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jsem pojal v poněkud odlehčeném duchu. Prázd-
niny se však nezadržitelně blíží ke svému konci,
a tak do svého slova zahrnu jak informace veskr-
ze kladné, tak i ty méně příznivé.

V prvé řadě v měsíci září proběhnou či budou 
zahájeny některé další investice k rozvoji města. 
Všichni už zaregistrovali obnovu dláždění před 
Pekárnou Ora na ulici Komenského, se kterou 
proběhne také výměna úseku veřejného osvětle-
ní. V září poběží také rekonstrukce zadního trak-
tu fasády ZUŠ, kterou navážeme na předchozí 

etapu z loňského roku. Za pár dní vypukne i re-
staurování vstupního portálu Horákovy vily pod-
pořené dotací Zlínského kraje a díky dotaci v září 
vybudujeme také první grilovací místo pro obča-
ny – v lokalitě před vodojemem na Hájenkách. 

Jsem rád, že i v těžké době se díky kombina-
ci různých fi nančních zdrojů daří zachovat tem-
po rozvoje města.

V posledních dnech přijímám řadu dotazů
k nákaze koronavirem v našem městě. Mohu po-
tvrdit, že se nás týká, i když naštěstí jen v jed-
notkách případů. Mysleme proto na ty z nás, kte-

V pátek 18. září od 18.00 hodin si nenechte ujít příležitost setkání se slavným českým cestova-
telem, novinářem, a také režisérem, v jehož společnosti můžete nahlédnout „pod pokličku“ mno-
ha slavných výprav, které podnikl se svým „žlutým cirkusem“, jak nazývá svou trabantovou kolonu.

Populární světoběžník procestoval takřka celý svět a jeho nejnovější show je jednou velkou pře-
hlídkou hodně černého a někdy do krajnosti vedeného humoru. Osobitým a nadmíru vtipným vy-
právěním vám přiblíží svou nejnovější dobrodružnou expedici z Indie přes Banskou Bystrici zakon-
čenou v Praze. Na této cestě spolu se svými přáteli z Čech, Slovenska i z Polska, protkané mnoha
drsnými až syrovými zážitky, si sáhl až na dno svých sil, vyřešil neřešitelné problémy, a hlavně s par-
tou kamarádů přežili všechny strasti ve zdraví a s nadhledem.

Dvěma trabanty, jedním maluchem a na jawě vyrazili z jižní Indie do magického Váranasí, přes 
Nepál a himalájské podhůří. Pokračovali kamenitými průsmyky plnými sněhu do malého Tibetu až
na hranice Pákistánu až do Číny. Odsud se vydali cestami plnými prachu a bahna zpět do minulos-
ti mezi hory, koně a jurty Kyrgystánu, aby v uzbeckém Samarkandu dokončili cestu kolem světa,
což zvládli na výbornou!

Akce koná se na Sokolovně, kde se můžete těšit na spoustu fotografi í, videí 
a humorných historek, které nevymyslíte – to se vám prostě musí stát! Vstupné
je zdarma.  Gabriela Klabačková, Městská knihovna Slavičín
Podpořeno z MPSV – soutěž Obec přátelská rodině/seniorům 2020

rých se tento problém dotknul, a popřejme jim
hodně sil i brzké uzdravení. Zároveň prosím re-
spektujme všechna omezení, která jsou zavede-
na s cílem zpomalit šíření této nákazy.

Jedno staré přísloví praví, že veselá mysl je
půl zdraví. Dnešní neděle, kdy vpisuji tento do-
větek, přinesla fotbalové vítězství nad Brumo-
vem i úžasný koncert Hany Zagorové s téměř ti-
sícovkou návštěvníků. Věřím, že příjemné zážit-
ky i v následujícím měsíci převáží nad těžkostmi, 
které nám život přináší.

Váš starosta Tomáš Chmela
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Dan Přibáň představí svou Velkou cestu trabantem napříč kontinenty
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 Papír (modré pytle) 9. 9.
 Plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny 
(oranž. pytle) 22. 9.
 Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 14. 9., 
29. 9.

Svoz tříděného odpadu

Dostali jsme Slavičín v krajské koncepci cyklo-
dopravy na přední příčky, máme skvělé startova-
cí podmínky pro rozvoj cykloturistiky, v rekordně 
krátkém čase jsme podali k hodnocení velký pro-
jekt cyklotrasy Hrádek – Šanov. To vše v minu-
lém roce. Jak Slavičín pokročil dále, a jak se daří 
zápolit s úředním šimlem, který zrovna u cyklos-
tezek a dalších liniových staveb řehtá opravdu 
hlasitě? To vše přinášíme v následujících odstav-
cích. 

Cyklotrasa Hrádek (Ke Snožku) – Šanov (roz-
cestí)

V měsíci srpnu bylo rozhodnuto, že tento za-
tím nejdelší úsek cyklostezky za poslední deká-
du, byl fi nančně podpořen částkou 6,8 mil. ko-
run z fondu přeshraniční spolupráce Interreg VA 
– SR – ČR. Cyklotrasa bude začínat v místech že-
lezničního nadjezdu nad ulicí Ke Snožku v Hrád-
ku a povede směrem k vysílači po okraji katastru 
Rokytnice až k rozcestí na Šanov ke křížku, kte-
rý nedávno nechal zrekonstruovat pan Zemánek 
z Hrádku. Celková délka úseku je 1,3 kilometru 
a navazuje na další cyklotrasu, která propojuje 
již nyní Šanov se slovenskou Hornou Súčou. Jed-
ná se o úsek v kopcovitém terénu, který propoju-
je oblast Trenčína se Slavičínem a Luhačovicemi. 
Z hlediska termínů lze čekat, že přes zimu bude 
probíhat výběr dodavatele stavby a samotná vý-
stavba pak v roce 2021.

Cyklostezka Hrádek (Za Zemánky) – Hrádek 
(Ke Snožku)

Prakticky nejkratší cyklostezka, kterou ve Sla-
vičíně máme v přípravě, je projektována v úse-

Slavičín zceluje síť cyklostezek a cyklotras

ku podél velmi frekventované krajské silnice ve-
doucí od křižovatky v Hrádku směrem k odbočce
do ulice Ke Snožku. Dosud zde není vybudován
ani chodník, a proto se předpokládá, že by slou-
žila také chodcům. 

Bohužel zde bojujeme s velmi omezeným pro-
storem, s množstvím přeložek, normami určující-
mi kudy trasa přesně povede, a to bez možnos-
ti posunu. Pokud všechny tyto těžkosti překoná-
me, mohli bychom podat žádost o dotaci už letos
na podzim, přičemž výstavba by pak mohla pro-
běhnout v příštím roce. 

Cyklostezka Hrádek (rozcestí) – Divnice
(U Gbelců)

V současnosti probíhají výkupy pozemků
od různých vlastníků (žijících mimo jiné celkem
na dvou kontinentech a ve čtyřech různých stá-
tech světa). Souběžně pak připravujeme projek-
tovou dokumentaci a ladíme průběh trasy. Tato
cyklostezka by měla vést podél cesty Hrádek –
Divnice a umožňovala by dojížďku na kole také
do zaměstnání (fi rmy Prometal, ABM). Pravdě-
podobně bude umožňovat alespoň na hrádecké
straně také pohyb chodců. Zde se snažíme stih-
nout termín podání žádosti o dotaci na přelomu
roku 2020/2021.

Záměr cyklostezky Hrádek (U Šilhánků) –
Hrádek (rozcestí)

Tento úsek je opět komplikován mnoha pro-
blémy v pestrém vlastnictví pozemků, a to včetně
chybného (duplicitního) zápisu v katastru nemo-
vitostí. Přesné trasování se bude odvíjet od toho,
kterými pozemky bude možné cyklostezku vést.

Záměr cyklostezky SOŠ Divnice – Rozcestí 
u Bohuslavic

Zde nás bohužel tíží nejvíce komplikací. K nim
patří složité majetkoprávní vztahy, probíhající pří-
prava zásadní přestavby (částečné přeložky) kři-
žovatky u Bohuslavic a s tím související otazníky
nad přesným vedením trasy.

Cyklistické propojení z Vláry přes Hájenky
do průmyslového areálu

V nedávné době došlo k významné změně. Po-
zemní komunikace kolem lesíku Řehák až zhru-
ba ke hraně obory u Hájenek získalo bezúplat-
ným převodem město Slavičín.

Jde o významné propojení až do areálu býva-
lých Vlárských strojíren. Bohužel poškozené úse-
ky od Hájenek dále jsou v majetku mnoha sou-
kromých osob, a navíc již na území obce Lipová.
Přesto se budeme snažit koordinovaně připravit
rekonstrukci.

V případě čerpání vhodného dotačního titulu
by město mohlo zajistit rekonstrukci svého úse-
ku. Poškozenější části propojení však spadají 
do územní působnosti obce Lipová.

Co zůstává pouze v krajské koncepci?
Krajská koncepce cyklodopravy počítá také

s propojením cyklostezkami v linii Slavičín – Boj-
kovice. V tomto případě je otazníků zřejmě nejví-
ce. Územím našeho města se po našich lesních 
cestách dá propojit Šabatec s Kolelačí.

Dál už ale navazuje katastr Hostětína a je věcí 
dalších jednání, zda by právě přes Hostětín moh-
lo vést cyklistické propojení dále do Bojkovic. 

Jinou možností je území okolo vodní nádrže
Kolelač. Zde však zasahuje její ochranné pás-
mo, což při plánování představuje nemalé kom-
plikace.

Cyklostezka, nebo cyklotrasa? 
Ačkoliv běžný cyklista tyto drobné termi-

nologické rozdíly ani nevnímá, každý má svůj
odlišný význam. A ne vždy je možné vybudo-
vat samostatnou cyklostezku, která je vyhra-
zena pouze cyklistům. Cyklostezky mívají šíř-
ku minimálně 2 metry a jsou budovány pře-
vážně v rovinatějším terénu tak, aby spojovaly 
dva sídelní či jinak funkčně související body. 
Přípustný je zde pouze pohyb cyklistů, v ně-
kterých případech pak pěších. Ne všude lze 
však takovou cyklostezku vybudovat.

