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Vážení spoluobčané,
na těžkosti uplynulého roku bychom jistě

všichni nejraději zapomněli. Jenže, jak známo, 
zapomínat negativní zkušenosti také není dob-
ré. Protože jak bychom si potom mohli vážit pří-
jemných chvil, kdy se v životě daří? Jak bychom si 
užívali dny, kdy naše děti jdou normálně do školy, 
my do práce a pak třeba ještě posedět s kamará-
dy „na jedno“ do místní restaurace?

Jestli mě koronavirus a celý kolotoč kolem této 
záležitosti něco naučil, tak je to pokora a radost
z drobností. Snadno se to říká, ale je to tak. Proto 

bych si dovolil nazvat tento rok rokem drobných 
radostí. Jednou z těch radostí může být napří-
klad pozorování, jak pokvetou stromy, které jsme 
vysadili v okolí Slavičína. Další radostí může být 
první letní kino „v novém“ hávu, návštěva obno-
vené zahrady u domečku pro děti, anebo řada 
oprav a nových projektů, které nás příští rok če-
kají. Pokud život přináší i osobní radost, jakou je 
například narození děťátka v rodině, dává nám 
naději v dobrou budoucnost.

Jak řekl jeden slavný fi lozof, „vše plyne“. Nic 
není neměnné, a proto i vizáž našeho zpravoda-

je se od nového roku malinko mění. Cílem je po-
stupně sjednotit vizuální styl města a všeho, čím
jej prezentujeme, do nové moderní podoby. Vě-
řím, že se Vám bude líbit a že ji přijmete jako krok
související s naším městem, které jde s dobou, je
moderní a přívětivé.

A s tím souvisí i mé novoroční přání. Nebojme
se, v pospolitosti přece zvládneme každou výzvu
i těžkost, kterou život přináší. Když se k nim při-
dá jakákoliv drobná radost, nic nebude problém
a v dobrém zvládneme celý nastupující rok 2021.

Váš starosta Tomáš Chmela
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Městský čaj nebo džem vyrobený z místních
slavičínských surovin, historický kalendář či trič-
ko s motivem vidláka upomínající na návštěvu
pražského primátora Hřiba ve městě. Slavičín-
ské infocentrum před Vánoci nabízelo spoustu
výrobků, které posloužily i jako vhodný vánoční 
dárek pro občany města či pro slavičínské rodá-
ky.

Celá série výrobků začala loni v létě Slaviča-
jem. Při jeho výrobě město spolupracovalo s by-
linnou farmou Květomluva z nedalekých Vlacho-
vic, jejíž šéf Radek Fryzelka složení směsi vy-
myslel a poté i sám namíchal. Čaj je bylinně vý-
razný, uklidňující, s dominující chutí meduňky
a dobromyslu. Základem kvality jsou byliny, kte-
ré pocházejí výhradně z ekologicky certifi kova-
ných podhorských polí z Vlachovic. Jsou sklíze-
ny výhradně ručně a co nejvíce pečlivě. V rámci
republiky je použití vlastních bylin naprosto vý-
jimečné. 

Ke Slavičaji posléze přibyl Slavidžem, který
vyrobila slavná štítenská rodačka Renata Ze-
zulková, známá pod jménem MarmelLady. Pro

Slavičín prodává vlastní džem i čaj. Trhákem je ale historický kalendář
Slavičín vytvořila dvě varianty džemů, jedním je
tzv. valašská nutella, tedy švestky s čokoládou,
a druhým je mirabelkový džem z ovoce sesbíra-
ného přímo ve Slavičíně.

Spoluprací s regionálními tvůrci se město sna-
ží ukázat, že i zde v příhraničním regionu existu-
je hromada šikovných lidí, kteří své řemeslo umí.
Město má také vlastní mošt – zkuste hádat, jak
se jmenuje. Nese přídomek Slavimošt a pochází 
z jablek lisovaných přímo na území města.

Aby toho nebylo málo, Slavičín přikročil k výro-
bě vlastního kalendáře. Starosta se coby vystu-
dovaný historik nezapřel a shromáždil se svými
přáteli cenný soubor historických fotografi í měs-
ta. A vypadá to, že se trefi l lidem do vkusu.

Podle informací z městského infocentra,
které kalendář prodává, šlo o místní předvá-
noční trhák. Vyrobeny byly také dětské oma-
lovánky s motivem města, které dostávají lidé
zdarma k nákupu. Děti v nich najdou místního
rodáka Jana Pivečku, Pivečkův lesopark, kostel
či sochu Vrstvení času od docenta Maria Kotrby.
 (tz)

Plánování adventního dění bylo na pod-
zim roku 2020 velmi zkomplikované stále se
měnícími protiepidemickými opatřeními. Přes-
to se pracovníkům městského infocentra v ad-
ventu podařilo uspořádat ve Slavičíně minitrhy
se stánky, přičemž byla dodržena všechna
platná omezení a hygienická nařízení. Každou
středu a pátek až do Vánoc mohli kolemjdou-
cí ochutnat horký Slavimošt, kterého se vypilo
330 litrů. 

Také si mohli zakoupit vánoční dekorace
a další drobnosti. První várka Slavimoštu byla
vyrobena ze slavičínských jablek a úspěch toho-
to horkého nápoje vyvolal nutnost sehnat dal-
ší várku, na niž jablka darovaly a posbíraly děti
školou povinné z Hostětína, Šanova a Pitína
a jablka zpracovala Moštárna Hostětín.

Podle hodnoty vybrané v kasičkách na pod-
poru nemocnice je vidět, že lidé si cení práce
zdravotníků a vědí, že jejich podpora zdravotnic-
tví v této době je velmi důležitá.

Výtěžek této dobročinné sbírky činí krásných
20 000 Kč. Příběh Slavimoštu tvoří řetěz dob-
rých skutků, k nimž se, doufejme, připojí další 
i v roce 2021.

Městské infocentrum Slavičín

O horký Slavimošt byl mezi lidmi velký zájem, vypilo se 330 litrů

Pracovníci a dobrovolníci Charity Slavičín se
pustili do příprav Tříkrálové sbírky 2021. Pláno-
vaný termín koledy je zatím 9. ledna 2021. Chci
vás ujistit, že zdraví příznivců i koledníků je pro
Charitu na prvním místě. Momentálně proto při-
pravujeme dvě varianty koledy, a to klasické ko-
ledování dům od domu s dodržením hygienic-
kých opatření v lednu. Další variantou je online
možnost darování, konkrétní podoba je v době,
kdy píšu tento článek, v procesu příprav. Bližší in-
formace budou uvedeny na webových stránkách

Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí… 
Tříkrálová sbírka bude i letos, a to 9. ledna

Charity Slavičín.
V Charitě Slavičín probíhá příprava sbírkového

materiálu. Nedokážeme nyní odhadnout přesné
počty koledníků, záleží na tom, jak se bude si-
tuace vyvíjet. Nachystány jsou již cukříky, kalen-
dáříky, igelitky, obleky, křídy a korunky. Tříkrálová 
sbírka je pro nás nejen reálnou pomocí bližnímu,
ale především poselstvím naděje a víry, což jsou
věci, které v současné době tolik potřebujeme!

Všem příznivcům děkujeme za Vaši stálou pří-
zeň a podporu, za Vaši ochotu pomáhat druhým,
děkujeme všem klientům, partnerům, dárcům
a příznivcům charitního díla. Přejeme Vám v roce
2021 hodně zdraví a Boží požehnání.

Milena Tománková, ředitelka Charity Slavičín
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Dopisem ze dne 14. září 2020 Odbor staveb-
ního řádu a životního prostředí Krajského úřa-
du Zlínského kraje vyzval Úřad pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových k převzetí těle-
sa „Skládka komunálních odpadů Slavičín-Rada-
šovy“ do majetku státu. Tímto krokem byla fak-
ticky ukončena diskuse o tom, kdo ponese odpo-
vědnost i fi nanční zátěž za budoucí rekultivaci tě-
lesa skládky po neúspěšném provozování v mi-
nulých letech.

Tato situace nastala poté, co zanikla společ-
nost Skládka odpadů Slavičín, s.r.o., která byla 
založena v roce 2007 jako společný podnik 
s 50% podílem Města Slavičín a fi rmy JOGA Lu-
hačovice, s.r.o.

V roce 2012 zůstal ve společnosti bohužel
pouze jeden jednatel a město tím de facto při-
šlo o jakoukoliv možnost podílet se na veškeré

Pozitivní posun v problematice skládky Radašovy
hospodářské činnosti společnosti. Od té doby 
byl jednatel mnohokrát Městem Slavičín vyzýván 
k nápravě pochybení v provozování dle platného 
povolení. Ani série kontrol České inspekce život-
ního prostředí, která opakovaně konstatovala po-
chybení v provozování, a ani neustálé výzvy k do-
placení zákonných odvodů poplatků za uložení 
odpadu se nesetkávaly s kladnou reakcí ze stra-
ny tehdejšího jednatele.

Dne 15. října 2017 bylo Krajský soudem Brno 
vydáno rozhodnutí o úpadku společnosti Sklád-
ka odpadů Slavičín, s.r.o., a na společnost byl 
vyhlášen konkurz. Pohledávka této společnosti 
za Městem Slavičín tak narostla na cca 4 mil. Kč, 
které město nadále soudně vymáhá po jednateli.

V květnu 2020 byla společnost provozují-
cí skládku – SOS s.r.o. – vymazána z veřejného 
rejstříku fi rem.

Představitelé města naštěstí nepřistoupi-
li na nabídku konkursní správkyně, aby nezre-
kultivované těleso skládky převzalo bezplatně
do svého majetku a převzalo tím veškerou fi -
nanční i právní odpovědnost za nutnou rekulti-
vaci skládky.

Nyní je tedy těleso skládky Radašovy ve sprá-
vě ÚZSVM. Současné i budoucí zástupce měs-
ta bude čekat spolupráce s tímto úřadem na re-
kultivaci, jelikož pozemky pod tělesem skládky
(stavbou) jsou stále v majetku Města Slavičín.

Po letech intenzivní práce se tedy obyvatelům
našeho města blýská na lepší časy. Nezbývá než
si přát, aby cesta k rekultivaci skládky nebyla tak
dlouhá a trnitá jako řešení sporu mezi společní-
ky ukončená vyhlášením konkursu a následným
zrušením společnosti.

Monika Hubíková, místostarostka

Ve výloze hračkářství na obchodním domě se 
počátkem prosince objevila nádherná vánoční 
atrakce – perníkový Slavičín zaměřený hlavně 
na obchůdky místních podnikatelů. Jak k tomu
došlo, vysvětlí v rozhovoru autorky městečka – 
sestry Alena Jančaříková a Pavla Marková.

Do práce se pustily zhruba v polovině listo-
padu. „Perníková chaloupka je pro nás jednou 
z nejsilnějších vzpomínek na dětství a na babič-
ku Jarmilu Markovou, která ji nám, vnoučatům, 
pekla vždy na Vánoce pod stromeček. Strome-
ček a pod ním svítící perníková chaloupka – to 
muselo být, to byly naše Vánoce. Po úmrtí babič-
ky jsme podle jejího receptu v této tradici pokra-
čovaly dál,“ vysvětlují sestry.“

Kdy se z toho ale stal perníkový Slavičín?
Asi v půlce pečení nás napadlo domečky po-

jmenovat a označit čísly popisnými a soustředit 
se převážně na obchody a provozovny, které byly 
letos zcela uzavřeny nebo omezeny ve svém fun-
gování, abychom místním připomněly jejich exis-
tenci a také současnou situaci. Samy jednu fi rmu

v rodině máme a moc dobře víme, co všechno
obnášela a dosud obnáší tato covidová zkouška.

Kolik na to padlo surovin?
Na celé dílo jsme potřebovaly asi 3 kg těs-

ta. Některé domečky jsou vykrojené formičkami
a další jsme vykrajovaly podle papírových šablon.

Kde jste na tom pracovaly?
Jelikož jedna z nás pracuje a žije v Kroměří-

ži, scházely jsme se výhradně o víkendech u Alči 
v kuchyni. U kafíčka, někdy i vínečka jsme si nej-
prve navodily patřičnou předvánoční atmosfé-
ru obohacenou o pouštění oblíbených songů
a u toho jsme pekly a zdobily a zdobily a zdobily...

Pekly jste to naráz, nebo postupně?
Ač se to může zdát k neuvěření, tak to nebylo 

časově náročné a po chvilkách jsme to dokázaly
během tří víkendů.

Co bylo nejobtížnější, seskládat to dohroma-
dy?

Paradoxně nejtěžší a nejpracnější na tom
všem bylo vytvoření reliéfu krajiny z polystyrenu
podle našich představ, za což patří velké díky no-

vému občanovi Slavi-
čína a našemu kama-
rádovi Marianu Cele-
covi. Děkujeme ti, Ma-
riane, za tvou trpěli-
vost a zručnost.

