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Vážení spoluobčané,
když jsem začal chystat tento úvodník, byl 

pátek 9. dubna a  já si uvědomil, že nás čeká 
květen, čas probuzené přírody, lásky i  svátku
matek. Ten den bylo krásné počasí a z okna své 
kanceláře jsem odpoledne zahlédl děti, které
do modrých pytlů sbíraly odpadky v rámci akce 
Ukliďme Slavičín. Ačkoliv nás celé týdny bom-
bardovaly negativní zprávy o dopadech korona-
viru, pocítil jsem optimismus a dobrou náladu.

Čas nezadržitelně běží, a  i  když nám to
nepřijde možné, bude tomu už třicet let, co 
30. května 1991 odešla do leteckého nebe mi-
mořádná o sobnost českoslo venského letec-
tv í, pan plk. Josef Stehlík, stíhací eso tří front.

Do  Slavičína se tento čestný občan Liver-
poolu přistěhoval spolu s  manželkou Marií 
před padesáti lety, 9. srpna 1971. Krátce před-
tím byl částečně rehabilitován a jako vojenský 
důchodce si mohl vybrat město, v němž byly
k dispozici vojenské byty. Pro rozhodnutí, že to 
bude právě Slavičín, přispěla blízkost Bratřejo-
va, rodiště jeho ženy.

Pan Stehlík byl humorista a šprýmař od pří-
rody. Nepokazil žádnou legraci. Díky svému 
optimismu, družné povaze a stále dobré nála-
dě si získával srdce lidí všude, kam ho osud 
poslal. Rychle si získal sympatie nejen mysliv-
ců v širokém okolí, ale i většiny Slavičanů.

Manželé si koupili za kostelem směrem k Li-
pové malou zahrádku a zde prožívali své chví-
le štěstí. Mnozí si pana Stehlíka ještě snad vy-
bavíme v čepici se štítkem, slunečními brýlemi 
a ve sportovní bundě, jak „brázdí“ ulice naše-

Dobrý pocit však zmizel již po několika hodi-
nách, brzy nad ránem následujícího dne. Probu-
dila mě zpráva od hasičů, že neznámý žhář vy-
pálil vstup do budovy Orlovny. Ještě ten samý 
víkend jsem pak přijal informaci, že z  výsa-
deb ovocných stromů na Šabatci zloděj ukradl 
12 stromků. Následující týden přinesl smutné 
rozuzlení příběhu vybuchlých muničních skla-
dů ve Vrběticích, který i našemu městu způso-
bil škody v řádech milionů korun.

ho města na modrém jednosedadlovém pio-
nýrku. Většinou jeho jízda končila na nádvo-
ří zámku. V  restauraci U  rytíře Hugona totiž 
měl svou základnu a  v Karlu Viceníkovi tam 
našel oddaného přítele. Pan Stehlík pokoušel 
také rybářské štěstí ve slavičínském rybníku. 
Vždycky se smál, když vyprávěl, že na první na-
hození vytáhl toho určitě největšího kapra, kte-
rý tam byl. Za svou kariéru stíhacího pilota měl 
více podobných kapitálních úlovků. Byl dítě-
tem štěstěny, protože ve zdraví přežil šest vá-
lečných let, ale také jako jediný českosloven-
ský stíhací pilot bojoval na třech frontách a do-
sáhl sestřelů ve Francii, Velké Británii a na vý-
chodní frontě. Byl jedním z aktérů nejrychlej-
šího sestřelu nepřátelského letounu v historii 
Britského královského letectva, kdy od startu 
do přistání po sestřelu uběhlo pouhých 11 mi-
nut. Byl to současně i první sestřel pro čs. 312. 
stíhací peruť.

Generál František Fajtl ho nazval nejlepším 
pilotem 1. stíhacího pluku a zcela oprávněně 
jej v květnu 1945 pověřil závěrečnou leteckou 
akrobacií při slavnostním defi lé nad osvobo-

Ačkoliv nálož negativních zpráv byla v dubnu
vydatná, přesto moc dobře vím, že s těžkostmi
se v životě pereme úplně všichni.

Jak říká jedno staré přísloví, „Chce-li člověk 
odstranit horu, musí začít odnášet malé kame-
ny.“ Netrapme se proto neřešitelnými a frustru-
jícími balvany a obraťme se k maličkostem. Po-
těšme své nejbližší a zejména maminky, právě
ty si to nejvíc zaslouží.  Váš starosta

Tomáš Chmela

Za panem plk. Josefem Stehlíkem zenou Prahou. Je více než smutné, že v čes-
ké anketě z roku 2018 „Letecká osobnost sto-
letí“ nezbylo pro něho místo mezi stovkou let-
ců, uvedených do Síně slávy. K připomenutí pa-
mátky plk. J. Stehlíka připravujeme ve spolu-
práci s  městskou knihovnou výstavu unikát-
ních dokumentů a  fotografi í přibližujících ži-
votní osudy tohoto mimořádného muže.

Ladislav Slámečka
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Na  to, že kolem výbuchu muničních skla-
dů ve Vrběticích bývá opravdu horko, jsme si 
již za uplynulé roky jaksi zvykli. Jelikož na po-
čátku dubna tohoto roku uplynulo šest měsíců 
od ukončení záchranných a  likvidačních pra-
cí v  areálu muničních skladů, rozhodla rada 
města 12. dubna o podání žádosti o náhradu 
věcné škody po dle ust. § 30 odst. 1 a 5 zák. 
č. 239/2000 Sb., o  integrovaném záchran-
ném systému a  o  změně některých zákonů 
a také o podání požadavku na přiznání peněž-
ní náhrady dle § 29 odst. 1 shora cit. předpisu 
za omezení vlastnického práva na lesních po-
rostech v katastru Divnic.

Škody na majetku města jsou dvojího rázu. 
Zá chrannými a  likvidačními pracemi byla jed-
nak poškozena místní komunikace vedou-
cí k Hájenkám, která je za léta používání i tak 
ve  značně neuspokojivém stavu. Město má
zpracován projekt na její celkovou rekonstruk-
ci a  na  sklonku minulého roku byla podána 
také žádost o dotaci na ministerstvo pro míst-
ní rozvoj na  její celkovou obnovu. Jelikož ne-
daleko od zdejšího vodojemu končí i katastr 

Vrbětický výbuch a současné kroky města

města, řešíme těmito kroky pouze úsek od síd-
liště Vlára zhruba po začátek obory, která se
v těchto místech nachází.

Další částí vzniklých škod jsou pak ty, které
byly způsobeny uzavřením celého areálu mu-
ničních skladů z důvodu záchranných a  likvi-
dačních prací prováděných složkami armády
a IZS. Od sklonku roku 2014, kdy vybuchl prv-

ní z dvojice skladovacích objektů, město Sla-
vičín nemohlo hospodařit na lesích, které zde 
historicky vlastnilo a vlastní doposud. Jedná
se zhruba o 30 hektarů lesních porostů různé-
ho stáří, aktuálně znehodnocené zčásti kůrov-
cem, který se zde v minulých šesti letech ne-
kontrolovaně šířil. Ztrátu z nemožnosti hospo-
dařit lze celkem přesně vyčíslit a  je součástí 
žádosti, kterou město adresovalo Zlínskému
kraji. Právě kraj je orgánem, který je povinen
vzniklé škody posoudit a provést výplatu pří-
slušných náhrad.

Nezávisle na zaslané žádosti došlo jen ně-
kolik dní poté k  mediálně velmi viditelným
událostem, které doslova „otřásly“ Českou re-
publikou. Z  prezentovaných sdělení vrchol-
ných představitelů vlády je zřejmé, že za výbu-
chy mohou stát příslušníci zahraniční rozvěd-
ky Ruské federace. Na podstatě věci se však
nic nemění, město Slavičín usilovalo a aktiv-
ně usiluje o dosažení náhrad za škody způso-
bené na svých majetcích. Adresátem této žá-
dosti je Zlínský kraj. Lze jen věřit, že bez ohle-
du na viníka bude respektována příčinná sou-
vislost mezi výkonem záchranných a likvidač-
ních prací v zasaženém území a škodami, kte-
ré město utrpělo. Tomáš Chmela, starosta

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 10 
v I. nadzemním podlaží domu čp. 389, na ulici 
Karla Vystrčila, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z  jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 31,60 m2

 výše měsíčního nájemného činí 2 121 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvý-
šit nájemné vždy od  1. dubna každého roku
maximálně o 5 % ročně a míru infl ace stano-
venou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na  služ-
by spojené s  bydlením (topení, voda, odpad,
osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace jsou uvede-
ny na  úřední desce města Slavičín nebo 
webových stránkách města Slavičín – 
www.mesto-slavicin.cz a  společnosti BTH 
Slavičín – www.bth-slavicin.cz.

Písemné žádosti budou přijímány
do  19.  května 2021 osobně nebo poštou 
na adresu: BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotic-
ké náb řeží 849, 763 21 Slavičín
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Město Slavičín se stalo ofi ciálním vlast-
níkem mimo jiné budovy čp. 25 a  souvisejí-
cí provozní budovy v  areálu bývalého lihova-
ru v Hrádku 20. listopadu 2020. Již 17. prosin-
ce 2020 byl zahájen provoz pěstitelské pále-
nice, která je nedílnou součástí tohoto areá-
lu. Při zjištění, co vše je nutné zařídit k samot-
nému spuštění provozu pěstitelské pálenice,
jsme ani nedoufali, že by byl provoz zahájen
již před vánočními svátky. Dodnes to považuji
za něco zcela „neuvěřitelného“.

Pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo
zemědělství a  podléhají kontrolám Celnímu
úřadu a Státní zemědělské a potravinářské in-
spekci. Kromě vyřízení všech nutných povolení 
se město muselo jako nový vlastník vypořádat
i s dalšími provozními překážkami a neočeká-
vanými technickými problémy. Díky neuvěřitel-
né ochotě a obětavosti mnoha lidí se všech-
no podařilo a provoz pěstitelské pálenice byl
úspěšně zahájen. 

