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Vážení a milí spoluobčané, z roku 2022 ukra-
jujeme poslední dny a hodiny a s napětím očeká-
váme, co přinese rok následující. Zároveň vrcho-
lí vánoční svátky, kdy je snad poprvé po dlouhé 
době alespoň trochu pohody k zamyšlení. Rok 
minulý byl po několika letech restrikcí poprvé ro-
kem návratu k normálnímu běhu života ve měs-
tě, bohužel však ve  znamení válečných dějů 
na východoevropské půdě.

Byl také rokem volebním, kdy jsme určili roz-
položení mandátů v zastupitelstvu i v osadních 
výborech a zanedlouho nás čeká také rozhod-
nutí o  tom, komu dáme hlas ve volbách prezi-
dentských. Při rozsvicování vánočního stro-

mu ve Slavičíně jsem uvedl, že město tvoříme
my – občané, a že záleží na každém z nás, jak 
svým dílem k rozvoji města přispěje. Toto je jed-
nou z mnoha voleb, které v životě podstupuje-
me. Volby totiž nejsou jen ty ofi ciální, „velké“,
každodenní běh života každého z nás je prová-
zen malými volbami, které dokáží divy. Vezmě-
me si pár příkladů – chceme, aby ve Slavičíně
pulzoval život?

Vyrazme do  ulic či našich krásných parků!
Chceme, aby se u nás dařilo kavárnám či restau-
racím? Pojďme na kafe nebo na pivo! Chceme,
aby bylo centrum města poseto malými obchůd-
ky, kde vše dostanu? Vypněme počítač, opusťme

e-shopy a pojďme se podívat, co se dá koupit pár 
metrů od našich domovů. A tak bych mohl po-
kračovat dále… Slyším již hlasy oponentů, kte-
ří najdou jiné argumenty, které budou tyto řád-
ky vyvracet. 

Přesto si dovolím, vážení a milí občané, tvr-
dit, že město jsme my, kteří zde žijeme a bude-
me jej i v následujícím roce spoluvytvářet. Ač-
koliv všude slyšíme, že doba není příznivá, moc 
nám všem přeji, aby tomu tak nebylo, aby nám
bylo dopřáno zdraví, dobrá nálada i chuť do dal-
šího života u nás ve Slavičíně.

Pevné zdraví a šťastné vkročení 
do roku 2023 přeje Tomáš Chmela, váš starosta
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Na  prosincovém zasedání schválilo zastu-
pitelstvo rozpočet města Slavičín na rok 2023. 
Rozpočet počítá s  celkovými příjmy ve  výši 
186,1 mil. Kč a výdaji ve výši 296,7 mil. Kč s tím, 
že schodek 110,6 mil. Kč bude krytý přebytkem 
hospodaření z  let minulých. Celkovou podobu 
rozpočtu udává zejména přijetí fi nančního pří-
spěvku z  rozpočtu Ministerstva fi nancí v sou-
ladu se Zákonem č. 324/2021 Sb., o  jednorá-
zovém odškodnění subjektů dotčených mimo-
řádnou událostí v areálu muničních skladů Vla-
chovice – Vrbětice, ve výši 104,3 mil. Kč v roce 
2022 a  jeho plné neprofi nancování v průběhu 
roku.

Předpokládané daňové příjmy ve  výši 
119 mil. Kč, spolu s nedaňovými příjmy vyplý-
vajícími z vlastní činnosti města ve výši 39 mil. 
Kč, příjmy z přiznaných dotačních titulů ve výši 
28 mil. Kč a  po  zapojení fi nančních prostřed-
ků z  let minulých ve výši 110 mil. Kč umožni-
ly zařadit do rozpočtu investiční a další jmeno-
vité akce za více jak 170 mil. Kč a současně vy-
tvořit rezervu ke krytí vlastního podílu na dofi -
nancování aktuálně řešených dotačních projek-
tů ve výši 30 mil. Kč a nových rozvojových pro-
jektů ve výši 6 mil. Kč.

Mezi významné akce, jejichž realizace se plá-
nuje na rok 2023, patří zejména dokončení re-
konstrukce hotelu Slavičan a  jeho přestavba 
na polyfunkční dům včetně navazující výstav-
by parkoviště u ZŠ Malé Pole, zateplení byto-
vého domu na sídlišti Vlára, pokračování revi-
talizace areálu Zámeckého parku, v rámci které 
dojde, zejména přestavbou původní podoby al-
tánu na průchozí venkovní expozici, k vytvoře-

Město bude opět hospodařit s rozpočtem téměř 300 milionů
ní zcela nové podoby centra parku, dále k reno-
vaci dětského hřiště, k vytvoření zázemí za pó-
diem letní scény a dokončení oprav sociálního 
zařízení.

Dále bude probíhat projektová příprava revi-
talizace sportovního areálu (kuželna, tribuna) 
včetně přípravy modernizace koupaliště (turni-
kety, skluzavka apod.), plánuje se rozšíření úse-
ku cyklostezek o úseky Hrádek – Divnice – Bo-
huslavice a úsek od ulice Za Zemánky po uli-
ci Ke Snožku, bude dokončena  realizace sta-
vebních úprav krajské silnice II/495 směrem 
na Štítnou nad Vláří. V průběhu příštího roku by 
dále mělo dojít k rekonstrukcím a opravám řady 
místních komunikací, chodníků a parkovišť (re-
konstrukce ul. Květná, ul. Hrádecká, regulace 
parkování a rozšíření parkovacích míst v cent-
ru města – vybudování parkoviště na ulici L. Vý-
ducha, dokončení výstavby parkoviště na ulici 
J. Šály a parkovacího stání na ulici Dlouhá, vy-
budování chodníku v ulici Pod Střelnicí, dokon-
čení zbylých částí chodníku od nemocnice po-
dél ulice Komenského atd. 

V  oblasti podpory sociální péče a  bydle-
ní je plánováno dokončení rekonstrukce záze-
mí pro poskytování sociálních služeb a výstav-
ba domu bydlení v areálu Charity. Město nadále 
intenzivně pracuje na vytvoření nových staveb-
ních parcel pro výstavbu rodinných domů v lo-
kalitě Šabatec. V současné chvíli je dokončena 
projektová dokumentace vodovodu a kanaliza-
ce v  lokalitě a dokončuje se projektová doku-
mentace na zbývající inženýrské sítě a doprav-
ní infrastrukturu.

V rozpočtu jsou zahrnuty fi nanční prostředky 

určené na dofi nancování provozu škol, školek
a městské nemocnice ve výši 13 mil. Kč a na fi -
nancování běžných provozních výdajů dle po-
třeb místních částí Hrádek, Divnice, Nevšová,
v celkové částce 7 mil. Kč. Nad rámec provoz-
ních výdajů jsou do rozpočtu zařazeny význam-
né investiční akce v rámci území místních čás-
tí, jako regenerace výletiště a navazující revita-
lizace zámeckého parku v Divnicích, vybudová-
ní dětského hřiště v Nevšové, pokračování revi-
talizace a památkové obnovy zámečku v Hrád-
ku atd.

Formou poskytnutí individuálních a progra-
mových dotací jsou v rozpočtu vyčleněny pro-
středky na  podporu sportu, kultury a  ostat-
ních oblastí společenského života v částce té-
měř 4 mil. Kč a na podporu sociálních služeb 
a zařízení v částce 3 mil. Kč. V porovnání s ro-
kem 2022 dochází také k navýšení fi nančních
prostředků městského fondu rozvoje bydle-
ní, který je určený na podporu oprav a moder-
nizaci vlastníků bytů, bytových domů a  rodin-
ných domů na  území města Slavičín formou
poskytnutí zápůjček z původních 2 mil. Kč nově 
na 5 mil. Kč a k zachování participativního fon-
du ve výši 300 tis. Kč., v rámci kterého se mo-
hou občané spolupodílet na úpravách veřejné-
ho prostoru a zkvalitnění života ve městě for-
mou projektů.

V  roce 2022 město splatilo poslední splát-
ku z přijatého investičního úvěru a  již nebude
mít žádné závazky vyplývající ze smluv o úvě-
ru či půjčce.

Ing. Petr Lysáček,
vedoucí ekonomického odboru

V  rámci projektu Chytrý Slavičín – Transfer 
inovací napříč hranicí byl v listopadu 2022 reali-
zován výjezd pro zaměstnance Městského úřa-
du Slavičín. Cílem cesty byla slovenská obec 
Uhrovec. Již od  roku 1964 bylo město Slavi-
čín v partnerství s touto obcí vzdálenou 50 km 
vzdušnou čarou. V  současné době se město 
Slavičín snaží opět zintenzivnit a upevnit part-
nerství. Celkem se zúčastnilo této akce téměř 

Výjezdní školení v Uhrovci se věnovalo chytrým přístupům k rozvoji obcí

20 zaměstnanců a  volených zástupců obou 
obcí. Předmětem setkání bylo společné škole-
ní obou obcí na téma Smart venkov. Školitelem 
nám byl Ing. Mgr. Marek Hartych, který do Uh-
rovce přijel až z  dalekého Varnsdorfu. Obsah 
školení byl zaměřen na uplatnění SMART pří-
stupů, konceptů a metodik v rozvoji obcí. 

Byly nám představeny pilíře pro plánování 
odolnosti venkovských komunit. Toto téma vy-

volalo velkou diskusi a zájem u zástupců obou
obcí. V současné chvíli totiž většina obcí boju-
je s účty za energie. Zástupci obou obcí si vy-
měnili zkušenosti, které se týkají zvládání krizí 
v energetice a vzájemně se inspirovali k dalším
směrům úspor. 

Druhým velkým diskutovaným tématem byla
individuální osobní doprava ve městech. Město
Slavičín dlouhodobě řeší problém s nedostat-
kem parkovacích míst.

V rámci školení byly představeny prvky, kte-
ré mohou pomoci zvládnout alespoň částečně
zvyšující se potřebu mobility obyvatel. Jedním 
z řešení je budování infrastruktury pro cyklistic-
kou a e-dopravu.

Na  školení byla shrnuta všechna důležitá 
témata a  ponechán prostor pro další diskusi
a networking. Tato společná akce se na obou
stranách setkala s  velkým zájmem a  již
byly položeny další kameny pro návštěvu zá-
stupců, zaměstnanců a občanů Uhrovce u nás 
ve  Slavičíně. Školení v  Uhrovci bylo podpo-
řeno z  Fondu malých projektu Regionu Bílé
Karpaty – Projekt Chytrý Slavičín – Transfer ino-
vací napříč hranicemi – CZ/FMP/11b/09/137.

