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Vážení a milí spoluobčané, máme za sebou
další krušný čas, poznamenaný přísnými záka-
zy včetně omezení pohybu v době volna na úze-
mí našeho Slavičína.

Pro někoho nepředstavitelné okleštění osob-
ních svobod, pro jiného, a řadím se k nim i já, vý-
zva poznat lépe území našeho krásného města.

A že je co poznávat! Od nejsevernějšího k nej-
východnějšímu cípu našeho katastru je to ce-
lých deset kilometrů a  kdybychom chtěli úze-
mí Slavičína obejít po jeho hranicích, byla by to 

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátek cír-
kevního roku. Přichází po období čtyřicetidenní-
ho půstu, který má být dobou ztišení a odříká-
ní. Věřící tradičně putují po zastaveních křížo-
vých cest a v modlitbách si připomínají posled-
ní dny a hodiny života Ježíše Krista. Procházku 
po zastaveních křížové cesty nabízí i cyklostez-
ka do Luhačovic, kde kousek od Pivečkova le-
soparku začíná první ze čtrnácti zastavení.

Vrcholem velikonočního období je slavení 
tří velikonočních dnů, které začíná večerní mší 
na  Zelený čtvrtek, pokračuje velkopátečními 
obřady a  vrcholí nedělní Slavností zmrtvých-
vstání. Toto období je spjaté s mnoha křesťan-
skými zvyky i  lidovými tradicemi. Například
na Zelený čtvrtek by se mělo vařit „zelené“ jíd-

téměř čtyřicetikilometrová túra. Krajina a  pří-
roda našeho města je mimo jiné přímo pose-
ta studánkami a jednu jsme občanům dali rych-
le do pořádku – najdeme ji kousek za ulicí Pod 
Střelnicí.

Ani živá voda ze studánky Schodnica však 
nevyřeší tíži dnešní doby. Proto velmi děkuji
za odvahu a zodpovědnost všem našim spolu-
občanům (a pochopitelně zatím především se-
niorům), že nepodléhají dezinformacím a  ne-
chávají se očkovat. Je to cesta vpřed a já věřím,

lo, třeba špenát. V  tento den také dle tradice
„odlétají“ zvony do Říma. Jejich vyzvánění až
do rána o Bílé sobotě nahrazují „vrkači“, chlap-
ci, kteří obchází město a pomocí různých dře-
věných nástrojů vytváří charakteristický hluk. 

Slavení Velikonoc už podruhé omezí protie-
pidemická nařízení. V době uzávěrky dubnové-
ho zpravodaje se dá předpokládat, že liturgicky
proběhnou Velikonoce, tak jak mají. Účast vě-
řících na obřadech a bohoslužbách však bude
kapacitně omezena, část věřících tedy bude
muset oslavit Velikonoce prostřednictvím on-
line přenosů ve svých domácnostech. Aktuální 
informace naleznete na webových stránkách
slavičínské farnosti faslavicin.cz.

Jitka Pfeiferová

že rozum do hrsti vezmeme i v  tomto případě
ve Slavičíně v co největším počtu.

Tyto řádky píšu symbolicky v očekávání Veli-
konoc. Svátky zosobňující smrt i vzkříšení, pro
mnohé taky jarní naději a nový život obsažený 
v cyklu přírody.

Přeji Vám, abyste v nich načerpali duchovní 
posilu a duševní i  fyzickou sílu do dalších, vě-
řím že dobrých, dní.

Váš starosta Tomáš Chmela
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Nový zákon o odpadech, který byl nedávno 
schválen Parlamentem České republiky, bude 
v příštích měsících a  letech velkým tématem. 
Města, kterým se daří držet nízkou produkci od-
padů, budou moci zachovat pro občany přimě-
řenou cenu za jejich svoz a likvidaci.

Slavičín svou produkcí odpadu je na tom po-
měrně dobře, nicméně velké množství odpa-
du končí ve  velkoobjemových kontejnerech, 

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
v nichž je často nevytříděný odpad „bez ladu
a  skladu.“ Abychom lépe pochopili, co nám
v  budoucnosti bude odpadové hospodářství 
zdražovat, musíme se soustředit na  směs-
ný komunální odpad (včetně obsahu velkoob-
jemových kontejnerů). Čím více ho bude, tím
více nám bude naúčtováno poplatků na sklád-
ce (Valašské Klobouky, Uherský Brod). Proto je
čím dál více aktuální heslo, že nejlepším odpa-

dem je ten, který nevznikne, anebo ten, který
dovedeme zpětně využít v domácnostech. Vel-
ký smysl má kompostování bioodpadu (tráva, 
listí, zbytky potravin), využití dřeva apod. Zde
mají velké možnosti zejména občané žijící v ro-
dinných domech.

Odpadové hospodářství je však systém
a každý občan má v něm svou roli – každý, kdo
produkuje málo směsného odpadu a  vytřídí 
maximum toho, co třídit lze, zlevňuje náklady
za likvidaci odpadu pro celé město.

Chci zlikvidovat Jak to zlikviduji?

Nábytek, gauče 

Jedná se o velkoobjemový odpad, který je nutno odvézt
na sběrný dvůr. Ideální je, pokud na sběrný dvůr ten-
to odpad občané přivezou maximálně rozložený na jed-
notlivé díly.
Lze z nich oddělit například kovové součásti nebo textil, 
které můžeme zařadit do tříděného odpadu. Pokud se 
podaří dřevo využít „podomácku“, je to z hlediska zmen-
šení produkce odpadu ideální.

Oblečení  Doporučujeme využít kontejnery na textil. Lepší kusy se
hodí pro charitativní účely nebo k druhotnému využití.

Pneumatiky

Likvidace pneumatik je již zahrnuta v ceně při zakoupe-
ní, tzn. že výrobci a dovozci pneumatik jsou povinní zři-
zovat místa zpětného odběru. Ve Slavičíně se například 
jedná o všechny autoservisy. Proto doporučujeme za-
kupovat pneumatiky právě u nich (ne na internetu), aby-
chom pak předešli problému, kam použitou pneumati-
ku vyhodit.

Sklo

Je dobře recyklovatelné. Proto je třeba využívat kontej-
nery na bílé a barevné sklo s těmito výjimkami: auto-
sklo, zrcadla, drátované sklo, sklokeramika. Ty je nutné 
odevzdat do sběrného dvora.

Keramika, porcelán Jedná se o směsný odpad, nepatří do kontejneru
na sklo!

Kov

Od loňského roku ve Slavičíně fungují kontejnery
na kovy (označeno šedou nálepkou), můžeme také vy-
užít sběrné dvory. Kov lze velmi dobře recyklovat a pro
město má jeho třídění velký význam.

Kartonové obaly (např. 
obaly od zboží)

Menší kusy je třeba roztrhat a uložit do kontejneru 
na papír. Velké obaly (např. od televizorů, nábytku) je 
nutné odvézt do sběrného dvora. Velké kartony v kon-
tejnerech způsobí rychlé přeplnění – následně svozové
auto převáží zbytečně vzduch, a ne zhutněný papír.

Nápojové kartony
Patří do kontejnerů na plast, následně jsou na třídící lin-
ce separovány a dále využity. Město zvažuje zavedení 
zvláštních kontejnerů.

Hlína (zemina)

Z domácích květináčů je ideální ji vrátit do přírody. Vět-
ší množství je nutné likvidovat v souladu se záko-
nem o odpadech přes specializovanou fi rmu (uložení 
na skládce).

Suť 

Patří na sběrný dvůr. Také existují specializované fi rmy 
na odvoz suti – jedná se totiž o stavební odpad. Pokud
se podaří při rekonstrukci některé složky demoliční suti 
využít znovu, předejdeme tím vzniku odpadu.

Větve 
Jedná se o bioodpad, který prosíme ideálně zpracovat
přímo na zahradách (štěpkování, kompostování apod.).
Pokud není jiná možnost, lze využít i sběrný dvůr.

Olej kuchyňský V uzavřené PET láhvi jej odneste na sběrný dvůr.

Olej motorový Jedná se o nebezpečný odpad – prosíme odevzdat 
do sběrného dvora.

Barvy, laky Jde o nebezpečný odpad – zbytky barev a laků i prázd-
ných obalů od nich odevzdejte do sběrného dvora

Baterie
Využijte místa zpětného odběru (prodejny, sběrné
boxy a dvory) nebo je vhoďte do vybraných kontejnerů
na elektroodpad.

Elektrospotřebiče

Vysloužilé přístroje a zařízení odevzdejte na sběrném
dvoře, nebo u prodejců elektrospotřebičů (pozor, vždy
musí být kompletní!). Menší elektrozařízení lze vyhodit
do červených kontejnerů.

Tonery z tiskáren Jedná se o nebezpečný odpad – ten patří na sběrný
dvůr.

Jízdní kola Přijme je sběrný dvůr, případně bazar nebo darovat pro
další využití.

Kosmetika, obaly od ní

Nevyužité zbytky kosmetických přípravků pat-
ří do směsného odpadu, prázdné obaly lze roztřídit
do kontejnerů na tříděný odpad (příliš mastný či jinak
znehodnocený obal patří do směsného odpadu).

Léky
Nepotřebné léky prosíme vrátit do lékárny; obaly dle 
materiálu do barevných kontejnerů (plasty, papír, sklo) 
nebo do směsného odpadu.

Roušky, respirátory, 
ochranné rukavice, 
kapesníky…

Je nutné vložit do plastového pytle, zavázat a povrch
pytle vydezinfi kovat, takto zabezpečený odpad vho-
dit standardním způsobem do popelnice/kontejneru
na směsný komunální odpad

Upozornění – covid 19!
Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by správně ne-
měly třídit odpad vůbec, ale měly by jej vyhazovat do směsného kontejneru a řád-
ně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy (uložení odpadu do pevného uza-
vřeného obalu, dezinfekce) při dalším nakládání s odpadem.

Pozor na velikost nádob 
na odpad!

Cena za svoz směsného odpa-
du se na území města Slavičín od-
víjí od velikosti nádoby a četnosti 
svozu. Zkontrolujte si, prosím, zda 
velikost Vaší nádoby na  odpad 
odpovídá informacím na  znám-
ce, kterou jste si zakoupili. Klasic-
ké kovové nádoby mají zpravidla 
objem 110 l, černé plastové nádo-
by pak 120 l nebo 240 l. Svozová 
fi rma pravidelně provádí vizuální 
kontrolu a na nesoulad upozorňu-
je. V případě zjištění tohoto „nedo-
rozumění“ kontaktujte ihned od-
bor ŽPSM, v opačném případě bu-
dete vyzváni ke sjednání nápravy 
a bude Vám vyměřen nedoplatek.

Odbor ŽPSM

Co se letos chystá v oblasti 
odpadů?

Na základě průzkumů (do-
tazníky, fotodokumentace
městské policie) posílíme ně-
která místa na tříděný odpad
o nové kontejnery. Dále v létě
tohoto roku proběhne první 
etapa rekonstrukce sběrné-
ho dvora na Malém Poli (u ko-
telny).