To, že byl úspěšný, je zřejmé z množství vy-
pálené slivovice (od prosince 2020 do konce

března 2021 zde proteklo 4 166 litrů etanolu),
ze spokojenosti zákazníků, ale také z toho, že
samotné pálení trvalo až do 31. března 2021.
Ve Zlínském kraji jsme tak ukončili pěstitelský
rok jako jedni z posledních. Sluší se poděko-
vat hlavnímu „páleničářovi“ Petru Vincourovi,
předsedovi OV Hrádek Jiřímu Havlínovi, Služ-
bám města Slavičína, ekonomickému odboru 
MěÚ Slavičín (jmenovitě L. Jordánové a M. Bo-
thové) – ti všichni jsou součástí nově vzniklé
Městské pěstitelské pálenice Hrádek.

Radka Hořáková, vedoucí odboru ŽPSM

Pálenice v Hrádku končí sezónu, 
pálilo se tam až do konce března

Zasedání Zastupitelstva města Slavičín 
se uskuteční ve  středu 12. května 2021
v sále Sokolovny, začátek je v 16.30 hodin.

Přímý přenos ze zasedání můžete sle-
dovat prostřednictvím YouTube – Stream 
město Slavičín (odkaz na  relaci naleznete 
v Aktualitách na webových stránkách měs-
ta Slavičín).
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Slyšeli jste někdy pojem participativní roz-
počet? Pokud ne, nezoufejte. Tento krkolom-
ný termín jsme v městském rozpočtu nahradi-
li souslovím Zlepšujeme Slavičín. A o co jde?
Participovat, tedy účastnit se, znamená v tom-
to případě nabídku pro veřejnost připravit a se-
psat projekt, který se bude hlasováním uchá-
zet o hlasy veřejnosti. Nejúspěšnější záměry
pak dostanou pomyslnou zelenou a budou reá-
lně uskutečněny.

Projekty veřejnosti by se měly zaměřovat 
na  zvelebování míst, která občané využívají. 
Zároveň by se mělo jednat o místa, která vlast-
ní město Slavičín. Jak si takové projekty před-
stavit? Například můžeme připravit obnovu
a vyčištění další studán-
ky, zasadit nové stromo-
řadí, zmodernizovat dět-
ské hřiště, připravit stez-
ku pro turisty a  podob-
ně.

Město chce ve  fondu
Zlepšujeme Slavičín podporovat jak dobrovol-
nicky pojaté projekty (kde se bude prací podí-
let například ucelená komunita občanů – sou-
sedé, členové určitého spolku apod.), tak i  pro-
jekty, kde bude realizaci zajišťovat město.

Celková alokace na tento rok je 200 tisíc ko-

Jak zlepšit Slavičín? Občané můžou připravit a vybrat nejlepší projekty
run. Projekty bude možné odevzdávat do polo-
viny června a více podrobností bude v nejbliž-
ších dnech zveřejněno na webových stránkách
města. O  tom, které projekty budou podpoře-
ny, se rozhodne v anketě přes aplikaci Mobil-
ní rozhlas. (tch)

Participativní rozpočet v praxi 
může znamenat i malé dětské hřiště

Kdo míří ze sídliště Vlára na  Hájenky, po-
tká malý příklad zlepšování Slavičína na vlast-
ní pěst. Jde o dětské hřiště s přírodními prvky,
které vytvořila před čtyřmi lety Renata Špalko-
vá. „Syn byl tehdy malý, tak jsem spolu s rodiči
pro něj a jeho kamarády vytvořila místo, kde by 

se mohli zabavit,“ vzpo-“
mněla Špalková. Upo-
zornila také, že místo
je opravdu pro všechny
a kdokoliv se tam může
zastavit a  pohrát, stačí 
jen poté uvést vše do pů-

vodního stavu. „Děti si mohou hrát na  písku,
skákat po  kamenech, běhat po  chodníku ,pro
bosé nohy‘, který je vytvořený z kamínků a pří-
rodnin. Dále si mohou zaskákat po dřevěných
podložkách s čísly, na kterých jsou i tečky od-
povídající danému číslu, takže se učí počítat,“

Pokud chcete svůj projekt přihlásit 
do  fondu Zlepšujeme Slavičín, kontaktuj-
te prosím Mgr.  Alenu Šuráňovou, e-mail:
suranova@mesto-slavicin.cz nebo telefo-
nicky na čísle 731 508 005.

dodala Renata Špalková, v současné době pe-
dagožka na ZŠ Vlára, která by měla příští rok
vyučovat v tamní přípravné třídě - pokud se ji
podaří naplnit. Ale zpět ke hřišti, jež nedávno 
prošlo úpravou po zimě. Vždy je potřeba pro-
stor znovu zvelebit, proto tentokrát město do-
dalo kamínky a písek. „Děkuji za dar, který slou-
ží nám všem. Už se moc těšíme, až bude krás-
né počasí a děti si budou na hřišti hrát,“ uzavře-“
la Špalková. (šim)

Kaplička – Proč ano? O tevíráme veřejnou internetovou sbírku formou crowd-
fundingu „Kaplička – Proč ano?“ na stránkách www.donio.cz/NaKaplicku. Rádi bychom vybrali
prostředky pro úhradu části nákladů na zastřešení a dozvěděli se důvody, proč má smysl Kaplič-
ku stavět. Prosíme, přispějte a podělte se s ostatními o své motivy, proč pomáháte. Děkujeme.

Členové spolku Výstavba kaple Slavičín-Hrádek

Na začátku dubna jsme také rozjeli projekt 
„Na  kole po  rozhlednách česko-slovenského 
pohraničí“ z  přeshraničního programu Inter-
reg V-A SK–CZ, který nám pomůže „rozjet se
na  kole” nejen po  Slavičínsku. Díky projektu 
bude vybudováno 1,3 km cyklostezky z Hrád-
ku do Šanova, a propojí se tak Slavičín s cyk-
lostezkou vedoucí z  Luhačovic až do  Horné 
Súče, případně na Bojkovsko a dále.

Předkladatelem projektu a  vedoucím part-

Město se chystá na nadcházející turistickou
sezónu. V průběhu minulých měsíců byly osa-
zeny nové panely na tabule, které slouží ná-
vštěvníkům města už několik let. Jejich obsah 
však bylo nutné zaktualizovat, došlo k moder-
nizaci grafi ckého provedení a  také k výměně
fotografi í. Obnovené informační tabule najde-
me v parčíku u Horákovy vily, na Lukšíně, v Div-
nicích i na hlavní křižovatce v Hrádku. Moder-
nizace tabule proběhla i v Nevšové před hos-
podou. Ta však zvolila podrobnější text a de-
sign. Za  největší unikát nových tabulí určitě 
můžeme považovat doposud neznámé barev-
né vyobrazení dnes již zbořeného divnického 
zámku na tabuli v Divnicích, které pochází z ar-
chivu rodiny Wichterlů. (tch)

Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí
nerem je Sdružení obcí mikroregionu Valašské
Klobucko, v rámci sdružení se do projektu za-
pojilo město Valašské Klobouky, obce Vysoké
Pole, Újezd a Vlachovice a mimo sdružení pak
město Slavičín, hlavním přeshraničním partne-
rem bude obec Horné Srnie. 

Alena Šuráňová

Území města ozdobily 
nové informační tabule
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Informační službu Mobilní rozhlas, která
ve Slavičíně funguje už několik měsíců, rozšíři-
lo město Slavičín o tzv. chytrý zpravodaj. Chyt-
rý zpravodaj je vylepšená elektronická verze
zpravodaje.

Tento formát je uživatelsky velmi příjemný, 
můžete v něm listovat stejně jako v tištěném 
zpravodaji, navíc si můžete články kopírovat 
nebo v nich vyhledávat konkrétní slova či poj-
my. Odpadá tedy stahování čísla zpravodaje 
v souboru pdf do Vašeho počítače či mobilu.

Archiv aktuálních čísel naleznete na  we-
bových stránkách mobilního rozhlasu Slavi-
čín  https://mesto-slavicin.mobilnirozhlas.cz/.
Nadále bude dostupný i  na webových strán-

Na infocentru si můžete půjčit oxymetr pro své blízké s nemocí covid-19
Městské infocentrum Slavičín nabízí pro

zájemce z  řad veřejnosti možnost zapůjčení 
pulsního oxymetru. Jedná se o malý přístroj,
tzv. „kolíček na prádlo“, díky němuž si nemoc-
ný může ověřit množství kyslíku v krvi a dle po-
třeby si včas zavolat odbornou lékařskou po-
moc. Vyšetření je neinvazivní, jedná se o ně-
kolika vteřinové nasazení na prst, po němž se
hodnoty zobrazí na displeji přístroje.

Vzhledem k  dubnovému vysokému počtu
nemocných ve Slavičíně město pořídilo tři oxy-
metry k bezúplatnému zapůjčení občanům, je-

jichž blízcí mají horší průběh nemoci covid-19.
Pro zapůjčení musí zájemci splnit jediné kri-
térium – mít trvalé bydliště ve Slavičíně, včet-
ně Divnic, Hrádku a Nevšové. Zatím se počí-
tá se zapůjčením přístroje na 2–3 dny. Praxe
ukáže, jaký bude mezi lidmi o tuto službu zá-
jem a podle něho se upraví další podmínky půj-
čování.

Více informací poskytnou pracovnice Měst-
ského infocentra Slavičín na tel. 577 342 251,
737 751 874. Marie Studeníková,

Městské infocentrum Slavičín

Slavičínský zpravodaj se stal tzv. chytrým zpravodajem

Předplatné Slavičínského zpravodaje
Pro milovníky tištěných periodik nabízíme možnost objednat si předplatné Slavičínského zpravoda-
je, aktuální číslo pošleme poštou přímo na danou adresu. Předplatné Slavičínského zpravodaje je
vhodným dárkem (dárkový poukaz zdarma).
Cena ročního předplatné (rok 2021) 440 Kč vč. DPH V případě předplacení zpravodaje v průbě-
hu roku zaplatíte poměrnou částku. Objednávky a více informací – Městské infocentrum Slavičín 
(e-mail pfeiferova@mesto-slavicin.cz, tel. 577 342 251).

kách města Slavičín v sekci Infocentrum – Sla-
vičínský zpravodaj 2021.