Naopak cyklotrasa je pojem širší – jedná 
se o pozemní komunikaci s převážně cyklis-
tickým provozem. Cyklotrasa z hlediska nor-
my a dotačních podmínek však umožňuje 
také vyšší sklony (může vést „do kopce“). Pří-
značné pro cyklotrasu je také to, že zpřístup-
ňuje pozemky svým vlastníkům (například 
za účelem hospodaření v lese). V našem okolí 
máme cyklotrasu vybudovánu například v tra-
se tzv. Staré nevšovské cesty a nově také nad 
Šanovem směrem na Slovensko.

Tomáš Chmela
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Rekonstrukce 4. podlaží polikliniky ve fi nále
Je tomu už více než rok, co byly zahájeny pro-

jekční práce na návrhu rekonstrukce 4. nad-
zemního podlaží polikliniky. Po dlouhém hledá-
ní byla v červnu roku 2019 na základě doporu-
čení oslovena Jihlavská architektonická kance-
lář Schrapnel, s. r. o., která už měla s podobný-
mi projekty bohaté zkušenosti, a pod vedením 
architekta Davida Bekeho dostala za úkol vytvo-
řit návrh, který by dokázal oslovit mladé zuba-
ře natolik, aby si svou praxi otevřeli ve Slavičí-
ně. Po mnoha jednáních a úpravách byla fi nální 
verze dokumentace dokončena na podzim roku 
2019 a bylo možné zahájit inženýrskou činnost 
za účelem získání stavebního povolení, což se 
podařilo na počátku roku 2020.

Získání všech potřebných stanovisek a vyjá-
dření bylo signálem k tomu, aby bylo vypsáno 
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. 
Předmětné výběrové řízení bylo vypsáno v lednu 
2020 a přihlásily se do něj čtyři stavební fi rmy, 
z nichž nejlepší nabídku podala společnost 4P
INVEST, s. r. o., se kterou byla v únoru 2020 po-
depsána smlouva o dílo.

Samotná stavba byla zahájena v březnu a do-
končena v srpnu roku 2020. I přesto, že se jed-
nalo o stavební úpravy jednoho podlaží, byl ob-
jem stavebních prací poměrně značný. V řeše-
ných prostorách bylo nutné krom stávajících pří-
ček vybourat i betonové podlahy včetně škvá-
rového podsypu. Demontovány byly i stávající 

rozvody inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, 
elektřina, datové kabely, otopná tělesa). Tak-
to „vyčištěný“ prostor byl následně sádrokarto-
novými příčkami rozčleněn do nové dispozice, 
byly provedeny nové rozvody vody a kanalizace 
a nové souvrství podlahy, kdy bylo nutné k za-
chování výšky provést vyrovnávací vrstvu z po-
lystyrenbetonu. Následně byly provedeny rozvo-
dy klimatizace, elektřiny včetně nového rozvadě-
če a datových kabelů včetně nového RACKu, aby 
bylo možné začít dokončovat povrchové úpravy 
– omítky, betonovou stěrku kolem výtahu, kera-
mické obklady a dlažby, dřevěné obklady a sád-
rokartonové podhledy (na většině podlaží prove-
deny jako akustické děrované). 

V další fázi byla provedena montáž zařizova-
cích předmětů (umyvadla, WC, sprcha, výlevka, 
madla pro imobilní), koncových prvků elektro-
rozvodů (zásuvky, vypínače, svítidla), koncových 
prvků slaboproudých rozvodů (datové zásuvky, 
čidla EZS, reproduktory), klimatizace (venkovní 
kondenzační jednotka a jednotlivé vnitřní klima-
tizační jednotky, které byly dodávány i do stáva-
jících nerekonstruovaných prostor na podlaží) 
a otopných těles. 

Následně proběhla montáž celoskleněných 
příček a dveří tvořících vstupy do nových ordi-
nací, montáž dřevěných dveří do ostatních pro-
stor, včetně vstupů do stávajících ordinací a la-
boratoře, pokládka PVC podlahy, montáž nábyt-

ku (skříňky v úklidové místnosti, kuchyňská lin-
ka a skříňky v denní místnosti, skříňky v šatnách
a na chodbě) a dodávka samostatně stojícího
nábytku (židle a taburety na chodbě, stůl a židle
v denní místnosti).

Dokončením stavebních úprav vznikl
ve 4. nadzemním podlaží polikliniky prostor se
třemi novými zubními ordinacemi se zázemím,
centrální recepcí s kartotékou s přímou ná-
vazností na místnost pro panoramatický rent-
gen a denní místností pro personál se vstupem
do šaten s WC. Dále byla vybudována úklidová
místnost se sprchou, WC pro pacienty, které na-
víc splňuje požadavky pro užívání osobami se
sníženou schopností pohybu a orientace a umý-
várna pro pacienty, kde je možné provést ústní 
hygienu před návštěvou zubního lékaře. Veške-
ré prostory ve 4. nadzemním podlaží jsou nově
klimatizovány a opatřeny elektronickým zabez-
pečovacím systémem. Celkové náklady na pro-
vedení stavby činily 7 678 544 Kč včetně DPH.

Dokončením stavebních úprav ze strany měs-
ta však práce v předmětném podlaží nekončí.
V následujících dnech a týdnech bude probíhat
montáž lékařského vybavení a nábytku přímo
v pronajímaných prostorách ordinací a recepce,
aby bylo možné co nejdříve zahájit provoz. Kom-
pletní dodávka a montáž vybavení ordinací a re-
cepce je v režii nájemce včetně všech nákladů
s tím spojených a město Slavičín působí z pozice
vlastníka objektu pouze jako koordinátor.

Ing. Pavel Matonoha, vedoucí odboru investic

Lidé na dekách, kteří poslouchají živou jazzo-
vou hudbu ze zámeckých schodů. Že tak bude 
vypadat v roce 2020 slavičínský park? Dříve se 
to zdálo jako sci-fi , po úspěšné rekonstrukci zám-
ku soukromým provozovatelem však celý park
jako by někdo polil živou vodou.

Díky získání dotace město na podzim přikročí 
k rekonstrukci zchátralé promítací boudy v areá-
lu letní scény. Po stavebních pracích, které obná-
šejí výměnu oken, opravu střechy, omítky a izo-
lace celého objektu, se z budovy stane Wolke-
rův domek. 

Celý projekt je vyčíslen na necelých 1,8 mili-
onu korun, z nichž polovinu město získá z dota-
ce. V budoucnu hodlá město pokračovat v úpra-
vě celého areálu zrušením stávajícího oplocení, 
výměnou sedaček i rekonstrukcí kulturního záze-
mí za plátnem.

„Kde můžeme získat nějakou dotaci a zvele-
bit danou část, tam to uděláme,“ ujistil staros-“
ta Tomáš Chmela. Město v prvé řadě nechalo 
zpracovat zevrubnou koncepci rozvoje parku tak,
aby byly stanoveny silné a slabé stránky místa 
samotného. Samotná koncepce je kryta dota-
cí a ze svého zaplatilo 80 tisíc. Dále se podaři-
lo kompletně obnovit ozvučení letní scény v par-
ku, a to s přispěním Státního fondu rozvoje kine-
matografi e.

S tím, aby se revitalizovala celá parková plo-
cha, však město nemůže a ani nehodlá spěchat. 
„Jsme si vědomi, že v době poklesu příjmů z daní 
nemůžeme dělat vše, co bychom chtěli, ale mu-
síme přistoupit na kompromis. Proto jsme si sta-
novili klíčová místa v parku, do kterých se pustí-
me co nejdřív,“ vysvětlil starosta. “

Prvním klíčovým místem je letní scéna, o které 
už byla řeč. Dalším místem, které se již podařilo 
zvelebit, je most mezi parkem a koupalištěm. Byl 
slavnostně otevřen na rodinné akci Bavíme se 
spolu konané 25. července, a protože jde o part-
nerský projekt se slovenským Uhrovcem nazvaný
Most přátelství, na otevření přijeli i přátelé Slo-
váci. Celkové výdaje na nový most se vyšplha-
ly na částku přesahující 900 tisíc korun, z dota-

Slavičín oživuje park, uskutečňuje v něm letos už pátý dotační projekt

Příznivce jazzové hudby přilákal v neděli 
16. srpna koncert brněnského uskupení Jazz 
Squadra na terasu Zámku Wichterle. Důvo-
dem tohoto setkání byla připomínka 120. výro-
čí narození prostějovského básníka Jiřího Wol-
kera, jehož krátký život je spjat i s historií sla-
vičínského zámku. Ve dvouhodinovém hudeb-

cí město dosáhne až na 85 procent nákladů. Ze
Zámeckého parku se tak stal největší integrova-
ný projekt v historii města – tedy místo, kde se 
prolíná více dílčích projektů s jedním cílem. Zve-
lebením a obnovou. Z dotací tak pro splnění to-
hoto cíle zatím město letos získalo či brzy obdrží 
okolo 2,5 milionu korun z národních nebo evrop-
ských fondů s tím, že zbývající menší část vyna-
kládá ze svého rozpočtu. (tz)

ním programu zazněly více i méně známé jaz-
zové a swingové melodie, které zcela uspokoji-
ly hudební fanoušky tohoto žánru.

Za poskynuté zázemí a pomoc při zajištění 
této akce srdečně děkujeme majiteli i zaměst-
nancům Zámku Wichterle.
Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín
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V příjemné letní atmosféře proběhl děkovný 
koncert k 60. výročí založení slavičínské nemoc-
nice určený také všem, kteří se jakýmkoli způ-
sobem zasloužili o zvládnutí výjimečného stavu 
v době letošní koronakrize.

V sobotu 8. srpna se na letní scéně zámecké-
ho parku sešlo na 300 lidí, aby si vyslechli zná-
mé fi lmové melodie v podání Dechového orches-
tru Zábřeh pod vedením dirigenta Lubomíra Vep-
řeka. 

