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jaro letošního roku se stává obří zkouškou pro 
nás všechny. Nikdo z nás nic takového nikdy ne-
zažil, proto se pohybujeme po poli neoraném.
Během několika dní jsme všichni museli napros-
to změnit styl života. Vyrostl jsem v prostředí, kde
jsme se všechny těžké situace snažili brát z té 
lepší strany a o to bych se snažil i v případě koro-
naviru. Toto neštěstí nás totiž učí úctě:

K PRÁCI OSTATNÍCH. Někteří byli nuceni zů-
stat doma s dětmi a po týdnu či dvou si váží úpl-
ně jinak práce učitelek. A to nemluvě o tom, ja-
kými hrdiny jsou zdravotníci (ze kterých se sta-
li v podstatě vojáci a jsou v první linii možné ná-
kazy), hasiči či policisté, ale i třeba prodavačky 
a vlastně všichni, kteří zajišťují chod našeho ži-
vota beze změny komfortu (teplá voda teče, elek-

třina funguje, internet jede). Děkuji jim a velmi 
si jich vážím!

K RODINĚ. Nucený pobyt doma s celou rodi-
nou může být zvlášť pro tatínky hodně frustrující. 
Na druhou stranu, kdy jste měli tolik času pozo-
rovat vývoj vlastních dětí?

KE STARÝM LIDEM. Každý z nás má nějakého 
seniora, na kterém mu záleží. Bez koronaviru by-
chom na to však možná ani nepřišli. Karanténou 
chráníme hlavně ty nejstarší a nejslabší.

K PŘÍRODĚ. Všichni bychom teď, v době ka-
rantény, chtěli do přírody a na výlety, ale s tím 
musíme šetřit. Když jsme tu možnost ale měli, 
tak jak jsme s ní naložili? Honem do supermar-
ketu na slevy, strávíme tam celý víkend.

K ŽIVOTU SAMÉMU. Občas jsem měl pocit, že 
se chováme jako páni tvorstva. Že se utápíme 

Připomínka svatého Vojtěcha u příležitosti tradičně konaného jarmarku
Svatý Vojtěch, patron slavičínského kostela a celého města, je považován za druhého patrona české

země. Důkazem nemalého významu svatého Vojtěcha v naší historii je umístění jeho sochy po boku sva-
tého Václava na Václavském náměstí v Praze spolu s dalšími významnými českými světci. Byl druhým
pražským biskupem a pocházel z rodu Slavníkovců. Vystupoval proti některým jevům v tehdejší společ-
nosti, které se neslučovaly s církevním učením. Zasloužil se o rozvoj domácího latinského písemnictví, zá-
roveň však respektoval staroslověnskou kulturní tradici. Je pokládán za autora nejstarších českých a pol-
ských duchovních písní, např. známé písně Hospodine, pomiluj ny. Dvakrát pro spory s knížetem opus-
til zemi. Druhý odchod, ke kterému došlo krátce před vyvražděním Slavníkovců, mu zachránil život. Byl
zabit, když jako misionář působil na území pohanských Prusů, a je proto římskokatolickou církví považo-
ván za mučedníka.

V dubnu si tohoto významného patrona připomínáme Svatovojtěšským jarmarkem, který se kvůli sou-
časné situaci možná konat nebude. Vzhledem k tomu, že se situace mění doslova ze dne na den, vyu-
žívejte pro čerpání aktuálních informací především webové stránky města Slavičín, které budeme prů-
běžně aktualizovat. Dále informace zveřejňujeme i na facebookových stránkách Město Slavičín a Měst-
ské infocentrum Slavičín. Informace o konání akcí budou zveřejňovány na plakátech na výlepových plo-
chách města a prostřednictvím hlášení městského rozhlasu. Více informací ke kulturním akcím se dozví-
te ve zpravodaji na straně 5. 

v malichernostech, které nás trápí. Až teď opět 
vidíme, jaký je život dar, že si ho máme vážit 
a nepromrhat jej zbytečnostmi.