Mobilní zpravodaj byl pořízen díky projek-
tu „Chytrý Slavičín: strategicky řízené měs-
to, přívětivý úřad”, který je z 95 % fi nancován
Operačním programem Zaměstnanost. Město

Slavičín díky projektu modernizuje svůj chod 
a zlepšuje služby občanům.

Jitka Pfeiferová

Díky projektu Chytrý Slavičín: strategicky ří-
zené město, přívětivý úřad a díky alespoň čás-
tečnému uvolnění epidemiologických opatření 
jsme konečně mohli rozjet přípravu Strategie
Chytrý Slavičín. Ta se zabývá mimo jiné pěti 
základními oblastmi rozvoje ve Slavičíně: Ro-
dina a mezigenerační dialog, Rozvoj podniká-
ní, IT a smart technologie, Strategický rozvoj 
a Marketing, kultura a cestovní ruch. Tuto stra-
tegii zpracovávají akademici – odborníci na re-
gionální rozvoj z Univerzity Tomáše Bati a jako 
místní aktérka s nimi úzce spolupracuje Zuza-
na Matulová, která se regionálnímu rozvoji rov-
něž profesně věnuje. Jejich práce by však ne-

byla dostatečná bez zapojení místních a těmi
jsou vedoucí a členové pěti pracovních skupin
(analogických k pěti oblastem). Díky zapoje-
ní místních v rámci těchto pracovních skupin
jsme se mohli dozvědět, co nás na území Sla-
vičínska trápí a kde jsou největší možnosti roz-
voje. Vznikající strategie má za cíl tato místa
identifi kovat a přijít s konkrétními nápady, kte-
ré budou realizovány v dalším dotačním obdo-
bí. 

Členové pracovních skupin však mají mož-
nost vyjadřovat se i k aktuálně plánovaným či
realizovaným akcím – s pracovní skupinou pro
Rodinu a mezigenerační dialog jsme například

řešili podobu dětských hřišť na  sídlišti Malé
Pole, na zahradě DDM, vznikající hřiště v par-
ku, plánované přeměny a využití Pivečkova le-
soparku atp. Se skupinou pro Marketing, kultu-
ra a cestovní ruch jsme zase řešili připravova-
né zážitkové stezky krajinou, zpřístupnění za-
jímavostí Slavičínska a také kulturní akce pro
rok 2021 a jejich propagaci.

Součástí projektu je i  Studie zadržování 
vody v krajině, jejíž hlavní zpracovatel společ-
nost Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a. s., 
nám předal analytickou část k posouzení. Jed-
ním z vedlejších, ale námi velmi ceněných vý-
stupů této části studie je i vznikající mapa stu-
dánek Slavičínska.

Alena Šuráňová, manažerka projektu

Chytrý Slavičín – co nového nám přinesl?

Dopravní omezení na Horním náměstí
Na Horním náměstí vzniká nové pítko s pitnou vodou, které v letních měsících jistě uvítají nejen

místní, ale také turisté a cyklisté. Investorem akce je společnost VaK Zlín. Děkujeme za toleranci
zhoršené dopravní situace související s probíhajícími stavebními pracemi. (jip)

Svoz tříděného odpadu 
 Papír (modré pytle) 12. 5.
 Plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny 
(oranž. pytle) 25. 5.
Svoz bioodpadu (hnědé pytle – 10 Kč/ks): 
3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7.,
26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10.,
18. 10., 1. 11., 15. 11.



Před šesti lety jeho fi rma převzala země-
dělský podnik ABM Hrádek, v letošním březnu 
pak na to navázala koupí podniků AGM servis 
a Agrinea. Tím pádem ovlivňuje velký kus okol-
ní slavičínské krajiny. Kdo? Egon Heckel. Svůj 
přístup k péči o krajinu představuje v následu-
jícím rozhovor.

Jak jste se dostal do Slavičína?
Ve  Slavičíně jsem od  roku 2002. V  areálu 

bývalého zemědělského družstva jsme začali 
s kolegou prodávat a servisovat zemědělskou 
techniku. Jsme prodejci traktorů Deutz-Fahr 
již více než 23 let, a tak jsme historicky nejdé-
le prodávající fi rmou, která značku Deutz-Fahr 
v České republice zastupuje.

Máte obrovský vliv na místní krajinu. Bere-
te to jako závazek?

Rozhodně mi záleží na  tom, aby prostředí, 
ve kterém žijeme, bylo pěkné a zdravé. Země-
dělci se opravdu z velké části podílí na utváře-
ní krajiny. Na údržbě krajiny už se ale pak po-
dílíme všichni a měli bychom se podle toho 
i chovat. Mrzí mě, když cestou do Slavičína po-
zoruji odpadky kolem cesty, kterých týdně při-
bývá. Jsem myslivec, rád se o krajinu starám 
a při vycházce se psem spoustu odpadků po-
sbírám.

Jak jste k hospodaření o krajinu na Slavi-
čínsku přišel?

Před 6 lety jsme převzali zemědělský podnik 
ABM Hrádek. Za uplynulou dobu už si lidé jistě 
určitých změn všimnout mohli, například úklid 
černých skládek nad Malým Polem a  v Nev-
šové, rekultivace erozních strouh v Nevšové, 
oprava pastevního areálu a další. V březnu to-
hoto roku jsme převzali další zemědělský pod-
nik ve Slavičíně – fi rmu AGM servis a Agrinea. 
Tyto farmy hospodaří v  režimu ekologického
zemědělství a budeme v  tom i nadále pokra-
čovat.

Co konkrétně děláte?
Zaměřujeme se jak na  živočišnou, tak

na  rostlinnou výrobu. Chováme zde masný 
skot plemene Aberdeen Angus a  masný si-
mentál, dále pak vykrmujeme mladý dobytek

na maso. Z velké části hospodaříme na prona-
jaté půdě místních vlastníků. Vážím si toho, že
v nás lidé mají důvěru a že nám tyto pozemky
i nadále pronajímají.

Jak moc je Slavičínsko poznamenáno ko-
lektivizací a sjednocováním polí?

Minulost se nedá vrátit, můžeme se z  ní 
pouze poučit. Díky kolektivizaci se Česká re-
publika ani Slavičínsko nemůže stát Rakous-
kem, protože je tu systém zemědělství a kraji-
ny úplně jiný. Jen pro informaci – dnes v Čes-
ké republice pracuje v  zemědělské prvovýro-
bě necelé 2 % z celkové zaměstnanosti v zemi.

Co se Vám líbí na Slavičínsku?
Jsem rodák ze severní Moravy a mám pro-

cestovanou velkou část České republiky. Díky
tomu mohu srovnávat. Musím říct, že v okolí 
Slavičína a Luhačovic je velmi krásná a rozma-
nitá krajina. Jsem také velmi rád, že došlo k re-
konstrukci zámku Wichterle, který je dnes zno-
vu dominantou města.

Jste ve  Slavičíně už dvacet let, mění se
podle Vás nějak vztah lidí k místní krajině?

Rozhodně ano, i  když z mého úhlu pohle-
du u   některých ne dost rychle. Lidé si zvláš-
tě v poslední době uvědomují, jak je pro zdra-
ví důležitá procházka v  krásné přírodě. Zno-
vu se potkáváme s přáteli na  vandru a  jsme
vděčni za zdravé okolí. Bohužel se nám tu ale
také v posledních letech rozmohl trend ježdě-
ní na čtyřkolkách a motorkách po polích a lou-
kách nebo po  čerstvě vysazených pasekách
v  lesích. Stalo se nám dokonce, že nám jez-
dili po polích s obilím těsně před sklizní. To je
známka toho, že si doopravdy někteří lidé prá-
ce ostatních neváží.

V  zemědělství je důležité jít v  souladu
s moderními trendy, například při ochraně ži-
votního prostředí. Co pro to děláte?

Zadržování vody v krajině je aktuálním a vel-
mi důležitým tématem v oblasti ochrany život-
ního prostředí. My se podílíme na zadržování 
vody v krajině již řadu let, kdy jsme v okolí Nev-
šové a Slavičína speciálním strojem podrýva-
li cesty, které byly uježděné už hospodáři před
námi, lesní technikou a  zemědělskou techni-
kou, která se tam pohybovala. Tímto podry-
tím narušíme zhutněnou půdu a  tím dochází 
k zasakování vody, ne k povrchovému odtéká-
ní do potoků a řek.

V tomto duchu budeme i nadále pokračovat,
a tak napomáhat zadržovat vodu v krajině. Je
to pro nás sice práce navíc, jak fi nanční, tak lid-
ská. Ale zemědělci a lesníci jsou ti, kteří kraji-
nu tvoří a starají se o ni. Proto bychom se o ni
měli starat a brát to jako poslání, a ne jenom
jako ekonomický cíl.

Který pohled na  svět je lepší: z  traktoru,
nebo z kancelářské židle?

Obojí má své výhody i nevýhody. Mám rád
jak práci s lidmi, tak si i rád vychutnávám chvil-
ky samoty. Práci s  traktorem beru jako relax,
protože práce s  dnešní technikou je radost.
Jen bych rád zdůraznil, že to, co tvořím, není 
jen mou zásluhou. Ale je to práce všech – ko-
legyň, kolegů a ostatních lidí, kteří se se mnou
na všem společně podílejí a toho si velice vá-
žím. (šim)

Starost o krajinu je poslání, říká zemědělec Egon Heckel Neznámý žhář zapálil 
vstup do Orlovny 

K hořícímu vstupu do Orlovny ve Slavičíně
vyjížděli v pátek 9. dubna před 23. hodinou
profesionální i dobrovolní hasiči. Dveře zapá-
lila neznámá osoba za pomoci hořlaviny. Vy-
šetřovatelé hasičů i Policie ČR vyčíslili škodu 
způsobenou požárem v předběžné výši 50 ti-
síc korun. Příčina vzniku požáru je v šetření 
hasičů a policie, nikdo nebyl zraněn.