Mladí muzikanti ukázali nejen svůj um a na-
dání, ale projevili také velkou výdrž vzhledem 
k tomu, že část koncertu museli odehrát na par-
ném srpnovém slunci. I za to je velkým potles-
kem odměnilo publikum, v němž usedli místní 
lékaři – za všechny vzpomeňme ředitele Měst-
ské nemocnice Slavičín MUDr. Libora Palkov-
ského s manželkou, taktéž lékařkou – kteří ob-
drželi poděkování za svoji práci od starosty To-
máše Chmely. Ten ocenil také práci dlouholetých 
lékařek ve Slavičíně, například někdejší primář-
ky v nemocnici MUDr. Marie Turčínkové. Mezi po-
zvanými hosty byli také slavičínští rodáci, mezi ni-
miž je mnoho významných lékařů. Zmínit může-
me MUDr. Petera Múdreho, primáře Kliniky dět-

Město poděkovalo
koncertem

p

ské onkologie FN Brno anebo MUDr. Tomáše Bo-
ráně, který působí ve Státním ústavu pro kontro-
lu léčiv. Z významných rodáků se dostavili také
Ing. Vladimír Mana, náměstek ministra životní-
ho prostředí a známá moderátorka Lenny Trčko-
vá. Do Slavičína zavítala také paní Jarmila Petři-

valská, první miminko, které se narodilo ve slavi-
čínské porodnici krátce po jejím založení v roce
1960. Akce byla podpořena dotací MPSV v sou-
těži Obec přátelská rodině a seniorům 2020. 

Lenka Kolaříková,
manažerka projektu Slavičín pro seniory

Podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuji, že volby do Zastupitelstva Zlínského 
kraje se uskuteční:
 v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a
 v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin 
do 14:00 hodin.

Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní umělec-
ké školy, nám. Mezi Šenky 121, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu: 
v ulici Cihlářská, Horní náměstí, Jasmínová, 
K Parku, Komenského, Krátká, Květná, Luha-
čovská, Misárkova, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nad 
Cihelnou, náměstí Mezi Šenky, Pod Lesem, Pod
Střelnicí, Pod Vrškem, Sedlářská, Staroměstská, 
Ševcovská, Tržní, U Mlýna, Žižkovská

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radnice, 
Osvobození 25, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu: 
v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály, K Loukám, 
K Nábřeží, L. Výducha, Mladotická, Mladotické 
nábřeží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací, Stře-
dová, Úvoz, Zámečnická,
K Hájenkám – v domech č. p. 311–318, 322–
334, 573, 575, 788, 811–816, 
K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 321, 352, 
391–393,
Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 33, 230, 

Školní – v domech č. p. 116, 262, 276, 290,
305, 403, 569–571, 574

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy Základní 
školy Slavičín-Vlára, K Hájenkám 354, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Javorová I, Javorová II, Na Zastávce, Nad
Ovčírnou, Pod Kaštany, U Rybníka, 
K Hájenkám – v domech č. p. 341–346, 355–
358, 390, 567
K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 377–389,
885, 886, 912
Školní – v domech č. p. 564–566

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí a mlá-
deže, Osvobození 296, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Luční, Obchodní, U Zahrádek, 
Osvobození – v domech č. p. 41–43, 224, 226,
236–238, 251, 252, 255–257, 260, 261, 265–
269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 303,
335, 353, 367, 369,400, 402, 471, 531, 532,
534, 535, 591, 624, 903, 908
Dlouhá – v domech č. p. 300, 587, 588, 590,
592, 688, 689, 824, 880, 888 

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí Základní 
školy Slavičín – Malé Pole, Osvobození 8, Sla-
vičín 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu:
v ulici Družstevní, Okružní, 
Dlouhá – v domech č. p. 625–651, 673–676,
783–786 

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí zá-
kladní školy v Hrádku, Družstevní I č. p. 76, Sla-
vičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místní části Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy v Div-
nicích č. p. 79
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v místní části Slavičín-Divnice

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Domě spolků, Nevšová 16
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v místní části Slavičín-Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky platným občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem České republiky. Neprokáže-li uve-
dené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání 
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak 
mu okrsková volební komise hlasování neumož-
ní.
4. K zachování pořádku a důstojného průběhu
hlasování v místnosti pro hlasování je každý povi-
nen uposlechnout pokynů předsedy okrskové vo-
lební komise.

Mgr. Tomáš Chmela, starosta

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
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Zvelebení dvou zahrad určených hlavně pro 
děti chystá město Slavičín na podzim letošního 
roku. Jde o zahradu v přírodním stylu v MŠ Slavi-
čín – Malé Pole a o zahradu v nedalekém Domu
dětí a mládeže, která se také převlékne do pří-
rodního kabátu.

„Zahradu budou využívat děti z našich krouž-
ků. Chceme v nich vzbudit zájem o přírodu, na-
víc celý prostor bude zvelebený přírodními prvky 
a bude příjemné v ní pobývat jak pro menší, tak 
i větší děti,“ řekla ředitelka DDM Ivana Fojtíková.“

Do zrenovovaného prostoru s altánem tak bu-
dou chodit malí alchymisté, kuchtíci, přírodověd-
ci, chovatelé, modeláři či rybáři. Rekonstrukce 
zahrady za „Domečkem“ bude stát lehce přes 

Slavičínské děti budou mít ve školce a DDM hezčí zahrady
400 tisíc korun s tím, že na ni město získalo do-
taci ze SFŽP ve výši 308 tisíc korun.

Druhá přírodní zahrada vznikne v MŠ Malé
Pole. Do tohoto prostoru se neinvestovalo dlou-
há léta, proto rekonstrukci uvítají děti i rodiče.
„Chceme vytvořit jedinečné zázemí pro děti, a to
osazením hracích prvků v přírodním stylu do stá-
vající zahrady školy s možností rozvíjení vztahu
k živé i neživé přírodě, pozorování změn vlivem
proměn a vývoje přírody v každém ročním obdo-
bí,“ upřesnila ředitelka školky Jarmila Gottfriedo-“
vá.

Doplnila, že mezi novými prvky zahrady na-
leznou děti například pozorovací centrum růstu
rostlin, hobití díru nebo špalkový chodník do sva-

hu s lanem. „Dále plánujeme expozici léčivých 
bylin, které se budou sklízet a používat v naší 
kuchyni, nebo vyvýšené záhony pro každou tří-
du. Děti se o ně budou starat – sázet a zalévat,“
uvedla ředitelka školky.

Projekt v MŠ Malé Pole bude stát necelých
600 tisíc korun, z nichž 85 procent bude činit do-
tace.

Město považuje výchovu dětí k ekologii za vel-
mi důležitou. „Z dětí, které berou ohled na pří-
rodu, vyrostou ohleduplní lidé, jež nebudou mít 
problém s chováním šetrným k přírodě. To bude
v budoucnu, myslím, nezbytnost,“ uvedl starosta“
Tomáš Chmela. (tz)

Dobrá zpráva přišla z Povodí Moravy. Pod-
nik napevno počítá s tím, že provede čištění ko-
ryta Říky. Na dotaz zpravodaje to potvrdil tisko-
vý mluvčí Povodí Petr Chmelař. „Ano, v průběhu
příštího roku budeme provádět těžbu usazenin
a pomístní opravu opevnění ve Slavičíně,“ uvedl.“

Čištění se bude týkat tříkilometrového úseku,

Povodí Moravy bude čistit Říku. Jednání nebyla zbytečná

V mateřských školách na sídlištích Vlára 
a Malé Pole proběhla rekonstrukce hygienické-
ho zařízení vyvolaná požadavkem krajské hygi-
enické stanice.

„Nutnost rekonstrukce hygienického zařízení 
nás překvapila. Dozvěděli jsme se o ní během 
jara. S ohledem na volnější režim během letních 

Obě školky mají nově zrekonstruované sociální zázemí
prázdnin, jsme se rozhodli, že se vše musí stih-
nout zrekonstruovat právě v tuto dobu,“ uvedla“
Monika Hubíková, místostarostka města, která
má školství v kompetenci.

Větší práce čekaly v mateřské školce na síd-
lišti Vlára. Musela tam být vyměněna nejen sani-
tární zařízení – umyvadla a záchodové mísy, ale

i rozvody vody, topení a radiátory. Staré a rozbité
obklady a dlažby byly nahrazeny novými.

Nově jsou také nainstalovány skříňky na ruč-
níky. „Jsem ráda, že se vše stihlo a školky jsou
připraveny na nové i stávající děti,“ dodala mís-“
tostarostka. 

 (šim)

takže prakticky po celé délce toku přes intravi-
lán města. 

Další podrobnosti však zatím známy nejsou,
protože Povodí momentálně zpracovává projek-
tovou dokumentaci. „Těžba i opravy by měly pro-
běhnout v průběhu jara či podzimu,“ uzavřel“
Chmelař.  (šim)

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 6 
v I. nadzemním podlaží domu čp. 389, na uli-
ci Karla Vystrčila, v katastrálním území Sla-
vičín
byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 31,65 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 565 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostran-
ně zvýšit nájemné vždy od 1. dubna každé-
ho roku maximálně o 5 % ročně a míru infl ace 
stanovenou ČSÚ
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 16. září 2020 osobně nebo poštou na ad-
resu: BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické ná-
břeží 849, 763 21 Slavičín

Kroužek legohrátky pro děti od 5 do 7 let
V kroužku se děti naučí pracovat s lego sta-

vebnicí společně s 3D tiskárnou, která se sta-
ne nedílnou součástí skládání modelů a sestav.
Děti během výuky budou rozvíjet svou kreativitu,
upravovat modely dle vlastní fantazie a taky jim
bude dán dostatečný prostor pro hru. 

CENA: 1500 Kč / I.+II. pololetí (září 2020 –
květen 2021) / Předpokládaný začátek 10. 9.
2020. 
Kapacita je omezena na max. 12 dětí.

PC KURZY PRO SENIORY ZDARMA 
Základy práce na PC – Seznámení s počíta-
čem (vysvětlení pojmů hardware a software), zá-
klady práce s počítačem (ovládání myši a klá-
vesnice), základní orientace v počítači v prostře-
dí Microsoft Windows (vyhledávání souborů, slo-
žek a programů, tvorba a správa složek, úprava
základních funkcí počítače), úvod do programu
Microsoft Offi ce Word (psaní textů, úprava tex-
tu), seznámení s internetem a základy vyhledá-
vání na internetu, tvorba e-mailové schránky, po-
sílání a přijímání e-mailu. Délka kurzu: 20 hodin
/ Předpokládaný začátek 7. 9. 2020 

Komunikace přes internet – Užitečné infor-
mace při práci na internetu, elektronická pošta, 
telefonování, zasílání SMS, sociální sítě, hry on-
line, nakupování atd. Délka kurzu: 12 hodin /
Předpokládaný začátek 6. 10. 2020
Práce s chytrým telefonem – Nastavení 
a příslušenství telefonu, základní popis a ovlá-
dání operačního systému Android, telefonová-
ní a SMS, pořizování a posílání fotografi í a videí,
propojení pro přenos dat (fotografi e, videa), vyu-
žívání dostupných dat. Délka kurzu: 8 hodin / 
Předpokládaný začátek 20. 10. 2020
KURZY TRÉNINKU PAMĚTI A POZORNOSTI 
PRO SENIORY – ZDARMA
Mozkohrátky – Hlavní náplň bude spočívat
v procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti
seniora. K tomu budou využívány pomůcky, jako
jsou hádanky, kvízy, říkadla, písničky, tělesné cvi-
ky apod.

