír-
ných svazích vyrůstaly domy, ale cesta vedla
jen sem. Zpět se musel každý vracet. Díky je-
jich prozíravosti jsme neprůjezdnou částí měs-
ta Slavičín. Však také proto byl v Nevšové vybu-
dován první kruhový objezd pro autobusy v širo-
kém okolí.

Chudobné kotáry Valašska, součást Luha-
čovického Zálesí. Vizovická pahorkatina, Bílé
Karpaty – styčné body při hledání Nevšové 
na mapě. Nevšovka nás spojuje až s Černým 
mořem. Kdo se v Nevšové narodil, rád se sem
vrací a vzpomíná na dobu, kterou tady prožil.
Uvědomí si, že lípy voní nejvíc jedi-
ně v rodné dědině.

Složení obyvatel bylo různé, je-
jich povolání také. U mužů převa-
žovalo zvěroklestičství. Odcházeli
za prací do Čech, Slovenska, Slez-
ska, Maďarska, Polska, Německa,
Ruska, Rakouska, Srbska, Chor-
vatska. Každý měl svůj rajon. Ze
všech míst přiváželi potřebné fi -
nanční zdroje na svůj grunt, ale
i různé noviny ze života lidí v ji-
ných zemích či městech. Přičinili
se o zvelebování obce přestavbou
svých domů či budování nových.

Čas a doba šly dopředu rychlým
krokem a měnilo se vše souběžně.
Dnes z původních domů postave-
ných před více než 80 lety najde-
me jen několik. Vesnice se promě-
nila v předměstí města Slavičín.
Výstavné, upravené domy, před-
zahrádky, parčíky, ale i vodovod-
ní řad, plynovod, kanalizace s no-
vou čistírnou odpadních vod, nové
místní komunikace, rekonstruova-
ný Dům spolků, upravená náves,
z budovy bývalé školy Dům po-
kojného stáří, z kaple kostel Pan-
ny Marie Svatohostýnské, rekon-
struované fotbalové hřiště se šat-
nami pro fotbalisty a s restaurací,
nové zázemí hasičů ve sportovním
areálu, zateplené budovy kulturní-
ho domu a mateřské školy, nová
přírodní zahrada pro nejmenší, to
všechno se v obci změnilo jenom

Nevšová letos slaví 570. výročí
v posledních cca dvaceti letech.

Těžko bychom hledali stáje pro koně či jiný do-
bytek, původní zemědělské stroje, vozy „gréfňá-
ky“, hnojiště s kadibudkou. Už i trakař, velký po-
mocník při navážce těžších nůší či pytlů je už ra-
ritou! Kravské a koňské povozy nahradila osobní 
auta či vozy pro dopravu různých značek a jsou
běžnou záležitostí. Takže naše Nevšová se změ-
nila vzhledově i vybaveností od základů.

S tím ruku v ruce se měnilo i povolání obča-
nů. Jestliže ženy dříve zajišťovaly samy zeměděl-
ské usedlosti s pomocí dětí a sloužících u bohat-
ších sedláků, dnes jsou to emancipované dámy
různých profesí. Vyučené v oboru, se středoškol-
ským i vysokoškolským vzděláním, majitelky ři-

dičských průkazů i svého vozidla. Mužská část
se přeorientovala v místě na podnikatele, část
vyjíždí za prací mimo domov a Slavičín. Někdy
pobývají mimo i déle a vrací se na víkendy.

Přes uvedená pozitiva se něco vytratilo. Mů-
žeme jen vzpomínat na dožínky, na hody, které
se slavily od soboty až do úterý, na kapely Ne-
všovjanku či Výbuch, na časté taneční zábavy
v hospodě u Pešků. Svatební den je už pouze zá-
ležitostí rodiny. Kde jsou babské stolice, často-
vání „obhlédačů“ nevěsty a ženicha… Nejen to!
Zimní radovánky už také ztratily svůj půvab, pě-
šáry zmizely, i sáňky vidět méně.