Objekt Orlovny je řádně pojištěn, nicmé-
ně náklady na obnovu vstupu převýší očeká-
vanou úhradu za zničené dveře od pojišťov-
ny. Kromě dveří bude nutné obnovit dlažbu
a portál z umělého kamene. Případní dárci
mohou svůj dar poukázat na bankovní účet
Jednoty Orel Slavičín: 166920616/0300.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a pří-
jmení či název subjektu, který dar poukázal. 
Jednota může na  žádost vystavit potvrze-
ní o přijetí daru pro účely daňového přiznání 
(kontaktní email orel.slavicin@seznam.cz).
Orlovna je založena na neziskové a dobrovol-
nické bázi, proto i drobný dar velmi pomůže
dalšímu chodu této spolkové budovy. (šim)

Úklid černých 
skládek

Stejně jako v předchozích letech proběhl 
i letos úklid černých skládek v k. ú. Hrádek.
Jedná se o každoroční akci, které se pravi-
delně účastní všichni členové MS Hrádek. 
A tak jsme v sobotu 10. dubna vyrazili do te-
rénu. Je k neuvěření, kolik odpadu se každo-
ročně nasbírá v lese, podél cest a v okolí ce-
lého katastru obce Hrádek. 

U některého odpadu je zarážející, že byl
vyhozen spoluobčany do  volné přírody – 
např. pneumatiky, spousta skleněných lahví 
a další odpad, který patří do popelnic a sběr-
ného dvora. Pro myslivce z našeho spolku
tato akce představuje snahu o udržení čis-
toty v přírodě.

Nesmím také opomenout spolupráci
města Slavičín, které svou fi nanční pomocí 
a vstřícností pomáhá v rozvoji životního pro-
středí. Doufáme, že v  následujících letech
budeme nadále spolupracovat ve  stejném
duchu a podobné akce, jako je úklid černých 
skládek, budou náležet spolkům, které mají 
zájem o životní prostředí a není jim lhostej-
ný vzhled a čistota jejich okolí.

Petr Fojtík, předseda MS Hrádek



Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín
Úspěchy v soutěžích

Duben se nesl ve znamení dosažení výbor-
ných výsledků v různých soutěžích, které stej-
ně jako distanční výuka probíhaly on-line.
Matematická olympiáda
Největší úspěchy zaznamenali žáci v okres-

ních kolech Matematické olympiády. V  kate-
gorii Z6 (prima): 1. místo Daniel Šoman  (18
bodů – plný počet), 2. místo Filip Šuráň  (14 
bodů), 3. místo Barbora Peléšková (12 bodů). 
V kategorii Z7 (sekunda) se Štěpán Múdrý ze 
sekundy umístil na 1. místě a získal plný po-
čet bodů, tj. 18.

V kategorii Z8 (tercie) se soutěže zúčastni-
lo také našich pět studentů Marek Bačo, Vane-
ssa Jordánová, Filip Podloucký, Jan Slámeč-
ka a  Jan Pfeifer. Všichni jmenovaní se sta-
li úspěšnými řešiteli, na bezkonkurenčním 1. 
místě se umístil Marek Bačo se 17 body z 18
a  zbývající jmenovaní se podělili o  5. – 12. 
místo s 11 body.
Krajské kolo soutěže Offi  ce Aréna 2021 
V kategorii A: 2. místo Vojtěch Pinďák z pri-

my
V kategorii B:  2. místo Jan Červeňan z G-4
Krajské kolo Astronomické olympiády
Kristýna Bělušová z kvinty se stala úspěš-

nou řešitelkou v  kategorii CD, v  níž získa-
la 2. místo. Současně Kristýna získala 5. mís-
to  v  elitní kategorii AB. Veronika Bělušová 
a Bronislava Bencková z kvarty se staly úspěš-

nými řešitelkami kategorie EF, Veronika získa-
la 3. místo a Bronislava 8. místo.
 Krajské kolo Dějepisné olympiády
V I. kategorii získala Amálie Smolková z ter-

cie titul úspěšný řešitel.
Konverzační soutěž v AJ
Naše škola byla organizátorem dvou okres-

ních kol Konverzační soutěže v  jazyce anglic-
kém – kategorii IIB – gymnázia a kategorii IIIC
– odborné školy. Studentka Adéla Urbánková
z kvarty obsadila 3. místo. 
Dne 8. dubna 2021 jsme uspořádali

okresní kolo Středoškolské odborné činnosti
on-line v prostředí MS Teams. Školu reprezen-
toval Jan Droščák ze septimy, který se v obo-
ru biologie umístil na  1. místě a  postupuje
do krajského kola.

Všem soutěžícím patří velké poděkování 
a uznání za úsilí i množství času, které věno-
vali přípravě, zejména našim nejmladším stu-
dentům primy za krásný výsledek a reprezen-
taci školy ve velmi obtížné matematické sou-
těži. Všem moc gratulujeme, děkujeme za re-
prezentaci školy a vyučujícím děkujeme za ná-
ročnou přípravu i motivaci žáků v této náročné
době, přejeme spoustu dalších skvělých stu-
dijních výsledků!

Přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky proběhnou

v  termínech 3. a 4. 5. 2021 pro obor čtyřleté

ZŠ Vlára Slavičín
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Gymnázium Jana Pivečky 
a Střední odborná škola Slavičín
 Přijme nejlépe ihned (nejpozději od  září 
2021) na plný úvazek kvalifi kovaného učitele/
ku odborných předmětů se zaměřením na elek-
tro a  IT. Profesní životopis se souhlasem zpra-
cování osobních údajů zasílejte na  e-mail: 
lpavelkova@gjpsosslavicin.cz, tel.: 739 641 829.

gymnázium, 5. a 6. 5. 2021 pro uchazeče o os-
mileté gymnázium. Uchazeči se dostaví do bu-
dovy gymnázia dle pokynů uvedených v  po-
zvánce, kterou všichni obdrželi poštou.

Škola se v  měsíci dubnu zapojila do  mezi-
národního projektu Mladý Evropan – logický, 

kreativní a vynalézavý
Tento projekt je pro naši školu

obrovskou výzvou, jak zefektivnit
výuku matematiky, jak motivovat 

studenty ve studiu matematiky a  jak studen-
tům ukázat, kde všude v reálném životě musí 
použít matematiku. V první fázi jsme se kon-
taktovali v  prostředí e-Twinning se skupina-
mi žáků z partnerských škol Polska, Španěl-
ska, Itálie, Rumunska a Portugalska a na této 
e-Twinningové platformě budou skupiny žáků
partnerských škol vzájemně sdílet zkušenos-
ti v podobě luštění zašifrovaných výrazů, čísel-
ných řad, sudoku a řešit strategické úkoly, kte-
ré by měly žáky motivovat, rozvíjet u nich logic-
ké myšlení, aby si žáci uvědomili, že matemati-
ka není jenom dril, ale zároveň zábava.

Ekoškola
ZŠ Vlára získala Osvědčení 

o přínosu pro životní prostředí za  rok 2020 
od ECOBAT, s. r. o. Škola odevzdala v  roce 
2020 k  recyklaci celkem 685  kg použitých 
baterií. Z tohoto množství bylo recyklací zís-
káno 445 kg kovonosných druhotných suro-
vin, které budou opětovně využity při výrobě 
nových produktů. Třídění baterií pomáhá še-
třit přírodu a její zdroje a přispívá také k čist-
šímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

Dotace Zlínského kraje
Škola se i v současné složité době výuky 

na dálku a postupného uvolňování připravuje 
na nový školní rok. Jeho součástí jsou tradič-
ně adaptační pobyty nových kolektivů 6. tříd
a soustředění školního parlamentu. Na  tyto 
aktivity získala ZŠ Vlára, v  rámci Programu 
na podporu škol a školských zařízení v ob-
lasti prevence rizikových typů chování, dota-
ci 50 tisíc korun. Projekt má název „Společně 
pro lepší školu“ a jeho součástí jsou progra-
my ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením 
R-EGO pro žáky 4.-7. ročníku, dotazníkové še-
tření „Klima třídy“ a setkání s rodiči na téma 
„Bezpečně ve škole i na  Internetu“. Celkové 
náklady projektu přesáhnout 80 tisíc korun.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Spisovatel v uniformě o práci policisty
Slavičínský rodák Štefan Horák se narodil

v budově, která je dnes naší knihovnou, v Ho-
rákově vile. Nešel lékařskými stopami svých
předků a  dnes pracuje jako policista v  Pra-
ze. V květnu vydává svou druhou knihu Stoka
z prostředí policistů a spodiny v jednom měs-
tě, které nápadně připomíná Zlín. „Postavy i děj
jsou smyšlené, ale s  reálným základem,“ říká“
o knize osmatřicetiletý policista Horák, který

se kromě psaní věnuje i fotografi i.
Čím jste chtěl být jako malý – spisovate-

lem, nebo policistou?
Jako malý jsem chtěl být traktoristou, řezní-

kem a pak pohraničníkem. O policii ani o spi-
sovatelské dráze jsem nesnil.

Co by na to, že jste vydal druhou knihu, řek-
la Vaše učitelka češtiny ze ZŠ? Jak jste se 
tam projevoval?



7

Na  to, abychom se naučili žít s ko-
ronavirem, jsme dostali celý rok. Přesto vět-
šinu aktivit, které běžně nabízíme, máme stá-
le zakázáno realizovat. Máme 40 lektorů, tedy 
externích pracovníků, kteří s námi běžně spo-
lupracují a kteří teď nemohou dělat práci, již 
mají rádi.

O tom, že interní i externí pracovníci Domu 
dětí a mládeže jsou pružní a  vždy si najdou 
cestu, aby práci, kterou mají tak rádi, mohli vy-
konávat i v téhle době, víme a není o tom po-
chyb.

Tam, kde to je alespoň trochu možné, jsme 
si ve spoustě zájmových činností našli cestu, 
jak být v kontaktu online, anebo dětem předá-
vat návrhy na činnost, materiál a děti nosí, ane-
bo posílají fotografi e svých výtvorů, čímž nám 
dělají velkou radost.

Také pomocí sociální sítě se snažíme pro 
rodiče a děti vytvářet spoustu aktivit, které se 
nám vracejí v pozitivním slova smyslu, napří-
klad putování Slavičínem po třech zábavných 
stezkách mělo velký ohlas, taktéž výtvarná 
soutěž „Dubnové jarní tvoření“, a děti dosta-
ly spoustu balíčků.

