
3
ročník 47

Březen 2023

Vážení a  milí spoluobčané, březen měsíc 
knihy – tento slogan snad každý z nás zná již
od dětských let. Četba nás často dokáže zce-
la pohltit a přenést do  jiných světů, do  jiných 
časů a do jiných myšlenek.

Při čtení se rozvíjí naše představivost, zlep-
šuje se naše slovní zásoba a získáváme nové 
znalosti. Knihy také přinášejí inspiraci, nabí-
zejí rady pro život a zlepšují naši komunikaci
s ostatními lidmi. 

I naše město si symbolicky tento měsíc při-

pomíná, a to novou knihou, která pod názvem
Slavičín a okolí z nebe ukazuje krásy Slavičí-
na i krajiny okolo z ptačí perspektivy. Všem ji
moc doporučuji jako dárek pro radost i inspi-
raci k návštěvě krás našeho regionu.

Náš zpravodaj informuje o  tom, co snad 
bude již v březnu schválenou skutečností. Za-
stupitelé totiž na konci února budou rozhodo-
vat o důležitých novinkách pro naše město. 

Ihned v  březnu má vypuknout výstavba
cyklostezky umožňující také pohyb chodců,

a to v úseku Za Zemánky – Ke Snožku (obo-
jí v Hrádku) – podél hlavní cesty na Pitín, kde
dosud chodník zcela scházel.

Další velkou novinkou je blížící se termín vy-
hlášení nového kola půjček města do oblasti
bydlení. Půjčky s velmi nízkým úrokem tak po-
mohou lidem například v opravách domů a při
adaptaci na energetickou drahotu. Více se do-
čtete v článku na straně 4.

Příznivý měsíc březen přeje
Váš starosta Tomáš Chmela
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Křížový výslech Evy Decastelo a Bořka Slezáčka
Eva Decastelo patří už víc jak deset let mezi naši moderátorskou špičku. Její bohaté zku-

šenosti zahrnují kromě dlouholeté herecké práce v mnoha televizních pořadech, také stov-
ky rozmanitých akcí všech kategorií. Věnuje se také modelingu, práci produkční či asistent-
ky režie. 

Bořek Slezáček je český hudebník, producent, úspěšný moderátor a herec. Pracuje v mé-
diích, moderuje kulturní a sportovní akce. Natáčí s tuzemskými i zahraničními produkcemi
a účinkuje na pražských scénách, zejména v legendárním Činoherním klubu.

Z jejich častého setkávání na pódiích vzešla zajímavá spolupráce v podobě více než třas-
kavé talk show s názvem Křížový výslech aneb co jste chtěli vědět o šoubyznysu a báli jste
se zeptat.

Oba její protagonisté vás provedou světem populárních celebrit a českého šoubyznysu, při-
čemž nebudou chybět pikantní drby ze zákulisí. Zjistíte, jak se točí televizní seriál, co se děje
tzv. za oponou divadel, a také, jak si bulvár tyto informace přetváří k obrazu svému. Show
bude zpestřena písněmi ze slavných českých muzikálů. 

Bořek Slezáček je autorem knižní prvotiny Kéž bys tu byla, která bude součástí autogra-
miády a focení.

Na pořad plný ostrovtipu jste srdečně zváni ve čtvrtek 30. března od 18.00 hodin do sálu 
Sokolovny. Předprodej vstupenek na tuto akci probíhá v Městském infocentru Slavičín. Cena
vstupenky je 100 Kč. Gabriela Klabačková, Městská knihovna Slavičín
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Výroba ručních granátů v ČR: mýty a realita
Zakázku na přezbrojení Armády ČR vyhrála 

v  roce 2017 Česká zbrojovka, a.s., která dlou-
hodobě spolupracuje s  německou společnos-
tí Rheinmetall – mimo jiné i  při vývoji graná-
tů do granátometu z produkce České zbrojov-
ky. (…)

Ano, je plánované provádět kompletaci v pro-
storách muničního pracoviště patřícího státní-
mu podniku. Důvodem byla podmínka MO ČR
na zapojení státního podniku do projektu, a pře-
devším zapojení státního podniku do  spolu-
práce s  největším světovým výrobcem muni-
ce Rheinmetall. Předpokladem bylo a stále je, 
že se strategická spolupráce pro výrobu muni-
ce, která je nutná a výhodná pro samostatnost 
naší země, bude rozvíjet. Podle našeho názoru
je na místě takovou spolupráci spíše vyzdvih-
nout, a ne kritizovat.

Objekt ve Vrběticích byl prověřen experty ze 

společnosti Rheinmetall a byl shledán jako na-
prosto vyhovující pro transfer kompletace výro-
by. Byl dokonce vyhodnocen jako nadstandard-
ně bezpečný a  překračující všechny požado-
vané zákonné a bezpečnostní požadavky, a  to 
i nad německé poměry. Lze s  jistotou konsta-
tovat, že obdobně moderní a bezpečný objekt 
na území ČR neexistuje, jelikož většina munič-
ních objektů má bezpečnostní prvky ze 70. let 
minulého století nebo ještě starší. 

Pro otázku samotné bezpečnosti výroby 
a kompletace jsou pochopitelné obavy vyplýva-
jící z nedávné historie. Nyní se však jedná o na-
prosto jinou činnost, než která vedla k nešťast-
ným událostem v  roce 2014. Především není 
plánované munici ve větším množství v prosto-
rách skladovat. Bude vyráběna v malých výrob-
ních dávkách, které budou obratem expedovány 
do skladů Armády ČR. Provozní množství trha-

vin je tak malé (na jeden granát 53 g), že nepřed-
stavuje žádné riziko. Speciálně vyvinutá plastic-
ká trhavina je navíc tak bezpečná, že je mož-
né ji vhodit do kamen a nic se nestane. Přesně 
z  těchto důvodů byl pro stávající objekt ve Vr-
běticích vybrán tento projekt. Využití historické 
tragédie a její vytržení z kontextu lze považovat
za neetický politický a konkurenční boj. 

(…) Přinášíme novou technologii, zajišťujeme
pro vojáky bezpečný a moderní granát a rozvíjí-
me mezinárodní technologickou spolupráci. Dá-
váme práci a možnost rozvoje minimálně dvě-
ma státním podnikům.

Je potřeba dalších komentářů?  Je řada ji-
ných projektů, které ale určitě nedosahují tako-
vé úrovně zapojení domácího průmyslu a použi-
té technologie. Neznamená to tedy, že když se 
někdo nechlubí s tím, co dělá, že to dělá hůř než 
ti, co jsou nejvíce slyšet.

Ing. Petr Vávra, MBA, ředitel společnosti Colt 
CZ Defence Solutions (redakčně kráceno)

Rozvoj cyklostezek na Slavičínsku je rychlý 
a téměř poslední kousek mozaiky, který propo-
jí střed města s Rokytnicí a dále Šanovem, se 
bude stavět už teď na jaře v místní části Sla-
vičína Hrádku. Povrch cyklostezky, která pove-
de od silnice Za Zemánky po křižovatku kraj-
ské vozovky s ulicí Ke Snožku, bude ze zámko-
vé dlažby. Cyklostezka je naprojektována pro 
smíšený pohyb chodců i cyklistů. Bohužel si 
její trasování vyžádá nezbytné skácení několi-
ka vzrostlých stromů rostoucích po pravé stra-
ně silnice směrem na Bojkovice, kudy tato cyk-
lostezka povede.

Odbor ŽPSM nařídil šetření na místě samém 
za přítomnosti referenta odboru investic a in-
spektorky pro silniční síť Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje. Bylo zjištěno, že tři lípy jsou v do-

statečné vzdálenosti od plánovaného tělesa 
nové cyklostezky a jejich pokácení tak není nut-
né. U ostatních dřevin byly zaznamenané znač-
né kmenové dutiny a hniloby. Příznakem těchto 
defektů jsou nejpravděpodobněji plodnice dře-
vokazných hub, které se nacházejí v jejich koře-
novém prostoru. Většina stromů, které budou 
pokáceny, jsou jedinci se značně sníženou vi-
talitou a neperspektivní budoucností – jde o 4 
lípy, jeřáb ptačí, smrk, vrbu, jabloň a dvě třešně 
ptačí. Jedná se o nevhodně vysazené stromy, 
kdy v blízkosti krajské komunikace není možné 
omezení vnějších vlivů.

Stavbou cyklostezky i přes tyto nepříjemnos-
ti tak vznikne 3,5 kilometru souvislý úsek pro 
cyklisty, který kombinuje povrch buď z asfaltu
(podél Říky z města ke kapli sv. Ducha) s po-

vrchem se zámkovou dlažbou (podél zástav-
by). Umožní cyklistům dojet přímou cestou ze
středu města k atraktivním cílům, ať už ke Sla-
vex trails nebo dál směrem na Slovensko napří-
klad k Leteckému srdci v Šanově či až do Horné 
Súče. Podrobnější informace přineseme v jed-
nom z dalších čísel Slavičínského zpravodaje.

Tomáš Chmela, s využitím podkladů odboru 
investic a odboru životního prostředí a SM

V březnu vypukne výstavba Cyklostezky Za Zemánky – Ke Snožku

Ač se nám to, co máme ve městě, mnohdy 
nezdá jako něco zvláštního, slavičínské projek-
ty budí zájem i v odborných kruzích. V únoru se 
uskutečnily dvě návštěvy vysoce postavených 
politiků, a  to jak krajských, tak i celostátních. 
14.   února se přijela podívat na  slavičínskou 
teplárnu K3 poslankyně za Zlínský kraj Eliška 
Olšáková (STAN). „Teplárna je krásnou ukáz-
kou dlouhodobého přístupu města k  energe-
tické samostatnosti. Kotle teplárny pálí přede-
vším dřevěnou štěpku, tedy materiál, který vzni-
ká jako odpad při zpracovávání dřeva. Význam-
ná část města tak nemusí platit vysoký účet 
za teplo,“ ocenila poslankyně. Záměrem měs-

Slavičín v únoru navštívilo několik politiků 

ta je teplovod v  následujících letech rozšířit 
i do dalších částí města. „Teplárna navíc sbírá 
dešťovou vodu ze svých střech pro přidruženou 
nádrž. Tu pak využívají místní zahrádkáři na síd-
lišti k zalévání svých záhonů, což mi přijde jako 
výborný nápad,“ doplnila Olšáková. V případě 
požáru pak nádrž poslouží i  jako zdroj vody 
pro hasiče, informoval poslankyni starosta To-
máš Chmela, který ji místem provázel. Eliška 
Olšáková si dále prohlédla i  re-use centrum 
Cirkula, kterou označila za  skvělou inspiraci 
i pro jiné obce řešící otázku energetické sobě-
stačnosti. 

Druhou návštěvou byla „inspekce“ krajské-

ho radního pro dopravu Radka Doležela (ANO) 
u  kruhového objezdu v  Hrádku, který se při-
jel podívat, jak tato stavba za 7 milionů korun 
slouží. Vzal s sebou svého kolegu, vedoucího 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ 
Zlínského kraje, Tomáše Nedbala. 

Kruhový objezd a celou místní část Hrádek 
jim představila místostarostka města Monika 
Hubíková. Společně probrali rozvoj cykloste-
zek, možnosti opravy dalších krajských komu-
nikací v okolí města (například Lipová – Slavi-
čín, Vlachovice – Slavičín) i celkový stav kraj-
ských silnic v regionu. 