Jak dlouho to trva-
lo?

První adventní ne-
děli navečer jsme za-
čaly domečky včetně
osvětlení instalovat 
na podložku, následo-
valo závěrečné zasně-
žení cukrem moučkou
a poté jsme městeč-
ko převezly do výkladu
Hračkářství Slavičín
na obchodním domě, 
jehož prostory nám 
poskytla Mirka Vaclo-
vá a my jí za to děku-
jeme.

Odezva na sociál-
ních sítích byla obrov-

ská, čekaly jste to?
Nějakou odezvu od místních jsme čekaly, ale 

že až takovou? Na základě mnoha sdílení se ob-
rázek dostal k lidem, kteří žijí po celé vlasti. Ozý-
vají se nám lidé, kteří zde například v dětství jez-
dili na prázdniny k babičce, byli tu na vojně, pra-
covali na zámku nebo tu chodili do tanečních.
Píšou, že se nám podařilo vrátit jim vzpomínku 
na Slavičín.

To je krásné. Připomeňme na závěr ale hlav-
ní motivaci vzniku, protože lajkem na Faceboo-
ku našim podnikatelům nijak reálně nepomů-
žeme.

To máte pravdu. Hlavní motivací pro nás při
práci byla viditelná podpora místních živnostní-
ků a podnikatelských subjektů, protože v násle-
dujícím roce nás budou potřebovat více než kdy
jindy.

A pokud by se někdo přece jen ptal, proč tam
chybí ta či ona budova?

No přece proto, aby nám něco zbylo na další 
Vánoce!  (šim)

Autorky perníkového Slavičína: „Dostal se i k lidem, kteří žijí po celé vlasti“
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Návrh rozpočtu města se zpracovává v sou-
ladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích. 

Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě, se dále provádí rozpis rozpočtu na jed-
notky dle odvětvového a druhového třídění (po-
ložky, paragrafy). Položky a paragrafy určují druh
výdaje a oblast hospodářství nebo společenské-
ho života, do kterého je příjem nebo výdej reali-
zován.

Rozpočet vychází ze střednědobého výhle-
du rozpočtu města Slavičín a respektuje vazby 
na státní rozpočet a na rozpočet kraje. Finanč-
ně zajišťuje činnosti a úkoly zabezpečované měs-
tem a také vazby na zřizované příspěvkové orga-
nizace a další propojené subjekty.

Celkové příjmy města tvoří podle zdrojů čtyři 
základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, ne-
daňové, kapitálové a přijaté transfery (tj. dotace 
ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpoč-
tů na fi nancování vybraných oblastí). Návrh da-
ňových příjmů rozpočtu města vychází zejména 
z aktuálního stavu daného roku a z předpokláda-
ného vývoje daňových příjmů pravidelně zveřej-
ňovaného Ministerstvem fi nancí ČR v souvislos-
ti s návrhem státního rozpočtu. 
Daňové příjmy
Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším 
zdrojem fi nančních prostředků do rozpočtu měs-
ta. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv.
sdílené daně, které představují cca 70 % celko-
vých příjmů. 
Jedná se o:
 daň z příjmů fyzických osob placená plátci,
 daň z příjmů fyzických osob placená poplat-
níky,
 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou,
 daň z příjmů právnických osob,
 daň z přidané hodnoty,
 daň z nemovitých věcí.

Výše podílů ze sdílených daní je určena zá-
konem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
daní. Města a obce se na celkovém celostátním 
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 
podílejí procentuálním podílem. 
Místní poplatky a podíl na dani z hazardních 
her.
Jedná se o:
 poplatky ze psů,
 poplatky za užívání veřejného prostranství,
 správní poplatky – stanoveny zákonem 
o správních poplatcích za správní úkony a správ-

Jak se připravuje návrh rozpočtu města
Druh daně Procentuální podíl obcí z celostátního výnosu

DPH 23,58 % 

DPPO 23,58 % 

DPFO

srážková 23,58 % 

ze závislé činnosti 23,58 % + 1,5 % (podle počtu obyvatel s místem výkonu práce v obci)

ze SVČ 23,58 % z 60 % celostátního výnosu

Daň z nemovitých věcí 100 % (podle alokace nemovitosti)

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v roce 2020

Kritériem pro určení procentuálního podílu jsou aktuálně:

10 % – prostý počet obyvatel ve městě,
  9 % – počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou městem,
78 % – tzv. postupné přechody (velikostní kategorie města),
  3 % – započtená výměra katastrálního území města. 

ní řízení,
 daň z hazardních her – dle zákona č.
187/2016 Sb.

Zastupitelstvo města Slavičín vydalo usnese-
ním č. VI/11/2015 ze dne 23. září 2015 Obec-
ně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 1/2015,
o regulaci provozování loterií a jiných podobných
her, kterou se na celém územní města Slavičín
zakazuje provozování sázkových her podle zá-
kona o loteriích a loterií a jiných podobných her
podle zákona o loteriích. Tato obecně závazná vy-
hláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Příjem daně z hazardních her dle zákona
č. 187/2016 Sb. je stanoven procentem, kterým
se jednotlivé obce podílejí na části celostátního
hrubého výnosu této daně (mimo daně z technic-
kých her a VHP) a určí se obdobně jako procen-
to, kterým se obce podílejí na procentní části ce-
lostátního hrubého výnosu daně z příjmů práv-
nických osob.
Nedaňové příjmy

Příjmy vyplývající z vlastní činnosti města
a z činnosti jeho organizačních složek (městská
policie, knihovna, infocentrum atd.). Jedná se ze-
jména o příjmy z poskytování služeb a výrobků,
prodeje zboží, pronájmu budov a pozemků, pří-
spěvky za systém třídění odpadu a likvidaci el.
zařízení, úroky z prostředků uložených na ban-
kovních účtech a splátky poskytnutých půjček
do Fondu rozvoje bydlení a Fondu zaměstnava-
tele. 
Kapitálové příjmy

Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého in-
vestičního majetku města (movitý majetek, po-
zemky, byty atd.).
Přijaté transfery (dotace)

Transfery jsou příjmy plynoucí z jiných ve-
řejných rozpočtů včetně zahraničních vztahů.
Transfery jsou dále členěny dle povahy a úče-
lu užití na investiční a neinvestiční. Objemově
nejvýznamnější položkou návrhu rozpočtu bývá
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rám-
ci souhrnného dotačního vztahu. Jedná se
o příspěvek stanovený rozpisem z Krajského
úřadu Zlínského kraje, který je určený na částeč-
nou úhradu výdajů spojených s výkonem státní 
správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích. 

Celkové výdaje města tvoří dle druhu výdaje
provozní a kapitálové
Provozní výdaje

V rámci provozních výdajů jsou fi nancovány
pravidelné běžné výdaje města. Jedná se o osob-

ní náklady, výdaje na pořízení materiálu, spotře-
bu energií, pronájem zařízení, nákup služeb, fi -
nanční operace, dotace, účelové fondy, dary
a příspěvky spolkům a jiným nepodnikatelským
subjektům včetně příspěvků zřízeným příspěvko-
vým organizacím. Součástí provozních výdajů je 
také rezerva rady města určená na neočekáva-
né výdaje, které je nutné realizovat v období mezi 
jednotlivými zasedáními zastupitelstva města.
Výdaje města jsou členěny dle odvětvového tří-
dění aktuálně platné rozpočtové skladby. Odvět-
vové třídění odpovídá na otázku, k čemu slouží 
daná činnost, za jakým účelem a do jakého od-
větví je výdej realizován (lesní hospodářství, míst-
ní komunikace, veřejná zeleň, sport, kultura, ži-
votní prostředí apod.).  Provozní výdaje bývají kal-
kulovány s ohledem na již uzavřené nebo aktu-
alizované smlouvy, na základě obvyklých výdajů 
podle skutečnosti minulých let, případně se zo-
hledněním známých změn. 
Kapitálové a jmenovité výdaje

V rámci kapitálových výdajů jsou fi nancovány
výdaje na investiční akce města, jedná se o výda-
je na pořízení hmotného majetku, výdaje na vý-
stavbu nebo rekonstrukci majetku města. Jme-
novité výdaje jsou výdaje na plánovanou realiza-
ci konkrétních akcí.  Investiční a jmenovité výda-
je většinou zahrnují fi nanční prostředky na výkup 
pozemků a přípravu projektů, dále splátky na zá-
kladě v minulosti uzavřených smluvních vztahů,
jmenovité výdaje místních částí a výdaje na nové
jmenovité akce k zahájení v daném roce. Sou-
částí investičních a jmenovitých výdajů je také
rozpočtová rezerva na projekty v případě schvá-
lení dotace. V rámci této rezervy jsou v rozpoč-
tu vyčleněny fi nanční prostředky na pokrytí vlast-
ních výdajů souvisejících s realizací konkrétních
akcí v případě získaní dotace.
Předpokládaný výběr daní v roce 2021 v ná-
vaznosti na vývoj národní ekonomiky a přijatá
opatření 

Výběr daní na úrovni města je úzce spjatý s vý-
běrem daní na centrální úrovni, proto je pro roz-
počet a celkové hospodaření města velmi důle-
žitý vývoj národní ekonomiky. Podle posledních 
predikcí Ministerstva fi nancí se pro rok 2020 po-
čítá s propadem ekonomického výkonu o 6,6 %.
Oživení ekonomické aktivity by se mělo proje-
vit v růstu HDP v roce 2021, který se odhadu-
je na 3,9 %. Očekává se, že na úroveň reálného
HDP roku 2019 se vrátíme až v roce 2023. 

V návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou rozpoč-
továny předpokládané příjmy ze sdílených daní 
včetně daně z nemovitých věcí v celkové výši
82 750 tis. Kč. V porovnání s návrhem roku
2020 se jedná o pokles ve výši 17 %. Důvodem 
je právě pokles výkonnosti ekonomiky a zejmé-
na výrazný propad daňových příjmů v souvislos-
ti s opatřeními vlády České republiky přijímaný-
mi k zastavení šíření nákazy nemoci COVID-19
v průběhu roku 2020 s předpokládanými nega-
tivními dopady také v roce 2021 a pravděpodob-
ně i v letech následujících. Návrh daňových pří-
jmů vychází z predikce Ministerstva fi nancí se zo-
hledněním dopadů v souvislosti s pravděpodob-
ným přijetím tzv. daňového balíčku, kterým dojde
mj. ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15 %
resp. 23 % sazby daně z příjmů fyzických osob
včetně navýšení slevy na poplatníka o 3 000 Kč.
Předpokládá se, že tyto změny budou mít, spo-
lečně s vyplácením kompenzačního bonusu



OSVČ a společníkům malým s.r.o., negativní do-
pad do příjmů rozpočtu města ve výši cca 10 mil. 
Kč, v porovnání s rokem 2020. Poslanci aktuálně 
projednávají náhrady obcím a krajům, kterým by 
mohly být výpadky daňových příjmů kompenzo-
vány, a to zvýšením jejich výnosů z celostátního 
výběru daní.  V rámci rozpočtového určení daní 
by se tak měl zvýšit podíl obcí na výnosu z daní 
z 23,58 procenta na 25,84 procenta. Pro měs-
to Slavičín by to znamenalo kompenzaci výpad-
ku příjmů ze sdílených daní odhadem ve výši cca
80 %, tj. cca 8 mil. Kč.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2021 

je předkládán zastupitelstvu města ke schválení 
s předpokládanými příjmy 123 453 tis. Kč a vý-
daji 166 520 tis. Kč s tím, že schodek ve výši 
43 067 tis. Kč bude krytý přebytkem hospodaře-
ní z let minulých.

Ke krytí schodku rozpočtu na rok 2021, včet-
ně splátek dlouhodobých úvěrů, je navrhováno 

Rozpočet 2020 Rozpočet 2021

TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (vč. poplatků) 100 660 84 110

TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 26 504 27 744

TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 100 950

TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) 4 744 10 649

PŘÍJMY CELKEM 133 008 123 453

TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní 94 939 96 879

TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva 1 999 1 999

TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce
55 449 67 642

TŘÍDA 6   INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce

VÝDAJE CELKEM 152 387 166 520

SALDO Rozdíl mezi příjmy a výdaji -19 379 -43 067

Rozpočet města Slavičín na rok 2021 – návrh:

požití úspor z let minulých ve výši 45 831 tis. Kč.
Aktuálně město Slavičín splácí dva úvěry (Sber-
banka, Komerční banka). V roce 2021 se jed-
ná o splátky v celkové výši 3 137 tis. Kč a v roce

2022 ve výši 1 500 tis. Kč (poslední splátka). Pro 
rok 2021 prozatím není rozpočtováno přijetí úvě-
ru. Ing. Petr Lysáček,

vedoucí ekonomického odboru

Harmonogram svozu 
tříděného odpadu 
v 1. pololetí 2021
 Papír (modré pytle) 6. 1., 3. 2., 3. 3., 14.
4., 12. 5., 9. 6.
 Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 19. 1., 16. 2., 16. 3., 27. 4., 
25. 5., 22. 6.

Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2021

Fond rozvoje bydlení v roce 2020



Každý z občanů Slavičína dobře zná Zámec-
ký park, který byl založen v polovině 19. století 
v anglickém stylu přímo ve středu našeho měs-
ta, v těsné blízkosti zámku. V roce 2017 se sta-
lo vlastníkem Zámeckého parku město Slavičín.
O tři roky později spatřila světlo světa koncepce

revitalizace parku, která dává návod na to, jak 
postupovat při jeho obnově v souladu se zásada-
mi památkové péče i požadavky moderní doby. 
Zámecký park je totiž od roku 1958 evidovanou 
kulturní památkou s poměrně přísným režimem 
údržby. V souladu s výsledky koncepce pak měs-
to rozhodlo o rekonstrukci původního promíta-
cího domku zdejšího letního kina. Návrh obno-
vy nese rukopis architekty Aleny Vránové a jeho 
součástí je také venkovní expozice s haptickými 
(hmatovými) prvky. Pod objektem vznikne poezi-
omat s básněmi Jiřího Wolkera, který zde v roce 
1919 prokazatelně pobýval v rodině zámeckého 
pána Lamberta Wichterleho.

Domek je architektonicky pojat tak, aby do-
konale zapadal do přírodního rámce parku. Stě-
ny jsou tvořeny modřínovými hranoly, které jsou 
odolné vůči povětrnostním vlivům. Sedlová stře-
cha je opatřena krytinou ve stejném provedení 
jako na nedalekém zámku Wichterle. Na východ-
ní stěně domku bude na příští turistickou sezó-

Opravy v parku se završily rekonstrukcí promítacího domku
nu umístěna dvojice informačních panelů s hap-
tickými prvky pro nevidomé návštěvníky. Vše s in-
formacemi o historii zámku a parku v posledním
století. Nově předlážděný je i přístupový chodník
na letní scénu, a to z žulových odseků, které opět
vyhovují náročným kritériím památkové péče pro 
takto hodnotné místo. Navíc žula zvládne vel-
ké zatížení v případě konání společenských akcí 
v tomto prostoru, jak jsme v létě zvyklí.

V místě dřívějších pokladen, které byly před
stavbou odstraněny, bude instalován poeziomat
– automat s dvacítkou básní Jiřího Wolkera. Ten-
to unikátní prvek vznikl podle konceptu kavární-
ka a umělce Ondřeje Kobzy. Slavičín se tak zařa-
dí mezi další desítky měst na celém světě, kde 
je tato zajímavost umístěna. Cílem vedení měs-
ta je Zámecký park dále zvelebovat tak, aby se
z něj natrvalo stala nejkrásnější atrakce utváře-
jící okolí zámku. Na příští rok je plánována kom-
plexní obnova parkoviště pod zámkem a mnoho 
dalších novinek.

Pro úplnost dodám, že projekt „Slavičín – Wol-
ker 120: Venkovní expozice a poeziomat“ byl rea-
lizován za přispění prostředků státního rozpoč-
tu České republiky z programu Ministerstva pro
místní rozvoj. 

Celkové náklady činily 1 914 356, 82 Kč, dota-
ce 842 746 Kč.  Realizace 08-11/2020; dodava-
tel: Služby města Slavičín, s. r. o.

Tomáš Chmela, starosta

Vzhledem k přetrvávající pandemické situa-
ci upřednostňujeme úhradu místního poplatku 
ze psů bezhotovostně převodem na účet měs-
ta Slavičín. Každému řádně ohlášenému držite-
li psa bude v průběhu měsíce ledna 2021 doru-
čen dopis, ve kterém budou potřebné platební 
údaje. Držitelům psů, kteří držení psa dosud ne-
ohlásili, připomínáme zákonnou povinnost ohlá-
šení držení psa do 15 dnů od jeho pořízení.

Taktéž osoby, které jsou od placení místního 
poplatku ze psů ze zákona osvobozeny, mají po-

vinnost držení psa ohlásit a nárok na osvobození 
správci poplatku prokázat.

Bližší informace a příslušné formuláře jsou 
k dispozici na webových stránkách města Slavi-
čín (Městský úřad Slavičín – Tiskopisy a formulá-
ře – Odbor ekonomický) nebo přímo na odboru 
ekonomickém MěÚ.
Bližší informace poskytne Marie Bothová,
telefon: 577 004 822,
email: bothova@mesto-slavicin.cz.

 odbor ekonomický MěÚ Slavičín

V roce 2020 se správní rada fondu setkala dva-
krát. Na prvním setkání projednala navržené
změny Statutu FRB, o kterých jsme informova-
li v listopadovém zpravodaji. Druhé setkání již
řešilo žádosti majitelů nemovitostí, kteří se při-
hlásili do výběrového řízení vyhlášeného v měsí-
ci listopadu. Zájem o poskytnutí zápůjček proje-
vili tři žadatelé, a to na tituly – dodatečná izola-

ce domu proti zemní vlhkosti, výměna oken a re-
konstrukce koupelny a WC s bezbariérovou úpra-
vou. Další výběrové řízení na poskytnutí zápůj-
ček plánuje správní rada fondu vyhlásit v měsí-
ci březnu 2021. Informace bude opět zveřejněna 
ve Slavičínském zpravodaji a na webových strán-
kách města.
 Bc. Jana Latináková, tajemnice a členka FRB
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Se začátkem roku nastaly změny v autobuso-
vé dopravě na území Zlínského kraje. Nově bude
naši oblast obsluhovat dopravce ČSAD Uherské 
Hradiště.

Cestovní doklad budou moci cestující zapla-
tit v hotovosti, bankovní kartou, prostřednictvím 
mobilního telefonu, a to jak v autobusech, vla-
cích, tak v prodejních místech. Platit bude stále
kilometrický tarif, který fungoval už v roce 2020.

Od 1. 1. 2021 bude možné využívat čipové 
karty ARRIVA Morava (tzv. ODISKy) u všech au-
tobusových dopravců na území Zlínského kra-
je. U vlaků je bude možné využívat až v průbě-
hu III. čtvrtletí. Majitelé tedy karty nemusí vymě-
ňovat za nové, ani vybírat zůstatek. Vyřizování či-
pových karet, jejich nabíjení penězi ad. bude i na-
dále zajišťovat Městské infocentrum Slavičín, tel.
577 342 251.

Více informací naleznete na www.id-zk.cz. 
Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín

Pokud jste alespoň občas zašli vyřizovat něco 
na městský úřad, jistě jste se potkali na ekono-
mickém odboru se Stanislavou Kovaříkovou. Ta 
začínala 15. ledna 1992 na odboru správním. 
Chvíli pracovala na sociálním oddělení (tehdy 
spadal pod odbor správní), ale velmi rychle byla 

Do důchodu odešli dva spolehliví pracovníci MěÚ Slavičín.
Za jejich dosavadní práci pro město jim děkujeme!

přesunuta pro pečlivost a kvalitu odvedené prá-
ce na evidenci obyvatel. Vykonávala i funkci za-
pisovatelky v přestupkové komisi. Od 1. ledna
2004 přešla na odbor ekonomický, kde působi-
la doposud coby mzdová účetní. V práci se vy-
značovala příjemným jednáním a vysokou mírou

kompetentnosti. To platí i o druhém pracovníko-
vi, který odchází do důchodu. Je jím městský haj-
ný Antonín Gbelec. Pro město začal pracovat 1. 
srpna 1998 jako vedoucí městský hajný. Od 1. 4.
2005 – 2. 1. 2013 pod Slavičínskými lesy s. r. o. 
jako jednatel a od 3. 1. 2013 znovu pod městem
Slavičín jako lesní. Tomáš Chmela, starosta

Monika Hubíková, místostarostka
Luděk Latinák, tajemník úřadu

Myslivecký spolek Nevšová v roce 2020, jako
již několik předchozích let, založil v honitbě Ne-
všová čtyři políčka pro volně žijící zvěř, které slou-
ží k vytvoření lepších podmínek z hlediska do-
stupnosti potravy a její kvality. Políčka byla čás-
tečně oseta pšenicí pro zvěř drobnou, zejména
bažantí a dále kukuřicí a ovsem pro zvěř spár-
katou, jakou je zvěř srnčí, dančí a mufl oní. Tato
zvěř se v honitbě nejčastěji vyskytuje. Dále bylo
nakoupeno pro zimní přikrmování 20 q krmi-
va oves, kukuřice, pšenice a další druhy obilné-
ho odpadu. Myslivecký spolek využil pro nákup
těchto osiv a krmiv dotaci z rozpočtu města S la-
vičín, a to z dotačního programu: Podpora aktivit
v oblasti životního prostředí v roce 2020. Význam
této aktivity je patrný z různých pozorování srn-
čí zvěře, ale ostatní zvěře spárkaté, kde byl shle-
dán minimální úhyn, což svědčí o významu před-
kládat zvěři kvalitní krmivo. Vzhledem k intenziv-
ní pastvě dobytka v této honitbě má zvěř hodně 
omezené možnosti přirozené potravy a je na čle-
nech Mysliveckého spolku Nevšová aby krmivo
předkládali v krmných zařízeních a také formou
políček a okusových ploch. 

Za tyto poskytnuté fi nanční prostředky Mysli-
vecký spolek Nevšová tímto městu Slavičín dě-
kuje.
Josef Ščuglík, myslivecký hospodář MS Nevšová

Péče o volně žijící zvěř

Změny v dopravě
od 1. 1. 2021

Malá nabídka prodávaných bytů a malá na-
bídka nájemního bydlení. Smutný fakt, kterému 
chce Rada města čelit novou příležitostí. Dne 
16. prosince členové Rady jednomyslně schvá-
lili vyhlášení záměru na prodej pozemků v ulici 
L. Výducha u budovy RD klubu. 

Podle odborných odhadů zde lze vybudovat by-
tový dům o minimálně 12 bytových jednotkách, 
s podzemním garážovým prostorem a město po-
žaduje také, aby součástí objektu byla minimálně 
jedna komerční jednotka (např. malá provozovna) 
přístupná přímo z ulice.

Záměr je výzvou a příležitostí pro všechny in-
vestory, kteří jsou ochotni za předepsaných pod-

Slavičín vytváří příležitost pro výstavbu 
nového bytového domu v centru města

mínek vybudovat objekt pro bydlení v našem
městě. 

Pro představu, jak velký bytový dům může 
v uvedeném místě vzniknout, přinášíme ilustra-
tivní vizualizace. V případě, že se zájemce o jeho
vybudování nalezne, město přesune současné
parkoviště tak, aby neblokovalo výstavbu bytové-
ho domu. Stávající hrací plocha v horní části lo-
kality není předmětem prodeje.

Lze očekávat, že by nový bytový dům mohl 
vzniknout zhruba za dva až tři roky, pokud vše
půjde ideálním tempem. Veškeré podrobné infor-
mace jsou občanům k dispozici na úřední desce
města.  Tomáš Chmela, starosta
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 18. ledna 2021 uplynulo 110 let 
od narození pana Bohuslava LENGÁLA.

Stále vzpomínají děti Drahomíra, Vojtěch,
Marie, Petr a Čestmír s rodinami. 

Dne 27. ledna 2021 uplynulo 90 let
od narození pana Karla MUŽÍKA.

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi,
děkujeme za vzpomínku. Nikdy 

nezapomenou manželka Drahomíra, 
děti Hana a Víťa s rodinou.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 
s panem Oldřichem SKLÁDALEM.

Rovněž děkujeme za květinové dary.
Rodina Skládalova

Dne 1. ledna 2021 vzpomeneme
1. výročí úmrtí paní Anny LYSÁKOVÉ. 

Dne 5. listopadu 2020 jsme si připomně-
li nedožité 90. narozeniny jejího manžela, 
pana Františka LYSÁKA. S láskou a úctou

vzpomínají děti s rodinami.

Dne 18. ledna 2021 uplyne 1 rok plný
bolesti a vzpomínek na mého manželka 

Rostislava STUDENKU z Divnic. S láskou 
a úctou na něho vzpomínají manželka, 

děti a vnuci s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 30. ledna 2021 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana Oldřicha PETRÁŠE

z Nevšové. Za vzpomínku děkuje manželka 
Marie, dcera s rodinou a vnučka Terezka.

Dne 14. ledna 2021 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí pana Josefa ZVONKA. S láskou vzpo-
mínají a za tichou vzpomínku děkují man-

želka Ilona a syn Radim s rodinou.

Dne 1. ledna 2021
si připomeneme 20. výročí úmrtí paní 

Františky PIJÁČKOVÉ. 
Maminko, stále nám chybíš.

Dcery Marie a Jarmila s rodinami.