Naše činnost se ale momentálně netočí je-
nom kolem zábavných činností, do 9. dubna 
fungoval náš Domeček jako organizace po-
věřená hejtmanem Zlínského kraje pro hlídání 
dětí z určených povolání, což znamenalo onli-
ne výuky, učení, vypracovávání zadaných úko-

Zprávičky z Domečku pro děti
lů, komunikace s  rodiči, odpolední družinka
pro děti ZŠ a pro děti MŠ spontánní herní, po-
hybové aktivity a řízené činnosti.

Od 12. dubna byl DDM po dohodě se zřizo-
vatelem připraven opět nabídnout hlídání pro
děti zaměstnanců otevřených obchodů, lé-
káren, pošt, úřadů územní samosprávy, lázní 
a v případech hodných zvláštního zřetele za-
jištění dopoledního i odpoledního programu.

Někdy byl náš Domeček opravdu k prasknu-
tí, ale moc nás těší, že se daná situace zvládla,
a i nadále zvládá ke spokojenosti rodičů i naší.
Jsme připraveni pomáhat do  té doby, než se
všechny děti vrátí do školních lavic a školek.

Opět připomínáme, že pro děti, které by po-
třebovaly pomoct s učením, tady máme pro-
gram Klub anonymních záškoláků (KAZ), kde
si mohou žáci základních škol procvičit látku,
se kterou mají při současné výuce na dálku po-
tíže, a ověřit si, zda vše správně chápou. Na-
bídku konzultací najdou pod odkazem mitka-
mjit.cz/KAZ.

Dle data, kdy zahájíme, a především ukončí-
me výuku, budeme řešit vratky. Při kroužcích,
které letos ještě vůbec nezahájily činnost, zvá-
žíme, zda daný kroužek letos vůbec otevřít.

Ještě stále přijímáme přihlášky na naši při-
pravenou letní činnost, na kterou se mimocho-
dem velmi těšíme. Některé tábory již máme
obsazeny a  přijímáme náhradníky, ale ještě
u většiny táborů máme volná místa. 

Díky fi nanční podpoře projektu „Dětský klub
a  příměstské tábory Slavičín“ pod registrač-
ním č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/001635
9 mají letos příměstské tábory zvýhodněnou 
cenu 800 Kč a osmidenní pobytový tábor cenu
3 500 Kč.
Letní nabídka táborů 2021 DDM Slavičín:
 3. 7. – 10. 7. Pobytový tábor – Pod pirát-
skou vlajkou – RETASO Horní Bečva
Příměstské tábory:
 12. – 16. 7. Harry Potter – Fénixův řád
 12. – 16. 7. Sportovní týden (Loučka)
 19. – 23. 7. Vzhůru za dobrodružstvím
 26. – 30. 7. Výtvarný ateliér
 26. – 30. 7. Ledové království (MŠ)
 2. – 6. 8. Dobrodružství s Mickey a Minnie 
(MŠ)
 2. – 6. 8. Letem světem
 2. – 6. 8. Robinsonova cesta (Loučka)
 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 webo-
vých stránkách DDM Slavičín online. Také pro-
sím sledujte naše webové stránky a Facebook,
kam vkládáme aktuality.

Na  to, abychom se naučili žít ve  změně-
ných podmínkách, jsme měli rok, pojďme se
tedy zkusit přizpůsobit situaci, využít možnos-
tí, které nám nabízí, a pracovat s omezeními,
jež přináší, a nebědovat nad tím, co změnit ne-
umíme.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Na základní škole jsem měl rád slohové prá-
ce a měl jsem štěstí na učitele češtiny, a  to 
hlavně pana učitele Sudického a paní učitel-
ku Mentlíkovou. Obě osobnosti mě ovlivnily, 
i když to tak možná nevypadalo. Vtiskli do mě 
lásku k  literatuře a  českému jazyku. Proto 
na  oba učitele moc rád s  díky vzpomínám.
Na gymnáziu jsem začal psát i něco jiného než 
slohové práce. Tak doufám, že by měli radost. 
Jak vlastně začala Vaše spisovatelská karié-
ra? Co Vás nutilo dát vlastní zážitky na papír?

Původně jsem psal do šuplíku prostě proto, 
že jsem chtěl uchovat vzpomínky. Až časem 
jsem zkoušel oslovit vydavatele a po cca třech 
letech se mi to povedlo, v době e-booků je to 
asi lehčí než dříve. Psát jsem chtěl vždy. Je 
hezké na gymplu chtít psát, ale člověk má má-

lokdy o čem. To přináší až zážitky a těch jsem
měl hodně. 

Kniha Stoka je velmi syrová. Jak dlouho
jste ji psal?

Stoku jsem napsal během půl roku a pak ji
půl roku přepisoval a upravoval.

Stalo se reálně něco z  toho, co tam popi-
sujete?

Dalo by se říct, že všechno a nic. Jsou to
střípky reálných zážitků, které jsem poskládal
do nového příběhu.

Vydal jste už jednu knihu Modrá košile,
avšak pod pseudonymem N. P.  Proč to tak 
bylo a co to je za zkratku?

N. P. znamená v policejním žargonu nezná-
mý pachatel. V době vydání jsem sloužil ve Zlí-
ně a přišlo mi lepší se takhle neodhalovat. A lí-

bil se mi nápad s iniciálami N. P. Teď mi zůstal
jen pseudonym.

Práce policisty vypadá zvenku jako velmi
akční záležitost, ale z Vaší knihy jde cítit spíš
nechuť k papírování. Akci vlastně zažívají jen 
postavy, které nejsou v policejní uniformě. Je
to tak i ve skutečnosti?

Policie je jako každý úřad zahlcena admi-
nistrativou. Jinak to nejde. Na minutu akce je
hodina psaní. Na druhou stranu jsem si zvykl
psát opravdu hodně.

Vědí Vaši kolegové o  Vašem psaní? Co
na to říkají?

Kolegové z mého okolí to ví a myslím, že se
jim moje tvorba většinou líbila. Někteří mně
řekli, že to všechno zažili a znají, a proto je ne-
baví to zase číst. Ale věřím, že pro čtenáře z ci-
vilních řad ukazuju řadu věcí, o kterých se v de-
tektivních románech nepíše. Snažím se zůstat
na zemi a upozornit na věci z pohledu řado-
vých policistů, a i druhé strany. Chci ukázat, že
nic není černobílé.

Rád také fotíte, jak jste k tomu koníčku při-
šel?

Psaní a focení je pro mě únik z reality a ob-
rovský relax. Já tím vlastně odpočívám. I když
focení se věnuju jen okrajově. Základy focení 
mě naučil můj otec.

Na Vašeho tatínka, lékaře Štefana Horáka,
ve městě lidé vzpomínají rádi. Jak se má?

Otec se přestěhoval do Zlína, kde pokračuje
v lékařské praxi a mě tam osud zavál taky. Ale
musím říct, že Slavičín je výborné místo pro
děti, jako malý vzpomínám hlavně na  to, jak 
jsem běhal po venku a hrál si. (šim)

p y y jPraPraPražskžskžskžské pé pé pé pohlohlohlohledyedyedyedy a a zamzamzamyšlyšlyšleníeníení obob obbjekjekjekjektivtivtivtivti em em ememe ŠteŠteŠteŠtett fanfanfanafana Ha Ha H HHoráoráoráorár ka.ka.kaka.a
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Vzpomínáme

Dne 11. května 2021 uplyne 1 rok 
od úmrtí našeho tatínka, manžela 

a dědečka, pana Ing. Zdeňka PELÉŠKA. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera s rodinou, syn s manželkou 
a ostatní příbuzní.

Dne 21. května 2021 vzpomeneme
15. výročí úmrtí pana Josefa PECHALA
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomíná

manželka a děti s rodinou.

Dne 6. května 2021 uplyne 1 rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

pan Tomáš KOLÁČEK
yy

. S láskou a úctou 
vzpomíná celá rodina.

Dne 15. května 2021 uplyne 1 rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
Vojtěch KOSEČEK

y
. S láskou a úctou 

vzpomíná manželka Ludmila, dcera 
Bronislava, syn Vojtěch, sestra Ladislava

a celá rodina. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 20. května 2021 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí mého manžela,
našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Miroslava HAMALČÍKA

p
 z Rokytni-

ce. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. Kdo jste ho 

znali, vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem, kdo se v této nelehké
době přišli rozloučit s panem 

Oldřichem BRHELEM a uctili jeho památ-
ku. Rovněž děkujeme za projevené kon-

dolence a květinové dary.
Manželka a syn

Dne 19. května 2021 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí pana

Josefa JÁGRA
ý

 z Divnic. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka 

a dcery s rodinami.

Dne 13. května 2021 vzpomeneme
10. výročí úmrtí paní Vlasty KOVAŘÍKOVÉ

p

z Bohuslavic. Dne 25. dubna 2021 by se
dožila 80 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 

s námi. S láskou vzpomínají manžel,
dcery a syn s rodinami.

Dne 23. května 2021 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

Ing. Františka BILA. Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcera a syn s rodinami 

a ostatní příbuzní.

Dne 16. května 2021 si připomeneme
15. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy 
opustil pan František RAK ze Slavičína.K
Za tichou vzpomínku děkují manželka 

a synové s rodinami.

Dne 8. května 2021 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Karel ZEMÁNEK
y

. S láskou stále
vzpomínají manželka a děti. Děkujeme 

všem, kteří vzpomenou s námi.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s panem Jánem KLEINEM.
Rovněž děkujeme za květinové dary. 

Touto cestou chceme taky poděkovat
záchranářům a hasičům pod vedením 
pana Tomáše Juříka za hezký a lidský 

přístup a ochotnou pomoc 
v jeho posledních měsících života.

Zarmoucená rodina

Dne 13. května 2021 nás navždy 
opustila naše milovaná maminka 

a babička, paní Marie RAKOVÁ
z Petrůvky. S láskou

vzpomínají manžel, Miloš a Soňa s rodina-
mi. Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Dne 7. května 2021 vzpomeneme
25. výročí úmrtí pana Ladislava CHMELY. 