Délka kurzů: 8 lekcí / 1. kurz od 3. 9. začá-
tek 15 h, 2. kurz od 17. 9. začátek 13 h

Kurzy jsou spolufi nancovány ze Sociálního fon-
du Zlínského kraje

Dílna inspirace: v září Pletení z papíru
Městská knihovna Slavičín, bližší infor-
mace poskytne lektorka Eva Bartošová 
na tel.: 777 913 782.

Výběrové řízení na 
pronájem bytu 1+1
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Po mimořádně dlouhém ob-
dobí se 1. září sejdou ve ško-
le všichni žáci, aby společně se
svými učiteli zahájili školní rok

2020/2021. Někteří z žáků se vrátí do svých tříd-
ních kolektivů a k prezenčnímu vyučování po té-
měř půlroční přestávce. 

Těšíme se na 44 nových prvňáčků a také 
na žáky 6. tříd, kteří k nám přichází ze ZŠ Malé 
Pole, Rokytnice a Šanova. Škola bude mít 490 
žáků ve 24 třídách, což je o 18 více než v minu-
lém školním roce.

Zahájení nového školního roku v ZŠ Slavičín-Vlára
První školní den v úterý 1. září 2020 přivítají 

třídní učitelé své žáky v 7.45 hodin v jednotlivých
třídách 1. – 9. ročníku. Rodiče všech žáků dosta-
nou na své mailové adresy prostřednictvím svých
třídních učitelů podrobné informace pro jednotli-
vé třídy a ročníky o nástupu do školy. Vedení ško-
ly je připraveno zodpovědět veškeré dotazy.

Od 1. září se bude provoz školy včetně škol-
ního stravování řídit organizačními a hygienic-
kými pokyny a doporučením MŠMT a Minister-
stva zdravotnictví. Prioritou bude zajištění zdra-
ví a bezpečného prostředí pro všechny žáky i pra-

covníky školy. V této oblasti jsme učinili vše po-
třebné.

Všechny další informace budeme rodičům ak-
tuálně zasílat prostřednictvím emailu a uveřej-
ňovat na webových stránkách školy www.zssla-
vicin.cz. 

Přeji nám všem, aby nový školní rok probíhal
ve zdraví, s minimem omezení a bez problémů.
Žákům přeji hodně úspěchů na cestě za vzdělá-
ním, rodičům a učitelům optimismus a dobrou
vzájemnou spolupráci. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Dva měsíce prázd-
nin skončily, určitě byly 
tím správným časem pro 
odpočinek, a věřím, že 

i přes negativní zprávy o šíření koronaviru a po-
čtu nakažených nový školní rok společně zahá-
jíme. Vedení školy přeje všem žákům vykroče-
ní tou správnou nohou, hodně pracovního elá-
nu a zodpovědného přístupu ke studiu i svému 
zdraví.

Letošní prázdniny byly ve znamení oprav a ná-
kupů, nového vybavení IT technikou. Na obou
pracovištích školy byly vybaveny dvě kmenové 
učebny novým nábytkem.

V rámci účelové podpory Pořízení zařízení a vy-
bavení v oblasti IT škola obdržela od zřizovatele 
470 000 Kč primárně na pořízení PC, které bu-
dou využity zejména pro výuku žáků oboru infor-
mační technologie a výuku cizích jazyků. Na kaž-
dém pracovišti byla touto IT technikou zařízena 
jedna odborná učebna.

Pracoviště pro žáky oboru instalatér prošlo 
také malou rekonstrukcí a výmalbou, abychom 

Krásné ahoj! všem po prázdninách
tak byli připraveni na vybavení novým výuko-
vým modulem pro instalatéry, který bude pořízen
z projektu IKAP II téměř za milion korun. To vše
přispěje zcela jistě ke zlepšení materiálně-tech-
nických podmínek pro výuku.

Pro žáky, jejich rodiče i veřejnost připravuje-
me nové webové stránky školy, tímto moc děku-
ji MgA. Zdeňku Kutrovi za vytvoření nového loga
školy.

Škola bude také pokračovat v projektové čin-
nosti, která je v nejbližším podzimním období za-
měřena na odborné vzdělávání v rámci projek-
tu Erasmus+ s pobytem vybraných žáků v ra-
kouské partnerské škole ve Wolfsbergu. Připra-
vujeme pokračování projektů IKAP II a Šablony II
a do konce srpna škola podala dva nové projekto-
vé záměry na modernizaci a vybavení CNC učeb-
ny příslušným softwarem k výuce programování 
a obrábění a vybudování školního hřiště v areá-
lu SOŠ jako součást nového Regionálního akč-
ního plánu dle Programového dokumentu IROP
2021/2027. 

Školní rok 2020/2021 bude zahájen na obou

pracovištích GJP a SOŠ Slavičín 1. září 2020
v kmenových učebnách. Veškeré další informace
k zahájení školního roku jsou pro žáky a jejich ro-
diče vloženy na intranetu školy.

Závěrem bych chtěla všem popřát úspěšný
nejenom start, ale celý školní rok prožitý hlavně
ve zdraví.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Nový školní rok
2020/2021 na ZŠ 
Malé Pole zahájíme
v úterý 1. září v 8.00
hod. Již v tento den

mohou děti navštívit školní družinu v pravi-
delném čase od 6.00 do 16.00 hod. 

Na prvňáčky se těší paní učitel-
ka Edita Strnková s paní vychovatel-
kou Laďkou Knoppovou. Rodiče s dětmi
1. ročníku budou očekáváni v 8.00 hodin
před školou, kde pro ně bude připraveno
slavnostní uvítání. Ostatní žáci se shromáž-
dí ve svých třídách. 

Během prvního dne mohou rodiče přihla-
šovat své děti do ranní i odpolední družiny.
Oběd se bude vydávat od 9.30 hodin, čipy
žáci obdrží první den od svých třídních uči-
telů. 

Další informace sledujte na stránkách
školy www.zsmalepole.cz.

Všem žákům přeji hodně úspěchů a rodi-
čům i učitelům hladký, ničím nerušený prů-
běh školního roku.

Mgr. Hana Nepovímová

Zveme vaše děti do folklorního kroužku Malý
Slavíček, který byl založen na podzim 2019. Děti
měly vánoční besídku a v červnu se představi-
ly v krátkém programu na dětském dnu ve Sla-
vičíně. Ve školním roce 2020/2021 již budou

Folklorní kroužek Malý Slavíček
účinkovat na folklorní soutěži a prvním festiva-
le. Kroužek je otevřený pro děti 5–18 let. Ná-
cvik je každý čtvrtek v Orlovně v 15–17 hod, prv-
ní schůzka bude 10. září. Informace a přihlášky 
na tel. 731 163 592 Hana Tarabusová. 
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Letní měsíce jsou již za námi, 
a i když nám někdy zapršelo, musíte 
uznat, že byly krásné už jenom proto, 

že to byly měsíce prázdnin a dovolených. Na mě-
síc září se ale určitě těší všechny děti, a nakonec 
i rodiče, jelikož po tak dlouhé době děti opět za-
sednou do školních lavic a uvidí se s kamarády.

My v Domě dětí, interní i externí pracovníci se 
už nemůžeme dočkat, až se opět otevřou dveře 
zájmových kroužků pro nastávající rok a vše se 
vrátí do normálu.

Pojďme se ale ještě malinko poohlédnout 
za prázdninovými aktivitami.

I když ještě začátkem června nikdo nevě-
děl, zda letní aktivity budou, nakonec se tábo-
ry rozjely k naší radosti dle plánu a naše zaříze-
ní v průběhu prázdnin zrekreovalo prostřednic-
tvím 11 prázdninových aktivit 315 dětí ze Slavi-
čína a okolí. 

Za pomoc a skvělé vedení táborů bychom 
chtěli poděkovat: Verči Barcuchové, Míši Rakové, 
Markétce Kovářové, Adélce Machů, Elišce Zále-
šákové, Elišce Fojtíkové, Domči Štefaníkové, Ma-
tějovi Pavelkovi, Terezce Pavelkové, Nelči Kvasni-
cové, Honzovi Červeňanovi.

Tito táboroví vedoucí se táborů ujali skvěle, 
přišli vždy s úsměvem, děti brali jako kamarády
a bylo vidět, že vedení nepovažovali jen za přivý-
dělek, ale hlavně je to s dětmi moc bavilo a to

je při naší práci velmi důležité, ještě jednou vám
všem velké díky.

Samozřejmě jsou všechny zážitky zdokumen-
továny a vy si můžete prohlédnout táborovou fo-
togalerii DDM Slavičín na odkaze: https://slavi-
cinddm.rajce.idnes.cz/.

Nabídku i přihlášky na zájmovou činnost pro
nový školní rok naleznete na webových strán-
kách DDM Slavičín. Jen připomínáme přihlášení 
na zájmovou činnost bude letos online.

Info, přihlášky: https://ddmslavicin.iddm.cz,
Facebook DDM.
E-mail: info@ddmslavi-
cin.cz tel: 577 341 921,
604 155 312.