KE DRUHÉMU. Hlavně to, jak jsme všichni vza-
li na vědomí, že „moje rouška chrání tebe, tvoje 
rouška chrání mě,“ svědčí o ohleduplnosti k dru-
hým. A i to je dobrý signál do budoucna.

Čekají nás ještě těžké časy, ale jsem si jistý, že
to nakonec zvládneme. Ta neuvěřitelná solidari-
ta lidí ze Slavičína, ale i z okolních obcí při šití 
roušek pro naši nemocnici byla obrovskou vzpru-
hou v těch nejistých dnech, které máme za se-
bou. Na dohled máme Velikonoce, jistě skrom-
nější a v užším rodinném kruhu, než jak jsme byli 
zvyklí. A nebudou horší. Jen jiné. Přeji Vám jejich
klidné prožití ve zdraví.

Váš starosta Tomáš Chmela
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Sounáležitost mezi lidmi drží celý Slavičín pohromadě
Některé prodejny musely zůstat zavřené, stej-

ně tak jako i restaurace či školy. Život ve měs-
tě utichl, naštěstí jen na malou chvíli. Prodejci, 
kteří nuceně zavřeli, nabízejí své zboží k nákupu 
po předchozí telefonické objednávce. Restaura-
ce improvizují a dávají jídla do krabiček. 

Nedostatek zdravotnického materiálu se 
ve Slavičíně vyřešil tak jako v ostatních koutech
země – šijí se roušky. „Nabídky mnoha spoluob-
čanů a fi rem na pomoc nás v této těžké době ob-
zvlášť těší,“ řekl starosta města Tomáš Chmela.“

Pro seniory se už tak obtížná a stresová situ-
ace zkomplikovala kvůli tomu, že přestalo jezdit 
Senior taxi. Velmi rychle však zareagovala Chari-
ta Slavičín, která začala nabízet vyřízení nákupu 
do hodnoty 500 korun bez jakéhokoliv dalšího 
poplatku (ten hradí město). O den či dva pozdě-
ji se přidali i skauti a Sbor dobrovolných hasičů.

Pro rodiče bylo a stále je velmi těžké nahradit 
školní výuku dětem, školy jim nechaly výukové 
materiály převážně na svých webech. V domá-
cím vzdělávání trochu pomohla Česká televize, 
která jen několik dní po vyhlášení karantény za-
řadila na svůj druhý program pořady Škola doma 
(více na str. 7 rozhovor s moderátorkou Lenny 

Trčkovou) a UčíTelka.
Základní umělecká škola ve Slavičíně si však

poradila i tak a od 23. března uskutečnila dál-
kovou výuku pomocí moderních technologií.
„Během následujících dnů se žákům ozvou je-
jich třídní učitelé na domluvě nejoptimálnějšího
způsobu komunikace a výuky. Obecně budeme
preferovat komunikaci přes e-mail, messenger 
nebo WhatsApp. Všichni se těšíme na nový a ne-
tradiční způsob výuky hudby či výtvarného umě-
ní,“ uváděla škola na svém Facebooku.“

Moderní technologií si vypomohla i slavičín-
ská farnost. Všechny mše totiž byly z naříze-
ní vlády ČR zrušeny, ale není zakázáno slou-
žit bohoslužby v prázdném kostele. A tak i otec
Marian Dej činí. Ve všední den je bohoslužba
v 18 hodin a v neděli v 10 hodin. Každá je pře-
nášena živě pomocí přímého přenosu na YouTu-
be. Odkaz na přenos najdete na webové strán-
ce farnosti.

To nejdůležitější ale zůstalo na občanech sa-
motných. Zajistit si ochranné prostředky. Přes-
tože v polovině března nebyla nařízena ješ-
tě ani povinná karanténa, už si město uvědo-
movalo problém s chybějícími rouškami a sna-

žilo se podpořit domácí šití zveřejňováním ná-
vodů na ušití této pomůcky. Byl založen email
rousky.slavicin@gmail.com, kde se dobrovolnice
pro šití hlásily, případně se dotazovaly na volný
materiál, který město poskytovalo.