V říjnu tohoto roku by se také dožil
80 let. S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie, syn Tomáš
a dcera Iva s rodinou.

Dne 13. května 2021 uplyne 5 let 
od úmrtí pana Josefa BARTOŠÍKA

p y
. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě životem 

pana Ing. Františka ŽÁKA
p

. Upřímně dě-
kujeme za projevenou účast a květinové 

dary. Zarmoucená rodina

Společenská kronika

NAROZENÍ – BŘEZEN
Robert a Radka Navrátilovi – syn Jakub
David a Aneta Hyžíkovi – syn Vojtěch
Rudolf Čech a  Silvie Remešová – dcera 
Julie
Bronislav a Olga Vaňkovi – syn Jakub
Ruben Rodriguez Barrio a Jana Mikulec –
syn Diego
Václav a Monika Obadalovi – dcera Mari-
ana

ÚMRTÍ
 2. 3. 2021 Eva Štrofová, 77 let,
   Hrádek
 8. 3. 2021  Emilie Valentová, 68 let,
   Slavičín
 8. 3. 2021  Oldřich Brhel, 81 let, Slavičín
 10. 3. 2021  Ing. Leopold Lezna, 90 let,
   Slavičín
 10. 3. 2021  František Marianovský, 69 let,
   Rudimov
 14. 3. 2021  Ludmila Jurčová, 74 let,
   Slavičín
 14. 3. 2021  Ladislav Štefaník, 77 let,
   Šanov
 15. 3. 2021  Jan Juráň, 80 let, Slavičín
 15. 3. 2021  Karla Gajdošíková, 55 let,
   Slavičín
 15. 3. 2021  Ján Klein, 81 let, Slavičín
 23. 3. 2021  Václav Zikmund, 77 let,
   Petrůvka
 24. 3. 2021  Marie Svárovská, 83 let,
   Lipová
 24. 3. 2021  Božena Svobodová, 69 let,
   Slavičín
 25. 3. 2021  Ing. František Žák, 60 let, 
   Slavičín
 27. 3. 2021  Jiřina Parýzková, 76 let,
   Slavičín
 28. 3. 2021  Jaroslava Hnaníčková, 82 let,
   Rokytnice
 30. 3. 2021  Blanka Fojtíková, 50 let,
   Rokytnice
 31. 3. 2021  Aloisie Štefaníková, 72 let,
   Frýdek-Místek
 31. 3. 2021  Karel Koseček, 49 let, Hrádek
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Pivečkův lesopark je vzpomínkou na Josefku Pivečkovou
Pro radost dětem i dospělým se v krásné krajině Bílých Kar-

pat, na severozápadním okraji města Slavičína, nachází ne-
obyčejný lesopark. Příběh tohoto místa a motto: „I les může 
mít srdce...“ napovídá, že motivem pro jeho založení i pozděj-
ší obnovení byla láska, touha uchovat vzpomínky a vytvořit
něco pro druhé.

Lesopark Pod Obruby byl založen ve čtyřicátých letech 20. 
století rodinou Pivečků, kteří se ve Slavičíně usadili v  roce 
1860 a vybudovali zde koželužnu a později obuvnickou továr-
nu JAPIS. Založení lesoparku je úzce spojeno s historií této 
rodiny. Jan Pivečka na tuto událost vzpomíná takto: 

„Když tatínek v roce 1916 dostavěl ve Zlíně Tomáši Baťovi 
koželužnu a chystal se vrátit se do rodného Slavičína, přiznal 
se mu, že se bude ženit a vezme si jeho účetní. Odpověď To-
máše Bati byla stručná: „Vybral jste si tu nejlepší“. A měl prav-
du. Maminka uměla dobře dělit svůj čas mezi práci v rodinném
podniku, který s  tatínkem budovali i mezi bratrovu a moji vý-
chovu. Navždy budu ale vzpomínat, jak dokázala kompenzovat 
tatínkovu přísnost svou nesmírnou péčí a láskou. Když jsem se
po maturitě, v roce 1938, vrátil domů ze studií v Brně, umírala 
moje maminka Josefka Pivečková na rakovinu. Když ve svých 
44 letech zemřela, s vědomím, co všechno maminka pro rodi-
nu i podnik udělala, rozhodl tatínek, že jako vzpomínku na ni
založíme v lesíku Pod Obruby dětský park Josefky Pivečkové. 
Úmysl byl v krátkém čase uskutečněn a od roku 1940 si slavi-
čínské děti mohly hrát v lesoparku s Karkulkou, vlkem, s trpas-
líky u  jezírka i na hřišti a rodiče si mohli odpočinout na  lavič-
kách u cestiček vybudovaných lesem. Pořádaly se zde taneční 
zábavy, výlety, pikniky…“

V roce 1948 skončila ve Slavičíně éra Pivečků jak v podni-
kání, tak i ve zvelebování lesoparku. Novým majitelem se stal
národní podnik Svit. Koncem šedesátých let začal park pust-
nout. Část zídek a skalku lidé rozebrali jako stavební materiál,
Karkulka, vlk, perníková chaloupka a trpaslíci zmizeli nezná-
mo kam. Cestičky se ztratily v neudržovaném porostu dřevin. 
Jezírko bylo zavezeno, studna zasypána. Z okouzlujícího mís-
ta zůstaly jen žalostné zbytky.

V roce 1990 se do Slavičína po čtyřiačtyřiceti letech poby-
tu v zahraničí vrátil Jan Pivečka, který později získal lesík zpět
do svého vlastnictví. Při mnoha debatách s místními ochrán-
ci přírody, které začal po svém návratu podporovat, je získal 
pro myšlenku obnovy lesoparku. Později se připojili i předsta-



11

pací hodiny, důmyslné průlezky, dětské hřiště,
studna, jezírko, kamenný Kentaur apod. V  le-
soparku máme díla umělců, kteří se stali uzná-
vanými osobnostmi výtvarného umění.

V roce 1999 byl lesopark „Pod Obruby“ pře-
jmenován na Pivečkův lesopark. Ne náhodou.
Pan Jan Pivečka v tom roce oslavil své 80. na-
rozeniny a  přejmenování lesoparku bylo dár-
kem města Slavičín tomuto významnému ro-
dákovi, jehož stopa v  novodobé historii le-
soparku, ale i města byla jednou z nejvýznam-
nějších. Jeho nadšení pro vytváření zdravé ob-
čanské společnosti znamenalo nejenom zno-
vuzrození lesoparku, ale i mnoho dalších pro-
jektů, které trvají dodnes.

Díky společným projektům města Slavi-
čín a  Nadace Jana Pivečky, která je dnes

Milí čtenáři, oznamujeme vám, že 
od  13.  dubna  je městská knihovna otevřena 
v běžné  provozní  době  za  dodržení přísných 
protiepidemických a  hygienických opatření. 
Pracoviště veřejného internetu musí být uza-
vřena do odvolání.

Zaregistrovaní čtenáři mohou  stále využí-
vat  službu  eVýpůjčky, kde si lze na  čtečku
nebo tablet stáhnout aktuální knižní novin-
ky. Více o mimořádných opatřeních se dozvíte 
na webu, FB knihovny, po telefonu nebo e-mai-
lem. Těšíme se na vaši návštěvu!

Půjčovní doba:
7.30 – 12.00 12.30 – 15.00

Úterý – 12.30 – 17.00
Středa zavřeno
Čtvrtek 7.30 – 12.00 12.30 – 18.00
Pátek – 12.30 – 16.00

Jarní hraní s knihovnou! 
Milí rodiče a prarodiče, pro vaše předško-

láčky  i  malé školáky  budou  během  května 

Zprávy z knihovny 

Miroslav Koupil 
výstava obrazů
Velikonoce – do 30. 6. 2021
Galerie slavičínské radnice

vitelé města, které se stalo hlavním investo-
rem obnovy. V  roce 1997 začali ochránci pří-
rody spolu s dalšími nadšenými dobrovolníky 
les čistit. Nastal čas znovuzrození lesoparku. 

Velkou měrou se o jeho dnešní podobu za-
sloužil výtvarník Zdeněk Kutra. Ten, mimo jiné, 
požádal o  pomoc pana profesora Gebauera 
z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. 
Pan profesor Gebauer poslal do Slavičína svou 
třídu studentů, aby přímo v přírodě navrhli pro 
lesopark využití. Tak vznikly první plastiky, 
mezi nimi i populární smečka vlků. Díky mla-
dým umělcům a  jejich pedagogům, kteří opa-
kovaně přijížděli na sochařská sympózia pod
širým nebem, se do lesoparku vrátily dřevěné 
plastiky lesních živočichů, rostlin a dalších ob-
jektů jako je most před jezírko, kolotoč, přesý-

připravovány  další  tašky plné  zábav-
ných i  tvořivých materiálů (kvizy, hádanky,
křížovky, omalovánky, vystřihovánky aj.)
s  rozmanitou  tematikou. Lze si je objednat
po  telefonní či e-mailové domluvě  a  poté  si
je můžete vyzvednout během půjčovní doby
v knihovně.

Součástí každé sady bude i  speciál-
ní úkol,  který nám po  jeho vyluštění můžete
vhodit  podepsaný  do  knihovnické schránky
či dodat přímo do  knihovny. Každý
dětský účastník v sadě také najde i malou od-
měnu a  poukaz registraci do  knihovny zdar-
ma.  

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

Své příspěvky můžete zasílat až do 31. květ-
na 2021.  Namalované obrázky lze vhodit
v obálce s kontaktními údaji do  knihovnické
poštovní schránky. 

Fotografi e zasílejte opět i  s kontaktními
údaji emailem.  

Podrobné informace o podmínkách soutě-
že naleznete na webu a FB profi lu knihovny. 

Stezkou našich válečných hrdinů.  
Zábavně naučná procházka pro děti s rodi-

či (prarodiči) po pamětních deskách ve Slavi-
číně a okolí. 

Akce je věnovaná obětem 2. světové války
a  také  statečným  mužům, kteří  v ní bojovali
a položili své životy za naši vlast. 