Dne 4. ledna 2021 si připomeneme
5. výročí úmrtí pana Zdeňka URBANA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn, dcera a sestra s rodinou.

Společenská kronika

NAROZENÍ – LISTOPAD
Michal Gabko a Petra Hyžíková – syn Do-
minik
Zdeněk a Jana Otavovi – syn Jiří a dcera
Sabina
Pavel a Lenka Struhařovi – syn Josef
Martin Svoboda a Kamila Ševčíková – dce-
ra Rozárie
Roman Kudela a Zuzana Vojáčková – syn
Matěj

ÚMRTÍ
 1. 11. 2020  Helena Šuráňová, 81 let,
   Šanov
 2. 11. 2020  Rudolf Čech, 48 let,
   Slavičín
 2. 11. 2020  Božena Mudráková, 89 let,
   Vlachovice
 2. 11. 2020  Anna Manová, 82 let, 
   Slavičín
 4. 11. 2020  Marie Řeháková, 86 let, 
   Slavičín
 4. 11. 2020 Marie Škodová, 92 let,
   Slavičín
 5. 11. 2020  Rudolf Kantner, 79 let,
   Bohuslavice
 5. 11. 2020  Bohumil Bor, 64 let,
   Slavičín
 6. 11. 2020 Agnesa Valigurčinová,
   78 let, Hrádek
 6. 11. 2020  Filomena Bařinová, 86 let,
   Hrádek
 6. 11. 2020  Josef Macků, 76 let, 
   Slavičín

 7. 11. 2020  Ing. Gabriel Kopáčik,
   89 let, Slavičín
 8. 11. 2020  Mgr. Jarmila Slavíčková,
   94 let, Slavičín
 10. 11. 2020 Ludmila Dufková, 88 let,
   Lipová
 11. 11. 2020 Vladislav Jaroš, 79 let, 
   Slavičín
 12. 11. 2020  Ing. František Fojtík, 
   63 let, Slavičín
 13. 11. 2020  Marie Furmanová, 
   78 let, Slavičín
 14. 11. 2020 Bohumil Münster, 81 let, 
   Hrádek
 16. 11. 2020  Vladislav Zábojník, 85 let,
   Rokytnice
 18. 11. 2020  Jan Jemelka, 76 let,
   Rokytnice
 18. 11. 2020  Helena Káčerová, 78 let,
   Petrůvka
 19. 11. 2020  Anna Ščuglíková, 104 let, 
   Šanov
 21. 11. 2020 Marie Tlusťáková, 82 let, 
   Slavičín
 26. 11. 2020  Helena Štejdířová, 89 let,
   Šanov
 28. 11. 2020   Oldřich Skládal, 69 let,
   Slavičín
 28. 11. 2020  Drahomíra Porhinčáková,
77 let, Slavičín
30. 11. 2020 Ing. Vlastimil Stejskal, 
   66 let, Slavičín
 30. 11. 2020  Věra Skupinová, 88 let, 
   Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičín-
ského zpravodaje narození Vašeho dítěte
a uzavření manželství, dostavte se, pro-
sím, na matriku Městského úřadu Slavi-
čín k podepsání souhlasu se zpracováním
a zveřejněním osobních údajů na základě
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů.

Ve Společenské rubrice Slavičínského zpravodaje jsou zveřejňovány připo-
mínky výročí narození a úmrtí při 1., 5., 15.,20. atd. výročí a gratulace ke ku-
latým a půlkulatým jubileům. Usnesením RMS je stanovena cena za občan-
skou inzerci s 1-2 fotografi emi na 500 Kč s platností od 1. ledna 2021. Pod-
klady pro tuto inzerci shromažďuje Městské infocentrum Slavičín (Mladotické 
nábřeží 849, tel. 577 342 251), uzávěrka je do 15. dne měsíce, který před-
chází výročí.

Í

Zahajujeme od ledna 2021
Jedná se o aktivitu, která pod-

poruje sociální a psychomotoric-
ký vývoj dětí v souladu s jejich psychomotoric-
kou vyspělostí. Zaměřuje se na všestranný roz-
voj pohybových schopností a dovedností dítě-
te a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věko-
vé zvláštnosti. Cvičení hrou s využitím tradiční-
ho a netradičního náčiní, písniček, říkadel, bás-
niček, tanečků, zpěvu. Rozvíjí jemnou a hrubou 
motoriku a rozumový vývoj dětí.

Lekce jsou zaměřeny dle věku dětí.
Pohybové hrátky s kojenci a batolátky 
od 9 měsíců (plazící, lezoucí až do doby, 

než začnou chodit)
od 15 do 24 měsíců (chodící – začáteční-

ci, možno i mladší děti, které nekombinují chů-
zi s lezením)
od 2 let s doprovodem rodičů (chodící – 

pokročilí)
od 3 let bez doprovodu rodičů
Děkujeme městu Slavičín za výbornou spolu-

práci a fi nanční podporu v roce 2020.
Předporodní kurz

Obsah kurzu: cyklus 5 besed + cvičení pro tě-
hotné + 1x těhotenská masáž + dárek na kon-
ci kurzu
Témata:
14. 1. 2021 Těhotenství a příprava na porod
21. 1. 2021 Porod, příjem na porodní sál
28. 1. 2021 Možné komplikace porodu
4. 2. 2021 Novorozenec
11. 2. 2021 Miminko doma

Každý čtvrtek 16:30 – 18:45 h, v MC Slavičín,
Komenského 883

Lektorky: Bc. Petra Fojtů (porodní asistentka),
Mgr. Simona Goňová (fyzioterapeut)

Cena: 1 600 Kč (tatínci zdarma)

Přihlášky zasílejte: herna@mcslavicin.cz, tel.
731 870 221

Cvičení pro těhotné
Začínáme ve čtvrtek 14. 1. 2021 od 18 hodin
Lektor: Mgr. Simona Goňová – fyzioterapeut
Cena: 80 Kč (účastnice předporodního kurzu

mají cvičení zdarma)

Pohybové hrátky s kojenci a batolátky
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Tak jako každoročně i letos se ohlížíme za uply-
nulým rokem. Hodnotíme, bilancujeme, počítáme 
plusy a mínusy… Ve svém příspěvku se chci ale vy-
jádřit k situaci, která zasáhla v menší či větší míře 
do života každého z nás.

Předpokládám, že nikdo z učitelů, žáků ani je-
jich rodičů se nechtěl vrátit do jarního období, kdy 
jsme museli trávit část dne před obrazovkou po-
čítače. Situace se však vyvinula tak, že nás Co-
vid-19 opět přikoval před zářící monitory. Hodně 
přetřásanou oblastí bylo a je IT vybavení domác-
ností i škol. Vybavení škol je ve srovnání s jarním 
obdobím nesrovnatelně lepší. Dle poznání sku-
tečnosti můžeme domácnosti rozdělit v podsta-
tě do tří skupin. První skupinu tvoří dobře fungu-
jící domácnosti s IT vybavením v podobě počíta-
če, mobilních telefonů a tabletů včetně připoje-
ní.  Druhou skupinou jsou rodiny bez počítačů, 
ale s mobilním zařízením. Třetí skupina má velmi 
omezený přístup k internetu nebo jí připojení do-
konce úplně chybí. Sjednotit všechny skupiny se 

Rok 2020 byl výjimečný…
podařilo i díky tomu, že jsme mohli několika žá-
kům zapůjčit tablety vhodné k výuce. Nakonec si
všichni účastníci on-line výuky (rodiče, žáci, učite-
lé) s tímto nelehkým úkolem poradili a „spojení se
podařilo navázat“.

Jiný problém představovala samotná výuka.
V prvních dnech nuceného pobytu jsme se nejdří-
ve zaměřili na opakování učiva na základě plnění 
úkolů z pracovních sešitů nebo pracovních listů.
Postupně se ukázalo, že návrat dětí do školy ne-
bude tak rychlý, jak jsme byli ujišťováni, a tak jsme
distanční vzdělávání doplnili o on-line výuku pro-
střednictvím aplikace Microsoft Teams. Distanč-
ní výuka tedy probíhala na základě upraveného
rozvrhu hodin, kdy žáci měli zpravidla dvě hodi-
ny hlavních předmětů (český jazyk, anglický ja-
zyk, matematika, prvouka, přírodověda a vlastivě-
da). I přes počáteční potíže se výuka rozjela a do-
mnívám se, že splnila očekávání jak ze strany ro-
dičů a jejich dětí, tak i učitelů. Samozřejmě, že do-
cházelo i k úsměvným situacím typu „Pavle…, jsi

tam? Ukaž se! Neslyšíme se…“ Sem tam se mih-
la uklízející maminka, sourozenec sedící na klíně,
případně domácí mazlíček… Rodiče přebrali (ne)
dobrovolně mnohem větší díl času i odpovědnosti
za výuku svých dětí, než tomu bylo doposud. Vět-
šina velmi rychle pochopila, že dítě všechno ne-
může zvládnout samo, a pomáhali mu, co jim síly
stačily. Výsledky tohoto rodičovského snažení vů-
bec nejsou špatné, ba naopak je třeba rodiče vel-
mi pochválit a vyjádřit obdiv, jak vše zvládali. Ze-
jména pro rodiče prvňáků i žáků druhé třídy to
bylo mnohem náročnější, protože vyučovali zákla-
dy, na kterých je postaveno celé další vzdělávání.

Budu doufat a věřit, že díky všem opatřením,
která již byla realizována (mnohdy ze dne na den)
se situace nejen ve vzdělávání, ale i v jiných ob-
lastech našeho života uklidní a všichni se bude-
me moct vrátit k normálu. Možná, že někteří z vás
budou souhlasit s tím, že rok 2020 by klidně ze
svých životů vymazali. Takže, ať je rok 2021 lep-
ší, klidnější a všichni si ho užijeme naplno ve zdra-
ví a bez omezení.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

Základní Škola Vlára Slavičín
Nadační fond CREDO pomáhá

V rámci dárcovského programu NAVZDORY na-
dačního fondu CREDO obdržela naše škola věcný 
dar 10 tabletů v hodnotě 35 tisíc Kč na podporu 
distanční výuky. Tablety jsou bezplatně zapůjče-
ny a slouží spolu se zapůjčenými notebooky dě-
tem, které nemají dostatečné technické zařízení 
k zajištění distančního online vzdělávání. Po ná-
vratu všech žáků do školy budou tablety nadále 
zapůjčovány k podpoře vzdělávání. Budou pomá-
hat například nemocným dětem. 

Mgr. Šárka Končická

Kroužek Předškolák
Kroužek s prvky Montessori pedagogiky pro 

všechny předškolní děti. Děti toho již hodně znají 
a umí a pomalu se blíží čas, kdy se z nich stanou
školáci a my bychom jim rádi zábavnou formou 
pomohli se na tuto změnu připravit.

Budeme se zaměřovat na rozvoj dovedností 
důležitých pro přípravu psaní, čtení a matema-
tiky. Mezi činnosti bude patřit procvičování gra-
fomotoriky – uvolnění ruky a nácvik správného
úchopu psací potřeby. Každé setkání bude tema-
ticky zaměřeno.

Kroužek bude probíhat od února 2021 každé 
úterý od 15:30 – 16:30 v budově I. stupně ZŠ
Vlára a pro všechny zájemce je zdarma. Na se-
tkání se těší vedoucí kroužku Renata Špalková.
V případě zájmu nebo dotazů pište na e-mail:
zssl.spalkova@email.cz
Moderní metody dezinfekce

Pro zajištění maximální prevence přenosu ne-
bezpečného viru při pobytu žáků ve škole využívá
škola i moderní způsoby dezinfekce společných
prostor. UV lampa dezinfi kuje pomocí ultrafi alo-
vého záření během přestávek a volných hodin
prostory jazykové učebny, kde se střídají třídy při

výuce anglického jazyka. Ozonový generátor zase
slouží k dezinfekci prostor školní jídelny od všech
virů a bakterií. Ozonu neodolá žádná bakterie ani
vir a díky plynnému skupenství prostupuje celým 
interiérem a eliminuje tak škodlivé choroboplod-
né zárodky i zdroje zápachů. Po večerním použití 
je tak jídelna připravena pro další den. Dezinfek-
ce ozonem je účinná, a navíc ekologická metoda,
která nám v současné době pomáhá v prevenci
a zajištění bezpečného prostředí.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Základní škola Slavičín-Vlára děkuje za přízeň 
a spolupráci v roce 2020.
Přátelům školy, rodičům i všem čtenářům pře-
jeme do nového roku štěstí, stálé
zdraví a optimismus.
„Úspěch je to, co uděláte pro druhé.“ Danny 
Thomas
Ať úspěchy nového roku předčí ty minulé.
Za všechny zaměstnance školy přeje
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomo-
cí různých kreativních technik. Bližší informa-
ce Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošo-
vá, na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské 
knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na leden: šití patchworku

Hodně spokojenosti, úspěchů v osob-
ním i pracovním životě, a především pev-
né zdraví po celý rok 2021 přeje svým 
čtenářům redakce Slavičínského zpravo-
daje.
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Základní umělecké škola SlavičínZákladní umělleeeeeeeeeeccké š

Milí žáci, rodiče i všichni příznivci ZUŠ Slavičín,
rádi bychom Vám my všichni – pedagogo-

vé i provozní zaměstnanci naší školy poděkova-
li za přízeň v roce loňském a popřáli vše dobré 
do nového roku 2021.