Občas se usadím na terasu a rozhlédnu se.
Vidím celou naši vísku jako na dlani. Mezi domy
zeleň stromů, na stráních pasoucí se kravky,
za obzorem koruny svěže zelených lesních stro-

mů, v dáli Bílé Karpaty, sem tam pro-
jíždějící auta nebo cyklisté po cyklotra-
se, maminky s kočárky, děti na ko-
lech. Sleduji zásnubní lety káňat, lety
dlasků, sýkorky při požírání škůd-
ců na ovocných stromech, vlaštovky
na drátech elektrického vedení a tiše
si pomyslím. „Maminko má, jak je tu
dobře, u nás doma!“ Večer při jar-
ní obloze jsou hvězdy nízko a čekám,
kdy uvidím některou padat a mít přá-
ní! Jaké by bylo? To nejtajnější nevy-
slovím, aby se splnilo. A to další je: „Ať
má milovaná Nevšová se dál rozvíjí. Ať
jsou v ní šťastní všichni, kdo zde žijí. Ať
mají tolik zdraví, kolik každý potřebuje.
Ať se rozrůstá o nové rodiny, nová po-
kolení, která by dál nesla štafetu živo-
ta celé krajiny k ještě lepším a šťast-
nějším zítřkům. Aby těch, co jsou hrdí 
Nevšovjané nikdy neubylo, ale aby byli
ještě pevnější a pyšnější Valaši z Ne-
všové. Ať obec prožije v klidu a hlavně
v míru – bez úskalí a pohromy dalších
mnoho let.“

A my žijící, kteří jsme se podíleli
na jejím rozvoji, kteří zde máme své
blízké, přátele, kamarády – mějme se
rádi! Ať je nám Nevšová tím nejhezčím
koutkem na světě!

Těch našich kotárů nebe se dotýká,
skřivánek písničkou do srdce proniká.
Potěším své oči hledíc na vše strany –
domovino otců, kraji milovaný!!!

Hezkou oslavu výročí, zejména ro-
dákům, kteří přijedou, přeje

Stanislava Pučoková

PohPoPohPohPohPohPohPohoPohPoo ledledledledledledledledleled do doddo do dodo st stst stst středředředředředředředředdř u Nu NNu Nu Nu Nu Nevševševše ševševše ovéovéovéovéovéovévéové z  z  z z zz kapkapkapkapkapkapkapa ličličličličličličličl ky ky ky ky ky kykyky kykyky PanPanPanPanPanPanPanaaaa ny ny ny ny nyyny ny MarMarMarMarMarMarMara ie eieie iee v mv mvvvv mv mmmvv mmv mmmmv mv inuinuinuinuinuinununnuloslosloslososlosloslolo ti tti ti ti titti a sa sa sa sa sa sa součoučoučoučououčučasnasnasnasnasnasss ostostostostostosto i.i.i.i.i.i.
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Pěvecký sbor Cantare se ve dnech 18. až 21. 
července zúčastnil 13. ročníku mezinárodního 
festivalu, který se konal v toskánských lázních 
Montecatini Terme.

Festival Toscana v Montecatini Terme je jed-
ním z 12 festivalů, které pořádá MRF Musik Rei-
sen Faszination pro pěvecké sbory a orchestry. 
Turisticky zajímavá lokalita a také atraktivní kon-
certní prostory uchvátily všechny účastníky. Ač-
koli se sbor Cantare zúčastnil zahraničního festi-
valu MRF už počtvrté, poprvé jeho členové zaži-
li slavnostní průvod městem, v němž se předsta-
vilo všech 15 souborů z celého světa, mj. Španě-
lé, Bělorusové, Finové, Poláci, ale také např. Ka-
naďané, Izraelci či dívčí pěvecký sbor z Číny. Nut-
no dodat, že takto pestré zastoupení národnos-
tí z celého světa pro nás bylo rovněž novinkou.

