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Vážení a milí spoluobčané,
jak se praví v jednom přísloví, štěstí přeje při-

praveným. Být připraven pro nás znamená mno-
hé. V prvé řadě je to prevence a příprava na to, 
znovu a znovu se poprat s běžící pandemií koro-
naviru. Jsem převelice rád, že se podařilo v uply-
nulých týdnech rozjet testování na Covid-19 na 
Sokolovně. Jsme jedni z mála ve Zlínském kra-
ji, kteří tuto preventivní službu pro občany (díky 
Charitě a dalším dobrým lidem) rozjeli. 

Jsem také rád, že Zlínský kraj zajistil očkování 
seniorů žijících v městském seniorském bydle-

Akademický malíř Jaroslav Jeřábek se narodil 
27. března 1936 ve Valašských Příkazech a dět-
ství prožil ve Valašských Kloboukách. V dětství 
se u něho záhy projevilo výtvarné nadání. V roce 
1955 maturoval na  Státní uměleckoprůmyslo-
vé škole v Uherském Hradišti – obor dekorativ-
ní malba a propagace. Poté pokračoval ve stu-
diu na Akademii výtvarných umění v Praze v ate-
liéru fi gurální a monumentální malby u profeso-
ra V. Sychry. Po studiu se usadil v Praze, kde se
účastnil výstav, absolvoval několik studijních po-
bytů, avšak na rodný kraj nezapomněl. V polovi-
ně 70. let se vrátil a tři roky žil a tvořil ve Valaš-
ských Kloboukách. Poté se přestěhoval do Sla-
vičína, kde od roku 1979 vyučoval 17 let výtvar-
ný obor na tehdejší Lidové škole umění. V roce 

ní, a do třetice mě těší, že se podařilo seniorům 
opět doručit respirátory FFP2 přímo do schrá-
nek.

Být připraven je důležité i v běžném chodu 
města, které navzdory pandemii musí fungovat. 
Také proto i nadále sháníme dotační prostředky, 
projektujeme a chystáme investice, které budou 
našim občanům zpříjemňovat život. Mohu to ilu-
strovat na cyklostezkách. Před pár dny jsme de-
fi nitivně obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace 
na cyklostezku do Šanova, řešíme vydání sta-
vebního povolení na pokračování hrádecké cyk-

2019 byl Jaroslav Jeřábek vybrán odbornou po-
rotou do  nejužší nominace prestižní ceny Pro 
Amicis Musae (Přátelům múz), každoročně vy-
hlašovanou Zlínským krajem. O vlásek mu unik-
lo vítězství, pomyslné první příčky tehdy dosáhl 
známý herec Bolek Polívka.

V umělecké duši Jaroslava Jeřábka se výtvar-
no snoubí s hudbou. Ačkoli nezná noty, je skvě-
lým lidovým muzikantem. Jeho nástrojem jsou 
fl étny a  fujary všeho druhu, na něž s chutí za-
hraje lidové písničky nejen z Valašskoklobucka 
a Slavičínska, ale také ze Slovenska a s chutí je 
obohatí novými variacemi i vlastní improvizací. 

Stále přítomný úsměv na jeho tváři, milý smy-
sl pro humor i pozitivní přístup k životu si udržuje
pan Jeřábek i v této zvláštní době. Dbá na správ-

lostezky Za Zemánky a před pár dny jsme poda-
li žádost o podporu fi nancování projektové do-
kumentace na cyklostezku z Hrádku přes Divni-
ce do Bohuslavic. O dotaci žádáme také v přípa-
dě obnovy dětského hřiště v Zámeckém parku 
a následující měsíce budou ve znamení oživení 
Horního náměstí.

Proto i nadále tvrdím – „Půjde to!“ Byť máme
kolikrát velké starosti, nad vodou nás vždycky 
udrží alespoň malé radosti. Buďme zdrávi a ne-
nechme se otrávit!

Váš starosta Tomáš Chmela

03 10 02Poskytnuté granty města 
na letošní rok

Sčítání lidu, 
domů a bytů 2021

Čtvrtstoletí současné podoby 
Horního náměstí

Malíř Valašska oslaví půlkulaté jubileum

nou životosprávu a fyzickou kondici udržuje čas-
tými vycházkami.

Do  dalších let přejeme panu Jeřábkovi pře-
devším zdraví, dobrou náladu i spoustu energie,
aby se mohl věnovat všem svým zájmům.

Redakce SZ
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V minulých číslech Slavičínského zpravoda-
je jsme se věnovali záměru města umožnit vý-
stavbu bytového domu. Jelikož se patnáct let 
ve Slavičíně žádný nový bytový dům nepodařilo
vybudovat, jedná se o téma, které občany zají-
má a podněcuje mnoho diskusí. Z reakcí, které
byly vedení města doručeny, jsme vybrali něko-
lik nejčastějších bodů.

Obava č. 1: V ulicích Středová, K Nábřeží a L. 
Výducha se zhorší situace s parkováním.

Absence parkovacích stání je důsledkem ně-
kolika faktorů. Jednak se od 90. let, kdy výstav-
ba budov v  této lokalitě započala, podstatně 
zvýšil stupeň automobilizace, dále zde nebylo 
řešeno parkování vozidel mimo uliční prostor.
Vzhledem k hustotě zástavby tak došlo k za-
plnění veřejného prostoru automobily. Stávají-
cí norma požaduje, aby na 1 byt do 100 m2 plo-
chy bylo vybudováno pouze 1 parkovací stá-
ní. V podmínkách města pro výstavbu bytové-
ho domu bylo stanoveno, že na každý byt musí 
být vybudováno nejméně 1,25 parkovacích stá-
ní, z toho min. 1 v podzemí budovy. Kritéria jsou 
tedy přísnější, než je požadavek normy (jedná
o ČSN 736110 – Projektování místních komu-
nikací). Stávající parkoviště není ani nyní kapa-
citně vytěžováno na  maximum. Využíváno je 
spíše uživateli vedlejší budovy s lékařskými or-
dinacemi. S  výstavbou parkovacích stání nad
rámec tohoto projektu se přesto počítá jihový-
chodně a severně od plánované stavby.

Obava č. 2: Nepříjemně se zahustí zástavba 
města, která by měla být volná a vzdušná.

Město nelze plánovat tak, že se pouze bourá, 
rozvolňuje a řídne. Všichni obdivujeme Benátky, 
Český Krumlov, pražské Vinohrady – tedy velmi 
hustě zastavěná území, ve kterých také žijí lidé. 
Především v případě Vinohrad a jiných příkladů
blokové zástavby konce 19. století se nejedná 
o historické kulisy opečovávané za účelem zis-
ku z cestovního ruchu. Je to možná příklad ex-
trémní, ale město ke svému fungování dokon-
ce jistou hustotu potřebuje, aby mohlo efektiv-
ně fungovat. Investice do každého metru chod-
níku, cesty, potrubí, kabelu atd. stojí nemalé pe-
níze, stejně tak jejich údržba. Zvětšují se vzdá-
lenosti ve městě a nutnost užívání automobilů 
v rámci dopravy po městě stoupá.

Obava č. 3: Bytový dům by neměl vznikat 
na  jediném zeleném místě ve  středu města. 
Z místa v okolí hřiště se ztratí soukromí a klid.

Parcelu na  ulici L. Výducha, která je před-
mětem prodeje za účelem výstavby bytového 
domu, lze vnímat jako nahodilou proluku v za-
stavěném území, na kterou navazuje kompakt-
ní zástavba. V současné době se na podstatné 
části parcely nachází parkoviště. Už v podmín-
kách záměru prodeje bylo deklarováno, že ve-
řejný prostor minimálně v  rozsahu plochy an-
tukového hřiště bude zachován. Toto komor-
ní veřejné prostranství nemizí. Mizí část parko-
viště a terénní zatravněný zlom mezi parkoviš-
těm a antukovým hřištěm. Do  jaké míry bude 
pozemek dále zastavěn směrem ke hřišti, bude 
předmětem předložených návrhů.

K diskusi o bytovém domě „Nový střed“
Obava č. 4: Město by mělo hledat plochy pro 

novou výstavbu jinde, například na sídlišti Vlá-
ra (navrženy byly parcely, na kterých se nachá-
zí zahrada 1. stupně ZŠ Vlára a zelená plocha
mezi rodinnými domy na ulici K Hájenkám a K.
Vystrčila).

Zástavba školní zahrady není myslitelná. Ne-
jedná se o dočasně, nebo nahodile uvolněnou
parcelu. Vnitroblok mezi ulicí K Hájenkám a K.
Vystrčila (za bytovými domy č.p. 391–393) je
dle územního plánu plocha zeleně. Z tohoto dů-
vodu zde ani stavět nelze. Změnu funkčního vy-
užití této plochy ani nedoporučujeme. Sídliště
Vlára je urbanisticky dokončeným celkem, kte-
rý vznikal v 50. a na poč. 60. let. Ulice jsou ob-
klopeny bytovými domy, nejsou zde nahodile
a dočasně uvolněné proluky jako v případě uli-
ce L. Výducha. Čas ověřil, že sídliště je urbanis-
ticky velmi dobře navrženo. Bytové domy jsou
adekvátně vysoké. Vzdálenosti mezi jednotlivý-
mi domy poskytují na dnešní poměry relativně
vysokou míru soukromí. Takto prozíravý urba-
nistický koncept umožnil v počátcích 21. sto-
letí relativně snadné doplnění chybějících par-
kovacích ploch, aniž by jimi byl veřejný prostor
úplně zahlcen. O  zástavbě veřejně užívaných
ploch v této lokalitě neuvažujeme.

Není jednoduché ve městě najít vhodné mís-
to pro výstavbu bytového domu. Obdobně by-
chom mohli uvažovat např. nad zástavbou par-
číku nad městskou knihovnou nebo volných
prostranství v okolí Sokolovny. Zde se zástav-
bou rovněž nepočítáme. Dále je třeba konfron-
tovat úvahy i s polohou inženýrských sítí – vět-
šina z nich je pod zemí, a tak si ani neuvědomí-
me, kolik jich všude kolem je. Mnohdy jejich ne-

šťastné umístění zásadně komplikuje jakékoliv
budoucí využití i na první pohled vhodných po-
zemků. Závěrem dodávám, že pozemek na uli-
ci Ladislava Výducha je z urbanistického hle-
diska k zástavbě vhodný. Důležité je vyhodno-
tit rozsah, kapacitu a účel této zástavby. Záměr 
na prodej pozemku byl proto vyhlášen s přís-
nými kritérii – především výškového omezení 
na 1 podzemní, 2 nadzemní a 1 podkrovní pod-
laží. Podlažnost dále snižovat nelze, protože
by stavba nebyla ekonomicky myslitelná – již
samotné zadání vyloučilo záměry developer-
ských dravců. Další prostorová omezení už by
vedla k neproveditelnosti (po rozpočítání nákla-
dů stavby by byty nebyly kvůli ceně výstavby 
prodejné). Aktuální absence zástavby není ani
výchozím, ani konečným stavem a nemůžete
počítat s tím, že to tak zůstane navždy.

Navrhování budov a plánování rozvoje měs-
ta je komplikovanou inženýrskou činností, která
je ovlivněna mnoha zájmy uživatelů území. Zá-
kladní dohodou uživatelů území je územní plán.
A  územní plánování je oborem, který neustá-
le řeší konfl ikt zájmů soukromých a veřejných.
Soukromé zájmy nesmí být opomíjeny (i proto 
je stavba omezena mnoha podmínkami), zá-
roveň ale nemohou být upřednostňovány před
zájmy veřejnými, které nejsou vždy jednoduše 
defi novatelné. Úkolem je dospět k vyváženému 
řešení akceptovatelnému všemi tak, aby neby-
la nikomu způsobena újma. Kritéria pro výstav-
bu bytového domu byla od počátku nastavena
tak, aby brala ohled i na stávající uživatele úze-
mí. Bez ohledu na to, jaký z doručených zámě-
rů bude vybrán a dále rozvíjen, jsou již nyní po-
žadavky mnoha uživatelů zohledněny.