Ing. Marian Moudřík,
projektový manažer
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„Už to pusťte.” Toužebné přání fanoušků 
bruslení či hokeje bylo vyslyšeno 8. prosince, 
kdy byl zahájen ofi ciálně provoz Zámeckého 

Zámecké kluziště zahájilo provoz, nově nabízí i bufet
kluziště pro letošní zimu. Změny oproti loňské-
mu roku nenastanou, i když se ceny energií zá-
vratně vyšplhaly. „Naštěstí máme zafi xovanou 
cenu elektřiny. I  tak je provoz kluziště energe-
ticky a fi nančně náročný. Přesto pokračujeme 
v dobré praxi a dopoledne bude zdarma provoz 
pro naše školy a školky,“ ujistila místostarostka “
Monika Hubíková, která má v gesci sport.

Bruslení pro veřejnost bude každý den od 14 
hodin organizováno v  blocích, které trvají 75 
minut. Děti do šesti let zaplatí za blok 20 korun, 
starší od 6 do 15 let 30 korun a dospělí pak 50 
korun. Po každém bloku následuje čtvrthodina 

na úpravu ledu.
Bloky si můžou pronajmout například i obce, 

spolky či sportovní kluby z  jiných regionů. Ak-
tuální informace o provozu kluziště v daný den 
najdete na facebookové stránce Kluziště Slavi-
čín. Město také zapracovalo na zázemí pro pře-
zouvající se bruslaře, kde je nově postavený
stan. Opět bude možnost půjčit si brusle nebo 
si je nechat nabrousit. Už v prosinci začala mi-
niškolička pro čtyř- až desetileté bruslaře a roz-
jel se i provoz bufetu, kde seženete nejen bom-
bardino či grog, ale i párek v rohlíku nebo čaj.
(tz)

Velmi slušná, někde až šedesátiprocentní 
účast provázela letošní volby členů osadních 
výborů v místních částech Slavičína. Ty se ko-
naly v pátek 25. listopadu od 14 do 21 hodin 
a oproti minulým letům měly jinou, důstojnější 
formu. Dřív se rozdaly volební lístky do schrá-
nek a občané je pak chodili házet do uren na-
příklad v  obchodech v  daných částech. “My 
jsme ale chtěli, ať je celý proces transparent-
nější a více podobný opravdovým volbám, pro-
to jsme na zřídili volební komise a volební míst-
nosti, kam občané mohli jít odvolit jako při běž-
ných volbách,“ vysvětlil starosta města Tomáš 
Chmela model, který je hrazen z rozpočtu měs-
ta. „Tento způsob voleb je u měst velikosti Sla-
vičína opravdu neobvyklý, dělá se to tak spíše 
u větších měst. Chtěli jsme vzbudit u obyvatel 
zájem o komunální dění.“

V místních částech se konaly „malé volby“ do osadních výborů
V každé místní části, tedy v Nevšové, Hrád-

ku i Divnicích, čekala na voliče tříčlenná komi-
se složená ze dvou místních obyvatel a jedno-
ho pracovníka městského úřadu. Hlasy se sčí-
taly hned večer po uzavření volebních místnos-
tí. Na  základě výsledků hlasování bylo 9 kan-
didátů s nejvyšším počtem odevzdaných hla-
sů v  každé místní části navrženo zastupitel-
stvu města ke zvolení za člena osadního výbo-
ru. Z nich bude posléze zvolen předseda osad-
ního výboru pro každou místní část.

Do osadního výboru Hrádek byli nominová-
ni: Vlastimil Častula, Jiří Kotraba, Jiří Havlín, Ja-
kub Častula, Jakub Koseček, Martin Vincour, 
Eva Röderová, Jana Gottfriedová a Petr Polách.

Do osadního výboru Divnice byli nominováni: 
Libor Malaník, Ludmila Jandíková, Josef Pešek, 
Jaroslav Mana, Štěpán Satin, Radim Ševčík, Jo-

sef Bartošík, Jakub Zvoníček, Jaroslav Urbaník.
Do osadního výboru Nevšová byli nominová-

ni: Bronislav Münster, Martin Procházka, Pavel 
Hrbáček, Jarmila Kovářová, Bronislav Plášek, 
Jana Drgová, Zuzana Medvědová, Naděžda Ze-
mánková a Ladislav Husták. (tz)

Začátek roku 2023 s  sebou přináší po del-
ší odmlce opět plesovou sezonu. V  sobotu
28.  ledna bude slavičínská Sokolovna patřit
Plesu města Slavičín, do kterého se jako spo-
lupořadatel zapojí Charita Slavičín. „Výtěžek 
plesu bude použit na výstavbu nového objektu 
Charity Slavičín, který vzniká v Divnicích. Bude 
tam sídlit Centrum denních služeb Maják a So-
ciálně terapeutická dílná, která nyní sídlí v nevy-
hovujících prostorách ZŠ Štítná nad Vláří,“ vy-“
světlila ředitelka slavičínské charity Milena To-
mánková.

Dlouhodobému záměru výstavby nového 
objektu nyní nepřeje doba, kdy se vše skoko-
vě zdražuje – včetně stavebních prací. „Budo-
va bude přízemní, zcela bezbariérová, umístě-
ná v krásné a rozlehlé zahradě. Podle moder-
ních trendů ve stavebnictví splňuje nároky na 
nízkoenergetický provoz a pamatuje také na vy-
užití dešťové vody. Kapacitně bude vyhovovat 
dennímu provozu,“ doplnila Tománková.

Charita Slavičín směřuje veškerou svou čin-
nost k podpoře soběstačnosti klientů. Terénní a 
ambulantní služby zabezpečují podporu v úko-
nech, zajišťujících základní životní potřeby, aby 
klienti mohli žít v domácím prostředí. Všechny 
tyto služby směřují k udržení a rozvíjení schop-

Ples města nabídne ochutnávku vín, 
výtěžek podpoří novou budovu Charity

ností a dovedností, sociálních vztahů, celkové-
mu zvýšení kvality života klientů.

Ale zpět k plesu. Hudbu na akci obstará fi na-
lista soutěže Hlas Československa Jakub Mou-
lis s kapelou, kterého budou střídat muzikanti 
z Cimbálové muziky Milana Mlčáka. Večerem 
bude slovem i písní provázet šarmantní mode-
rátor i zpěvák Josef Vágner. „Pro milovníky vín 
nabídne ples degustace vín a všechny návštěv-
níky plesu čeká také slosování vstupenek, je-

jichž majitelé obdrží hodnotné ceny,“ upřesni-“
la vedoucí slavičínského infocentra Marie Stu-
deníková.

Pomoc Charitě formou sponzorských darů
přislíbily fi rmy v našem regionu. Město Slavi-
čín navíc Charitu přizvalo ke spolupořádání ple-
su, aby mohla se svou činností i dalšími zámě-
ry seznámit širší veřejnost. (šim)

Charita Slavičín poskytuje tyto služby:
Půjčovnu zdravotnických a kompenzačních 
pomůcek (polohovací postele, invalidní vozíky, 
chodítka, WC židle) 
Materiální pomoc osobám v nouzi (samoži-
vitelky, senioři…)
Sociálně terapeutickou dílnu, kterou navště-
vuje 11 klientů.
Centrum denních služeb Maják nabízí 
možnost trávení času pro osoby s  různými 
druhy postižení, kombinované postižení, s po-
ruchou autistického spektra. Cílová skupina je 
od 11 let do 80 let. Centrum navštěvuje 14 kli-
entů.
Charitní pečovatelská služba – pomoc 

a podpora seniorům a lidem se zdravotním po-
stižením, usiluje o jejich setrvání ve svém do-
mácím prostředí a podporuje zachování jejich 
aktivního života a udržení kontaktu s okolím.
V současné chvíli se Charita stará o 167  kli-
entů.
 Domácí zdravotní péče poskytovaná zdra-
votními sestrami v domácnosti pacienta (tzv.
home care)
 Osobní asistence je terénní služba, posky-

tovaná osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vy-
žaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je po-
skytována 12 klientům.
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V  tabulce „Ceny za  svoz směsného odpa-
du od 1. 1. 2023“ můžete podle velikosti nádo-
by, četnosti svozů a fakticky žijících osob v do-
mácnosti sami vyčíst částku za svoz své popel-
nice / kontejneru.

Platbu za  známku tak můžete učinit 
bezhotovostním převodem na  číslo účtu 
2924661/0100. 

Variabilní symbol se skládá ze základu, tj. 
3722, dále z čísla 1, 2, 3 nebo 4, které určuje
místo bydliště. 1 Slavičín; 2 Hrádek na Vlár-
ské dráze; 3 Divnice; 4 Nevšová a  nakonec

z čísla popisného.*
*příklad č. 1: Osvobození čp. 25, Slavičín; varia-
bilní symbol 37221025
*příklad č. 2: čp. 148, Hrádek na Vlárské dráze,
variabilní symbol 37222148
*příklad č. 3: čp. 30, Divnice; variabilní symbol 
37223030
*příklad č.4: čp. 95, Nevšová, variabilní symbol 
37224095

Prosíme o  důsledné dodržení platebních 
údajů, v opačném případě nebudeme schopni
platbu identifi kovat!

Platby provádějte od 2. ledna 2023 a nej-
později 28. února 2023

Známky na  popelnice/kontejnery na  rok 
2023, případně černé pytle na směsný odpad
Vám budou po provedené platbě zdarma doru-
čeny (spolu s pytli na tříděný odpad), a to nej-
později do 14 dnů od provedení platby.

Pokud není platba bezhotovostně na  účet
možná z  jakéhokoliv důvodu, nebo potřebuje-
te prostě jen poradit, můžete si i nadále kou-
pit známku na popelnici přímo na Městském 
úřadě Slavičín, a to za stejných podmínek, tedy
od 2. ledna 2023.

Odbor ŽPSM

Informace o platbě za známky

Upozorňujeme majitele psů, že místní po-
platek za psy je splatný do 15. února 2023.

Upřednostňujeme úhradu místního po-
platku za  psy bezhotovostně převodem 
na  účet města Slavičín. Při  bezhotovost-
ní platbě je nutno předem požádat o sdělení 
identifi kačních údajů pro konkrétního poplat-
níka. Tyto údaje poskytne Marie Bothová, tele-
fon: 577 004 822, email: bothova@mesto-sla-
vicin.cz. 