A jaké aktivity nás 
čekají v září:
5. 9. Pohádkový les
Sbírkové dny Svět-
lušky rozzáří česká 
města v týdnu od 7. 9.
do 11. 9. 2020.
8. 9. se i náš Domeček 
jako každoročně zapo-
jí a podpoří prodejem 
propagačních předmětů 
zrakově postižené děti 
a dospělé

 25. – 26. 9. Pohádkiáda, dvoudenní akce, 
kterou již tradičně připravujeme ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Slavičín.
V září také zahájíme rekonstrukci zahrady 
u Domu dětí, a tak se zahrada konečně dočká 
vytouženého nového kabátku.
 29. 9. začátek školního roku pro zájmové ak-
tivity 2020/2021 

My v Domečku se již moc těšíme na své klien-
ty, především děti, na našich pravidelných i ne-
pravidelných aktivitách ve školním roce 2020/
2021 a dětem přejeme radostný začátek školní-
ho roku.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Zprávičky z domečku pro děti

U příležitostí 20. výročí Charity Slavičín 
Čtvrtek 17. 9. 2020, 

18 h, Sokolovna Slavičín, 
vstup volný

ONDRÁŠOVSKÉ 
PUTOVÁNÍ

město
Slavičín
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 26. září by se dožil 70 let 
pan František BAKLÍK z Hrádku.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 7. září 2020
by se dožila 100 let 

naše maminka a babička, 
paní Zdeňka JANUSIČOVÁ. 

Dne 15. září 2020 by se dožil 80
let náš tatínek, manžel 

a dědeček, pan Antonín VIČAN. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, 

děti, vnuci a ostatní příbuzní,

Dne 11. září 2020 
by se dožil 60 let pan Jaroslav MATULA.

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 
děti s rodinami a rodiče.

Dne 14. září 2020
vzpomeneme 15. výročí úmrtí 

paní Boženy HUDEČKOVÉ z Divnic.
S láskou a úctou vzpomíná

manžel, děti s rodinami
a ostatní příbuzní.

Dne 12. září 2020 si připomeneme
nedožité 75. narozeniny paní 
Aleny BOROVÉ ze Slavičína. 
S láskou, úctou a vděčností 

stále vzpomíná manžel,
syn a dcera s rodinami.

Dne 6. září 2020 uplyne 20 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 
Drahomíra OVČÁČKOVÁ z Rudimova. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Hana, Ludmila a Marta s rodinami.

Dne 4. září 2020 by oslavila 
80. narozeniny paní 

Ludmila BARCUCHOVÁ z Nevšové. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají bratři 

Josef a Ladislav s rodinami.

Dne 4. září 2020 uplyne 20 let od úmr-
tí pana Miloslava STUDENKY ze Slavičína.Y
S láskou vzpomíná manželka Marie a syn

Milan s rodinou. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

NAROZENÍ – ČERVENEC
David a Radmila Horňákovi – dcera Natálie
David Juřík a Adéla Fojtíková – syn Daniel
Pavel Janček a Mariana Paušová – syn Ma-
tyáš
Josef a Diana Konečných – dcera Anežka
Michal a Leona Hrnčiříkovi – dcera Libuše
Jan Pawlas a Eva Jančeková – dcera Hed-
vika
Martin a Daniela Naňákovi – syn Sebastien
Bronislav a Jana Fojtíkovi – dcera Rozárie
Ondřej Gromský a Gabriela Bartozelová – 
dcera Zora

SŇATKY – ČERVENEC
Lubomír Gregušiak a Renata Raková
Pavel Suchánek a Kateřina Hejzlarová
Lukáš Krajíček a Klára Moravcová
Zdeněk Maňas a Naděžda Urbánková
Daniel Jandík a Blanka Malatinská

ÚMRTÍ
 7. 7. 2020  Ing. Kateřina Píchová, 28 
   let, Slavičín
 13. 7. 2020  Vlasta Borová, 89 let, 
   Slavičín
 23. 7. 2020 Blažej Kučera, 92 let, 
   Slavičín
 24. 7. 2020  František Žeravčík, 84 let, 
   Divnice
 27. 7. 2020  Marie Mrhálková, 74 let, 
   Slavičín
 27. 7. 2020  Josef Pešek, 87 let, Hrádek
 31. 7. 2020  Oldřich Ryška, 72 let, 
   Divnice

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 26. září 2020 si připomeneme
nedožité 85. narozeniny paní 

Drahomíry ŠTEFANÍKOVÉ ze Šanova.
Dne 6. října 2020 uplyne 16 let od jejího
úmrtí. S láskou vzpomíná syn Drahoslav

s rodinou.

Dne 28. září 2020 uplyne
1. smutný rok od chvíle, 

kdy nás navždy opustil náš
drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Josef PEŠEK z Nevšové.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel-

ka Zdenka, dcera Hana s rodinou, syn Josef 
s rodinou, vnučka Ilonka Matulová 
s rodinou. Nikdy nezapomeneme.

Dne 7. září 2020 si připomeneme
1. výročí úmrtí pana Milana MACHŮ.

S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti
s rodinami. Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Děkujeme rodině, přátelům,
známým a sousedům za účast

na posledním rozloučení 
s panem Vincencem LUKÁŠEM

a za všechny projevené soustrasti. 
Dcery Dana a Ludmila.

Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit s panem
Františkem ŽERAVČÍKEM

na jeho poslední cestě,
a zároveň děkujeme 

za květinové dary. Děkuje rodina

Dne 17. září 2020 oslaví manželé 
Anna a Jaroslav Zemánkovi

65. výročí svatby. Hodně zdraví,
štěstí a lásky do dalších společných let

jim přeje celá rozvětvená rodina.

Společenská kronika

Blahopřejeme

Město Slavičín podpořilo akce, realizované 
v roce 2020 Charitou Slavičín.
Charita děkuje městu Slavičín za fi nanční pomoc, 
poskytnutou k realizaci akcí. Díky grantům z do-
tačního programu města Slavičín Podpora rozvoje 
kultury v roce 2020 Charita Slavičín realizuje v le-
tošním roce: Slavnost k 20. výročí Charity Slavičín, 
Canisterapie – pes terapeutem.
Město Slavičín podpořilo v roce 2020 sociál-
ní služby, provozované Charitou Slavičín.
Charita Slavičín děkuje zástupcům města Slavičín 
za poskytnutí fi nanční podpory z rozpočtu města 
v roce 2020. Tato dotace přispěla k provozu so-
ciálních služeb: Charitní pečovatelská služba Sla-

vičín, Denní centrum Maják Slavičín, Sociálně te-
rapeutická dílna Slavičín a Osobní asistence Sla-
vičín.
Zlínský kraj podpořil sociální služby, provozo-
vané Charitou Slavičín
Charita Slavičín děkuje Zlínskému kraji za poskyt-
nutí fi nanční podpory v roce 2020 z rozpočtu Zlín-
ského kraje k zajištění dostupnosti sociálních slu-
žeb, k zajištění priorit sociálních služeb a pro so-
ciální služby na území Zlínského kraje. Tato dota-
ce přispěla k provozu sociálních služeb: Charitní 
pečovatelská služba Slavičín, Denní centrum Ma-
ják Slavičín, Sociálně terapeutická dílna Slavičín
a Osobní asistence Slavičín.
Město Valašské Klobouky podpořilo činnost
Charity Slavičín
Charita Slavičín vyjadřuje poděkování Městu Va-
lašské Klobouky za fi nanční podporu, kterou po-
skytlo Charitě Slavičín na poskytování osobní asi-
stence.

Úterý 29. 9. 2020
Odjezd: 6.00 h,
příjezd: 21.00 h
Úsov, Šumperk, Dolní Studénky, 
Velké Losiny

Přihlášky a více informací:
Městské infocentrum Slavičín, 
Mladotické nábřeží 849, 
tel.: 577 342 251, 737 751 874. 

Přednost mají senioři, kteří se nezúčastnili 
zájezdu v srpnu.
Doprava je zdarma, vstupné do památek si 
hradí účastníci zájezdu

Podpořeno z MPSV – soutěž Obec přátelská 
rodině/seniorům 2020.

Poděkování

Zájezd pro seniory 
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Fér Kaffé Veronica zve
 1. – 6. září Sladký začátek školního roku ve Fér Kaffé Veronica 
Přijďte s dětmi do kavárny celý týden slavit, že zase mohou chodit do školy. Při-
pravujeme speciální dětské menu. V úterý 1. září si u nás mohou děti s lektor-
kou vytvořit i přírodní mandalu, zatímco vy si odpočinete u kávy po náročných
nákupech školních pomůcek.
 27. září Na kafíčko se skupinou RetroTet
Posezení u kávy s hudebním vystoupením skupiny RetroTet. Ke kávě a domá-
címu dezertu vám budou hrát a zpívat od 18 hod. Doporučujeme vám rezer-
vovat si stůl (osobně v kavárně, vstupné 60 Kč zahrnuje i přípitek hostětín-
ským biomoštem).
Více informací najdete v události na Facebooku Fér Kaffé Veronica.

 Prodám domácí brambory v biokvalitě vhodné na uskladnění, cena 15 Kč 
za 1 kg. Kontakt: 603 506 499
 Krejčovství Jana Váňová, změna adresy provozovny: Pod Lesem 768 u Pivečko-
va lesoparku, otevřeno pondělí až pátek 8–12, 14–16 h, tel. 723 477 681
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Ve čtvrtek 13. srpna se vypravil zájezd seniorů ze Slavičína za krásami Vy-
sočiny. Vyjíždělo se brzy, abychom se cestou stihli zastavit v Předklášteří u Tiš-
nova, kterému vévodí ženský cisterciácký klášter Porta coeli. I když tato pa-
mátka prochází rozsáhlou rekonstrukcí, mohli jsme alespoň zvenku obdivovat
bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické bazili-
ky Nanebevzetí Panny Marie a vyslechnout si výklad, který si pro nás připravil 
pan Miroslav Kadlec. Poté autobus zamířil víc na sever, do Kunštátu. Zde se
nachází státní zámek, jehož interiéry jsme měli možnost prohlédnout si v rám-
ci komentované prohlídky. 

Na oběd jsme se přesunuli do malebné vesničky Vír, kde už na nás če-
kal místní starosta Ladislav Stalmach s připraveným programem. Ukázal nám
místní památník obětem II. světové války, někdejší školku nyní využívanou 
jako galerii, zánovní kapli sv. Sedmipočetníků i místní hasičskou zbrojnici.

Poté už na nás na vírském hřišti čekala skupina seniorů, kteří přišli pozdra-
vit účastníky našeho zájezdu. Hřiště se ovšem nacházelo na druhém břehu
řeky Svratky, a tak odvážnější měli příležitost smočit nohy v chladivé a velmi
čisté vodě, která vytéká z přehrady Vír.