Po průvodu následoval koncert všech soubo-
rů, na němž se představily vždy jednou skladbou
v prostředí lázeňského parku v úchvatné budo-
vě lázní Tettucio. Během dvou dnů se pak konaly 
čtyři dílčí koncerty, na nichž se zúčastněné sou-
bory prezentovaly půlhodinovým vystoupením. 
Na koncertě s Pěveckým sborem Cantare vystou-
pil i soubor z Izraele, Běloruska a Itálie a všech-
ny hostil nádherný prostor Sala Storica hotelu Ex-
celsior přímo v centru lázeňského města. Všech-
ny koncerty byly volně přístupné, a tak se mezi 
diváky objevilo i mnoho návštěvníků lázní. Hu-
dební vystoupení Cantare tvořila pestrá sklá-
danka různých hudebních stylů od moravské li-
dové písně Teče voda, teče, přes duchovní písně 
evropské i africké až po populární melodii z fi l-
mu Růžový panter. Efektně sestavený program 
vystoupení, precizní nastudování skladeb, per-
fektní výkony sólistů i celého sboru – to vše bylo 
odměněno nadšenými ovacemi ve stoje, výkřiky 
„Čeko, Čeko“ a vřelým objetím členy jiných sbo-
rů. Nebojíme se říct, že sborový zpěv je ve Slavi-
číně na špičkové úrovni, což také dokládá Zlatý 
diplom hlavního pořadatele festivalu, který po vy-
stoupení obdržela naše sbormistryně Anna Fraj-
tová.

Letošní harmonogram celého festivalu nám
poskytl prostor k bližšímu poznání tohoto krás-
ného toskánského města a dokonce jsme zvládli
i krátký výlet na nedaleké mořské pobřeží.

Účast na mezinárodním festivalu pro nás zna-
mená mnohé. V první řadě je to setkání s po-
dobně zapálenými nadšenci, výměna zkušenos-
tí i možnost srovnání. Dále také zážitky cestova-
telské, které jsou obohaceny tím, že tato místa si
můžeme užít nejen jako turisté, ale i jako účast-
níci tamního kulturního dění. V neposlední řadě
je nutné zmínit také utužování sborového kolek-
tivu – společné zážitky si dlouho uchováváme
v paměti. Bezproblémový průběh zájezdu plný
legrace a dobré nálady znamená, že jsme bez-
va parta.

Velký dík patří našim dvěma pánům řidičům,
kteří se o nás během zájezdu nadstandardně
starali, pomáhali s tlumočením v italštině a do-
konce i pořizovali foto a video dokumentaci.

Také děkujeme našim rodinným příslušníkům, že
s námi mají trpělivost ve chvílích, kdy „musíme
na zkoušku“ nebo odcestujeme na zájezd.

Pokud si chcete prohlédnout fotky nejen
z naší cesty do Itálie, navštivte webové stránky
www.cantare.cz nebo Facebook Pěvecký sbor
Cantare. Členové Cantare

Pěvecký sbor Cantare sklidil v Itálii nadšené ovace
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SDH Slavičín Vás srdečně zve na pohárovou soutěž
družstev mužů a žen

O pohár SDH Slavičín
Kdy: sobota 10. srpna 2019
13:45 Příjezd a prezentace družstev
13:55 Nástup a porada velitelů
14:00 Zahájení souteže
Kde: Army park Slavičín (býv. kasárna)
Povrch: travnatá plocha 
(kolem základny koberce)
Pravidla: dle pravidel požárního sportu, útok na 2B
Terče: sklopné, digitální časomíra
Startovné: 100 Kč
Rezervace: www.fi resport.eu, 
od 1. 8. 2019 (Jakub Častula – 739 994 531,
castulajakub@email.cz)
Vyhodnocení:
do 30 minut od ukončení útoků. 
Při závěrečném nástupu budou předány ceny
Soutěž fi nančně podpořilo město Slavičín.

Restaurace Záložna
Dočasná změna otevírací doby
Po – pá 10.30 – 15.00 h
So – pouze objednané akce
Ne – zavřeno
Smuteční hostiny je možno zajistit i mimo 
provozní dobbu.

Přijmeme 
- kuchaře 
- kuchařku
Kontakt: 6044 287 414
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Ženský volejbal má ve Slavičíně dlouhou tra-
dici trvající téměř osmdesát let. Dřív se hrá-
valy zápasy venku na antukovém hřišti v par-
ku. Volejbalistky bývaly otužilé, protože venku 
se hrávalo za každého počasí. Jen přes zimu 
chodily trénovat do haly. Volejbalový tým spa-
dal pod Tělovýchovnou jednotu Vlárské strojír-
ny (TJ Vlárské strojírny) a zajímavé je, že od za-
čátku se vyznačoval dvěma znaky: úzkým kád-
rem šesti či sedmi hráček, za nimiž bývala vel-
ká výkonnostní mezera, a silnou trenérskou 
osobností.