Držitelům psů, kteří držení psa dosud ne-
ohlásili, připomínáme zákonnou povinnost
ohlášení držení psa do 15 dnů od jeho pořízení.
Taktéž osoby, které jsou od placení místního 
poplatku za psy ze zákona osvobozeny, mají 
povinnost držení psa ohlásit a nárok na osvo-
bození správci poplatku prokázat.

Bližší informace a příslušné formuláře jsou 
k dispozici na webových stránkách města Sla-
vičín (Vyřizuji – Tiskopisy a  formuláře – Od-
bor ekonomický) nebo přímo na odboru eko-
nomickém MěÚ. Marie Bothová,

odbor ekonomický MěÚ Slavičín

Úhrada místního poplatku 
za psy na rok 2023

Harmonogram svozu tříděného odpadu v 1. pololetí 2023
papír (modré pytle) 4. 1., 1. 2., 1. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6.
plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. pytle) 17. 1., 14. 2., 14. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6.

V  souladu s  novým zákonem o  odpadech 
a v souladu se zákonem o místních poplatcích
má město Slavičín od 1. 1. 2022 nově stanove-
né ceny za svoz a likvidaci odpadů.

Rostoucí náklady, kdy především došlo k ne-
úměrnému zdražování pohonných hmot a ná-
kladů na  skládkování, donutily město Slavi-
čín přistoupit ke  zvýšení těchto cen. Je nut-
né zdůraznit, že ceny za svoz odpadu by měly 
pokrýt všechny náklady na  odpadové hospo-

Min. základ je 60 litrů za měsíc na osobu

Základ pro max. 
počet osob 

(které fakticky
žijí 

v domácnosti)
j

Navýšení počtu osob

nádoba 120 l svoz 1 x měsíc 792 Kč 2 +1 1 188 Kč +1 1 584 Kč +1 1 980 Kč

nádoba 120 l svoz 1 x 14 dnů 1 716 Kč 4 +1 1 980 Kč +1 2 376 Kč +1 2 772 Kč

nádoba 120 l svoz 1 x 7 dnů 3 432 Kč 8 +1 3 564 Kč +1 3 960 Kč +1 4 356Kč

nádoba 240 l svoz 1 x 14 dnů 3 432 Kč 8 +1 3 564 Kč +1 3 960 Kč +1 4 356 Kč

nádoba 240 l svoz 1 x 7 dnů 6 864 Kč 17 +1 7 128 Kč +1 7 524 Kč +1 7 920 Kč

nádoba 1.100 l svoz 1 x 7 dnů 31 460 Kč 79 +1 31 680 Kč +1 32 076 Kč +1 32 472 Kč

černý pytel na směsný odpad

396 Kč

Při překročení max. počtu osob, které 
fakticky žijí v domácnosti se použije výpočet:                                                                                                                          
(Min. základ 60 l * počet osob) * 12 = počet litrů odpadu za nemovitost za 

y j p j ýpy j p

rok 
*  výše sazby poplatku 0,55 Kč/l/rok

v nemovitosti (domácnosti) fakticky
žije pouze jedna fyzická osoba

dářství (aspoň tedy částečně), nejen samot-
ný svoz směsného odpadu. Výši cen je nutné
optimalizovat jak v souladu se zákonem o od-
padech a zákonem o místních poplatcích, tak
je důležité do nich promítnout i náklady, které
město Slavičín má s  dalšími složkami odpa-
dového hospodářství. Především tedy s  pro-
vozem sběrného dvora, svozem a  likvidací tří-
děného odpadu, likvidací nebezpečného odpa-
du, svozem odpadkových košů atd. Apelujeme

proto na návštěvníky sběrných dvorů, aby dů-
sledně dodržovali pravidla určená provozovate-
lem, především se nahlásili pracovníkovi obslu-
hy a prokázali mu svou totožnost. Dále je nut-
né dodržet přiměřené množství odpadu a řídit
se nejen provozním řádem sběrného dvoru, ale
i OZV o stanovení obecního systému odpado-
vého hospodářství. Celková maximální hmot-
nost městem přebíraného stavebního a demo-
ličního odpadu činí od  jednotlivých fyzických
osob max. 150 kg/osobu/rok. Pokud máte vět-
ší množství objemného nebo stavebního od-
padu z  důvodu rekonstrukce a  vyklízení bytů
/ domů, musíte si objednat vlastní kontejner
a ten dle ceníku zaplatit.

Ceny za  svoz a  likvidaci odpadů, respekti-
ve známek za  popelnice/kontejnery se odví-
jí od  výše maximální sazby poplatku, tj. nově
0,55 Kč/litr/rok a minimálního základu poplat-
ku, tj. 60 litrů/měsíc/osobu. Poplatek je vybí-
rán v  závislosti na  velikosti nádoby, frekvenci
svozu a  fakticky žijících osob v dané domác-
nosti. Navýšení cen je cca o 40 % oproti roku
2022. Splatnost poplatku zůstává nezměněna, 
tj. do 28. 2. 2023. 

Odbor ŽPSM

Rostoucí náklady donutily město zdražit poplatek za svoz odpadu

Volný nebytový prostor 
Město Slavičín nabízí do pronájmu volný nebyto-

vý prostor umístěný v I. nadzemním podlaží budo-
vy čp. 882 (areál Prabosu), ulice Komenského, Sla-
vičín. Jedná se o dvoukancelář s celkovou výmě-
rou 32 m2.
Podmínky pronájmu:

 doba pronájmu do 31.12.2023
 výše nájemného 3 840 Kč měsíčně bez DPH
 paušální platba za služby ve výši 3 253 Kč mě-
síčně bez DPH (otop, dodávka vody, el. energie atd.)

Podrobnější informace je možno získat na BTH 
Slavičín, spol. s  r.o., Mladotické nábřeží 849, Slavi-
čín, tel. 577 341 041.



5

Pivečkova lavička – jeden z letošních projek-
tů Zlepšujeme Slavičín, který přesně charakteri-
zuje podstatu participativního rozpočtu. Nápad
na  lavičku Jana Pivečky dozrával v hlavě paní 
ředitelky gymnázia Libuše Pavelkové už velmi 
dlouho. Teprve s pomocí participativního roz-
počtu se jej umožnilo zrealizovat. Po  úspěš-
ném podání žádosti a  sepsání smlouvy se
do přemýšlení o vizuální podobě lavičky pustil 
slavičínský umělec a zároveň pedagog gymná-
zia – pan Zdeněk Kutra. Po prázdninách se pak 
ve spolupráci s městem Slavičín vybralo vhod-
né umístění, zároveň byl odborníkem Mojmí-
rem Humpolou navržen vhodný druh stromu, 
který se bude k lavičce hodit. 

Společně s  mistry a  studenty ze SOŠ pod 
vedením Petra Marečka se realizátoři pusti-
li do  práce. Za  velkého přispění místních fi -
rem, které sponzorsky pomohly s  opraco-
váním a  úpravou materiálu, se dílo podařilo
a  lavička společně s  památným stromem 

mohla být umístěna na  trávníku poblíž Gym-
názia. Máme velkou radost, že se to vše 
podařilo právě k  30. výročí založení Gymná-
zia Jana Pivečky, a  ještě před tím, než napadl 
sníh. 

Doufáme, že si v  teplejších ročních obdo-
bích lavičku oblíbí jak studenti, tak i kolemjdou-
cí, kteří se zde zastaví načerpat sílu ve  stínu 
vzrostlého jeřábu a možná zapřemýšlí nad od-
kazem Jana Pivečky „Nikdy se nezdávej!“.

Velké poděkování s realizací lavičky patří fi r-
mám TVD – technická výroba, a.s., A G R O L 
spol. s r.o, EC-TECH a.s., VHB plus s.r.o. Bru-
mov-Bylnice, SM Flex s.r.o, Dawex chemical 
s.r.o, Stolárna Chovančík, Služby města Slavi-
čín a městu Slavičín. Moc si této pomoci i pod-
pory vážíme.

Mgr. Bc. Alena Šuráňová,
koordinátorka participativního rozpočtu

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka Gymnázia 
Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

U budovy gymnázia si můžete sednout na Pivečkovu lavičku

Třídit odpady není nic módního, jedná se 
spíše o společenskou odpovědnost a  třídit by 
měl opravdu každý. Stále se však najdou jedin-
ci, kteří bezmyšlenkovitě hodí směsný odpad 
do  kontejneru na  tříděný odpad. Na  co mys-
lí tito lidé? Uvědomují si vůbec, co dělají? Jak 
to musí u nich doma vypadat? Kdyby měli kon-
tejner na  tříděný odpad přímo před vchodem,
změní se něco? Klademe si různé otázky, ob-
hajujeme tyto jedince a kontejner na tříděný od-
pad jim strčíme takříkajíc přímo pod nos. Přes-
to v dnešní době je někdo schopen vzít sáček
ze svého odpadkového koše (obsahující všec-
ky zbytky z domácností) a hodit ho do nově při-
staveného kontejneru modré barvy. Omlouvá 
ho snad, že zde není viditelný nápis PAPÍR? Dle 
našeho názoru neomlouvá. Nezodpovědnost 
a  lenost. Každoročně sledujeme neskutečné 
nárůsty cen za svoz, a hlavně likvidaci odpadu, 
přijímáme stížnosti svozové fi rmy, a především 

třídicích linek, kteří nám odpad z  kontejnerů 
na tříděný odpad odmítají vzít pro jeho znečiš-
tění. Zvedněme, prosím, hlavy od mobilů a dů-
sledně třiďme odpad. Stojí to za to!

Nejčastěji znečištěné kontejnerové mís-
to u  Jednoty Coop ve  středu města možná 
částečně doplácí na své umístění, sídlo fi rem 
a frekvenci anonymních návštěvníků. Na těch-
to odložených, nesložených, papírových krabi-
cích je však často samolepka od zásilkového 
obchodu se jménem a adresou. Kolikrát i s ti-
tuly před a za  jménem. Vysokoškolský diplom 
tedy není zárukou sociální inteligence.

Přesto všecko Vám, obyvatelům města Sla-
vičína, musíme poděkovat za  třídění odpadů. 
V  součtu odpadu v  kilogramech na  obyvate-
le za rok 2021 si vůbec nevedeme špatně. A to 
se týká jak tříděného, tak hlavně směsného od-
padu. Přikládáme tabulku pro představu. Platí 
u ní, čím větší číslo u tříděného odpadu (papír, 

plast, sklo, kov), tím lépe, a naopak u směsného
odpadu, čím menší číslo, tím lepší.