 (šim)
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Neuvěřitelné 106. narozeniny oslavila slavi-
čínská rodačka Blažena Strachotová v Domě 
s  pečovatelskou službou v  Českých Budějo-
vicích. Přišla jí poblahopřát i  tamní primátor-
ka Dagmar Škodová Parmová. „Paní Blažena je 
opravdu obdivuhodná. Její vitalita, otevřenost, 
paměť a radost ze života v tomto věku je neuvě-
řitelná,“ popsala primátorka. 

Paní Strachotová už v  takto vysokém věku 
samozřejmě nezvládá vše jako dřív, ale stále 
je schopna se o sebe postarat. „Ohřeje si jídlo 
a něco malého k snědku si sama připraví. Mo-
ravskou kuchyni, ale i červené vínko či slivovici 

Nejstarší slavičínská rodačka oslavila 106. narozeniny
na zdraví si vždy s chutí dá. Proto na její oslavě 
nemohly chybět pravé moravské plněné koláčky 
i tamní červené, se kterým si ráda připila,“ dopl-
nila primátorka.

Blažena Strachotová se narodila 9. února 
1917 ve Slavičíně, kde dlouho žila. Poválečné 
období strávila na Ostravsku. Vyučila se řezni-
cí, pracovala v sodovkárně, ale i jako závoznice. 
Nyní žije již přes 30 let v Domě s pečovatelskou 
službou v Nerudově ulici v Českých Budějovi-
cích. Oslavenkyně má 4 vnoučata, 7 pravnou-
čat a 4 prapravnoučata a jména všech si velmi 
dobře pamatuje. (tz Město České Budějovice)

Charita Slavičín děkuje městu Slavičín za  fi -
nanční příspěvek z  plesu města Slavičín 2023 
na podporu investičních záměrů Charity Slavičín. 
Dále děkujeme za  spolupráci pracovnicím info-
centra města Slavičín, paní Malychové Potraviny 
Hrádek a panu Tomáši Hrnčiříkovi Pizzerie steak 
Grunt Slavičín Děkujeme, že pomáháte s námi.

 Charita Slavičín děkuje členkám ZO Českého 
svazu žen ve Slavičíně a všem účastníkům „Fa-
šanků“ za  fi nanční dar ve výši 4 000 Kč. Dar bude
použit na podporu projektů Charity Slavičín.

V  roce 2022 obdržela nemocnice od dárců 
a sponzorů celkově 1 669 400 Kč. Město Slavi-
čín poskytlo nemocnici provozní dotaci ve výši
500 000 Kč.

Obce a  města přispěly nemocnici fi nanční 
částkou 214 000 Kč formou darů a 75 000 Kč
formou dotace na  provoz.  Z  těchto fi nanč-
ních prostředků nemocnice pořizovala pře-
vážně zdravotnický materiál a  hygienické po-
můcky pro pacienty. Z darovaných fi nančních
prostředků se nakoupily pomůcky pro pacien-
ty (chodítka, křeslo k televizi, zdravotnické po-
můcky), na budovách se zřídil signál wi-fi  pro
pacienty, kteří používají mobily a tablety ke ko-
munikaci s příbuznými. Zakoupili jsme rovněž
nové tiskárny, kameru na chodby, stoly a židle
do jídelny pacientů, záložní zdroje k počítačům,
kancelářské vybavení.

Sponzorské dary od  fi rem tvoří částku 
720 000 Kč. Největším naším fi remním spon-
zorem byla fi rma PRABOS PLUS, a.s. Vel-

Poděkování za sponzorské dary pro Městskou nemocnici Slavičín v roce 2022
Přehled dárců: Kč
Město Slavičín 500 000,-
Bohuslavice n. Vláří 20 000,-
Brumov-Bylnice 30 000,-
Drnovice 6 000,-
Haluzice 10 000,-
Hostětín 5 000,-
Jestřabí 15 000,-
Lipová 20 000,-
Loučka 10 000,-
Návojná 5 000,-
Nedašov 5 000,-
Nedašova Lhota 5 000,-
Petrůvka 10 000,-
Poteč 5 000,-
Rokytnice 10 000,-
Rudimov 10 000,-
Slopné 10 000,-
Štítná nad Vláří 20 000,-
Valašské Klobouky 25 000,-
Vlachovice 40 000,-
Vysoké Pole 5 000,-
Újezd 5 000,-
Křekov 3 000,-
Vlachova Lhota 10 000,-
Tichov 5 000,-

Fyzické a právnické osoby:
Prabos Plus, a.s. 700 000,-
Agrol, s.r.o.,Slavičín 20 000,-
Český svaz žen Slavičín 5 000,-
Pacienti a jejich příbuzní: 155 400,-

mi si vážíme této štědré pomoci. Rovněž po-
skytla dar fi rma Agrol, s.r.o., Slavičín. Pacien-
ti a  jejich příbuzní přispěli nemocnici částkou 
155 400 Kč.

Všem dárcům a sponzorům srdečně děkuje-
me za  jejich příspěvky, které významně pomá-
hají udržet provoz nemocnice.

MUDr. Libor Palkovský, 
ředitel nemocnice

Masopustní veselí v ulicích města
V sobotu 18. února procházel ulicemi Slavičí-

na fašankový průvod. Jako tradičně ho uspořá-
daly členky Českého svazu žen Slavičín ve spo-
lupráci s SDH Slavičín a městem Slavičín. 

V dopoledních hodinách fašankáři potěši-
li obchodníky v centru města a odpoledne už 
obcházeli rodinné domy v ulicích Luhačovská, 
Mladotická, Mladotické nábřeží a další. Vybra-
né fi nanční prostředky putovaly jako v uply-
nulých letech místním institucím a spolkům 
s charitativním zaměřením: 7 000 Kč obdrže-
la Městská nemocnice Slavičín, po 4 000 Kč 
Nadace Jana Pivečky, Přátelé z lásky a Chari-
ta Slavičín. 

V kasičkách jsme se fašankáři dopočítali 
krásné částky 19 000 Kč. Všem dárcům patří 
obrovský dík za skvělé přijetí fašankářů i vyso-
ké příspěvky na dobročinnost. Rovněž děkuje-
me SDH Slavičín za zapůjčení auta i s trpělivým 
řidičem Bimbem.

Za fašankáře Jitka Pfeiferová

Novinkou letošního roku, která ještě voní 
po  tiskařské barvě, je krásná barevná pu-
blikace nazvaná Slavičín a  okolí z  nebe. 
Úchvatné letecké záběry Slavičína i  obcí 
v  jeho bližším i  vzdálenějším okolí potěší 
každého patriota. Kvalitní provedení váza-
né knihy s  fotografi emi na  křídovém papí-
ře z ní dělá skvělý dárek pro všechny, kte-
ří chtějí nahlédnout na krajinu Bílých Karpat
z jiné perspektivy. Knihu si můžete prohléd-
nout a  samozřejmě zakoupit v Městském 
infocentru Slavičín za 450 Kč. (jip)

Nová publikace Slavičín 
a okolí z nebe k zakoupení 
na infocentru
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Finanční úřad pro Zlínský kraj bude
ve středu 22. března 2023 od 8 do 12 ho-
din a od 13 do 17 hodin v prostorách radnice
ve Slavičín poskytovat informace a  nezbyt-
nou součinnost potřebnou k řádnému splně-
ní povinnosti podat daňového přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za zdaňovací obdo-

Informace k podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob
bí roku 2022.

Služba bude zahrnovat zejména distribuci 
daňových přiznání, poskytnutí základních in-
formací k vyplnění daňových přiznání a pře-
vzetí daňových přiznání a případnou kontro-
lu jejich formální správnosti.

FÚ pro Zlínský kraj

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2023

Název žadatele Název projektu (účel) Kč

Moravský rybářský
svaz, z.s. pobočný 
spolek Slavičín

Dětské rybářské závody na rybníku Slavík 8 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Slavičín

Slavičínský PLAMÍNEK - soutěž v požárním sportu 
pro mladé hasiče 8 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Slavičín

Víkend na hasičárně - prodloužený víkendový
pobyt pro děti, tábor 3 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Nevšová

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

20 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže 
hasičského sportu v obci Nevšová 15 000

SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 
Hrádek na Vlárské 
dráze

Celoroční činnost družstva mladých hasičů 20 000

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

War Sports Team 
Slavičín z.s. Celoroční činnost WST - Kyokushin karate 35 000

Florbal Snipers
Slavičín, z.s. Celoroční činnost Florbal Snipers Slavičín 60 000

Florbal Snipers
Slavičín, z.s.

Přátelské turnaje ve fl orbale s družstvy ze
Slovenska 5 000

Florbal Snipers
Slavičín, z.s. Oslava 20 let fl orbalu – celodenní akce 15 500

 POSKYTNUTÉ PROGRAMOVÉ DOTACE MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2023
Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. V/5/2023 ze dne 22.02.2023 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2023 v celkové výši 800 000 Kč.

Slavičín, z.s.
Open air fl orbalový turnaj pro mládežnická
družstva 5 000

Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, z.s. Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory 2 000

Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, z.s. Cvičení pro těhotné a po porodu 1 000

Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, z.s. Pohybové hrátky s kojenci a batolátky 3 000

Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, z.s. 

Vnímej pohyb všemi smysly - pohybová aktivita
pro všechny v multismyslovém prostředí 
Snoezelenu

2 000

Slavex trails z.s.,
Slavičín

Celoroční činnost – Bike kurzy, Sportovní den a
provoz areálu 30 000

TJ Sokol Nevšová, z.s. Mini kemp s noclehem pro děti 3 000
ParaAgility Walachia
z.s., Lipová Celoroční sportovní činnost spolku 10 000

Jiří Váňa „Legendy Slavičínského fotbalu“ - zajištění 
nesoutěžní sportovní a tělovýchovné činnosti 5 000

Jiří Havlín Turnaj ve stolním tenisu v Hrádku - přátelské
sportovní setkání občanů 2 000

Jiří Havlín Sportovní den - turnaj v nohejbale v Hrádku 3 000

Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí předškolního věku 10 000

Prokop Šuráň
Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část
2023 - ligová utkání amatérských fotbalových 
týmů ze Slavičína a okolí v sálové kopané – 10.
ročník AFLS

12 000

Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj v Divnicích 3 000

Štěpán Satin Amatérská tenisová liga Slavičín - tenisový turnaj
pro amatérské tenisty 3 500

Prodeje elektrokol v posledních letech lá-
mou rekordy, v některých regionech dokon-
ce předehnaly klasická kola. Stále více lidí 
je totiž využívá pro výlety, protože při men-
ší námaze umožní cyklistovi dojet dál než 
dřív. Ale co se stane, když dojde po cestě 
„šťáva“? Město Slavičín reaguje na poptáv-
ku po nabíjení elektrokol. V průběhu tohoto 
roku chce město nechat nainstalovat  první 
nabíječku na cyklostezku Hrádek – Šanov, 
která propojuje Slavičín s cyklostezkou ve-
doucí z Luhačovic do Horné Súče, případně 
Bojkovsko. Nabíječka bude schopna nabít 
4 elektrokola najednou. Vzhledem k množ-
ství různých druhů nabíjecích kabelů jed-
notlivých výrobců chce město využít kla-
sických zásuvek, které vyhovují každému 
elektrokolu. Nevýhodou může být fakt, že 
samotnou nabíječku si bude muset elektro-
cyklista přivézt vlastní. Nicméně bude mít 
jistotu, že si své elektrokolo nabije. Nabíječ-
ka bude umístěna do blízkosti Slavex trails, 
který nabízí 1,8 km dlouhé trasy pro bike-
ry. Kdo nemá zájem o adrenalinový zážitek, 
může si na místě užít pohled na Bílé Karpa-
ty nebo na Slavičín samotný.