Obzvlášť bychom chtěli poděkovat žákům i je-
jich rodičům za zvládání výuky na dálku v době 
jarní i podzimní koronavirové krize. Velké poděko-

vání patří i rodičům, kteří své děti v uměleckém, 
kulturním i osobnostním vzdělávání podporovali. 
Díky za všechny věty typu: „Běž cvičit.“ – „Nama-
luj něco…“ – „Pojď mi něco zahrát.“ – „Nakresli 
něco.“ – „Ještě to vydrž…“

Věříme, že v novém roce 2021 už se budeme 
moci s Vámi se všemi setkávat nejenom na běž-
né a ničím nerušené výuce, ale také na koncer-
tech, výstavách, předehrávkách, plenérech, pro-
jektech jak v ZUŠ, tak všude, kde se budou naši 
žáci prezentovat svým uměním.

Za přízeň v loňském roce děkujeme také všem 
podporovatelům, zvláště pak městu Slavičín 
za grantovou i materiální podporu školy.

Do nového roku 2021 přejeme zdraví a kéž 
Vám umění dělá i v tomto nastávajícím roce 
spoustu radosti.

Vedení ZUŠ Slavičín

Projekt „Chceme pomáhat“
Koncem listopadu se uskutečnila závěreč-

ná realizace projektu „Chceme pomáhat“, kte-
rý naši žáci na jaře úspěšně obhájili v Nadaci 
Jana Pivečky ve Slavičíně. Několik žáků z kvinty 
společnými silami i v chladném počasí vysadilo 
stromy v Aleji přátelství, kterou současné vede-
ní města realizovalo jako jednu ze svých prvních 
akcí. A protože i stromy potřebují obnovu, dosadi-
li žáci několik třešní a slivoní právě na tomto mís-
tě. Pomocnou ruku přiložili starosta města Sla-
vičín pan Tomáš Chmela, třídní vyučující Veroni-
ka Prchlíková a také pan Janáček, náš školník.
Všichni máme z výsadby stromů radost a bude-
me se těšit na další podobné realizace. Projekt
fi nančně podpořila Nadace Jana Pivečky, které 
tímto moc děkujeme.

Čteme pro Kuře 
Naši žáci z nižšího stupně gymnázia se zapojili

do charitativního projektu Čteme pro Kuře. 
Projekt nabízí videa s úryvky dětských knih, 

které natočily známé osobnosti, a učitelé přede-
vším jazyka českého je mohou s dětmi číst v ho-
dině a zároveň sdílet s rodiči, aby je dočetli doma.

Hlavním smyslem projektu je sdílet s dětmi 
a jejich rodiči myšlenku, že čtení pomáhá. Více
na www.ctenipomaha.cz, patronem celého pro-
jektu je Zdeněk Svěrák.

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Všem svým kolegům, žákům a jejich rodi-
čům bych chtěla moc a moc poděkovat za to, 
jak zvládli distanční výuku, která byla tento-
krát povinná. A že to nebylo vůbec jednodu-
ché, ví každý nejlépe sám. Moc děkuji také 
všem fi remním partnerům za dosavadní spo-
lupráci i podporu školy. Firmě Gros-Beckert
za podporu žáků v podobě fi nančního daru 
a fi rmě TVD za uzavření deklarace o partner-
ství v připravovaném projektu Kompetence 
4.0., v neposlední řadě děkujeme také měs-
tu Slavičín. Veškeré podpory si velmi vážíme.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Minisčítání
Žáci primy – kvarty se zapojili do úspěšné 

vzdělávací akce Českého statistického úřadu,
která se koná už popáté, Minisčítání 2020. Žá-
kům od 9 do 15 let přibližuje význam statistiky 
a sčítání lidu. 

Po vylosování všech zúčastněných tříd mají 
žáci možnost získat hodnotné ceny.

Modernizace školy
Nepřítomnosti žáků ve škole v podzimním ob-

dobí jsme využili k modernizaci školy pořízením
nového nábytku a IT pomůcek pro výuku, rekon-
strukcí podlah ve dvou učebnách a odborném

kabinetu v budově SOŠ, rozsáhlými opravami
prošly také stroje v dílenských prostorách. Věřím,
že i to přispěje ke zlepšení materiálních podmí-
nek ve vzdělávání žáků.

Zájemcům o studium i jejich zákonným zástup-
cům

Aktuální informace k přijímacímu řízení sleduj-
te na webových stránkách školy: www.gjpsossla-
vicin.cz v sekci pro uchazeče. Všem uchazečům
i jejich zákonným zástupcům nabízíme od ledna
2021 možnost návštěvy školy a osobních kon-
zultací, zdarma také přípravné kurzy k Jednot-
né přijímací zkoušce. Bližší informace na tele-
fonu: 739 641 829 nebo e-mailu: lpavelkova@
gjpsosslavicin.cz
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Vrátíme-li se v čase na počátek roku 2020, 
lze jej považovat za činorodý. Na tuto dobu nyní 
nostalgicky vzpomínáme, i když byla každoroč-
ně poměrně náročná na organizaci. Mimo po-
skytování knihovnických služeb nám bylo po-
těšením zprostředkování kulturních i vzděláva-
cích zážitků se známými nebo zajímavými osob-
nostmi občanům našeho města a okolí, vytváře-
ní nových volnočasových a školních aktivit pro 
děti a mládež, či zpestřování pravidelných schů-
zek seniorským spolkům a sdružením handica-
povaných různorodými pořady. Také v knihovnic-
ké galerii jsme veřejnosti nabídli v tomto obdo-
bí možnost setkání s fotografi emi Antonína Kost-
ky na výstavě s názvem Má Vlára nebo s obrazy 
a plastikami výtvarníka Jindřicha Karského. Ga-
lerii dále zkrášlily úchvatné pohledy do slavičín-
ské krajiny z fotografi cké dílny Ing. Vojtěcha Ma-
líka a poté i skvostné akvarelové malby Anny Ku-
bišové-Skřipské, známé slovenské malířky. Zmí-
něné výstavy, obohacené obvyklými slavnostními 
vernisážemi, vždy přilákaly značné množství příz-
nivců těchto uměleckých večerů.

Přestože jsme byli uzavřením knihovny v první 
jarní vlně pandemie nuceni zatáhnout tzv. za ruč-
ní brzdu a vyskočit z rozjetého kulturního „pen-
dolina“, stihli jsme do této doby zrealizovat ple-
jádu žánrově rozmanitých pořadů za hojné účas-
ti návštěvníků. Namátkou připomeneme zdaři-
lou talkshow Ivo Šmoldase a Marie Formáčko-
vé, cestovatelskou výpravu MUDr. Martina On-
dráška za pamětihodnostmi Itálie a Sicílie a vel-
mi úspěšnou fotoreportáž a přednášku fotogra-
fa Milana Říského, jenž slovem i obrazem dra-
maticky popsal svou návštěvu přímo v epicentru 
černobylského „pekla“. V tomto čase přijala naše 
pozvání Mgr. Blanka Petráková, známá etnograf-
ka a vedoucí Městského muzea v Luhačovicícch, 
která představila ve svém pořadu život a jedineč-
né dílo významného architekta Dušana Jurkovi-
če. Po letech k nám zavítali Alena a Jiří Márovi
s vyprávěním o zajímavostech Skandinávie a Po-
baltí a mladý cestovatel Michal Štěpánek zasvě-
til publikum do reálií Libanonu. 

Náš stálý host, spisovatel Jiří Jilík, si pro po-
sluchače připravil veselé příhody a historky ze ži-
vota lidu na moravském Slovácku. Ve spoluprá-
ci s Honzou Gajdošíkem, sbormistrem populární-
ho sboru Svatý Pluk, pak oba potěšili návštěvní-
ky nevšedním hudebně zábavným pořadem. Ně-
kolik přednášek bylo věnováno oblíbeným a zá-
roveň aktuálním zdravovědným tématům. Na své 
si přišli i fanoušci záhad a tajemna na poutavé
besedě investigativního novináře a spisovatele 
Stanislava Motla, na níž poodhalil roušku přís-
ně tajných nacistických výzkumů a okultních 
praktik, které měly třetí říši napomoci k vítězství 
ve 2. světové válce. 

Plodné období aktivit se nám podařilo završit 
každoročně pořádanou kampaní za dárcovství 
kostní dřeně ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ 
Slavičín. Akce opět proběhla za podpory mís-
tostarostky města Moniky Hubíkové a díky vyni-
kající součinnosti pedagogů i studentů přinesla 
naději na pomoc mnohým těžce nemocným s po-
ruchami krvetvorby. Po takřka celé první čtvrtletí 
roku se nám dařilo realizovat většinu oblíbených 
vzdělávacích aktivit. Jednalo se zejména o Vir-
tuální Univerzitu třetího věku a také o kurzy pa-

měťového tréninku a mozkového joggingu, o kte-
ré seniorská populace projevila nebývalý zájem.
Naše pozornost však byla zaměřena i na jiné cí-
lové skupiny, např. rodiče s předškoláčky. Veselá 
čtení s Nezbedníčkem a pohybově literární Jógát-
ky s akreditovanou lektorkou jógy Denisou Balša-
novou si loni získaly další, malé i velké příznivce. 
Spolkové dění pod střechou knihovny také utě-
šeně vzkvétalo, přičemž se velmi slibně rozvíjela
i spolupráce s Klubem seniorů z příměstské čás-
ti v Nevšové.

Naše další plány v oblasti pořádání aktivit 
však ze dne na den zhatila pandemie coronaviru,
což přineslo hodně krušných okamžiků při rušení 
mnoha pořadů. Čtenáři museli zhruba měsíc ože-
let své cesty za knihami kvůli prvnímu celorepub-
likovému lockdownu, datovanému 13. březnem.
Toto „bezčasí“ a nezvyklý poklid ve všech sférách 
života jsme ale využili k pracím, které na první 
pohled nejsou viditelné. Proběhlo vytřídění mno-
ha titulů k vyřazení a systematické uspořádání 
fondu ve všech odděleních. Přibližně třetina knih 
získala „nový kabát“ v podobě obalu a označení.  
Pustili jsme se do revize celého knižního fondu, 
čítajícího zhruba 55 tis svazků, která byla téměř 
dokončena, vyjma zrevidování skladových titulů 
a fondů poboček. Při uvedených činnostech byl 
provozován bezkontaktní výdej knih čtenářům 
na objednávku.  Vypulírované a dokonale protří-
děné knihovnické prostory bylo za přísných hygi-
enických opatření povoleno otevřít veřejnosti po-
čátkem května.  Nedá se zapomenout na nepo-
psatelně krásné pocity, kdy bylo možné se po ne-
celých dvou měsících setkávat s naší početnou 
čtenářskou rodinou u výpůjčního pultu. Zdání, 
že vše bude jako dříve a že se „bouře“ přehna-
la bez větší újmy, nás vybičovalo k naplánování 
mnoha dalších pořadů, směřovaných na podzim-
ní měsíce. 

Jedním z velmi příjemných zážitků bylo setká-
ní se seniory v kulturním domě v Nevšové, kte-
rým jsme umožnili besedování s předním psychi-
atrem MUDr. Janem Cimickým.  Seniorům – ab-
solventům Univerzity třetího věku – jsme na po-
slední chvíli zpestřili jejich studijní píli závěreč-
ným seminářem spojeným se slavnostním pře-
dáním pamětního osvědčení o absolvování zim-
ního semestru 2019/2020.  Za jejich celoroční 
úsilí a skvělé výsledky od nás získali také odmě-
nu formou zájezdu za historií a pamětihodnostmi 
do nedaleké Kroměříže.

 I přes pěkné zářijové počasí se však znovu 
začaly projevovat negativní vibrace v souvislos-
ti s pozvolným návratem pandemie. Proto bylo 
naší snahou tuto už nejistou dobu zpříjemnit ve-
řejnosti co nejvíce. Ani omezení rouškami nezvi-
klalo návštěvníky zavítat na autorské čtení Jose-
fa Holcmana, zlínského spisovatele, okořeněné 
dynamickým vystoupením cimbálovky Vincúch. 
Pozvání přijal také populární světoběžník Dan 
Přibáň se svou cestovatelskou show o Velké ces-
tě napříč kontinenty, kterou pravidelně podniká 
s partou přátel, cestujících pro ně typickými žlu-
tými trabanty. Svým osobitým humorem a neuvě-
řitelnými historkami z cest si získal velké sympa-
tie návštěvníků.  

