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vrcholí prázdniny, strasti z poslechu neustá-
le se měnících zpráv o pandemii střídají rados-
ti z většinou tuzemských dovolenkových zážitků. 
Proto si i já dovolím tento úvodník pojmout poně-
kud odlehčeně. Jako starosta přijímám od obča-
nů řadu názorů a požadavků týkajících se rozvo-
je města. Mým úkolem je posoudit je a rozhod-
nout, jak dále. Je to nevděčná pozice, to všichni 
víme, ale někdy si připadám spíše jako rozvodo-
vý právník. Následující řádky bychom mohli čap-
kovsky nazvat „Ze života Chmely“.

Sečení: „Starosto, to sekání trávy by se mělo 
omezit – vždyť tráva při vyšších teplotách rychle 
usychá a také drobný hmyz v ní má dobrý úkryt!“ 
– „Starosto, kdy už bude ta tráva u nás poseče-
ná? Je sezóna klíšťat a vůbec, vypadá to tu jak 
v pralese!“

Parkování: „Starosto, městská policie vůbec 
nehledí, každý si tu parkuje, jak chce, udělej 

s tím něco!“ – „Starosto, dostal jsem od městské
policie pokutu tisíc korun, a to jsem si jen odsko-
čil do pekárny na rohlík – to přece není možné!“

Hrádecké zvonění: „Starosto, doufám, že to
zvonění na kapličce v Hrádku v pět ráno zacho-
váte, je to tradice, a navíc, kdyby se to posunulo,
nikdo by nevstal správně do práce!“ – „Starosto,
doufám, že už konečně přestanete v Hrádku na-
rušovat ranní dospávání a posunete to zvonění 
na kapličce, nedá se to vydržet!“

Parkovací místa: „Starosto, kdy už postavíte to
parkování na ulici Dlouhá? Slibujete to a furt nic.
Už nemáme kde to naše autisko vrazit!“ – „Sta-
rosto, doufám, že na té Dlouhé žádné parková-
ní nevznikne. Už to vidím, jaký by z toho byl hluk 
a prach, ať parkují někde jinde, ale ne před na-
ším!“

Zábava v parku: „Starosto, kdy už konečně
v tom parku zakážete všechny ty koncerty a fes-
tivaly, šak sa tu nedá ani spat – park je park 

Rodačka z Ostravska Hana Zagorová na sebe poprvé pěvecky upozornila v ostravské 
soutěži Hledáme nové talenty už v roce 1963 a posléze vystudovala herectví na brněnské 
JAMU. Koncem šedesátých let už se objevovala na televizní obrazovce a účinkovala se sku-
pinou Flamingo.

Jejími pěveckým partnery byli Michal Prokop, Petr Rezek, duo Kotvald–Hložek či italský 
zpěvák Drupi. Podstatnou část své kariéry spolupracovala s Karlem Vágnerem, který byl
pro Hanu nejen kapelníkem a manažerem, ale i skladatelem. Skladby pro ni psali také dal-
ší osvědčení autoři např. Petr Hapka, Jiří Zmožek, pyšnila se texty z dílny Jiřiny Fikejzové,
Zdenka Borovce aj. Během své kariéry nazpívala na devět set písní a za hudbu a zpěv byla 
mnohokrát oceněna. Stala se druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík (po Lu-
cii Bílé), od roku 1977 získala devět Slavíků v řadě. V roce 2015 byla akademiky uvedena 
do Síně slávy hudebních cen Anděl.

Hanička Písnička zazpívá své největší hity na letní scéně Zámeckého parku v neděli
23. srpna 2020 od 16 hodin. Senioři ze Slavičína, Divnic, Hrádku a Nevšové mají na akci
vstup zdarma, musí si však vyzvednout v Městském infocentru Slavičín bez-
platnou vstupenku.

Podpořeno z MPSV – soutěž Obec přátelská rodině/seniorům 2020.
Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín

a ne žádný rockový klub!“ – „Starosto, ta kultura
ve městě – to je taková popelka, musíte to posí-
lit. Třeba v tom parku, to jsou aspoň akce, tako-
vých je potřeba víc, ať to tady trochu žije!“

Boj o vrbu: „Starosto, tu vrbu je potřeba po-
kácet. Vždyť ty její kořeny už prorostly až do ka-
nalizace a navíc, je to plevelný strom, fúkne větr 
a ještě to na někoho spadne!“ „Starosto, dou-
fám, že tu vrbu nebudete kácet! Poskytuje přece
stín a produkuje kyslík, který všichni dýcháme.
Co komu ten nebohý strom udělal?“

Jak vidíte, cesta k přijetí rozhodnutí je často tr-
nitá. Není totiž na světě člověk ten, aby se zavdě-
čil lidem všem (a rozhodně ne starosta). Abych
byl stále v kondici na nelehké rozhodování, do-
volil jsem si odjet na dovolenou, ze které tento
úvodník posílám. S trochou humoru Vám všem
přeji poklidné a hlavně zdravé zakončení letošní-
ho nezvyklého léta!

Tomáš Chmela
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Hudební vzpomínka s Hankou Zagorovou
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K napsání tohoto článku mě ve fi nále přiměla 
nedávná diskuse pod příspěvkem na faceboo-
kovém profi lu našeho města (www.facebook.
com/slavicin.mesto) o plánovaných úpravách 
dětského hřiště na Malém Poli. Téma hřiště se 
rychle stočilo do jiných sfér – parkování na na-
šem největším sídlišti. 

Uvědomil jsem si, že po posledním článku 
na toto téma, který shrnoval výsledky veřejné-
ho projednání situace na Malém Poli, uběhlo 
již deset měsíců. Za tu dobu jsme se posunu-
li o krok dál – na základě prodiskutovaných va-
riant úprav ulice Dlouhá byla rozpra-
cována kompromisní, která umožňu-
je zachovat stromořadí i oboustranný
provoz na této nejdůležitější tepně na-
šeho panelového sídliště.

Ale nepředbíhejme – shrňme si
základní problémy, které nás v sou-
vislosti s parkováním na Malém Poli
tíží. Základním problémem je enorm-
ní nárůst počtu automobilů vztaže-
ných k bytovým jednotkám. Není nic neobvyklé-
ho, že osoby žijící v jedné domácnosti na Malém 
Poli užívají až 3 osobní vozidla (např. 2 vlastní 
a jedno služební). Na tyto objemy nebylo sídliště 
v žádném případě projektováno a důsledkem je 
nedostatek parkovacích míst prakticky ve všech 
ulicích Malého Pole.

Rozšíření počtu parkovacích míst je mož-
né dvojím způsobem – vyhledáváním jednotek 
míst k dobudování anebo projekcí ploch s po-
tenciálem vyšší kapacity. Jelikož situace zejmé-
na v prvním pololetí letošního roku je neúnosná, 
považuji vznik více než 20 parkovacích míst v le-
tošním roce za prioritu. De facto jedinou lokali-
tou k vybudování až 28 parkovacích míst je vý-

Nová parkovací místa na Malém Poli zvýší standard života ve městě

chodní část ulice Dlouhé. 
Právě ulice Dlouhá byla i předmětem širšího

diskusního setkání nad problémy sídliště Malé
Pole, které proběhlo loni v srpnu za účasti něko-
lika desítek občanů. V plénu se probíraly všech-
ny varianty úpravy ulice Dlouhé – tedy zřízení 
jednosměrky, zřízení šikmých parkovacích stá-
ní, při nichž by se muselo pokácet stromořadí 
před bytovými domy i vybudování 28 podélných
parkovacích míst bez nutnosti kácení. Právě po-
slední z variant občané hodnotili jako nejsmyslu-
plnější, a to také proto, že povede nejen k pod-

statnému navýšení kapacit k parkování, ale také
kvůli očekávanému kladnému vlivu na celkové
zklidnění provozu a snížení rychlosti jedoucích
vozidel.

Termín výstavby tohoto podélného parkování 
odhaduji na poslední čtvrtletí letošního roku. Je
důležité, že jeho přípravu provázela celá řada ini-
ciativ a město Slavičín vytvořilo potřebný diskus-
ní prostor. V roce 2017 byly představeny prvotní 
varianty, proběhlo několik petičních akcí, úprava
variant dle oprávněných požadavků občanů, ve-
řejné projednání v roce 2019 a konečně, v roce
2020, dopracování projektu za účelem získá-
ní stavebního povolení. Vážím si a chápu téměř 
všechny názory, které v diskusích nad parkoviš-

těm zazněly. Vždy však nakonec musí přijít roz-
hodnutí. Věřím, že ze všech alternativ přijímáme
to, které je z hlediska komfortu bydlení, nejlepší.

Výstavbou parkoviště na ul. Dlouhá však dal-
ší rozvoj našeho největšího sídliště neustrne.
Již letos v srpnu proběhne úprava hřiště na Ma-
lém Poli a také obnova herního prvku na ulici
Okružní (u „kostek“). Město Slavičín počítá se
zadáním a zpracováním komplexní studie, kte-
rá připraví návrh další etapy revitalizace sídliš-
tě Malé Pole a dokumentaci pro nová parkovací 
místa i v dalších částech – a to zejména na uli-
ci Okružní. Zde je situace mimořádně kompliko-
vaná. V polovině července se uskutečnilo jedná-
ní se zástupcem společnosti E.ON, která vlastní 
nefunkční trafostanici na ulici Okružní u doprav-
ního hřiště. Usilujeme o její odstranění tak, aby
v tomto místě vzniklo parkoviště. Jeho výstavbu
však odhaduji s ohledem na povolovací procesy
a nutnou demolici této stavby až na rok 2022. 

Součástí přípravy studie budou také diskus-
ní setkání s občany. Na nich budou představeny
návrhy týkající se parkování a dalších úprav. Sa-

mostatnou kapitolou pak je otázka regu-
lace počtu parkujících aut. Garanci k za-
parkování na sídlišti by měl mít každý ob-
čan s trvalým bydlištěm ve Slavičíně pro 
jedno auto na jednu bytovou jednotku. 
Otázku trvalého bydliště považuji za mi-
mořádně důležitou. Pokud žijí na sídliš-
ti občané s trvalým bydlištěm v jiné obci 
mimo Slavičín (počítáno včetně Divnic, 
Hrádku a Nevšové), jdou příjmy z daní (ze 

kterých město žije) jinam a město pak parkoviš-
tě nemá z čeho postavit. Pro představu každého
z občanů, pro město činí hodnota nápisu na ob-
čanském průkazu, který říká, že trvalým bydliš-
těm je Slavičín, zhruba 15 000 korun. Tuto část-
ku pak dělíme mimo jiné na investice – napří-
klad na řešení problému s nedostatkem parko-
višť.