Ing. Marian Moudřík, projektový manažer

Fond malých projektů

Nabíječka elektrokol 
na cyklostezce 
Hrádek – Šanov Fond rozvoje bydlení existuje ve  Slavičí-

ně dlouhá léta a vždy byl směřován k tomu,
aby nabídka odpovídala tomu, co může ob-
čanům Slavičína aktuálně nejvíce pomoct.
Vzhledem k současné krizi na trhu s energie-
mi byl vloni největší zájem o zápůjčku na zří-
zení nebo výměnu topného systému. 

Proto pro rok letošní rok zastupitelé schvá-
lili navýšení prostředků fondu až na 5 milio-
nů korun. To správní radě fondu umožnilo na-
vrhnout radě města rozšířit nabídku titulů zá-
půjček a také zvýšit částky určené k zapůjče-
ní. Nově tedy bude možné si půjčit na vznik
nového bytu až 500.000,- nebo na zateplení 
bytového domu až 800.000,- 

Zcela nová je i možnost zápůjčky na  re-
konstrukci vnitřních rozvodů elektřiny a ply-
nu. Občané starající se o nemohoucí či hůře
pohyblivé rodinné příslušníky jistě ocení 
možnost levněji upravit dům/byt a i jeho oko-
lí na bezbariérové.

Za zmínku jistě stojí příznivý úrok ve výši
2,5 % na dobu maximálně 6 let bez nutnos-
ti ručit nemovitostí. V uplynulých letech uká-
zal zájem ze strany žadatelů, že jdeme správ-
ným směrem. Kromě fi nancí na zřízení nebo
výměnu topného systému půjčovalo město
prostřednictvím fondu i na instalaci solárních
a fotovoltaických panelů, na zateplení budov
a nové fasády či na  rekonstrukci WC a kou-
pelny s bezbariérovou úpravou.

V roce 2023 bude výběrové řízení vyhláše-
no v dubnu, proto doporučujeme zájemcům
o zápůjčky z FRB včas si připravit všechny
potřebné dokumenty (např. stavební povole-
ní, pokud je potřeba).

Bližší informace naleznete na webu měs-
ta, popř. u p. Latinákové na městském úřa-
dě (latinakova@mesto-slavicin.cz, tel. +420 
577 004 833).

Miroslava Vaclová,
předsedkyně správní rady FRB

Fond rozvoje bydlení navyšuje výši 
svých prostředků až na 5 milionů korun
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Štěpán Satin

Po Divnických vrchoch - orientační běh po 
divnických vrchoch se soutěžními úkoly, soutěžní 
odpoledne pro děti, hry, diskotéka, večerní 
promítání, opékání, kreslení na obličej, stanové
městečko

10 000

Vlastimil Havlín Letecký den pro veřejnost, létání pro malé
modeláře 3 000

Vlastimil Havlín
Celoroční činnost „Modelářů Slavičín“ - pronájem,
údržba a provozování modelářského letiště na
Šabatci

8 000

Barbora Kepáková MiomoveRUN – běžecký závod 20 000

Michal Blažek Celoroční činnost šipkařského družstva Plechové
letky Slavičín 5 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 365 000

P ODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2023

Název žadatele Název projektu (účel) Kč
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů 
Divnice

Dovoz a postavení máje + Dětský den 2 000

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů 
Slavičín

Dětský karneval 6 000

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů 
Hrádek na Vlárské 
dráze

Dětský den 7 000

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů 
Hrádek na Vlárské 
dráze

Fašanky 5 000

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

Ukliďme Slavičín 1 500

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

Betlémské světlo - donesení Světla do kostela a
dále do kapliček pro širokou veřejnost 1 500

Orel jednota Slavičín Mikulášské odpoledne 3 000
Pěvecký sbor 
CANTARE, z.s. Koncert Pěveckého sboru Cantare 27 000

SemTamFór z.s. Valašské křoví 2023 - divadelní přehlídka ve
Slavičíně 37 000

SemTamFór z.s. Celoroční činnost 2023 20 000
Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s. Jednorázové akce pro rodiny s dětmi 3 000

Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s.

MINI-ŠKOLKA – postupná příprava dětí na vstup
do MŠ 3 000

Klub přátel historie 
Slavičínska

Malá slavičínská univerzita – přednáškový cyklus 
pro veřejnost s významnými odborníky 15 000

Klub přátel historie 
Slavičínska

Celoroční výzkumná a popularizační činnost pro
rozvoj Slavičínska 15 000

Sdružení rodičů ZŠ 
Slavičín - Vlára Karneval na ledě pro děti a žáky všech škol 6 000

Základní umělecká
škola Slavičín

ZUŠ v parku – neformální hudební i výtvarné
setkání učitelů, žáků, rodičů i širší veřejnosti na 
závěr školního roku

8 000

Základní umělecká
škola Slavičín Vánoční koncert ZUŠ Slavičín 4 000

Základní umělecká
škola Slavičín Benefi ční koncert ZUŠ 4 000

Mgr. Aleš Ptáček Cimbálová muzika Slavičan - celoroční činnost 30 000

Jaroslav Bejšovec Celoroční činnost klubu důchodců VTÚ Slavičín 4 000

Pavla Sudková Helfíkův kotár 2023 42 000

Marie Dvořáková Klub důchodců Slavičín - celoroční činnost 4 000

Jiří Havlín Hodová zábava v Hrádku - přátelské setkání 
občanů 2 000

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

y j ý 1 500

Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku -
tradiční předvánoční společenská akce 5 000

Radka Vaňková 13. ročník Divnické heligonky - setkání 
heligonkářů z Čech a Slovenska

g y 30 000

Jakub Zvoníček Dětský den v Divnicích 5 000

Jakub Zvoníček
Horizont workshop na Sokolovně – projekt pro 
děti a mládež se zájmem o vytvoření kapely a 
hudby

5 000

Štěpán Satin Rozsvicování vánočního stromu v Divnicích - 
tradiční předvánoční společenská akce 5 000

Anna Zvonková Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová 4 000

Věra Andersová
Společné setkání seniorů a dětí - Nevšová 1. 
Oslava dne matek, 2. Oslava dětského dne se
soutěžemi pro děti, 3. Akce na začátek školního
roku pro děti, 4. Mikulášská nadílka

10 000

Věra Andersová Guláš Fest - soutěž ve vaření guláše v Nevšové 20 000
Pavel Masař Celoroční pétanquový program 5 000
Miroslava Ševčíková Karneval pro děti v Nevšové 4 000

Miroslava Ševčíková Stezka odvahy (Nevšová) - zábavná stezka pro 
odvážné děti setmělým terénem 1 500

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

5 000

Lenka Kovářová Divadelní představení dětí u vánočního stromu 2 000

Blanka Zichová Slet čarodějnic 7 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 360 000

PO DPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2023

Název žadatele Název projektu (účel) Kč
Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Vánoční laťka 2023 - závody ve skoku vysokém 
žáků ZŠ, SOU, SŠ a gymnázií

y 2 500

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

25. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína 
a okolí 1 500

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Pěvecký sbor GJP Slavičín 4 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pivečky 
Slavičín 1 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami 6 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Turnaj v nohejbale 1 500

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj 1 500

Základní škola Slavičín,
Hrádek na Vlárské 
dráze

Pracovní dílny, šití 3 000

Základní škola Slavičín,
Hrádek na Vlárské 
dráze

Pracovní dílny, pečení 3 000

Základní škola Slavičín,
Hrádek na Vlárské 
dráze

Dopravní výchova 1 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 25 000

POD PORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2023  
Název žadatele Název projektu (účel) Kč
Moravský rybářský
svaz, z.s. pobočný
spolek Slavičín

Uchování původních druhů živočichů v CHKO BK 8 000

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

Stabilizace a zvýšení počtu včelstev 20 000

Myslivecký spolek
Jamné Slavičín z.s.

Péče o volně žijící zvěř - záchrana srnčat 
(pachové ohradníky), antiparazitní léčiva. 4 000

Myslivecký spolek
Jamné Slavičín z.s. Údržba mysliveckých políček pro volně žijící zvěř 4 000

Myslivecký spolek
Hrádek

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

7 000

Myslivecký spolek
Nevšová

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

Celkem na dotační titul poskytnuto: 50 000
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ZŠ Slavičín-Vlára
Karneval na ledě 

Příjemná hudba, tanec, soutěže, hry a odmě-
ny, to vše čekalo na děti v neděli 29. ledna v zá-
meckém parku na akci Karneval na ledě.

Zábavný program odstartovalo vystoupení 
malých krasobruslařek z klubu BBSS. Poté již 
následovaly v režii našich moderátorek soutě-
že, společné hry, tanec a volná jízda. Za úspěch
v  soutěžích náležela dětem sladká odměna 
a na závěr si každé odnášelo domů i hezkou
drobnost. Poděkování patří všem, kteří se podí-
leli na zajištění akce.

Program připravili pedagogové ZŠ Slavi-
čín-Vlára s  fi nanční podporou Sdružení rodi-
čů a města Slavičín. Velké díky patří i  žákům 
2. stupně, kteří svými pestrými malbami vytvo-
řili karnevalovou výzdobu.

Mgr. Marcela Šmotková

Úspěch v soutěži Mladý ekonom
Obchodní akademie Tomáše Bati ve  Zlíně 

pořádala 30. ledna již tradiční soutěž Mladý 
ekonom. Tříčlenné týmy měly za úkol formou 
testu i  praktických dovedností ukázat, jak se 
v dnešní době orientují v oblasti ekonomie a fi -
nanční gramotnosti. 

A  jak si v  konkurenci 22 týmů škol okresu 
vedli naši deváťáci? Výborně. Družstvo ve slo-
žení Tereza Žáková, Daniel Velík a Jakub Číž ob-
sadilo 9. místo.

Absolutním vítězem celé soutěže se pak stal
tým žáků z třídy 9. A – Jakub Kratěna, Ondřej 
Viceník a Barbora Pavelková. 

Našim žákům blahopřejeme k úspěchu a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Rostislav Gorecký

Společné setkání páťáků 
Ve čtvrtek 2. února si všichni žáci 5. tříd ze

ZŠ Vlára, Malé Pole a Rokytnice společně uži-
li prima den. Po úvodním seznámení vytvořilo
66 páťáků čtyři týmy. Během zážitkového do-
poledne se vystřídali v  hudební, výtvarné, pří-
rodovědné a technické dílně. Tradičně byl pro-
gram v ZŠ Vlára obohacen také o zábavné akti-
vity. Celé dopoledne panovala příjemná nálada.
Žáci se zájemně poznali, prohlédli si třídy, od-
borné učebny, o přestávce zbyl čas i na návště-
vu školního informačního centra. Věříme, že se
hostům v naší škole líbilo, a těšíme se na další 
společná setkání.