V 60. a 70. letech trénoval hráčky Rostislav 
Franc, který tým dostal až do 2. ligy a ke sta-
bilní účasti v krajském přeboru. Od něj postup-

Pětinásobná mistryně Francie v beachvolej-
balu, čtyřnásobná vítězka francouzského po-
háru v šestkovém volejbalu či vicemistryně ČR 
v beachvolejbalu za rok 2015. To je osmatřice-
tiletá Slavičanka Vendula „Venca“ Haragová, 
která se v rodném městě zastavila jen na pár 
dní a přitom stihla dát zpravodaji rozhovor.

Přihlížel mu její francouzský přítel a bývalý 
bundesligový volejbalista Christian von Mevio 
spolu s Venduliným hrdým tatínkem Ervínem. 
Poznámka autorky: v rozhovoru si s Vendulou 
tykáme, protože se známe ze sportovní haly 
od vysoké sítě.

Venco, jaký je to pocit, vrátit se ze svě-
ta zpátky do Slavičína? Je to ještě pro 
Tebe doma?

Vždycky se sem ráda vracím, vždyť tu mám 
stále trvalé bydliště! Je tu takový klid. To ale 
ocení jen ti, co jsou celé dny v jednom kole. 
S přibývajícím věkem, kdy už jsem si lítání 
„hore dole“ zažila až až, tak se jenom hodí zpo-
malit tímto klidnějším rytmem života. Moje stej-
ně staré kamarádky už sice mají děti a rodiny, 
ale vždy, když jedu kolem Pilota nebo Talafy, se 
tam někdo známý na pokec najde. A to nemlu-
vím o sousedech a našich společných akcích!

A když si vzpomeneš na své volejbalové 
začátky, co se Ti nejsilněji vybaví?

Skvělá parta pod vedením trenéra pana Kon-

z nás nebyli příliš nadšení, protože pro ně jsme
byly dvě holky z východu, které jim braly me-
daile. Vyvrcholilo to hned další rok, kdy měl být
šampionát v Dunkirku.

Francouzi nás tam nechtěli vůbec pustit, pro-
tože jsme původem Češky, a nakonec jsme to
řešily až u tamního olympijského výboru. Když
nás do turnaje potom pustili, tak to pro nás mo-
tivace jak hrom. A my jsme vyhrály v napína-
vém třetím setu nejtěsnějším možným rozdí-
lem 15-13.

Tomu říkám satisfakce. Ale ani Tvůj po-
slední beachový titul se nerodil lehce.
S Míšou jste po sedmi letech šly od sebe
a máš francouzskou spoluhráčku Lauru
Longuet, přesto bylo fi nále opět třísetové
v bitvě s francouzskými reprezentantka-
mi Jupiter a Chamereau, které jezdí hrát
i světovou sérii.

Bylo to docela napínavé, fi nále jsme vyhrály
po setech 17:21 21:19 16:14. I když jsme ne-
byly v roli favoritek, přece jen jsme chtěly udr-
žet vítěznou sérii. Navíc nás všichni podporova-
li a věřili, že je porazit můžeme. Byl to souboj
dvou různých stylů: síla a fyzička na jejich stra-
ně proti vyzrálosti a inteligenci na straně naší,
když použiju slova našeho trenéra .

Jak se Ti ve Francii vůbec žije?
Zvykla jsem si, i když zpočátku jsem těžce

bojovala s francouzštinou, chodila jsem čtyři-
krát týdně na lekce a připadalo mi, že se ten ja-
zyk nikdy nenaučím. Je tam hezký život, máme
to blízko do Itálie na výlety a nákupy, chodíme
po lokálních trzích… Ale když přijedu do Slavičí-
na a nadechnu se toho čistého vzduchu, tak mi
to skoro chybí.