Samotná přehrada je momentálně kvůli rekonstrukci příjezdové cesty
špatně dostupná, a tak jsme nemohli vidět Chudobínskou borovici, Evropský
strom roku 2020. Její příběh nám přiblížil krátký fi lm promítaný v místním kul-
turním domě, kam jsme se posléze přesunuli. 

Místní pro nás přichystali příjemné pohoštění a za odměnu jim naši senioři 
zazpívali pár pěkných písniček. Z hezkého setkání vzešel nápad, že by návště-
va z Víru někdy v budoucnu zase na oplátku mohla přijet do Slavičína. Zájezd
byl podpořen dotací MPSV v soutěži Obec přátelská seniorům 2020. 

Lenka Kolaříková,
manažerka projektu Slavičín pro seniory

Vysočina přivítala slavičínské 
seniory sluncem i střípky historie
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Početnou rodinu musel Josef Pivečka nějak 
uživit. Protože ve Valašských Kloboukách byla 
konkurence koželuhů veliká, chtěl zkusit štěstí 
jinde. V Mladoticích, vzdálených asi patnáct km, 
jich přece jen tolik nebylo. Již dříve slyšel o prode-
ji usedlosti čp. 96 v Mladoticích. 

Nejdříve si jel prohlédnout její polohu. Neda-
leko domku protékala od Nevšové říčka Lukšín-
ka, která se ještě kousek zavlnila, než se spoji-
la s druhým potokem Říkou. A v Lukšínce se daly 
prát a následně zpracovávat kůže. V Josefově 
hlavě se rodil plán… 

Bylo to riskantní, odvaha mu však nescházela, 
ve svých devětačtyřiceti letech se rozhodl. Pře-
svědčil o správném kroku i svoji manželku Juli-
anu.

A tak 27. března 1860 uzavřeli manželé Jo-
sef a Juliana Pivečkovi kupní smlouvu s manžely 
Františkem a Antonií Vilímkovými na koupi used-
losti čp. 96 v Mladoticích za 1.640 zlatých.

Kterak rod Pivečků do Slavičína přišel…

Osudy rodiny Pivečkovy zrcadlem 20. století

Jen ještě museli dohodnout prodej podsed-
ku čp. 226 v Kloboukách. Než se platby vyřídily
a než Juliana porodila 21. června dceru Marian-
nu, ještě nějaký čas uběhl. 

Dvouletý František odešel na věčnost v roce
1856 a nebylo lehké opustit místo jeho poslední-
ho odpočinku. Příbuzenstva nejen z rodu Pivečků
v Kloboukách zůstalo dost a ti slíbili, že hrob bu-
dou navštěvovat. Tak to dřív chodilo a nikdo by se
neodvážil takový slib porušit. Žádné povinnosti
Josefa a jeho rodinu již ke Kloboukám nevázaly.

A tak se ve vlahém srpnovém ránu roku 1860,
ještě před nástupem letního vedra, vydala počet-
ná rodinka na cestu. (…)

Oba Josefové, otec a dvanáctiletý syn, kráče-
li vedle vozu, manželka Juliana s jednoměsíčním
nemluvnětem, jedenáctiletou Terezkou, osmile-
tým Janem a čtyřletým Karlíkem, seděli na voze.
Asi patnáctikilometrovou cestu i s přestávkami
zvládli za několik hodin a odpoledne byli na mís-

tě, sice neznámém, ale plni očekávání. Jak je 
Mladotice, zejména jejich sousedé, přivítají? 

Zde je nutné zmínit, že osud obce Slavičína
a Mladotic byl hodně zamotaný a složitý. Střída-
la se období, kdy byla jen jedna obec Slavičín
a zas období Slavičína-Mladotic, a to se měnilo
až do roku 1949, kdy defi nitivně byla celá obec
spojena v jednu, tj. Slavičín. Mladotice zůstaly
v názvech ulice Mladotická a Mladotické nábřeží.

Domek v Mladoticích měl číslo 96. Všichni pří-
chozí, celá mladá rodinka Josefa Pivečky s pěti
dětmi, Josefem, Terezií, Janem, Karlem a Mari-
annou, se do něj pohodlně vešli.

Dům čp. 96 v Mladoticích byl pohodlnější než
klobucké dřevěnice. Nedaleko říčky Lukšínky po-
stavil Josef ještě koželužskou dílnu a v zátočině
říčky, které se říkalo „žbluňa“, postavil z fošen
stavidlo, aby bylo kde prát kůže.

Úryvek z knihy JUDr. Marie Mackové V koželuž-
ské zástěře – aneb 160 let historie rodiny Pi-
večkovy ve Slavičíně 1860–2020 (zkráceno)

Člověk musí dozrát, aby ho určité věci začaly 
zajímat víc, a musí si pro ně uvolnit čas. Historie 
byla mým koníčkem už ve škole. Myslela jsem, že
historii rodiny znám.

Již v dětství jsem mívala víc než otevřené oči
a uši, přesto jsem potřebné otázky nekladla ani
mým rodičům ani příbuzným. V posledních dvou
třech letech však zjišťuji, že jsem mohla o histo-

rii rodiny vědět daleko víc a dávat si věci
do souvislostí. To je také poučení pro ty,
kteří si tyto mé řádky přečtou. Ptejte se
zavčasu….

Zde je jeden z impulzů, které mě moti-
vovaly k psaní – „ságy“ rodu Pivečků.

Strýc Jan Pivečka mě po „sametové“
v korespodenci požádal o vyřízení restitu-
cí, věnovala jsem se výhradně tomuto té-
matu po celý rok. Důkladněji jsem se se-
známila s dokumenty pozemkových knih
a jinými písemnostmi. Na vlastní oči jsem
se mohla přesvědčit, jak vlastními silami
vybudovaný majetek Pivečků jednoduše
stát převzal – ukradl?

Nemovitosti byly zestátněny, a ty které
zůstaly, propadly státu v roce 1958 na zá-
kladě rozsudku nad Janem Pivečkou, Bo-
humírem Pivečkou a Helenou Maršov-
skou, později provdanou Pivečkovou. 

Nejdříve jsem plánovala připravit výsta-
vu fotografi í na prosinec 2019. Ředitelka
NJP Boženka Filáková mě však přived-
la ke změně původního záměru. Po ak-
cích k 100. výročí narození Jana Piveč-
ky by mohla následovat akce další. V roce

Město Slavičín 
a Nadace Jana Pivečky Vás zve 
na veřejnou vernisáž – výstavu fotografi í 
rodiny Pivečkovy v souvislosti s vydáním 
knížky autorky JUDr. Marie Mackové
„V koželužské zástěře – aneb 160 let 
historie rodiny Pivečkovy ve Slavičíně“,
která se uskuteční na radnici ve Slavičíně
v pondělí 14. září v 18.00 hodin
Zároveň bude možné knížku zakoupit.

1860 přišli Pivečkovi z Valašských Klobouk
do Slavičína, letos je tomu 160 let.

Kromě plánované výstavy vznikají první na-
psané stránky, a nakonec vzniká celá knížka,
ve které hlavními postavami tohoto vyprávěného
příběhu Pivečků jsou pro mne:

pradědeček Jan Pivečka, prababička Hedvika
Pivečková, roz. Bučková, druhá prababička Fran-
tiška Pivečková, roz. Bučková a jejich děti.

Na příběhu jedné rodiny v naší obci se tak čte-
náři otevírá obraz způsobu jejich života v čase:
na přelomu 19. a 20. století, za první a druhé 
světové války, v 50. a 60. letech a po roce 1989,
jejich obyčejné i neobyčejné životní příběhy. Jsou
to léta rozvoje průmyslu, školství a tělovýcho-
vy, kterou v té době představoval spolek Sokol.
Tomu ve velké míře dopomáhají dobové fotogra-
fi e, ze kterých se dá vyčíst způsob jejich života,
oblékání, zdobení, účesy nebo i zařízení v domě. 
Stavby i první automobily. O něčem vypovídá sa-
motná kvalita některých fotografi í.

JUDr. Marie Macková

PůvPůvPůvPůvPůvPůvPůvPůvPůvPůvodnodnodnodnodnodnddodnodnodnodní aí aí aí aí aí aí aí í aí areáreáreáreárereáreáreáre l tl tl tl tl tl tl tl tl ttováováováováováovávo rnyrnyrnyrnyrnyrnyy Ja Ja Ja Ja Japispispispispisp  (n (n (n(n(n( ázeázeázeázeázeev vv vv vv vv vznizniznizniznikl klkl kl kl kl kl kl kl kl kl ll ze zeze ze ze zeze ze ze ze ze ze zkrzkrzkrzkrzkrzkrzkrzzkrzkrzzzk atkatkatkatkataatatkatkaa y Jy Jy JJy JJy Jy Jy JJJan an aaan an an ananan anan PPPPPivPivPivivivPivPP ečkečkkečkečkečkee a Sa Sa Sa Sa Sa Slavlavlavlavavavičíičíičíičiiič n, n, n, , SouSouSouSSouSouSouSSouSouSouuoSo časasčasčasčasčasčassčačasčasasasačasnýnýnýnýnýnýnýýýýýýnný ný ný ýýnný ný ýýý arearearerareareareereareearearearearearearearearea álálálálálálálálálálál ááál ál ál á PraPraPraPraPraPraPraPraPraPraPrPrPrPrPrPrP bobosbobosbbosbosbosbososbosbosbososbosb u (u (u (u ((u (u (u zkrzkrzkrzkrzkrzkrzkrratkatkatkatkkatkatkatkatktka Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Paaaa racracracracracrraccracovnovnovnovnovnvnovnovnovnovnní bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bbotyotyotyotyotyotyotyotyotyotyty Sl SlSl SlSlSl SlSl Slaviaviaviaviaviavivaviaviavvav čínčínčínčínčínčínínčínčínčín)))))))))
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Vítězně vstoupili fotbalisté FC TVD Slavičín 
do nové sezony. Dobrou zprávou je, že se v prv-
ních dvou vyhraných zápasech výrazně ukázali 
kanonýři Ondřej Školník a Vlastimil Juřica, a že 
po dvou kolech Slavičín bez inkasované branky 
vládne divizní skupině E. 