PaedDr. Bronislava Králíková

Máte zájem o přípravnou třídu? 
Před dvěma lety jsme v  ZŠ Slavičín-Vlára 

otevřeli přípravnou třídu pro děti předškolní-
ho věku. Setkala se s velkým ohlasem u rodičů

i dětí, proto máme zájem tuto třídu otevřít také
v následujícím školním roce 2023/2024. 

Informace o zápisu a vzdělávání v přípravné
třídě poskytneme zájemcům na úvodní schůz-
ce rodičů s  třídní učitelkou Ing. Renátou Špal-
kovou.

Setkání proběhne ve středu 29. března 2023
v 15.30 hodin v budově I. stupně ZŠ Slavičín-
Vlára, K Hájenkám 354.

Poznáte prostředí přípravné třídy a dostanou
se Vám odpovědi na otázky: jak a kdy zapsat
dítě do přípravné třídy, co je podmínkou pro při-
jetí, jak vypadá běžný školní den, jak je zajiště-
na logopedická péče, jaké metody při vzdělává-
ní dětí v přípravné třídě uplatňujeme a další. 

Nemůžete-li se této schůzky zúčastnit,  je
možné získat informace u  třídní učitelky pří-
pravné třídy, email: zssl.spalkova@email.cz.

Mgr. Jana Pinďáková

Členky Českého svazu žen Slavičín pořádají
Jarní bazárek dětských věcí
20. a 21. března vždy od 10 do 18 hodin 
v sále Sokolovny
Do prodeje budou přijímány pouze věci nepo-
škozené, čisté a  sezónní (jaro, léto) v  počtu 
25 ks na osobu. Seznamy a pořadová čísla k za-
psání si můžete zdarma vyzvednout od 1. břez-
na v Městském infocentru. Věci k prodeji je nut-
né opatřit cedulkou, cedulku přišpendlit (nepři-
šívat, nepřipojovat sponkovačkou).

Poděkování
Sdružení rodičů při ZŠ Slavičín-Vlára děkuje všem hostům školního plesu za účast, našim spon-

zorům za dary věnované do tomboly a městu Slavičín za fi nanční podporu k uvedení slavnostní 
polonézy, kterou žáci 9. ročníku ples zahájili.

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.
777 913 782 a na facebooku: Dílna inspira-
ce Slavičín
Plán aktivit na březen: Drátkování
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 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Lyžařský kurz
Ve dnech 23. – 27. 1. 2023 se uskutečnil prv-

ní ze dvou povinných lyžařských kurzů. Akce 
proběhla v Horní Bečvě lokalitě Rališka. I přes
počáteční obavy se sněhovými podmínkami se 
kurz podařil a žáci tříd kvinty, sekundy a AEI-1 si 
parádní lyžovačku užili.

Měsíc únor proběhl ve  znamení soutěží, 
z nichž některé naše škola organizovala i pro 
žáky okolních ZŠ a SŠ
Bobřík informatiky: Jakub Červeňan je 2. nej-
lepší 

Dne 1. 2. 2023 proběhlo na  Gymnáziu 
v Uherském Hradišti krajské kolo prestižní sou-
těže Bobřík informatiky v kategorii Senior. Tato 
soutěž je zaměřena na řešení logických, mate-
matických, analytických či algoritmických úloh. 
Mezi 30 nejlepšími ze všech středních škol Zlín-
ského kraje získal Jakub Červeňan z třídy sep-
timy krásné 2. místo. Úspěšným řešitelem byl 
i Jakub Šmotek, také ze septimy. 

Okresní kolo Matematické olympiády Z9
František Maryáš (kvarta) se ve středu 25. 1. 

2023 propočítal mezi úspěšné řešitele okresní-
ho kola Matematické olympiády a zajistil si tak 
účast v krajském kole. 
Geologická olympiáda

Tématu letošního ročníku Kras a  krasové 
jevy ani obecné geologie se nezalekli dva naši 
žáci – Amálie Smolková (kvinta – kategorie B)
a Radim Zvonek (kvarta – kategorie A), kteří se 

zúčastnili geologické olympiády. Školní i okres-
ní kola se konala on-line formou, kdy ve dvou
půlhodinových testech úročili své znalosti mi-
nerálů, hornin, geologických procesů. Do kraj-
ského kola, které se bude konat v březnu ve Zlí-
ně v  Muzeu jihovýchodní Moravy, postupu-
je Amálie Smolková.
Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 19. 1. 2023 se na  naší škole konalo
Okresní kolo Dějepisné olympiády. I. kategorie,
která se týkala základních škol, se zúčastnilo
24 studentů a II. kategorie pro střední školy se
zúčastnilo 12 studentů ze 4 gymnázií. Téma le-
tošního roku byla „Československé dějiny v šir-
ších evropských a  světových souvislostech.“
Účastníci tak museli prokázat hluboké vědo-
mosti z moderních dějin. Jsme rádi, že náš stu-
dent Martin Vaněk z G-3 postoupil do krajské-
ho kola.
Školní kolo astronomické olympiády

Do  krajského kola v  kategorii AB postupu-
jí Kristýna Bělušová, Barbora Šomková, Mar-
ta Smolková (všechny ze septimy), v  katego-
rii CD Veronika Bělušová ze sexty, v  kategorii
EF – Magdaléna Novotná z tercie a v kategorie
GH – Antonín Šitavanc a Jonáš Cingálek (oba
z primy).

Všem řešitelům, účastníkům soutěží i postu-
pujícím do dalších kol moc děkujeme za úspěš-
nou reprezentaci školy a vyučujícím za nároč-
nou přípravu.

Přednáška v rámci projektu Bankéři do škol – 
kyberbezpečnost l

Přednáška spojená s besedou pro žáky tříd
PO-1 PO-2 se uskutečnila dne 18. ledna 2023.
Přednášející byla paní Marta Struhařová z po-
bočky Komerční banky ve  Slavičíně. Hlavní-
mi body přednášky byly bezpečnost při užívá-
ní internetového bankovnictví, nejčastější for-
my bankovních podvodů, možnosti investová-
ní, hlavní zásady, výhody a nevýhody hypoteč-
ních úvěrů, rizika nebankovních půjček. Závěr

Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří 

pomohli při odklízení následků havárie vody 
v budově gymnázia dne 28. ledna 2023, ze-
jména hasičským jednotkám ze Zlína, Sla-
vičína, Hrádku a Bohuslavic, svým kolegům
i  rodinným příslušníkům a  také těm, kteří 
nabídli svou pomoc v podobě zapůjčení vy-
soušečů – panu Martinu Viceníkovi, Pavlu
Koncerovi, Marcelu Zvonkovi, Tomáši Dulí-
kovi, Tomáši Matulíkovi, fi rmě E-ON Slavičín, 
hasičům z Pitína, městu Slavičín, fi rmě AG 
Staving, s.r.o., a také všem ostatním, kteří se 
ozývali s  různou nabídkou pomoci. Moc si 
toho vážím.

Libuše Pavelková, ředitelka školy 

přednášky byl věnován krátkému kvízu, v němž
si žáci mohli ověřit svoje znalosti z oblasti ban-
kovnictví.
Beseda o uplatnění na trhu práce

Žáci PO-1, PO-2, EIO3, IT-4, MS-4 se zúčastni-
li besedy o uplatnění na trhu práce. Dostali ak-
tuální informace o možnostech studia na VŠ,
VOŠ, přihlášení na ÚP a povinnosti, které z toho
plynou, informace o  pracovním poměru, pra-
covní smlouvě a možných dohodách, které lze
uzavřít mimo pracovní poměr. Obsah přednáš-
ky koresponduje s obsahem ŠVP u předmětů 
Právo a Ekonomika.
„Suchej Petr z nebe“ – beseda o alkoholové 
závislosti pro žáky IT-2, MS-2, AEI-2

Beseda byla pro žáky zdrojem informací jak 
z hlediska výběru lektora, který sám absolvo-
val léčení z alkoholové závislosti, tak z hledis-
ka osobních zkušeností, které sám prožil. Mohl 
tak velmi objektivně hodnotit problematiku ži-
vota v závislosti a života bez alkoholu. Beseda
byla doplňujícím prostředkem v oblasti primár-
ní prevence a rizikového chování.

Kariérové poradenství
V  rámci kariérového poradenství proběh-

ly během února dvě akce pro studenty vyšší-
ho gymnázia. Maturitní a předmaturitní ročníky
měly možnost zhlédnout prezentaci studentky
UTB ve Zlíně, při níž byli seznámeni s možnost-
mi studia na této univerzitě. Studenti G2 a sex-
ty byli formou prezentace obeznámeni s nabíd-
kou seminářů. Dále s nimi kariérová poradky-
ně provedla mapování jejich potenciálu a nadá-
ní pomocí aplikace Regio Advisor, kterou škola
pro tyto účely zakoupila.
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Zprávičky z Domečku pro děti

ZŠ Slavičín – Malé Pole 
zve budoucí prvňáčky a  je-
jich rodiče do  Miniško-
ly, která se bude konat 

ve  středu 15. a  29. března 2023. Program
pro „malé školáčky “ bude probíhat od 15.00
do  16.00 hodin. Bližší informace sledujte 
na plakátech ve školkách a na stránkách ZŠ 
Malé Pole.

Během Miniškoly se děti seznámí se škol-
ním prostředím, mohou si vyzkoušet, jaké je 
to být opravdovým školákem. Budou plnit jed-
noduché úkoly, blíže se poznají s paními uči-
telkami a připraví se tak na snadnější zahájení 
školní docházky. Pro Vás, rodiče, to bude jis-
tě zajímavá zkušenost sledovat svého budou-
cího školáka při práci v kolektivu. Výhodou je, 
že případné dotazy Vám mohou být zodpově-
zeny zkušenými pedagogy přímo na místě. 

Miniškola se v  minulých letech stala vel-
mi oblíbenou a hojně navštěvovanou, a proto 
věříme, že si najdete i letos čas k její návště-
vě. Přejeme Vám pěkné zážitky a  těšíme se
na Vás! Mgr. Hana Nepovímová 

První jarní dny po tak trochu jarní zimě jsou 
tady. A za námi jsou pololetní i jarní prázdniny 
s domečkem.

Poohlédneme-li se ještě kousek zpět, na ko-
nec ledna, připomeneme si super akci, kterou
jsme uspořádali ve spolupráci s  IQ PLAY. Byla 
to putovní hravá výstava, na které si vyzkoušeli 
různé hry, hračky, nové stavebnice, deskové hry, 
hlavolamy a chytré hračky děti, ale i dospělí. Slí-
bili jsme, že se tato výstava bude ještě určitě 
opakovat, a proto již nyní prozrazujeme termín 
další výstavy IQ PLAY, a to v termínech 14. – 15. 
4. 2023. Výstava bude na Sokolovně, tentokrá-
te nazvaná „Velké deskové hry a optické klamy“, 
takže se máte zase na co těšit.

Pololetní prázdniny jsme si moc užili. S dět-
mi jsme zajeli do kina ve Valašských Klobou-
kách na veselý příběh o mazaném kocourovi, 
který zjistil, že má lidské schopnosti „Úžasný 
Mauric“.