Do pomoci se také zapojily pracovnice Chari-
ty Slavičín (kvůli šití roušek bylo uzavřeno Denní 
centrum Maják v DPS), místní fi rmy, ale i okolní 
obce. Například starosta Šanova Milan Humpo-
la spolu s místostarostou Miroslavem Macíkem
osobně dovezli do Městské nemocnice v pátek
20. března 100 kusů roušek, které ušily občan-
ky Šanova.

Dalším hezkým gestem byla činnost fi rmy
Ekofi ltr, která se pustila do výroby roušek taky
koncem třetího březnového týdne. „Začali jsme 
vyrábět nejdříve pro zaměstnance, také pro Do-
mov důchodců v Loučce, Charitu Slavičín, Měst-
ský úřad Slavičín a další větší či menší organiza-
ce v regionu, ale i jedince v okolí,“ upřesnil jed-“
natel Ekofi ltru Jaromír Münster s tím, že by rád
poděkoval zaměstnancům za zvýšené pracov-
ní úsilí. „Jmenovitě pak děkuji Evě Machů za po-
moc ze Středního odborného učiliště z Valaš-
ských Klobouk, Blance Zichové z Nevšové a dal-
ším externím spolupracovníkům.“ Vývoj pande-
mie v našem regionu lze jen velmi těžko předjí-
mat. V době, kdy je psán tento článek (20. břez-
na), zatím v ORP Luhačovice není žádná nakaže-
ná osoba, což je pozitivní zpráva. Jen doufejme,
že to takto zůstane co nejdéle.  (šim)

Město Slavičín a Charita Slavičín nabízí pro 
osaměle žijící občany města Slavičín nad 70 
let nebo pro ty, jichž zdravotní stav jim ne-
dovoluje se o sebe postarat, zajištění do-
vozu základních potravin a léků. Objednáv-
ky (pište nejlépe SMS!) na tel. 604 404 328
nebo email info@slavicin.charita.cz. Cena ob-
jednávky nesmí překročit částku 500 Kč. 
Do objednávky uveďte jméno a bydliště, 
kontaktní adresu a telefon, rok narození, 
nákupní seznam. Platba bude řešena indi-
viduálně. Rozvoz bude proveden podle množ-
ství objednávek bezodkladně. Rozvoz je bez-
platný. V případě, že bude služba vytížena, 
je možné se obrátit také na hasiče Slavičín: 
725 642 001.
ROZVOZ OBĚDŮ PRO SENIORY – 
nové objednávky: 733 676 710

Informace jsou kompletní k datu 25. břez-
na, pro aktuální informace poslouchejte měst-
ský rozhlas, sledujte webové stránky města 
Slavičín, popř. Facebook města Slavičín. Si-
tuace se v souvislosti s novými epidemiologic-
kými opatřeními může výrazně změnit. Otevře-
ny jsou zejména prodejny: potravin, pohonných 
hmot a autoservisy, drogerie, galanterie, lékárny 
a výdejny zdravotnických prostředků, malých do-
mácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířa-
ta, novin a časopisů, funguje také prodej přes In-
ternet a dalšími vzdálenými prostředky. Otevře-
ny jsou také provozovny: pošt a bank s přepážko-
vým sklem a výdejny zásilek.

Slavičínské supermarkety TESCO a ALBERT 
jsou pro nákupy seniorů nad 65 let otevřeny od 

8 do 10 hodin.
Uzavřeny jsou restaurace vyjma závodního

stravování; školy, ZUŠ, DDM a mateřské školy
(jedna z mateřských škol však bude vždy v pro-((
vozu pro děti rodičů pracujících na exponova-
ných pozicích – zdravotnictví, IZS, prodeje po-
travin a pro případy hodné zvláštního zřetele,
o kterých rozhodne ředitelka příslušné mateř-
ské školy). Dále jsou zavřeny veřejné kulturní in-
stituce, knihovny, muzea, sportoviště, infocent-
ra a také kostely a také nízkoprahová zařízení 
Kampak a R-Ego; Denní centrum Maják, sociál-
ně-terapeutická dílna; občanská poradna Zeb-
ra 608 899 408 – akutní případy, kdy běží lhů-
ty apod. Městský úřad Slavičín – provoz pou-
ze pondělí a středa mezi 9:00 a 12:00 hodin
po předchozím telefonickém objednání. Auto-
busy jedou podle JŘ vánočních prázdnin.