Děkujeme Vám, kteří třídíte
Město Slavičín děkuje těm,

kteří dobře třídí odpad. Také
těm, kteří při procházce nevá-
hají, ohnou se a sesbírají od-
pad po  spoluobčanech, kteří 
jej odhodí, kdekoliv je napad-
ne. Chceme poděkovat také

těm, kteří pomáhají udržovat pořádek v kontej-
nerových hnízdech, kteří neváhají a sobecky od-
hozené kartonové krabice za druhé spoluobča-
ny roztrhají a vhodí do nádob na  tříděný papír. 
Také děkujeme těm, kteří dovedou jakkoliv vyu-
žít odpad, který bychom jinak vezli desítky kilo-
metrů na skládku.

Svoz tříděného odpadu 
 Papír (modré pytle) 14. 4.
 Plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 27. 4.
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Slavičínská radnice v polovině března zaži-
la fi nále velké očkovací akce. Druhá dávka vak-
cíny Moderna zde byla podána zhruba 50 oby-
vatelům seniorských bytů, které vlastní město
Slavičín. Očkování zajistil Zlínský kraj a město 
děkuje všem zapojeným seniorům.

Ve Slavičíně také pozvolna běží očkování skr-
ze síť praktických lékařů. Ti dostávají zhruba 20
– 40 dávek vakcíny v týdenních nebo čtrnácti-
denních intervalech. Informace obdržíte v jejich
ordinacích, kde se zpravidla lze zapsat.

Občané jednotlivých věkových skupin (nyní 
od  věku 70 let výše a  některé další specifi c-
ké kategorie občanů) se mohou také k očko-
vání zaregistrovat přes internetovou aplikaci
https://registrace.mzcr.cz/. Je možné se tam 
zaregistrovat do nově zprovozněného očkova-
cího centra v Luhačovicích. V případě, že bude-
te potřebovat poradit, obraťte se na odbor soci-
ální Městského úřadu Slavičín anebo na měst-
ské infocentrum. (tch)

Ve Slavičíně už probíhá očkování seniorů

Sotva skončila zima a  s  ní spojená zim-
ní údržba, už nastává doba čištění ulic a opra-
vy výtluků. Ve Službách města Slavičína (SMS) 
panuje čilý ruch, jak v rozhovoru popsal jedna-
tel společnosti Jan Janeček.

Jaká byla zima pohledem Služeb?
Zatímco v první polovině zimní sezóny byly 

klimatické podmínky celkem příznivé, po  No-
vém roce o sobě zima dala pořádně vědět. Sil-
né mrazy, střídání chladnějších dnů se sněže-
ním s oblevou v  teplejších dnech a  také vyš-
ší úhrn srážek. To vše v porovnání s  loňskou 
zimou přinášelo zvýšené požadavky na  lidi 
i techniku. Co do spotřeby posypových materi-
álů, ať už chemických či inertních, byla srovna-
telná se zimou předloňskou. V zásadě však na-

S jarní očistou města může pomoct každý z vás, říká jednatel SMS
plnila očekávání vyplývající ze smlouvy s měs-
tem, tudíž se podařilo zimní údržbu realizovat 
s minimem dodatečných nákladů, což hodno-
tím pozitivně.

Teď nastává jarní očista, jejíž součástí je 
blokové čištění ulic. Jak často se provádí?

Se sérií čištění komunikací a  chodníků za-
čínáme většinou na přelomu března a dubna 
s ohledem na počasí. V průběhu roku pak do-
chází k tomuto čištění dle potřeby po  jednotli-
vých částech města. Na přelomu dubna a květ-
na pak přistupujeme k blokovému čištění par-
kovišť.

Co je největším úskalím blokového čištění?
Jednoznačně neukázněnost řidičů, kteří ne-

respektují značení a nechávají svá auta v da-
ném úseku zaparkovaná, ačkoliv jsou přenos-
né značky v ulicích umísťovány s dostatečným 
předstihem. Úklid by tam mohl být ještě kom-
plexnější, avšak s naší technikou se není mož-
né na mnoho míst kvůli zaparkovaným autům 
dostat. Často tak do ulic vyráží také městská 
policie, která může řidiče nerespektující toto 
přechodné dopravní značení pokutovat.

Řidiči někdy argumentují tím, že auto ne-
mají kde jinde nechat odstavené. Co s tím?

Ve většině případů je možné auto přeparko-
vat skutečně jen o pár metrů dál.  Blokové čiště-
ní provádíme po úsecích jednoduše proto, aby 

si lidé i v rámci sídliště měli kam přeparkovat. 
Úklid konkrétního místa v daném termínu kon-
čí odstraněním dopravního značení, na kterém 
je vždy uvedeno datum a časový rozsah čiště-
ní. Není výjimkou, že za hodinu až dvě se mo-
hou řidiči na parkoviště vrátit.

Budou se na jaro opravovat i výtluky?
Ano. S končící zimou obvykle vyhodnocuje-

me stav vozovek a nutno dodat, že letošní mra-
zy napáchaly větší škody, než tomu bylo v pře-
dešlých letech.

Jaká se na to použije technologie?
Část výtluků ošetřujeme tzv. infrazářičem,

který nahřeje výtluk a vozovku kolem něj. Ná-
sledně se do výtluku vpraví asfaltová směs, jež
se zažehlí vibrační deskou. V případě povrch-
nějších, avšak rozsáhlejších prasklin na vozov-
ce využíváme tzv. pachmatiku, kdy dojde k ná-
střiku tekuté asfaltové směsi s kamenivem pří-
mo na postižená místa. 

Jak výtluky ve Službách mapujete? Je na to
nějaká evidence?

Stejně jako v  jiných případech také výtluky 
evidujeme při osobní kontrole po  městě. Ne-
zřídka nám pomáhají naši občané upozorně-
ním na určitý problém formou formuláře hláše-
ní závad, který je umístěn na našich webových
stránkách  www.smslavicin.cz  nebo na  strán-
kách města Slavičína. (šim)

Chcete nechat své
blízké, nevyléčitel-
ně nemocné v kritic-
ky přetížených ne-
mocnicích? Zákaz 

návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy ne-
uvidíte a možná se ani nestihnete rozloučit, 
může potkat každého z  nás. V  dnešní pan-
demické době, kdy je všechno naruby a mění 
se ze dne na den, organizace Mobilní hospic 
Strom života se svými pobočkami neomezu-
je provoz a poskytuje vysoký standard speci-
alizovaných zdravotních a  sociálních služeb 

v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služ-
by jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou ne-
mocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčer-
pány všechny možnosti léčby, a jejich blízkým. 
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocni-
cím a  vyčerpaným zdravotníkům, pro které je 
prioritou péče o pacienty s Covid-19. 

Ostatní neakutní péče je značně omezová-
na. V péči o umírajícího člověka je rodina tím 
nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky 
hospice naplňuje poslední přání pacienta, zů-
stat do posledního vydechnutí v rodinném kru-
hu, doma. Pracovníci hospice jsou k  dispozi-

ci nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týd-
nu. Služby poskytujeme i v rámci Zlínského kra-
je. Dbáme o maximální ochranu svých pracov-
níků, pacientů a  jejich rodinných příslušníků. 
Jsme připraveni postarat se i  o  nevyléčitelně
nemocné pacienty s podezřením nebo nemoc-
né Covid-19.

Více informací o službách a možnostech, jak
Mobilní hospic Strom života kontaktovat, na-
leznete na www.zivotastrom.cz nebo na  tele-
fonním čísle 553 038 016.

Tým pracovníků Mobilního hospice
Strom života

Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v době pandemie
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Společnost BTH Slavičín provozuje soustavu 
centrálního zásobování teplem (CZT), na  kte-
rou jsou napojeny objekty na sídlišti Malé Pole
a sídlišti Vlára. Zdrojem tepelné energie je tep-
lárna s označením K3, jež se nachází na síd-
lišti Malé Pole. Teplárna je vybavena dvěma 
kotli na  biomasu (dřevní štěpky), čtyřmi kot-
li na  zemní plyn a  třemi kogeneračními jed-
notkami, které mimo tepelnou energii vyrábějí 
i elektrickou energii. Elektrická energie, kterou 
teplárna nespotřebuje, je prodávána do  sítě. 
Teplárna je v  provozu 24 hodin denně a  365 
dní v  roce. Objekty, které jsou na CZT napoje-
ny, mají samostatnou domovní předávací sta-
nici (DPS), na níž si může každý objekt nasta-
vit požadované parametry dodávaného tep-
la. Jedná se např. o  dobu vytápění, nastave-
ní topné křivky, teploty teplé vody vč. časů do-
dávky, tedy zda požaduje nepřetržitou dodáv-
ku, či „jen“ do 22.00 hodin apod. Obsluha tep-
lárny je vždy připravena všem uživatelům DPS 
pomoci s nastavením požadovaných paramet-
rů a doporučit jim v případě zájmu i své nasta-
vení. Velkou předností tohoto systému je, že 
jednotliví uživatelé si sami ovládají DPS, což je
spíše ojedinělou skutečností, jelikož ve většině 
měst samy teplárny ovládají parametry vytá-
pění. Aby provoz teplárny byl co nejefektivněj-
ší, je naší snahou provádět i investice a rekon-
strukce. Těmi posledními byly výstavba zastře-
šeného skladu štěpky a v prosinci 2018 dokon-

čení výměny dvou kogeneračních jedno-
tek. Mimo tento největší tepelný zdroj 
(K3) provozuje společnost BTH Slavi-
čín dalších 33 plynových domovních ko-
telen. Nicméně pro obyvatelstvo je sta-
novena jednotná cena tepelné energie 
ze všech zdrojů. Jaká byla, respektive je 
cena za  rok 2020? Tato cena je 557,25 
Kč/GJ bez DPH, což činí 612,98 Kč/GJ 
vč. DPH. V porovnání s rokem 2019 je to 
cena bez DPH o 12 Kč/GJ nižší a s DPH 
nižší o 41,76 Kč/GJ a to je pozitivní zprá-
va. Jak si stojíme s cenou tepelné ener-
gie ve srovnání s okolními městy? Ačko-
liv srovnávat cenu tepla s ostatními do-
davateli tepla není vždy relevantní, přesto pro
úplnost uvádíme cenu za rok 2020 u okolních
měst. Např. ve Valašských Kloboukách 621,50
Kč/GJ vč. DPH, Brumově-Bylnici 654,50 Kč/GJ
vč. DPH, Uherském Brodě 693,00 Kč/GJ vč.
DPH.