Jarní prázdniny proběhly v termínu 13. – 17. 
2. 2023. V každém z pěti dnů byla nabídka vel-
mi pestrá. První prázdninový den byl ve spor-
tovním duchu, děti si zasoutěžily a zadovádě-
ly ve  sportovní hale. Druhý den byl dnem vý-
letním, zajeli jsme si do Funparku Žirafa v Os-
travě. Třetí den byl naplněn hrami v DDM a po-
hádkou v  kině, předposlední prázdninový den 
se opět výletovalo, a to do hracího centra „Vrtu-

le“, ve Valašském Meziříčí. Pátek byl pojat tvo-
řivě a opět s pěknou pohádkou v kině ve Slavi-
číně. Všechny děti byly spokojené a po zásluze
dostaly odměny.

S velkým úspěchem jsme ukončili kurzy Mi-
niškolička bruslení a  Zdokonalování bruslař-
ských dovedností, které vedli trenéři Hokejové-
ho klubu BBSS, z.s., Brumo-
v-Bylnice. Klukům děkujeme
za  super přístup k  dětem
a  kamarádské vedení. Díky
klukům děti získaly pozitiv-
ní vztah k bruslení. V dalších
kurzech budeme určitě po-
kračovat.

Pomalu ale jistě nám již
klepe jaro na okna, proto již
také plánujeme kurz pro ro-
diče a děti:

3. 3. 2023 Jarní tvoření
– kde si společně vyrobíme
krásné jarní dekorace na vy-
zdobení vašich domovů. Za-
čátek v 16 h a  konec 18 h
nebo dle tvořivého nadšení.

V  Domě dětí v  dopoled-
ních hodinách také již probí-
hají jarní keramické výukové 
programy pro MŠ Slavičína. 

Naše nabídka na  letní čin-
nost je zde:
 pobytový tábor, Olym-
piáda bude, Retaso 2023,
v termínu: 1. – 8. 7. 2023
 příměstský tábor, Ši-
kovné ruce, v  termínu:
10. – 14. 7. 2023, cena
1 450,-

 příměstský tábor, Safari tábor, v termínu: 17. 
– 21. 7. 2023, cena 1 450,-
 příměstský tábor, Ostrov pokladů, v termínu: 
17. – 21. 7. 2023, cena 1 450,-
 příměstský tábor, MŠ – Cesta za pirátským
pokladem, v  termínu: 24. – 28. 7. 2023, cena
1 450,-
 příměstský tábor, Harry Potter, v termínu: 24. 
– 28. 7. 2023, cena 1 450,-
 příměstský tábor, MŠ – Sportovní kemp, 
v termínu: 31. 7. – 4. 8. 2023, cena 1 450,-
 příměstský tábor, Cesta do  země nezemě,
v termínu: 31. 7. – 4. 8. 2023, cena 1 450,-
 příměstský tábor, MŠ – Dino tábor, v termí-
nu: 7. – 11. 8. 2023, cena 1 450,-
 příměstský tábor, Každý den někým j iným,
v termínu: 7. – 11. 8. 2023, cena 1 450,-
 příměstský tábor, Za tajemstvím Dr. Schwar-
ze, v termínu: 14. – 18. 8. 2023, cena 1 450,-
 příměstský tábor, Dobrodružný tábor, v  ter-
mínu: 21. –  25. 8. 2023, cena 1 450,-

Nabídku i přihlášky na letní činnost DDM Sla-
vičín naleznete na webových stránkách DDM
Slavičín. Jen připomínáme přihlášení na  tábo-
rovou činnost je online.
Info: přihlášky - https://ddmslavicin.iddm.cz, 
facebook DDM, E-mail: info@ddmslavicin.cz, 
tel: 77 341 921, 604 155 312.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Pozvání na Slavičínského šikulu
Letošní rok se již uskuteční další ročník mo-

delářského svátku, který bude v termínu 1. – 2. 
dubna 2023 setkání modelářů z Moravy, Čech 
i Slovenska, soutěžní výstava plastikových, pa-
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pírových i dřevěných modelů, Slavičínský šiku-
la. Stejně jako i předchozí roky, převzal i  letos
nad celou akcí záštitu Svaz letců ČR.

Zahájení bude v sobotu 1. dubna v 10.00 h. 
K vidění budou modely vojenské i civilní techni-
ky, letadel a staveb všech měřítek. Bohatá bude 
i  nabídka doprovodných programů. Prezento-
vat se zde budou i ZK Programování, Merkur
se svými modely, Letecký modelář a Klub le-
teckých modelářů Slavičín. Majitelé rádiem ří-

zených modelů aut předvedou opět svoji kolek-
ci stavebních strojů v akci. Živo bude jistě také
u vystavených zbraní. Svoji expozici předvede
i VTÚVM Slavičín. V neděli, mezi 11. a 12. hodi-
nou dopolední, pak celá soutěž vyvrcholí vyhlá-
šením oceněných modelářů.

Srdečně zveme i na návštěvu Leteckého mu-
zea v Rudimově, kde můžete vidět spoustu mo-
delů.

Vitríny připomínají křídla a trup letadla, je to

Vybíráme 
z kalendáře 
aktivit ZUŠ 
Slavičín

28. března – Rodinný koncert aneb za-
dáno (nejen) pro sourozence
11. dubna – Písničkový koncert
18. dubna, 2. a 9. května – Absolventské 
koncerty
25. dubna – Zadáno pro klavír (sál rad-
nice Slavičín)

Termíny a program dalších aktivit ZUŠ 
jako jsou třídní předehrávky, koncerty pro 
MŠ, postupové zkoušky, zápis a  přijíma-
cí talentové zkoušky najdete průběžně 
na webu www.zus-slavicin.cz a Faceboo-
ku školy.

Od  září roku 2021 funguje v  budově RCK
města Slavičín v průmyslové zóně v Divnicích
nová chráněná dílna, která je odloučeným pra-
covištěm fi rmy HelpSoul, družstvo invalidů, pů-
sobící v Bystřici pod Hostýnem. Firma zaměst-
nává osoby se zdravotním postižením – ty je-
dince, kteří mají přiznaný invalidní stupeň, a tu-
díž mají ztíženou možnost pracovního uplatně-
ní na klasickém trhu práce. 

Aktuálně pracuje v  naší dílně přes 50 za-
městnanců, a to jak uživatelů chráněných byd-
lení, tak zaměstnanců, kteří se o práci dozvědě-
li přes Úřad práce, se kterým máme navázanou
dobrou spolupráci.

Hlavní náplní práce na dílně jsou kooperace
pro fi rmy a zákazníky. Naší činností jsou nejrůz-
nější montáže, demontáže, kompletace, bale-
ní produktů, polepování etiket, kontrola kvality,
jednoduché práce se dřevem (stloukání, brou-
šení, opracovávání), drobné práce na  strojích
(frézování, vrtání) a mnoho dalšího. Mimo tyto
kooperace máme i vlastní výrobu, a to konkrét-
ně včelích rámků a nástavků pro včelaře.

Tímto prostřednictvím bychom chtěli také 
poděkovat všem našim zaměstnancům, zá-
kazníkům a  spolupracujícím subjektům, kte-
ří nás podporují. Zároveň bychom chtěli nabíd-
nout všem zájemcům, kteří by o práci v dílně
či o spolupráci na některých činnostech či pro-
jektech s naší dílnou měli zájem, ať se ozvou
na tel.: 775 304 901.

Za vedení společnosti Zdeněk Štokman 
a vedoucí dílny Jakub Daněk

Chráněná dílna HelpSoul družstvo invalidů

opravdu krásné muzeum, které se stále budu-
je. Vřele doporučujeme toto skvělé muzeum
navštívit.

Srdečně zveme nejen všechny rodiče a přá-
telé modelářů našich zájmových kroužků při 
DDM, ale i širokou veřejnost ke zhlédnutí ukáz-
ky lidské práce a trpělivosti.

Ředitel soutěže Ing. Martin Procházka,
vedoucí modelářského kroužku, 

Tomáš Hájek a kolektiv DDM Slavičín

Důchodci a příjemci příspěvku na bydlení – 100% dotace na nejlevnější 
okna a dveře, volejte 577 477 246, www.gokna.cz
LEXAN na skleníky, pergoly, přístřešky a bazény. Řežeme na míru dle va-
šich požadavků. Tel.: 604 897 698, e-mail: info@pizurplast.cz
Prodejna s hutním materiálem se sídlem v Uh. Brodě nabízí jeckle, trub-
ky, úhelníky, pásoviny, plechy černé i pozink. ocel I a U a nově pozink. roš-
ty a schodnice. Najdete nás na adrese v Uh. Brodě, Předbranská 15 (bývalá 
Maršnerka). Tel: 602 749 045, email: straznicky@hesco.cz
Svatební oznámení www.Mottak.cz, snubní prsteny a zlaté šperky
www.Levne-Snubni-Prsteny.cz, 577 477 246

UKLIĎME SLAVIČÍN, SOBOTA 1. 4. 2023
Více informací na www.slavicin.cz a Facebooku



10

Vzpomínáme

Dne 23. března 2023 si připomeneme
5. výročí úmrtí naší maminky a babičky, 

paní Jarmily POLÁŠKOVÉ
ý

. Za vzpomínku 
děkuji dcery, vnučky a vnuci s rodinami.

Jsi stále s námi.

Dne 11. března 2023 vzpomeneme 
smutné 30. výročí úmrtí pana

Zdenka CHARVÁTA
ý

 ze Slavičína.
Vzpomínají manželka Dagmar 

a syn a dcera.

Dne 10. března 2023 uplyne 20 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
paní Ludmila VESELÁ

y
 z Hrádku. 

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 14. března 2023 by se dožila naše ma-
minka, paní Bohumila VAŠIČKOVÁ

y
 100 let 

a také uplynulo 15 let, co nás navždy opus-
tila. S láskou a úctou stále vzpomínají syn 

a dcera s rodinami.

Oznamujeme všem přátelům a známým, 
že dne 7. února 2023 zemřel ve věku 93
let pan Jaroslav STRUŽKA. Děkujeme 
za vzpomínku. Jana Peřinová, dcera

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s panem Josefem CHMELÍKEM

p p y
.

Rovněž děkujeme za projevy účasti a květi-
nové dary. Zarmoucená rodina

Dne 15. března 2023 si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí pana 

Jana ŠTĚPANČÍKA
ý

 a dne 21. května
2023 1. smutné výročí od úmrtí jeho

dcery Jany. S láskou a úctou stále vzpo-
mínají manželka, maminka a synové

s rodinami.

Dne 29. března 2023 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan

Vilém VÉVODA
y

ze Slavičína. S láskou
stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Marta a synové Jan a Petr.

Dne 26. března 2023 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky, 

babičky, tety a prababičky, paní 
Vladislavy MÜNSTEROVÉ

y y py p
. Za tichou

vzpomínku děkují dcera Radmila s rodi-
nou a syn Bronislav s rodinou.

Dne 20. března 2023 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana Františka ŠEBÁKA

p

a dne 14. května 2023 uplyne 1. smutný 
rok od úmrtí jeho manželky, paní 

Heleny ŠEBÁKOVÉ
jj

. Dne 16. května 2023 
by se dožila 90 let. Všem, co vzpomenou 

s námi, děkujeme. S láskou a úctou 
vzpomínají dcery s rodinami

Dne 5. března 2023 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana Josefa ŽÁKA

p

z Nevšové a dne 8. dubna 2023
uplyne 19 let, kdy nás opustila

paní Marie ŽÁKOVÁ
y py p

.
S láskou a úctou vzpomínají a všem, co 

vzpomenou s námi, děkují rodina Dulíkova 
a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposle-
dy rozloučit s paní Annou ŠOUKALOVOU

p pp
. 