Pro zájemce budou  v knihovně  připrave-
ny  k vyzvednutí  soutěžní  úkoly  k dané tema-
tice.

Součástí bude i menší nápověda, kde všude
se pamětní desky nacházejí. Do knihovny pak 
postačí přinést  zodpovězené otázky,  za  kte-
ré děti čeká zasloužená odměna. 

Upozorňujeme, že se nejedná o hromadnou
akci, je určena individuálním zájemcům. 

Akci pořádáme u příležitosti 76. výročí osvo-
bození města Slavičín. 

Vítáme vaše zapojení do uvedených aktivit!

jeho vlastníkem, přibyly do  lesoparku zříceni-
na hradu, která se váže k místní pověsti, altá-
nek a další objekty. Lesopark zůstává místem,
do kterého si lidé přichází odpočinout, načer-
pat radost a potěšit se touto galerií pod širým
nebem.

Na závěr ještě jedna myšlenka Jana Piveč-
ky: „Nejvíc mě však těší, že se k uskutečnění to-
hoto záměru dokázalo spojit velké množství 
lidí. Jsou jich desítky, možná stovky. Cokoliv 
jedni lhostejností a nezájmem zničí, druzí lás-
kou a snahou sloužit druhým obnoví.“

Toto platí pro celou novodobou historii le-
soparku a všem, kdo se na jeho obnově, rozvo-
ji a udržování podíleli a podílí, patří velké podě-
kování. Božena Filáková, 

ředitelka Nadace Jana Pivečky

( p ) p p y( p ) p p yJanJanJanJanJanJanJaJaJann Pi Pi Pi PPiPi PPivečvečvečvečvečveveččče ka ka kakakakaka aa a (up(up(up(up(up((u(up(u rororororosrososorosro třetřetřet d)d) d) )) připřiřipřippřipřiii n ná ná ná nánánánávštvštvštvštvš ěvěěvěěvěě  le le leleel sopsopsoppppsos arkarkarkarkarkarkarkarkarkaarku. u. uuuuuuu. u. FotFotFotFotFFoFotFotFotFoto: oo: : ooo: NaNaNadNaddaceaceece Ja JaJana nana na a na PivPivPivPivPivPivPivPivPivPivečkečkečkečkečkečkečkečkečkečkče yyyyyyyyyy
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První pokusy o hru s nejmenším míčkem se 
ve Slavičíně objevily v  roce 1947, kdy se hrá-
la první vzájemná utkání mezi spolky Sokola, 
Orla a Svitu. Začátek stolního tenisu jako or-
ganizovaného sportu se datuje rokem 1954, 
kdy se do Slavičína přistěhovali hráči Jan Hu-
dek a Josef Krestýn, oba aktivní ligový hráči 
Zlína a Olomouce. Vytvořilo se družstvo, kde 
kolem této dvojice hráli Cyril Výtiska, Ladislav 
Jedlička, Cyril Jedlička, František Trllo, Miro-
slav Trllo, Marie Švajdová a další, kteří položili 
základy pozdějšímu úspěšnému rozvoji tohoto 
sportu. Začátky nebyly lehké, družstvo nemělo 
vlastní hernu, míčky, pálky, prostředky na ces-
tování k zápasům, ale přesto během tří sezon 
hráli krajskou soutěž, což byla nejvyšší sou-
těž v tehdejším Gottwaldovském kraji, a patřili 
v kraji mezi nejlepší.

Vzestupu dosáhl oddíl začátkem 60. let, 
kdy základní kádr, který tvořil Franta Trllo, Cyril 
Jedlička, Cyril Výtiska, Laďa Jedlička, doplni-
li odchovanci Jaroslav Kučera a Jeroným Bo-
tek. V  té době jsme hráli pravidelně Jihomo-
ravskou divizi a  patřili jsme do  horní polovi-
ny tabulky. Po příchodu Oldy Kozáčka v  roce 
1967 hrálo družstvo baráž o  postup do  ná-
rodní ligy, ale soupeř Hutní montáže Ostrava 
byl nad naše síly. Stejnou baráž jsme odehráli 
i v roce 1972, kdy jsme v baráži na jedno utkání 
na neutrálních stolech v Gottwaldově podleh-
li Frýdku-Místku nejtěsnějším poměrem 10:8.

Další příležitost postoupit do druhé nejvyšší 
soutěže se naskytla až v roce 1979, kdy druž-
stvo posílil výborný gottwaldovský hráč Lud-
vík Malota. Po suverénním vítězství v Jihomo-
ravské divizi jsme postoupili do národní ligy.
Přes dobrou připravenost, podporu slavičín-
ských diváků, kteří v hojném počtu navštěvo-
vali domácí ligová utkání, a velkou bojovnost
jsme nedokázali odolat převaze severomorav-
ských družstev a zejména jejich nesrovnatel-
ným tréninkovým podmínkám na úrovni vrcho-
lového sportu. Za družstva Vítkovic, Havířova
proti nám startovali např. bratři Brodové či Jiří 
Javůrek, pozdější reprezentanti ČR.

V  sezonách 1970–1990 patřil slavičínský
stolní tenis k nejlepším v Jihomoravském kra-
ji a raritou je, že po dobu 20 let hrálo družstvo
stále ve stejném složení Trllo, Kučera, Kozáček
a Botek. Pro neúčast v mistrovských utkání ne-
existovala žádná omluva.

V  této době tvořili členskou základnu další 
hráči, kteří hráli za B družstvo nejvyšší okresní 
soutěž. Byli to Jiří Rohlena, Petr Münster, Jiří 
Zabloudil, Jaroslav Trllo, Miroslav Vítek, Du-
šan Trllo, Bedřich Ševčík, Ladislav Šedo, Ro-
bert Macků, Antonín Martinec, Radek Marti-
novský, Milan Klabačka, Petr Malatinský, Ivan
Floreš. Slavičínské družstvo B patřilo v rámci
okresu k lepším celků.

Oddíl má i družstvo žen, které hrálo základ-
ní krajskou soutěž, ale bez větších úspěchů.
Družstvo tvořily Jana Maděrková, Jana Rako-
vá, Karla Hrabinová, Alena Vaňková, Jana Lez-
nová, Věra Nepustilová.

Po přestěhování oddílu z herny na Orlovně
na sportovní halu dochází k dalšímu výrazné-
mu výkonnostnímu rozvoji. Zlepšily se pod-
mínky pro přípravu, hráči měli kvalitní vybavení 
a zejména se zvýšil zájem mezi mladými. Od-
díl měl v soutěži čtyři družstva, „Áčko“ a „Béč-
ko“ hráli krajské soutěže, „Céčko“ a  „Déčko“
okresní soutěže.

Na  přelomu milénia nečekaně odešly dvě
opory – Franta Trllo a  Olda Kozáček, přes-
to oddíl pokračuje v  úspěšné činnosti. Druž-
stvo doplnili odchovanci Adam Plášek, Miro-
slav Jančařík, Zbyněk Jančařík, po  přestupu
nastoupil Vlastimil Bureš a  zejména největší 
posila Vítězslav Račák. Každoročně se hrála
Zlínská divize s umístěním v horní polovině ta-

bulky. Vrcholem byla sezona 2010–2011, kdy
„Áčko“ vyhrálo divizi a postoupilo do ligy. Druž-
stvo doplnil výborný hráč Dominik Černocký 
z Bystřice pod Hostýnem, dále za „Áčko“ hráli
Adam Plášek, Víťa Račák, Vlastimil Bureš, Ja-
roslav Kučera, a přes dobré výkony soutěž ne-
udrželi.

V současné době je stolní tenis ve Slavičíně
na dobré úrovni. A-družstvo je účastníkem di-
vize, „Béčko“ hraje krajský přebor, Céčko regio-
nální soutěž. Žáci hrají regionální soutěž 1. tří-
dy a v sezoně 2019–2020 získali titul přeborní-
ka okresu. Základ družstva mužů tvoří Jiří Ma-
chara, Jiří Šuráň, Adam Plášek, Zbyněk Janča-
řík, Vlastimil Bureš, Jaroslav Kučera, Petr Ma-
latinský, Ivo Rohlena. 

Mimo mistrovské soutěže je činnost oddí-
lu zaměřená na mládež, pod vedením trenéra 
licence C Zbyňka Jančaříka se pravidelně při-
pravuje 20 dětí a někteří mají takovou výkon-
nost, že hrají pravidelně soutěže dospělých. 
Jsou to Daniel Bureš, Michal Bureš, Tobiáš
Drápala, Jonáš Plášek, Hubert Plášek, Michal
Petráš, Martin Jenyš, Martin Jančařík, Petr
Rak a další. Je škoda, že současná nepřízni-
vá situace narušila tréninkové procesy a mis-
trovské soutěže.

Mimo mistrovské soutěže pořádá oddíl kaž-
doročně turnaj se zaměřením na mládež a do-
spělé. V roce 2021 to bude už jubilejní 50. roč-
ník. Hráči soutěží v kategorii open, v soutěži
dvoučlenných družstev, v kategorii hráčů nad
40 let a v soutěži hráčů hrajících maximálně
divizi. Turnaj je velice oblíbený pro dobrou or-
ganizaci a hodnotné ceny pro vítěze. Je to me-
zinárodní turnaj, účastní se ho hráči ze Slo-
venska, hráči, kteří hrají v Německu, Rakous-
ku. Častým hostem je i Saša Valúch, reprezen-
tant Slovenska a účastník olympiády v Rio de
Janeiro.

Pro mládež pořádáme ve spolupráci z KSST
ve Zlíně tři bodovací turnaje a držíme v  rám-
ci kraje rekord v počtu 134 účastníků. Pro dří-
ve narozené hráče pořádá oddíl stolního teni-
su SK Slavičín turnaj v rámci hlavního turnaje.

Poslední léta nebyla sportu příliš nakloně-
ná. Dobře rozběhnutá práce zejména s mladý-
mi byla nečekanými zásahy osudu úplně za-
stavená a  je velmi těžké odhadnout, jak bude
pokračovat, jak se nám v  oddíle podaří zno-
vu rozběhnout tréninkové procesy a pravidel-
né soutěže. Věříme, že se ukáže síla kolektivu 
a stolní tenis ve Slavičíně bude dál pokračovat
minimálně na stejné nebo ještě lepší úrovni.