Na jednotkovou výši ceny mají vliv nejen eko-
nomicky oprávněné náklady, ale i množství vy-
robené energie. Musíme mít na mysli, že prá-
vě vyrobené množství je spojenou nádobou
s  jednotkovou cenou tepelné energie. Vzhle-
dem ke všem těmto skutečnostem se domní-
váme, že si nevedeme vůbec špatně, a v pomy-
slné konkurenci okolních měst máme cenu nej-
nižší. Avšak cena není jen tím jediným hodnotí-
cím kritériem. Musíme vzít v úvahu, že systém

Levnější cena tepla ve Slavičíně

Srovnání ceny města

Vývoj ceny tepla

CZT je pohodlný, protože nevyžaduje vstupní 
investici do nové kotelny či její průběžnou údrž-
bu. Dalšími výhodami je bezpečnost, spolehli-
vost, šetrnost k životnímu prostředí, ovladatel-
nost, nenáročnost a  uživatelský komfort. Ne-
musíte se starat o revize, obsluhu, opravy či ha-
várie. Jedinou starostí odběratele je s trochou
nadsázky „jen otočení ventilu radiátoru“.

Pro úplnost připojujeme i vývoj ceny tepelné
energie za posledních 7 let.

Závěrem bych chtěl dodat, že rok 2021 je
rokem, kdy se připravujeme atakovat hrani-
ci 600,00 Kč/GJ vč. 10% DPH a cenu tepelné 
energie snížit pod tuto hranici.

Ing. Oldřich Kozáček, jednatel BTH Slavičín

„Jmenuji se XY, jsem z  Jablonce nad Nisou 
a zaujal mne Váš pozemek parc. č. XY v katastrál-
ním území Slavičín. Chtěl bych na něm začít hos-
podařit, protože už můj dědeček byl dobrý hospo-
dář a já se chci navrátit ke kořenům našeho rodu.“
Také jste se setkali s podobnými dopisy adre-
sovanými přímo na Vaše jméno? Zřejmě jste je
„hodili do kamen“, nicméně najdou se mezi námi 
i tací, kteří na nesmyslné dopisy zasílané zpravi-
dla nastrčenými osobami se smyšlenými histor-
kami reagují kvůli nedostatku informací kladně. 

Uvedené dopisy opravdu čerpají z veřejně pří-
stupných databází Českého úřadu zeměmě-
řičského a katastrálního – Katastr nemovitostí. 
V nich jsou jmenovitě uvedeni vlastníci všech ne-
movitostí v České republice včetně evidovaných 
adres. Samotné dopisy jsou však připravová-
ny hromadně a rozhodně nebýváte jediní, komu 
jsou adresovány. Jak reagovat? Může se oprav-
du stát, že vlastníte pozemky, které nevyužíváte, 
a třeba ani nevíte, kde se přesně nachází. Může 
se často jednat o les napadený kůrovcem, nebo
po  těžbě, po níž je zákonná povinnost zalesně-

Jak naložit s nepotřebnými pozemky? Pozor na nepoctivé nabídky
ní novými sazenicemi. Ve všech případech do-
poručujeme, neprodávejte tyto pozemky nezná-
mým osobám či spekulantům. Pro budoucí roz-
voj města je vždy nejlepší, pokud mají pozemky
rozumné vlastníky žijící či působící přímo ve Sla-
vičíně a místních částech.

Z praxe vedení města mohu potvrdit, že často
dochází k téměř nevratným situacím, kdy se ko-
nečným vlastníkem stává pražská, ostravská, či
jiná společnost, která posléze začne blokovat či
nesmyslným způsobem licitovat o ceně pozem-
ku, který je potřebný například pro výstavbu veřej-
ně prospěšné stavby. Jindy se zase jedná o les,
který by město rádo obhospodařovalo, neboť
v dané lokalitě má již jiné lesní pozemky a také
kvalifi kované lesní správce. Pro efektivnější lesní 
hospodaření je vždy vhodné, pokud les tvoří uce-
lenější blok. I proto se město snaží lesy scelovat
a postupně vykupovat. Jak naznačuji výše, měs-
to Slavičín vykupuje pozemky lesní, ornou půdu,
polní cesty i pozemky v zastavěném území. Cíl je
jednoduchý – vytvořit dostatečné podmínky pro
realizaci veřejně prospěšných záměrů. V posled-

V otázce prodejů Vašich pozemků 
rádi poradí:
Mgr. Tomáš Chmela, starosta 
Telefon: 603 708 068; email: 
chmela@mesto-slavicin.cz
Ing. Radka Hořáková, vedoucí odboru
správy majetku a ŽP, Telefon: 577 004 830;
email: horakova@mesto-slavicin.cz

Nepravda / manipulativní sdělení Realita

Hledám pozemky, abych na nich začal 
hospodařit.

Začít hospodařit v podmínkách Slavičína je prakticky nemožné z mnoha důvodů. Takový zájemce by musel 
odkoupit již stávající zemědělský podnik, neboť pro rentabilní hospodaření je potřeba získat do pachtu nebo
majetku více než 60 ha půdy, což je nereálné na základě nahodile rozesílaných dopisů.

Nabízím Vám bezkonkurenční a velmi
solidní cenu.

Ve skutečnosti jsou nabízené ceny spíše nízké, v dopisech záměrně nebývá uvedena výměra takto oceněných
pozemků, aby nebylo lehké si přepočítat cenu za metr čtvereční.

Nabídka se týká pozemků, které jsou
vhodné k hospodaření. V žádném případě 
se netýká stavebních parcel!

Zavádějící tvrzení, které navíc neodpovídá skutečnosti. Tyto společnosti samozřejmě obchodují s jakýmikoliv
pozemky, včetně pozemků pod stavbami. Tyto pozemky jsou dále nabízeny novým majitelům s nemalou marží.

Tabulka nepravd a polopravd, které spekulanti používají ve svých dopisech

ní době se jedná například o místa výsadeb stro-
mů, revitalizaci mokřadu, přípravu pozemků pro
cyklostezky či plochy vhodné pro výstavbu byd-
lení mladých rodin. Ačkoliv možnosti města sa-
mozřejmě nejsou neomezené, můžeme garan-
tovat vstřícné jednání určené zákonem o obcích,
cenu vycházející z obvyklých cen určených napří-
klad znaleckým posudkem a také již dopředu vel-
ké poděkování. Veřejné vlastnictví města je totiž
pomyslným rodinným stříbrem, bohatstvím nás
všech občanů, které volení zástupci města i za-
městnanci města systematicky zvelebují.

Tomáš Chmela, starosta



Příjezd do Slavičína vlakem po Vlárské drá-
ze či po silnici ve směru od Štítné nad Vláří není 
kdovíjakým zážitkem, prostranství kolem vlako-
vého nádraží v místní části Slavičína Hrádek to-
tiž působí zpustle a neudržovaně. Proto měs-
to vyvinulo úsilí o změnu tohoto stavu a první 
vlaštovkou se stal odkup drážního dvojdom-
ku a plochy o velikosti více než 1000 m2, kte-
rý schválilo na  svém posledním zasedání za-
stupitelstvo města. Po  intenzivním dvoule-
tém jednání s majiteli areálu železniční stanice 
Slavičín, mj. Českými dráhami, Správou želez-
nic, se domek i s pozemkem podaří odkoupit 

Slavičín schválil odkup drážního domku a přilehlého 
pozemku. Chce iniciovat obnovu areálu nádraží.

Město vydalo brožuru o zodpovědném 
zadlužování a řešení dluhové situace

za 455 tisíc korun, kdy navíc osadní výbor Hrá-
dek nabídl, že třetinu nákladů uhradí.

Variant budoucího využití areálu je více. Pro-
stor vlakového nádraží například nenabízí pří-
stupné veřejné toalety, není zde vybudováno 
odstavné parkoviště, není dořešena točna au-
tobusu ani důstojné místo pro čekání na vlak. 
To všechno se iniciativou odkupu první části 
areálu nádraží otevírá k budoucímu řešení. Zá-
měrem města je připravit projekty, díky nimž se 
postupně celý areál zvelebí, bez dotací to však 
vzhledem k velké fi nanční náročnosti nepůjde.

 (šim)

Možná jste si při návštěvě 
městského infocentra všim-
li, že je tam zdarma k dispo-
zici brožura s názvem Zod-
povědné zadlužování a řeše-
ní dluhové situace. Vznikla

koncem roku 2020 rámci projektu Obec přízni-
vá rodině a seniorům. Měla by sloužit jako uži-
tečný rádce v oblasti rodinných fi nancí a pro-
blematiky zadlužování. Primárně vznikla jako 
pomůcka určená seniorům, ale obsahuje infor-
mace, které mohou být užitečné pro všechny 
generace. 

Zadlužování občanů se nevyhýbá žádnému 
městu nebo obci, tedy ani tomu našemu. Pod-
le údajů Exekutorské komory ČR zpracovaných 
na  jaře roku 2020 bylo v našem městě v roce 
2019 celkem 188 osob starších 15 let v exekuci 
s celkovým počtem 906 exekucí. 35 % z uvede-
ného počtu má „pouze“ 1 exekuci, 41 % má 3–9 
exekucí a 13 % má 10 a více exekucí.

Brožura obsahuje základní principy zodpo-
vědného zadlužování a  shrnuje, co bychom 
měli vědět před podpisem smlouvy, co dě-
lat, když máme problém splácet, jak probíhá 
exekuce a  jaké je řešení, když jsme se dostali 
do dluhové pasti. Každé zadlužení je třeba peč-
livě zvážit, a především mít jistotu, že budeme 
schopni dluh splatit. Věřitelé mají totiž lepší pa-
měť než dlužníci, a i když nás třeba delší dobu 
„neuhání“, neznamená to, že na dluh zapomně-
li nebo nám jej odpustí. Čím víc si potřebuje-
me půjčit, tím bychom měli být opatrnější. Zod-

povědnou rozvahu si ale zaslouží i menší část-
ky. Často se i z dluhů v řádu tisíců stávají dluhy 
v řádu statisíců.

Pokud byste se dostali do dluhové situace, 
kdy budete cítit, že ji sami nezvládnete řešit, 
můžeme Vám zdarma pomoci v Poradenském
centru Zebra. Ve Slavičíně jsme pro tuto pro-
blematiku k dispozici na adrese Horní náměstí 
111, a to ve středu od 10 do 17 hodin a ve čtvr-
tek od 9 do 12 hodin.

Aktuálně je potřeba se předem objednat 
na telefonním čísle 608 899 408. Důležité je ře-
šit situaci včas, kdy je více variant řešení a nej-
lépe se přijít poradit ještě předtím, než k zadlu-
žení přistoupíte a nejste si jisti, zda správně ro-
zumíte všem informacím a dokumentům, nebo 
zda vám vaše fi nanční situace dovolí bez pro-
blémů dluh splatit.

Mgr. Božena Filáková, 
ředitelka Nadace Jana Pivečky

Výběrové řízení 
na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové ří-
zení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín na opravy a moderni-
zaci bytů, bytových domů a rodinných domů
na území města Slavičín.