Ing. arch. Karel Humpola,
radní města a architekt

Dne 26. ledna ve 12 hodin skončila lhůta pro 
podání nabídek na  výstavbu bytového domu 
Nový střed. Ve zkratce město požadovalo na-
bídnout záměr na vybudování domu s  jedním 
podzemním a  dvěma nadzemními podlaží-
mi, se šikmou střechou ladící okolní zástavbě 
a s minimálním počtem dvanácti bytů. 

Přísný byl také požadavek na  vybudování 
nadstandardního počtu parkovacích míst. Ze 
tří uchazečů v termínu nejvyšší cenovou nabíd-

ku podala společnost AX invest, s.r.o., ze Sla-
vičína – konkrétně 3 050 Kč za m2 (bez DPH) 
s tím, že navrhuje vybudovat 18 bytů, 1 nebyto-
vý prostor a 24 parkovacích míst. 

V současnosti probíhají další jednání tak, aby
nabídku brzy mohlo posoudit zastupitelstvo
města. Cílem je, aby zde v horizontu následu-
jících dvou let vyrostly tolik poptávané byty pro
rodiny.

Tomáš Chmela, starosta

Výběr investora bytového domu Nový střed je v poločase
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V  roce 2020 přispěli na  provoz nemocnice 
dárci a sponzoři penězi a věcnými dary ve výši 
1 291 880 Kč. Město Slavičín poskytlo na pro-
voz nemocnice 400  000 Kč a  dar 20  000 Kč.
Ostatní obce a  města přispěly nemocni-
ci fi nanční částkou 186  000 Kč formou darů 
a 75 000 Kč formou dotace na provoz. Z těch-
to fi nančních prostředků nemocnice pořizovala
zdravotnický materiál a pomůcky potřebné jak 
pro pacienty, tak pro personál a provoz nemoc-
nice (antidekubitní matrace, náhradní televize 
na lůžkový pokoj, léčebný komplet pro rehabili-
taci, el. přístroj na rehabilitaci končetin, přístroj 
na výrobu kyslíku, tiskárny, monitory k počíta-
čům, úklidový vozík, anténní zesilovač pro TV 
signál, počítače).

Nemalé poděkování patří všem dobrovol-
nicím, které na  jaře šily a  darovaly nemocni-
ci roušky pro personál. Jejich rychlé pomoci 
v době nedostatku roušek si velice vážíme.

Z poskytnutých darů a dotací byly rovněž na-
kupovány zdravotnické materiály, ochranné po-
můcky (roušky, respirátory, rukavice, ochranné 
obleky, štíty apod.), jejichž spotřeba, a hlavně 
jejichž ceny zaznamenaly vysoký nárůst v době 
onemocnění covid-19.

Sponzorské dary od  fi rem tvoří částku 
ve výši 395 000 Kč. Nemocnice obdržela také 

Poděkování za sponzorské dary pro Městskou nemocnici Slavičín v roce 2020
Přehled dárců: Kč
Město Slavičín 420 000
Bohuslavice n. Vláří 10 000
Brumov-Bylnice 30 000
Drnovice  5 000
Haluzice 3 000
Hostětín 5 000
Jestřabí 15 000
Lipová   15 000
Loučka  10 000
Návojná 5 000
Nedašov 5 000
Nedašova Lhota 5 000
Petrůvka 10 000
Pitín  3 000
Poteč 5 000

Rokytnice  10 000
Rudimov  10 000
Slopné  10 000
Šanov  5 000
Štítná nad Vláří 20 000
Tichov  5 000
Valašské Klobouky 20 000
Vlachovice 40 000
Vysoké Pole 10 000
Újezd 5 000
Fyzické a právnické osoby:
Český svaz žen Slavičín 26 000
Kovos, spol. s r.o., Slavičín 10 000
Ing. Smolík Břetislav 5 000
Spolek Zvonek 30 000
Prabos Plus, a.s. 350 000

věcný dar od fi rmy HP Tronic Zlín (Datart), prač-
ku a sušičku do prádelny v hodnotě 30 980 Kč. 
Tento dar jsme obdrželi díky intervenci našeho 
pana starosty Mgr. Tomáše Chmely.

Svaz žen Slavičín daroval nemocnici ze své 
činnosti 26 000 Kč, za což ženám srdečně dě-
kujeme. Pacienti a  jejich příbuzní přispěli ne-
mocnici částkou 158 900 Kč.

Rok 2020 byl pro nemocnici velmi nepřízni-
vý. Pandemie covid-19 měla od  jara silný do-
pad na  hospodaření nemocnice. Nedostatek

pacientů, nemocný personál, zvýšení cen zdra-
votnických materiálů, následně také ošetřová-
ní pozitivních pacientů, s  tím spojená spotře-
ba speciálních pracovních oděvů, obleků, re-
spirátorů, desinfekcí, rukavic apod. Nemocnice 
si velmi váží každé pomoci, která se jí dostává 
od všech zmíněných sponzorů a dárců, kteří vý-
znamně přispívají na udržení provozu.

Za všechny dary a příspěvky srdečně děku-
jeme.

MUDr. Libor Palkovský, ředitel nemocnice

Počátek roku 2020 začal jako roky jiné. 
Po  každoročním svátečním omezení provo-
zu se podařilo rychle obnovit chod obou od-
dělení, takže již v průběhu ledna jsme se do-
stali na běžnou obložnost. Tento stav ještě tr-
val i v únoru. Tehdy již se v TV a tisku objevo-
valy zprávy o šíření koronaviru z Číny do Itálie, 
ale stále jsme doufali, že stejně jako jiné virózy 
typu prasečí a ptačí chřipky nebo nemoci šíle-
ných krav, to bude jen něco, o čem se dočteme 
a co se k nám nedostane.

V březnu ale již začala 1. vlna covid-19, kte-
rá pro naši nemocnici znamenala propad hos-
pitalizací, který byl dán jednak tím, že pacienti 
z terénu přestali do nemocnice nastupovat pro 
obavy z infekce, a dále došlo k poklesu překla-
dů z KNTB, kde měli rovněž pokles přijímaných 
pacientů, takže neměli potřebu je překládat.

Při první vlně covidu-19 jsme ale neměli ješ-
tě žádné pozitivní pacienty. Poté, co se situace 
v květnu, a hlavně v létě zklidnila, jsme si mys-
leli, že již máme covid za sebou, ale na podzim 
jsme postupně zjistili, že se to dotkne i přímo 
našich pacientů. Že situace začíná být oprav-
du vážná jsme začali chápat poté, kdy v  říjnu 
proběhla ve Zlíně schůzka hygieniků z Krajské 
hygienické stanice, zástupců Krajské nemoc-
nice Tomáše Bati, představitelů kraje a zástup-
ců malých nemocnic ve Zlínském kraji, na níž
jsme byli požádáni, abychom ulehčili krajským 
nemocnicím tím, že budeme přijímat necovido-
vé pacienty k doléčení a v krajních případech
i pacienty pozitivní.

Proti jaru se situace již změnila v tom, že se 
také u nás objevili covid-19 pozitivní pacienti. 

Systém byl zprvu nastaven tak, že se měli pře-
kládat do Uherského Hradiště, ale tam byly ka-
pacity brzy vyčerpány. Přeložili jsme jen jedno-
ho pacienta, pak se nám ještě podařilo přeložit 
jednoho pacienta do krajské nemocnice ve Zlí-
ně, ale dále to již také nebylo možno, proto 
jsme pacienty covid-19 pozitivní, kteří nevyža-
dovali intenzívní péči, léčili u nás. Za podzim to 
bylo celkem 20 pacientů. Důsledkem toho bylo, 
že oddělení II bylo vyčleněno pro tyto pacienty 
a pro pacienty v karanténě. Personál ošetřující 
pozitivní pacienty byl nucen provádět ošetřová-
ní v kompletním ochranném oblečení v overa-
lech s  respirátory, štíty, krytím hlavy. Tato čin-
nost byla velmi namáhavá zejména pro sest-
ry a ošetřovatelky, které v tomto musely vyko-
návat fyzicky náročnou práci. Když jsme vidě-
li, jak nemoc probíhala u našich pacientů v po-
kročilém věku s mnoha nemocemi, pochopili 
jsme všichni, jaké nebezpečí covid-19 předsta-
vuje. Projevilo se to i ve statistice zemřelých pa-
cientů, kterých bylo v roce 2020 o 17 více než 
v roce 2019.

Infekce postihla i naše zaměstnance, byli ne-
mocné sestry, lékaři, ošetřovatelé, pomocný 
personál. Kromě nemocných zůstávali doma
ještě i  zaměstnanci v  karanténě, takže v  dů-
sledku toho narůstaly přesčasy zbývajícím za-
městnancům.

V letošním roce se situace zklidnila, za leden 
a únor do dnešní doby jsme pozitivní pacienty 
neměli. Uvítali jsme možnost očkování našich 
chronických pacientů, které proběhlo v nemoc-
nici 9. 2. 2021 první dávkou vakcíny. Byli očko-

váni jak rizikoví pacienti, tak ti zdravotničtí pra-
covníci, kteří měli o vakcinaci zájem. Za 4 týdny
bude aplikována druhá dávka a doufám, že oč-
kované ochrání. Věřím, že pokud by se většina
populace nechala proočkovat, došlo by k posí-
lení kolektivní imunity a měli bychom šanci ko-
ronavirus porazit. To však není úkol pro jed-
notlivce, ale pro všechny, protože jak víme, jen
v jednotě je síla.

Závěrem bych rád vyslovil své poděková-
ní všem zaměstnancům Městské nemocni-
ce Slavičín, kteří v  této nelehké době pomoh-
li chod nemocnice udržet, a také děkuji všem,
kteří si na nás vzpomněli a podpořili nás daro-
váním ušitých roušek nebo drobného občerst-
vení, a také těm, kteří nám v ambulancích nebo
i po telefonu poděkovali a ocenili naši práci.

MUDr. Libor Palkovský, 
primář oddělení následné péče,

ředitel Městské nemocnice Slavičín

Slavičínská nemocnice v podmínkách pandemie COVID-19

Testování covid-19
Sokolovna Slavičín 
nutné se objednat předem
na www.ifcor.cz nebo tel. č. 731 618 311
Antigenní test (zdarma) - 
každý čtvrtek 13 – 15 hodin
PCR test – každé úterý 13 – 15 hodin
S žádankou od  lékaře zdarma, samoplátci 
1 350 Kč (certifi kát na vyžádání zdarma)
Výsledek PCR testu do 48 hodin po odběru
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Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. XVI/1/2021 ze dne 03. 02. 2021 schválilo poskytnutí programových dotací 
na rok 2021 v celkové výši 800 000 Kč.

Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2021

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2021

Název žadatele Název projektu (účel) Kč
Moravský rybářský
svaz, z.s. pobočný 
spolek Slavičín

Dětské rybářské závody na rybníku Slavík 7 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Slavičín

Slavičínský PLAMÍNEK - soutěž v požárním sportu 
pro mladé hasiče 10 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Nevšová

VII. ročník ,,Miškářského poháru“ v požárním sportu 
mládeže, mužů a žen a V. ročník „Noční soutěže
JLNS“

20 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Nevšová

Podpora družstev mužů v požárním sportu 21 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže
hasičského sportu v obci Nevšová 21 000

Kuželkářský klub 
Slavičín, z.s.

Zajištění provozu sportovního zařízení - kuželny v
zámeckém parku ve Slavičíně 45 000

Spolek Zvonek Tenis pro děti 2021 - trénování tenisu s
certifi kovaným trenérem 35 000

Přátelé z lásky, z.s. Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou 
osobou 18 000

War Sports Team
Slavičín z.s.

Celoroční činnost WST - Kyokushin karate - nákup
sportovního vybavení 36 000

Florbal Snipers Slavičín, 
z.s.

Činnost fl orbalového družstva mužů, starších žáků, 
mladších žáků, žákyň organizovaných spolkem
Florbal Snipers Slavičín, z.s. v roce 2021, jejich 
účast v pořádaných soutěžích, turnajích

60 000

Florbal Snipers Slavičín, 
z.s.

Přátelský turnaj ve fl orbale s přeshraničním ŠK 
Victory Dubnica nad Váhom pořádaný pro žákovské
kategorie

10 000

Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s. 