Rovněž děkujeme za květinové
dary a projevy soustrasti.

Zarmoucená rodina

NAROZENÍ – LISTOPAD
David a Barbora Ščuglíkovi – syn David

NAROZENÍ – LEDEN
Michal Vaškůj a Hana Ponížilová – 
dcera Nela
Ioannis a Klára Liolitsasovi – syn Nikolas
Michal Kročil a Petra Barošová – syn Petr
Martin a Kateřina Eliášovi –
dcera Karolína

ÚMRTÍ        
  1. 1. 2023  Marie Mikšíková, 83 let,
  Slavičín
 1. 1. 2023  Zdenka Hozová, 80 let, 
  Slavičín
 5. 1. 2023  Marie Pinďáková, 70 let, 
  Slavičín
 6. 1. 2023  Ludmila Výduchová, 94 let,
  Lipová
  9. 1. 2023  Miroslav Bača, 87 let, 
  Petrůvka

Společenská kronika

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

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 19. března 2023 oslaví 
90. narozeniny paní 

Josefa SUCHÁNKOVÁ
yy

 ze Slavičína.
Pevné zdraví, hodně štěstí a životního
optimismu do dalších let přejí synové

a dcera s rodinami.

 9. 1. 2023  Ludmila Boráková, 60 let,
  Slavičín
 10. 1. 2023  Jaroslav Málek, 82 let,
  Slavičín
 13. 1. 2023  Zdeňka Zvonková, 82 let, 
  Hrádek
 16. 1. 2023  Anna Stará, 89 let, Hrádek
 16. 1. 2023  Zdeněk Černík, 69 let,
  Nevšová
 19. 1. 2023  Josef Tlusťák, 92 let,
  Slavičín
 21. 1. 2023  Marie Remešová, 86 let,
  Slavičín
 25. 1. 2023  Josef Chmelík, 69 let,
  Slavičín
 26. 1. 2023  Blažena Jarošová, 91 let,
  Slavičín
 28. 1. 2023 Jiří Váňa, 77 let, Slavičín
 29. 1. 2023 Jolana Labáková, 85 let, 
  Hrádek
29. 1. 2023  Anna Šoukalová, 90 let, 
  Lipová
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Je nedělní ráno, probouzí mě tatínkovo buše-
ní do psacího stroje. Otvírám oči do prosluně-
ného letního dne, je mi asi osm let. Slyším ma-
minku v  kuchyni připravovat snídani a  neděl-
ní oběd. Bydlíme na sídlišti Vlára, hned u hřiš-
tě. Z okna našeho dětského pokojíčku je vidět 
základní škola, kde maminka učí češtinu a ruš-
tinu. Teď bušení do  stroje přestalo, najednou 
je ticho. Napjatě čekám, až tatínek najde to 
správné slovo, tu pádnou větu. Cítím jeho napě-
tí v další salvě staccata klávesnic, postupně na-
bere pravidelný rytmus, a  já se vrácím k mým 
letním myšlenkám, o koupališti, které je v par-
ku pod školou, hrám s dětmi z „našich baráku“, 
a co asi bude dobrého k obědu? Pavel, můj o tři 
roky starší bratr, v posteli vedle mě, ještě spí, ta-
tínkův ‘kulomet’ psací stroj ho neprobudil. 

S touto pro mě idylickou scénou z mého dět-
ství souvisí první dva romány mého otce, spiso-
vatele Oty Filipa, který ve Slavičíně prožil sedm 
let (1960–1967). Vyšly nejen v češtině, ale taky 
v překladech do jiných jazyků (němčiny, italšti-
ny, španělštiny, francouzštiny), a patří k důleži-
tým románům české a německé literatury. Když 
jsem se toto letní ráno probouzela hlukem psa-
cího stroje, psal tatínek svůj první román Cesta
ke hřbitovu (1968, Profi l, Ostrava). Psával v ne-
děli ráno a dopoledne, někdy taky večer během
týdne, když neměl noční šichtu, a  nebyl una-
vený z  práce jako dělník v  místní zbrojní to-
várně Závody říjnové revoluce. Byl velmi dale-
ko od svých počátků jako mladý nadějný spor-
tovní redaktor deníku Mladá Fronta v Praze, kde
nastoupil po maturitě v  roce 1948, a předsta-
vách o životě jako novinář a spisovatel v Pra-
ze, které měly společné s mojí maminkou Ma-
rií. Vzali se v  prosinci 1953, po  jeho návratu 
do civilu z armády, přesněji z jednotek PTP (Po-
mocné technické prapory) jako syn „buržoaz-
ního vykořisťovatele a zrádce národa“. Během 
většiny šedesátých let byl „politicky nespoleh-
livý“, a  tím odsouzen k  manuální práci. Ces-
tu začal psát na podzim 1965, když pracoval 
na stavbě paneláků v Kopřivnici, kam dojížděl 
ze Slavičína, než dostal místo dělníka ve slavi-
čínské zbrojní továrně. Psal, i když věděl, že pro 
něho je zřejmě nemožné ofi ciálně publikovat 

v Československu.
V létě 1967 poslal rukopis Cesty ke hřbitovu

do nakladatelství Profi l v Ostravě (rok předtím
jej odmítlo nakladatelství Mladá fronta), kde
Cesta vyšla v roce 1968, díky odvaze redaktorů
dr. Luboše Petra (rodáka ze Slavičína), dr. Zden-
ka Robenka a šéfa Profi lu Jana Gavendy, kte-
ří se nebáli uvést „politicky nespolehlivého“ au-
tora. Tematika se týká Ostravy, kde se tatínek
narodil a  prožil svých prvních patnáct let. Už
roce 1967 Profi l zaslal román do  literární sou-
těže Velká cena Ostravy, vypsané k sedmisté-
mu výročí založení města. Tatínek tuto cenu ne-
jen získal, ale také od 1. ledna 1968 se stal lek-
torem Profi lu.

Na podzim 1968 vyšlo německé vydání pod
titulem Das Café an der Straße zum Friedhof 
(‚Kavárna na ulici ke hřbitovu‘), v nakladatelství 
S. Fischer (Frankfurt, tehdy Západní Německo).
Dva měsíce po  okupaci Československa voj-
sky zemí Varšavské smlouvy jsme celá rodina
byli na Frankfurtském knižním veletrhu. S. Fis-
cher nabízelo tatínkovi lektorské místo a  byt
v  Západním Berlíně, tedy možnost pohodlné
emigrace. Rodiče se rozhodli vrátit zpět do Os-
travy. Věřili, že demokratické změny v  Česko-
slovensku budou odolávat i  okupaci. V  roce
1969 následovalo italské vydání Cesty: Il caf-
fè sulla strada del cimitero (‚Kavárna na cestě
ke hřbitovu‘, Garzanti, Milano).

Druhý román, Blázen ve  městě, je inspiro-
vaný Slavičínem. Odehrává se v malém měs-
tě na Moravě v polovině minulého století, ale
absurdním způsobem zobrazuje život v celém
tehdejším Československu. Je to příběh „bláz-
na“, nekonformního člověka opuncovaného
stigmatem „buržoazně dekadentního jedince“,
který nakonec prchá před chaosem světa so-

cialismu do vězení. Značná část byla napsaná
ve Slavičíně, než tatínek začal pracovat v lednu
1968 v ostravském Profi lu. Na konci roku 1968 
tam odevzdal hotový rukopis. Z  podepsané
smlouvy nakonec sešlo a sazba románu byla 
rozmetána, když v srpnu 1969 byl tatínek kvů-
li podvracení republiky zatčen ostravskou STB. 
Byl odsouzen na 18 měsíců do vězení. Román 
vyšel v roce 1969 v jeho západoněmeckém na-
kladatelství S. Fischer pod názvem Ein Narr für
jede Stadt (‚Blázen do  každého města‘), fran-
couzsky v roce 1974 pod titulem Un fou dans
la ville (Éditions du Seuil, Paris), a v roce 1976
španělsky, Un loco para cada ciudad (G. P. Bar-
celona). Až v  roce 1975 vyšel poprvé česky,
v exilovém nakladatelství Konfrontace v Cury-
chu (Švýcarsko).

Po  návratu z  vězení tatínek znovu skončil
u manuální práce. Tehdy byl už známý spisova-
tel v Západním Německu, kde jeho další román
Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské 
Ostravy vyšel v roce 1973, a kde se také kritic-
ky komentovala jeho politická perzekuce v Os-
travě. To bylo státním orgánům tak nepohodl-
né, že nám na  jaře 1974 „nabídli“ se z Česko-
slovenska vystěhovat. Rodiče to „přijali“, také
kvůli Pavlovi a mně, abychom mohli studovat.
Pavel i  já jsme se stali univerzitními profesory
v Německu, já také v USA, kde jsem vystudova-
la a 25 let žila. Tatínek byl v Německu úspěš-
ný spisovatel a novinář, známý mj. jako smiřo-
vatel a mediátor politických a kulturních vztahů
mezi Německem a Československem/Českou 
republikou. V roce 2012 dostal státní vyzname-
naní České republiky za zásluhy o stát v oblas-
ti umění. Zemřel týden před svými 88. naroze-
ninami v jeho milovaných bavorských Alpách.

Zavzpomínala dcera prof. Hana Filip, Ph.D.

Slavičínské stopy Oty Filipa pohledem dcery Hany

Ota Filip (9. března 1930, Ostrava – 2. března 
2018 Garmisch-Partenkirchen, Německo )
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Na  20. mistrovství světa ve  stolním tenisu 
v arabském Ománu reprezentoval Česko v kate-
gorii sedmdesátníků hráč SK Slavičín Jaroslav 
Kučera. Kromě toho, že se mu na nezvykle čer-
ných stolech dařilo, přivezl spoustu mimospor-
tovních ale příjemných zážitků:

Jako tradičně při delších zahraničních zá-
jezdech jsem využil spolu s dalšími 12 Čechy
a  pěti Slováky služeb německé cestovní kan-
celáře Eventreisen Vojtek, skupinu doplnilo 
19 Němců a majitel cestovky se svým synem.

Odletěli jsme z Prahy ve 20 hodin a po mezi-
přistání v Istanbulu jsme po dvou hodinách po-
kračovali do hlavního města Ománu Maskatu, 
kam jsme přiletěli časně ráno. Po důkladných 
kontrolách při vstupu do země nás čekal na le-
tišti místní průvodce, který studoval 6 let ve Víd-
ni, takže mluvil plynně německy, a šéf cestovky, 
rodák z Blanska, nám tlumočil do  češtiny. Na-
sedli jsme do přistaveného autokaru a jeli do re-
staurace na okraji pouště a po vydatné snída-
ni přesedli do  osobních automobilů Toyota 
s náhonem na čtyři kola a jeli do pouště Wahi-
ba Sanda k oáze beduínů, chovatelů velbloudů. 
Kdo měl zájem, mohl se na velbloudech projet,
čehož všechny ženy a muži do 70 kg využili. Be-
duíni nás pohostili malou svačinkou a nedobrou 
kávou, bylo v ní nějaké koření podobné zázvoru, 
a v cukru obalenými datlemi. Odpoledne jsme
pokračovali v cestě pouští s nádhernými písčitý-
mi dunami a po 50 km jsme dorazili do skuteč-
ného přírodního ráje, kempu Desert Night. Bylo 
to asi 30 chatek, jako vždy s  veškerým kom-
fortem, součástí kempu byla veliká restaurace, 
a především vyhřívaný bazén, který skoro všich-
ni po dlouhé cestě využili.