Zápůjčky z fondu lze poskytnout fyzickým
nebo právnickým osobám na tyto účely:
● vznik nového bytu ve stávajícím BD nebo
RD
● rozšíření bytu ve stávajícím BD nebo RD
● výměna oken (BD nebo RD)
● obnova střechy včetně klempířských prací 
(BD nebo RD)
● přestavba ploché střechy na sedlovou (BD
nebo RD)
● dodatečná izolace domu proti zemní vlh-
kosti (BD nebo RD)
● zateplení obvodového pláště domu včet-
ně fasády a klempířských prací (BD nebo RD)
● obnova fasády domu včetně klempířských
prací (BD nebo RD)
● zřízení nebo výměna topného systému
ve stávajícím domě, zřízení tepelného čerpa-
dla (RD)
● rekonstrukce koupelny a WC s bezbariéro-
vou úpravou (BD nebo RD)
● instalace solárních panelů pro ohřev vody
a vytápění a  instalace fotovoltaického systé-
mu (BD nebo RD)
● vybudování systému s  podzemní nádrží 
na zadržování dešťové vody a následného vy-
užití v domácnosti (RD)

Doba splatnosti zápůjček je stanovena
na max. 6 let s úrokovou sazbou 1,7 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny na úřední desce MěÚ Slavičín a na we-
bových stránkách města. Informace a  tisko-
pisy k  podání žádosti poskytuje odbor eko-
nomický MěÚ Slavičín, Bc. Jana Latináková,
tel.: 577 004 833. Formuláře žádosti jsou také
k dispozici na webových stránkách města.

Žádosti se přijímají v  termínu od 01. 04. 
2021 do 30. 04. 2021 včetně poštou nebo
v podatelně MěÚ Slavičín.

Miroslava Vaclová,
předsedkyně správní rady fondu

Rada města Slavičín vyhlásila zá-
měr na  pronájem dvou nebytových 
prostor, a  to nově budovaného ki-
osku na Horním náměstí ve Slavičí-
ně a dále bufetu na městském kou-
pališti. Pro zájemce jsou podrobnější 
podmínky pronájmu těchto prostor 
zveřejněny na  úřední desce měst-
ského úřadu.

Pronájem kiosku na Horním náměstí a na koupališti



Realizace projektů na škole začala…
Dne 1. ledna 2021 byla zahájena realizace 

nového projektu Zlínského kraje „Implementa-
ce Krajského akčního plánu rozvoje vzdělává-
ní pro území Zlínského kraje II“, pod reg. číslem: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903. Projekt 
je zaměřený na prohlubování znalostí v  rámci 
polytechnického vzdělávání. 

Škola bude realizovat přírodovědné a  tech-
nické kroužky pro žáky gymnázia a  odborné 
školy, prohlubovat spolupráci s  regionálními 
základními školami – Slavičín, Vlachovice-Vr-
bětice, Štítná nad Vláří, Brumov-Bylnice, Boj-
kovice, Nedašov a Újezd u Val. Klobouk v rám-
ci tzv. sdílení dílen. Žáci základních škol si vy-
zkouší praktickou výuku na pracovištích odbor-
né školy. Dále projekt řeší aktivity pro děti v ma-
teřských školách, kdy si děti vyzkouší pracovat 
s programovatelnými roboty. Také žáci gymná-
zia si vyzkouší praktické vyučování na praco-
višti odborné školy.

V rámci projektu budou zakoupeny pomůcky 
pro rozvoj technického a přírodovědného vzdě-
lávání – výukový systém Invysys pro instalaté-
ry v hodnotě téměř milion korun, výukové sto-
ly pro elektrikáře za cca 500 tis. Kč, pomůcky 
pro strojírenské obory, ale také do biologie, fy-
ziky a chemie.

Celkové náklady projektu pro naši školu, jako 
partnera Zlínského kraje, činí 7 195 868 Kč.

Kompetence 4.0 – mapování budoucích 
kompetencí jako součást systémových opat-
ření pro vymezení požadavků trhu práce.

Projekt je fi nancován z  Evropského sociál-
ního fondu v  rámci Operačního programu Za-
městnanost a státního rozpočtu ČR.

Od  1. února 2021 započala také realizace 
projektu Kompetence 4.0 spočívající v prohlou-
bení dosavadní spolupráce školy a fi rmy týka-
jící se nastavení vhodných podmínek pro prak-
tické vyučování v prostředí dané fi rmy s cílem 
zajištění komplementarity ve  vztahu k  potře-
bám pracovního trhu.

V rámci tohoto projektu jsme uzavřeli Dekla-
raci o partnerství s fi rmou Groz-Beckert Czech 
s. r. o. a TVD – Technická výroba, a. s., a bě-
hem měsíce března uskutečnili nezávisle prv-
ní schůzky s vytvořenými expertními týmy dané 
fi rmy i školy, kde byly stanoveny první společ-
né kroky spolupráce, a to výběr prioritní profese 
a oborů vzdělání – v našem případě maturitní 
obor Mechanik-seřizovač a učební obor Obrá-
běč kovů. Následně se budou jednotliví členové 
týmů podílet na defi nování kompetencí z hle-
diska potřebnosti pro výkon profese a zejmé-
na vypracování tematického plánu pro praktic-
ké vyučování, který bude klíčovým dokumen-
tem školy a fi rmy defi nujícím strukturu, obsah, 
rozsah a  harmonogram odborného výcviku 
zmiňovaných oborů pro reálnou potřebu fi rem 
zacílenou na konkrétní fi remní prostředí a tak-

též na potřeby absolventa. Partnerství obou fi -
rem si velmi vážíme a věříme, že projekt, kte-
rý má trvat do 30. září 2022, může napomoct
zvýšení úrovně vzdělávání žáků, jejich motiva-
ci, tím i lepšímu uplatnění a adaptaci absolven-
tů na trhu práce. 

Skills Czech Republic
S potěšením mohu konstatovat, že díky do-

saženým úspěchům v soutěžích mladých stro-
jařů v  programování CNC obráběcích strojů
v předchozích letech jsme dostali od organiza-
ce Skills Czech Republic, z.ú., jako jedna z mála 
škol v republice pozvánku do přípravy pilotního
projektu soutěže Skills Czech Republic:
● Mistr České republiky pro dovednost 07 –
frézování
● Mistr České republiky pro dovednost 06 –
soustružení

Půjde o  mistry ČR ve  frézování a  soustru-
žení, kteří mohou reprezentovat naši republiku
v soutěžích WorldSkills Europe (nejbližší v roce
2022 v Petrohradě), jedná se o dvě základní od-
bornosti ze strojírenských oborů – frézování 
a soustružení. Vzhledem k  tomu, že tato sou-
těž je založena především na spolupráci odbor-
ných škol s fi rmami, věřím, že i zde by mohli ně-
kteří žáci v přípravě uspět. Zatím jsme opravdu
ve  fázi počátečního přizvání, kde půjde přede-
vším o přípravu a velký trénink na národní fi nále!

Úspěchy v soutěžích
Vítězství v okresním kole Konverzační soutě-
že v jazyce anglickém

Dne 4. března 2021 se i v této nelehké době
podařilo uspořádat online okresní kolo Konver-
zační soutěže v  jazyce anglickém, jehož orga-
nizátorem byla ZŠ Kvítková Zlín. Naši školu re-
prezentoval Denis Juřička, žák sekundy, kte-
rý ve své kategorii IB jednoznačně zvítězil a ze
100 možných bodů jich dosáhl celkem 93. Dle 
vyjádření organizátorů všichni soutěžící ukáza-
li, že jsou velmi šikovní studenti a že ve studiu
angličtiny i  ostatních cizích jazyků nepolevují 
ani v době distanční výuky.
V  soutěži Offi  ce Aréna 2021 – postupují 
do krajského kola:
V kategorii A:
1.Vanessa Jordánová (Tercie)
2. Alexej Bednařík (Tercie) 
V kategorii B:
 1. Jan Červeňan (G-4)
 2. Tereza Ondrúšková (Sexta)
Gratulujeme všem postupujícím a  přejeme
hodně úspěchů v krajském kole, které se usku-
teční 31. března 2021.
Postup do celostátního kola Fyzikální olym-
piády

V minulém čísle jsme psali o  talentovaném
studentu Janu Červeňanovi z  maturitní třídy 
G-4. Mezitím jsme obdrželi radostnou zprá-
vu, že se Honzovi letos stejně jako v minulých
dvou letech opět podařilo vybojovat postup
do  ústředního kola Fyzikální olympiády elitní 
kategorie A, kam je pozváno nejvýše 50 účast-
níků z celé ČR. Velká gratulace!

Současná situace klade velké 
nároky na  učitele, žáky i  rodiče. 
Především chybějící kontakt se 
spolužáky i učiteli vede ke ztrátě

motivace k učení. 
Nemožnost jiné seberealizace ve sportov-

ních oddílech a zájmových kroužcích tuto si-
tuaci dále zhoršuje. Proto jsme nabídli žákům 
i aktivity o  jarních prázdninách a dále nabízí-
me tělovýchovné činnosti a možnost zapojit 
se do  aktivit školní družiny. Chci poděkovat 
rodičům za  spolupráci a  pochopení pro pří-
padné nedostatky. 

Do on-line výuky se díky zapůjčení 54 no-
tebooků a 12 webkamer zapojili všichni žáci. 
K tomu nám pomohl i sponzorský dar 15 note-
booků a 5 monitorů od fi rmy AT Global Network 
Services Czech Republik s.r.o. Pomáháme 
i 23 žákům, kteří mají samostatné individuální 
on-line konzultace, nebo přichází na konzulta-
ce do školy.

Upravujeme rozvrh a  rozšířili jsme počet 
dělených hodin a doplnili výuku informatiky. 
Děkuji kolegům za  jejich práci v  náročných 
podmínkách distanční výuky. Jsem přesvěd-
čený, že mimořádnou situaci zvládáme se ctí, 
ale už všichni se těšíme, až se škola opět za-
plní žáky.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Zápis dětí do první 
a přípravné třídy

V souvislosti s epidemiologickými opatře-
ními, která tento školní rok doprovázejí, vyhlá-
silo MŠMT organizaci zápisu do  první třídy 
bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ředitel ZŠ Slavičín-Vlára stanoví dobu 
zápisu do první třídy a přípravné třídy na dny 
od 1. dubna do 23. dubna 2021.

Stejně jako vloni bude organizace zápisu
do  první třídy probíhat elektronickým a  ko-
respondenčním způsobem. Bližší postup, 
jak žádat o přijetí dítěte do první třídy a pří-
pravné třídy nebo jak podat žádost o odklad 
povinné školní docházky, naleznou rodiče 
na  webových stránkách školy www.zssla-
vicin.cz, oblast Rodiče – Zápis do  1. třídy 
nebo Přípravná třída. Kompletní informace 
k zápisu i přípravné třídě obdrželi rodiče před-
školáků také v písemné podobě poštou.

Zápis k povinné školní docházce se bude 
týkat dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 
8. 2015 a dětí, kterým byl v minulém školním 
roce povolen odklad povinné školní docházky.