Odbor ŽPSM

Do modrého kontejneru patří papír, do žlutého plast…

Skupina Papír Plast Sklo Kov Směsný komunální 
odpad

Město Slavičín 22,5 16,1 17,2 41,3 122,6

vel. skupiny 5 001 – 15 000 obyv. 26,1 18,4 16,0 25,4 196,2

Zlínský kraj 22,0 15,6 14,3 27,7 175,3

ORP Luhačovice 20,5 18,3 18,8 22,9 176,1

ČR 22,5 16,8 15,2 16,8 194,3

Na ulici J. Šály byly v listopadu zahájeny sta-
vební práce na vybudování 6 + 1 šikmých par-
kovacích stání pro osobní automobily na veřej-
ném prostranství podél stávající místní komu-
nikace za integrovanými domy II. č.p. 850 po 
č.p.853. Parkovací stání jsou navržena jako šik-
má pod úhlem 45°a jsou přimknuta k vozovce 
místní komunikace, od vozovky budou šikmá 
stání oddělena nájezdovým obrubníkem. Kryt 
parkovacích stání je navržen z betonové dre-

nážní dlažby šedé barvy, mezery mezi dlaždi-
cemi budou vyplněny drceným kamenivem. Vy-
hrazené stání pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace je navrženo s krytem 
ze zámkové dlažby. Směrem k integrovaným 
domům jsou parkovací místa lemována beto-
novou palisádou obdélníkového průřezu. Za pa-
lisádou je navrženo ocelové zábradlí výšky 0,9 
m. Součástí této stavby je i přeložka veřejného 
osvětlení.

Celkové náklady investice budou činit cca
770 tis. Kč a jsou hrazeny z  vlastních zdro-
jů města. Z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek (souvislá sněhová pokrývka), bude 
parkoviště dokončeno v  jarních měsících roku
2023.

Parkoviště zaujme doposud nevyužitou část
ulice Jaroslava Šály vedoucí k Mladotickému 
nábřeží. Jelikož se jedná o lokalitu s hustou zá-
stavbou, je vhodné volné plochy využít a vyčle-
nit za účelem parkování.

 Alena Viktorinová, Tomáš Chmela

Střed města se dočká nového parkoviště
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Ve chvíli, kdy se rozhodnete vysadit strom, je 
nutné vědět, zda pozemek, na který strom vy-
sadíte, je ve vašem vlastnictví nebo zda s jeho 
vysazením vlastník pozemku souhlasí. To pla-
tí především pro nájemce městských pozem-
ků. Uvědomme si, že strom na cizím pozemku 
je cizím majetkem. Doba, kdy nikomu nic ne-
patřilo (a patřilo všechno nám všem), je již jis-
tě dávno za námi. Všechno zde má svého ma-
jitele a jedině on rozhodne, jak se svým majet-

Pozor na vysazování a kácení stromů na městských pozemcích
kem naloží. Vysadit strom je krásná myšlenka,
ale stejně jako si domů pořídíte zvířátko, musí-
te se stromům věnovat a řádně se o ně starat.
Občanský zákoník přesně defi nuje v  § 1067:
„Strom náleží tomu, z  jehož pozemku vyrůstá
kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků růz-
ných vlastníků, je strom společný.“ Nelze tedy
pokácet strom na cizím, a to ani městském po-
zemku a tvrdit, že jste jeho vlastníkem, jelikož
jste v minulosti strom vysadili.

Město Slavičín má již od roku 2016 zpraco-
vanou Inventarizaci dřevin včetně návrhu opat-
ření na zastavěném území města Slavičín, kte-
rá letos v  roce 2022 prošla aktualizací. Každé
ošetření stromů a každé pokácení je vždy řád-
ně konzultováno s  dendrologem a  samotný
úkon provede zkušený arborista. Pokud dochá-
zí ke kácení dřevin na městských pozemcích,
jsou k tomu vždy adekvátní důvody, které však
veřejnost může vnímat jako neopodstatněné.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám veškeré
zásahy do dřevin vysvětlíme. 

Všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liá-
ny) rostoucí mimo pozemky určené k  plnění 
funkcí lesa jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny chráněny před po-
škozením a ničením bez ohledu na  jejich druh 
a původ. Rozhodování o pokácení dřevin ros-
toucích mimo les klade vysoké nároky na od-
bornou úroveň a odpovědnost příslušných or-
gánů ochrany přírody. Při každém pokácení dře-
vin je nutné zajistit také kompenzaci této eko-
logické újmy. To aktuální právní úprava umož-
ňuje pouze formou náhradních výsadeb. Ape-
lujeme tedy na Vás, nekácejte stromy na měst-
ských pozemcích. Způsobíte nejen závažnou 
ekologickou újmu, kterou již nejde adekvátně
vrátit, ale dopouštíte se škody na majetku měs-
ta Slavičín. Pro představu, hodnota smrku pich-
lavého s výškou kmene cca 5 m nelegálně po-
káceného u DPS v Hrádku v říjnu 2022 byla dle
metodiky oceňování dřevin AOPK ČR vyčíslena
na 13 968 Kč. 

Odbor ŽPSM

Během prosince potěšila občany při vánočních náku-
pech dokončená rekonstrukce vstupu do  obchodního 
domu, který získal bezba-riérový vstup. Stavební práce 
zahrnovaly úpravu vnějšího přístupového schodiště z pre-
fabrikovaných betonových prvků na jedné straně a na dru-
hé vznik šikmého přístupového chodníku, po  němž se 
do budovy dostanou i osoby na invalidním vozíku či s ko-
čárkem. Vstupní dveře byly upraveny tak, aby byly otvírány 
ze strany přicházejících osob do obchodního domu. Záro-
veň proběhlo předláždění zbývajících částí chodníku před 
obchodním domem na obě strany. Jedná se o první eta-
pu stavebních úprav u obchodního domu. Celkové nákla-
dy činily cca 1,25 milionu korun a byly hrazeny z rozpoč-
tu města. (šim)

Bezbariérový vstup do obchodního domu je dokončen

Tříkrálové sbírky se uskuteční tradičním způso-
bem, osobní návštěvou v domácnostech v so-
botu 7. ledna 2023.

Abychom umožnili darování příspěvku všem, 
kdo budou mít zájem, již od  prosince 2022 

Uplynulý rok, pozname-
naný válečným konfl iktem 
na  Ukrajině, představoval 

velmi těžké období, kdy byla zapotřebí spon-
tánní lidská solidarita a pomoc. Tato doba nás 
vede k zamyšlení nad opravdovými hodnotami, 
přináší s  sebou potřebu sounáležitosti a  vzá-
jemné podpory. Lidství a konkrétní pomoc nyní 
nabývá stále více na svém významu. 

Tříkrálová sbírka se uskutečňuje  tradič-
ně první lednovou sobotu. Koledníci se svými 
vedoucími vycházejí do  ulic města Slavičína 
a ostatních obcí v působnosti Charity Slavičín, 
aby všem přinesli radostnou zvěst Vánoc, o na-
rození Ježíše Krista, a poprosili o dar pro po-
moc lidem v nouzi.

Významným posláním sbírky je upozornit 
na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Kaž-
dý Váš dar znamená pomoc a naději pro ty, kte-
ří se nachází v obtížné životní situaci. Koleda 

Tříkrálová sbírka 2023 jsme pro Vás připravili také virtu-
ální Tříkrálovou sbírku, do  kte-
ré budete moci vstoupit na we-
bových stránkách www.trikralo-
vasbirka.cz.

Rovněž na  veřejně přístup-
ných místech na Městském úřa-
du Slavičín a  v  Městském info-
centru Slavičín budou připraveny 
zapečetěné statické pokladnič-
ky, do  kterých můžete do  kon-
ce ledna vkládat své fi nanční pří-
spěvky.

Z nové Tříkrálové sbírky 2023 
si přejeme:
 pomoci rodinám a  osobám 
v krizi a nouzi,
 podpořit vybudování záze-
mí pro ambulantní služby Denní 
centrum Maják a Sociálně tera-

peutickou dílnu Slavičín. 
Všem, kteří přispějí do sbírky, velmi děkuje-

me. Děkujeme, že pomáháte s námi.
Pracovníci Charity Slavičín
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 Cestovní agentura Doktor Sába zájezdy do  termálních lázní: 18.  2. 
2023 Sarvár, 18. 3. 2023 Bük fürdo s  odjezdem Bojkovice 4.30 h, 
22. 4. 2023 Mošoň, 27. 5. 2023 Velký Meder, 17. 6. 2023 Dunajská Stre-
da, na další se informujte telefonicky. Nabízíme i týdenní pobyty Maďar-
sko. Připojištění vlastní. Objednávky a bližší informace podá paní Sábo-
vá na tel. 577 320 092, 604 276 983, 603 236 413.
 R&D klub ve Slavičíně přijme do pracovního poměru ženu na pozici
masérky.
Tel: 604 200 620
 R&D klub ve Slavičíně přijme do pracovního poměru ženu na pozici
provozní klubu. Tel: 604 200 620
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a  ČALOUNĚNÍ u  zákazníka – objednávky: 
tel. 775 111 009, www.vycistimeuvas.czy
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V  tomto školním roce se adventní čas nesl
v duchu oslav 70. výročí založení ZŠ Slavičín-
Vlára. Přípravy byly náročné pro všechny peda-
gogy i žactvo. 

Nejprve vše zahájila slavnostní vernisáž foto-
grafi í z historie i současnosti naší základní ško-
ly. Uskutečnila se v úterý 28. listopadu na radni-
ci ve Slavičíně. Byla zahájena projevem ředite-
le školy a pana starosty Mgr. Tomáše Chmely. 
Ten hovořil o svých školních létech a krásnými
slovy vzpomněl jak na školu, tak na její učitele.

Výstava je vzpomínkou na dobu, kdy škola
vznikala, na  její školní život, aktivity, zájmovou
činnost, pedagogy, žáky a žákovské kolektivy.
Je také příslibem, že na základní školu a její mi-
nulost nezapomínáme.

Oslavy narozenin školy vyvrcholily ve  čtvr-
tek 8. prosince v 16.00 hodin v místní Sokolov-
ně. Slavnostní program „Slavíme 70. narozeni-
ny, aneb ve škole je fajn“ zaplnil sál do posled-
ního místa. Bývalí žáci i  učitelé, rodiče a  dal-
ší hosté zhlédli přehlídku zábavy, ale i vzpomí-
nání. Narozeninovou oslavu zakončil velký po-
tlesk publika pro téměř 200 účinkujících žáků,
kteří pod vedením 25 pedagogů nacvičili skvě-
lou podívanou.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoliv
podíleli na přípravách a uskutečnění oslav naro-
zenin naší základní školy, všem žákům a peda-
gogům, ale především vyučujícím Ludmile Jan-
díkové, Naděždě Zemánkové, Ivě Šmotkové,
Haně Vyoralové a Aleši Ptáčkovi.

PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy

Oslava 70. narozenin ZŠ Slavičín-Vlára

Čertoviny
Advent – to je předvánoční čas spojený 

s chvílemi laskavosti, radosti, očekávání a ob-
darovávání. Tohle všechno se spoustou pekel-
ného dovádění prožili po dvouleté pauze čertí-
ci a čertice z 1. stupně naší školy. Malí pekelní-
ci z přípravné třídy zažili tento tradiční program 
ve škole poprvé. 

Vše vypuklo v pátek 2. prosince v místní So-
kolovně. V  čertovských kostýmech si za  zvu-
ku hudby všichni užívali soutěží, her i tancová-
ní. Své taneční vystoupení předvedly také škol-
ní roztleskávačky a tanečnice zumby.

Štědrého Mikuláše s anděly a čerty děti ne-
trpělivě očekávaly, zvláště ty nejmenší. Po pří-
chodu moudrými slovy pochválil hodné čertíky,
ty zlobivé nabádal ke slušnému chování. Miku-
lášská nadílka byla rozdána a v očích obdaro-
vaných se zajiskřila ta pravá radost. Jako podě-
kování Mikulášovi i  jeho družině všichni zazpí-
vali vánoční koledy. Přání krásných vánočních 
svátků se závěrečným pekelným tancem ukon-
čily letošní po čertech vydařené Čertoviny.

Základní škola Slavičín-Vlára děkuje za spo-
lupráci a dárky pro děti naší školy fi rmám Vla-
dimír Peniaško – ovoce, zelenina a fi rmě Rojal, 
spol. s.r.o. Tato akce byla fi nančně podpořena 
městem Slavičín.  Soňa Lysá

Poděkování
Dovolte nám, abychom tou-

to cestou poděkovali za  krás-
nou vánoční besídku, kterou připravili peda-
gogičtí i  nepedagogičtí pracovníci s  žáky ze
ZŠ Malé Pole pro nás rodiče. Náročná přípra-
va, nacvičování, nadšení a určitě spousta času
a  energie byla proměněna v  nádherný před-
vánoční zážitek, jenž v  nás vyvolal ty vánoč-
ní emoce, na které se každý rok těšíme. Velmi
si vážíme vaší práce a trpělivosti s našimi dět-
mi a do nového roku 2023 přejeme především
zdraví, spokojenost a hodně sil.

rodiče žáků ZŠ Malé Pole
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ho i staršího školního věku. Všechny tábory se
budeme snažit opět rovnoměrně rozložit do ce-
lých prázdnin a máme pocit, že bude z čeho vy-
bírat. Nabídka bude zveřejněna během měsíce
února na webu DDM Slavičín, kde se také spus-
tí online přihlašování.

A na závěr přejeme zdravý a pohodový nový
rok 2023 plný radostných dní.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

me za  reprezentaci školy v náročných soutě-
žích.
Oslava 30. výročí založení gymnázia

Dne 8. prosince 2022 oslavilo gymnázium 
třicetiny od  svého založení slavnostním kon-
certem spojeným s  vernisáží výtvarných pra-
cí žáků gymnázia. Děkujeme všem, kteří nás 
přišli podpořit svou účastí, zejména moc dě-
kujeme vedení fi rmy TVD-Technická výro-
ba, a.s., za  sponzorský dar gymnáziu ve  výši
100 000 Kč. Součástí oslav je také instalace la-
vičky Jana Pivečky v areálu školy, kterou jsme 
mohli zrealizovat z  participativního rozpočtu
města Slavičín. (viz článek na str. 5, pozn. red.)

 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Finálové kolo XXX. ročníku Dějepisné soutěže 
studentů gymnázií v Chebu 

Bylo 23. listopadu, když jsme po  pečlivých 
přípravách konečně vyrazili, ve  složení Radek 
Miklas /G2/, Martin Vaněk /G3/, Ondřej Kailer 
/Oktáva/ daleko na západ, až do Chebu, poně-/
vadž právě zde je tradičně pořádáno závěreč-
né kolo Dějepisné soutěže studentů gymná-
zií. Setkává se zde 75 nejlepších gymnázií jak 
z České, tak Slovenské republiky, přičemž kraj-
ských kol se účastnilo přes 300 škol. Cesta za-
brala celý den, nazítří jsme však už byli připra-
veni na celkem 4 kola soutěže, zaměřené letos 
na druhou světovou válku v Evropě. Od obyčej-
ných otázek, ač ne těch nejjednodušších, jsme 
se přesunuli k určování významných osobnos-
tí na  fotografi ích, poznávání dobových písní, 
zbraní, míst bitev a map.

Na místě jsme se v mezičase mohli setká-
vat i s pozvanými osobnostmi, jako byli bývalý
fotbalista Antonín Panenka či armádní generál 
v.v. Jiří Šedivý. Některé otázky byly rovněž za-
dávány prostřednictvím nahrávek osobnostmi 
z  České i Slovenské republiky, jako jsou např.
předseda Senátu Miloš Vystrčil, slovenský mi-

nistr zahraničí Rastislav Káčer či kosmonauti
Vladimír Remek a Ivan Bella.

V tomto kontextu prestiže a náročnosti sou-
těže jsme byli vcelku spokojení s 32. místem,
kterého jsme dosáhli. Ostatně, vraceli jsme se
domů s taškami knih, které jsme dostali, někte-
ří i s krabicí fi lmových dokumentů.

Logická olympiáda 2022 – výsledky fi nále ka-
tegorie C – studenti SŠ

Finále soutěže proběhlo v pondělí 28. listo-
padu 2022 v Poslanecké sněmovně Parlamen-
tu České republiky pod záštitou předsedkyně
sněmovny Markéty Pekarové Adamové.

Z počtu registrovaných soutěžících 94 657
z 3 751 škol náš student Jakub Červeňan ze
septimy obsadil 25. místo. 

Moc gratulujeme všem soutěžícím a děkuje-

Zprávičky z Domečku pro děti
Prosincový měsíc byl ve zname-

ní pečení perníčků, jejichž vůně se 
linula celým domem dětí. Perníčky

pekly děti z kroužku Vaření a pečení, ale i děti 
z MŠ Malé Pole a my můžeme potvrdit, že byly 
perníčky opravdu moc dobré.

V pondělí 5. prosince opět jako minulý rok 
putoval Slavičínem svatý Mikuláš se svou dru-
žinou, čertem i andělem a ne náhodou navští-
vil naše kroužky v domečku. Čert děti pořád-
ně polekal, ale vše napravil svatý Mikuláš, který 
děti uklidnil a popovídal si s nimi. Dozvěděl se 
také spoustu zajímavostí při návštěvách krouž-
ků Rybáři, Keramika, Angličtina. Ve  sportovní 
gymnastice se děti předvedly svými sportovní-
mi výkony, a dokonce si i zazpívaly, za odměnu 
byly děti obdarovány balíčkem od anděla. Jeli-
kož svatý Mikuláš nestihl všechny kroužky, ne-
chal nám pro ně balíčky. A celá družina puto-
vala dále...

Naši činnost v kalendářním roce 2022 jsme 
ukončili krásnou akcí, při vánočním tvoření. 
Za zvuku koled, vůně punče a perníčků si děti 
s pomocí rodičů vyrobily krásné vánoční deko-

race, které si odnesly domů.
A co nabídneme dětem hned z kraje nového 
roku?

V  lednu nás čeká Karneval na  ledě, který
bude opět ve spolupráci s městem Slavičín. 

Termín bude dle aktuální předpovědi počasí. 
Další akcí, kterou pro vás připra-

vujeme bude 28. ledna 2023 Festi-
val IQ play, bližší informace nalezne-
te na letáčku.

Již nyní připravujeme program
na  jednodenní pololetní prázdni-
ny, které budou v  pátek 3. února
2023. Týdenní jarní prázdniny budou
od 13. do 17. února 2023. Všichni, 
kdo nás znají, vědí, že se snažíme
pro děti vždy připravit akční, zážit-
kový program a nejinak tomu bude
i nyní.

DDM Slavičín se již pečlivě při-
pravuje na  letní táborovou sezonu
2023!

Táborovou nabídku připravujeme
pro děti předškolního věku, mladší-
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Vzpomínáme

Kdo vás znal, v dobrém vzpomeneme,
kdo vás měl rád, nezapomene. V lednu 

2023 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás na-
vždy opustili pan Josef REMEŠ

yy
 a paní 

Marie REMEŠOVÁ
y p pp

. S láskou a úctou vzpo-
míná rodina Remešova a Janíkova.

Dne 25. ledna 2023 vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí pana

Vladimíra HRABINY z Bohuslavic. S lás-
kou a úctou stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka a děti s ro-

dinami.

Dne 1. ledna 2023 by se dožila 80 let naše 
milovaná maminka a babička, paní 

Drahomíra PORHINČÁKOVÁ
pp
. 

S láskou a úctou vzpomíná dcera 
Drahomíra s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 1. led-
na 2023 si připomeneme 50. výročí úmrtí 

našeho tatínka a dědečka, pana
Antonína OTÉPKY z Nevšové. S láskou 

v srdci vzpomínají synové Antonín a Josef 
s rodinou. Všem, co vzpomenou s námi,

děkujeme.

Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem

Jaroslavem TLUŠŤÁKEM
p y p

 z Hrádku.
Rovněž děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary. Zarmoucená rodina

Dne 27. ledna 2023 uplyne 1 smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

manžel, tatínek, dědeček, pan
Ing. František PLEVA ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Dne 1. prosince 2022 jsme si připomně-
li 1 smutný rok od chvíle, kdy nás na-

vždy opustil pan Karel ORSÁK
y
. S láskou 

a úctou stále vzpomínají manželka, 
synové s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 6. ledna 2023 uplyne 5 let od úmrtí 
pana Jaroslava MÜNSTERA

p yp
 a dne 

4. dubna 2023 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí jeho syna Michala. 

Na oba stále vzpomíná rodina.

Dne 16. ledna 2023 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Jan DUFEK. S láskou a úctou vzpomí-
nají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 23. ledna 2023 by se dožil 70 let pan
Vladimír ŽERAVČÍK z Divnic. Dne 11. úno-K
ra 2023 vzpomeneme 2. výročí jeho úmrtí. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel-

ka a děti s rodinami.