Rehabilitační cvičení pro seniory - zlepšení 
fyzického a psychického zdraví seniorů 8 000

Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s. 

Cvičení pro těhotné a po porodu - pohybová aktivita 
pro nastávající a čerstvé maminky 5 000

Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s. 

Pohybové hrátky s kojenci a batolátky - pohybová 
aktivita kojenců a batolat 5 000

Orel Jednota Slavičín Celoroční činnost badmintonu 10 000

Ing. Milan Ptáček „Legendy Slavičínského fotbalu“ - zajištění 
nesoutěžní sportovní a tělovýchovné činnosti 7 000

Jiří Havlín Turnaj ve stolním tenisu v Hrádku - přátelské 
sportovní setkání občanů 3 000

Jiří Havlín Sportovní den - turnaj v nohejbale v Hrádku 4 000
Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí předškolního věku 5 000

Prokop Šuráň
Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část 2021 
- ligová utkání amatérských fotbalových týmů ze
Slavičína a okolí v sálové kopané

9 000

Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj v Divnicích 3 000

Barbora Malaníková 5. ročník Slavičínský miomoveRUN 2021 - běžecký
závod 15 000

Štěpán Satin Amatérská tenisová liga Slavičín - tenisový turnaj
pro amatérské tenisty 3 000

Tomáš Faldík
Po Divnických vrchoch - orientační běh po 
Divnických vrchoch se soutěžními úkoly, soutěžní 
odpoledne pro děti

5 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 365 000

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2021
Název žadatele Název projektu (účel)  Kč
SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Divnice

Dětský den + kácení máje 5 000

Junák - český skaut,
středisko A.B. Svojsíka
Slavičín, z.s.

Drakiáda 2021 - tradiční pouštění draků - akce pro 
děti a rodiče 1 500

Junák - český skaut,
středisko A.B. Svojsíka
Slavičín, z.s.

Stezka odvahy 2021 - aktivita pro malé a větší děti,
které mají pro strach uděláno 2 000

Junák - český skaut,
středisko A.B. Svojsíka
Slavičín, z.s.

Betlémské světlo - donesení Světla do kostela a
dále do kapliček pro širokou veřejnost 1 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Slavičín

Dětský karneval - 2. ročník 7 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů
Nevšová

Oslavy 120 let od založení SDH Nevšová 10 000

Spolek Diaklub Slavičín Celoroční činnost DIAKLUBU - kulturní a sportovní 
akce seniorů 8 000

Spolek Zvonek Divadlo pro děti 2021 - divadelní představení pro
děti 18 000

Spolek Zvonek Dětský den při Karpaty festu 2021 25 000

Přátelé z lásky, z.s. Poznávací a vzdělávací den - návštěva zámku ve
Slavkově u Brna 3 300

Orel jednota Slavičín Mikulášské odpoledne 3 700

Charita Slavičín
Canisterapie - pes terapeutem - terapie klientů 
Charity za pomocí speciálně vycvičeného 
terapeutického psa

3 500

Charita Slavičín
Zahradní slavnost - prezentace charitních
služeb, setkání pracovníků s širokou veřejností,
volnočasové aktivity pro děti

10 000

SemTamFór z.s. Valašské křoví 2021 - divadelní přehlídka ve 
Slavičíně 35 000

SemTamFór z.s. Celoroční činnost 2021 21 000
Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, z.s. Jednorázové akce pro rodiny s dětmi 12 000

Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, z.s.

První ročník komiksové soutěže CS.KOMIKS 
JUNIOR pro žáky ZŠ 8 000

Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, z.s. Výstava fotografi í dětí z fotokroužku 5 000

Klub přátel historie
Slavičínska

Jubilejní výstava k výročí 880 let Mladotic - 
uspořádání jubilejní výstavy u příležitosti nejstarší 
písemné zmínky o Slavičínsku z roku 1141, příprava 
výstavy, vernisáže výstavy, restaurování

10 000

Klub přátel historie
Slavičínska

Celoroční výzkumná a popularizační činnost pro
rozvoj Slavičínska v roce 2021 16 000

Pěvecký sbor
CANTARE, z.s.

Veřejná koncertní činnost Pevěckého sboru Cantare: 
a) výroční koncert, b) vánoční koncert 27 000

Sdružení rodičů ZŠ
Slavičín - Vlára Létající dravci kolem nás - letová ukázka dravců 4 000

Sdružení rodičů ZŠ
Slavičín - Vlára

Dětský den a pouť ke Dni dětí - jarmark pro děti I. 
stupně 4 000

Sdružení rodičů ZŠ
Slavičín - Vlára

Svatomartinský průvod - tradiční průvod Sv. Martina 
na koni 6 000

Základní umělecká 
škola Slavičín Vánoční koncert ZUŠ Slavičín 2021 5 000

Základní umělecká 
škola Slavičín Benefi ční koncert ZUŠ v Sokolovně 5 000

Mgr. Aleš Ptáček Cimbálová muzika Slavičan - celoroční činnost 2021 36 000

Mgr. Šárka Končická Slavičínské cérky - folklórní pěvecké seskupení žen - 
celoroční činnost 2021 10 000

Marie Dvořáková Klub důchodců Slavičín - celoroční činnost 2021 3 000
Jiří Havlín Hodová zábava v Hrádku - přátelské setkání občanů 3 000

Jiří Havlín Vykrajování dýní - Halloween výzdoba v Hrádku 
vytvořená dětmi ZŠ Hrádek

y j ý 1 000

Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku - tradiční 
předvánoční společenská akce 3 000

Michaela Gubischová X. ročník Divnické heligonky - setkání heligonkářů z
Čech a Slovenska 24 000

Jakub Zvoníček Dětský den 3 000
Štěpán Satin Turnaj v petanque (Divnice) 2 000

Štěpán Satin Rozsvicování vánočního stromu v Divnicích - 
tradiční předvánoční společenská akce 3 000

Anna Zvonková Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová v roce
2021 3 000

Věra Andersová
Společné setkání seniorů a dětí - Nevšová 1. Oslava 
dne matek, 2. Oslava dětského dne se soutěžemi
pro děti, 3. Akce na začátek školního roku pro děti

5 000

Oldřich Mlčák Soutěžní utkání družstev v petanque - Kluby seniorů
+ dětí z MŠ Nevšová 2 000

Miroslava Ševčíková Karneval pro děti v Nevšové 2 000

Miroslava Ševčíková Stezka odvahy (Nevšová) - zábavná stezka pro 
odvážné děti setmělým terénem 1 000

Lenka Kovářová
Rozsvicování vánočního stromu v Nevšové 
+ mikulášská nadílka - tradiční předvánoční 
společenská akce

3 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 360 000
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PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2021

Název žadatele Název projektu (účel) Kč

Základní umělecká
škola Slavičín

ZUŠ v parku - 11. ročník, neformální hudební 
i výtvarné setkání učitelů, žáků, rodičů i širší 
veřejnosti na závěr školního roku 

5 000

Gymnázium Jana 
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Vánoční laťka 2021 - závody ve skoku vysokém 
žáků ZŠ, SOU, SŠ a gymnázií

y 1 000

Gymnázium Jana 
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

23. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína 
a okolí 1 000

Gymnázium Jana 
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Pěvecký sbor GJP Slavičín 3 000

Gymnázium Jana 
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pivečky 
Slavičín 2 500

Gymnázium Jana 
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami 5 000

Základní škola Slavičín,
Hrádek na Vlárské
dráze

Pracovní dílny, šití 2 500

Základní škola Slavičín,
Hrádek na Vlárské
dráze

Pracovní dílny, pečení 2 500

Základní škola Slavičín,
Hrádek na Vlárské 
dráze

Pohádková družina 2 500

Celkem na dotační titul poskytnuto: 25 000

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2021

Název žadatele Název projektu (účel) Kč

Moravský rybářský 
svaz, z.s. pobočný 
spolek Slavičín

Uchování původních druhů živočichů v CHKO BK
- chovné potoky MRS, z.s., p.s. Slavičín, odchov 
pstruha potočního v regionu Slavičín

7 000

Český svaz včelařů,
z.s., základní 
organizace Slavičín

Zvýšení genetické úrovně chovaných včelstev v 
regionu Slavičín 11 000

Myslivecký spolek
Jamné Slavičín z.s.

Péče o volně žijící zvěř - budování umělých 
napajedel pro volně žijící zvěř - eliminace
nedostatku vody v suchých obdobích; záchrana
srnčat

10 000

Myslivecký spolek
Jamné Slavičín z.s. Údržba mysliveckých políček pro volně žijící zvěř 5 000

Myslivecký spolek
Hrádek

Zadržování vody v krajině, ochrana vodních
živočichů, rekultivace krajiny v okolí mokřadu,
vytváření přírodního napájecího zdroje pro zvěř

6 000

Myslivecký spolek
Nevšová

Péče o volně žijící zvěř - přikrmování zvěře v době 
strádání 7 000

Orel jednota Slavičín Osazení záhonu před Orlovnou ve Slavičíně 4 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 50 000

Nejenom termín podání žádostí a  termín 
schvalování grantů, ale i  aktualizované pod-
mínky žádostí či celý systém rozdělování pe-
něz jsou novinky, které aplikovala radnice v le-
tošním roce v systému grantové politiky v ob-
lasti sportu i kultury. Koronavirová krize téměř 
zrušila kulturní a sportovní život v našem měs-
tě. 

Přesto byly vyhlášeny dotační programy 
s nadějí, že rok 2021 bude opět naladěn plnými
sály, hledišti a sportovišti provázejícími zave-
dené i nové kulturní a sportovní akce. 

Rada města Slavičín má zřízeny dvě komi-
se – sportovní a kulturní, které jsou poradním
sborem. Rada města přihlížela při rozdělová-
ní fi nančních prostředků k  jejich doporučení.
Velkou změnou je vyčlenění Sportovních klubů
Slavičín z grantů města.

Nově se této velké organizaci přidělí jedi-
ná částka, která po  několika vyjednáváních 
se zástupci výboru SK byla stanovena ve výši
430 000 Kč.

Jak budou rozděleny peníze v rámci jednot-
livých oddílů a klubů je zcela na výboru a val-
né hromadě SK Slavičín, která spravuje fi nan-
ce a majetek tohoto spolku. Město si smlou-
vou pojistilo fi nancování mládežnických klu-
bů, kdy jednotliví trenéři budou povinni potvr-
dit přijetí fi nanční částky, která byla se zástup-
ci předjednána.

Na tomto místě je potřeba vyvrátit informa-
ci, která se často mezi občany opakuje, a to že
město Slavičín by mělo být majitelem sportov-
ní haly. Tak to ale není a nikdy nebylo.

„Sportovní hala historicky patří Sportovním 
klubům Slavičín. SK fungují jako zapsaný spo-
lek, kde každý, kdo platí členský příspěvek je 
spolumajitelem a  má tedy právo se podílet 

na chodu a činnosti tohoto spolku. A to včet-
ně hospodaření, údržby i oprav budovy. Město 
Slavičín dlouhodobě spolek fi nančně podpo-
ruje, ale nemůže zasahovat do činnosti a roz-
hodování SK,“ upozornila místostarostka Mo-
nika Hubíková.

Také ostatní oblasti podpory – tedy kultu-
ra, mimoškolní aktivity dětí a mládeže a životní 
prostředí, prošly změnami.

Projekty škol a  DDM jsou nově zařazeny 
do rozpočtů těchto městských organizací na-
přímo. Ubyla tím podstatná část administrati-
vy. 

Ostatní podané žádosti byly pečlivě diskuto-
vány a hodnoceny komisemi. Následně je pro-
jednávala rada města. „Radní velmi oceňova-
li každý projekt, který obsahoval prvky něčeho 

nového, co Slavičín obohatí. Stejně tak se sna-
žili vyzdvihnout kvalitní a zavedené akce,“ po-
dotkl starosta města Tomáš Chmela.

Konečné rozhodnutí o grantech však nále-
ží městskému zastupitelstvu. To se setkalo
ve středu 3. února a navržené částky hlasová-
ním schválilo.