Kontakt pro přípané dotazy: Mgr. Jana Pin-
ďáková, zástupce ředitele, zastupce@zsslavi-
cin.cz.

Věříme, že i navzdory obtížné sitauci pro-
běhne zápis do  prvních tříd a  přípravné tří-
dy bez problémů. Po ukončení karanténních 
opatření uskutečníme ve  škole setkání dětí 
a jejich rodičů s vyučujícími.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Škola a výuka na dálku
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Ať se člověk snaží sebevíc, vyhnout se slo-
vu corona nedá. Bohužel momentální krize ce-
lého světa stojí právě na této nemoci a ovlivňu-
je dění všech. Ani naše školka na Malém Poli
není výjimkou. Nejvíc ji covid potrápil v závěru 
loňského roku. Leden 2021 se nesl v duchu do-
znívajících následků, kdy se většina personá-
lu doléčovala z nákazy a všichni se snažili nad 
rámec svých povinností zachovat chod školky
v co největší míře. Bylo to vyčerpávající, situa-

MŠ Malé Pole se dočkala velké opravy rozvodů elektřiny

ce se často musela řešit ze dne na den. Když už 
se v únoru zdálo, že se konečně volněji nadech-
neme, prudce vzrostla nemocnost dětí a začaly 
se množit karantény. Kolotoč se roztočil znova. 
V březnu přišlo rozhodnutí vlády všechny ma-
teřské školy zavřít. Jenže nikdo z nás, zaměst-
nanců školky, nepatří k lidem, kteří by chtěli za-
hálet. Kromě pro nás už v podstatě automatic-
kých věcí jako je náročná příprava distanční vý-
uky pro předškoláky a jarní výzdoby tříd, probí-

hala a probíhá pečlivá dezinfekce všech prostor.
Konečně byl čas na velkou opravu nevyhovující 
elektřiny (měnila se i rozvodná skříň). Inovace 
a změny se nevyhnuly ani kuchyni, hurá, máme
nový sporák. Dále jsme se museli podrobněji
zabývat novými organizačními změnami, kte-
ré nás v rámci MŠ čekají a aktuálně se musí ře-
šit. Hodně času také zabírá projekt nové zahra-
dy na Malém Poli a diskuze nad projektem roz-
šíření elokovaného pracoviště v Hrádku. A kdy-
by měl někdo pocit, že se u nás nic neděje, má
možnost navštívit naše webové stránky s foto-
galerií, která je často výmluvnější než ústní po-
dání, různé dohady a  řeči. Jen z  ledna a úno-
ra zde z  jednotlivých tříd najdete spoustu fo-
tek a videí, kde je jasně vidět, jak se naše (vaše) 
děti mají, co dělají. Mohu zodpovědně a s čis-
tým svědomím říct za celý tým MŠ Malé Pole,
že i když nám covid a opatření s ním spojená
hází klacky pod nohy, nedali jsme se a nedáme!
Ať nám i vám rozhodnutí s tím spojená připa-
dají jakkoliv nesmyslná, je jen na nás všech, jak 
se ke všemu postavíme. U nás ve školce vždy
čelem, přímou cestou. Všichni máme stejný cíl:
zůstat zdraví a brzy se volně nadechnout. Pro-
to se připojujeme s přáním: Ať se nás drží zdra-
ví, lidskost, empatie a opustí nás covid, sobec-
kost a arogance. Lea Frenzelová

p jPodPodPodPodPodP porporporporporop ujeujeujeujeujeujeme me me me me fanfanfanfanfana taztaztaztatazt ii ii ii iiii a ta ta ta taa vořvořvořvořvořvoo ivoivoivoivoiivost st st st st dětdětdětdětětdědětděd tětděětííííííííí

V  minulém zpravodaji byl oznámen záměr 
na sloučení mateřských škol. „Znamená to, že 
proces řízení bude probíhat pro všechny mateř-
ské školy z  jednoho místa tak, aby se zjedno-
dušila komunikace ředitelství jak s  rodiči, tak 
s  jednotlivými pracovišti,“ vysvětluje v  rozho-“
voru místostarostka města Monika Hubíková.

Proč to město dělá?
Různé podoby slučování a transformace MŠ 

v našem městě průběžně probíhaly již od roku 
1989. V tomto období město zřizovalo více než 
10 školek v různých městských částech a okol-
ních obcích. Pak se některé obce osamostat-
nily a některé školky ve městě byly i zrušeny. 
Poslední sloučení proběhlo v  roce 2003, kdy 
se sloučily MŠ Vlára s MŠ Nevšová a MŠ Malé 
Pole s MŠ Hrádek. Nyní bude tato transforma-

Školky budou sloučeny, umožní to nepřetržitý prázdninový provoz
ce dokončena a vznikne jedna příspěvková or-
ganizace s  názvem Mateřská škola Slavičín. 
Dle mého názoru je to správný krok a jsem vel-
mi ráda, že si získal i tak širokou politickou i od-
bornou podporu zastupitelů. Na březnovém za-
stupitelstvu města pro něj hlasovalo 20 z 21 za-
stupitelů, za což jim tímto ještě jednou děkuji.

Ušetří se tím nějaké peníze?
Už na počátku bude spojen systém dvou sa-

mostatných rozpočtů dvou příspěvkových or-
ganizací do  jedné organizace. Z  toho plynou
úspory za běžné výdaje – např. vedení účetnic-
tví nebo poplatky za bankovní, telekomunikač-
ní, IT a jiné servisní služby.

Co to znamená pro rodiče a děti?
Věříme, že samá pozitiva. Sloučením ma-

teřských škol vyřešíme dlouhodobý problém

s  prázdninovým provozem. Možnost perso-
nálního záskoku na  všech pracovištích nám
umožní např. nepřetržitý provoz v  období let-
ních prázdnin. I aktuální epidemiologická opat-
ření zásadním způsobem upozornila na potře-
bu operativněji reagovat při karanténě na někte-
ré budově ap.

Můžete čtenářům prozradit, kdo se stane
ředitelkou sloučené školky?

Ke  sloučení došlo tak, že MŠ Vlára bude
k  30. 6. 2021 zrušena a MŠ Malé Pole bude
transformována na  příspěvkovou organizaci
Mateřská škola Slavičín. Ředitelkou nadále zů-
stává ředitelka původní MŠ Malé Pole Gabrie-
la Florešová. Čeká na ni spoustu administrativ-
ní práce, která se sloučením MŠ vznikla. Tak jí 
držme palce.  (šim)

Zápis žáků do  1. ročníku 
na ZŠ Slavičín – Malé Pole 
pro školní rok 2021/2022 
proběhne od 1. do 30. dubna 2021.

Týká se dětí s datem na-
rození od  1. září 2014 
do 31. srpna 2015 a dětí 
s  odkladem povinné 

školní docházky z loňského roku. 
V  souvislosti s  protiepidemickými opat-
řeními, která tento školní rok provázejí, 
sledujte bližší informace na stránkách školy 
www.zsmalepole.cz.
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Vzpomínáme

Dne 8. dubna 2021 vzpomeneme
nedožité 50. narozeniny pana

Romana VERNERA. Dne 27. června 2021 
si připomeneme 11 let od jeho úmrtí.

Za tichou vzpomínku děkují rodiče, sestra 
Alena s rodinou a bratr Radek s rodinou.

Dne 20. dubna 2021 uplyne 10 let
od úmrtí pana Josefa ŠOUKALA

p y
 z Lipové. 

S úctou vzpomíná manželka, rodina Šou-
p pp

kalova a Strážnická.

Dne 27. dubna 2021 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana 

Miroslava KŘENKA
ý

. S láskou a úctou
vzpomíná manželka Marie, syn Luboš 

a dcera Jana s rodinou. Děkujeme všem, 
kdo jste jej znali a měli rádi, za tichou 

vzpomínku.

Dne 27. dubna 2021 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí paní 

Blanky BERÁNKOVÉ
ýý

. S láskou a úctou 
na ni stále vzpomínají manžel a dcera

Věra s rodinou.

Dne 9. dubna 2021 si připomeneme 
15. výročí chvíle, kdy nás navždy

opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan František PEŠEK. Zároveň dne

12. června 2021 vzpomeneme 
16. výročí úmrtí jeho manželky, paní 
Anny PEŠKOVÉ

ý jj
. S láskou a úctou

vzpomínají syn Zdeněk a dcera Marta 
s rodinami. Děkujeme všem,

kteří vzpomenou s námi.

Děkujeme všem, 
kteří se naposledy rozloučili s panem
Vladimírem ŽERAVČÍKEM

p yy
. Rovněž 

děkujeme za projevené kondolence
a květinové dary. Manželka s rodinou.

Dne 2. dubna 2021 si připomeneme
20 let od úmrtí pana Milana STUDÉNKY

p p

ze Slavičína. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Synové Milan a Karel s rodinami.

Dne 13. dubna 2021 si připomeneme 
5 let od úmrtí pana 

Antonína PRACHAŘE. V listopadu 2021
uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy

opustil pan Josef PRACHAŘ
y

. 
S láskou a úctou vzpomíná sestra

s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 31. března 2021 jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Karla PTÁČKA
ý
. S láskou a úctou

vzpomíná celá rodina.

Dne 19. dubna 2021 by se dožila 
90 let paní Anežka AMBROŽOVÁ

y

a dne 13. července 2021 uplyne 10 let
od úmrtí pana Zdeňka AMBROŽE

p y
.

S láskou vzpomínají děti, 
vnuci a pravnuci.

Dne 1. ledna 2021 jsme si připomněli 
100. výročí narození a dne

4. dubna 2021 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí naší milované maminky
a babičky, paní Blaženy ADÁMKOVÉ

z Petrůvky.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a vděčností dcera Blažena, syn
Štěpán s manželkou, vnoučata a prav-

y

noučata.

Děkujeme všem za účast při posledním 
rozloučení s paní Ludmilou JURČOVOU

p
.

Rovněž děkujeme za projevené 
kondolence a květinové dary. 

Dcera a syn s rodinami

Dne 10. dubna 2021 si připomeneme 
5. smutné výročí, kdy nás navždy

opustila manželka, maminka, babička, 
paní Bohumila KOVÁČOVÁ. 

Stále vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 3. dubna 2021 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Jiřího FRAITA z Divnic. S láskou a úctou
na něj stále vzpomínají manželka, děti s ro-

dinami a ostatní příbuzní.

Dne 18. dubna 2021 vzpomeneme
nedožitých 80. narozenin našeho

milovaného pana Ing. Jiřího MUSILA a dne 
3. května 2021 uplyne již 7 roků od chvíle, 

kdy nás navždy opustil. S láskou vzpomíná
a teskní celá rodina.

Dne 18. dubna 2021 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Pavla ŽALLMANA
ýý

. 
Stále vzpomíná maminka

a ostatní příbuzní.

Dne 9. dubna 2021 si připomeneme 
20. výročí úmrtí naší maminky, manželky 

a babičky, paní Věry ŠMOTKOVÉ
yy

ze Slavičína. S láskou a úctou
vzpomínají manžel Miroslav, 

dcery Miroslava a Jana s rodinami.