Dne 14. ledna a 25. ledna 2023 uplyne
10 let od chvíle, kdy nás opustili

Marie a František FRANCOVI. S láskou 
a úctou vzpomínají děti s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20. ledna 2023 oslaví 
své 80. narozeniny paní 
Jarmila PINĎÁKOVÁ.

Hodně zdraví, spokojenosti a životního 
elánu jí do dalších let přeje rodina.

NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Tomáš Pospíšil a  Marie Gorecká – dcera 
Adéla
Miloš Dvořák a Lenka Dvořáková Matějková
– syn Matěj David

NAROZENÍ – LISTOPAD
Rostislav a Terezie Markovi – syn Sebastian
Vojtěch a Aneta Fuskovi – dcera Jasmína
Daniel a Nela Havlíkovi – syn Damian
Filip a Ema Papežovi – dcera Natálie
Jaroslav a Jana Lukovi – dcera Terezie
Lukáš a Tereza Míčovi – dcera Štěpánka
Miroslav a Miroslava Strnadovi – dcera Elena

ÚMRTÍ
3. 11. 2022 Jan Šmotek, 87 let, Nevšová

 5. 11. 2022 Alois Plášek, 71 let, Nevšová
 7. 11. 2022 Amália Divilová, 89 let, Slavičín

Společenská kronika  7. 11. 2022 Jaroslav Tlušťák, 82 let, 
  Hrádek
 11. 11. 2022 Jaroslav Jeřábek, 86 let, 
  Slavičín
 12. 11. 2022  Josef Struhař, 70 let, 
  Rokytnice
 18. 11. 2022 Ludvík Zámečník, 86 let,
  Bohuslavice
 19. 11. 2022  Ladislav Fagulec, 79 let, 
  Rokytnice
 20. 11. 2022 Ludmila Pavelková, 91 let,
  Slavičín
 25. 11. 2022  Stanislav Matúšů, 74 let, 
  Divnice
Pokud budete mít zájem uvést do  Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a  uzavření manželství, dostavte se, 
prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k  podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na zá-
kladě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

Oznámení lékařky
MUDr.  Svatava Ševčíková, praktická lékařka pro děti, dorost, 
pediatrie, se sídlem Komenského 10, 763 21 Slavičín, oznamuje rodi-
čům svých pacientů
ukončení provozu dětské ambulance k 31. 1. 2023.
Jiné řešení se i přes maximální snahu nepodařilo najít. Veškeré léčeb-
né a preventivní výkony budou do konce ledna prováděny bez omezení.
Zdravotní dokumentace bude předávána novému registrujícímu lékaři 
po vzájemné domluvě lékařů.
Kontakty: 606 243 895, 577 341 308, Svatava.sevcikova@email.cz.
Děkuji rodičům za léta projevovanou důvěru.

MUDr. Svatava Ševčíková

Poděkování  Členové spolku „Výstavba kaple Slavičín-Hrádek“ děkují všem příz-
nivcům za podporu díla a přejí hodně štěstí, zdraví, úspěchů i osobní spokojenos-
ti v novém roce 2023 s přáním zachování přízně, aby se stavba opět posunula dál.



Srdečně Vás zveme do naší nově otevřené 
lékárny ve Valašských Kloboukách na adrese 
Masarykovo náměstí 167. Těšíme se na Vás.

PharmDr. Jana Horáková
Po-Pá 8:00-16:00
+420 571 113 802
www.lekarnahorakova.cz
info@lekarnahorakova.cz
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Dne 15. ledna 2023 si připomeneme 15. vý-
ročí od  úmrtí jedné z  nejvýraznějších kněž-
ských osobností naší farnosti – P.  Bohumíra 
Zapletala – našeho pana faráře, jak jsme mu 
s oblibou říkali. Jakákoli slova jsou nevýstižná 
ve srovnání s  tím, jaký život otec Bohumír žil 
a  čím vším pro slavičínské farníky byl, a  trou-
fám si říct, že pro mnohé je i dál.

Ještě dnes si živě vybavuji situaci z  roku 
1980, kdy otec Bohumír poprvé vystoupil na ka-
zatelnu ve slavičínském kostele, aby s údivem 
a nadšením nad kostelem plným věřících za-
čal působit ve své nové farnosti. Není divu, že 
tenkrát neskrýval překvapení, vždyť do Slavičí-
na přišel po téměř sedmadvacetiletém působe-
ní v pohraniční farnosti Úsov, kde lidí v kostele 
bylo jako šafránu. Nebylo pro něj asi jednodu-
ché začínat v 57 letech na úplně odlišném mís-
tě, než byl doposud. I my, farníci, jsme si se zvě-
davostí prohlíželi nového kněze s očekáváním, 
co nám asi tato změna přinese. V té době by-
chom se určitě nenadáli, že u nás otec Bohumír 
bude působit vlastně až do své smrti.

A  jak šla léta, měli jsme možnost poznat
a ocenit, jak velký dar jsme v osobě otce Bo-
humíra od  Boha dostali. Nikdy nezapomene-
me na ty stovky mší svatých, které u nás slou-
žil, na  moudré promluvy, jimiž nás oboha-
til, na  svátosti, které nám uděloval, na  laska-
vost a  citlivost, se kterou k  lidem přistupoval 
v osobních záležitostech i při jiných příležitos-
tech, na pokoru a obrovskou trpělivost, se kte-
rou řešil nejeden problém, na toleranci s našimi 
slabostmi, na skromný, ale o  to bohatší život, 
na vynikající vypravěčský talent, když z banální 
historky dokázal poutavým způsobem vykouz-
lit skvělý příběh, na jeho radost z každodenních
maličkostí. Nikdy nezapomeneme na  to, když
nám otec Bohumír otevíral dveře fary a s úsmě-
vem a  otevřeným srdcem sobě vlastním nás
zval dál se slovy, že fara je pro všechny a že je 

to vlastně takový hostinec u dobrého pastýře,
a tím otec Bohumír bezesporu byl. Nezapome-
nutelný byl také jeho smysl pro spravedlnost,
jeho moudrost, se kterou přijímal všechny bez
rozdílu, ať to byly nejmenší děti, cérky ze schó-
ly, ministranti, kostelníci, kaplani, dospělí, staří 
a nemocní... 

Pamatujeme si jeho velkou ochotu k nezišt-
né službě bližním. Především však nezapome-
neme na to, že nás svou příkladnou milosrdnou
láskou a  odevzdaností vedl k  Bohu. Dokázal
nám svým životem zprostředkovat obraz mi-
lujícího a milosrdného Boha. Sám jednou řekl,
že jsou na tom nejlépe lidé, kteří svůj život za-
kotvili pevnou vírou v Boha a vírou také žijí. On
sám v  tom byl svým svěřeným ovečkám zář-
ným příkladem. Beze zbytku splňoval sliby, kte-
ré dal Bohu při kněžském svěcení – slib čisto-
ty, chudoby a poslušnosti. Kromě toho, že se
obětavě staral o duchovní život věřících, se také
postaral a zařídil mnohé opravy a úpravy kos-
tela a  fary. Při primiční mši kaplana P. Josefa
Červenky řekl, že otec Josef u nás ve  farnos-
ti zanechal hlubokou brázdu. To samé může-
me říct také my o otci Bohumírovi – v našich
srdcích zůstala hodně hluboká a široká brázda
naplněná vzpomínkami na jeho dobrotu a skvě-
lé působení v naší farnosti. Poslední léta svého
života prožil otec Bohumír jako emeritní farář
v Rokytnici v rodině Kuželových, kteří se o něho
s láskou a péčí vzorně starali.

Otec Bohumír jednou řekl: „Vykonal jsem
všechno, co ode mne očekával Bůh, církev i naši
věřící, kterým jsem sloužil? Tanou mi na mysl
slova písně, kterou hudebníci hrávali při po-
hřbech: Až pomine tento svět, až již slunce zhas-
ne vznět a  já s Kristem budu tam, kde vše ze-
vno bude nám. Pak zvím, Pane, teprve, co jsem
dlužen lásce tvé.“ Co byl otec Bohumír dlužen
Bohu, to nevíme. Ale nám, farníkům, rozdal pan
farář tolik lásky, že se o ní nedá ani vypovědět...

Pár vzpomínek:
Mnozí z nás si ho pamatujeme z hodin ná-

boženství, kdy s koženou brašnou v ruce a se

šesti obrazy s nejdůležitějšími biblickými výjevy 
pod paží vstoupil do třídy, my jsme ztichli a če-
kali na  jeho mistrné vyprávění příběhů a  také
na  razítko, které jsme na konci hodiny dosta-
li do sešitu.

Jeho trpělivost a  laskavost byla bezmezná. 
Když se jednou u oltáře ministranti rozesmíva-
li a nemohli se smíchem přestat, otec Bohumír
nehnul ani brvou. Po mši do  sakristie vběhla 
rozzlobená babička a chtěla svého vnuka ná-
ležitě potrestat – vyfackovat. Otec Bohumír za-
sáhl slovy: „Nechte je. Já vím, že když se takto
začnou smát, nejde to zastavit. Vždyť jsme byli 
také děti.“

Chlapi, kteří chodili na  brigády na  faru či 
do  kostela, si určitě vzpomenou na  to, že je
otec nikdy nezapomněl přijít povzbudit a  po-
děkovat a také počastovat nějakým občerstve-
ním, štamprlkou či pivem.

Když mě v roce 1992 poslal do školy učit ná-
boženství, tak mě vybavil Katechismem kardi-
nála Tomáška a biblí a řekl: „To ti bude ve ško-
le stačit.“ A  ač jsem tomu zpočátku nevěřila, “
opravdu stačilo.

Jako jediný farář z  celého děkanátu vozil
svoje katechetky na  pravidelná setkání kate-
chetů do Újezda, počkal tam na ně a zase je od-
vezl domů. Zpěváci bývalého chrámového sbo-
ru zase rádi vzpomínají na oslavy svaté Cecí-
lie, patronky zpěváků a hudebníků a také spo-
lupatronky našeho kostela, kdy pan farář hos-
til hudebníky vínem a sladkostmi jako poděko-
vání za službu.

Otec Bohumír byl vůbec milovníkem hud-
by. Občas se nám podařilo přimět ho vytáh-
nout housle. To nám pak něco zahrál, ale hlav-
ně nám u toho vykládal svoje historky, a to ta-
kovým způsobem, že nám smíchy často tekly
slzy z očí.