Město se i  do  budoucna bude snažit sys-
tém podpory malých projektů dále vylepšit.
Zkvalitní se systém elektronického podání 
a dále je potřeba inovovat i systém hodnoce-
ní projektů. 

Velmi těžký úkol je odhadnout přiměřenost
požadovaných prostředků. Proto je třeba vel-
mi ocenit všechny poctivé žadatele, kteří své
požadavky formulovali odpovědně a  realistic-
ky.  (šim)

Dne 10. února 2021 v 9.00 hod došlo k vy-
klizení bytu v  Nevšové. Důvodem vyklizení 
bylo neplacení nájemného a služeb spojených 
s bydlením. Poněvadž uživatel uvedeného bytu 
byt nevyklidil, bylo vyklizení bytu provedeno 
za účasti exekutora. Uvedený nájemce byl vy-
stěhován bez náhrady bytu a nábytek nacháze-
jící se v bytě byl převezen do skladu.

Proti dotyčnému je ještě vedeno řízení na vy-
máhání dlužné částky.

Opět apelujeme na všechny, kteří mají dlužné 
částky evidované u BTH Slavičín, nenechávej-
te záležitosti dojít tak daleko, kdy budete mu-
set platit za rozhodnutí soudu, a ještě Vás bude 
čekat exekuce, případně vystěhování. Snažte 
se věci řešit včas, kdy je ještě prostor pro je-
jich řešení.

Ing. Oldřich Kozáček, jednatel BTH Slavičín

Neplatíte nájemné? Může přijít exekutor

Zastupitelstvo schválilo grantové projekty na podporu 
sportu, kultury, mimoškolních aktivit i životního prostředí
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Hned počátkem března zahájí ve  Slavičíně 
svou činnost nová sociální služba zvaná chrá-
něné bydlení. O co jde?

V rámci procesu „Transformace pobytových 
sociálních služeb ve Zlínském kraji“ již takřka 
deset let pracujeme na tom, aby někteří klien-
ti Domovů pro osoby se zdravotním postižením 
(DZP) mohli opustit stávající služby a přechá-
zeli do  jiných služeb, které lépe refl ektují jejich 
schopnosti a potřeby. Znamená to, že nepotře-
bují tolik péče, neboť spoustu činností zvládají 
sami a u zbytku jim dopomáhá personál. Vhod-
nou službou pro ně je právě chráněné bydlení. 

Ve  městě Slavičín tato možnost dopo-
sud chyběla, a když se naskytla varianta vyu-
žití objektu soukromého vlastníka, vhodného 
pro naše klienty, představitelé města reagova-
li na možnost zřízení této služby velmi pozitiv-
ně a vstřícně. Navíc se v městě a okolí nachází 
několik možností návazných sociálních služeb, 
které by mohli naši klienti využívat. Rovněž ob-
jekt pro chráněné bydlení je umístěn v dostup-
nosti všech možných veřejných služeb, které 
klienti v rámci svých schopností můžou využí-
vat a navštěvovat (obchody, kavárny, lékař, kul-

Ve městě budou začínat nový život klienti chráněného bydlení
turní dům, MěÚ). 

Pro město Slavičín se 
díky vzniku této služby rý-
suje nově možnost zahá-
jení činnosti „Výrobního
družstva Helpsoul“, které
nabízí spolupráci místním
podnikatelům a podnikům
a zároveň zajistí možnost
zaměstnání zdravotně po-
stiženým nejen z  chráně-
ného bydlení, ale i ze Slavi-
čína a okolí (tato praxe již
funguje v Bystřici pod Ho-
stýnem, odkud přechází 
do Slavičína čtyři klienti).

Co se týče samotné 
služby, primárně je určena pro přechod klientů
z Domovů pro osoby se zdravotním postižením
do chráněného bydlení s cílem zkvalitnění jejich
života a možnosti dalšího rozvoje schopností 
a kompetencí. Jde o život v menší komunitě,
s větší mírou soukromí a možností výběru způ-
sobu prožití každého dne. Lidé, kteří do chrá-
něného bydlení přechází, jsou vesměs oso-
by s  lehkou mírou mentálního postižení a růz-
nou mírou podpory (někdo toho zvládne více
sám, jiný zase potřebuje více pomoci a podpo-
řit při některých činnostech). Jedná se o velmi
přátelské lidi, kteří vyhledávají společnost a cítí 
se v ní velice dobře. Jsou důvěřiví a společen-
ští, rozhodně se není třeba jich jakkoliv obá-
vat, spíše naopak. Za šest let, co klienti odchá-
zí do chráněného bydlení, se nevyskytnul žád-
ný zásadní problém. Běžnou praxí je, že po ur-
čitém období adaptace mají klienti vyřízen i tr-
valý pobyt v obci, což pochopitelně znamená
příspěvky pro město (na obyvatele, na opatrov-
nictví atd.).

Dům v ulici Školní u fotbalového hřiště, kte-
rý soukromý majitel přestavěl přesně podle po-
třeb takové služby, je organizaci Sociální služ-

by pronajímán na základě smlouvy o nájmu. Je
koncipován jako tři domácnosti a zázemí pro
personál. Ve sklepních prostorách se nachází 
zázemí pro personál (osm pracovníků střídají-
cích se ve směnách po celých 24 hodin, soci-
ální pracovnice a účetní na  částečné úvazky). 
Pracovníci v sociálních službách a sociální pra-
covnice přichází z Uherského Brodu společně
s klienty.

Nicméně v  rámci fungování služby jistě na-
jdou pracovní uplatnění i občané ze Slavičína.
Zbylá tři patra domu tvoří tři domácnosti (byto-
vé jednotky). V každém patře je kuchyňka, so-
ciální zázemí (WC, sprchový kout) a tři pokoje.
V prvních dvou domácnostech budou bydlet tři,
respektive čtyři klienti a v podkroví dva. Kapa-
cita služby je tedy devět klientů, z nichž pět při-
chází z Uherského Brodu (DZP Uherský Brod)
a čtyři z Chvalčova (DZP Javorník Chvalčov).

S  tímto způsobem postupného začleňová-
ní máme velmi dobré zkušenosti. Například
z DZP Uherský Brod odešlo za posledních pět
let 22 klientů do tohoto typu služby, kde se ab-
solutně bez problémů zadaptovali na  jiný způ-
sob života, který je již velmi podobný životu
běžné populace. Většina z nich dochází do ná-
vazných služeb (např. sociálně terapeutických
dílen), někteří dokonce pracují. Ve volném čase
chodí nakupovat, navštěvují kulturní a sportov-
ní akce ve městě, dle svých možností se zařa-
zují do běžného života nejen ve městě.

Naše organizace Sociální služby Uherské
Hradiště v současné době provozuje 12 chrá-
něných bydlení v  rámci oblasti bývalých okre-
sů Uherské Hradiště, Kroměříž a Zlín. Pevně vě-
říme, že se nová služba ve Slavičíně brzy „za-
bydlí“ a občané Slavičína přijmou nové občany
za své!

Mgr. Klára Novotná,
vedoucí CHB Uherský Brod,

Luhačovice a Slavičín
Ing. Martin Bříštěla, vedoucí DZP Uherský Brod

Od loňského jara se všichni potýkáme s celo-
světově rozšířenou nemocí covid-19, kkterá ne-
bývale zasáhla do našich životů. Na zzvládnutí 
celé situace v naší zemi se podílí i Policie ČR. 
Onemocnění v  celém Zlínském kraji naštěstí 
dosud nenabralo takového vývoje, že bby došlo 
k omezování volného pohybu osob při vstupu 
a při opuštění některých obcí, jak se jižž na ně-
kterých místech naší republiky stalo. Zddejší ob-
vodní oddělení policie dohlíží zejména nna dodr-
žování zákazů a omezení vyplývajícíchh z naří-
zení vydávaných vládou, ministerstvem zdra-
votnictví a krajskou hygienickou staniccí. Řeše-
ny byly především přestupky nenošení roušek 
na určených místech, porušování omezzení vol-
ného pohybu v noční době a požívání alkoho-
lických nápojů na veřejnosti. Pokud to situace 
dovolila, byla hříšníkovi na místě uloženna poku-
ta v příkazním řízení, a pokud ne, byl oznámen 
k projednání ke správnímu orgánu. Výše poku-še poku-

ty za přestupek proti krizovému zákonu může
na místě činit až 10 000 Kč a u správního orgá-
nu až 20 000 Kč.

V  souvislosti s  koronavirovými restrikcemi, 
které mj. znamenaly uzavření restauračních 
a  ubytovacích zařízení, nekonání kulturních, 
společenských a  sportovních akcí, omezení 
přeshraničního a nočního pohybu, dále v sou-
vislosti s  naším omezeným personálním sta-
vem, koronavirovými omezeními uvnitř policie,
změnou trestního zákoníku znamenající po-
sun hranice škody u trestného činu z 5 000 Kč
na 10 000 Kč a přirozeně i omezením fyzických
mezilidských kontaktů u mnoha z nás občanů 
na nezbytné minimum, jsme v  roce 2020 za-
znamenali významný pokles šetřených trest-
ných činů. Ve služebním obvodě policie Slavičín
bylo evidováno celkem 1066 událostí. Prověřo-
váno bylo 42 trestných činů, šetřeno 707 pře-
stupků a 317 dalších událostí a prověrek. Ob-
jasněno bylo 63,64 % trestných činů. Ve dvou 
případech jsme museli přistoupit k  vykázání případech jsme museli přistoupit k vykázání

né osoby ze společného obydlí. Z hledis-násil
ezpečnosti občanů lze stejně jako pokles ka be
žství spáchaných trestných činů pozitivně množ

notit i pokles výskytu řidičů pod vlivem al-hodn
olu a drog, na  čemž se v obou případech koho
epsaly tytéž důvody. V průběhu celého loň-pode
o roku byla šetřena pouze jedna dopravní ského

oda s účastí řidiče motorového vozidla, kte-neho
ouze“ přeparkoval vozidlo.rý „po
a  podzim bylo policií téměř po  šesti le-Na

ukončeno bezpečnostní opatření Výbuch tech 
eál bývalých muničních skladů se dostala  are
právy Vojenských lesů a  statků ČR. Víta-do  sp
zprávou se tak stalo ukončení uzávěr pro-nou z
silnice mezi Lipovou a Haluzicemi.vozu 

ohledem na stížnosti občanů na  tuningo-S o
pravovaná auta, jejichž řidiči se nechovají vě up
duplně ke svému okolí, jezdí nepřiměřeněohled
e nejen v obydlených územích obcí a jejichrychl
jsou nadměrně hlučná, což může souvi-auta 
nedovolenými úpravami motorů a výfuko-set s 

vého potrubí, upozorňuji, že v méně závažnýchvého

Policie ČR informuje
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případech hrozí těmto řidičům postih na místě 
pokutou do výše 2 000 Kč a v těch vážnějších, 
kdy je jimi řízené vozidlo technicky nezpůsobi-
lé k provozu na pozemních komunikacích tak 
závažným způsobem, že bezprostředně ohro-
žuje ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích, hrozí pokuta ve správním řízení 
ve výši 5 000 až 10 000 Kč včetně zákazu říze-
ní na 6 měsíců až 1 rok. Policista je dále opráv-
něn odeslat řidiče s vozidlem na stanici tech-

nické kontroly k posouzení technického stavu, 
případně zakázat další jízdu. Této problematice 
se budeme ve spolupráci s policisty dopravního 
inspektorátu účinně věnovat. Hlučnost vozidel 
se v brzké době také stane povinnou měřenou 
součástí pravidelných technických prohlídek.

Policie ČR jako zbrojený bezpečnostní sbor 
nadále hledá nové zájemce o službu ve svých 
řadách. Základními předpoklady jsou: občan-
ství ČR, bezúhonnost, věk minimálně 18  let, 

středoškolské vzdělání, fyzická, zdravotní 
a osobnostní způsobilost. Zájemci o službu se
mohou obracet na OOP Slavičín na  ul. Osvo-
bození čp. 309 osobně či písemně, telefonic-
ky na  č. 974 666 761 nebo elektronicky na e-
mail: zl.oop.slavicin.podatelna@pcr.cz. Kromě
jiných benefi tů nabízí Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje i náborový příspěvek 75 000 Kč.