Společenská kronika

Blahopřání
Dne 17. dubna 2021 oslaví manželé 

Ludmila a Vojtěch
KOCVELDOVI

50. výročí svatby. Do dalších 
společných let hodně pevného zdraví, 

spokojenosti, Božího požehnání, 
radosti v kruhu rodinném i mezi přáteli

přejí dcery s rodinami.

NAROZENÍ – LEDEN
Václav a Barbora Šmiřákovi – 
dcera Barbora

NAROZENÍ – ÚNOR
Jaroslav Ocelík a  Gabriela Kovaříková – 
dcera Vanda
Roman a Eliška Macků – dcera Sofi e
Josef a Pavlína Durďákovi – dcera Anežka
David Mikšík a Ivana Fojtíková – syn David
Ondřej a Leona Macháčovi – dcera Nela

ÚMRTÍ
 1. 2. 2021 Anna Lukášová, 89 let,
   Slavičín
 2. 2. 2021  Vladislav Pizúr, 73 let, Slavičín
 2. 2. 2021  František Mikuška, 84 let, 
   Hrádek
 3. 2. 2021  Ladislav Jurek, 71 let, Slavičín
 10. 2. 2021  Milada Richtárová, 87 let, 
   Slavičín
 11. 2. 2021  Vladimír Žeravčík, 68 let, 
   Divnice
 14. 2. 2021  Marie Sedlářová, 76 let, 
   Slavičín
 20. 2. 2021  Růžena Jurková, 91 let, Lipová
 21. 2. 2021  František Šenkeřík, 64 let, 
   Nevšová
 25. 2. 2021  Františka Fialová, 80 let, 
   Slavičín

Restaurace Záložna vás zve
na Kachní a husí speciality
ve dnech 14. – 18.  dubna 2021 od 11:00 do 15:00 hodin
Výdej do vlastních nádob, popř. menu box
Jídelní lístek na www.slavgast.cz      Tel.: 774 127 120 

Hledáte zdraví a dobrou imunitu? Zkuste zelený ječmen, chlorellu, řepu, mrkev,
borůvku nebo brusinku – práškové šťávy fi rmy Green Ways. Tel: 739 569 264
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Zprávičky z Domečku pro děti

Zima je na ústupu a 20. března začalo jaro. 
Přes všechny komplikace spojené s omezením
naší činnosti my dále pokračujeme jako orga-
nizace pověřená hejtmanem Zlínského kraje 
a  jsme tu pro děti ZŠ a MŠ rodičů z určených
povolání.

Náš domeček někdy praská ve švech a  jar-
ní prázdniny jsme si jaksepatří užili. Děti měly 
program nabitý soutěžemi, hrami, tvořením, ne-
chyběla pohádka a karneval. Mimo prázdniny 
se ale plně věnujeme online výuce a vypracová-
vání zadaných úkolů.

Jelikož jsou školy pro děti již dlouho uza-
vřeny, připomínáme, že domy dětí a mládeže 
(DDM) a střediska volného času (SVČ) po celé 
republice začaly školou povinným dětem nabí-
zet zdarma možnost konzultace školního uči-
va. Prostřednictvím individuálních videolekcí 
v programu Klub anonymních záškoláků (KAZ)
si v nich mohou žáci základních škol procvičit
látku, se kterou mají při současné výuce na dál-
ku potíže, a ověřit si, zda vše správně chápou. 
Nabídku konzultací najdou pod odkazem mit-
kamjit.cz/KAZ.

Nezapomínáme ovšem ani na  naši volno-
časovou činnost a věnujeme se přípravám tá-
borů. Další možností, jak můžeme v naší prá-
ci pokračovat, je příprava bezkontaktních akcí 
pro veřejnost.

Od 8. března jsme ve Slavičíně spustily tři te-
matické zábavné stezky. První stezka je umís-
těna na cyklostezce směr Hrádek, druhá v zá-
meckém parku a třetí stezkou dojdete až k Há-
jenkám. Všechny stezky jsou nainstalovány 
v katastru obce a každý úkol je umístěn na stro-
mech v  dostatečné vzdálenosti od  sebe, aby 
nedocházelo ke shlukování, čímž je také dodr-
ženo protiepidemické opatření. S podepsanými 
splněnými úkoly děti přichází do DDM, kde je 
pro každého dětského účastníka připraven balí-
ček. Stezky si můžete procházet do 30. dubna.

Moc děkujeme za  zpětné vazby, které se 
nám dostávají z řad veřejnosti za připravené vě-
domostní stezky pro děti, máme obrovskou ra-
dost, že stezky plní účel, se kterým byly vymyš-
leny a  instalovány. Je to pro nás hnací motor 
a motivace pro další nápady.

A  máme tady další soutěž nazvanou Dub-
nové jarní tvoření, pro děti, které jsou kreativní 
a rády tvoří. Vaším úkolem bude různými tech-
nikami vytvořit, namalovat, nakreslit, poskládat 
cokoli vás napadne s jarní tematikou. Jarní kyt-
ky, probouzející se přírodu, ale klidně můžete 
nakreslit i sebe při hře venku. Fantazii se meze 
nekladou. Se svým dílkem se přijďte pochlubit 
do DDM. Pro všechny děti, které nám donesou 
obrázky je samozřejmě připravena zaslouže-
ná odměna. A pozor – každá soutěž bude vy-

hodnocena zvlášť! Čili, stezky mají své odmě-
ny a výtvory taktéž. Nezapomeňte uvést jméno,
příjmení a věk. Hodnotit se bude dle kategorií. 
Začínáme od 1. dubna, vytvořená dílka nám do-
neste do 30. dubna. 

Finanční prostředky, které jste zaplati-
li za  kroužky, máme uloženy na  našem pro-
vozním účtu. Podle data, kdy zahájíme, a pře-
devším ukončíme výuku, budeme řešit vratky
za neodučené lekce. 

Již v minulém zpravodaji byla veřejnost se-
známena s naší plánovanou letní činností, ale
nyní pro vás máme pár nových a  jistě zajíma-
vých informací:

Díky Městu Slavičín budou letos příměstské
tábory fi nančně podpořeny z projektu,

„Dětský klub a  příměstské tábory Slavičín“ 
pod registračním č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_10
7/0016359.

Ta dobrá zpráva pro rodiče bude, že mís-
to původních 1200 Kč za účast jednoho dítka
na  příměstském táboře, nyní zaplatí 800 Kč. 
Pokud již někdo uhradil platbu za  tábor, bude
kontaktován o provedené vratce.

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 stránky a Fa-
cebook, kde vkládáme aktuality. Věřím, že
vše společně zvládneme, buďte na  sebe
a své okolí opatrní a těšíme se na brzká se-
tkání.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Můj život v „čase bezčasí“  
fotografi cká a výtvarná soutěž – prodlouže-
na do 31. 5. 2021.

Je určena všem věkovým kategoriím 
od  nejmenších až po  seniory (děti do  10
let, mládež 11-18 let, účastníci 18 plus, 
senioři). Podrobné informace o  podmín-
kách soutěže naleznete na webu knihov-
ny:  https://www.knihovna.mesto-slavicin.
cz  a  jejím facebookovém profi lu. Případ-
ně se na ně můžete informovat na telefonu: 
577 341 481.

Jarní hraní s knihovnou.  
Milí rodiče a  prarodiče, pro vaše  děti 

a  vnoučky  budou  v průběhu měsíců  dub-
na a května připravovány sady zábavně – nauč-
ných materiálů (kvizy, hádanky, křížovky, oma-
lovánky, vystřihovánky aj.) nejen s jarní temati-
kou. 

Součástí bude i jedna tvořivá aktivita  na-
víc,  kterou  mohou děti vyhotovit a  vhodit 
do  knihovnické schránky. Každý  malý  účast-
ník v sadě také najde drobnou odměnu a pou-
kaz registrace  do  knihovny zdarma.  Je nut-
né  si  sadu  předem  objednat po  telefonní či

e-mailové domluvě.  Těšíme se na váš zájem 
o tvoření 

Půjčování knih a  ostatních dokumentů 
v městské knihovně probíhá až do  odvolá-
ní a  formou Bezkontaktní  balíčkovny, kte-
rá funguje v souladu s aktuálním 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.

Městská knihovna 



10

Postavit Sokolovnu trvalo pouhých pět měsíců
Na  počátku 20. let 20. století byla členská

základna Tělocvičné jednoty Sokol Slavičín-
Mladotice natolik početná a její činnost natolik 
rozsáhlá, že ji nebylo možné vykonávat venku, 
na mlatě ve stodolách či ve vypůjčených pro-
storách. To a především skutečnost, že členo-
vé Sokola neměli vlastní prostory pro provoz 
sokolského kina, přineslo myšlenky na stavbu
vlastního zázemí – sokolovny. Rozhodnutí po-
stavit ve Slavičíně sokolovnu padlo před 95 lety 
na jaře roku 1926.

Stavba sokolovny začala v  roce 1927. Po-
zemek na stavbu u obecní váhy („U Váhy“) byl 
zakoupen od  majitele zdejšího velkostatku
a zámku Lamberta Wichterleho, tehdy za cenu 
1,50 Kč za  1 m2. Obec Slavičín darovala část 
přilehlé obecní louky, na níž měly vzniknout cvi-
čiště a parčík. 

Pro stavbu sokolovny bylo ustaveno staveb-
ní družstvo, jehož předsedou byl továrník bratr 
Jan Pivečka, který byl také
hlavním sponzorem stav-
by. Členové Sokola se měli
na  stavbě aktivně podílet,
odhlasována byla pracovní 
povinnost, z níž se dalo „vy-
koupit“ zaplacením stano-
vené fi nanční částky. Plá-
ny nové budovy vypraco-
val stavitel Kovařík z  Pře-
rova, stavební náklady byly
odhadnuty na 220 000 teh-
dejších korun. Vzhledem
k  tomu, že jmění slavičín-
ské sokolské jednoty se
pohybovalo v mnohem niž-
ších částkách, stavbu bylo
nutné podpořit dary a půjč-
kami. Nejštědřejším spon-
zorem, jak už byl o  řeče-
no, byl továrník Pivečka,
který věnoval 50  000 ko-

run, a pěknou sumou přispěl i MUDr. Jan Horák
(10 000 korun). Podle svých fi nančních mož-
ností přispívali i ostatní členové. Obec Slavičín
a další dárci podpořily stavbu sokolovny i dary
stavebního materiálu.

S  kopáním základů se začalo 28. března 
1927. Dne 4. května 1927 byl slavnostně polo-
žen základní kámen stavby a za pouhých 5 mě-
síců 21. srpna 1927 se konalo slavnostní ote-
vření, jehož se v hojném počtu zúčastnily okol-
ní sokolské jednoty a také mnoho slavičínských
rodáků. Dne 30. října 1927 byl zahájen provoz
sokolského kina, které bylo na další léta hlav-
ním zdrojem příjmu pro Sokol.