Mezi poslední z významných akcí knihovny se 
zařadila přednáška starosty města Mgr. Tomáše 
Chmely, který erudovaně a také velmi sugestivně 

převyprávěl mnoha účastníkům tragický příběh
pojednávající o vypálení nedaleké obce Ploština
na sklonku 2. světové války. Po celé prázdniny
až do začátku října pak ještě probíhal kurz Jógy
na židlích pro osoby s omezenou hybností, kterou
včetně dalších menších akcí ukončil již v pořadí 
druhý lockdown.

Přinesl s sebou bohužel mnohem horší virovou
nálož oproti jaru i spoustu dalších negativ včetně
zrušení veškerého kulturního dění a dalšího uza-
vření knihovny dnem 22. října.

Poučeni z předchozího krizového vývoje jsme
opět spustili službu bezkontaktní balíčkov-
ny a od 3. prosince byl obnoven i běžný provoz
knihovny. Poskytování výpůjčních a informač-
ních služeb čtenářům a návštěvníkům za dodrže-
ní všech nařízených opatření je nyní naší zásad-

S knihovnou v loňském roce

Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.
cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín
7. 1. –1. 2. Zimní přírodou Slavičínska, 
výstava fotografi í Ing. Vojtěcha Malíka.
Je možné ji zhlédnout v půjčovní době knihov-
ny nebo po domluvě po tel. 577 341 481 
v knihovnické galerii.
Čtvrtek 7. 1.
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Zábavné literární odpoledne se skřítkem Ne-
zbedníčkem, plné her, soutěží a výtvarných 
aktivit. Určeno rodičům s předškoláky.
Začátek: 15.00 hodin, Sokolovna. Vstup vol-
ný.
Pondělí 11. 1.
Imunita pod kontrolou
Přednáška terapeutky Petry Burešové 
na téma, jak efektivně chránit zdraví své ro-
diny, jak podpořit imunitu svých blízkých a jak 
lékařské špičky ve svém oboru kloubí klasic-
kou medicínu se sílou matky přírody.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup vol-
ný.
Čtvrtek 14. 1. Jógátky – literárně pohy-
bový pořad akreditované lektorky jógy Deni-
sy Balšanové pro děti s rodiči. 
Jógátky i v novém roce, na vás, děti čekají! Po-
hyb, četba i legrace radostně vás vítají.
Začátek: 16.00 hodin, Sokolovna. Vstup vol-
ný.
Čtvrtek 21. ledna Bhútán – Země hřmí-
cího draka.
Zážitky cestovatele a uměleckého fotogra-
fa Lubomíra Petříka z výpravy do Bhútánské-
ho království – malé, tajuplné země na úpa-
tí Himalájí. Je rozhraním dvou odlišných svě-
tů. – Indie a Číny. Naleznete zde nádherné 
kláštery, chrámy v objetí sedmitisícových hor-
ských velikánů, Setkáte se se zajímavými tra-
dicemi a spoustou šťastných lidí. Spolu s ces-
tovatelem navštívíte unikátní chrám v horách 
s názvem Tygří hnízdo, navštívíte hlavní měs-
to Thimphu, Po cestě do Bhútánu se krátce 
zastavíte v Indii a celou prezentací bude pro-
vázet bhútánská hudba.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup vol-
ný.

Akce proběhnou pouze v případě rozvolně-
ní opatření souvisejících s pandemií coro-
naviru.
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Tak trochu jiný rok?
Přestože uplynulý rok byl i v našem dět-

ském domově složitý a náročný vzhledem 
k šíření nemoci COVID-19, snažili jsme se, 
aby děti nemusely pociťovat důsledky tohoto 
stavu v plné šíři, aby mohly prožívat svoje dět-
ství klidně a v rámci možností bezstarostně. 
Doufáme, že nebude příliš troufalé konstato-
vat, že se nám podařilo skloubit realizaci nut-
ných opatření s aktivitami, na které jsou děti 
zvyklé a k nimž je běžně vedeme. Nevynecha-
li jsme ani tradiční akce a zvyky. Průběh jed-
notlivých aktivit byl sice trochu jiný a nový, ale 
základ zůstával stejný.  Všechny tyto činnos-
ti vyvrcholily v polovině prosince rozsvícením
vánočního stromu, který na naší zahradě hlí-
dá anděl strážný.  Vánoční atmosféru však
u nás už od listopadu předznamenávaly ba-
líčky, které přicházely poštou nebo je přináše-
li dárci osobně, aby věci v nich ukryté pohladi-
ly dětskou duši u vánočního stromečku a spl-
nily jejich tajná přání. 

Naše každodenní starosti, radosti i povin-
nosti bychom určitě mnohem hůře zvládali 
bez pomoci dobrých lidí, kteří i v této složité 
době dokáží myslet na děti v našem dětském 
domově. Ne nadarmo se říká, že moře tvoří 
nespočet kapek vody a proto, že se dokáza-
ly spojit, je moře tak krásné. Děkujeme tedy
všem našim sponzorům, dárcům, přátelům,
kamarádům, lidem známým i neznámým, že 
se dokázali spojit a vytvořit spoustu krásy 
pro naše děti.  Přejeme jim i nám všem klid-
ný rok 2021, hodné zdraví a sil do dnů všed-
ních i svátečních.

Všichni z Dětského domova Smolina

S rozvolňovacím opatřením zača-
ly od 7. prosince 2020 fungovat ně-
které pravidelné aktivity a kurzy na-

šeho zařízení, dále však očekáváme, jak se nás 
dotkne další opatření, a doufáme, že v novém 
roce již otevřeme i naše sportovní aktivity, které 
z hygienických a provozních důvodů bohužel mu-
sely zůstat v prosinci uzavřeny. Těšíme se a věří-
me, že v lednu vás budeme moci všechny přivítat 
a věnovat se vám.

Od ledna máte ještě možnost se přihlásit 
do zájmových kroužků, které ještě nemají obsa-
zenou kapacitu – Dílnička pro holky, Montesso-
ri aktivity, Anglický jazyk, Alchymista, Chovatel, 
Orientální tance, Letecký modelář.

Přihlášky jsou k dostání na webových strán-
kách DDM Slavičín online. 

Finanční prostředky, které jste zaplati-
li za kroužky, máme uloženy na našem provoz-
ním účtu. Podle data, kdy zahájíme, a především 
ukončíme výuku, budeme řešit vratky za neodu-
čené lekce. 

Ze všech stran slyšíme jenom stížnosti na tu-
hle dobu a musíme uznat, že v tomhle jsou nej-
lepší média, která nás neustále masírují tím, 
jaká hrůza se na nás valí a co kdo udělal špatně. 
Je to doba, která prověří, jak dokážeme být při-
způsobiví, fl exibilní a kreativní. U nás v domečku

se například kreativita a fl exibilita projevila úpl-
ně přirozeně, již při jarním uzavření jsme začaly 
s kolegyněmi šít roušky, tak jako spousta jiných. 
Při podzimním opatření se naše organizace sta-
rala o děti zdravotníků a děti IZS, což nás velmi 
těšilo a při každodenní online výuce s dětmi, kte-
rá nám mimochodem začínala v 8.00 h a kon-
čila ve 13.00 h, jsme chápaly obtížnost situace 
paní učitelek a zároveň rodičů, kteří se po nároč-
né pracovní době ještě museli učit s dětmi. 

Pak jsme začaly přemýšlet, jak se postarat 
o ty, kteří potřebují pomoc – tedy děti, nemocné 
a seniory. Řada z nich, kvůli koronavirovým opat-
řením tráví hodně času v izolaci a osamění. Pro-
to jsme se rozhodly udělat radost dětem, které 
leží na dětském oddělení a na oddělení kojenců 
a batolat ve Zlíně a ušily jim kolem 300 zvířátek.  
Také jsme se rády přidaly k akci, která vznikla 
ve SVČ Vsetín, „Vánoční přání pro seniory“. Přání-
mi byli obdarováni ti, kteří jsou sami, a tak jsme 
za dodržení vládních a hygienických opatření do-
vezly sváteční atmosféru těm, kteří ji potřebují.    

A co nabídneme dětem hned zkraje nové-
ho roku? Již nyní připravujeme pro děti program 
na pololetní prázdniny, 29. ledna 2021 a pří-
městský tábor na celý týden jarních prázdnin 
od 8. do 14. března 2021. Pro děti jsou připra-
veny tvořivé dílničky, sportovní den, kino, spous-

Zprávičky z domečku pro děti

ta zábavy a prostě „nenudy“.
V plánu jsou také opět výukové programy pro

mateřské školy ze Slavičína v podání keramic-
kých dílniček.

Tento zpravodaj s Vámi zároveň přivítá nový
rok, proto mi dovolte, abych poděkovala všem
kolegům a externím spolupracovníkům DDM Sla-
vičín za snahu o netradiční řešení a kvalitní práci 
v koronavirovém roce. Sama za sebe jsem všem
v loňském roce přála láskyplné rodinné zázemí,
štěstí a zdraví. To zůstává, jen bych přidala zod-
povědnost a ať se náš život vrátí aspoň malinko
k normálu, na který jsme zvyklí. 

Na závěr přijměte prosím přání úspěšného
vkročení do roku 2021, nicméně buďte opatrní 
a zůstávejte zdraví.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Po dlouhých úvahách se v Domě dětí opět 
otevřel zájmový kroužek Letecký modelář. Je to
vlastně takový staronový kroužek, který již v do-
mečku měl své místo, ale postupem času zani-
kl, a jelikož ve Slavičíně existuje parta nadšen-
ců pro létání, chtěli bychom do našich řad pozvat 
děti od 10 let i mládež a samozřejmě je něco na-
učit a předat jim své zkušenosti.

Letecké modelářství není jenom nádherný 
sport, ale zároveň povede vaše děti k aktivnímu 
způsobu života a pomáhá jim najít cestu ke zdra-
vému životnímu stylu. Všechny nabyté zkušenos-

Nový zájmový kroužek Letecký modelář

ti a dovednosti mohou prostřednictvím leteckého 
modelářství rozvíjet a tím se připravovat na bu-
doucí život, případně i povolání. Letecké mode-
lářství bude jednou preferovaný obor. Uvažujte 
o tom, když budete vybírat zájmové kroužky pro 
vaše děti, a myslete přitom na jejich budoucnost.

Ještě nyní máte možnost Vaše děti přihlásit 
do Leteckého modeláře. Kroužek probíhá každé 
úterý od 16.00 do 18.00 hodin, přijďte se podí-
vat. Bližší informace v DDM Slavičín.

Za modelářský kroužek 
Josef Fojtík a Petr Studénka

ní prioritou. Konání mnoha obvyklých akcí pro ve-
řejnost však zatím nelze s jistotou přislíbit, přes-
tože už i v tomto čísle zpravodaje několik pozvá-
nek naleznete.

Toto neblahé období je jistě pro všechny z nás 
nesmírnou zatěžkávací zkouškou, v níž není leh-
ké obstát. Přes všeobecně panující nelad a nejis-
totu, co bude za den, hodinu či minutu, zkusme

sami v sobě hledat vnitřní klid, umění radovat se 
z maličkostí a do nového roku vstupme s vírou 
a nadějí v příznivý restart našich životů.

Rok 2021 naplněný štěstím, zdravím, osobní 
pohodou a spokojeností vám všem přejí pracov-
nice městské knihovny!

Gabriela Klabačková, 
Městská knihovna Slavičín
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Začátek letošního roku byl ve znamení příprav 
na zkoušky technické vyspělosti. V únoru jsme 
se zúčastnili soustředění pod vedením dvojná-
sobného mistra Japonska Beppu Yoshitatsu.
V březnu nás navštívil instruktor ruských spe-
ciálních jednotek SOBR Alexandr Aruťunov a dal 
nám okusit, jak chutná fyzická příprava v zemi 
„velkého bratra“.

Co bylo dál, není třeba připomínat. Přes ome-
zení, která zasáhla všechny, jsme pokračova-
li v individuálním trénování a věřili, že všechno 
rychle přejde. Situace se sice zlepšila, ale izola-
ce nedovolila uskutečnit plánované mezinárod-
ní akce.

Nic však nebránilo tomu, uspořádat v červnu 
ve Slavičíně víkendové WST soustředění, které-
ho se zúčastnili i členové dalších oddílů, vycesto-
vat na kemp České organizace Kyokushin Kaikan
Karate a letní prázdniny strávit trénováním s ma-
ximálním nasazením.

S příchodem školního roku však přišla další 
omezení a návrat k přípravě dle individuálních
možností. Tak jsme si mohli pouze postesknout
a zavzpomínat, jak tomu bylo v září roku 1990,
kdy proběhl první nábor, a začala se psát historie
slavičínského karate, které za 30 let existence
vychovalo nespočet medailistů z republikových

Kyokushin karate v roce 2020 i evropských soutěží. To všechno je ale na samo-
statný článek.