Před prvním ostrým zápasem „áčka“ přitom 
panovaly obavy hlavně z počasí. V úmorném ve-
dru doma 9. srpna Slavičané přivítali tým Valaš-
ského Meziříčí. Juřica dal hned v začátečních mi-
nutách rychlou branku, což hráče uklidnilo, a po-
sléze přidali ještě druhý gól. V druhém poločasu 
se pak hattrickem blýskl Školník a n a světě bylo 
první jasné vítězství pod taktovkou kouče Petra 
Slončíka. „Na soupeře jsme se snažili dobře při-

Slavičínští fotbalisté začali sezonu vítězstvím
pravit. Viděl jsem jejich utkání v Kroměříži, kde 
sehráli velmi kvalitní zápas. I díky tomu kluci při-
stoupili k zápasu dobře, protože jsme věděli, že 
to nebude jednoduché, ale naše nasazení, pří-
stup a taktická stránka rozhodla o tom, že jsme 
soupeře naprosto eliminovali a k ničemu nepus-
tili,“ shrnul Slončík.

První výhra fotbalisty uklidnila a na další zápas 
do Strání o týden později se jim jelo dobře, i když 
je čekal těžký zápas před bouřlivou kulisou. Strá-
ní totiž posílilo o hráče ze Slovácka, a navíc tam 
bylo přes 400 diváků. Vyhecovaný zápas neměl 
nouzi o ostré souboje, ale první půle byla bez-
branková navzdory třem slavičínským gólovým 
šancím. Do druhého poločasu vstoupilo aktivně-

ji Strání, ale Slavičín se ubránil, a nakonec Juři-
ca prolomil obranu soupeře dvěma góly. Ani pře-
sto nebyl trenér Slončík spokojen s herní strán-
kou. „V takové fázi zatím nejsme, ale s tím jsem 
počítal. Důležité je, že z naší strany je tam zodpo-
vědnost, morálka a mužstvo ví, za čím jde,“ po-
dotkl trenér.

Z prvního místa tabulky tedy po dvou kolech 
Slavičín vyhlížel klasické valašské derby s Bru-
movem, které se odehrálo po uzávěrce zpravo-
daje. „Věřím, že když vyjde počasí, tak by mohlo 
dojít 500 lidí a vytvoří výbornou atmosféru, kte-
rá nás požene za vítězstvím,“ přál si před zápa-
sem Slončík.

Kvalitní úvodní výkon předvedla také rezer-
va, která se utkala s Bylnicí. Po téměř desetimě-
síčním půstu od mistrovských utkání ve fotbalu 
měl tým respekt a mírné obavy, proto byl posílen 
o některé hráče z „áčka“. 

Zápas ukázal mnoho gólů a výsledek 4:3 přál 
Slavičínu. „Utkání bylo dramatické až do samé-
ho konce a z tohoto důvodu a vzhledem k sed-
mi vstřeleným brankám se muselo divákům líbit, 
i když samotná hra mnohdy velmi vázla. Klukům 
patří poděkování za bojovný výkon,“ shrnul tre-
nér rezervy Jiří Váňa.

Zato dorostenci na své starší kolegy nenaváza-
li a prohráli i přes slibný začátek se Starým Měs-
tem navzdory tomu, že v zápase dali první gól. 
Utkání však nakonec skončilo vítězstvím soupe-
ře. „Mrzí nás prohospodařené vedení, o které 
jsme přišli v posledních deseti minutách, spor-
tovně však musíme uznat, že Staré Město bylo 
o něco lepší a zaslouženě vyhrálo,“ uvedl asis-
tent trenéra Daniel Zvoníček.  (šim)

Muži A Muži B Dorost 
MSD, skupina E I.B třída, skupina A Krajský přebor

Den Místo Soupeř Zač. utkání Den Místo Soupeř Zač. utkání Den Místo Soupeř Zač. utkání 

SO
V Vsetín

14:00 NE
D Krhová 10:15

SO
D Uherský Brod 10:00

29.8. 30.8. 29.8.

NE
D Nové Sady 10:15

NE
V Lidečko

16:00 SO
V

Brumov-Val.
Klobouky

10:00

6.9. 6.9. 5.9.

NE
V Šumperk

16:00 NE
D Poličná 10:15

SO
D

Rožnov pod 
Radhoštěm

10:00
13.9. 13.4. 12.9.

NE
D Všechovice 10:15

NE
V Prlov

15:30 NE
V V.Otrokovice

10:00

20.9. 20.9. 20.9.

SO
V HFK Olomouc

15:30 NE
D

Prostřední
10:15

SO
D Zlín Lužkovice 10:00

26.9. 27.9. Bečva 26.9.

NE
D Hranice 10:15

SO
V Ratiboř

15:00 NE
V Bojkovice

12:00

4.10. 3.10. 4.10.

NE
D Skaštice 10:15

SO
V Jablůnka

15:00 SO
D Strání 10:00

11.10. 10.10. 10.10.

SO
V Přerov

14:30 NE
D Choryně 10:15

SO
V Luhačovice

11:30

17.10. 18.10. 17.10.

NE
D Kozlovice 10:15

NE
V Hovězí

14:30 SO
V Kunovice

10:00

25.10. 25.10. 24.10.

SO
V Bzenec

14:00 NE
D

Dolní
10:15

SO
D Holešov 10:00

31.10. 1.11. Bečva 31.10.

SO
V Halenkov

13:30 SO
V Louky

10:00

7.11 7.11

Dne 10. 7. 2020 se uskutečnila valná hro-
mada FC TVD Slavičín. Valná hromada schválila 
nové stanovy a zvolila nový výkonný výbor FC TVD 
Slavičín v tomto složení:

Klub FC TVD Slavičín má nové vedení
Předseda Ing. Otto Durďák, místopředse-

da Bronislav Münster, členové Stanislav Belžík,
Vlastimil Častula, Ervín Haraga, Vlastimil Rak
a Alois Strnad. 

Výkonný výbor i město Slavičín děkují fotbalo-
vým činovníkům z minulých let za jejich obětavou 
dlouholetou práci.

FC TVD Slavičín

Autor foto: FC Strání
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Dne 3. srpna se udál již 6. ročník závodů 
ve Slavičíně. Tak jak už v tomto období bývá zvy-
kem, teploty stouply k třiceti stupňům, což ale
moravskou smetánku neodradilo, aby tento zá-
vod navštívila.

Celý závod odstartovala kategorie mladých 
jezdců, kde bylo rozhodně na co koukat. Po kva-
lifi kaci předvedlo svoji fi nálovou jízdu pět jezd-
ců, z nichž se na 3. místě umístil Mikuláš Pau-
le, druhý byl Lukáš Mizera a vítězství si vyjel Vi-
lém Jakeš. Vzhledem k trikům, jaké předváděl, 
o tomto talentu z Uherského Hradiště jistě nesly-
šíme naposledy.

Do starší kategorie „Street“ se přihlásilo 22 
závodníků, ze kterých do semifi nále postoupilo 
10 a ti se rozdělili na dvě semifi nálové skupiny. 
Jelikož sluníčko dávalo závodníkům zabrat, tak 
se semifi nále jelo stylem 30 sekund na jezdce 
a 7 triků v rámci organizovaného jamu, což zna-
mená, že se jezdci střídají po jednom triku, do-
kud není vyčerpáno daných 7 triků. Jízdy všech 
závodníků v semifi nále publikum uchvátily a nej-
větší aplaus si vysloužili Ondřej Pecl a Marek Mi-
chálek, přestože se do fi nále neprobojovali.

Finále si střihli Jiří Houka, Tomáš Nálevka, Ro-
bert Juřenčák, Tomáš Žeravčík a domácí jezdec 
Erik Argaláš. Jelikož nebylo ani mráčku na nebi, 
tak se jelo fi nále opět stylem organizovaného 
jamu, pro každého 10 triků, ale tentokrát bez tři-
cetisekundových jízd. A bylo se na co dívat! Po-
rota to neměla jednoduché, ale nakonec si od-
nesl první místo Jirka Houka, tak jako dva pře-
dešlé ročníky. Na druhém místě Robert Juřenčák 

Slawex skate contest se konal pošesté ve skateparku Slavičín

ze Štítné n. Vláří a třetí fl ek bral Tomáš Nálevka
z Uherského Hradiště.

Jak už to ve Slavičíně bývá zvykem, streetovým
ježděním to nekončí a závod se přesunul do ram-
py, kde svým jedinečným skateboardingem nejví-
ce oslnil porotu Ondřej Havran. Hned za ním Hon-
za Adámek ze Vsetína a třetí místo bral Robert
Juřenčák, který se umístil i ve streetové kategorii.

Člověk by si řekl, že toho bude mít parta v těch-
to úmorných vedrech už dost, ale nebylo tomu
tak. Odjel se ještě závod o nejlepší triky, kde za-
zářil Tom Žeravčík, který ustál salto na skejtu (ne-
boli v žargonu skateboardistů „vrátil na funboxu
salto s odjezdem na skejtu,“ pozn. red.), což byl
pro nás diváky nepopsatelný zážitek, při kterém
se tajil dech.

Na úplný závěr si pořadatelé připravili pro

všechny závodníky i nezávodníky závod o beč-
ku piva, kterou daroval Miroslav Penčák. Formu
potvrdil Jiří Houka, kterému se určitě soudek už
chladí někde ve sklípku na Moravě. Celý den za-
končilo vyhlášení, relax na místním koupališti,
a hlavně večer afterparty v A-Club Slavičín. Akci
podpořilo město Slavičín, kterému tímto děkuje-
me za fi nanční podporu a těšíme se na příští roč-
ník. Pořadatelé Slawex skate contest

Tradiční nohejbalový turnaj trojic spolu s dět-
ským dnem proběhl jako každým rokem na více-
účelovém hřišti v Divnicích, a to v sobotu 15. srp-
na. Letos si s námi mraky na obloze dosti pohrá-
valy. Do posledních chvil se zdálo, že se během
dne strhne průtrž, nicméně počasí vyšlo na jed-
ničku. Samotného turnaje se zúčastnilo celkem 
osm družstev rozdělených do dvou skupin. Ani 
letos nechyběl alespoň jeden přespolní tým (tj. 
nespadá pod Slavičín), konkrétně Kobram tým 
z Bojkovic. Letošní ročník okořenila účast prv-
ního dívčího družstva v historii turnaje ve slo-
žení Tereza Heckelová, Alena Hubíková a mís-
tostarostka Slavičína Monika Hubíková. Holky
se nebály a přišly porovnat síly s mužskými týmy, 
za což jim patří velké díky. Doufáme, že si turnaj 
užily stejně jako my, a věříme, že se
za rok opět shledáme.