Jaroslav Kučera

Historie a úspěchy stolního tenisu ve Slavičíně 

Úspěchy veteránů 
Někteří naši hráči se účastní turnajů veterá-
nů v rámci České a Slovenské republiky. Hrá-
či Antonín Martinec a Jaroslav Kučera repre-
zentují Českou republiku na mistrovství Evro-
py a mistrovství světa, kde Jaroslav Kučera 
získal ve své kategorii celkem devět medailí.
Nejcennější je zlatá medaile z chorvatské Po-
reče z  roku 2009, stříbrná z německého Lip-
ska v roce 2017 a dvě bronzové, z Rio de Ja-
neira z roku 2010 a poslední bronzová z ame-
rického Las  Vegas, kde se zúčastnilo více 
než 4 500 hráčů a jenom v jeho kategorii sou-
těžilo 420 závodníků. RokRokRokRokRR  19 19 1962 62 622 – z– zzzzlevlevlevlevleva Ja Ja Ja Jedledledledled ičkičkičkičkičkka, aa, a, HudHudHudH kek,ek,kkkkkkkkk FFFFFFFFFFFFF F.F F T TrTrT llollo, , 
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Už po páté vás zveme na běžecké závody 
Slavičínský miomoveRUN! Zázemí a  regis-
trace budou opět umístěny v zámeckém par-
ku před kuželnou, každý závodník se může 
těšit na krásné originální medaile a praktic-
ké dárky od Outdoor a sport, ale samozřej-
mě také na připravenou běžeckou trasu, kte-
rá nabízí 5 km trailový okruh krásnou příro-
dou Slavičínska a  profesionální časomíru.
Užijete si kopečky, louky, lesy, strmé seběhy
a výběhy, ale i rovinku a trochu asfaltu, zkrát-
ka pro každého něco.

Čekají na  vás 3 závody o  délce 5, 10 
a 20 km, takže si každý vybere sám dle svých
možností. Pro online registraci je tentokrát 
nutné se nejdříve zaregistrovat na stránkách 
našeho partnera www.behyzlin.cz, pak zvolit
typ závodu miomoveRUN. 

Věříme, že i přes současná vládní omeze-
ní se závod konat bude, tak jako v minulém
roce, proto jsme zvolili pozdější termín so-
bota 5. 6. 2021, oproti původně plánované-
mu květnovému, který se zároveň nekryje se
sportovními akcemi v okolí, přesto ale samo-
zřejmě počítáme s  vracením registračního 
poplatku v případě nekonání akce, takže se 
nemusíte bát, že přijdete o peníze. 

Organizačně je to sice náročnější, vše se 
musí naplánovat hodně dopředu a  pak se
na  poslední chvíli vše zařizuje a  závazně 
objednává, ale i  tak se těšíme, že se znovu 
potkáme s  běžci a  sportovci v  hojném po-
čtu a postaráme se jim o  sobotní program 
na čerstvém vzduchu. 

Jsme moc rádi za vstřícný postoj vedení 
města, které nám kromě zázemní poskytlo 
i fi nanční podporu, za kterou můžeme pořídit
ceny pro výherce, které nakoupíme v míst-
ních obchodech, abychom i my podpořili sla-
vičínské podnikatele.

Barbora Malaníková, pořadatelka závodu

Začněte trénovat, v červnu se uskuteční další ročník miomoveRUN

 Mám zájem o koupi zahrádky s chatkou 
ve Slavičíně v lokalitě u rybníka
Tel: 731 501 699

 Místní Realitní kancelář ŠEGÁT
nákup, výkup a prodej nemovitostí
tržní odhad za  účelem dědictví, rozvodu 
a jiné
Kontakt: asistentka Markéta Ptáčková, 
tel. 776 303 676
www.reality-segat.cz

 SADBOVÉ BRAMBORY
SAZEČKA, vše pro jarní výsev. Hnojiva, pše-
nice, ječmen, šroty a ostatní
Zahrádkářské a chovatelské potřeby, Sla-
vičín – Horní náměstí 109
krmivo PRO PSY, KOČKY, HLODAVCE, 
PTACTVO
Široký výběr pamlsků a doplňků. Oblečky, 
pelíšky, obojky, kočkolity, peletky a krmivo 
pro hlodavce.
Kompletní péče o srst
Tel.: +420 777 341 654

Valašské křoví 
v netradičním termínu

Vážení diváci, přátelé, kamarádi a  pří-
znivci SemTamFóru a  Valašského křoví 
zvláště.

Ani 19. ročník se, bohužel, nevyhnul změ-
nám a  přesunům. Pořadatel celostátních 
přehlídek NIPOS-Artama odložil uzávěrku 
nominací a  doporučení inscenací z  kraj-
ských přehlídek, tedy i  Valašského křoví, 
na 7. června. Díky tomuto kroku můžeme 
letošní ročník posunout na druhý náhrad-
ní termín 3. – 6. června 2021 a doufat, že 
v tomto termínu už proběhne.

Těšíme se na  tradiční i  nové diváky, 
na tradiční i nové soubory, které do Slavičí-
na přijedou, a hlavně na dobu, až se bude-
me moci potkat v divadle.

Uvidíme, co nám všem jaro přinese. Pře-
jeme všem pevné zdraví, dobrou náladu 
a v kalendáři zatrhnutý termín této tradiční 
slavičínské přehlídky

Za Divadlo SemTamFór 
a Valašské křoví Honza Julínek
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V  letošním roce se k nám vrací jaro o  tro-
chu později než v předchozích letech, je však 
stejně hezké jako kdykoli předtím. Jako kdy-
koli oznamovaly příchod jara zlátnoucí jehně-
dy lísky. Skoro ve  stejném období začaly ze 
země vyrážet první rostlinky sněženek. U nás 
se tato milá jarní rostlina přirozeně vyskytuje 
ve  velkém množství ve  známém chráněném
území u Bohuslavic, roste jich zde asi na dva 
miliony. Nektar z jejich květů je první vydatněj-
ší pastvou včel. Jako zajímavost lze uvést, že 
včela nevidí jejich květy bíle jako my. Včela vní-
má ultrafi alové záření, a proto květ sněženky 
vidí pravděpodobně jako modrozelený. 

Potom už začínají rozkvétat i běžné druhy 
rostlin jako fi alky, prvosenky vyšší (petrklíče), 
dymnivky plné, později i  duté, plicníky lékař-
ské a  jiné. Jako své stanoviště si vybrala pří-

Jarní příroda našeho okolí

V  tomto měsíci tady taky rozkvétají na  suš-
ších lukách smolničky obecné taky červené 
barvy. Jako všechny rostliny čeledi silenkovi-
tých mají krásné květy, které přitahují hodně
hmyzu. Smolničky jsou známé svými lepkavý-
mi pásy na lodyze pod místy, kde se rozvětvu-
jí květenství. K čemu je jim to dobré, však za-
tím nevíme. 

Jiná zajímavá květinka rozkvétá koncem
dubna až začátkem května u  Staré cesty
do Nevšové v Lochovci a  jmenuje se řepíček
řepíkovitý. Je pozoruhodný tím, že jde o pozů-
statek z doby poledové a z naší vlasti ustupu-
je v době železné působením lidí. Zachoval se 
jen na  východní Moravě a  západním Sloven-
sku, a právě tady na Nevšovsku je nejhojnější.

Na Slavičínsku je zajímavých lokalit více, ale 
i z  tohoto stručného článku je vidět, že i my
tu máme dost botanických zajímavostí, a  že 
i u nás je příroda bohatší, než si uvědomuje-
me. Vojtěch Malík 

kopy v českých zemích velice vzácná mochna
drobnokvětá. Tato dost nenápadná, opravdu
drobná, rostlinka rozkvétá jako první z celého
rodu mochen. Je rozšířena na východ od nás
a na Slovensku, odkud k nám přesahuje, je hoj-
nější.

Z  orchidejí vykvétá jako první už v  dubnu
vstavač bledý. Na Slavičínsku se vyskytuje roz-
troušeně, trochu hojněji roste v hájku u Roky-
tenky mezi Rokytnicí a Jestřabím. Tento hájek
je zajímavý bohatou jarní květenou. Při přízni-
vých podmínkách začnou všechny rostliny roz-
kvétat skoro současně, což skýtá úchvatný po-
hled na barevnou nádheru podrostu ještě ne-
olistěného hájku. Převládá žlutá barva petrklí-
čů, orsejů, hvězdnatců a sasanek pryskyřníko-
vitých. Dále tu rostou hrachory lechy jarní, oba
druhy dymnivek, později až v  květnu, orlíčky
a lilie zlatohlavé. To už však jsou stromy olis-
těné a k zemi proniká málo světla, rostliny jsou

VstVstVstVs avaavaavaa č bč bč bč bledledledledýýýýýý

odkvetlé a pestrý svět podrostu mizí. Na dym-
nivky je vázán pěkný motýl jasoň dymnivkový,
jehož samečci na volném prostoru mezi háj-
kem a Rokytenkou v květnu pátrají po samič-
kách ukrytých ve vegetaci. V květnu jsem se
na přilehlém svahu, porostlém šalvějemi, stal
účastníkem úchvatné podívané. V  tom roce
se vznášeli u květů šalvějí lišaji svízeloví, kteří 
jako všichni lišaji sají nektar za letu. Tito svět-
le hnědí motýli k nám v příhodných letech při-
létají z jihu, aby se tu rozmnožili. 

Nejvíce orchidejí na Slavičínsku roste v údo-
lí Lukšínky na  lukách, v  Lipové nazývaných
Láz. Jsou tady jak mokřady u  Lukšínky, tak
sušší louky na přilehlých svazích. Tato lokalita
je zařazena v rámci CHKO Bílé Karpaty do tzv.
první zóny, což je na úrovni chráněného úze-
mí. Právě v květnu se mokřina začervená prst-Řepíček řepíkovkovitýitý DymDymDymmDD nivnivnivkaka kk dudututáá
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