Je Ti osmatřicet let. Kam budeš směřo-
vat dál? Vyhrála jsi víc šampionátů než ja-
kákoliv francouzská hráčka, tolik úspě-
chů jako Ty na kontě nikdo momentálně
nemá…

Stále hraju šestkový volejbal, i když už jen
pro zábavu v nižší soutěži. Konečně trénuju jen
dvakrát týdně. Už normálně pracuju, šestkový
volejbal jsem profesionálně uzavřela loňskou
sezonu. Beach ještě zkusím na nějakou dobu.
A kdy skončím s kariérou? Až začnu prohrávat!
 (šim)

Slavičínský volejbal nikdy neměl úspěšnější hráčku.
Chceš být jako Vendula Haragová? Můžeš...

Skončím, až začnu prohrávat, směje se šampionka Haragová

čického. V mém ročníku nás začínalo opravdu
hodně, ale zbyla silná parta holek v čele s Ver-
čou Schmiedlovou, Natkou Skřipkovou, Zuzkou
Hlavicovou řečenou Sirka nebo dvojčaty z Bru-
mova zvanými Gabrielky. S nimi jsem zažila prv-
ní úspěchy a výhry, například když jsme postou-
pily v dorostenkách do ligy.

Kdyby Ti tehdy někdo řekl, že budeš
až takto úspěšná ve volejbale, věřila bys
mu?

Nevím, tak daleko jsem nikdy nepřemýš-
lela. Šla jsem krůček po krůčku. Ze Slavičína
do Prahy hrát za Olymp a další české týmy, pak
do Innsbrucku a nakonec do Francie. 

To ale mluvíme pořád o šestkovém vo-
lejbalu v hale. Jak ses dostala k beachvo-
lejbalu?

Beach jsem začala hrát ještě v Praze se Zuz-
kou Zemanovou, potom s Danou „Blechou“ Blá-
hovou. To bylo osm krásných nezapomenutel-
ných sezon, během kterých jsme projezdily Ra-
kousko, Polsko nebo Slovensko. Pak jsem se
s šestkami dostala do Francie, kde jsem po-
znala Míšu Formánkovou ze stejného týmu.
Daly jsme se dohromady a docela nám to spo-
lu začalo jít. 

Tím „docela jít“ myslíš první titul fran-
couzské šampionky v beachi.

Ano. Jednoduché to ale nebylo. Francouzi

ně trenérské žezlo převzal Ladislav Končický.
Pod jeho vedením ženský volejbal vzkvétal. Tré-
noval žačky i dorostenky a obětoval jim spous-
tu svého času. Odměnou mu pak byly mno-
hé úspěchy v krajských soutěžích a největším
úspěchem pak postup dorostenek do 2. ligy
v roce 1998. O to se spolu s celým týmem za-
sloužila právě i Vendula Haragová. Úspěšnější 
hráčku, než je Vendula, slavičínský volejbal ni-
kdy neměl. 

V současné době se slavičínský tým drží 
na prostředních příčkách v tabulkách kraj-
ských přeborů. Tento sport ve Slavičíně vždy byl
na velmi dobré úrovni, ale v současné době se
potýká především s nedostatkem hráček. Chtě-

ly bychom proto pobídnout šikovné holky od 3.
do 9. třídy, které by se chtěly tento krásný sport
naučit, ať přijdou mezi nás. Je důležité nene-
chat se odradit prvotními neúspěchy, protože
volejbal je náročná hra po všech stránkách.
Jakmile ale překonáte počáteční obtíže a získá-
te základní dovednosti, brzy tomuto sportu bez-
nadějně propadnete.

Tréninky žaček se konají každý čtvrtek
od 15:30 ve sportovní hale. Volejbalový krou-
žek zastřešuje DDM a poplatek činí 450 Kč
za rok. Máme vynikající zázemí a kvalitní vyba-
vení, byla by proto škoda toho nevyužít. Začíná-
me v říjnu, těšíme se na vás!
Trenérky Radka Bednářová a Lenka Salvétová
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Druhé místo ve Valašské hokejové lize a nej-
lepší umístění za svou desetiletou historii vybo-
joval hokejový tým HC Slavičín v letošní sezoně.