29. listopadu se uskutečnil mezinárodní on-
line turnaj v sestavách Kata za účasti závodní-
ků z České republiky, Polska a Ruska. Ve své ka-
tegorii zvítězila Nicol Malíková, v semifi nálovém
duelu skončila Nikola Hubáčková a Jana Malíko-
vá obsadila druhou příčku. Gratulujeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci WST a města Sla-
vičín.

Celoroční činnost War Sports Team Slavi-
čín, z.s., a start našich závodnic na turnaji byl
umožněn za fi nanční podpory města Slavičín.

OSU!  Jaroslav Malík

Sportovní činnost Kuželkářského klubu byla 
v roce 2020 ovlivněna pandemií COVID podobně 
jako ostatní činnosti našeho života, které jsme 
dříve považovali za samozřejmé.

Soutěže Krajského přeboru byly ukončeny 
po 21. kole, do konce soutěže chybělo dohrát 
5 kol. Je to škoda, protože naše A družstvo bylo
v dobré kondici a mělo velkou příležitost postou-
pit do Jihomoravské divize.

Krajský přebor soutěžní ročník 2019/2020 – 
výsledky po 21. kole:

KK Kroměříž, 2. KK Camo Slavičín A, 3. TJ Va-
lašské Meziříčí B, 13. KK Camo Slavičín B.

Jarní část amatérské soutěže CAMOLIGA 
jsme museli rovněž přerušit, ale nadšení ama-

térských hráčů bylo tak velké, že jsme zbývající 
3 kola dohrála v létě a slavnostní vyhlášení vý-
sledků soutěže proběhlo 28.8.2020 na venkov-
ní ploše před kuželnou. Amatérská soutěž CA-
MOLIGA – výsledky: 1. KULEPA, 2. P-Team, 3.
Šéfíci.

Vážíme si toho, že Dům dětí a mládeže ve Sla-
vičíně aktivně spolupracuje s naším klubem
a díky této spolupráci nám vyrůstají noví mladí 
kuželkáři z řad žáků i dorostu, kteří reprezento-
vali náš klub i město Slavičín v roce 2020 v sou-
těžích Krajského přeboru, který se hraje formou
turnajů. 

Celková pandemická situace je nepřízni-
vá pro náš sport i v novém soutěžním ročníku
2020/2021. Do amatérské soutěže CAMOLIGA
se v září 2020 přihlásilo 16 týmů, ale nakonec

jsme soutěž nemohli ani zahájit.
Soutěže Krajského přeboru mužů byly v září 

2020 spuštěny, ale po odehrání 4 kol byla sou-
těž přerušena. Všechny sportovní nadšence stá-
vající nepříznivá situace velmi mrzí, budeme
doufat, že se v roce 2021 najde způsob, jak náš
sport provozovat.

Poděkování:
Kuželkářský klub Slavičín provozoval svoji

činnost v roce 2020 díky fi nanční podpoře for-
mou dotačního programu města Slavičín „Pod-
pora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce
2020“. Velmi si vážíme této podpory kuželkář-
ského sportu ve Slavičíně a touto cestou městu
Slavičín děkujeme.

Ing. Rudolf Fojtík,
prezident KK Slavičín

Kuželkářský klub
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Počátky sálové kopané ve Slavičíně sahají 
do začátku 80. let minulého století, kdy zde par-
ta nadšenců začala hrát sálovku a přihlásila se 
do základní Zlínské ligy. Průkopníky sálového fot-
balu ve Slavičíně byli Petr Bařinka, Ladislav Zi-
mek, Petr Koseček, Pavel Trefi l, Svatopluk Borák,
Martin Maděryč, Pavel Goldbach, Jaroslav Čier-
ny, Arnošt Gorecký, Petr Trefi l a Rostislav Gorec-
ký. Zanedlouho se do zlínské soutěže přihlásila 
i hrádecká Závada. Další celek pak reprezentoval 
Vlárské strojírny Slavičín a později hrál pod ná-
zvem TVD HAVAJ Slavičín. Postupně byl tým do-
plněn o bývalé ligové dorostence Slavičína – Iva-
na Holka, Jaromíra Smolka, Miloše Vaňka, Libo-
ra Argaláše, Štěpána Heiníka, Vlastimila Machů,
Oldu Majce a další. V brance chytali Petr Navrá-
til a Miroslav Roder. Mužstvo působilo ve Zlín-
ských ligách, kde patřilo k elitním týmům. Nej-
větším úspěchem Slavičanů bylo vítězství ve Zlín-
ské I. lize v sezoně 1992–1993. Mužstvo se tak 
probojovalo do kvalifi kace o Jihomoravskou kraj-
skou ligu. Zde však tým neuspěl, hráči neunesli
tíhu neúspěchu a tým se prakticky rozpadl. Zavr-
šila se tak první etapa existence sálového fotba-
lu ve Slavičíně.

V roce 1995 se parta nadšenců rozhodla ob-
novit letitou tradici tohoto sportu ve městě. Ten-
tokrát začali působit pod jménem SK Jerevan 
a sponzoři týmu byli Petr Miklas a Rostislav Fryze-
lka. Název tým převzal podle slavičínského legen-
dárního fotbalového B týmu. První sezonu starto-
vali hráči v základní zlínské třídě a odtud rok co
rok stoupali do vyšších soutěží, až hráli v sezó-
ně 2001/2002 1. ligu. Slavičané skončili v Kraj-
ské lize na druhém místě za prostějovským Re-
laxem, který nabídku postupu do Celostátní ligy 
odmítl a ke slovu se tak dostal Jerevan. Kostru
týmu tvořili hráči z bývalého týmu VS Slavičín, 
kteří měli se sálovým velké zkušenosti. Mužstvo 
pak bylo vhodně doplněno o talentované mladí-
ky Milana Botha, Michala Dorúška, Filipa Macka, 
Petra Švacha, Tomáše Hnila, Zdenka Otavu, Jož-
ku Hnaníčka, Michala Ocelíka, Lukáše Kosečka, 
Ivoše Světlíka, Petra Kovaříka, Radima Soju, Pe-
tra Škovrana, Filipa Haragu, Martina Botha, Mi-
lana Kovaříka, Tomáše Zoubka a další. Mužstvo 
trénoval Petr Koseček a prezidentem klubu byl
Milan Both starší.

Tým Jerevanu 1. ligu senzačně vyhrál hned 
v roce 2002 v kladenské sportovní hale. Slaviča-
né tak nakoukli i do mezinárodních vod a v roce 
2002 Jerevan premiérově startoval na Mistrov-
ství světa klubů v sibiřském městě Nerjungri, kde
obsadil konečné 6. místo a doplatil především 
na nováčkovskou daň. O rok později v roce 2003
se Slavičané představili na Poháru mistrů evrop-
ských zemí v Moskvě, kde brali nakonec celkové 
5. místo, ale v základní skupině dokázali remizo-
vat s favorizovaným Dynamem Moskva 1:1, což
lze považovat za skvělý výsledek, kdy byl Jerevan
po brance Milana Kovaříka jen dvě minuty od ví-
tězství nad tímto ruským velkoklubem. Tentýž rok 
hráči získali v české lize bronzové medaile.

Patrně nejslavnější éra klubu přišla před pat-
nácti lety v roce 2005, kdy Slavičané v Poháru 
mistrů evropských zemí v Luhačovicích skončili 
na stříbrné pozici a ve fi nále podlehli po tuhém 
boji ruským profesionálům z Almazu Mirnyj. Ješ-

Jerevan byl ve své době lepším týmem než Slovácko či PSG Zlín

tě v témže roce Jerevan startoval na Mistrovství 
světa klubů v sibiřském městě Mirnyj, kde v zá-
kladní skupině vyřadil úřadujícího jihoamerické-
ho šampiona z Peru a remizoval s ruským vice-
mistrem z Nerjungri a postoupil nečekaně do se-
mifi nálových bojů. V semifi nále Jerevan nestačil 
na domácí Almaz Mirnyj a v dalekém Jakutsku 
nakonec vybojovali slavičínští futsalisté třetí mís-
to společně s argentinským klubem z Rosária.

Tyto úspěchy nebyly opomenuty ani v konku-
renci profesionálních sportovních celků a tým 
SK Jerevan se stal nejlepším sportovním kolek-
tivem Zlínského kraje za rok 2005. Tehdy před-
stihl i hokejisty PSG Zlín a fotbalisty FC Slovácko, 
což se jinému sportovnímu celku z malých kolek-
tivních sportů ve Zlínském kraji brzy jen tak ne-
podaří.

Řada hráčů Jerevanu se dostala i do národní-
ho týmu a reprezentovala naši vlast na mistrov-
ství světa v roce 2003 v Paraguayi, potom také
na dalším mistrovství světa v roce 2007 v Argen-
tině a i na mistrovství světa v roce 2011 v Kolum-
bii. Navíc z mistrovství Evropy v roce 2004 Bělo-

rusku, v roce 2006 ve Španělsku, v roce 2008
v Belgii a v roce 2010 v Rusku si hráči Jereva-
nu odvezli stříbrné a bronzové medaile a skvělým
způsobem zde reprezentovali Českou republiku.

Jenže každé medailové žně jednou skončí. Je-
revanu skončily víceméně kvůli vnitřním problé-
mům v soutěži v sálovém fotbalu. Před sezó-
nou 2006/2007 se proto slavičínský klub rozho-
dl pro velký přestup. Opustil sálový fotbal a při-
jal nabídku na účast ve 2. futsalové lize (FIFA fut-
sal). Týmu se nedařilo dle představ, proto do roku
2010 přerušil činnost, aby se další sezonu vítěz-
ně vrátil do krajské ligy. V letech 2010–2014 hrál
Jerevan 1. celostátní ligu v sálovém fotbalu, ale
na medailové příčky už tým nedosáhl, kdy skon-
čil na pátém místě. 

V současnosti se sálový fotbal ve Slavičíně již
na vyšší úrovni nehraje, přesto ve sportovní hale
probíhá amatérská halová liga. Přesto můžeme
s odstupem času říct, že slavičínský Jerevan za-
nechal nesmazatelnou stoupu v dějinách tohoto
sportu u nás i v zahraničí.

Petr Koseček
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Konec vodního práva v Naiserově mlýně ve Slavičíně

Od dávných dob stával poblíž dnešní Luha-
čovské ulice – kdysi to ovšem býval horní konec 
městečka – mlýn číslo popisné 216, s příslušný-
mi vodními zařízeními. Nejstarší zápis ve staré 
pozemkové knize o vlastnictví tohoto mlýna po-
chází z roku 1796, kdy jej pro sebe a své dědice 
odkoupil za 200 zlatých František Raška od Jo-
sefa Obdržala. Lze tedy předpokládat, že mlýn 
měl ještě starší historii.

Zaměřme se teď na technický popis mlýna či 
spíše jeho příslušenství v poslední etapě jeho 
existence coby vodního mlýna. Mlýn byl pohá-
něn vodou potoka Říky, přičemž voda se vzdou-
vala pevným jezem zřízeným v jeho řečišti.

Vzdouvací zařízení bylo dřevěné konstruk-
ce o světlé šířce 10 metrů a délce 5,20 met-
rů. Od tohoto vzdouvacího zařízení odbočoval 
na pravém břehu mlýnský náhon, který proti hor-
ní vodě u jezu byl uzavřen nápustným stavidlem 
rovněž dřevěné konstrukce, spočívajícím na dře-
věném prahu o světlosti 85 cm. V dalším pokra-
čování měl mlýnský náhon charakter otevřené-
ho příkopu o střední šířce mezi břehy asi 2 me-

try. Pokud se vlastnictví týče, podle katastrální 
mapy neměl náhon samostatné parcelní číslo až
po pozemek parcelní číslo 3018 a patřil v této
převážné části majitelům pozemků, přes které
procházel. 

Teprve u samotného mlýna se tento ná-
hon rozšiřoval na šířku 5-6 metrů a byl spojen
s vlastnictvím mlýna. Voda z mlýnského náhonu
byla dříve vedena vantrokami na vodní kolo dře-
věné konstrukce o vnějším průměru 4,60 met-
rů, které bylo zařízeno pro pohon vrchní vodou. 

Přítok vody na vodní kolo byl opatřen pracov-
ním stavidlem o světlosti 57 cm a přebytečná
voda byla sváděna jalovým odpadem, uzavře-
ným stavidlem o světlosti 60 cm. Voda odpada-
la přímo pod mlýnem do Říky. Situaci lze poměr-
ně snadno dohledat na internetových stránkách
Moravského zemského archivu v Brně, v sekci
tzv. indikačních skic Slavičína z roku 1828. Ná-
hon začíná v západní části pomocné mapy v tra-
ti Mokré louky a končí u domu čp. 83, což bylo
původní číslo popisné popisovaného mlýna.