Další den jsme se vrátili k  autokaru 
a  po  150  km jsme dojeli do  bývalého hlavní-
ho města Omanu, milionové Nizwy. Po prohlíd-
ce pečlivě udržovaných pevností, hradu a zám-
ků a sultánových prostor jsme navštívili místní 
trh. Kdo nakoupil, neprohloupil, co stálo v Nis-
wě 1 riál, na stejném trhu v hlavním městě Mas-
katu stálo 2 riály a v nákupních centrech 3 riály. 
Na trhu se smlouvalo o cenách a naše ženy se
projevily jako přebornice, dokázaly usmlouvat 
i 50 % ceny. Značně unavení jsme se po dvou 
hodinách jízdy po perfektní dálnici konečně pře-
sunuli do Maskatu a  ubytovali v  hotelu Grant 
Millenium, ve kterém jsme bydleli zbývajících 10 
nocí. Hotel byl otevřený v  roce 2016, měl 328
luxusních pokojů, tři restaurace a všechno bylo 
přehnaně moderní. Karty a  čipy dělaly všem
dost problémů. Co jsme všichni přivítali, byly tři 

bazény na střeše hotelu, jeden menší bazén je-
nom pro ženy, jeden bazén pro děti a hlavní nád-
herný bazén byl společný s příjemně teplou vo-
dou. Kromě bazénů byly na střeše dva teniso-
vé kurty. V přízemí hotelu bylo perfektně vyba-
vené veliké fi t centrum, a co jsme my skoro den-
ně využívali – sauny a dva bazény s horkou vo-
dou a vířivkami.

V sobotu jsme měli volný den, většina to vyu-
žila ke koupání v moři, které bylo od hotelu 5 mi-
nut chůze bohužel s  velkou překážkou. Okolo
hotelu vedla čtyřproudá dálnice a  nebyl na  ní 
žádný o přechod ani podchod. Naše partie Če-
choslováků dala přednost koupání a  slunění 
na střeše hotelu. Venkovní teplota byla mezi 25
a 28 stupni, takže pohádka.

V neděli jsme měli snídani, která byla každý
den formou švédských stolů a bohatě zásobe-
né známým i  neznámým ovocem, zeleninou,
různými druhy ryb, vaječnými amoletami, ale je-
nom dva druhy uzeniny, a to nepříliš chutný sa-
lám a trochu lepší minipárečky, vždy absolutně
bez piva a alkoholu, nealkoholických nápojů vše-
ho druhu byl dostatek. Poté jsem odjeli do haly.

Samotná hala, kde se konal šampionát, byl
zřejmě výstavní nebo veletržní palác s kongre-
sovým centrem, byla luxusní a určitě byla zatím
nejlepší a nejpěknější ze všech hal, ve kterých
jsem hrál, a  to už jsem se zúčastnil 26 světo-
vých a evropských šampionátu. Absolutní čisto-
ta, samý mramor všech barev, 150 nezvykle čer-
ných stolů značky STAG, míčky a síťky od stejné
fi rmy. Šampionát se hrál na 100 stolech, zbýva-
jících 50 stejných nových stolů bylo na trénink.
Mistrovství se zúčastnil nejmenší počet hráčů
ze všech šampionátů, a to 1181 ze 69 států svě-
ta. Nejpočetnější výpravou byla překvapivě Indie
se 330 hráči, Německo se 190 hráči, Japonců
bylo 59 a hned za Japonskem byla výprava Če-
chů se 44 hráči. 

V pondělí začaly samotné soutěže utkáními
ve skupinách, celkem se soutěžilo v 10 katego-
riích a ponejprv vždy po 5 letech. Nejmladší byla
40 – 45 let, nejstarší 85 a víc.

V mé kategorii nás hrálo 84 a byli jsme roz-
děleni do 21 skupin po čtyřech hráčích. Já jsem
byl nasazený jako číslo 6 a ve skupině jsem měl
za  soupeře Švýcara, Estonce a  Inda. Estonec
Ustala vypadal při rozehrávce jako dobrý hráč,
což však dále nepotvrdil, a tak jsem vyhrál leh-
ce 3:0. Ind byl zřejmě nějaký funkcionář, skončil
ve skupině poslední a zase má výhra 3:0. Zato
Švýcar Greter je pravidelný účastník veterán-
ských akcí a získal zejména v deblu řadu me-
dailí. V Ománu skončil ve  čtyřhře na  2. místě
a získal stříbro. V prvním setu to byl boj o každý
bod, a nakonec se štěstí přiklonilo na moji stra-
nu a vyhrál jsem 14:12, druhý byl jednoznačný
11:1, zato ve třetím setu jsem tahal za kratší ko-
nec, odvrátil jsem tři setboly a sám jsem pro-
měnil druhý mečbol. Je to cenná výhra, soupeř
je opravdu kvalitní.

V  úterý turnaj pokračoval utkáním ve  čtyř-
hrách. Já jsem měl tentokrát smůlu, můj stá-
lý partner Jirka Fafek na poslední chvíli účast
odřekl, a tak jsme ani nemohli obhajovat bronz

z Las Vegas. Pořadatelé mně přidělili partnera
Jean-Paula Descomblese, ale ten byl dost slab-
ší. Zase jsme měli ve skupině pozdější mistry 
světa Čiňany Jianga s Wangem a prohráli jsme
lehce 3:0. Dokázali jsme však porazit Estonce
Ojamu a Laumetse 3:2 a  Indy Tyera se Sarde-
nem a postoupili jsme do hlavní soutěže.

Ve  středu byl na  mistrovství volný den
a  cestovka nám připravila velmi pěkný pro-
gram. Dopoledne jsme navštívili největší mešitu
v Ománu, což je překrásná, bohatá stavba, kte-
rá slouží k modlitbám. Je rozdělená na dvě čás-
ti, mužská má 20 tisíc modlitebních míst, která
jsou vyznačená na koberci, ženská pouze 700 
míst. Ženy se v Ománu mají starat jen o  rodi-
nu a modlit se doma. Po dobrém obědě v ho-
telu, který měl licenci na prodej piva v plechov-
ce, jsme neodolali a pivo si dali. Zůstali jsem jen
u  jednoho, cena v přepočtu na koruny 280 Kč
nás dost odradila.

Jeli jsme do přístavu, kde jsme nasedli na dře-
věnou plachetnici, ale v případě potřeby s mo-
torem, čtyřhodinový výlet po  Indickém oceá-
nu byl pěkný, posádka nás pohostila tradičně
kávou, sladkými datlemi a na  lodi byl otevřený
nealkoholický bar s  tradičními evropským ná-
poji, vše v ceně zájezdu. Ve čtvrtek pokračova-
lo mistrovství vyřazovacími zápasy jednotlivců 
ve všech kategoriích. Já jsem v prvním kole po-
razil Agrabiho z Palestiny 3:1, prohraný set byl
dílem mé nepozornosti, ve  druhém kole jsem
přehrál Solomonse z Austrálie 3:1, v osmifi nále
jsem porazil Gleda z Chovatska 3:0 a boji o me-
daile jsem prohrál s pozdějším mistrem světa
z Omanu Niesem Rambergem z Dánska 3:0. Le-
voruký Australan hrál dost riskantně a Chorva-
ta jsem přehrál dobrou taktikou přes jeho slab-
ší bekhend. Na Dána jsem neměl, je to mnoho-
násobný mistr Evropy a světa a je to jiný level.

V pátek se hrály vyřazovacím způsobem čtyř-
hry a my jsme s Francouzem nestačili na ně-
meckou dvojici Hildebrant, Mayer když jsme
prohráli sice 3:0, ale první dva sety byly vyrovna-
né, vždy jsme padli o dva míčky.

Velké výhrady mám ale k  losování v  soutě-
ži jednotlivců a nasazování do pavouka, podle
soutěžního řádu, který platí pro všechny asoci-
ace stolního tenisu. S Rambergem jsem se měl
utkat až v semifi nále, ale hlavní domácí rozhodčí 
na naše připomínky vůbec nereagoval. Celkově
však bylo mistrovství pro české barvy nečekaně
úspěšné i přesto, že v Ománu nebyl žádný špič-
kový reprezentant. Získali jsme celkem šest me-
dailí, sice žádnou zlatou, ale dvě stříbrné a čty-
ři bronzové. Všem soupeřům jsem předal dárky
z města Slavičín a sám jsem si přivezl dost su-
venýrů od soupeřů. Další veliká veteránská akce
bude na přelomu června a  července, a  to mis-
trovství Evropy v Norsku a roce 2024 bude pořa-
datelem mistrovství světa italský Řím. 

Omán je nádherná, bohatá země a spoustě
věcí z běžného života se dá porozumět, je pár
životních situací, které jsou pro nás Evropany
nepochopitelné, ale takový je život. Stále pla-
tí, co jsem napsal na závěr článku před čtyřmi
lety po mistrovství světa v americkém Las Ve-
gas: „Zlaté Česko, zlatá Morava, zlatý Slavičín!“

Jaroslav Kučera

V Ománu těsně pod medailovou příčkou
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Dovolte mi vrátit se, co se týká informací, 
ke konci loňského roku a začátku letošního. Mi-
strovské soutěže mají vždy v prosinci a v prv-
ní polovině ledna přestávku, kuželkáři využíva-
jí tuto přestávku k možnosti změřit si své spor-
tovní výkony v  turnajích, které se právě v  tuto
dobu konají.

Možnost účasti na turnajích využili i někteří 
naši borci

Vánoční turnaj dvojic ve Zlíně 120 hodů (ode-
hráno 28.12.2022)
Dvojice Libor Pekárek (568 kuželek) + Rudolf 
Fojtík (592 kuželek), celkem 1.160 kuželek, 7. 
místo.
Dvojice Richard Ťulpa (555 kuželek) + Broni-
slav Fojtík (593 kuželek), celkem 1.148 kuželek, 
10. místo.
Dvojice Jakub Pekárek (572 kuželek) + Ra-
dek Rak (533 kuželek), celkem 1.105 kuželek, 
19. místo.
Dvojice Josef Číž (530 kuželek) + Michal 
Petráš (543 kuželek), celkem 1.073 kuželek, 24. 
místo.
Dvojice Jakub Havrlant (522 kuželek) + Ka-
rel Ivaniš (523 kuželek), celkem 1.045 kuželek, 
33. místo.

10. ročník Novoročního turnaje 4členných 
družstev na 120 hodů o pohár starosty obce 
Rakovice (Slovensko) (odehráno 7. 1. 2023)

Zúčastnila se dvě družstva:
 Rudolf Fojtík (524), Richard Ťulpa (558), Bro-
nislav Fojtík (551), Jakub Pekárek (564), cel-
kem 2.197 kuželek, 37. místo.
 Michal Petráš (567), Josef Číž (519), Jiří Du-
dek (493), Radek Rak (537), celkem 2.116 ku-
želek, 61. místo.

Turnaje se zúčastnilo celkem 128 družstev.
Děkujeme našim kuželkářům za  účast 

a za  reprezentaci Kuželkářského klubu i měs-
ta Slavičín, čímž se naše město i klub dostá-
vá stále více do povědomí v České i Slovenské 
republice.