S přáním bezpečných zítřků
npor. Mgr. Leoš Marek, vedoucí oddělení

V  současné době se zvýšilo používání růz-
ných termoobalů a  polystyrenových krabiček
či kelímků na transport jídla. Po použití lze tyto 
obaly vyhodit do nádob na tříděný plastový od-
pad, nesmí však být znečištěné – mastné a se 
zbytky jídla. Odpad ve „žlutých“ kontejnerech je 
různorodý a díky tomu, že existuje velké množ-
ství plastů, je nutné dál ho třídit. Toto dotřiďová-
ní je velmi náročné a znečištěné obaly s největ-
ší pravděpodobností skončí na skládce. 

Nový zákon o odpadech, který vešel v účin-

Kam s termoobaly a krabičkami od jídla?
nost od 1. 1. 2021, sice postupně navyšuje po-
platky za skládkování odpadu, ale zároveň za-
vádí pro obce tzv. třídící slevu k podpoře třídění. 
Sleva se pak vztahuje k množství odpadů ulo-
žených na skládce za  rok a obyvatele. Správ-
ným nakládáním s  odpady pomůžete ochra-
ně životního prostředí. Zároveň také umožníte 
městu Slavičín nezvyšovat neúměrné poplatky 
za svoz a likvidaci odpadu. Děkujeme.

Ing. Radka Hořáková, vedoucí odboru 
životního prostředí a správy majetku

Svoz tříděného odpadu 
Papír (modré pytle) 3. 3.
 Plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 16. 3.

Zasedání Zastupitelstva 
města Slavičín 
se uskuteční ve středu 10. března 2021 
v sále Sokolovny, 
začátek je v 16.30 h. 
Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat 
prostřednictvím YouTube – Stream město 
Slavičín (odkaz na relaci naleznete v den za-
sedání na webových stránkách města Slavi-
čín v Aktualitách).

Od začátku ledna jsme spustili aplikaci Mo-
bilní rozhlas, která slouží ke komunikaci mezi 
městem a jeho občany. Během měsíce se do ní 
přihlásilo více než 600 uživatelů, což nás velmi
těší. Vytvořila se tak možnost zprostředkování 
opravdu aktuálních informací.

Při registraci jste byli vyzváni, abyste vy-
plnili některé  osobní údaje. Těm, kteří vyplni-
li e-mail nebo si stáhli mobilní aplikaci, může-

me nyní zasílat pravidel-
né  každotýdenní  rozesíl-
ky  s aktuálními informa-
cemi z města i úřadu, po-
zvánkami na akce atp. Dě-
kujeme Vám za  to, že jste 
uvedli i svou adresu, může-
me Vám tak lépe zacílit in-
formace týkající se blízké-
ho okolí Vašeho bydliště.

Pokud  nevlastníte tzv. 
chytrý telefon, doporuču-

jeme Vám při registraci uvést mimo Vaše tele-
fonní číslo i email.  (Pokud jste již dříve uvedli 
jen telefon, je možné dojít na městské infocen-
trum, kde Vám jeho zaměstnankyně s doplně-
ním kontaktů pomůžou.)

Forma sms umožňuje zasílání pouze krát-
kých sdělení, bude tedy primárně využívána 
pro rozesílání krizových informací. Podrobnější 
zprávy doplněné o pozvánky a odkazy na web 

Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad
Vám přijdou do Vaší e-mailové schránky. Moc
nás těší, že s přibývajícími akcemi a aktivita-
mi budeme moci tuto službu ještě více dola-
ďovat k naší vzájemné spokojenosti. 

Mobilní rozhlas je součástí projektu Chyt-
rý Slavičín, v  jehož rámci se uskutečnilo do-
tazníkové šetření na sídlišti Malé Pole. Dotaz-
ník vyplnilo 176 domácnosti, v psané formě 
155, přes aplikaci Mobilní rozhlas to bylo 21 
respondentů.

Velmi si Vašeho zájmu ceníme. Už teď
víme, že Vás velmi trápí otázka parkování,
sportovního a rekreačního vyžití nejmladších 
i  starších osob, místo pro odpočinek, sys-
tém svozu odpadů včetně nových kontejnerů 
na kov či použité oleje. Všechny Vaše připo-
mínky evidujeme a budeme se snažit co nejví-
ce z nich také v blízké době zrealizovat. 

Alena Šuráňová,
manažerka projektu Chytrý Slavičín

Mobilní rozhlas je fi nancován z projektu Chytrý
Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad
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Školství je jednou z  priorit, ve  které musí-
me postupovat systematicky. Dokument, kte-
rý by měl udávat směr v našich školských za-
řízeních pro příští roky, je koncepce školství. Cí-
lem koncepce je na základě analýzy a zhodno-
cení vývoje vymezit možnosti a potenciál jeho 

Zastupitelstvo schválilo koncepci školství města Slavičín 2020–2025
dalšího rozvoje se zá-
měrem navrhnout kon-
krétní opatření a  defi -
novat způsob jejich za-
pracování.

Proto si město Slavi-
čín nechalo zpracovat
tento důležitý a  stra-
tegický dokument In-
stitutem veřejné sprá-
vy Ekonomicko-správ-
ní fakulty Masaryko-
vy univerzity. Na spolu-
práci se podíleli všich-
ni ředitelé a  ředitelky
škol a školských zaříze-

ních. V tomto dokumentu jsou popsány všech-
ny vzdělávací instituce na území našeho měs-
ta, jejich struktura, kapacita a fi nanční dopady
na rozpočet města. Pro každý stupeň vzdělává-
ní byly defi novány priority, cíle a opatření.

Jedním z  opatření, které současné vede-

ní města plánuje realizovat v  letošním roce, je 
sloučení mateřských škol pod jedno centrál-
ní ředitelství, které by mělo zajistit nepřeruše-
ný provoz během prázdnin a menší administra-
tivní zátěž pro rodiče a město. Dalším z důle-
žitých kroků je, v případě zájmu rodičů, otevře-
ní přípravné třídy na ZŠ Vlára. Počet dětí, kaž-
doročně žádajících odklad nástupu na základ-
ní školu, je poměrně vysoký, a právě zřízení pří-
pravné třídy by mohla být cesta, jak děti při-
pravit na přechod z období her v MŠ na obdo-
bí povinností, které začínají školní docházkou.
Pro mnohé děti by tato třída mohla být odrazo-
vým můstkem k úspěšnému studijnímu životu. 
O přípravné třídě se více dozvíte z článku ředi-
tele ZŠ Vlára PaedDr. Petra Navrátila, který se
rozhodl podpořit její otevření, protože má do-
statečné prostorové a personální kapacity. 

Děkuji všem, kteří svými podněty a připomín-
kami přispěli k fi nální verzi dokumentu, kterou 
schválilo Zastupitelstvo města dne 3. 2. 2021.

Monika Hubíková, místostarostka

Máte doma dítě, u kterého předpokládáte od-
klad školní docházky, nebo chcete svému před-
školákovi usnadnit přechod na základní školu? 
U nás nabízíme pro školní rok 2021/2022 pří-
pravnou třídu, kde můžeme vašim dětem s ná-
stupem do 1. třídy pomoci. Přípravná třída je 
mezistupeň mezi předškolním vzděláním a zá-
kladním vzděláním. Do přípravné třídy mohou 
být přijaty též děti bez odkladu školní docház-
ky. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve  třídě

Přípravná třída při ZŠ Slavičín-Vlára
(10–15 žáků), který umožňuje věnovat se dě-
tem podle jejich potřeb. Docházka dítěte do pří-
pravné třídy je bezplatná. Děti se neznámkují 
a  třída nemá pevný rozvrh. Součástí školního 
dopoledne jsou také vycházky a relaxační čin-
nosti. Děti mají možnost navštěvovat ranní i od-
polední družinu. Oběd i svačinka jsou připrave-
ny ve školní jídelně a rodiče je hradí stejně jako
v mateřské škole. Přípravný ročník se nezapo-
čítává do povinné školní docházky. Do této tří-
dy mohou být zařazovány i děti, které absolvují 
zápis v jiné škole. Po jejím absolvování mohou
nastoupit k povinné školní docházce na kterou-
koliv základní školu.

Cílem je vybavit děti odpovídajícími doved-
nostmi a  návyky, rozvíjeny budou řečové, so-
ciální a komunikační dovednosti, hrubá a  jem-
ná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, hu-
dební a výtvarný projev. Bližší informace najde-
te na webových stránkách školy www.zs.slavi-
cin.cz, v odkazu Rodiče – přípravná třída, nebo

v informačních letácích v mateřských školách. 
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel ZŠ Slavičín-Vlára

Literární a výtvarný úspěch
I  v  průběhu distanční výuky jde vždy dělat

něco navíc a rozvíjet svůj talent. Zkrátka, když 
se chce, podaří se spousta věcí, někdy dokon-
ce s velkým úspěchem.

Jako literární talent se projevila Lucie Hlavi-
cová, žákyně 9. A. Zúčastnila se literární sou-
těže s názvem Spěchej pomalu!, kterou každo-
ročně vyhlašuje SOŠ Luhačovice. Hodnotitele
prací, básníka Jiřího Žáčka a spisovatele Jana
Cimického, dílo naší žákyně velmi zaujalo, a tak
Lucie získala zvláštní ocenění poroty.

Druhou úspěšnou žákyní, tentokrát na  poli
výtvarném, je Elena Kantnerová ze třídy 7. A. 
Obsadila totiž 2. místo ve výtvarné soutěži Po-
žární ochrana očima dětí, kterou vyhlásilo Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Úspěchy obou děvčat nás velmi těší. Děkuje-
me, že šíří dobré jméno ZŠ Slavičín-Vlára.

Mgr. Iva Šmotková

Troufám si tvrdit, že se nemý-
lím, když uvedu, že téměř celá veřejnost vyhlí-
ží okamžik, kdy se našim žákům a studentům 
otevřou dveře všech stupňů škol a  distanční 
výuka se změní konečně na prezenční. I v této
době plné špatných zpráv mám pro Vás, rodi-
če našich žáků, přece jenom jednu dobrou. Bě-
hem přetrvávajícího složitého období se nám 
podařilo získat zelenou pro zřízení školního klu-
bu při ZŠ Malé Pole. A co je jeho náplní? Škol-
ní klub tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole 
a výchovou v  rodině. Hlavním posláním je za-
bezpečení zájmové činnosti a odpočinku v sou-
ladu s fi lozofi í školy. Konkrétně umožní dětem 
pobyt ve škole po skončení vyučování (a to až 

do  17.00 hodin); prostřednictvím zábavných
her a  rekreačních činností přispívá školní klub
k  odstranění únavy z  vyučování a  k  celkové-
mu  odreagování. V  současné době probíhají 
přípravy prostorů a dolaďují se detaily provozu
tohoto zařízení.

Provoz na naší škole je v době po vyučová-
ní zabezpečován dvěma odděleními školní dru-
žiny. Tu naplňujeme přednostně žáky 1. a  2.
ročníků, popřípadě 3. ročníkem. Rodičům star-
ších žáků jsme z kapacitních důvodů nemoh-
li v žádosti o umístění v družině vyhovět. Zří-
zením školního klubu se tato možnost nabízí 
i jim. Samozřejmě, že školní klub bude přístup-
ný po skončení provozu školní družiny i žákům

nižších ročníků. Děti by po ukončení vyučování 
mohly trávit čas právě ve školním klubu, který 
nabídne pestrou činnost, včetně možnosti na-
psat si např. domácí úkoly. To vše bude probí-
hat pod vedením a dohledem dvou vychovate-
lů, kteří jsou již nyní připraveni a těší se společ-
ně s námi na návrat dětí do školy. Doufám, že 
zřízení školního klubu při ZŠ Malé Pole se se-
tká u rodičů i jejich dětí s kladnou odezvou. Zá-
roveň bych chtěl touto cestou poděkovat měs-
tu Slavičín, jmenovitě starostovi našeho měs-
ta, za iniciativu, díky níž byl školní klub na naší 
škole zřízen.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

Školní klub na ZŠ Malé Pole
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Janu Červeňanovi děkujeme za reprezentaci gymnaziální fyziky
Honza. Fyzikální Amadeus. Někdy až s ne-

patřičným dětinským chováním a  osobitým 
humorem. Proti němu nebohý fyzikář coby zá-
vistivý Salieri.