Takto popsané zařízení bylo v plném provo-

zu do roku 1931, kdy byl velkými přívalovými vo-
dami stržen jez, v důsledku čehož byl zamezen
veškerý přítok vody do výše položeného náhonu
a tím také znemožněn provoz mlýna. Majitel mlý-
na Tomáš Škubal zřídil během roku 1932 provi-
zorní druhý jez (asi 30 metrů nad jezem původ-
ním), avšak i tento jez byl při jarních vodách roku
1933 také stržen a kvůli tomu byl provoz mlýna,
pokud se týče pohánění vodní silou, ukončen.

Snad právě díky těmto nepříjemnostem se
dosavadní vlastník rozhodl mlýna zbavit a pro-
dal jej Jindřichovi a Emílii Naiserovým, kteří se
rozhodli nahradit vodní sílu naftovým motorem
a 14. listopadu 1935 požádali okresní úřad
o zrušení dosavadního vodního díla při mlýně
čp. 216. Proběhla pochůzka od mlýna až k mís-
tu, kde stávalo jezové zařízení a 13. dubna 1936
byl vysloven zánik vodního práva. Den nato pak
okresní úřad 14. dubna 1936 schválil mlýn s po-
honným naftovým motorem. To byl konec vod-
ních mlynářů na čísle popisném 216 ve Slavičí-
ně. 

Marek Semela

VÁŠ ZEMĚMĚŘIČ – HD GEO, s.r.o. 
Naše zeměměřická společnost prochází dobu krize

také díky Vám, zákazníkům. Děkujeme!
Provádíme zeměměřické práce po celé Moravě, ale

tady ve Slavičíně jsme doma. Vyřešíme za Vás ne-
soulady v katastrálních mapách, nezobrazené stavby,
chybná zobrazení pozemků, vytyčíme Vám hranici po-

zemku, vyhotovíme geometrický plán pro vyznačení budovy, pro rozdělení po-
zemku, pro zobrazení věcného břemene a další. Chcete stavět? Připravíme pro
Vás mapový podklad pro projekt, umístíme Vaši stavbu do terénu v souladu s po-
volením stavby, zkontrolujeme průběh výstavby, vyhotovíme plán na novou stav-
bu pro zápis do katastru, vytyčíme a zaměříme Vaše inženýrské sítě. Vyřídíme
za Vás vše na stavebním úřadě a katastrálním úřadě. Umíme toho mnohem víc
a rádi Vás o tom přesvědčíme.

Vše pro Vás vyřešíme RYCHLE, KVALITNĚ a ZA ROZUMNOU CENU
www.hdgeo.cz     tel.: 776314335
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vé č. p. 82, farnost Slavičín. Moji rodiče Karel 
a Anežka Petrášovi byli věřící a zbožní zeměděl-
ci. Byl jsem nejmladší ze čtyř sourozenců. Zvlášť 
vděčím starší sestře Hedvice za určité duchov-
ní vedení doma v mých školních letech. Bratr Jo-
sef se vyučil ve Zlíně u Baťů strojníkem. Sest-
ra Anděla pracovala v továrně ve Slavičíně u Pi-
večků a vdala se do Pitína. Když bývaly stížnosti
na děti, maminka říkávala: „Náš Karlíček to tak 
nedělá!“ Společně jsme se modlili růženec. Po-“
křtěn jsem byl ve farním kostele ve Slavičíně 12. 
7. 1931. U prvního svatého přijímání jsem byl 
18. 3. 1939. Svátost biřmování jsem přijal 20. 6. 
1942 od otce biskupa Stanislava Zely. Do obec-
né školy jsem chodil v Nevšové a pak do měš-
ťanské školy ve Slavičíně. Chodilo se pěšky
4 km tam a 4 km zpět. Když byly za války nále-
ty, tak nás pustili domů. Když jsem přišel ze ško-
ly domů, taky byl na stole lístek: „Najez se, v trú-
bě máš jídlo a přijď za nama na pole!“ 

Měli jsme vlastní mlátičku a fukar. Každý v ro-
dině měl nějaké postavení. Babička pásla husy
a já jsem chodíval za ní. Když husa seděla na vej-
cích, tak mě klofl a. Děda chodil s bubínkem 
po vesnici a vyhlašoval zprávy. Měli jsme dvě kra-
vičky a dvě prasátka. Hned po prázdninách roku 
1946 jsem nastoupil k salesiánům do Fryštáku, 
kde byl ředitelem P. Oldřich Med. O salesiánech 
jsem se dozvěděl od Vítě Vašíčkového z Lipové. 
Maminka nadrhla peřinu a tatínek jel se mnou. 
Nastoupil jsem do kvarty. Na 50 hochů hrálo 
na hudební nástroje. Byla to dobrá kapela. Hrá-
li jsme také divadla. Pololetní a závěrečné zkouš-
ky jsme dělali na gymnáziu v Holešově. Latinu
nás učil P. Ignác Stuchlý, který byl i naším zpo-
vědníkem. V roce 1947 jsem s jinými hochy nesl 
ve Zlíně ostatky sv. Vojtěcha. S kapelou se chodi-
lo na pouť na Sv. Hostýn a do Štípy. Ve Fryštáku 
jsem byl s Vojtěchem Hrubým kostelníkem v kap-
li a šatnářem. Šatna byla na půdě, dole ve skle-
pě se pralo prádlo a žehlili ho Vinklárkovi. Čas-
to jsem k nim jezdil na kole do Slušovic s krabicí 
ponožek na zaštupování (…) Asistenti mě pak do-
poručili do noviciátu a rodiče s tím souhlasili. Při 
nástupu jsme museli mít starou kleriku od kně-
ží. Já jsem si ji domluvil ve Slavičíně. Bylo nás 
na 30 noviců. (…) První řeholní sliby jsem skládal 
16. 8. 1949 do rukou P. Ignáce Stuchlého. V Ho-
doňovicích se procházelo s asistentem po dvo-
ře a vedl se rozhovor. Také se chodívalo za ústav 
na „Čupek“. Uklízeli jsme po sobě, škrabaly se 
zemáky, prádlo jsme si neprali, jen jsme nosili
teplou vodu k pračkám. Po noviciátě jsme přešli 
opět do Fryštáku. Kromě nás tam bylo i několik 
aspirantů. Byl to školní rok 1949–1950. Ředite-
lem byl P. Karel Divoš. Jelikož jsem uměl malovat, 
tak jsem na popud Emila Slámy maloval štětcem 
do památníků hodnostářům i nadřízeným kvítka 
a růžičky. Opět jsem se stal šatnářem. Každý si 

své věci udržoval sám, neznamenalo to, že jsem 
všem přišíval knofl íky. 

Začátkem roku 1950 přišli do ústavu dva stát-
ní zmocněnci. P. Ignác Stuchlý prodělal mrtvici 
a v noci jsme se u něho střídali. Já jsem měl 13. 
dubna 1950 poslední službu před půlnocí. Ko-
lem půlnoci se rozsvítila světla v ložnici. Prý aby-
chom ihned vstali, vzali si to nejnutnější a odjíž-
díme. Autobus už byl venku přistaven. V ústavu 
jsem nechal housle od tatínka, bylo slíbeno, že 
nám je dovezou, ale nedovezli. Taky peřinu s na-
drhnutým peřím od maminky, aby chlapec ne-
zmrzl. Mířili na nás samopaly, ale nikdo nestří-
lel. Vzal jsem si jen Nový zákon a poznámky z no-
viciátu. Vezli nás přes Jihlavu do Oseku u Duch-
cova. Tam nás bylo na 200 z různých řádů a kon-
gregací. Byl tam s námi i náš asistent Ladislav 
Vik a Josef Pekárek. Po práci jsme mívali rekreaci
na dvoře. Byly to vesměs krátké procházky a dis-
kuse. Filmy, které se promítaly, byly přesvědčova-
cí a politické. Po Oseku následoval Hájek u Pra-
hy. Kdo měl znalosti, tak je předával dál. Moh-
li přijíždět spolubratři a zpovídali nás. Přes den 
jsme pracovali v domě, na zahradě a v kuchyni.

Psal jsem domů dopisy, ale problém byl s do-
ručováním – muselo to být tajně přes někoho, 
přes poštu to nešlo, dopisy se otvíraly a cenzuro-
valy. Na bramborové brigádě nás nutili, abychom 
pracovali s děvčaty a nutili nás k nekalé činnos-
ti, ale my jsme odolali. Pak následovala klíčavská 
přehrada. Pracovali jsme s kamenem, po odstře-
lu jsme ho zpracovávali na hromady. (…) Celkem 
moje internace trvala 14 měsíců. Po krátké bri-
gádě v Brně jsem studoval gymnázium v Českém 
Těšíně v letech 1951–1953. Bydlel jsem v Míst-
ku a denně jsem dojížděl vlakem do školy. Po ma-
turitě jsem si v Brně na stavební průmyslovce dě-
lal jednoroční abiturientský zeměměřický kurz. 
Po něm jsem přešel do Prahy na zeměměřickou 
fakultu ČVUT. 

Při tom všem jsem pokračoval ve studiu teolo-

gie. Po ukončení fakulty v roce 1959 jsem praco-
val jako zeměměřický inženýr u Geodézie Brno.
8. prosince 1960 jsem složil věčné sliby do ru-
kou P. Vojtěcha Frélicha. V roce 1969 jsem na-
stoupil na teologickou fakultu do Litoměřic. Už
22. 8. 1970 jsem byl vysvěcen na kněze a 20. 
9. 1970 se konala primice ve Slavičíně. Kněž-
ské svěcení jsem přijal z rukou kardinála Štěpá-
na Trochty. V ročníku nás tehdy bylo 46, z toho 
10 salesiánů. Po ukončení teologické fakulty
v roce 1971 jsem nastoupil jako kaplan do Bílo-
vic u Uherského Hradiště. (…) Do kostela chodi-
lo hodně lidí a do náboženství skoro všichni žáci. 
To se tehdejším úřadům nelíbilo. Po roce působe-
ní mi byl odňat souhlas k výkonu kněžské služby
a opět jsem se ocitl ve výrobě, opět jsem praco-
val u Geodézie. Koncem roku 1982 mi psal bis-
kup Josef Vrana, abych nastoupil do duchovní 
správy. Nyní to bylo Morávka u Frýdku. Byl jsem
tam do února 1990.

Farnost měla dost obyvatel, ale i jiných vy-
znání. Do náboženství chodilo málo dětí, a pře-
sto k prvnímu svatému přijímání i 35 dětí. Biř-
movanců na 150. Vzorně se připravovali. Pak
jsem přešel do Mysločovic u Malenovic. 15. led-
na 1995 jsem se přestěhoval do Slušovic vypo-
máhat P. Josefu Pekárkovi. Tam jsem vyučoval 
náboženství asi 330 dětí. Od září 1996 jsem se 
vrátil do rodného domu do Nevšové. V kapli jsem
míval mše svaté každý den a v neděli vypomáhal
v celém okolí. Každý květen jsem zval spolubrat-
ry z komunity na cvičení šťastné smrti. Pak jsme
zajížděli do Záložny ve Slavičíně. To proto, že
jsem si připomínal primiční hostinu v roce 1970. 
Tehdy bylo na večeři rozdáno 200 řízků. 26. října
roku 2018 jsem se stal v důsledku mozkové mrt-
vice nemohoucím a po krátkém pobytu ve slavi-
čínské nemocnici jsem byl v lednu 2019 převe-
zen k Milosrdným sestrám svatého Kříže do Kro-
měříže. Spolubratři mě po svých návštěvách vozi-
li na vozíku na mši svatou do místní kaple. Po pá-
sovém oparu v září 2019 jsem již zůstal na lůž-
ku, odkud jsem 11. prosince 2020 po 13. hodi-
ně odešel do nebe. Bože, děkuji Ti za všechno, co 
jsem mohl vykonat dobrého a odprošuji Tě za to,
čím jsem Tě urazil nebo nevykonal, co jsem měl
vykonat. Děkuji též Panně Marii, Donu Boskovi 
a salesiánům za jejich pomoc a lásku. Ať vám
Pán žehná. Těším se na shledání s vámi. 
Vlastnoručně sepsaný životopis ze dne 10. února 
2010 doplněný jeho osobními vzpomínkami při 
pobytu v Domově sv. Kříže v Kroměříži

Dějiny naší země na pozadí jednoho života (publikováno 
k příležitosti uctění památky zesnulého P. Karla Petráše, SDB)
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Jménem občanů obce Nevšová a jménem svým
chci poděkovat Mons. P. Marianu Dejovi  a členům
Jednoty sv. Josefa za organizaci pohřbu a důstoj-
né poslední rozloučení s naším P. Karlem Petrá-
šem. Dále děkuji za pomoc při posledním rozlouče-
ní a osobní promluvě a všem, kteří se posledního
rozloučení v kostele sv.Vojtěcha a sv.Cecílie zúčast-
nili.   Bronislav Münster, OV Nevšová