Mistrovství Zlínského kraje jednotlivců 
(MZK), tzv. „přebory“ proběhly letos ve dnech 
28. a 29. 1. 2023 v kategoriích muži, ženy, se-
nioři, seniorky.

V  kategorii mužů jsme měli na  kuželně 
ve  Valašském Meziříčí dva zástupce, Richar-
da Ťulpu (540 kuželek) 28. místo a Dušana To-
mánka (516 kuželek) 42. místo. V kategorii se-
niorů jsme měli na kuželně v Luhačovicích rov-
něž dva zástupce Rudolfa Fojtíka (547 kuželek)
5. místo a Karla Kabelu (499 kuželek) 23. místo.
Průběžné výsledky a umístění družstev v jed-
notlivých soutěžích
Krajský přebor Zlínského kraje
KK CAMO Slavičín A  je po 15. kole na 2. mís-
tě a má 21 bodů, stejně jako TJ Gumárny Zub-
ří na 1. místě.
KK CAMO Slavičín B je po 15. kole na 8. místě
a má 16 bodů.

CAMOLIGA
Po odehraném 11. kole je na 1. místě KULE-

PA s 19 body (odehráno 10 zápasů, je lichý po-
čet družstev), na 2. místě je CAMO s 19 body
a na 3. místě je TVD A s 18 body. 

Domácí zápasy v březnu 2023:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – SC Bylnice, sobota
04.03.2023, od 16:00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Kelč, sobota 
11.03.2023, od 15:00 hod.
KK CAMO Slavičín A – VKK Vsetín B, sobota
18.03.2023, od 16:00 hod.
KK CAMO Slavičín A – KK CAMO Slavičín B, 
sobota 25.03.2023, od 16:00 hod.

Ing. Rudolf Fojtík, Kuželkářský klub Slavičín

Kuželkářský klub Slavičín 

Program mistrovských utkání 
FC TVD Slavičín v březnu 2023
 sobota 18. 3. 2023 – umělá tráva ve Sla-
vičíně-Hrádku v 15.00 hodin – FC TVD Slavi-
čín muži vs FK Nové Sady
 sobota 25. 3. 2023 – umělá tráva ve Sla-
vičíně-Hrádku v 15.00 hodin – FC TVD Slavi-
čín muži vs 1. HFK Olomouc

PROSVĚTLOVACÍ TERASY A  PERGOLY. Zamě-
řujeme se na výrobu a montáž dřevěných pergol 
a teras včetně zastřešení prosvětlovacími krytina-
mi – dutinkovým, plným, trapézovým nebo vlnitým 
polykarbonátem, barva – čirá, opál nebo bronz. 
Tel.: 604 897 698, e-mail: drevovyroba@volny.cz
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, 
knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín
https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/

Březen měsíc čtenářů 
v Městské knihovně Slavičín
14. ročník celostátní akce, vyhlášený Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků na pod-
poru čtenářství.

Pořady pro školská zařízení:
Statek plný zvířátek
Literární pořad plný her a zábavy pro děti z ma-
teřských škol.
V tajemném království kouzelníka Morouse
Soutěže, hádanky, hry a  kvizy z  říše strašidel-
ných bytostí pro děti ze školních družin ZŠ.

Akce pro spolky a zájmová sdružení:
Všeználkové. Dopolední zábavně naučný po-
řad pro klienty Charity Slavičín a klienty chráně-
ného bydlení.
Slavičínský pamětník. Soutěžní odpoledne 
s knihovnou pro členy seniorských spolků.

Akce pro veřejnost:
Pátek 3. 3. – pátek 28. 4. 
Z lesů, vod a Strání

Výstava obrazů Stanislava Knotka, rodáka 
z obce Strání, člena Sdružení výtvarných umělců 
moravsko-slovenského pomezí. Je k vidění v ga-
lerii knihovny v půjčovní době.

Vernisáž výstavy proběhne v  pátek 3. 3. 
od 18.00 hodin.
Pátek 3. 3. – čtvrtek 27. 4. Praha je krásná… 

Výstava fotografi í úchvatných pražských pa-
mětihodností a dalších magických míst našeho 
hlavního města. Je určena všem generacím. Lze 
ji zhlédnout ve vestibulu knihovny.
Pátek 3. 3. – pátek 29. 3. Příběh rodu Ho-
ráků 

Výstava dobových fotografi í významné lé-
kařské dynastie, která zbudovala tzv. Horákovu 
vilu, nynější sídlo městské knihovny. Je k vidě-
ní ve 3. podlaží.
Čtvrtek 2. 3. Tátové, mámy, čtěte a bavte se 
s námi!

Pořad určený dětem od  tří let v  doprovo-
du rodičů (prarodičů), kde je skřítek Nezbední-
ček pobaví veselými scénkami a seznámí s no-
vými knížkami pro nejmenší. Děti čeká program 
v podobě jednoduchého soutěžení, rozmanitých 
her a výtvarných aktivit.

Sál ve 3. podlaží knihovny, začátek v 15.00 
hodin
Čtvrtek 2. 3. Zeptejte se knihovny

Seznámení s  informační službou knihovny, 
která vám umožní rychle získat potřebnou infor-
maci ze všech společensko – vědních oblastí. 
Probíhá všechny březové čtvrtky, účast je nutné 
nahlásit předem.

Dětské oddělení, oddělení pro dospělé čte-
náře, 8.00 – 10.00 hodin.

 Úterý 7. 3. Knižní prales pro vás dnes! Den 
otevřených dveří v Městské knihovně Slavičín. 
Noví zájemci o  přihlášení do  knihovny mohou
v tento den využít registrace do knihovny zdar-
ma – tzv. amnestie na registrační poplatky! Pro
nové čtenáře z řad dětí a mládeže do 15 let je
registrace na rok 2023 zdarma po celý měsíc
březen.
Program: 
9.00 – 11.00 Bezpečný Facebook. Praktic-
ký workshop pro seniory i ostatní zájemce, jak
si zabezpečit svůj facebookový profi l pomo-
cí k  tomu určených nástrojů. Probíhá všechny
březnové úterky, účast je potřeba nahlásit pře-
dem.
13.00 – 16.00 Znáš dobře naše město? Kvizy,
úkoly, hádanky zaměřené na Slavičín a okolí pro
děti a mládež.
13.00 – 16.00 Večerníček v hlavní roli. Tvoři-
vé aktivity pro menší děti (večerníčková puzzle,
omalovánky hádanky, úkoly, kreslení podle před-
loh, výstava knížek k tématu).
18.00 – 20.00 Všední strasti vyměňte za kniž-
ní slasti. Večerní literární pořad. Jeho součás-
tí je četba krátkých úryvků z  různorodých žán-
rů a  tradiční diskuse o všem kolem současné-
ho literárního dění. Je možné využít výpůjč-
ních služeb, otevřena bude historická studovna
MUDr. Lumíra Horáka i výstavní galerie.
Malé občerstvení zajištěno.
Čertovsky dobré knihy! Celodenní multižánrová
výstava knižních novinek, včetně prezentace je-
jich obsahu zájemcům. Knihy je možné na mís-
tě rezervovat.
Středa 8. 3. Životní energie aneb Jak ji 

získat, udržet a rozvíjet.
Na přednášce terapeutky Zdenky Sommero-

vé se dozvíte, jak si tvořit svůj život a udržovat se
na vyšší energii. Dotkne se témat souvisejících
s naší psychikou, např. životní harmonie, sebe-
úcty, sebeléčení, pochopení příčin nemocí nebo
jak nás utvářejí postoje a přesvědčení.

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.
Čtvrtek 16. 3. Nové objevy na Starém Svět-
lově

Archeolog Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D., a Ra-
dim Vrla, památkář a historik, na své přednášce
představí dlouhodobě probíhající stavební a ar-
cheologické průzkumy na Starém Světlově, kte-
ré přinesly zcela nová a překvapivá zjištění. Tý-
kají se stavebního vývoje hradu a zároveň nám
přibližují pozoruhodné aspekty života jeho oby-
vatel. Cílem besedy je seznámit veřejnost s  tě-
mito novými poznatky, ale také s probíhajícími
záchrannými pracemi v areálu hradu. 

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.
Středa 22. 3. Na skok do Afriky aneb Tunis-
ko, jak jej neznáte

Cestovatel Marek Císař vám slovem i  obra-
zem představí svou výpravu do Tuniska, kterou
absolvoval se svými kamarády – světoběžníky
autem i na motorce. Na  jihu této africké země
uvidíte vyprahlé pouště, na severu zelené obilné

lány. Navštívíte jedinečné starořímské paměti-
hodnosti, úžasné berberské lokality a nádherné 
pláže. Seznámíte se i s pohostinností a kulturou
tamních obyvatel.

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.
Čtvrtek 30. 3. Eva Decastelo a Bořek Sle-
záček –k talk show Křížový výslech aneb co
jste chtěli vědět o  šoubyznysu a  báli jste se
zeptat. Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna.
Vstupné 100 Kč. Předprodej: Městské infocen-
trum Slavičín, Mladotické nábřeží 848, telefon: 
577 342 251

Březnové pondělky: 6. 3., 13. 3., 20. 3. 
Léčivá síla bubnování a jeho terapeutické účin-
ky 

Terapeutické hudební večery s prvky muziko-
terapie s Hanou Mojžíškovou budou opět pokra-
čovat i v březnu. Návštěvníci si mohou přinést
svůj vlastní bubínek. Na místě budou k dispozici
bubny k zapůjčení.

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podla-
ží knihovny. Počet účastníků worksho-
pu je omezen, proto je nutné přihlášení pře-
dem, na  email: hanamojziskova@seznam.cz,
telefon: 776 225 913, případně na email a tele-
fon městské knihovny. 

Kurzy Paměťového tréninku a  mozkového 
joggingu pokračují v březnu! 

Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akredito-
vaná lektorka 3. stupně z České společnosti pro
trénování paměti a mozkového joggingu. Zájem
o účast na kurzech je nutné nahlásit předem (te-
lefon, email knihovny). 

Rozpis kurzů: 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4.

Semináře pro seniory 
Jak na chytrý telefon a tablet, Jak na note-

book pro začátečníky
Městská knihovna Slavičín ve spolupráci s ne-

ziskovým spolkem Moudrá Sovička pořádá dva
vzdělávací semináře, určený pro seniory 65 +,
kteří mají zájem naučit se správně ovládat zá-
kladní nastavení a  služby chytrého telefonu,
tabletu a notebooku.

Semináře proběhnou ve  středu 29. 3.
v Městské knihovně Slavičín v sále v 1. podlaží 
Na setkání je potřebné si přinést své vlastní za-
řízení. Seminář je určen pro maximálně 15 zá-
jemců.

Doba konání semináře Jak na chytrý telefon
a tablet: 8.30 – 12.30 hodin

Doba konání semináře Jak na notebook pro
začátečníky: 13.00 – 17.00 hodin.

Je nutné přihlášení předem na  telef. čís-
le MěK Slavičín (577 341 481) nebo emailem:
knihovna@mesto-slavicin.cz. Vstup na oba kur-
zy je volný.

Připravujeme na duben:
Úterý 4. 4. Přednáška výživové poradky-
ně a  terapeutky Aleny Hlavicové. 18.00, sál 
v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.