Netušili jste, že Slavičín nějaký hokejový tým vů-
bec má? Pojďme si ho tedy představit: „Začínali 
jsme jako parta hráčů posbíraná z bývalého ho-

kejbalového družstva, doplněná o starší genera-
ci hobby hokejistů, jako jsou například Jenda Se-
káč nebo Miloš Vaněk. Jmenovali jsme se Ices-
torm, tedy Ledová bouře,“ popsal“ jeden z hráčů
Daniel Plášek.

Hráči si po pěti letech přejmenovali na HC Sla-
vičín a ze sponzorských darů si pořídili patriotské
dresy s logem města na prsou. „Ve všem jsme
byli po celá léta soběstační a od města jsme ne-
museli žádat žádné peníze na fungování týmu 
a vše platili ze svého, protože je to pro nás vel-
ký koníček a srdeční záležitost,“ doplnil Plášek.

Tým se lehce obměnil a doplnil o hráče se zku-
šenostmi z juniorských ligových soutěží. Mezi
největší úspěchy slavičínských hokejistů pat-
ří 3. místo z úvodního ročníku a několik 4. míst.
Hraje se přes dvacet zápasů každý rok. „Jde 
o týmy z okolí, například z Vrbětic, Valašských
Klobouk či Luhačovic,“ upřesnil hráč s tím, že“
týmů je celkem osmadvacet a jsou mezi nimi
i ty ze Slovenska. Soutěž Valašská hokejová liga
sdružuje amatérské hokejisty.  (šim)

Pétanque (koulená) je francouzská spole-
čenská hra pro jednotlivce i družstva, kteří se 
snaží umístit hrací koule co nejblíže k cíli, který 
tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko nebo košo-
nek. Princip hry je velmi jednoduchý, ale doko-
nalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pra-
videlný trénink. 

Jako hřiště postačuje udusaný chodník, ale 
i upravená travnatá plocha nebo postavené 

Slavičínští hokejisté mají za sebou nejúspěšnější sezonu

Nová sezona fotbalistům áčka FC TVD Slavi-
čín začíná 11. srpna domácím zápasem v 10:15 
proti Strání a přinese také zásadní změnu, re-
organizaci divizní soutěže. Vznikla nová skupi-
na, ve které bude 14 týmů, mimo jiné Brumov či
Vsetín. „Výhodou těchto změn je více lokálních 
zápasů, kdy se potkají mužstva z regionu. Roz-
hodně tam vidím atraktivitu pro fanoušky. Pro ně 
bude mnohem zajímavější jít na zápas proti Bru-

movu než proti mančaftu, který je 250 kilome-
trů od nás,“ zmínil “ trenér Petr Slončík odvěké-k
ho rivala.

Fotbalisté letos chtějí zopakovat úspěch z mi-
nulé sezony, kdy navzdory postupu do 3. ligy zů-
stali v divizi, aby mohli zabudovávat do týmu mla-
dé odchovance. „Mladí jsou už víceméně sou-
částí kádru. Trénuji všichni a my se je snažíme
dostat do A-mužstva na základě výkonnosti, pří-

stupu a tréninku,“ podotkl trenér.
Do mužů věkově postoupil téměř celý tým do-

rostu, který tak čelí nepříjemné situaci. „Muse-
li jsme přistoupit ke spojení s klubem SK Újezd,
abychom byli schopni zajistit budoucnost doros-
tu i do dalších sezon,“ uvedl trenér dorostenců
Michal Švach s tím, že příprava bude probíhat
na střídačku jak v domácích podmínkách, tak
na hřišti v Újezdě. (šim)

Díky změnám v divizi se fotbalisté dočkají více regionálních zápasů

hřiště, což si zvolili senioři z Nevšové s ohle-
dem na své úspěchy v této hře. 

V neděli 7. července se u nás v Nevšové ko-
nal už 2. ročník soutěže ve hře pétanque. Spor-
tovního klání se za přítomnosti šesti druž-
stev a několika fanoušků ukázalo jako velký,
ale čestný boj a všichni účastníci a pořadate-
lé Klub seniorů v Nevšové ukázali, kolik mají 
v sobě ještě sil a energie a s jakým nadšením

Klub seniorů v Nevšové – Druhý ročník turnaje v pétanque
a elánem jsou schopní zabojovat o vítězství 
„svého“ družstva. Odpoledne všem při soutě-
žení, všeobecném povzbuzování, mlsání a ob-
čerstvení rychle uteklo a hned po ukončení tur-
naje se dočkali vyhlášení výsledků, které byly
tentokrát trochu překvapením. A jak to celé do-
padlo?