Žijeme ve velmi nejisté době. Je velkou otáz-
kou, jaké příjmy bude mít Slavičín příští rok.
Otázku podélných parkovacích míst na ulici
Dlouhé však považuji za natolik důležitou, že je
s ní přes všechny těžkosti letošního roku, počí-
táno. Věřím, že úprava této ulice přinese pozitiv-
ní efekt pro občany, kteří zde spokojeně žijí. (tch)

Úprava ulice Dlouhá v číslech
Stávající komunikace rozšiřujeme o 1 metr.
Šířka podélného parkovacího stání 2,5 metru.
Nová šířka místní komunikace na ul. Dlouhá 5,5 metru.
Celková délka nového podélného parkování cca 160 metrů.
Navyšujeme počet parkovacích míst o 28.
Zachováváme celkem 21 stromů podél místní komunikace.
Kácením ohrožen 1 – 2 stromy, za které budou vysazeny náhradní.

Centrem města se v pátek 24. července přehnala blesko-
vá povodeň. Mezi 15. a 16. hodinou napršelo více než 37 li-
trů na metr čtvereční vody. Tu nestíhala pojmout kanalizační 
síť a voda na ulicích tvořila problémy v dopravě. Na nejvíc po-
stižených ulicích Osvobození, Dlouhá a Luhačovská pomáha-
li dobrovolní hasiči z SDH Slavičín a Bojkovice, a také krajští 
hasiči. „Vyjížděli ke čtrnácti výjezdům, které spočívaly převáž-
ně v odčerpávání vody ze sklepů a domů. Čistili také ucpané
kanálové vpusti a odstraňovali naplaveniny ze silnic,“ popsa-“
la tisková mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Na úklid se vydali hned následující den pracovníci Služeb
města Slavičín, takže v pondělí prakticky nebylo poznat, že se
město potýkalo s vážným výkyvem počasí. I tak ale půjdou ná-
klady na likvidaci škod do desítek tisíc korun. „Chci všem, kte-
ří pomáhali odstranit následky povodně, ze srdce poděkovat.
Vážím si vaší pomoci. Jsme rádi, že vás máme,“ podotkl sta-“
rosta Tomáš Chmela.  (šim)

Slavičín zasáhla blesková povodeň. Naštěstí bez vážnějších následků
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Slavičín řeší havarijní stav mostů. Obrací se i na obecní svazy
Dvacítka mostů a lávek, přičemž zhruba polo-

vina vykazuje závažné poruchy. Tak by se dal shr-
nout akutní problém, který stejně jako mnoho ji-
ných měst řeší i Slavičín. 

„V letošním roce opravujeme dvě lávky pro 
pěší za bezmála 2 miliony korun. I tak ale zůstá-
vá dalších devět mostů v silně narušeném sta-
vu,“ informoval starosta Slavičína Tomáš Chme-“
la. Současná ekonomická krize prakticky vyluču-
je, že by město z vlastních příjmů bylo schopno 
všechny ohrožené a zchátralé mosty opravit. 

„Potřebné rekonstrukce si totiž jen ve Slavičí-
ně vyžádají částku okolo 40 milionů korun,“ na-“
stínil Chmela. Jak z toho ven? „Jedinou šancí je 
čerpání dotací, kterých je však pro tento účel 
jako šafránu, proto jsem se rozhodl jednat a ob-
rátit se na zástupce obcí na celostátní úrovni,“
uvedl.

Slavičínský starosta se proto rozhodl vyzvat 
ke spolupráci další subjekty. „Pokud se máme 
z nastupující krize proinvestovat, jak nám radí 
vláda, nesmíme zapomenout právě na havarijní 

stav mostů. Není to totiž problém jen Slavičína,“
řekl starosta Chmela a doplnil, že se rozhodl po-
žádat předsedy největších obecních svazů Sta-
nislava Polčáka (Sdružení místních samospráv) 
a Františka Lukla (Svaz měst a obcí) o spoluprá-
ci při prosazování nových dotačních titulů právě
na rekonstrukce mostů a lávek. „V opačném pří-
padě nám hrozí, že se dočkáme jejich postupné-
ho uzavírání, k čemuž už jsme museli přistoupit 
u jedné lávky pro pěší,“ uzavřel starosta Chmela. “
 (tz)

Na území města Slavičína jsou rozmístěny 
kontejnery na tříděný odpad – papír, plast, sklo 
– bílé x barevné, textil, drobné elektrospotřebi-
če a kov. Některá kontejnerová hnízda jsou však 
dlouhodobě „přeplněná“ a mohou se jevit jako 
nedostačující. Proto provádíme pravidelný mo-
nitoring těchto kontejnerových míst, viz tabul-
ka. Na základě vyhodnocení tohoto monitoringu 
a v závislosti na dalších faktorech dochází v sou-

časné době v ulici Na Zastávce u garáží k roz-
šíření kontejnerového hnízda a k přidáním kon-
tejnerů na papír a plast. Ne vždy je ale přeplně-
nost těchto kontejnerů z důvodu jejich nedosta-
čujícího množství. Více než u poloviny kontejne-
rových hnízd se přeplněnost vyznačuje špatným 
tříděním, tzn. že v nádobách na tříděný odpad se 
nachází směsný nebo objemný odpad! U papíru 
pak rozhoduje způsob jeho uložení do kontejne-

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne!

Kontejnery na kovové odpady

ru. Krabice a obaly je nutné sešlápnout nebo roz-
řezat tak, aby v kontejneru zabraly co nejméně
místa. Větší krabice např. od nových spotřebičů 
je pak žádoucí odvézt přímo na sběrný dvůr, ur-
čitě není dobrým řešením je nechat vedle kontej-
neru. Často se vlivem počasí znehodnotí a nako-
nec skončí ve směsném odpadu na skládce! Po-
kud se odpad správně nevytřídí už při svém vzni-
ku, jeho recyklace není možná.

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

Již téměř rok má město Slavičín na své úze-
mí umístěny kontejnery na kovové odpady v cel-
kovém počtu 8 ks. Díky nim se za tu dobu poda-
řilo vytřídit téměř 3 tuny kovového odpadu, kte-
rý by jinak skončil ve směsném odpadu. Děku-
jeme! Bohužel ani třídění tohoto druhu odpadu 
není bez problému. Stále se setkáváme s otáz-
kou, co do tohoto kontejneru patří. Těžká otáz-
ka?… Lehký kov – typicky plechovky od nápojů 
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víč-
ka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské spon-
ky a další drobné kovové odpady.

Do kontejnerů určených pro sběr kovů na uli-
ci NEPATŘÍ plechovky od barev a jiných nebez-
pečných látek, spreje a deodoranty, tlakové ná-
doby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá za-
řízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpa-
dů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Ne-
patří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jako 
jsou olovo či rtuť.

Seznam stanovišť kontejnerů na kov ve Slavi-
číně můžete vidět na přiložené mapce.

Tyto kontejnery jsou také umístěny v Nevšové 
za hospodou a v Hrádku u výletiště.

Odbor ŽPSM 

Po necelých pěti měsících od zahájení stavby
se stavební úpravy čtvrtého nadzemního podla-
ží polikliniky chýlí ke konci. Momentálně probíha-
jí dokončovací práce spočívající v pokládce pod-
lah, montáži dveří, svítidel, nábytku a dalších 
drobností, jako jsou zásuvky nebo vypínače. Na-
víc se čeká na dodávku jednoho z vizuálně nejdo-
minantnějších prvků celého návrhu, a to skleně-
né bezrámové příčky s dveřmi, které budou tvořit 
vstupy do všech nových zubních ordinací. Vzhle-
dem k požadavku města jsou příčky vyráběny
ve vyšším standardu z kaleného lepeného skla,
což o pár týdnů odsunulo dokončení stavby, ale
nijak to neovlivní plánovaný termín otevření ordi-
nací. Stavba by měla být kompletně dokončena
a předána v první polovině srpna.

O pár metrů výše nad řešeným podlažím zapo-
čaly práce na další velice důležité, ač méně vidi-
telné rekonstrukci objektu. V době, kdy čtete tyto
řádky už má nejspíš poliklinika takřka dokončený
nový střešní plášť včetně vrstvy tepelné izolace,
která sníží náklady na vytápění a zároveň omezí 
přehřívání podstřešních prostor v horkých letních
měsících. 

Ing. Pavel Matonoha, 
vedoucí investičního odboru

Poliklinika bude mít 
kromě „zubařského
patra“ i zateplenou
střechu

Minulý měsíc bylo na Ma-
lém Poli otevřeno doprav-
ní hřiště pro děti, ale vedení 
města myslí i na starší roční-
ky aktivních občanů. Možnos-
ti jejich vyžití ve Slavičíně se 
zvýšily slavnostním otevřením 
hřiště pro pétanque, které se 
uskutečnilo 2. července ve 14 
hodin. Hřiště s písčitým povr-
chem najdete u Domu pečo-
vatelské služby na Hrádec-
ké ulici a přístupné je zdar-
ma. (fb)

Pétanquové hřiště u DPS bylo slavnostně otevřeno

Papír (modré pytle) 12. 8.
Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. 
pytle) 25. 8.
Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 3. 8., 
17. 8., 31. 8.

Svoz tříděného odpadu
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Vzhledem k usnesení vlády České republiky 
kvůli šíření onemocnění COVID-19 a vyhlášení 
nouzového stavu se město Slavičín rozhodlo po-
moci podnikatelům, kteří mají pronajaté prosto-
ry sloužící podnikání v majetku města.

Dne 26. června schválila Rada města Sla-
vičín usnesením č. 64/0688/20 uzavření do-
datků k nájemním smlouvám na pronájem ne-
bytových prostor v majetku města Slavičín, je-
hož předmětem je poskytnutí 30% slevy na ná-
jemném za měsíce duben, květen, červen roku 
2020. Sleva bude poskytnuta všem nájemcům 
bez ohledu na to, zda byl státními orgány v dů-
sledku přijatých mimořádných opatření v sou-
vislosti s pandemií onemocnění COVID-19 v pro-
vozovnách zakázán maloobchodní prodej zboží 

Pomoc nájemcům v prostorách sloužících podnikání v majetku města
nebo poskytování služeb. 

Podnikatelé, kterým byl usnesením vlády Čes-
ké republiky ze dne 14. března 2020 kvůli kri-
zovým opatřením zakázán v provozovnách ma-
loobchodní prodej a prodej služeb, což jim sní-
žilo schopnost generovat tržby a platit nájemné,
mohou navíc využít fi nanční podporu v rámci vý-
zvy Ministerstva obchodu a průmyslu z progra-
mu „COVID – Nájemné“. 