Zlatým alobalem nechal olepit podstavec, 
na kterém stála socha sv. Vojtěcha. Když se ho 
děti ptaly, jestli je to zlato, tak jim říkal, že je to
ofírské zlato – metr za 3,50 Kč.

Rád si mnohé věci dělal sám, přestože mu

Pan farář Zapletal nás před patnácti lety opustil, ve vzpomínkách ale žije dál

P. Bohumír Zapletal se narodil se 10. dubna 1925 v Radkovech, farnost Dřevohostice v podhůří Ho-
stýnských vrchů. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Po studiích na Cyrilometoděj-
ské teologické fakultě v Olomouci byl 5. července 1949 vysvěcen v katedrále sv. Václava v Olomou-
ci na kněze. Prvním působištěm bylo až do roku 1953 místo kaplana v Červené Vodě, dále v Budi-
šově a nejdéle pak sloužil v Úsově, celkem 27 let. Ve Slavičíně pak vystřídal 14. září 1980 P. Karla
Jaška a působil zde téměř stejnou dobu jako v předešlém působišti. Zemřel 15. ledna 2008 ve sla-
vičínské nemocnici. Jeho tělesné ostatky odpočívají v kněžské hrobce na slavičínském hřbitově,
jak bylo ostatně jeho přáním. O zbudování této kněžské hrobky se zasloužil právě on.
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byla nabídnuta pomoc. Ale nikdy si nestěžoval, 
že by toho měl moc, že by byl unavený, že by 
něco nestíhal.

Veškerý svůj volný čas trávil 
na faře. Nechodil po oslavách ani
po návštěvách, mimo návštěv ne-
mocných. Pozvání vždycky s díky 
odmítl. Říkával, že by pak musel 
chodit všude, a  to by nestíhal. 
Kdyby k jedněm šel a k jiným ne, 
bylo by to těm odmítnutým líto, 
a tak raději nechodil nikde.

Když měl jeden den v  týdnu, 
bylo to úterý, volno, trávil čas v  montérkách 
a holínkách na farní zahradě. To miloval, to byl 
jeho relax. Ale když někdo i v ono úterý zazvonil 
a něco chtěl, nikdy ho pan farář neodmítl.

Vždycky jsme říkali, že otec slouží 99% sla-

vičínské liturgie, zbytek podle předpisu. A  ni-
kdo nic nepoznal. A nikomu to nevadilo. Otec

Bohumír byl totiž mistr improvizace. Při přípra-
vě snoubenců na přijetí svátosti manželství ni-
kdy nepotřeboval velké teologické poučky, nic
nelámal přes koleno. Dokázal se, nejen v tom-
to případě, bavit o všem možném, protože měl

obrovský přehled, ale i tolik potřebný nadhled.
Rád se bavil o technických vymoženostech,
o autech, traktorech, zemědělství, o zahrádce...
A dodnes si to mnozí živě pamatují. Svoji mod-
rou škodověnku řídil jako pilot formule 1. Čas-
to jsme říkali, že když pan farář sedal do auta,
v  nebi mobilizovali pluky strážných andělů
k  ochraně jeho i  těch, které potkával na  ces-
tě. V pozici spíš ležícího než sedícího řidiče ho
za volantem téměř vůbec nebylo vidět, ale kaž-
dý trochu znalý Slavičan věděl, kdo za  volan-
tem modré škodovky je.

Cenná a inspirující byla také čistota a skrom-
nost jeho života. Pan farář se nikdy neobklopo-
val majetkem či jinými vymoženostmi, přesto-
že ty technické rád sledoval a věděl o nich. Je-
diným jeho „nadstandardem“ byla malá televi-
ze v kanceláři a houpací křeslo. Když se na faře
sešlo víc skupinek (schóla, sbor, společenství 
mladých…), neváhal otec poskytnout i svůj po-
koj, ve  kterém spával, kde byla pouze postel,
stůl, židle a staré křeslo, pozůstatek vybavení 
fary z let minulých.

A dalo by se toho o „starém panu faráři“ vy-
právět mnohem, mnohem víc. Když to 
všechno shrnu, tak to byl prostě člo-
věk s velkým Č. Milující, ale také milo-
vaný. Lidé ho měli rádi a myslím, že ho 
stále nosí v srdci v hezkých vzpomín-
kách. Byl to kněz s velkým srdcem pl-
ným dobroty a  lásky. A  to ho předur-
čilo k nesmrtelnosti. Věříme, že díky 
tomu, jaký byl a co činil, už dávno za-
kouší odměnu u  svého nebeského
Otce, jehož lásku nám tak úžasným 

způsobem dokázal předávat a  že se za  nás 
všechny „tam nahoře“ přimlouvá. Nezbývá než 
dodat: „Pane faráři, DĚKUJEME!“

Zavzpomínala katechetka Jana Adámková

Arcibiskup Jan Graubner vzpomíná: „ Na pátera Bohumíra rád vzpomí-
nám jako na člověka ochotného, pracovitého a radostného. Když on při-
šel do Slavičína, já byl kaplanem ve Val. Kloboukách. Posledním kaplanem
ve Slavičíně byl P. Karel Jašek, který se po smrti faráře stal administráto-
rem. Říkalo se, že je mladý, tak to zvládne. P. Karel se pustil do velké opra-
vy fary a práce s mládeží. Proto musel ze Slavičína rychle odejít a na jeho
místo přišel P. Bohumír, který už mladý nebyl a dlouho byl bez kaplana. Ob-
divoval jsem jeho pracovitost a výdrž. Byl pro mne jedním z příkladů vzor-
ných kněží. “  Jan Graubner

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-
mocí různých kreativních technik.
Každé úterý v  16:00 hodin v  Horáko-
vě vile –  první podlaží, informace na  tel.
777913782 a na Facebooku: Dílna inspira-
ce Slavičín
Plán aktivit na  leden: Korálkování „Strom 
života“

Už po šedesátépáté se v právě uplynulém 
roce v prostorách dětského domova ve Smo-
lině rozsvítil vánoční stromeček a naplnilo se
dlouho očekáváné poselství Štědrého dne. 
V posledních dvanácti měsících jsme si totiž
společně připomínali 65. výročí zahájení pro-
vozu v našem dětském domově. Na velké bi-
lancování sice mnoho času nezbývalo, ale 

lí by ovšem pro nás bylo plnění tohoto úko-
lu mnohem náročnější a složitější. Dovoluje-
me si tedy na  tomto místě poděkovat všem 
dárcům, sponzorům a příznivcům, že nás, ne-
jen v době vánoční, a nejen v uplynulém roce, 
provázeli, podporovali a pomáhali nám. K po-
děkováním zároveň připojujeme i přání klidné-
ho nového roku 2023.

Zaměstnanci a děti 
z dětského domova ve Smolině

Vánoční poselství

Poděkování
Děkujeme městu Slavičín za fi nanční podpo-

ru na  jednorázové akce pro rodiče s dětmi, re-
habilitační cvičení pro seniory, cvičení v  těho-
tenství a po porodu, na aktivity ve Snoezelenu 
Vnímej pohyb všemi smysly, pohybové hrátky 
s kojenci a batolátky. Dále děkujeme za fi nanč-
ní podporu na provoz Rodinného a mateřského 
centra v roce 2022.

V neděli 4. prosince se v parku uskutečnilo 
Putování za Mikulášem se stanovišti a plněním 
úkolů. Nakonec si všechny děti odnesly od Mi-
kuláše balíček.

Simona Goňová, ředitelka

alespoň při krátkých setkáních jsme vzpomína-
li a ohlíželi se zpět do minulosti. Šedesát pět let
je dlouhá doba a  různé změny se nevyhýbaly
ani obyvatelům smolinského dětského domo-
va – děti přicházely a odcházely, měnili se za-
městnanci i názvy.

Náš úkol však po celou tu dlouhou dobu zů-
stával a nadále zůstává stejný – poskytovat po-
třebným dětem prostředí pro jejich spokojené
a šťastné dětství. Bez pomoci a podpory oko-
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 V sobotu 26. listopadu 2022 naše skautské 
středisko uspořádalo druhý ročník Stezky od-
vahy pro děti.

S velkou obavou jsme sledovali počasí, kte-
ré se naštěstí odpoledne umoudřilo, takže ná-
vštěvníci i  samotná strašidla zůstali v  suchu. 
Stezka vedla od  kuželny přes Panskou lou-
ku (blízko hřbitova!) a pak kolem rybníka zpět 
ke kuželně. Vzdálenost to není nijak závratná,

Ze skautského kotlíku takže stezku zvládli obejít zástupci mladších
i pokročilých ročníků.

Co si budeme namlouvat, ve tmě se zdá hrů-
zostrašné i  jen šumění větru nebo zahoukání 
nočního ptáka. A což teprve když z křoví vyleze
například záhadný hejkal, počíhá si na vás stra-
šidelný dědek nebo se objeví samotný smrťák!

 Za ohromnou dávku odvahy si všechny děti
zasloužily „něco na  nervy“ v  podobě lentilek
nebo bonbonů a mohly si opéct (pro mnohé
poslední letošní) špekáček.

Děkujeme městu Slavičín za fi nanční podpo-
ru. A poděkování patří i skautům – holkám i klu-
kům, kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat 
druhým bez nároku na honorář. I když – dětská
radost je stejně tou největší odměnou!

Čenka
 Nový rok se přehoupnul ze starého ve své
obvyklé rychlosti, na kterou si ještě chvíli nebu-
deme moct zvyknout. Zanechal za sebou úspě-
chy i ztráty minulé a dál jako vinoucí se červe-
nou nit sebou nese naději na  Dobro, Pravdu
a Lásku, které chceme hledat a  také upřímně
žít. Nezbývá než se naposledy ohlédnout, aby 
vše co bylo, zůstalo jen prchavou vzpomínkou.
I přes to, že náš stále se zrychlující svět zmíta-
jí mnohé temné události, zkusme se poučit ze
svých nedostatků, dívejme se na svět tak tro-
chu dětskýma očima a žijme odpovědně jako
dospělí.