Vzpomínám si na jednu z prvních konzulta-
cí k fyzikální olympiádě v Honzově prváku. Šlo 
o poměrně složitý a pracný příklad. Držel jsem
v ruce několik popsaných papírů se svým upo-
ceným řešením a  rozpačitě přemýšlel, jak to 
tomu studentovi začnu vysvětlovat. Než jsem 
však stihl nakročit k tabuli, předešel mě Hon-
za a rozehrál s popisovačem na tabuli svůj fy-
zikální koncert. „Já bych to řešil takhle…,“ za-
hlaholil a začal na tabuli z hlavy chvatně kres-
lit a  hbitě zapisovat rovnice, aniž by se díval 
do zadání nebo do svého připraveného řeše-
ní. – Fíha! V životě jsem nic takového neviděl. 
Prvák! U tabule. Proti němu opařený fyzikář se
spadlou bradou opírající se užasle o  lavici. To
není možné, pomyslel jsem si hned. Ten vy-
kutálený studentík se to musel naučit nazpa-
měť a natrénovat to doma. Musel mě podvést! 
A udělat ze mě blbce!

Nebyl to studentský žertík. Velmi záhy jsem 
Honzovi přestal v  řešení rovnic stačit a patr-
ně už někdy v Honzově druháku se o  to pře-
stal i snažit.

V prváku získal Honza v krajském kole fyzi-
kální olympiády 2. místo v kategorii D. Ve dru-

háku už v krajském kole svou věkovou katego-
rii C vyhrál a získal i 3. místo v kategorii A, kte-
rou jinak řeší studenti závěrečného ročníku. 
Počet bodů, které v  kategorii A  Honza zís-
kal, mu poprvé stačil na  postup do  celostát-
ního kola. Ve  třeťáku Honza v  krajském kole 
opět zvítězil ve své věkové kategorii B, v kate-
gorii A získal 4. místo s postupem do celostát-
ního kola, kde se stal jejím úspěšným řešite-
lem. Letos, ve čtvrťáku, byl Honza v kraji v ka-
tegorii A druhý. Své druhé místo nesl velmi těž-
ce. Věřím však, že mu opět bude stačit na po-
stup do celostátního kola, kde svou árii napl-
no rozbalí.

Honza se na škole dále aktivně účastnil ná-
sledujících vědomostních soutěží, z  nichž 
mnohé byly týmové pod  jeho vedením: Che-
mická olympiáda, Matematická olympiáda, As-
tronomická olympiáda, Logická olympiáda, Of-
fi ce Arena, Fyzikální náboj, Matematický náboj, 
Fyziklání, Chemiklání apod.

Paralelně s  maturitním ročníkem studuje 
Honza fyziku i na Přírodovědecké fakultě MU 
Brno v  rámci Centra celoživotního vzdělává-
ní. Mezi Honzovy koníčky patří hra na kytaru, 
zpěv a četba fantasy knih.

Přeji ti, Honzo (a nejen v celostátním kole Fy-
zikální olympiády), ať ti se daří!

Ivo Rohlena, vyučující fyziky

Vedení školy přeje Honzovi hodně úspěchů 
v dalším studiu na vysněné VŠ, štěstí a stálou 
radost, kterou mu přírodní vědy přinášejí, ze-
jména pak pevné zdraví. Děkujeme za úspěš-
nou reprezentaci školy po  celou dobu studia. 
Poděkování zcela jistě patří Mgr.  Ivu Rohleno-
vi, který se neúnavně snaží ve své práci fyziká-
ře motivovat studenty, o čemž svědčí i výsled-
ky našich žáků ve fyzikálních a astronomických 
soutěžích, a přejeme mu další takové talento-
vané a pracovité studenty. Jeho práce si oprav-
du vážíme!

Odevzdání přihlášek a on-line přípravné kurzy
Termín odevzdání přihlášek ke  studiu 

do  všech oborů je do  1. 3. 2021 na  adresu
školy Gymnázium a SOŠ Slavičín, Školní 822, 
763  21 Slavičín. Přihlášku je možné ode-
vzdat do uvedeného data také osobně v kan-
celáři školy. Tiskopis a další informace k přijí-
macím zkouškám se nacházejí na  stránkách 
školy www. gjpsosslavicin.cz, v sekci pro ucha-
zeče.

Stále je možné se přihlásit do on-line příprav-
ných kurzů k Jednotné přijímací zkoušce, kte-
ré probíhají každou středu zvlášť pro uchaze-
če 9. a 5. ročníků.

Pro bližší informace nebo získání přístupo-
vých údajů prosíme zájemce, aby se přihlásili 

na  e-mail: lpavelkova@gjpsosslavicin.cz nebo 
na telefon 739 641 829.
 Úspěchy v soutěžích 

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci 
se některým žákům podařilo uspět v  různých 
soutěžích, které probíhají tentokrát distančně:
Dějepisná olympiáda

V  okresním kole DO  I. kategorie, které se 
uskutečnilo 19. 1. 2021, uspěla Amálie Smol-
ková z tercie, v II. kategorii zaznamenal úspěch 
Ondřej Kailer ze sexty. Oba žáci posupují 
ve svých kategoriích do krajského kola.
Astronomická olympiáda

Úspěšné řešitelky školního kola Astrono-
mické olympiády Bronislava Bencková, Vero-
nika Bělušová, Kristýna Bělušová a  Barbora

Šomková ve  svých kategoriích postoupily
do  krajského kola. Kristýna Bělušová zároveň
postoupila i do krajského kola elitní kategorie
AB.  
Úspěch v krajském kole Fyzikální olympiády 
kategorie A

Jan Červeňan, žák G-4, obsadil 2. mís-
to v krajském kole Fyzikální olympiády katego-
rie A.
Poděkování

Všem žáků blahopřejeme a  přejeme hod-
ně úspěchů v dalších kolech, rovněž děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a jejich učitelům
za  vedení i přípravu na soutěže v  této složité 
době bez možnosti osobního kontaktu.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Ze všech stran na  nás z  médií a  časopisů útočí koronavirus,
zákazy, příkazy, nervozita lidí, a  i v  tomto šíleném světě vyplave na po-
vrch hezká zpráva. Záměrně nepoužijeme slovo pozitivní, protože to
je v dnešní době spojováno s  testy na covid. V naší MŠ Malé Pole do-
šlo ke  změně. Místo paní učitelky Bc.  Lenky Vaculínové, která na-
stoupila na  mateřskou dovolenou, přišla do  našeho kolektivu Denisa
Balšanová.

Spousta lidí ze Slavičína a okolí ji již zaznamenala jako lektorku jógy.
Často pracovala nejen s malými dětmi, dospělými, ale i důchodci a lidmi
s různými omezeními. Je svým způsobem v tomto směru a regionálním
měřítku slavná. S jejími certifi káty a zkušenostmi se nebojíme nejen jógy,
ale i celkového zvýšení fyzické zdatnosti našich dětí. 

Covid je ochudil o pohyb, častým strašákem bývá nadváha, nemotor-
nost spousty z nich. Proto jsme potěšení, šťastní, že máme Denisu v naší 
školce (třída Lvíčků) a můžeme dát zelenou józe v naší školce s tím nej-
lepším osvědčením a přesvědčením. Tak ať se Vám, rodičům (i Tobě Deni
a nám všem), ve zdraví jóga daří.

MŠ Malé Pole 

Nová paní učitelka v MŠ Malé Pole
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Vzpomínáme

Dne 27. března 2021
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí 

naší milované maminky a babičky,
paní Marie LYSÉ

y

ze Slavičína. S úctou a láskou v srdci
na ni vzpomínají syn Stanislav 

a dcera Marie s rodinou.

Dne 8. března 2021 
uplyne 10 let

od chvíle, kdy nás navždy opustila 
paní Marie ŠŤÁVOVÁ

y y py
. 

Dne 8. září 2021 vzpomeneme 
nedožité 95. narozeniny pana

Františka ŠŤÁVY a dne 25. října 2021
uplyne 8 let, co nás navždy opustil. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera 
Marie a syn Zdeněk s rodinami.

Dne 8. února 2021
jsme vzpomněli nedožitých 100 let 

naší maminky, babičky a prababičky, 
paní Blaženy ŠVAJDOVÉ

y yy y
 ze Šanova.
p y

Dne 3. srpna 2021 uplyne 
19 let od úmrtí pana 

Josefa ŠVAJDY ze Šanova. 
pp

S láskou a úctou vzpomínají 
čtyři děti s rodinami.

Dne 30. března 2021 by se dožil 
85. narozenin pan Jaroslav BARCUCH

z Nevšové. Dne 29. března 2021 
si připomeneme 4. výročí jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají manželka,
synové a dcera s rodinami.

Dne 22. března 2021 by se dožil 100 let
pan František SLOVÁK

y

z Bohuslavic nad Vláří. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou

vzpomínají děti s rodinami.

Dne 8. února 2021 jsme si připomně-
li 25. výročí úmrtí pana Vincence DĚDKA

p p
.

Za vzpomínku děkují synové s rodinami.

Dne 12. března 2021 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí paní Jany SURÉ

p
. S láskou

a úctou vzpomínají manžel, děti a vnučky.

Dne 16. března 2021 uplyne 15 let
od úmrtí pana Františka ANDERSE

z Nevšové. S láskou a úctou vzpomínají 
syn František s rodinou a syn Milan

s rodinou.

Dne 4. března 2021 by se dožila 90 let 
paní Miroslava FLOREŠOVÁ

y
. 

S láskou a úctou vzpomínají synové
Zdeněk, Lubomír a Josef s rodinami.

Dne 27. března 2021 uplyne 10 let
od úmrtí naší maminky, 

paní Františky GOTTFRIEDOVÉ
y

z Petrůvky. S láskou a úctou vzpomínají 
děti s rodinami.

Dne 11. března 2021
si připomeneme nedožitých 85 let 

pana Oldřicha TRYBUSE
z Bohuslavic nad Vláří. S láskou 
stále vzpomínají dcera Miloslava 

s rodinou a bratr Ladislav s rodinou.

Společenská kronika
NAROZENÍ – LEDEN
Radek Plášek a  Lucie Řeháková – dcera 
Nina
Vítězslav a Lucie Vejrostovi – syn Jáchym
Ondřej a Šárka Pinďákovi – dcera Eliška
ÚMRTÍ
 1. 1. 2021  Jaroslava Raková, 
   87 let, Slavičín
 2. 1. 2021  Ladislav Saloky, 
   87 let, Rokytnice
 3. 1. 2021  Libuše Florešová, 
   80 let, Slavičín
 7. 1. 2021  Jiřina Macková, 96 let,
   Slavičín
 7. 1. 2021  Tamarka Staňková, 8 měsíců,
    Slavičín
 8. 1. 2021  Marie Pešková, 91 let, 
   Nevšová
 8. 1. 2021  Jarmila Pukýšová, 77 let,
   Slavičín
 12. 1. 2021  Zdeněk Pazourek, 88 let, 
   Slavičín
 12. 1. 2021  Josef Daněk, 65 let, Slavičín
 21. 1. 2021  Ladislav Vrána, 69 let, Hrádek
 23. 1. 2021  Lubomír Kovářík, 65 let,
   Petrůvka
 28. 1. 2021  Pavel Mudrák, 51 let, Slavičín

Blahopřání
Dne 28. března 2021 oslaví 

pp
životní jubileum 80 let

paní Františka ZIMÁČKOVÁ
j

z Rokytnice. Do dalších let jí hodně
zdraví a spokojenosti přejí manžel
Jaroslav, děti a vnuci s rodinami.

Dne 21. března 2021 
vzpomeneme 15. výročí úmrtí 

paní Ludmily DIATELOVÉ
p ý

 z Nevšové. 
S úctou a láskou vzpomínají 

dcera a syn s rodinami.