Podstatou programu je participace, kte-
rá v praxi znamená, že stát přispěje částkou
ve výši 50 % z nájmu za období od 1. dubna
2020 do 30. června 2020 v případě, že pronají-
matel sleví alespoň 30 % a nájemce uhradí zby-
lých 20 % z nájmu. Uzavřením dodatků k nájem-
ním smlouvám na pronájem nebytových prostor

město Slavičín, jako pronajímatel, naplní poža-
davky Výzvy na participaci ve výši 30 % a umož-
ní tak dotčeným podnikatelům podat žádost
o poskytnutí dotace na nájemné ze státního roz-
počtu. Žádosti je možné podávat od 26. června
2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes infor-
mační systém dostupný na webu mpo.cz.

V případě požadavků na doplnění podkladů ze
strany města Slavičín prosím kontaktujte:

Ing. Oldřich Kozáček, jednatel BTH Slavičín,
spol. s r.o., tel: 577341041, e-mail: kozacek@
bth-slavicin.cz

Ing. Petr Lysáček, vedoucí ekonomického od-
boru, tel: 577004820, e-mail: lysacek@mesto-
slavicin.cz

Odbor ekonomický

Slaninový rohlík ze slavičínské pekárny ORA
se stal v letošním roce Regionální potravinou pro 
Zlínský kraj. Rozhodla o tom odborná porota po-
čátkem července. Majitel pekárny Josef Otépka 
vítězství slaninového rohlíku nečekal. „Favorizo-
val jsem spíš naše Babiččiny buchty, vůbec mě 
nenapadlo, že by to mohl být rohlík,“ podotkl pře-“
kvapeně.

Slaninový rohlík má pekárna v sortimentu už 
dlouhá léta. „Za tu dobu se stal oblíbeným kous-
kem na svačinu. Je vydatný, má dvojnásobnou 
gramáž oproti běžnému rohlíku a doplňuje ho
speciálně pro nás vyráběný uzený vepřový bok 
z Elvy Slavičín, směs koření a strouhaný eidam-
ský sýr,“ popsal Josef Otépka.“

Základ výrobku, tedy rohlík, je zpracován běž-
nou technologií. Při pečení je však potřeba hlí-
dat, aby se nespálila uzenina na povrchu. Dob-
rým propečením pak rohlík získá pikantní chuť 
s vůní domácí slaniny a zapečeného sýra. Každý 

den připravuje pekárna 150 – 200 kusů slanino-
vých rohlíků. O ty bývá velký zájem – vždyť když
měl být rohlík focen pro tento článek, už před 11.
hodinou ho měla pekárna vyprodaný a musel se
fotit jiný den.

Hodnotící komisi v soutěži o značku Regio-
nální potravina tvořili zástupci Ministerstva ze-
mědělství ČR, krajského úřadu, Státního země-
dělského intervenčního fondu, Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce, Státní veterinární 
správy, Agrární komory ČR a Potravinářské komo-
ry ČR. „Je to pro nás čest, konkurence byla velká.
V tomto zmateném a zvláštním roce je to pro nás
krásná zpráva,“ váží si ocenění Josef Otépka.“

Nejde však o první úspěch pečiva z Pekárny
ORA. Její výrobky už třikrát získaly ocenění Perla
Zlínska, což se dá přirovnat k ocenění na okresní 
úrovni. Zisk značky Regionální potravina je však
úspěchem s větším dosahem na úrovni celého
Zlínského kraje.

Slaninový rohlík z Pekárny ORA získal ocenění Regionální potravina
Ale i přesto pekárnu trápí problém, na kte-

rý naráží celá řada řemeslných oborů – chybí 
kvalifi kovaní lidé. „Ne každý se tuto práci naučí,
učební obory se zavírají. Hlavně ale je potřeba
dělat pekařinu s láskou, na výsledku to jde po-
znat. Zvlášť, když si u našich výrobků zakládá-
me na domácké výrobě s vysokým podílem ruční 
práce,“ uzavřel majitel pekárny.  (šim)“

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 5 
v II. nadzemním podlaží domu čp. 390, na uli-
ci K Hájenkám, v katastrálním území Slavičín
byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepu
celková podlahová plocha bytu je 
33,64 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 735 Kč
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
jednoho roku, bez možnosti dalšího prodlou-
žení
nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojené s bydlením (topení, voda, odpad, 
osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace jsou uvedeny 
na úřední desce města Slavičín nebo webo-
vých stránkách města Slavičín – www.mesto-
slavicin.cz a společnosti BTH Slavičín – www.
bth-slavicin.cz. 

Písemné žádosti budou přijímány do 13.
srpna 2020 osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábře-
ží 849, 763 21 Slavičín

Město Slavičín obdrželo darem obraz – lito-
grafi i od autora Mikoláše Axmanna s vyobraze-
ním šabatecké části Slavičína.

Obraz, který daroval MUDr. Vít Machů, byl 
po uzavření darovací smlouvy zaveden do evi-
dence uměleckých děl v majetku města a bude 

nyní zdobit interiér budovy radnice. Docent Mi-
koláš Axmann je významný český grafi k, absol-
vent Akademie výtvarných umění v Praze.

Tímto panu doktorovi děkujeme za jeho vstříc-
né gesto.

 (red)

Poděkování za vzácný dar městu

Šabatec je rozkopaný kvůli opravě vodovodu
Od poloviny července rekonstruují Vodo-

vody a kanalizace Zlín vodovodní řad vedou-
cí na Šabatec. Generální rekonstrukce umož-
ní další rozvoj této části města, která se často
potýká s „rezavou“ vodou. 17. července při re-
konstrukci vodovodu na ul. Žižkovská muselo
být provedeno propláchnutí nového vodovodu,
a to před tlakovou zkouškou a odběrem vzorků
z řádu. Ihned po oznámení občanů o snížené
kvalitě vody bylo zahájeno vypuštění vody z vo-
dovodu, a to na Horním náměstí, náměstí Mezi
Šenky, dále v ul. Mladotické nábřeží, Luhačov-
ská, Pod Vrškem a Lukšín.  (red)

Zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se uskuteční 
ve středu 26. srpna 2020 od 16:30 hodin v sále Sokolovny.
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Když někdo přijde za ředitelkou Mateřské ško-
ly Malé Pole Jarmilou Gottfriedovou, může být 
udiven starým nábytkem a retro prostředím. „Ví-
tejte v minulém století,“ směje se paní ředitelka,“
která po devětadvaceti letech ve vedoucí funkci 
školu opouští. Je to pro ni příznačný přístup – za-
bývá se opravami celé školky, ale na své pracov-
ní prostředí trochu zapomíná. „Pro mě je důle-
žité, jak podnětné prostředí mají děti ve třídách 
a vůbec nevadí, že ředitelna je ve stylu retro,“ vy-
světluje.

Paní ředitelko, že patříte do „panelácké“ 
školky, ví každý Slavičan, který ji kdy navštěvo-
val. Jak dlouho tu pracujete?

Od 1. září 1977, nikdy jsem jinde nepracovala. 
Když jsem si byla podávat žádost o důchod, úřed-
nice si pochvalovala jednoduchost vyřízení. Celý 
profesní život na jednom pracovišti je dnes prý 
spíše výjimkou a vidí se hodně zřídka.

Dlouho jste působila jako učitelka. Od kdy 
jste ředitelkou a jak k tomu došlo?

Celá 80. léta jsem tu strávila jako učitel-
ka a když tehdejší ředitelka, paní Amálie Otru-
sinová, končila v roce 1991, bylo přáním kolek-
tivu, abych se do konkurzu na ředitelku přihlá-
sila. Váhala jsem, příliš jsem si nevěřila a nevě-
děla, jestli všechno se svými tehdy ještě malý-
mi dětmi zvládnu. Odvahu mi dodala moje ma-
minka, která mě podporovala a říkala, ať to zku-
sím. Tak jsem jela na školský úřad do Zlína, tehdy 
Gottwaldova, prošla jsem konkurzem a k mému 
vlastnímu překvapení mě hned jmenovali. Ještě 
týž den jsem se vrátila do práce a říkám kolegy-
ním – „Tak jsem vaše nová šéfka.“

Čekaly Vás ale převratné změny, že?
Ano, často to bylo náročné. Dřív šlo „pouze“ 

Paní ředitelka Jarmila Gottfriedová odchází do důchodu. Děkujeme za vše!

o to zorganizovat si pedagogický proces a veš-
kerá administrativa byla celkem jednoduchá.
Ovšem v roce 2001, kdy postupně každá škola
musela mít nějakou identitu, jsme získali právní 
subjektivitu se zajišťováním samostatného vlast-
ního účetnictví, pracovně-právních vztahů, evi-
denci majetku, zpracování mezd, bezpečnosti
práce a všeho, co obnáší spravování včetně udr-
žování a opravování budov a svěřeného majetku.
Práce tak hodně přibylo.

Devadesátá léta přinesla také velký posun
v technologiích.

Řeknu to takhle: začínali jsme na psacích stro-
jích, teď máme všichni své mobily, doma počíta-
če a většina domácností vlastní dvě auta. Z to-
hoto hlediska se doba opravdu hodně změnila.

A změnily se i děti?
Ano, ale nemůžu říct, že k horšímu. Jsou pros-

tě jiné, než jsme bývali my. Zdá se mi, že se rodí 
s technickým nadáním a oproti mé generaci, kte-
rá se neučila jazyky a nesetkala se s technikou,
je tato generace opravdu úplně jiná.

Jak se to odráží na každodenním provozu
školky?

Vnímáme například problém, že děti nejsou
zvyklé chodit pěšky. Když se máme s třídou vy-
dat do parku nebo na delší tematickou vycházku,
je poznat, že fyzičku mají horší a rychle se una-
ví. Všimněte si, že dnes děti opravdu málo cho-
dí, rodiče je z více či méně pochopitelných důvo-

dů všude vozí auty.
Jak se změnila výživa ve školce? Dnes se

o jídle mnohem víc mluví a někdo to vnímá jako
velmi důležitou oblast. Vkládají se Vám do toho
rodiče, co děti jedí?

Rodiče ani tak ne, jako hygiena. Kontroly
ve školní jídelně jsou opravdu velmi přísné. Řídí 
se tzv. spotřebním košem, aby bylo jídlo hodno-
tově vyvážené, pestré, s dostatečným pitným re-
žimem. Kontroluje se čerstvost potravin a jejich
původ, jídelníčky a vše, co s nákupem potravin
souvisí. Výživa se mění souběžně s životním sty-
lem. Čím méně pohybu, tím více odlehčené stra-
vy s dostatkem ovoce, zeleniny a luštěnin.

A jak je to s dojídáním? Řada z nás má ješ-
tě traumatické vzpomínky na školku či školu,
kde jsme byli nuceni dojídat jídlo, které nám
nechutnalo.