Koncem 30. let dosahoval počet členů jedno-
ty včetně mládeže téměř čtyř stovek. V té době
bývaly sokolské „šibřinky“ největší společen-
skou událostí roku, ochotníci divadelního sou-
boru Sokol Slavičín hrávali tři až čtyři divadelní 

hry ročně. Sokolové také provozovali loutkové
divadélko, při Sokolu fungoval i mužský pěvec-
ký sbor a další. Po roce 1950 však do života so-
kolstva zasáhl zákaz činnosti. V padesátých le-
tech postihla budovu sokolovny další nepřízeň 
osudu. V  roce 1952 ji poničil požár, po němž 
byla přestavěna.

Dnešní podobu interiér sálu sokolovny získal
v  roce 2006. Díky téměř 7 mil. korun z Evrop-
ské unie se podařilo zrekonstruovat sál a přísá-
lí, osvětlení, mechaniku jeviště i prostor jeviště
a ozvučení sálu.

V současné době je podána žádost o dota-
ci z ministerstva pro místní rozvoj z Programu 
Podpora rozvoje regionů. V projektu se počítá
s rekonstrukcí foyer, sociálního zařízení pro ná-
vštěvníky a také přilehlého bufetu. Celý prostor
bude nově dispozičně uspořádán tak, aby mohl 
být smysluplně a  komfortně využíván přede-
vším při akcích pro veřejnost.

Jitka Pfeiferová

yyyyyyBudBudBudBudovaovaovaovava so so sososokolkolkolkolkolovnovnovno y vy vy v roro roce ce 192919219277
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Na Sokolovně se 
provádějí testy 
na covid-19

Slavičínská Sokolovna už byla svědkem
mnohého. Obvykle se tam konají plesy, kon-
certy či nejrůznější společenské akce. A  teď, 
v dobách pandemie, tam je svého druhu také 
„společenská akce“, a to testování na covid-19. 
S tím se začalo 11. února. Nejprve se provádě-
ly testy pouze každé úterý (PCR) a čtvrtek (an-
tigenní testy). Ovšem jakmile v polovině břez-
na vstoupilo v  platnost nařízení vlády na  po-
vinné testování ve fi rmách, byly provozní hodi-
ny rozšířeny i o středu a pátek. Je nutno upo-
zornit, že tato aktivita je zajišťována především
díky spolupráci s Charitou Slavičín, která kro-
mě PCR testů nese na bedrech svých pracov-
nic celou akci. 

„Je to náročné, zvlášť když musíme kromě 
testování zajistit i běžnou charitní agendu, tedy 
zdravotní a sociální služby či rozvozy obědů,“ 
podotkla ředitelka Charity Slavičín Milena To-
mánková. Na testování na Sokolovně je nutné 
se objednat online na webové adrese www.if-
cor.cz, pro pojišťovnou hrazené PCR testy je 
potřeba mít žádanku od lékaře.  (šim)

Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá, 
a  ne všechno dokáže zprostředkovat on-line
prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hu-
debníci z  Police Symphony Orchestra (PSO)
z Police nad Metují se také nevzdávají a připra-
vili projekt „Na viděnou!” a než se budou moci
se svými posluchači potkat tváří v  tvář, roz-
hodli se vstoupit do veřejného prostoru s no-
vým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali
za cíl oživit plakátovací plochy speciálními pla-
káty, které vás díky své interaktivní složce mo-
hou přenést do koncertních sálů.

Série plakátů totiž obsahují unikátní QR 
kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod
každým z nich se skrývá jiná skladba z koncer-
tů Police Symphony Orchestra a většina mo-

Koncerty na plakátech bilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud
kód načtete, uvidíte převážně koncertní pro-
vedení skladeb, které má orchestr takzvaně
v  šuplíku, s milými hosty jako jsou například
Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíše-
ný sbor, Balet Národního divadla a mnoho dal-
ších.

Potkat se s plakáty bude možné od dubna
ve městech a obcích, která se připojí k projektu
„Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak
bude stačit chytrý mobilní telefon, v něm pří-
stup k internetu a volba trasy tak, abyste obje-
vili všechny hudební dárky, které pro Vás Poli-
ce Symphony Orchestra připravil. Variant „hra-
jících plakátů” je hned několik a díky nim si mů-
žete poslechnout sice zaznamenanou, ale pře-
sto vlastně živou kulturu.  

Městské infocentrum Slavičín
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Fotbalové začátky ve  Slavičíně klademe 
do  první poloviny 30. let. Přímo ve  Slavičíně 
se v  letech 1933–1934 vytvořil kroužek nere-
gistrovaných nadšenců při organizaci OREL. 
Od  toho už nebylo daleko k  založení první-
ho ofi ciálního fotbalového klubu, což se stalo 
na ustavující schůzi klubu „Sportovní mládeže
Slavičín – Mladotice“ (S. M. S.) konané 23. květ-
na 1935. Mezi první funkcionáře klubu patřil 
předseda František Havlíček, místopředsedou 
se stal holič František Křenař, jednatelem ob-
chodní příručí Jaroslav Malíř, pokladníkem fo-
tograf Josef Vaculík, správcem poštovní úřed-
ník Josef Pasch a trenérem učitel Josef Císař.

Už před ustavením klubu si vyznavači fot-
balu upravili na pozemku pronajatém od obec-
ní rady první hřiště v místech nynější fi rmy Tra-
dix „Na Výpustě“. Tam se také uskutečnilo první 
ofi ciální utkání S. M. S. Tato tři písmena, zkrat-
ka názvu klubu „Sportovní mládež Slavičín – 
Mladotice“, byla vyšita i  na  prvních dresech, 
které se skládaly z bílých košilí a  černých tre-
nýrek. Hosté, fotbalisté ze sousedního Rudimo-
va, odešli poraženi 5:1. To bylo 2. června 1935. 
Mezi další soupeře týmu pak patřily Nevšová, 
Šanov, Štítná, Bojkovice, Luhačovice a ostatní 
kluby z okolí. Do župy byl klub zaregistrován již 
pod novým názvem S. K. Slavičín – Mladotice 
a do mistrovských soutěží vstoupili slavičínští 
hráči jarem roku 1938. V r. 1941 došlo ke slou-
čení s fotbalisty Orla a začalo se hrávat ve Sla-
vičíně na hřišti, kde vyrostla i pěkná tribunka. Ta 
už byla umístěna v místech nynějšího stadionu.

Předválečné i válečné období bylo pro slavi-
čínský fotbal érou začátků. Na činnost si klub
vydělával převážně pořádáním tanečních zá-
bav a často bylo třeba sáhnout i do vlastní kap-
sy hráčů. Ti k utkání jezdili vlakem, na kole nebo
chodili pěšky. Podmínkám odpovídaly i výsled-

ky, které byly nevalné. Členy župy byli slavičín-
ští fotbalisté až do roku 1948. To hráli II. třídu
– okrsek Slovácko. V následujících letech se or-
ganizace soutěží rok od  roku měnila, a  tak se
ve Slavičíně hrával střídavě okresní přebor a I.B
třída. Vrcholem byl rok 1956, kdy se bojovalo
o postup do I.A třídy. Slavičín s Valašským Me-
ziříčím prohrál 2:5 a vidina postupu se rozply-
nula.

Další vzestup se dostavil až po desíti letech, 
kdy klub přejmenovaný na  Spartak Slavičín

v roce 1966 postoupil do I.B třídy. V té už jednu
sezónu hrála místní TJ Dukla Slavičín. V 60. le-
tech balancoval slavičínský Spartak mezi I.B tří-
dou a okresním přeborem, zatímco Dukla Slavi-
čín byla úspěšnější. Ta usilovala o postup do I.A
třídy a v roce 1969 jej skutečně vybojovala.

Rok nato došlo ke  spojení fotbalových sil
ve Slavičíně. Díky tomuto sloučení s TJ Duklou
Slavičín získal Spartak I.A třídu a B tým I.B tří-
du. Hráči i  funkcionáři obou oddílů se sjedno-
tili pod hlavičkou TJ Vlárské strojírny Slavičín. 
Tak se sešla výborná hráčská parta, která hned
v úvodní společné sezóně bezpečně v  I.A tří-
dě zvítězila s desetibodovým náskokem a po-
stoupila do tehdejšího přeboru středomoravské
župy. Slavičín zde však setrval pouze 2 sezóny
a sestoupil do nižší soutěže.

Po dvouletém účinkování v I.A třídě, v sezó-
ně 1973–1974, slavičínští opět postoupili a sta-
li se účastníky přeboru Jihomoravského kraje.
O postup se zasloužil tým pod vedením trené-
ra Maloty v sestavě L. Daďan, A. Bačo, Z. Foj-
tík, E. Zlámal, L. Papež, L. Horký, M. Veselý, F.
Struhař, P. Dratva, M. Barcůch, E. Kašík, J. Zol-
ler, L. Floreš, V. Strnad, E. Ševčík, F. Hrnčiřík.  Ná-
sledující tři roky byly pro Slavičín svátkem fot-
balu, celé město jím doslova žilo. Vrcholu hráči

dosáhli hned v úvodní sezóně 1974–1975, kdy 
Vlárské strojírny Slavičín vyšplhaly až na 3. příč-
ku tabulky. Díky herním úspěchům a vysoké ná-
vštěvnosti byla v  roce 1974 dobudována také
nová tribuna se sociálním zázemím, na  čemž
měl zásluhu především tehdejší předseda od-
dílu fotbalu a současně ředitel Vlárských stro-
jíren Ludvík Běleja.

Po sestupu v roce 1977 hrál Slavičín v kraj-
ských soutěžích a rok co rok usiloval o návrat
do krajského přeboru. Fanoušci i hráči si muse-
li počkat až do sezony 1990–1991, kdy Slavičín
postoupil do  nově vytvořené Středomoravské 
fotbalové župy a hned po  roce působení tuto 
soutěž vyhrál a postoupil do moravské Divize 
D. Pod vedením trenéra Papeže se o to zaslou-
žili hráči: Z. Kupčík, J. Váňa, J. Štrbák, I. Holek,
L. Obadal, R. Vaculín, M. Strnad, J. Šuráň, R. To-
mánek, J. Hořák, V. Machů, L. Argaláš, M. Ptá-
ček ml., L. Marcaník, L. Ševčík, J. Smolek, Mil.
Both, M. Both, R. Učeň, A. Kozubík, J. Jedlička.