Dne 25. února 2021 
uplynulo 10 let od úmrtí pana 

Stanislava GABRHELA z Petrůvky. 
S láskou vzpomíná manželka,

synové a dcera s rodinou. 
Kdo jste ho znali,

vzpomeňte s námi.

Dne 5. března 2021 
si připomeneme 

20. smutné výročí úmrtí 
pana Františka KRAJÍČKA

ý

ze Šanova.
S láskou vzpomínají dcera 

Jaroslava a Marie s rodinami.
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Čtvrtstoletí současné podoby Horního náměstí Pamětníci největší slávy  místních průmyslo-
vých podniků mají prostor Horního náměstí spja-
tý s autobusovým nádražím. V té době byl ve Sla-
vičíně velký nedostatek bytů, a tak se připravova-
la výstavba nových bytů, což bylo dle tehdy plat-
ných předpisů možné pouze v  intravilánu města. 
Jako vhodné řešení se nabízel prostor stávající-
ho  zchátralého autobusového nádraží. Uskuteč-
nění tohoto záměru vyžadovalo sanaci několika
rodinných domků, s jejichž majiteli se podařilo do-
hodnout na odkupu, a tak mohla být v roce 1989
zahájena stavba integrovaných domů. V  původ-
ním projektu se počítalo se stavbou domů s tehdy
běžně užívanou rovnou střechou, s čímž ale teh-
dejší vedení města nesouhlasilo. Projekt byl tedy
přepracován do současné podoby a nové integro-
vané domy tak získaly sedlovou střechu. 

Tato výstavba však vyžadovala stavbu nového 
mostu přes Říku. Budování nového mostu s po-
třebnými příjezdovými komunikacemi trvalo pou-
hých 8 měsíců a nový most byl předán do užívá-
ní dne 7. srpna 1995.

Mezitím byl připraven návrh změny dopravní 
obslužnosti. Koncepci řešení navrhla Vysoká ško-
la dopravní v Žilině spolu s brněnským Dopravo-
projektem. Nově byly autobusové zastávky vybu-
dovány podél hlavní silnice od Hrádku až na ko-
nec Luhačovské ulice.

V  roce 1995 proběhla demolice autobusové 
čekárny s veřejnými záchodky, rozebrány dlažby
chodníků a kostek vozovky. Na těchto pracích se
podíleli i příslušníci vojenské posádky Kozlov. Pa-
mátník padlých byl přesunut na slavičínský hřbi-
tov, socha sv. Jana Nepomuckého byla umístěna 
nad schody u vstupní brány na hřbitov. Následo-
valy terenní úpravy povrchu náměstí, nové dláždě-
ní parkoviště i středových ploch náměstí a vydláž-
dění chodníků. Výsadbu zeleně provedla fi rma Za-
hradní architektura Zábojníkovi z Bystřice pod Ho-
stýnem. Konečnou tečkou za  rekonstrukcí bylo 
zprovoznění kašny.

Autorem návrhu architektonického řešení nové-
ho náměstí byl Ing. arch. Karel Bařinka z Brna, jenž 
je synem slavičínského rodáka Ing. arch. Miloše
Bařinky, který prováděl stavebně technický dozor.
Na zdárný průběh stavby dohlíželi i další Slaviča-
né – za fi rmu Stavosvit Ing. Radek Koncer a za fi r-
mu Renostav Miroslav Málek a dále současný ře-
ditel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

V  sobotu 22. června 1996 proběhlo slavnost-
ní otevření Horního náměstí v souvislosti s připo-
mínkou 740. výročí první písemné zmínky o Sla-
vičíně. Tehdy se této akce spolu s občany měs-
ta zúčastnilo i  mnoho čestných hostů, zástup-
ci z  okresního úřadu, starostové okolních obcí, 
zástupci slavičínských fi rem a  různých institu-
cí a také hosté ze spřátelené slovenské obce Uh-
rovec. Program na náměstí moderoval populární 
moderátor Petr Jančařík. Bohatý byl i doprovodný
program na Horním náměstí a v zámeckém par-
ku, tam se představily dětské soubory ze slavičín-
ských školek a škol či Posádková hudba Vyškov
a dechová hudba Veselanka.

Jitka Pfeiferová
(zdroj Kronika města 1995 a 1996)
Za laskavou pomoc při vzniku textu děkuji paní 

Aleně Hubíkové, starostce města v  letech 1990–
1998

OžOžOžiOžiživenvenenenní Hí Hí Hí Hí Hornornornornornorníhohíhohího ná nánánán měsměsměsěsměstíttí títí budbudbudbudb e me me me mmmmme íttítt t títtt na na nanana stastastastastt rosrosrosrost kt kt kiosiosiossssek,ek,ek,ek,ee  ktktktktkkterýerýerýerýerýýýý bybybyby by bybybby měmě mě měmě m l blll bl bl bbýtýt ýtýt týt jižjižjižjižjižjijižjiž to totot to to létlé o vvv prpr prprovozu. 
VícíVícVícVíc in inin inininforforforforrfo macmacmacmacmacací sí sí sí sí sííí í e de de dde de ozvozvozvooz íteíteíteítee v v v  v přípřípříípříř štíštíštíííštííš ítímmm č čmm čmm íslíslíslsí e ze ze prarapr vodovoddvodajeajeaj ..

p ýPohPohPohPohPohPohPohPohPohoPoPoohledledledledleddeddledededeedededle  na na na na nanananan nanna H Ho Ho Ho HoHoHoHoHoHoHo HoHoHoH rnírnírnírnírnírnírnírnírnrnínírnínííín  ná nánná náná ná ná náná náná náááměsměsměsměsměsměsměsměsěsměsměsměstí tí tí tí títítí íítí tí v sv sv sv sv sv sv ssv sv ssv svv součoučoučoučoučoučoučoučoučoučoučoučuču asnasnasnasnasnasnasnasnasnaasnasnasnasnasnnna ostostostostostostostostostostostostostostostostos i zi zi zi zi zi zi zzi zi zi zi zi zi zi zzi zdobdobdobdobdobdobdobdobdobdobdoddobobddodobdo í oí oí oí oí oí oí oí oí oíí oí oooí oopraprapraprapraprapraprapprapprapraprappraprapprravenvenvenvenvenvenenvenvenvenvenvenvenevene ý zý zý zý zý zý zzý zý zý zý zý zý zý zýý zýýý zámeámeámeámeámeámemeámeámeámeámeámeámeáámeámem k vk vkkk vk vk vk vk vk vkk vk vvv dá dá dá dá dá dá dá dá dádádáádádád lilililililililililili

HorHHorní ní námnámáámměstěstttstststí ní ní nní a sa saaa nímnímnímímnímnímnímínnn ku kuuuu z 6z 6z 6z 6z 6zz 0. 00.0.00 letletetetet..



Od  27. prosince 2020 platí zákaz činnos-
ti Domů dětí a  středisek volného času, a  to
do odvolání podobně jako školy.

Finanční prostředky, které jste zaplati-
li za  kroužky a  kurzy, máme uloženy na  na-
šem provozním účtu. Podle data, kdy zahájí-
me, a především ukončíme výuku, budeme ře-
šit vratky za neodučené lekce. Jsme také moc
rádi, že se nám podařilo rozjet pro vás někte-
ré kroužky v online formě. Věřím, že se Vám 
budeme moci prezenčně věnovat co nejdříve.

Domy dětí a mládeže (DDM) a střediska vol-
ného času (SVČ) po celé republice začaly ško-
lou povinným dětem nabízet zdarma možnost 
konzultace školního učiva. Prostřednictvím in-
dividuálních videolekcí v programu Klub ano-
nymních záškoláků (KAZ) si v nich mohou žáci
základních škol procvičit látku, se kterou mají 
při současné výuce na dálku potíže a ověřit si,
zda vše správně chápou. Nabídku konzultací 
najdou pod odkazem mitkamjit.cz/KAZ.

Protože nám vládní nařízení nedovoluje dě-
lat standardně naši práci a  zároveň také ne-
víme, zda budeme moci uskutečnit připravo-
vaný jarní příměstský tábor, hledáme cesty,
jak přichystat pro lidi a děti něco zajímavého

Zprávičky z Domečku pro děti
a neporušovat protiepidemická opatření. Dal-
ším kritériem pro nás je vyhnout se online ak-
tivitám doma u  počítače. Máme totiž pocit, 
že u něj trávíme značné množství času. Snad 
se vám naše březnová výzva vydat se s rodi-
nou na  procházku městem a  při tom se po-
bavit u připravených úkolů bude líbit. Připravi-
li jsme tři tematické stezky městem se zábav-
nými úkoly. První stezka bude na cyklostezce 
směr Hrádek, druhou naleznete v zámeckém 
parku a  třetí stezkou dojdete až k Hájenkám. 
A co budete potřebovat? Tužku, papír – radě-
ji velikost A4, hlavičku na přemýšlení a rodiče 
nebo prarodiče. 

Každý úkol má tři odpovědi, na  vás bude 
abyste vybrali tu správnou, kterou si zapíše-
te. Píšete číslo otázky a, b, c – písmeno a ce-
lou verzi správné odpovědi. Podepsaný papír 
se splněnými úkoly přineste do DDM, kde bude 
pro každého dětského účastníka připravená 
odměna.

Venku sice ještě vládne zima, ale my už se 
plně věnujeme přípravám letní činnosti, a  tak 
se podívejte, co jsme si letos pro vás přichys-
tali. Plánovaný je jeden pobytový tábor a 11 pří-
městských táborů.

Letní nabídka táborů 2021 
DDM Slavičín:
● 3. 7. – 10. 7. Pobytový tábor –
Pod pirátskou vlajkou – RETASO Horní Beč-
va
Příměstské tábory 2021:
● 12. – 16. 7. Harry Potter – Fénixův řád
● 12. – 16. 7. Sportovní týden (v Loučce)
● 19. – 23. 7. Vzhůru za dobrodružstvím
● 26. – 30. 7. Výtvarný ateliér
● 26. – 30. 7. MŠ – Ledové království
● 2. – 6. 8. MŠ – Dobrodružství s Mickey 
a Minnie
● 2. – 6. 8. Letem světem
● 2. – 6. 8. Robinsonova cesta (v Loučce)
● 9. – 13. 8. Letní fi čák
● 16. – 20. 8. Cesta do kouzelné země
● 23. – 27. 8. Letní olympiáda

Přihlášky na tábory jsou k dostání na we-
bových stránkách DDM Slavičín online. 

Také prosím sledujte naše webové strán-
ky a  Facebook, kde vkládáme aktuality,
nebo si naši činnost můžete připomenout 
ve fotogalerii.

Věřím, že se brzy celá epidemická situace 
zlep ší a budeme se moci potkat.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Můj život v „čase bezčasí“ 
fotografi cká a výtvarná soutěž 

Je určena všem věkovým kategoriím
od nejmenších až po seniory (děti do 10 let,
mládež 11-18 let, účastníci 18 plus, senio-
ři). Své příspěvky můžete zasílat až do  31.
března (doba ukončení soutěže bude upřes-
něna).

Namalované obrázky lze vhodit v obálce
s kontaktními údaji do  knihovnické poštovní 
schránky. Fotografi e zasílejte opět i s kontakt-
ními údaji emailem. 

Podrobné informace o podmínkách soutě-
že naleznete na webu knihovny: https://www.
knihovna.mesto-slavicin.cz/  a  jejím face-
bookovém profi lu. Případně se na ně můžete
informovat na telefonu: 577 341 481.

Oznamujeme vám, že půjčování knih
a  ostatních dokumentů v městské knihovně
probíhá až do odvolání a formou Bezkontakt-
ní balíčkovny, která funguje v souladu s aktu-
álním nařízením vlády. 

Zaregistrovaní čtenáři mohou také vyu-
žít službu  eVýpůjčky, kde si lze na  čtečku
nebo tablet stáhnout aktuální knižní novinky.

Více informací naleznete na  našem
webu a Facebooku. Vaše dotazy zodpovíme
po telefonu nebo e-mailem.