Tak takhle už ne, dnes se děti tímto způsobem
do jídla nenutí. Zdravé pomazánky, které třeba 
z domu neznají, se učí jíst postupně formou ma-
lého ochutnání. Záleží i na motivaci a kamará-
dech. Při společném stolování a motivačním po-
vídání o jídle děti často zkusí i to, co dříve odmí-
taly a než odejdou do základní školy, většina se
naučí jíst všechno.

Po celou dobu své kariéry jste řídila ženský
kolektiv. Jak se to dá zvládnout?

Bylo to pro mě jednodušší v tom, že jsme byly 
v podstatě vrstevnice a řešily jsme stejné problé-
my. Nejdřív jsme měly malé děti, pak byly téma-
tem školy, základní i střední, a teď to jsou vnou-
čata. Ani jsme si nevšimly, že jsme společně ze-
stárly. Vždy jsem kladla důraz na otevřenou ko-
munikaci, oboustranné naslouchání a eliminaci 
bolavých míst v kolektivu.

Zažila jste také několik starostů – to chce
asi diplomatický přístup, že?

Je pravda, že během mé funkce se jich vystří-
dalo několik. Každý z nich byl jiný, mimochodem
ten současný je absolventem naší školky. A ano,
diplomaticky se dá vyjít s každým.

Konec prázdnin je i pro Vás koncem ve funk-
ci ředitelky. Kdo Vás nahradí a co jí přejete?

Historie se opakuje. Tak jako si kdysi kolek-
tiv vybral mě, tak i tentokrát podporoval učitel-
ku z našeho týmu a podařilo se. Nové paní ředi-
telce Gabriele Florešové přeji hodně spokojených
a šťastných let v pracovním i osobním životě, ať
ji práce za podpory všech zaměstnanců i nadále 
těší.  (šim)

Jarmila Gottfriedová
Dlouholetá ředitelka MŠ Malé Pole se na-

rodila 22. května 1958 ve Zlíně. Pedagožkou 
chtěla být odjakživa, vystudovala proto Střed-
ní pedagogickou školu v Kroměříži a v roce 
1977 nastoupila jako učitelka do MŠ Malé 
Pole, kde od roku 1991 zastávala funkci ře-
ditelky. Má dvě děti, pět vnoučat. Ve volném 
čase zpívá v pěveckém sboru Janáček Luha-
čovice, má ráda toulky přírodou a cestování.

VysVystoutououuuppppenpení sí ss dědětmtmitmitmitmitmitmimi k  k  k k  k MDŽMDŽMDŽMDŽMDMDŽMDŽMDŽ v vvvv v v ssásálsálssáls e vee ve vvvvýzýzýzkýzýzkýzkýzkumáumáumáumáumámáumákkukuku kuku k v rv rv rv rv roooceoceooc 19 19 19198686.86.

PoPosPosssPossPPPoPPossP sPososPosPosPossPosPPP ledledledledledddledledledledledlededleddeeededddnnnínínínínnnníínííní nnnní nnn focfococcocococfofofofocfocfocfocffocf ccocooccceníeníeníenníenííeníeneeeníen paaapa pa pappp nnníní níníní nínííní n ředředřeředeededdededředředředdddřededředřee iteiteititeiteiteiteiteiiteiiteiteiteiteiteititeitet lkylkylkylkylkykylkylkklkylkylkylllkkylkykkyl ykylkykyy GoGoGoGGGo GoGGoGo Go Gottfttfttfttfttfttffttftttftttfttfttffrierierierieieerierierrieerierierierieedovdddodovdovddovdovoovdovdovdovdovdovoo é (é (éé (é ((éé (é (é (é (é (é (33333.3. 3. 3.33. 3. 3. 33.. sstostostotstostostossss jícjícjícjícjícjícjícj í zí zí zzí zí zí zzzí zzprapraprapraprapraprapraprprpprava)va)va)ava)va)va)va)va) s  s s s  s  s s s sss kolkkolkolkolkkolkolkolkoloolollegyegyegyegyegyegyegyegyeegyegyněmněmněmněmněmněmněmněmnnn mi.i.ii. i. i.iiiii.
DruDruDruDruDruDruDrruDruDrrDruDruD há hááááhá háháháhá zprzprp avavavaaaaaaava jeje je je je jejejeej jjee nonononononono nonononová vává ávááváváá ředředředředředředředdředř ddititeiteiteiteittititeiitittetettei lkakakalkakakaklka GaGaGaGaGaGa GaGaaGGGaabribribribribribribriririibririrbribbrr elaelaelaelaelaelallelaelelaelae FlFl Fl FlFlFl Fl Fl oreoreoreororeoreoreorereeoreeeeeešovšovšovšovššovššošošovššošovššovšovšovošo áááááá.áá.áá..
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Zprávičky z domečku pro děti

Tak se jmenuje náš projekt z programu Zlín-
ského kraje „Podpora vybavení dílen v základ-
ních školách“. Zlepšit manuální zručnost našich 
žáků, ať už z nich budou zruční řemeslníci, nebo 
domácí kutilové. To byl úkol, na kterém jsme za-
čali pracovat v roce 2018. 

Nejdříve jsme z dotace v programu MAS – Lu-
hačovické Zálesí – IROP-Infrastruktura základ-
ních škol získali dotaci 1,5 mil. Kč na vybudová-
ní nové technické učebny. Pro zlepšení kvality 
vzdělávání a lepší budoucí uplatnění pro technic-
ké a řemeslné obory ale scházelo v nové učebně

patřičné vybavení. To se podařilo změnit získá-
ním dotace ve výši 210 tis. Kč. Z dotace bylo za-
koupeno nové vybavení pro 24 žákovských pra-
covišť a přípravnu materiálu. Rovněž byly zakou-
peny robotické stavebnice pro začínající i pokro-
čilé technické talenty. V předmětu Technické čin-
nosti si žáci zkusí práci na 3D tiskárně. V letoš-
ním roce zahájíme výuku základů programování 
i činnost kroužku robotiky. Na dotaci se podílelo
částkou 70 tis. Kč město Slavičín a částkou 140
tis. Kč Zlínský kraj.

PaedDr. Petr Navrátil

V nové dílně s novým nářadím

Prázdniny jsou již v plném prou-
du a děti si je užívají tak, jak to 
má být. První polovina prázdnin
v domečku utekla jako voda a my 

máme za sebou první námi nabízený tábor, a to 
osmidenní pobytový tábor OLYMPIJSKÉ HRY – 
RE TASO 2020.

Tábor byl zahájen dle pravidel Olympijských
her, kdy každý stát nastoupil za zvuku hymny své 
země a pod přísahou předsedy MOV, sportovců 
a rozhodčích. Po zapálení olympijského ohně si 
sportovci vzorně a v duchu sportovního chování 
plnili zadané disciplíny, soutěže a hry, které tá-
bor nabízel. Čas však moc rychle utíkal a opět
nastalo loučení, které je vždy smutné. Na dru-
hou stranu, děti žijí ze zážitků celý rok a těší se 
opět na prázdniny. Další námi nabízené červen-
cové tábory byly příměstské – Hravé ruce, Miš-
maš, Hejbni kostrou a pro MŠ Šmoulí tábor. I le-
tos jsme připravili tábor pro děti z Loučky a okolí.

Děvčata, která vedla tábory, se dětem sna-
žila naplánovat bohatý program, který se jim 
na 100 % povedl a děti byly za snahu v soutěžích 
a hrách na konci táborů vždy odměněny diplomy
a hezkými cenami.

Zatím dle počtu přihlášek má Dům dětí v plá-
nu zajistit prázdninové letní aktivity pro 315 dětí 
ze Slavičína i okolí, ale ještě některé srpnové tá-
bory mají pár míst volných, a tak nám přihlášky 
ještě stále přichází.

Všem, kteří se na letním táboře Retaso stara-
li o děti i těm, kteří se starali o děti při příměst-
ských táborech, patří můj obrovský dík.

Velký dík patří našemu hlavnímu sponzoro-
vi, který nám každoročně věnuje věcné ceny pro 
děti na tábory předsedovi Ing. Otto Durďákovi 
a fi rmě TVD Technická výroba, a.s., Rokytnice, 
dále pak moc děkujeme za ceny pro tábory měs-
tu Slavičín, BTH Slavičín, KB Slavičín. Vaší štěd-
rosti a vstřícnosti si velice vážíme.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

Již během měsíce srpna bude na webových 
stránkách DDM Slavičín nabídka ZK na rok 
2020/2021

Přesné informace k nabídce najdete na na-
šich nových webových stránkách http://dome-
cek.itspecialist.cz/websites/ddmslavicin/a Fa-
cebooku. Novinkou je i nově zaveden program
Domeček, který nám umožňuje propojení s we-
bovými stránkami a vy máte možnost své děti při-
hlásit na zájmové kroužky stejně jako na prázdni-
nové aktivity online.
Jak se mám přihlásit? Postup registrace:

Po otevření stránky https://ddmslavicin.iddm.
cz se zobrazí „Přihlášení“, „Zapomenuté hes-

lo“ a „Registrace“.
Pro prvotní přihlášení je nutné vyplnit kolon-

ky ve sloupečku „Registrace“ – tedy e-mailovou 
adresu, heslo, znovu heslo pro kontrolu a jméno
i příjmení. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko
„registrovat se“. Během několika málo minut by
Vám měla přijít na Váš e-mail automaticky vyge-
nerovaná zpráva (e-mail) s potvrzením registra-
ce. Pro správné zakončení registrace je potřeba
kliknout na odkaz uvedený v e-mailu. Tento me-
chanismus slouží k ověření vlastnictví vaší e-mai-
lové adresy.

Poté je možné se PŘIHLÁSIT. Vyplníte dvě ko-
lonky – e-mail a heslo, které jste zadali v „Regis-
traci“.

Dílna inspirace
Plán na srpen: Ekologická výroba čističe
Bližší informace poskytne lektorka
Eva Bartošová na tel. 777 913 782.
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Příměstské tábory:
 10. – 14. 8. 2020 Fotografi cký a zábavná 
věda – Nevšová hřiště (věk 5–12 let)

Tábor je určen začínajícím a mírně pokroči-
lým malým fotografům, kteří mají nadšení, tou-
hu a chuť naučit se něco nového z fotografi cké-
ho oboru. Fotografovat se budeme učit s fotoapa-
rátem i s mobilním telefonem.

Ten, kdo se nebude chtít věnovat focení, si ur-
čitě užije zábavnou vědu, tvoření a spoustu dal-
ších her a zábavy. 
 24. – 28. 8. 2020 Sportovní – Rokytnice 41 
(věk 5–12 let)

Zažijete týden plný pohybových her, sportovní 
všestrannost a zdatnost, míčové hry, gymnasti-
ka, tanec a choreografi e, kickbox, fotbal, šipky, 

Aktivity Rodinného a mateřského centra Slavičín
lukostřelba a další. Olympiáda ve všech možných
i nemožných disciplínách.