Divizi D či E hraje A tým Slavičanů téměř ce-

Fotbal ve městě začínal skromně, ale někteří hráči se dostali i do ligy
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Luděk Mikloško, Radek Drulák, Michal Bílek 
nebo Pavel Vrba. I  tito budoucí reprezentační 
fotbalisté se proháněli po slavičínském trávní-
ku – ovšem jako soupeři místních dorostenců, 
kteří počátkem 80. let hráli ligu. Jména Smolek, 
Holek, Kříž, Mynář, Heinik, Argaláš, Vaněk, Jan-
dík, Fojtík, Váňa, Šnejd, Koseček, Kozubík, Be-
lžík, Semerád, Ovesný, Novák, Machů, Kořenek, 
Valčík, Faldík, Münster, Gregušiak, Juřík, Divila,
Goňa, Studeník, Dědek, Roder a další tehdy znal 
celý Slavičín, vždyť návštěvy dosahovaly až k ti-
sícovce diváků.

Základ mládežnických úspěchů byl přitom 
položen již v roce 1972. Tehdy desetiletí budou-
cí ligoví hráči se učili prvním fotbalovým krůč-
kům pod vedením trenéra Františka Maryáše. 
V roce 1974 suverénně postoupili do žákovské-
ho krajského přeboru, a  to bez jediné porážky 
se skóre 125:3, které ukazovalo na  jejich drti-
vou herní převahu.

V  roce 1977 se vítězstvím v krajském fi ná-
le ve Vyškově dokonce kvalifi kovali na celostát-
ní fi nále do Chebu, kde mezi všemi krajskými 
přeborníky obsadili 6. místo. Poté se z  těchto 
úspěšných žáků zformoval dorostenecký celek 
v krajském přeboru. Hned v následujícím roč-
níku obsadili 1. místo a po úspěšné kvalifi kaci 
s Jiskrou Kyjov postoupili do moravské skupiny 
dorostenecké ligy.

Tam v prvním roce působení obsadili 6. mís-

to a v roce 1980 vybojovali dokonce 3. místo, 
které zaručovalo účast v nově utvořené celo-
národní dorostenecké lize. Mezi kluby velkých 
měst a slavných jmen působila účast slavičín-
ských mládenců jako zjevení. Na utkání tehdej-
ších dorostenců se slavnými soupeři se chodi-
ly dívat davy lidí a vznikaly nadšené novinové 
články, jako například níže citovaný z 29. srpna 
1980 ve specializovaném fotbalovém časopisu 
Gól: „Známe několik synonym převelikých vzdá-
leností. Tak třeba severní a jižní pól, noc a den 
(…). Nabídneme ještě jedno, nejčerstvější syno-
nymum: Sparta – Slavičín… (…) Kde ten Slavi-
čín vlastně je? Cožpak je to nějaké obligátní li-
gové jméno? Jak se dostal do elitní společnosti 
brněnské Zbrojovky, pražského čtyřlístku obou
S s Duklou a Bohemkou, Baníku Ostrava, Teplic, 
Plzně, Hradce a ostatních? (…) V hledišti pěkné-
ho stadiónku se schází až tisíc diváků, Slavičín 
doslova fandí mladým. Ti si toho také patřičně 
váží. Nefi gurují v disciplinárních případech, svě-
domitě se připravují, i když někteří z hráčů přes 
týden bydlí v  učňovských internátech v  Got-
twaldově a domů dojíždějí na tréninky, dobrých 
40 km tam a právě tolik zpátky. (…) V doroste-
necké lize hraje devět oddílů z pěti krajských 
měst, pět oddílů ze čtyř okresních měst a  jen 
dva, jejichž města nejsou ani sídly okresů: kro-
mě Slavičína ještě Třinec, ale jeho hospodář-
ský význam je tak velký, že taková kategoriza-

FC TVD Slavičín na sebe třikrát upozornil 
v Poháru ČMFS vyřazením prvoligových celků.
● 6. října 2004 po bezbrankové remíze uspěl tým
v penaltovém rozstřelu 8:7 proti Zbrojovce Brno 
(3. kolo ČP), dalším soupeřem byla Slavia Praha,
která už byla nad síly našeho týmu (výsledek 0:6).
● 14. září 2010 taktéž po  bezbrankové remíze 
zvládli hráči penaltový rozstřel 5:4 proti Baníku
Ostrava (2. kolo ČP).
● 29. srpna 2015, ve 2. kole ČP, dokázali fotba-
listé FC TVD Slavičín porazit prvoligové 1. FC Slo-
vácko už po devadesáti minutách 2:0.

Slavičínský fotbal zatápěl 
i špičkovým celkům

Urbánek Aleš (Olomouc, Sparta, Spartak Moskva, 
Petržalka), Hnaníček Josef (Zlín, Příbram, Opa-
va, Znojmo), Barcúch Pavel (Drnovice, Karvi-
ná, Brno), Faldík Stanislav (Vsetín, Čadca), Sle-
zák Ladislav (NHKG), Novák Radek (Zlín), Smo-
lek Jaromír (Uh. Brod), Mynář Miroslav (Uherský 
Brod), Papák Ladislav (Uherský Brod), Valčík Li-
bor (Slušovice), Macek Jakub (Prostějov, Uherské 
Hradiště), Matůš Lukáš (Bohemians), Polách To-
máš (Brno, Dubnica n.V.), Štrbák Josef (Slušovi-
ce), Švach Petr (Zlín), Švach Michal (Přerov), Gab-
riš Pavol (ČH Bratislava, Vítkovice), Vacula Daniel 
(Synot, Prostějov, Zbrojovka Brno), Kříž Pavel (Vít-
kovice), Spáčil Svatopluk (Blšany, Frýdek-Místek), 
Holek Martin (Slovácko), repre ČR do 16 či 17 let,
Vincour Tomáš (Slovácko, Blansko), Číž Lumír 
(Jihlava). Nutno dodat, že 1. a 2. ligu hrála i řada 
fotbalistů, kteří ve Slavičíně měli pouze hostování 
(šlo zejména o hráče Zlína).

Slavičínští odchovanci, kteří 
hráli 1. nebo 2. fotbalovou ligu

Na ligové dorostence chodilo v 80. letech až tisíc diváků

lých třicet let, což ukazuje na vysokou úroveň 
našeho fotbalového týmu. Nutno připomenout, 
že by to nebylo možné bez štědré fi nanční pod-
pory generálního sponzora, kterým je od počát-
ku 90. let fi rma TVD Slavičín, která po krachu 
tehdejšího hlavního sponzora – Vlárských stro-
jíren, převzala tuto zodpovědnost.

 Ve srovnání s ostatními celky z podobně vel-
kých měst je stabilní kvalita slavičínského fot-
balu raritou. Příjemnou výjimkou byly ročníky 
2009–2010 a 2010–2011, kdy postoupilo muž-
stvo do třetí nejvyšší republikové soutěže Mo-
ravsko-slezské fotbalové ligy a dosáhlo největ-
šího úspěchu ve  fotbalové historii Slavičína. 
Zasloužila se o  to parta kolem trenéra Straky, 

kterou tvořili hráči: Michal a Petr Švachovi, M. 
Otépka, D. Ptáček, A. Šamánek, B. Fojtík, D.Va-
cula, J. Hnaníček, M. Fábry, M. Samko, J. Tomá-
nek, P. Kříž, L. Hořák, F. Macek, T. Hnaníček, V. 
Barcůch, R. Kulíšek, P. Mendl, V. Trochta. 

V  předloňské sezoně (2018–2019) skončil 
tým opět na 1. místě tabulky, ale postupu se 
rozhodl nevyužít a raději si vychovávat spolehli-
vé mladé odchovance. V loňském nedohraném 
ročníku (2019–2020) naši fotbalisté odehráli 
pouze 13 zápasů a skončili v tabulce na 2. mís-
tě. V letošní, další zvláštní sezóně, drží 1. příčku 
v tabulce, ovšem odehráli jen 9 zápasů.

Bronislav Münster, 
místopředseda FC TVD Slavičín

ce v jeho případě vlastně ani nehraje roli. Slavi-
čín je tedy v tomto směru jediný.“

Úspěšná léta slavičínských dorostenců byly
výsledkem práce trenérů Františka Maryáše
a  později Ladislava Papeže a  Ignáce Matějo-
viče, a také obětavé práce vedoucího družstva
Zdeňka Rumplíka st. (šim)
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Za spolupráci na textech děkujeme panu
Zdeňku Semerádovi.
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„Covidová“ studánka. Tak pracovníci města 
označili studánku, kterou vyčistili a zpřístupni-
li v lese u křižovatky na Rudimov. Vzniklo tak 
místo, které nabízí v této náročné době rozptý-
lení a rekreaci v přírodě, a díky tomu, že se na-
chází v katastru Slavičína, bylo možné ho na-
vštívit i při dodržení vládních nařízení. Navíc ob-
nova studánek ve Slavičíně je součástí většího
díla s názvem Studie zadržování vody v kraji-
ně, díky němuž byl podrobně zmapován katas-
tr města a vytipováno až 20 míst vhodných pro 
obnovu studánek.

Jaké má nově zpřístupněná studánka jmé-
no? Lokalitě se tradičně říkávalo Drahance 
nebo Kříby, jelikož se však ani pamětníci na 
přesném názvu neshodují, zapracovala kre-
ativita. Protože studánka leží u místa, kde se 
„schází“ dva potůčky, dostala název Schodnica.

Z centra Slavičína k ní dojdete pěknou při-
bližně dvoukilometrovou trasou, která vede uli-
cí Luhačovská k benzince a ulicí Pod Střelnicí 
se dostanete k již zmiňovanému lesíku. Vstup-

Nový cíl vycházek v době covidových omezení nější terén. Vodu ze studánky nedoporučujeme 
pít. Druhou trasou, která vede k lesíku u Luha-
čovské ulice, je cesta přes Šabatec a poté po-
dél nově vysázeného stromořadí. Pokud se vy-
dáte tímto směrem, rovněž doporučujeme dr-
žet se cesty podél lesa a vstoupit do něj v mís-
tě označeném dřevěnou cedulkou.

Udržovanou a turisty oblíbenou je také stu-
dánka Tatarka v katastru obce Lipová, k níž
vede odbočka ze staré nevšovské cesty. Mezi
nedávno objevená místa patří také travertinová
studánka Javorinka v Kolelači a další, které byly
objeveny v souvislosti s mapováním pro studii 
vhodných opatření k zadržování vody.

Slavičínsko nabízí pestrou škálu míst vhod-
ných k zdravotním vycházkám i pohybu v pří-
rodě pro všechny, kteří nehodlají rezignovat na
aktivní život i v době protiepidemických opat-
ření.

Narazili jste při svých toulkách přírodou na 
zajímavé místo? Podařila se Vám vyfotit sce-
nérie, se kterou se chcete pochlubit ostatním?
Chcete se v souvislosti s turistikou na Slavičín-
sku na cokoli zeptat? Neváhejte a ozvěte se
pracovnicím Městského infocentra Slavičín tře-
ba e-mailem nebo přes Facebook.

Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín
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ní cestu do lesa poznáte podle nového dřevě-
ného ukazatele. Po cca 300 metrech chůze po
lesní pěšině se Vám otevře pohled na nové dře-
věné zastřešení studánky Schodnice. Studánka
se nachází nad menší roklí, kterou protékají po-