Účastníci si jako vždy necha-
li velmi záležet na pestrém názvu
svého uskupení. Tuto skutečnost
potvrzuje letošní vítěz turnaje s ná-
zvem To je jedno? ve složení Daniel
Fojtík, Tomáš Faldík a Josef Zvoní-
ček. Na druhém místě se umístila
Benfi ka Slavičín a třetí příčku obsa-
dilo mužstvo Dorostenců. Součas-
ně s nohejbalem probíhal také dět-
ský den, kde byly hlavními atrakce-
mi ukázka sporťáku Porsche 911
nebo letecká akrobacie Přemysla
Raka. V programu pro děti domino-

valy hry s vodními pistolemi. Za organizaci dět-
ského dne děkujeme všem, kteří pomáhali. Ze-
jména Aničce Koláčkové a Marušce Zvoníčko-
vé, které dokázaly naladit pohodovou atmosféru
soutěžemi, krásnými obličejovými malbami či zví-
řátky z balónků.

Za podporu akce děkujeme také městu Sla-
vičín, VALENTA-KOVO s.r.o. a Pohostinství Jana.
Dále akci podpořili: DFH s.r.o., Hlavica nábytek,
Hopa s.r.o., Trafi ka Bojkovice, Drogerie Koudela,
Vývařovna Malaník, TVD-Technická výroba a.s.,
NTS-Prometal s.r.o., KOVOS s.r.o., Avena s.r.o.,
Potraviny Vlárka, Camo s.r.o., lékárna Dahlia,
Pivnice U Talafy, Cyklosport Remeš, SDH Divni-
ce, Outdoor-a-sport.cz, Vodo-topo-keramika s.r.o.

Za tým pořadatelů Jakub Zvoníček

Nohejbalový turnaj a dětský den Divnice 2020

V pondělí 17. srpna jsme se setkali u pétan-
quového hřiště vedle Tesca, abychom společ-
ně strávili příjemný letní den. Na programu bylo 
utkání ve hře pétanque a přátelské poseze-
ní u táboráku. Slunečné dopoledne jsme si uží-
vali v příjemné společnosti, avšak v poledne si
s námi počasí zalaškovalo a zkropilo nás vydat-
nou přeháňkou, čímž naše posezení ukončilo.

Celkem se nás sešlo na tři desítky, a to nejen 
nás členů Diaklubu, ale připojili se k nám i dal-
ší obyvatelé nedalekého domu s pečovatelskou
službou. Opečené špekáčky, domácí buchty, ká-
vička i sklenka dobrého vínka přispěly k dobré
náladě.

Pro další tato setkávání bychom uvítali, kdyby
tento prostor doplnil menší gril, který by se dal
použít v případě setkání menšího počtu lidí, a sa-
mozřejmě také vybavení tohoto prostoru pohodl-
ným posezením a případně nějakým zastřešením
proti slunečním paprskům i dešti.

A důležitá informace na závěr: zájemcům o hru
pétanque z široké veřejnosti rádi zapůjčíme pé-
tanquové koule, telefonní kontakt 605 048 335.

Diaklub

Pétanquové dopoledne
a přátelské posezení

SPORTOVNÍ DEN v Hrádku
Turnaj v nohejbalu
Turnaj v pétanque
Sobota 19. 9. 2020 od 8:30 hodin
Přihlášky na nohejbal: tel. 732 841 136
Akce je fi nančně podpořena městem Slavičín.
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín
Vážení čtenáři a návštěvníci,
od úterý 1. září je Vám knihovna plně k dispozi-
ci v obvyklé půjčovní době, viz www.knihovna.
mesto-slavicin.cz.

Akce pro veřejnost:
 Pátek 4. 9. – 30. 9. Anna Skřipská-Kubišová: 
Malba – Akvarely
Výstava výtvarné tvorby známé slovenské ma-
lířky. Vernisáž: 4. 9. v 18.00 hodin v galerii 
knihovny. Otevřeno v půjčovní době nebo po do-
mluvě na telefonu.
 Úterý 8. září Josef Holcman: Karel chodí 
po zemi
Autorské čtení regionálního spisovatele Josefa 
Holcmana z jeho nové knihy o životě a dobách et-
nografa a folkloristy Karla Pavlištíka, jedné z nej-
výraznějších postav kulturního života jihovýchod-
ní Moravy. V pořadu vystoupí cimbálovka Vin-
cúch z Valašských Klobouk.  Začátek v 18.00 
hodin, Sokolovna. Vstup volný.
 Pátek 18. 9.  Dan Přibáň: Trabantem napříč 
kontinenty aneb Velká cesta domů!
Sokolovna, začátek: 18.00 hodin Vs tup volný.
 Středa 23. 9. Žijeme bez bolesti aneb pre-
vence problémů pohybového aparátu. 
Přednáší Ing. Zdenka Kymlová. Součástí pořadu
jsou jednoduché a účinné cviky na židlích. 
Sokolovna, začátek 18.00 hodin Vstup volný.
 Středa 30. 9. Ploština – příběh psaný ohněm
Autentické vyprávění o tragické události z obdo-
bí 2. světové války v našem regionu v podání au-
tora stejnojmenné publikace Mgr. Tomáše Chme-
ly, starosty města.
Sokolovna, začátek v 18.00 hodin. Vstup volný.

Akce pro seniory:
Vážení senioři, Virtuální Univerzita třetího 

věku (VU3V) bude v Městské knihovně Slavičín
tradičně pokračovat otevřením dalšího studij-
ního cyklu!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty 
České zemědělské univerzity v Praze je pro Vás 
připravena nabídka výuky v rámci VU3V, která 
Vám umožní navštěvovat zájmové vysokoškolské 
studium přímo v místě bydliště. Těšíme se tedy 
na zapojení nových zájemců i absolventů uply-
nulých semestrů do dalšího vzdělávání v období 
říjen–prosinec 2020.
Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce
Poplatek za semestr (6 kurzů) činí 300 Kč
Téma zimního semestru: 
Dějiny oděvní kultury III.
Zahajovací přednáška se koná v pondělí
5. října 2020 od 9.00 do 11. hodin (sál v 1. pod-
laží městské knihovny). Zde budou sděleny pod-
mínky studia a další podrobnosti o výuce novým 
zájemcům i absolventům předchozích kurzů. 
Kontakt pro individuální informace a přihláše-
ní: Městská knihovna Slavičín (tel. 577 341 481).
Vše o studiu bude zveřejněno na www.knihovna.

mesto-slavicin.cz a na www.e-senior.cz.

Jóga na židlích pro seniory či osoby s omeze-
nou hybností – pokračování

Cvičení na židlích pro příjemné protažení ce-
lého těla dle možností seniorů i lidí na vozíčku. 
Součástí je aktivní zapojení dechu a krátká rela-
xace s meditací. Kurzy povede akreditovaná lek-
torka jógy Denisa Balšanová

Účast je nutné nahlásit předem na tel. 
604 324 168.

Jógové lekce se uskuteční v pondělí 7. 9., 
14. 9., 21. 9.,  v době od 10.00 do 11.00 hodin.

Místo konání: sál v 1. podlaží knihovny, 
vstup volný.

Akce po děti:
Čtvrtek 3. 9. Veselé čtení s Nezbedníčkem
Odpoledne plné her, úkolů, četby a malovánek 
pro nejmenší. Určeno předškoláčkům s rodiči.
Sál v 1. podlaží knihovny, 15.00 hodin,
Čtvrtek 17. 9. Jógátky – propojení pohádek 
s jógovým cvičením

Milé děti, kamarádi, podzim volá hola hej! 
S Jógátkami zase v září tělíčko své rozhýbej! Po-
řad akreditované lektorky jógy Denisy Balšano-
vé pro rodiče (prarodiče) s malými školáky i před-
školáky. 

Začátek: 16.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny. Vstup volný
25. 9. – 26. 9. POHÁDKIÁDA XVII. aneb Z po-
hádky do pohádky – tam a zase zpátky! 

Městská knihovna společně s Domem dětí 
a mládeže ve Slavičíně srdečně zvou na 17. roč-
ník dvoudenního zábavného happeningu, urče-
ného dětem od 6 do 10 let.

Děti se mohou těšit na pestrý program, sesta-
vený z mnoha literárních i pohybových her, úkolů, 
soutěží a vědomostních kvizů. Součástí je opět 

výpravné pohádkové divadlo, průvod pohádko-
vých masek městem, večerní setkání se straši-
delnými bytostmi i oblíbená diskotéka. Před spo-
lečným nocováním děti zabaví vystoupení pejs-
ků cvičených v canisterapii pod vedením paní 
Dany Kuncové. Poté bude následovat čtení pří-
běhů na dobrou noc. Za příznivého počasí se
malí účastníci mohou těšit na táborák a opéká-
ní špekáčků. 

V sobotu dopoledne pak proběhne závěrečné
soutěžní klání družstev a jejich slavnostní oceně-
ní formou pěkných odměn. Sraz je v 15.30 ho-
din v Domě dětí a mládeže Slavičín. Účastnic-
ký poplatek činí 30 Kč. Zajištěna bude večeře 
a snídaně spolu s pitným režimem po celou dobu
akce. Je potřebné přihlásit se předem osobně
nebo telefonicky v DDM (tel. 577 341 921) nebo
v knihovně (tel. 577 341 481). Při přihlášení ob-
držíte přesné instrukce a přihlášku na akci

Obdobně jako loni budou mít 
i v letošním roce slavičínští senio-
ři možnost využít volné vstupenky 
na Městskou plovárnu Luhačovice. 

Každý senior bude mít nárok na dvě vstupenky, 
které si bude moci vyzvednout od 21. září v Měst-
ském infocentru Slavičín. Využít je bude nutné 
do 18. prosince 2020.

Plavání pro seniory Letošní novinkou bude kurz určený pro neplav-
ce z řad seniorů, který proběhne každý pátek do-
poledne od 2. října do 18. prosince. Celkem se
bude jednat o 12 lekcí, jedna lekce trvá cca 45 
minut. Na tento kurz se můžete závazně přihlásit
od 1. do 18. září v Městském infocentru Slavičín.

Podpořeno z MPSV – soutěž Obec přátelská
rodině/seniorům 2020.

Marie Studeníková,
vedoucí Městského infocentra Slavičín