Otevřené setkání skupiny rodičů
Zveme rodiče dětí v jakémkoliv věku na setká-

ní nově vznikající podpůrné rodičovské skupiny
ve Slavičíně. Nabízíme prostor a podporu pro ro-
dičovství v nejširším slova smyslu, pro sdílení kaž-
dodenních radostí i starostí, které máme s dět-
mi. Možnost zamyslet se nad tím, jakými rodiči
chceme být a co pro to potřebujeme, možnost za-
stavit se a podívat se na naše děti – na to, co
umí a co se potřebují naučit. Budeme si navzá-
jem podporou, společně vydechneme a odpoči-
neme si. Setkání rodičovské skupiny jsou otevře-
ná a budou probíhat jedenkrát měsíčně. Na sku-

pinu lze přijít samostatně nebo i s dítětem/dět-
mi. Kapacita je omezená počtem 10 osob.
Facilitátoři skupiny: Kristýna Dvořáková, Michal
Filák
Termín: 26. 8. 2020 od 16 h
Přihlášení: herna@mc.slavicin.org, vstupné 70 Kč

Tato akce je podpořena z dotačního programu
MPSV Rodina v rámci projektu neposedí celá ro-
dina 2020.

Hledáme nové externí lektory
Věnujete se nějaké zájmové činnosti či koníč-

ku z jakékoliv oblasti? Máte chuť předat to dál
a pomoct rozvíjet děti i dospělé? V souvislosti
s přípravou a rozšířením zájmových kroužků pro
děti, besed a přednášek pro dospělé ve školním 
roce 2020/2021 hledáme právě Vás. Ozvěte se:
gonova@mcslavicin.cz, tel.: 731 870 221

Pokračováním spolupráce Klubu seniorů Nev-
šová s Městskou knihovnou Slavičín v letoš-
ním roce bylo setkání našich členů se zaměst-
nanci městské knihovny za účasti pana staros-
ty Mgr. Tomáše Chmely. Nejdříve jsme byli šéf-
kou knihovny Mgr. Gabrielou Klabačkovou sezná-
meni s historií slavičínského knihovnictví a „Ho-
rákovy vily“, kde knihovna sídlí. Pan starosta při-
dal příznivé hodnocení knihovny se vzpomínkou 
na svoje dětská léta, kdy měl možnost jako ško-
lák se spolužáky probádat prostory vily, které ne-
byly v té době veřejnosti dostupné.

V únoru jsme měli v plánu navštívit slavičínské 
muzeum spolu s kolegy z Divnic. A to se nám po-
dařilo dne 19. února za vydatného přispění ve-
doucího muzea, pana Josefa Ščuglíka, který nám 

Aktivity Klubu seniorů Nevšová v roce 2020 začaly návštěvou městské knihovny

dělal průvodce. Ke zhlédnutí tu byly archeologic-
ké sbírky, dokumenty o historii města Slavičín
a o letecké bitvě z roku 1944. Zajímavá byla  ar-
cheologická vitrína sbírek nám známého Bohu-
slava Diatela z Rudimova. Byly to krásné a zají-
mavé okamžiky z historie blízkého okolí. Chtě-
li bychom poděkovat vedoucímu muzea panu
Ščuglíkovi za odborný a zároveň lidský výklad dě-
jin pro naši věkovou kategorii.

Co se týká další spolupráce se slavičínskou
knihovnou, je třeba vyzvednout a poděkovat
Mgr. Klabačkové, která nám po úspěchu bese-
dy o Žítkové, nabídla pořad s další významnou
osobností, MUDr. Janem Cimickým, psychiatrem,
spisovatelem a šéfem centra duševního zdraví 
„Modrá laguna“. Sešli jsme se dne 25. června

v Kulturním domě v Nevšové a pan doktor nás
překvapil přednáškou zážitků z jeho života. Tím-
to velmi děkujeme za nabídku a pomoc při or-
ganizaci této akce Městské knihovně Slavičín
a Osadnímu výboru Nevšová pod vedením před-
sedy Bronislava Münstera.

To ještě není všechno. Docela nedávno, dne
5. července, jsme se sešli při sportovních aktivi-
tách, a to při 4. ročníku turnaje v pétanque, ten-
tokrát pro sportovní družstva z Nevšové. Ze zná-
mých letošních nepříznivých okolností jsme ne-
čekali vysokou účast na turnaji, ale opak byl
pravdou. Sešlo se sedm nevšovských družstev:
Mládenci, Mončičáci, Sokoli, Kabrňáci, Hospo-
da, DFH, Kabrňačky. Takže velká konkurence pro 
všechny a hodně práce i pro pana Masaře, kte-
rý se ochotně chopil role rozhodčího turnaje. Byl
to bratrovražedný boj, ve kterém nakonec zvítě-
zila Hospoda, na druhém místě se umístili Soko-
li a třetí byli známí Kabrňáci. A ještě poděková-
ní za pomoc „nevšovskému starostovi“ Broňko-
vi Münsterovi, který jako sportovec okamžitě re-
agoval, když něco scházelo, infocentru za zapůj-
čení stanů, hasičům a sokolům za hřiště a pose-
zení. Tuto akci fi nančně podpořilo město Slavičín.

Na závěr bychom chtěli ještě dodat, že i v této
složité době jsme se dokázali realizovat a že nám
všem bylo spolu moc hezky.

PhDr. František Anders, 
předseda Klubu seniorů v Nevšové

Dne 18. června 2020 jsme měli naplánova-
ný výlet vlakem z Divnic do Starého Města a ná-
vštěvu KOVO ZOO. V předpovědi počasí hlási-
li sice přeháňky, ale ráno bylo slunečné, a tak 
jsme v dobré náladě vyrazili na vlakovou zastáv-
ku. Cesta nám v družném hovoru rychle ubíhala 
a než jsme se nadáli, už jsme vystupovali ve Sta-
rém Městě. Město nás bohužel přivítalo pořád-
ným lijákem. Tak co teď? Chodit v dešti? Ani ná-
pad, zoo počká! Nastoupili jsme do prvního vlaku 
a odjeli do blízkého Uherského Hradiště. V nově 
zrekonstruované budově bývalého Jezuitského 
kláštera jsme navštívili expozici věnovanou his-
torii města. Dále zajímavou výstavu nejlepších 
a nejzajímavějších snímků z fotografi cké soutěže 
pod názvem „Týká se to také tebe“. Ve druhém 

patře budovy nás čekala výstava obrazů jednoho
z nejznámějších moravských malířů Joži Uprky,
jehož dílo je národopisným dokumentem folkló-
ru jižní Moravy. Další naše kroky vedly do blízké-
ho kostela sv. Františka Xaverského. Pak už ná-
sledoval oběd v restauraci, v cukrárně zákusek,
procházka a návrat domů. Strávili a užili jsme si
pěkný společný den, ani nám nevadilo, že prší.
Naplánovaný výlet do KOVO ZOO jsme dokončili
o měsíc později 14. července. Tentokrát se poča-
sí vydařilo. Projeli jsme se vláčkem po celém are-
álu společnosti KOVOSTEEL Recycling a vyslech-
li si odborný výklad o zpracování kovošrotu. Pro-
hlédli jsme si výstavu automobilových veteránů
a motocyklů a více než 250 zdařilých exemplářů
zvířat vyrobených z kovošrotu. Ti zdatnější zvládli
vystoupat na maják a podívat se z výšky na celý
areál a blízké okolí. Stálo to za to! Unaveni, ale

spokojeni jsme se vraceli domů. Po cestě jsme
spřádali plány, kam pojedeme příště. A o tom to
je! Děkujeme městu Slavičín za celoroční fi nanč-
ní podporu! 

Za Klub seniorů Divnice Věra Pešková

Vlakem na výletě
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 8. srpna 2020 si připomeneme
1. výročí úmrtí pana Zdeňka ZENKLA.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a sy-
nové David a Jirka a ostatní příbuzenstvo.

Dne 21. srpna 2020 by se dožila 90 let
paní Marie LYSÁ ze Slavičína. S láskou
a úctou stále vzpomíná syn Stanislav 

a dcera Marie s rodinou.

Dne 27. srpna 2020 by se dožila 75 let
paní Marie KLIMEŠOVÁ. Stále na ni

vzpomínají synové a ostatní příbuzenstvo.

Dne 26. dubna 2020 jsme vzpomněli
10. výročí, kdy nás opustil pan 

Jaroslav MATYS ze Slavičína. Dne
15. srpna 2020 uplyne 1 rok od úmrtí 

paní Marie MATYSOVÉ ze Slavičína. S lás-
kou vzpomínají Jaroslava a Marie s rodi-

nami.

Dne 27. srpna 2020 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava VINCOURA z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.

Dne 10. srpna 2020 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

MVDr. Stanislava DOLENSKÉHO.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají dcery Natálie 
a Alexandra a sestra Radka s rodinou.

Dne 22. července 2020 by se dožil náš syn
Martin HUŇA věku 40 let. S láskou vzpomí-

nají rodiče a ostatní příbuzenstvo.

Dne 3. srpna 2020 by se dožil 80 let 
pan Michal PORHINČÁK. S láskou

vzpomínají a za tichou vzpomínku děku-
jí manželka, syn Michal, dcera Drahomíra 

a dcera Kamila s rodinami.

Dne 5. srpna 2020 si připomeneme
smutné 15. výročí úmrtí pana

Antonína ŠMOTKA ze Slavičína. Za vzpo-
mínku děkuje manželka a synové s rodi-

nami.

Dne 20. srpna 2020 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Stanislava JANEČKY. S láskou a úctou
na něj stále vzpomínají manželka a dcera

Zdenka s rodinou a syn Radek.

Dne 5. srpna 2020 si připomeneme
10. výročí úmrtí pana Miroslava ŠIŠKY
a dne 16. října 2020 si připomeneme

9. výročí úmrtí paní Emilie ŠIŠKOVÉ. S lás-
kou a úctou vzpomíná rodina Šiškova.

Dne 29. srpna 2020 vzpomeneme
smutné 15. výročí úmrtí pana

Vladimíra GOLDBACHA z Nevšové, který by
se dne 8. září 2020 dožil 89 let. S láskou
a úctou vzpomínají manželka Marie, syn
Vladimír, dcery Marie a Dana s rodinami.