K  letošnímu průběhu velikonočních svátků 
ve Slavičíně přispěje i výstava obrazů Miroslava 
Koupila. Tento autor souboru obrazů s temati-
kou Velikonoc se narodil v roce 1947 v Olomou-
ci. V letech 1957 až 1971 žil s rodinou v Bruntá-
le, po studiích v Olomouci se stal lékařem a do-
dnes žije v Kroměříži. Vážněji se výtvarnou pra-
cí začal zabývat už jako mladík a výrazného im-
pulzu se mu dostalo za studií v prostředí olo-
mouckých výtvarníků. V  letech 1974 až 1988 
spolupracoval na  organizaci neofi ciálních vý-
stav prací československých výtvarníků v are-
álu psychiatrické léčebny v Kroměříži, kde jako 
psychiatr působil. S olomouckým okruhem přá-
tel výtvarníků byl ve stálém kontaktu, ale obra-
cel se i  jinam: v  letech 1980 až 1988 navště-

voval Školu výtvarného myšlení br-
něnského teoretika a inspirátora Igo-
ra Zhoře.

Hlavním námětem jeho děl vždyc-
ky byla především lidská postava, 
techniky se střídaly. Nejprve kreslil
a maloval na plátno, později experi-
mentoval s grafi kou (suchá jehla, lep-
ty) nebo plastikou (ojedinělé dřevěné 
sochy, ale především vzdušné drátě-
né plastiky se zakomponovanými ko-
vovými předměty), od 90. let se lid-
ské postavy začaly ztrácet v mlhách 
jemných akvarelových horských kra-
jin. V posledních asi patnácti letech 
opět hlavně maluje a rozvíjí celé cyk-
ly maleb se dvěma převažujícími te-
matickými okruhy: biblické námě-
ty, především novozákonní, a  varia-

ce na mistry, jejichž plátna obdivoval v evrop-
ských galeriích.

Za dlouhou dobu své umělecké činnosti má 
za sebou řadu samostatných i společných vý-
stav. V poslední době např.: 2014 – farní chod-
ba v břevnovském klášteře, kapitulní síň v be-
nediktinském opatství Rajhrad u  Brna, 2015 
– velká výstavní síň zámku Bruntál, 2018 – sy-
nagoga v Lomnici u Brna.

Jeho ilustrace můžeme najít v  knize Bible: 
český překlad Jeruzalémské bible nebo Život 
jurských otců.
Výstava je přístupná od 3. března do 30. dub-
na 2021, vždy v pondělí a středu 8:00 – 11:00 
a 12:00 – 17:00 hodin.

Josef Floreš

Radnici oživí výstava obrazů s velikonoční tematikou Městská knihovna 
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14

Tříkrálová sbírka 2021
Vážení spoluobčané, v letošním roce se z dů-

vodu preventivních epidemiologických opatření 
uskutečnila Tříkrálová sbírka netradičním způ-
sobem. V období od 7. do 22. ledna 2021 jste 
přispěli do  tříkrálových pokladniček rozmístě-
ných na obecních úřadech, kostelech a dalších
místech přístupných veřejnosti. Celková část-
ka, kterou jste do  pokladniček přispěli, činila 
324 289 Kč.

Tříkrálová sbírka 2021 v současné době po-
kračuje virtuálně do  30. 4. 2021 prostřednic-
tvím online kasičky, dárcovských SMS a rovněž 
možností bezhotovostního příspěvku na  účet 
Tříkrálové sbírky s použitím variabilního sym-
bolu 77707024.

Výtěžek sbírky poslouží pro lidi v nouzi, kte-
ří musí řešit obtížnou životní situaci, pro matky 
samoživitelky a rodiny, které se náhle ocitly bez 
prostředků náhlou ztrátou zaměstnání či úmr-
tím člena rodiny…

Děkujeme Vám za všechny Vaše fi nanční pří-
spěvky a dary do sbírky.

Děkujeme Vám, že pomáháte s námi.
Charita Slavičín

Stacionární kasičky
Vybráno v obci Částka – Kč
Slavičín 64.550,-
Hrádek 8.699,-
Divnice 3.880,-
Nevšová 10.228,-
Bohuslavice 4.470,-
Lipová 10.834,-
Petrůvka 9.004,-
Rudimov 8.200,-
Štítná nad Vláří – Popov 52.254,-
Rokytnice 7.950,-
Jestřabí 9.020,-
Újezd 31.342,-
Slopné 19.182,-
Vysoké Pole 18.483,-
Drnovice 9.317,-
Loučka 15.136,-
Vlachovice 33.130,-
Haluzice 2.870,-
Vlachova Lhota 5.440,-
Křekov 300,-
Celkem 324.289,-

V sobotu 13. 2. 2021 jste mohli od 21 hodin 
sledovat živě Hasičský maškarní ples. Nechtě-
li jsme přerušit tradici, a  tak jsme se rozhodli, 
že ples bude. Sice ne jako obvykle, kdy je vypro-
daná Sokolovna, ale jen v malém počtu členů 
SDH. Trošku jsme ples zkrátili a udělali jen prů-
vod masek a  tradiční pochovávání basy, které 
je vždy oblíbené.

Záznam z online přenosu můžete sledovat 

Pochovávání basy letos proběhlo online

na Facebooku Sdh Slavičín nebo na Youtube – 
SDH Slavičín. Děkuji všem členům SDH, kteří se 
na této netradiční akci podíleli, Jarkovi za kaž-
doroční skládání „litánií“, Tomovi za přímý pře-
nos, Jožkovi a ostatním, kteří jakýmkoliv způ-
sobem na této akci účinkovali. 

Doufám, že se v roce 2022 sejdeme všichni
zase na Sokolovně.

Starosta SDH Martin Lutonský

Tříkrálová 
sbírka 2021 pokračuje
Přispět můžete do 30. 4. 2021
Online kasička na 
www.trikralovasbirka.cz
Dárcovská DMS –
jednorázová na tel. č. 87 777
DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
Tříkrálový účet 66008822/0800, variabilní 
symbol Charity Slavičín je 77707024
Děkujeme za Vaši štědrost!
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Atletika ve Slavičíně má svůj počátek v čin-
nosti sokolské. Samostatné atletické akce se 
dřív nepořádaly. Teprve po osvobození po roce 
1945 začíná atletická činnost zaměřená na zá-
vody jednotlivců.

Po  vybudování atletické dráhy na  zdejším 
stadionu je Tělovýchovné jednotě Slavičín 
v roce 1964 svěřeno uspořádání okresního leh-
koatletického přeboru. Tato akce měla podpořit 
rozvoj atletiky v našem okrese.

Oddíl atletiky při TJ Vlárské strojírny Slavi-
čín vznikl až v  roce 1974. Jeho zakladatelem 
byl nadšený atlet Viliam Schmidt, v té době je-
diný trenér i funkcionář oddílu. Hned od založe-
ní měl oddíl velkou členskou základnu, a to 54 
členů. V soutěži družstev měl oddíl tři družstva 
a jejich členové dosahovali dobrých výsledků.

V  roce 1976 odchází ze Slavičína zaklada-
tel oddílu Viliam Schmidt a  předsedou oddí-
lu se stává Miloslav Kliment. V tomto roce za-
číná oddíl pořádat v zámeckém parku v  rám-
ci oslav osvobození Běh vítězství a prvním ví-
tězem na  trati 4200 m se stal závodník Slo-
vácké Slávie Uherské Hradiště Jan Jurek ča-
sem 14:16,8. Už od prvních ročníků závodu byl 
Běh vítězství zařazován do celoročních závodů 
v okrese i kraji, a to do Velké ceny Slovácka či 
do Běhů Zlínem. Závod se tak zařadil mezi vy-
hledávané a oblíbené závody po bok Běhu Naší 
Pravdy v Gottwaldově, Valašských kotárů, Vel-
ké ceny, n. p., Let Kunovice a  dalších atletic-
kých závodů pořádaných v Uherském Hradiš-
ti, Gottwaldově. Dokladem je nejenom maso-
vá účast na závodě, ale i kvalita výkonů v  jed-
notlivých kategoriích. Závod v běhu na 4200 m
se konal do roku 1982 a od roku 1983 se trať 
prodloužila na 6000 m. Traťový rekord na  trati
4200 m zaběhl při pátém ročníku v roce 1980 
Miroslav Chromek z oddílu ZVL Povážská Byst-

rica časem 12:14,8.
Od roku 1983 – tedy 8. ročníku – byly pravi-

delně vypisovány kategorie předškoláků, mlad-
šího a staršího žactva, dorostu v  různých dél-
kách v  zámeckém parku. Dospělí závodníci
z kategorií ženy, muži, veteráni nad 40, 50, 60
a 70 let běhali na  trati 6000 m. Na  závodech
ve  Slavičíně se pravidelně setkávali závodní-
ci z různých koutů Čech, Moravy či Slovenska
a během 31. ročníků se na  trati v zámeckém
parku objevili i  závodníci z Polska, Německa,
a dokonce i z Mongolska. Při 10. ročníku v roce
1985 se závodu zúčastnil zakladatel oddílu at-
letiky Viliam Schmidt, který na závody přijel se
skupinou závodníků Prostějova a reprezentoval
VOZ Mostkovice (okres Prostějov).

Nejvíce závodníků se prezentovalo při 11. 
ročníku v roce 1986, v 13 věkových kategoriích
startovalo 187 závodníků. V průběhu 31 roční-
ků se na startu všech věkových kategorii pre-
zentovalo celkem 2720 závodníků (1772 žáků,
94 dorostenců, 86 žen, 369 veteránů a  399
mužů). V této statistice je vedle závodníků zá-
vodících za  atletický oddíl započteno i  velké
množství neregistrovaných běžců ze Slavičína
a okolí.

Držitelem rekordu na  trati 6000 m je junior-
ský reprezentant Jiří Florián, závodící za Zbro-
jovku Brno, který v  roce 1986 při 11. ročníku
zaběhl čas 17:36,9. Přestože času pod hranicí 
18 minut dosáhlo v průběhu let sedm závodní-
ků, nikomu se nepodařilo rekord Jiřího Floriána
překonat. V  kategorii žen zaběhla nejrychlejší 
čas 19:54,0 Jana Klimešová z oddílu USK Pra-
ha. Velmi kvalitní výkony dosahovali také vete-
ráni, pro které pořadatelé vypisovali pravidelně
čtyři věkové kategorie.

O hladký průběh a organizaci závodu se sta-
rali členové oddílu atletiky, k čemuž byla nutná

Historie Běhu vítězství 1976–2000 partnery. Díky sponzorům získávali závodní-
ci hodnotné fi nanční i věcné ceny. V roce 2000
věnovala Běhu vítězství sklárna v Karolince pu-
tovní pohár. Právě v tomto roce se stává před-
sedou oddílu Petr Novák, který ve funkci vystří-
dal Ladislava Musila, jenž vedl oddíl od  roku 
1979.

Oddíl atletiky se podílel na  pořádání i  dal-
ších závodů. Kromě Běhu vítězství uspořádal
v  letech 1986 až 1991 šest ročníků Zámecké
hodinovky. Nejlepší výkon tohoto závodu má 
hodnotu 17 456 m a zaběhl ho Miroslav Švihel
z Kopřivnice. Další sportovní akcí, kterou pořá-
dal oddíl atletiky, byl seriál závodů pod názvem
AT-CY-DU, jehož název tvoří zkratka slov atle-
tika-cyklistika-duatlon. Závod byl pořádán pro
žáky 1. až 5. třídy a konal se ve spolupráci s Ve-
lo-clubem, Domem dětí a mládeže a ZŠ Malé
Pole. V  rámci školního roku se žáci účastnili
osmi různých závodů. Seriál závodů AT-CY-DU 
se konal v průběhu školních let 1996/1997 až
1999/2000.

Úspěšná minulost závodu Běh vítězství po-
kračuje i  v  současnosti, v  níž se závod cílí 
na závodníky z řad dětí a žáků. Oblíbenost běhu
jako sportovní disciplíny i u dospělých je znát
na úspěších běžců Slawex runners, o nichž jste 
se mohli dočíst v minulém čísle Slavičínského 
zpravodaje, a také v rostoucí oblibě půlmarato-
nu mioMove run. Ladislav Musil
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