1. Staří páni Nevšová
2. Kabrňáci Klub seniorů Nevšová
3. Obec Nevšová
Dnes už osvědčená hra, jako je pétanque,

sdružuje všechny z celého okolí a probou-
zí u lidí bez rozdílu věku elán a chuť soutěžit,
potkávat se, rozvíjet přátelství a udržovat se
ve zdravé kondici. Mnozí díky hře pétanque zís-
kali vztah k tomuto sportu a účastní se i jiných
soutěží, což je motivuje k tréninku. Nevšovské
„Kabrňáky“ můžete potkat na hřišti každou ne-
děli při tréninku a setkávají se i s dětmi MŠ Ne-
všová, v rámci spolupráce s Klubem seniorů.

Děkujeme všem za skvělou reprezentaci své-
ho družstva a celé obce Nevšová! Poděkování 
patří našim partnerům fi rmě DFH Slavičín, pří-
znivcům a pořadatelům, členům Klubu senio-
rů Nevšová, zejména pak Oldovi Mlčákovi, paní 
Marušce Barcůchové a Aničce Zvonkové.

Soutěžní utkání družstev „Pétanque“ fi nanč-
ně podpořilo město Slavičín.

PhDr. František Anders –
předseda Klubu seniorů Nevšová
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
web: https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Fb: Městská knihovna Slavičín
8. – 31. 8. Krása okamžiku. Výstava fo-
tografi í Střední průmyslové školy polytech-
nické – Centra odborné přípravy Zlín. Gale-
rie městské knihovny, otevřeno v srpnové půj-
čovní době, případně po domluvě na tel. 577  
341 481.
Úterý 3. 9. Trénování paměti a mozku.
Přednáška Mgr. Marty Fojtíkové z České společ-
nosti pro trénování paměti a mozkového joggin-
gu. 
Začátek: 18.00 hodin, sál v prvním podlaží měst-
ské knihovny, Vstup volný.
Půjčovní doba v městské knihovně v srpnu 
pro děti i dospělé:
Pondělí: 7.30 – 15.00 hodin
Čtvrtek: 7.30 – 18.00 hodin
Polední pauza: 12.00 – 13.00 hodin  

Akce v srpnu
sobota 10. 8.
Nohejbalový turnaj a dětský den
Betonové hřiště Divnice, začátek v 14.00 hodin
sobota 10. 8. 
Slavičínský plamínek 
a O pohár SDH Slavičín
Hasičské soutěže, Army park Slavičín
sobota 24. 8.
Vzpomínková akce k výročí letecké bitvy
Hřbitov ve Slavičíně, 12.00 hodin
24. – 25. 8.
Oslavy 570 let Nevšové
neděle 25. 8.
Farní den
sobota 31. 8.
Pohádkový les
Zámecký park Slavičín, začátek v 14.00 hodin

Akce oddílu turistiky
17. 8. Setkání na Peňažné

Kalendář akcí

Městská knihovna Slavičín otevírá další studijní 
program pro seniory v rámci

Virtuální Univerzity třetího věku
Vážení senioři, pod záštitou Provozně ekonomic-
ké fakulty České zemědělské univerzity v Praze
je pro Vás připravena nabídka výuky v rámci Vir-
tuální Univerzity třetího věku (VU3V), která Vám 
umožní navštěvovat zájmové vysokoškolské stu-
dium přímo v místě Vašeho bydliště.
Těšíme se tedy na Vaše přihlášení do již fungují-
cí ho vzdělávání v období říjen – prosinec 2019. 
Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce, výuka probíhá v Městské knihovně Sla-
vičín.
Bližší informace o studiu budou novým zájem-
cům sděleny individuálně už od srpna 2019 
(osobně v půjčovní době knihovny nebo
na tel.: 577 341 481).