NAROZENÍ – ČERVEN 
Čestmír Kučera a Šárka Spáčilová –
syn Jakub 
Radek a Monika Trčkovi – dcera Samanta 
Jakub Urban a Jarmila Jašurková –
dcera Diana
Jiří a Jana Dudkovi – dcera Nela
Jiří Dulík a Jana Botková – dcera Tereza
František a Ivana Malinovi – dcera Eliška

SŇATKY – ČERVEN 
Kamil Fiala a Lucie Machů
Roman Kučera a Klára Švajdová
Ladislav Pavelka a Petra Michková 

ÚMRTÍ 
 1. 6. 2020 Jarmila Jordánová, 
   78 let, Slavičín
 4. 6. 2020   Jan Maček, 84 let, Slavičín
 5. 6. 2020   Ing. Vladislav Rak, 53 let,
   Praha
 6. 6. 2020   Stanislav Chmela, 82 let,
   Slavičín
 8. 6. 2020  Vincenc Dvorský, 83 let,
   Slavičín
 20. 6. 2020  Marie Tomečková, 96 let,
   Hrádek
 27. 6. 2020  Eva Plíhalová, 87 let, Brno
 30. 6. 2020   Antonín Kostka, 76 let,
   Rokytnice

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dítě-
te a uzavření manželství, dostavte se, prosím,
na matriku Městského úřadu Slavičín k po-
depsání souhlasu se zpracováním a zveřej-
něním osobních údajů na základě zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Dne 23. července 2020 uplynulo 5 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše mi-
lovaná manželka, maminka a babička, paní 

Božena HALBRŠTÁTOVÁ z Haluzic. S lás-
kou a úctou stále vzpomínají manžel, dcery
Jitka, Věra, synové Petr a Pavel s rodinami.

Dne 11. srpna 2020 uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Augustin MACHOVSKÝ. S láskou a úctou 
na něj stále vzpomínají manželka a syno-
vé s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeň-

te s námi.

Dne 28. srpna 2020 si připomeneme ne-
dožitých 70 let pana Zdenka CHARVÁTA ze

Bzové, který celý život prožil ve Slavičíně.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Dagmar, dcera a syn, ale také sestry

s rodinami a švagr Radomír s celou rodinou
z Hostětína. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

s námi. Čest jeho památce.

Dne 19. srpna 2020 by se dožil 80 let 
pan František MALANÍK z Divnic.

S láskou a úctou vzpomínají sestra,
vnoučata a ostatní příbuzenstvo.

Dne 19. srpna 2020 uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan

Ladislav JEDLIČKA. S úctou a láskou
vzpomínají manželka Marie, dcera Věra 

s rodinou a syn Lumír s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 13. srpna 1960 si řekli své ANO
paní Marie FOJTÍKOVÁ

a pan František FOJTÍK ze Slavičína.
Dnes už je to 60 let a slaví tak diaman-
tovou svatbu. K Vašemu výročí Vám tak

přejeme lásku, štěstí, zdraví jen.
Blahopřejí dcera Hana a syn Zdeněk s ro-

dinami.

Dne 28. srpna 2020 oslaví manželé
Josefka a Ladislav PAÚROVI
z Lipové diamantovou svatbu.

Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších 
společných let přeje dcera Jana

a syn Josef, vnuci, pravnučky
a ostatní příbuzenstvo.

Společenská kronika

Blahopřejeme

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Markéta Manová neordinuje ve dnech 24. až 28. 8. 2020.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík. 
MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje ve dnech 17. 8. až 21. 8. 2020. 
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 16. 7. až 2. 8. 2020.
Zastupuje MUDr. Roman Überall.
MUDr. Marie Častulíková neordinuje ve dnech 21. 8. až 28. 8. 2020.
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
MUDr. Petr Zemčík neordinuje ve dnech 3. 8. až 14. 8. 2020.
Zastupuje MUDr. Markéta Manová.
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Slavičínská nemocnice slaví šedesáté výročí

Tak je tomu téměř 60 let, kdy v neděli 4. září 
1960 bylo pro veřejnost otevřeno interní a porod-
ní oddělení nové nemocnice ve Slavičíně. Byla to 
velká sláva, na kterou se občané z širokého regi-
onu moc těšili. Všichni občané moc dobře vědě-
li, že tímto okamžikem se jim dostává velmi so-
lidní zdravotní péče v oboru interním, tak i v obo-
ru porodnictví. Za zřízením obou oddělení nemoc-
nice ve Slavičíně stála spousta dobrých a oběta-
vých lidí, jak představitelů obce Slavičín, lékař-
ských společenství, tak i obyčejných lidí, kteří 
rádi přiložili ruku k dílu. Interní oddělení vznik-
lo přestavbou bývalé národní školy (postavené 
v roce 1910) a porodní oddělení přestavbou bý-
valé měšťanské školy (postavená na základech 
původní školy ve Slavičíně v roce 1922). Nechci 
uvádět jména těch, kteří mimořádně aktivním
způsobem se zasloužili o zřízení nemocnice, její 
rozjezd a pak i uvedení do běžného provozu. Je
to nejspíš téma na malou publikaci, kterou by si 
tito lidé určitě zasloužili.

V tomto článku se budu věnovat historii a osu-
du porodního oddělení slavičínské nemocnice. 
A to zejména proto, že od 1. ledna 1983 byl pro-
voz porodnice bez náhrady zrušen. Podobný osud 
potkal i porodnici v Přílepech, moc hezké místeč-
ko, poblíž Holešova, kde ženy a maminky rády 

čekaly na své milované děti. Ale zpět do Slavičí-
na. Hlavním důvodem zřízení porodního oddělení 
ve slavičínské nemocnici byla snaha poskytnout
ústavní péči při porodu všem ženám i z odlehlých
oblastí regionu tehdejšího gottwaldovského okre-
su. Koncem padesátých let minulého století ješ-
tě mnoho žen rodilo doma. Tyto porody byly určitě
více rizikové než v ústavní péči. A hned první den
po otevření provozu, dne 5. září 1960, se narodi-
lo první miminko. Byla to holčička Jarmilka z Bo-
huslavic a byla to moc velká událost, na kterou
se všichni těšili. Z pohledu statistik je určitě dob-
ré zmínit počty narozených dětí ve slavičínské po-
rodnici. Tak v roce 1962 tady spatřilo světlo svě-
ta již tisící dítě. A v roce 1967 to bylo pětitisící 
dítě – Ivánka z Valašských Klobouk. Velmi důle-
žitým pro porodní oddělení slavičínské nemocni-
ce bylo narození čtyřčat v roce 1974. Byla to asi
druhá čtyřčata v tehdejší ČSSR. Šlo o tři chlapce
a dívenku. Všechny děti bohužel zemřely. Ale zato
se usmálo štěstí na chlapečka Karla. Ten se na-
rodil na Nový rok roku 1971, a to v první sekundě
roku. Ale v celé ČSSR se v první vteřině roku na-
rodily celkem čtyři miminka. Tři z Čech a jeden ze
Slovenska. Tak došlo na losování a vyhrál chlape-
ček Karel z Loučky, narozený ve slavičínské po-
rodnici. Zajímavé je to, že losování prováděl pěti-

60 let svého založení letos sla-
ví Městská nemocnice a porodni-
ce ve Slavičíně. Výročí připomene 
akce Děkujeme koncertem, která 

má zároveň vyzdvihnout nasazení všech, kteří ja-
kýmkoli způsobem přispěli ke zvládnutí letošní 
koronakrize. Byli to lékaři, sestry a další zdravot-
níci, pracovníci Charity, hasiči, prodavači a pro-
davačky v potravinách a dalších obchodech, kte-
ré zůstaly otevřené bez omezení, řidiči autobu-
sů a mnozí dobrovolníci a dobrovolnice, kteří šili 
roušky, pomáhali roznášet potraviny seniorům, 
zabezpečovali to nejnutnější. Jim patří dík, kte-
rý chce starosta města vyjádřit při koncertu, jenž 
zazní 8. srpna 2020 od 16 hodin na letní scéně 
Zámeckého parku ve Slavičíně. Všichni, kdo pro-
jevili svoje nasazení i solidaritu, jsou zváni k po-
slechu známých i méně známých světových skla-
deb a melodií v podání Dechového orchestru Zá-
břeh. Programem bude provázet moderátor Jiří 
Kokmotos. Je to příležitost také pro rodáky naše-

letý chlapec, který na místě losování náhodně byl
s maminkou přítomen. V pořadí desetitisící dítě
se ve slavičínské porodnici narodilo 14. prosince 
1973. Byla to holčička Martinka. Za téměř 23 let
své činnosti poskytla porodnice pomoc více než
15 000 rodičkám. Ženy jezdily do Slavičína rády.
Do porodnice se dostávaly rychle, mohly počítat 
s častými návštěvami příbuzných. Dá se říct, že
se jednalo téměř o domácí prostředí. Ošetřující 
personál se jim mohl individuálně věnovat, pro-
tože na porodním sále byla většinou jediná rodí-
cí žena. Pobyt po porodu při nízké frekvenci po-
rodů byl dostatečně dlouhý a nebylo třeba tlaku
na obložnost lůžka. Vše to skončilo na subjektiv-
ně slabém vybavení porodnice. Podle tehdejšího 
ředitele nemocnice s poliklinikou v Gottwaldově
(únor 1983) mohla porodnice ve Slavičíně po-
skytnout jenom základní pomoc u zcela normál-
ních porodů.

Určitě je dobré vzpomenout tuto téměř 23le-
tou dobrou stopu, která z pohledu zdravotnictví 
porodnice ve Slavičíně u občanů zanechala.

V některém z dalších čísel zpravodaje bych
se chtěl zmínit o interním oddělení nemocnice 
ve Slavičíně.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Miroslav Kadlec 

ho města, aby přijeli navštívit známá místa a zú-
častnili se této akce. Obzvláště prosíme, pokud
máte ve svém příbuzenstvu anebo mezi známý-
mi lékaře či zdravotníky, kteří dnes působí v ji-
ných městech a na jiných místech, předejte i jim

Děkujeme koncertem pozvání na akci Děkujeme koncertem.
Setkání je podpořeno dotací MPSV v soutěži

Obec přátelská rodině a seniorům 2020.
Lenka Kolaříková,

manažerka projektu Slavičín pro seniory
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Pokud jste měli na jaře cestu po cyklostezce
přes Nevšovou, určitě jste si všimli stavebního 
ruchu kolem kaple Panny Marie Svatohostýnské. 
Stavební práce na jejím interiéru byly zahájeny již 
v měsíci únoru.

Stavbu prováděli svépomocí občané a farní-
ci z Nevšové a odborné stavební práce proved-
li mistři zedníci z Nedašovy Lhoty. V rámci stav-
by byla provedena rekonstrukce interiéru v rozsa-
hu – oprava podlahy presbytáře, lodě, sakristie 
a technické místnosti (odstranění původní dřevě-
né podlahy a betonových dlaždic, odtěžení zemi-
ny do hloubky 0,5 m, vyštětování a betonáž, vylití 
samonivelační stěrky a položení velkoformátové
dlažby), rekonstrukce elektroinstalace, vysprave-

Oprava interiéru kaple Panny Marie Svatohostýnské v Nevšové
ní vnitřních omítek a výmalba.