Skautské středisko přeje do roku 2023 všem
obyvatelům města Slavičín – pokoj, stálému
podporovateli skautské myšlenky v  místních 
(rozhodně ne stojatých) vodách – městu Sla-
vičín, a především jeho veřejným zástupcům – 
moudrost, členům skautského střediska, jejich
rodičům a rodinám – odvahu a nám všem, aby-
chom si se stiskem levice či pravice dokázali
vzájemně zahřát srdce.  Bubla

19. listopadu se uskutečnil Pražský pohár 
dětí a  mládeže 2022. Turnaje se zúčastnila 
6členná výprava ve složení:

David Janšta, Dominic Blažek, Nicol Malí-
ková, Eliška Šenkeříková, Ema Greschnerová, 
Jana Dulíková, podporovaná početným reali-
začním týmem. Pro většinu karatéků to byl je-
jich první start na závodech. I tak se jim podaři-
lo vybojovat krásná umístění ve svých katego-
riích.

KATA: David Janšta 2. místo, Dominic Blažek 
1.místo, Eliška Šenkeříková 3. místo, Jana Dulí-
ková 1. místo a současně ocenění za Best kata!

KUMITE: David Janšta 3. místo, Dominic Bla-
žek 2. místo, Eliška Šenkeříková 3. místo, Jana 
Dulíková 3. místo.

Děkujeme všem závodníkům za vzornou re-
prezentaci WST a města Slavičín a v neposled-
ní řadě také řidičům, kteří i přes nepřízeň poča-

Kyokushin karate

sí, všechny bezpečně dopravili na turnaj i zpět!
Start našich závodníků na Pražském poháru

a celoroční činnost WST byla umožněna za fi -

nanční podpory města Slavičín.
Děkujeme! OSU!

Jaroslav Malík
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Fotbal v Nevšové
TJ Sokol Nevšová měla na podzim přihláše-

na tři družstva. Mužstvo mužů v krajském pře-
boru, kde jim po polovině soutěže patří 10. mís-
to. Dále pak dvě družstva mládeže, a to mlad-
ší a starší přípravku, která se aktivně účastni-
la soutěžního ročníku ve formě turnajů s velmi 
povzbudivými výsledky. Zajímavostí je, že té-
měř polovinu z cca 25 dětí tvoří děvčata, která 
zdatně konkurují chlapcům. Všechna družstva 
i nadále trénují v hale v Dolní Lhotě i v součas-
né době. Mladým sportovcům se trenéři a funk-
cionáři snaží sportování vylepšit i jinými aktivi-
tami, než je fotbal, kdy byla pro ně domluvena 
lezecká stěna Vertikon ve Zlíně, doprovod k  li-
govému utkání s  Pardubicemi ve  Zlíně, mini-
kemp s noclehem na hřišti a také v měsíci led-
nu turnaj v Luhačovicích. Všem, kteří se o spor-
tování dětí starají, patří poděkování.

Výbor TJ Sokol Nevšová

Yoga studio ZEN
Pravidelné lekce dle rozvrhu na
www.yogastudiozen.cz
Navazující kurz od ledna:
SENIOR jóga s Nikou Vojkůvkou od 16. 1.
vždy v  pondělí NEBO středu od  17:00 
(10 lekcí)
Kurz jógy začátečníky s Klárou Valčíkovou 
od 17. 1. vždy v úterý od 18:30 (10 lekcí)
Další akce:

Kouzelný novoroční jógový pobyt v Pen-
zionu Kůlna Jedovnice 27. – 29. 1. 2023

Valentýnská párová jóga sobota – 18. 2.
Nemůžete přijít osobně k nám do studia?

Přidejte se na  naši stránku  www.patreon.
com/yogastudiozen a jógujte s námi online
kdykoli a kdekoli tak, jak to vyhovuje VÁM!
Více informací a rezervace na
www.yogastudiozen.cz.

Letos se dětský den nekonal tradičně 
spolu s  nohejbalovým turnajem v  letních 
měsících. Důvodem bylo počasí. Vzhledem 
k  dešti, výběru dalšího ideálního termínu 
a naplánování proběhl Dětský den v Divni-
cích až 30. listopadu 2022. Akce odstarto-
vala v 16 hodin a využity byly prostory obec-
ního domu v  Divnicích. Hlavním tahákem 
pro nejmenší a mládež byly soutěže, které 
proběhly v tělocvičně obecního domu. Sou-
částí akce bylo společné pečení perníků ma-
minek, babiček a dětí. Samozřejmostí bylo 
také zdobení a soutěž o nejkrásnější nazdo-
bený perník a o nejchutnější perník. Cílem 
uspořádání projektu byly rozvoje pohybo-
vých aktivit a vyplnění volnočasových aktivit 
dětí a mladistvých z Divnic. Za fi nanční pod-
poru akce děkujeme městu Slavičín.

J. Zvoníček

Vánoční dětský den 
v Divnicích

Vážení spoluobčané,
jak jste určitě zaznamenali, tak v září pro-

běhly volby do  zastupitelstva města. Pro
naše „subjekty“ zůstala úloha opozice - tj.
máme pro naše voliče plnit důležitou úlohu
kontroly a kritiky, a snažit se nabízet alterna-
tivní pohledy a návrhy řešení na nejrůznější 
problematiku života v našem městě. Zdale-
ka ne o všech zásadních projektech je opo-
zice informována. Přesto jako zvolení zastu-
pitelé jsme připraveni konstruktivně se podí-
let na řízení věcí veřejných a efektivním na-
kládáni s  veřejnými prostředky. A  protože
tuto naši roli bereme vážně, rozhodli jsme
se využívat všechny dostupné prostředky
pro prezentaci. Požádali jsme vedení měs-
ta o vyčlenění místa ve zpravodaji, a to vždy
na  stejném místě. Jedním ze způsobů je
i právo informovat spoluobčany cestou Sla-
vičínského zpravodaje o  našich názorech,
postojích či návrzích. Další informace bude-
me prezentovat na sociálních sítích:

https://www.facebook.com/Demokrate.
pro.Slavicin,
www.facebook.com/spolecneproslavicin,
www.instagram.com/spolecneproslavicin,
spolecneproslavicin@gmail.com, 
www.spolecneproslavicin.cz.

Pokud máte dotaz či připomínku na vede-
ní města nebo k fungování městem zřízené
organizace, a z jakéhokoliv důvodu nechce-
te být s  tímto dotazem spojováni, obraťte
se na nás – pomůžeme Vám. V rámci prá-
ce opozice budeme dbát, aby žádné téma,
které je pro Vás důležité, nezapadlo a bude-
me usilovat o to, aby se vedení města kromě
koncepcí a architektonických studií zabýva-
lo i běžnými starostmi občanů.

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vám 
v  této nelehké době popřát hlavně zdraví,
pohodu, radost ze života a  dostatek opti-
mismu pro lepší rok 2023
Společně pro Slavičín (Pavel Pinďák, Tonda
Bonko, Hana Sovová, Petr Navrátil)
Demokraté pro Slavičín (Bronislav Münster,
Majoš Zvonek, Tomáš Dulík, Jan Jordán)

Jménem Sportovních klubů Slavičín bych všem rád popřál do roku 2023 zdraví, lásku a poho-
du, a členům SK pak speciálně i hodně sportovních úspěchů. Městu Slavičín patří velké díky za po-
skytnutou podporu a za vstřícný přístup při přípravě rozpočtu na rok 2023, a to zejména s ohledem
na nárůst cen energií.  Jan Jordán, člen rady SK Slavičín

Osadní výbor Nevšová přeje 
všem občanům místní části Ne-
všová a  všem občanům regio-
nu města Slavičína v novém roce 
2023 hlavně zdraví, štěstí a po-
hodu. OV dále děkuje všem, kte-
ří se podíleli na práci pro místní 
část Nevšová v roce 2022.  

 OV Nevšová
 Bronislav Münster

Opoziční okénko
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knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín
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5. 1. – 31. 1. Pletení z papíru aneb kouzlo 
papírových ruliček

Výstava rukodělných prací členek Dílny Inspi-
race. Bude k vidění v půjčovní době knihovny 
nebo po domluvě po tel. 577 341 481 v knihov-
nické galerii.

Čtvrtek 12. 1. Sopky Evropy
Cestovatelská přednáška Jana Husáka, kte-

rý vám svým vyprávěním i  fotografi emi zpro-
středkuje evropské aktivní sopky. Vydáme se 
s ním na dobrodružnou cestu po vulkanických 
ostrovech evropských států, navštívíme ital-
skou Etnu a Stromboli, islandskou Krafl u a Ey-
jafjallajökull i  vulkány Teide a  Cumbre Vieja 
na Kanárských ostrovech.

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.

 Středa 18. 1. Toulky Slovinskem
Foto beseda s  fotografem a  básníkem Ja-

nem Tlukou, který nám představí Slovinsko,
malou, ale na krásná a zajímavá místa neoby-
čejně bohatou zemi. Procestoval ji křížem krá-
žem a seznámí nás se známými i s méně zná-
mými lokalitami a také s pohostinnými obyva-
teli.

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.

Vážení senioři, Virtuální Univerzita třetí-
ho věku (VU3V) pokračuje v Městské knihov-
ně Slavičín otevřením dalšího studijního se-
mestru!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty
České zemědělské univerzity v Praze je pro Vás
připravena nabídka výuky v  rámci VU3V, která
Vám umožní navštěvovat zájmové vysokoškol-
ské studium přímo v místě bydliště. Těšíme se
tedy na  zapojení nových zájemců i  absolven-
tů uplynulých semestrů do dalšího vzdělávání 
v období únor až duben 2023.

Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce, poplatek za  semestr (6 kurzů) činí 
400 Kč.

Téma letního semestru: Arménie blízká
i vzdálená

Zahajovací schůzka a zároveň 1. přednáš-
ka proběhne v pondělí 6. února od 9.00 ho-
din (sál v 1. podlaží knihovny). Bližší informa-
ce o studiu získáte osobní návštěvou v knihov-
ně, případně po telefonu.
Vše o studiu je také zveřejněno na
www.knihovna.mesto-slavicin.cz 
a na www.e-senior.cz.
Připravujeme na únor:
 3. 2. 20 metrů od…Výstava fotografi í 
doc.  RNDr.  Vojtěcha Křesálka, CSc., v  galerii
knihovny. Vernisáž: 3. 2. od 18. 00 hodin.
 8. 2. Slavné milostné příběhy Slovácka I. 
Vypráví PaedDr. Jiří Jilík. Hudební vystoupení:
Vlčnovské búdové umělkyně. 18.00 hodin, So-
kolovna.
 21. 2. Paměťový trénink a  mozkový 
jogging. Zahájení kurzů pod vedením lektorky
Marty Fojtíkové.

Redakce Slavičínského zpravodaje děkuje svým čtenářům a přispěvatelům za přízeň a do nového roku všem přeje 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě. 