Zvláště pak presbytář prošel změnami, kdy byl 
původní svatostánek, který po druhém vatikán-
ském koncilu sloužil jako obětní stůl, přesunut 
zpět a nový obětní stůl byl zapůjčen ze slavičín-
ského farního kostela Mons. Mariánem Dejem. 
Dále byla renovována socha Panny Marie i s ol-
tářní plastikou.

Realizátorem projektu byla Jednota sv. Jose-
fa v Nevšové. Celková rekonstrukce byla hoto-
vá do konce května a její náklady se vyšplhaly 
na více než 250 000 Kč. Většina fi nančních pro-
středků z této částky byla darována dobrodin-
ci z řad farníků, občanů a fi rem. Ostatní fi nan-
ce byly použity z peněz získaných v rámci sbírek 
a dotace osadního výboru.

Na tento projekt naváže další etapa rekon-
strukce interiéru kostela, a to v závislosti na zís-
kaných fi nancích. Rádi bychom dokončili úpravu 
presbytáře a lavic. Také nás čeká výměna osvět-
lení. 

Velký dík patří lidem a fi rmám, kteří se na stav-
bě podíleli ať už prací, modlitbou nebo fi nanč-
ním darem. 

Zvláštní poděkování patří Josefu Petrášovi, 
Vladimíru Vašičkovi, Pavlu Ďulíkovi, Josefu Mün-
sterovi, Lukáši Medvědovi, Broňku Münsterovi, 
Aleši Fojtíkovi, Zdeňku Peškovi, Pavlu Masařovi, 
Luďku Hrbáčkovi, nevšovským hasičům, Blance 
Zichové, Janě a Radimu Drgovým, Mirce Ševčíko-
vé, Josefu a Marii Stejskalovým, Milanu a Mirce 
Studénkovým a fi rmě Ekofi ltr.

Zvláště chci poděkovat nevšovským ženám 
za úklid kaple po stavbě a i během roku za sta-

rost o výzdobu a krásu našeho svatostánku.
Rádi bychom v budoucnosti využívali kap-

li i pro pořádání koncertů duchovní hudby. Pro-
to připravujeme na konec roku první vystoupení 
v rámci adventní doby. Můžete se těšit na krásný
kulturní, a především duchovní zážitek.

Marek Sedláček, Jednota sv. Josefa v Nevšové

V loňském roce započal Sbor dobrovolných
hasičů v Hrádku dlouho plánovanou rekonstruk-
ci areálu výletiště. Začalo to výměnou střešního
opláštění nad krytým sezením a letos pokračuje-
me za fi nančního přispění města Slavičín výmě-
nou výdejních oken ve stáncích. A letos nás čeká
ještě výměna zastřešení pódia. Ještě jednou mi 
dovolte poděkovat městu Slavičín za fi nanční po-
moc a zároveň všem našim hasičům, kteří jakko-
liv pomohli při realizaci těchto akcí. 

 Za výbor SDH Hrádek
Libor Juřík, starosta SDH

Rekonstrukce
areálu výletiště

Uspořádání letošního ročníku bylo specifi cké, 
složité, ale zároveň neopakovatelné svou atmo-
sférou a jakousi vzájemnou sounáležitostí po-
řadatelů, prodejců, dobrovolníků, návštěvníků 
a umělců.

Podařilo se nám pro Vás uspořádat jeden 
z mála programově plnohodnotných festivalů 
v ČR roku 2020. Ukázali jsme lidem, že strach 
není na místě a je třeba žít, i když je doba slo-
žitější.

Všichni interpreti k nám přijížděli napjatí a ner-
vózní, ale odjížděli v euforii. Pro mnohé to bylo
první koncertování po mnoha měsících. Anna K., 

Poetika, Michal Hrůza, IMT Smile a vlastně všich-
ni zúčastnění byli nadšeni úrovní festivalu a ještě 
několik dní nám chodily děkovné sms.

Většině se nechtělo odjet a litovali, že si ne-
zařídili ubytování ve Slavičíně a neužili si festival 
až do konce.

Byl to víkend plný zázraků, předpověď poča-
sí byla šílená, nicméně od pátku do neděle ne-
spadla v Zámeckém parku ani kapka a podaři-
lo se nám naplnit povolenou kvótu 1 000 osob.

Nedělní dětský den byl od začátku do kon-
ce fantastický. Otevřeli jsme areál a nestači-
li jsme se divit. Lidé z celého kraje proudili bra-

Karpaty fest 2020 – víkend plný zázraků

nou a zavalili všechny atrakce. Stovky dětí si uži-
ly bohatý program. Nejistota posledních měsíců
nás všechny drtila, nikdo nevěděl, co bude zítra
a v této atmosféře se těžko plánuje cokoliv, natož
něco tak „zbytečného” a lehce zrušitelného, jako
je hudební festival. Do poslední chvíle jsme nevě-
děli, co bude a vlastně jen doufali.

Dovolte nám poděkovat Vám ještě jednou
za podporu a doufám, že za rok už budeme pro 
Vás moci udělat Karpaty fest 2021 bez omeze-
ní a diktátu. 

Za 13 let pořádání jsme zažili hodně, nicméně
mezi nejsilnější momenty patří telefonáty spon-
zorům z letošního jara. Všichni do jednoho řek-
li „dohoda platí, pokud festival bude, tak počítej-
te s naší podporou”. Sponzoři tak pomohli výraz-
nou měrou tomu, že na pódiu v parku vystoupili
opravdové špičky české hudební scény.

Děkujeme zejména společnostem Prabos, 
UnArt, PSP stav, Tradix, ELMO, SPP, TVD, Nářa-
dí Vítek, Javorník, Flores outdoor, Čerpadla Slavi-
čín, Mavez, KOWAG, HOPA CZ, Zámek Wichterle,
Papírnictví u Vaclů, AE Partner, AVS SUMI RIKO
a městu Slavičín. Je třeba za pomoc poděkovat
také děvčatům z infocentra a také Pavlu Čecho-
vi a jeho partě.

Peníze, které návštěvníci zanechali na svých
čipech, byly rozděleny následovně, 30 000 Kč
bylo předáno Městské nemocnici Slavičín
a 15 000 Kč Přátelům z lásky.

Jsme rádi, že Karpaty fest 2020 nebyl chybou
a těšíme se na ročník 2021.

… dycky Karpaty fest
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Necelého půl roku vydržel Petr Slončík na pozi-
ci asistenta trenéra ligového Zlína. Když ale kvůli 
neuspokojivým výsledkům musel skončit, dostal 
opět nabídku ze Slavičína, který na podzim opus-

Staronový trenér fotbalistů Slončík: Návrat byl parádní
til. Nahradil tak trenéra Michala Švacha, jenž
z rodinných důvodů z trénování „áčka“ couvl. Pro
Slončíka byl návrat příjemný.

Jaký byl návrat do Slavičína a jak Vás přiví-
tali hráči?

Návrat byl parádní. Nejprve mi hráči připo-
mněli, že jsem měl narozeniny, což mě stálo ob-
čerstvení a přitom jaksi pozapomněli na ty svoje,
což budeme samozřejmě řešit a budeme nekom-
promisní, potom přišlo na řadu zápisné, a tak
jsem jim ve fi nále řekl, že se taky můžou těšit na
další přípravné zápasy s ligovými béčky (smích).

Pomůžou Vám zkušenosti z ligového fotbalu
ve Slavičíně?

Samozřejmě. Zkušenosti se sbírají proto, aby
se využívaly. Jak ty dobré, tak i ty špatné a i když
je výkonnostní rozdíl mezi Slavičínem a Zlínem,
principy ve všech kategoriích a úrovních zůstáva-
jí pořád stejné – je to fotbal.

Jaké máte cíle do nové sezony?
Cíle jsou rozdělené. První cíl je, aby mužstvo

bylo zdravé, stabilizovat jej a ustálit tréninkový
proces, protože pauza byla opravdu dlouhá a na

hráčích se podepsala. Kvůli té pauze bude ten
proces delší, neočekávám hned žádné zázraky,
ale věřím tomu, že když ten proces bude trvat
déle, výkonnost bude naopak trvalejší a stabil-
nější. Bude také zajímavé sledovat konkurenci,
jak na tom bude po rozjezdu soutěže. 

A ten druhý cíl?
Tím druhým a zároveň největším cílem je být

vzorem a motivací pro ostatní kategorie v klubu.
Je nutná provázanost mezi kategoriemi a být vzo-
rem pro ostatní děti a mladé sportovce ve městě.

Bude mít tým opět úzký kádr, nebo se poda-
řilo sehnat nějaké posily?

Nechceme nafukovat kádr. Pokud hráči zůsta-
nou zdraví, tak se bavíme o jednom, maximál-
ně dvou postech na doplnění. To úzce souvisí s
předchozí otázkou. Je důležitá stabilizace, aby
mužstvo zůstalo zdravé a pokud tomu tak bude,
má potenciál a není jej potřeba rozšiřovat. Když 
už dojde k doplnění, tak z vlastních řad v našem
béčku nebo dorostu a případně se chceme za-
měřit na hráče charakterové a se vztahem ke
klubu a regionu, kteří by byli přínosem.  (šim)

9.00 h pietní akt u hrobu am. letců na hřbitově ve Slavičíně
9.30 h návštěva Městského muzea Slavičín
Bližší informace na www.leteckabitvakarpaty.cz

sobota 29. 8. 2020

Řádková inzerce
 Sportovní klub DEMONS, z.s., Brumov-Bylnice vás srdečně zve na historicky
první Mistrovství České republiky ve Freestyle BMX Park, které se uskuteční v so-
botu 8. srpna v bikeparku Brumov, a to pod záštitou Českého svazu cyklistiky
(CSC) a Mezinárodní cyklistické unie (UCI). Těšit se tak můžete na ty nejlepší jezd-
ce z celé ČR, kteří budou bojovat o kvalifi kační body pro účast na Světovém pohá-
ru a Letních olympijských hrách v Tokiu.
 Restaurace Záložna přijme brigádnici do obsluhy přes obědy.
Tel.: 604 287 414.
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Projekt obnovy 
Zámeckého parku

Zámecký park je ozdobou našeho města. Má-
lokdo ví, že ještě před 2. světovou válkou nebyl 
veřejnosti přístupný. V posledních desetiletích 
zde naopak vznikla řada nových staveb, a tak 
se jeho podoba zásadně změnila. Park se totiž 
stal středobodem kultury i oddychu všech obča-
nů. Město Slavičín připravuje jeho další obnovu. 
Proto byl v červnu dokončen projekt, jehož vý-
stupem bude koncepce revitalizace Zámeckého 
parku. Ta přinese zásadní návrhy pro obnovu jed-
notlivých částí parku. Cílem je uchovat jeho ve-
řejnou funkci a přiblížit jeho podobu v duchu zá-
mecké zahrady předminulého století. Jelikož ob-
dobné problémy řeší i naše partnerská obec Uh-
rovec, postupujeme zde ruku v ruce. Projekt „Pro-
buzení historických zámeckých parků na obou 
stranách hranice“ byl podpořen z Fondu ma-
lých projektů Operačního programu přeshranič-
ní spolupráce SR – ČR. Celkové náklady projektu 
činí 530 000 Kč, z čehož předpokládaná dotace 
bude 450 000 Kč. (tch)

Fond malých projektů

Zájezd na pochod 
Slováckými vinohrady
V sobotu 3. října 2020 pořádá oddíl turistiky zájezd 
na pochod „Slovácké vinohrady“. Cena zájezdu pro 
členy je 200 Kč a nečleny 250 Kč. Přihlášky se zá-
lohou 100 Kč přijímá František Kovařík, 
tel.: 731 980 985.

ZámZámZámZámZámZámZámámZámZámmmámmámeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckece kkký pý pý pýý pý pý pý pý pý pý pppý pý pý pý pppý pý pý pppý ppý arkarkarkarkarkrkarkarkarkaarkarkarkarkaarkarkk je jeje jejeejeje je jee jejeeej jeej  tr trtrtrtrtr tr trtrtttrtt adiadiadiadiadidiadiiadiadiadiddiiddiada čníčníčníčníčníčníčníčníčnčníčníččníčníč íč íčnííčním mm mm mm mm mm mmm mm mm mm ístíístístíístíístem em em em ememmmem prproprpropropropro ko kokookokokokokokokokokookokok nnánnánnánnánnánnánn í mí mí mí mí městěstěstěstěsttskýskýskýskýskskýýs ch ch ch ch ch akcakcakcakckakcí.í. í. í.í. í NapNapNapNapNaposlosloslosloslslledyedyedyedyedyedyedydyedyeeedde  ho ho ho ho hohhoh stististististis l ul ul ul ul událdáldáldálldálá ostostostostostoststost s  s  s  s s s s náznáznáznáznázá vemvemvemvemvemvemvemvemm  
BavBavBavBavBavBavBavBavBavBavBavBaBavBavavímeímeímeímemeímeímeímeímeímemeímeímeímemeeeee se seses se se sese se se sese ssse  spsp sp sp spsp spspsssppoluoluoluoluollluolu, k, k, k, k, kkkk, kk k, kterttertertertertterere á sá sá sá sáá e ke ke ke ke ke onaonaonaonaalalalalala lala 25.25.25.25.525.525.55.25.25.. čeč če čeč če čeččč  rververververveev ncencencencencencencncenn eeen . L. L. L. L. LLLLLLLidéidéidéidéidéidéid  mo mo momo momoooohlihlihlihlihlihlihlii vi vi vi vi vivivivv dětdětdětdětdětdětdětěět uk ukuk ukuk ukukkázkázkázkázkázkázááá u ku ku ku ku koňsoňsoňsoňsoňsoňsoňso kéhkéhkéhkéhkéhéhkéhkéhék o po po po po po po pparkarkarkarkarkararkarkarka uruuruuruuruururuururur  (n (n( (n (n (n(n (n (n(nnahoahoahoahoahoahoahoahoahoře)ře)ře)řře)ře)ře)ře)řře), , , , ,
parparpaparpararparkoukoukoukoukoukouukoo rovrovrovovrovrovrovrovéhoéhoéhoéhoohéhoéhohohooo sk sk sksk sksk skskkkskksk skskákáákáákáákáákáákááákáákáákákkkáákákááá ní níní ní íníníínínínííní nn (vl(vl(vl(vl(vl(vl(vl(vl(v(vvll(v(vlvllevoevoevoevoevoevoevevevoevoeeeveevoevovovoevv  do do doddododododododododd dododo dodododdddd le)llele)le)le)le) a a  a a a o zo zo zo zo zo zzzábaábaábaábaábaábavu vu vuuu vu se se sese sese s posposposposposossposssp tartartartartata al al al al lalla KlaKlaKlaKlaKlaKlaun un un unun un BrdBrdBrdBrdBrdBrdrdík.ík.íkík.ík.íkíkík  Fo Fo Fo Fo FoFoFooto:to:to:to:to:to  To To To ToTomášmášmášmášmáššššššmáššmáš Ja Ja Ja Ja JaJJaJaJaJa JaJJančančančančančačnčačnčančančannnč říkříkříkříkříkříříkřřířířík



Zájezd pro seniory 
Informace pro přihlášené:
 prohlídka venkovního areálu Cisterciáckého kláštera Porta Coeli 
(Předklášteří u Tišnova)
 prohlídka zámku Kunštát
 setkání se seniory z Víru
Cena: cca 200 Kč (vstupné do zámku Kunštát + oběd, doprava je zdar-
ma, vybírat se bude v autobuse)
Čtvrtek 13. 8. 2020
Odjezd: 5:30 h, Příjezd: 21:00 h

Báje a pověsti z našeho kraje
P. František Müller (1910–1985) strávil podstatnou část svého kněžské-
ho života jako duchovní správce v Provodově. Po celý život sbíral materi-
ály nejen ze svého rodného kraje na Drahanské vysočině, ale také z Vi-
zovicka, Valašskoklobucka, Slavičínska ad. Nyní vychází publikace Báje 
a pověsti, kterou si můžete objednat na e-mailu atelierim@seznam.cz 
nebo bližší informace k publikaci i objednání získají případní zájemci
v Městském infocentru Slavičín.  www.atelierim.cz
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín
 Pondělí 3. srpna NOVUM – výstava volné tvor-
by autorů fotoklubu Beseda Otrokovice 2019. Gale-
rie knihovny. Otevřeno v půjčovní době nebo po te-
lefonní domluvě.
Jóga na židlích pro seniory či osoby s omeze-
nou hybností – pokračování 
Cvičení se bude probíhat pod vedením akreditované 
lektorky jógy Denisy Balšanové. Zájemce čeká pro-
vádění cviků na židlích pro příjemné protažení celé-
ho těla dle možností seniorů i lidí na vozíčku. Sou-
částí je aktivnímu zapojení dechu a krátká relaxa-
ce s meditací.
Účast je nutné nahlásit předem na tel. 
604 324 168. Jógové lekce se uskuteční každé 
pondělí v srpnu (3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8.) 
v době od 10.00 do 11.00 hodin.
Místo konání: sál v 1. podlaží knihovny, vstup volný.

Městská knihovna obnovuje kurzy Trénování 
paměti a mozku pro seniory od úterý 4. srpna.
Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akreditovaná
lektorka 3. stupně z České společnosti pro trénová-
ní paměti a mozkového joggingu. Tématem budou 
různé metody tréninku, možnost vyzkoušení pamě-
ťových pomůcek a cenné rady, jak pracovat se svou 
pamětí.
Znovu budou otevřeny dva kurzy: pro začátečníky 
a pokročilé.
Stávající účastníky prosíme o nahlášení účasti (ne-
účasti) na kurzech předem emailem nebo telefonic-
ky. V případě nenaplnění kurzů se mohou zapojit 
i další zájemci z řad seniorů.
Místo konání: sál v 1. podlaží městské knihovny. 
Vstup zdarma!
Rozpis paměťových lekcí v srpnu a v září:
úterý: 4. 8., 11. 8., 18. 8. 25. 8., 1. 9.
Lekce pro pokročilé: 9.00 - 10.30 hodin
Lekce pro začátečníky: 10.45 - 12.15 hodin

Vážení senioři, Virtuální Univerzita třetího věku
(VU3V) bude v Městské knihovně Slavičín tradič-
ně pokračovat otevřením dalšího studijního se-
mestru!
Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty Čes-
ké zemědělské univerzity v Praze je pro Vás 
připravena nabídka výuky v rámci VU3V, která Vám
umožní navštěvovat zájmové vysokoškolské studi-
um přímo v místě bydliště. Těšíme se tedy na za-
pojení nových zájemců i absolventů uplynulých se-
mestrů do dalšího vzdělávání v období říjen – pro-
sinec 2020.
Studium je určeno osobám se statutem důchodce
Poplatek za semestr (6 kurzů) činí 300 Kč
Zahajovací přednáška se koná v pondělí 5. října 
2020 od 9.00 do 11. hodin (sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny). Zde budou sděleny podmínky stu-
dia a další podrobnosti o výuce novým zájemcům
i absolventům předchozích kurzů. Kontakt pro in-
dividuální informace a přihlášení: Městská knihov-
na Slavičín (tel. 577 341 481). Vše o studiu bude
zveřejněno na www.knihovna.mesto-slavicin.cz
a na www.e-senior.cz.

Půjčovní doba v srpnu:
Pondělí: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.00
Čtvrtek: 7.30 - 12.00, 13.00 - 18.00
Veřejný internet je návštěvníkům k dispozici v uve-
dené půjčovní době.

Slavičínské léto srpen
 6. 8. Tři malá prasátka
Sváťovo dividlo, letní scéna Zámeckého parku,
18 h (pořádá Spolek Zvonek)
 8. 8. Děkujeme koncertem
Vystoupí: Dechový orchestr Zábřeh, letní scéna Zá-
meckého parku, 16 h (pořádá město Slavičín)
 16. 8. Wolker 120
Hudební dostaveníčko a výstava, vystoupí jazzový 
kvintet, Zámecký park – schody Zámku Wichterle, 
16 h
 21. 8. Boss Babiš
Léto s divadlem, letní scéna Zámeckého parku,
20 h
 22. 8. Kali & Peter Pan – ANO NE SHOW
Koncert, letní scéna Zámeckého parku, 20 h, před-
prodej vstupenek: www.goout.net (pořádá Backsta-
ge Agency)
 23. 8. Koncert Hany Zagorové
Letní scéna Zámeckého parku, 16 h (pořádá měs-
to Slavičín)
 26. 8. Simona Babčáková – NO A!
Léto s divadlem, improvizační show, Sokolovna,
20 h
 29. 8. Dětský olympijský den
Zábava pro nejmenší, výletiště Hrádek, 14 h (po-
řádá Rodinné a mateřské centrum Slavičín a hasi-
či z Hrádku)
 30. 8. Farní den a dožínky
Mše sv., hudební vystoupení a další program, let-
ní scéna Zámeckého parku, 11 h (pořádají Farnost
Slavičín a město Slavičín)

Připravujeme:
10. – 13. 9. Valašské Křoví
18. 9. Dan Přibáň – Trabanti ve Slavičíně, Soko-
lovna, vstup volný