Otevřeno/uzavřeno?

Dovoz potravin a obědů

Šití roušek
Prosíme občany o šití roušek a o jejich po-

skytnutí. Nabídky i poptávky shromažďujeme 
na emailu: rousky.slavicin@gmail.com, popř. 
přes FB www.facebook.com/slavicin.mesto. 

Město Slavičín pomůže s distribu-
cí potřebným. Ušité roušky je možné ode-
vzdat na městském infocentru – telefon:
737 751 874, roušky můžete v obalu vhodit
do poštovní schránky infocentra. Tyto roušky 
jsou primárně distribuovány zdravotníkům,
policistům, prodavačkám a také seniorům, 
kteří je dosud nemají.
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Z lávky u koupaliště vzniká Most přátelství Svoz tříděného odpadu

Cenu tepla ve městě se daří snižovat

Přestože končí mírná zima, slavičínské sídliš-
tě Malé Pole a Vlára byly na chladno připraveny.
Teplo jim totiž dodává městská společnost BTH 
Slavičín, která provozuje soustavu centrálního 
zásobování teplem.

Zdrojem tepla je teplárna na Malém Poli s ne-
přetržitým provozem, která obsahuje dva kotle 
na dřevní štěpku, čtyři kotle na zemní plyn a tři 

kogenerační jednotky. Kromě teplárny provozuje 
společnost BTH Slavičín, kterou vlastní město, 
dalších 33 plynových domovních kotelen a pro 
obyvatele města je stanovena jednotná cena 
tepelné energie ze všech zdrojů.

„Konečná cena za loňský rok je 654,74 korun 
za gigajoul včetně DPH. V porovnání s rokem 
2018 je to cena přibližně o 5 korun nižší a to je 

pozitivní zpráva,“ je spokojen jednatel BTH Sla-
vičín Oldřich Kozáček. Pro úplnost dodejme, že
v okolí je jen ve Valašských Kloboukách teplo
levnější o pět korun na gigajoul, jinde v okolních
městech je dražší (například Uherský Brod 681
Kč/GJ vč. DPH atd.).

Čím se podařilo cenu snížit? Jak uvádí staros-
ta města Tomáš Chmela, podařilo se najít pro-
vozní úspory ve výši zhruba 300 tisíc korun, kte-
ré se pak promítnou v nižší koncové ceně.

Cena však není jediný ukazatel, podle které-
ho bychom se měli řídit. „Musíme vzít v úvahu, 
že náš teplárenský systém je pohodlný, proto-
že nevyžaduje vstupní investici do nové kotel-
ny či její průběžnou údržbu,“ doplnil jednatel “
BTH Kozáček s tím, že dalšími výhodami je bez-
pečnost, spolehlivost, šetrnost k životnímu pro-
středí, ovladatelnost, nenáročnost a uživatelský
komfort.

Město Slavičín do teplárny investuje tak, aby
byla v souladu s nejmodernějšími úspornými
technologiemi. V posledních letech byl postaven
zastřešený sklad štěpky, a také byla dokonče-
na výměna dvou kogeneračních jednotek, kte-
ré byly v provozu již po celý rok 2019. I tyto po-
zitivní trendy se promítají do snižování koncové
ceny. I proto v nich Slavičín bude pokračovat. (tz)

Ze Zámeckého parku u koupaliště na sídliště
Vlára neprojdete. Z důvodu kompletní opravy láv-
ky přes tamní potok musíte pro tento směr vy-
užít delší trasy kolem radnice a ulicí Školní. Pů-
vodní most přes potok byl ve špatném stavu
a nyní dochází k výstavbě Mostu přátelství, kte-
rý vzniká v rámci projektu přeshraniční spoluprá-

Fond malých projektů

Uzavírání silnice 
Lipová – Haluzice

Dle sdělení krajského ředitelství Policie 
ČR ve Zlíně bude od 1. dubna 2020 docházet 
k uzavírání silnice mezi obcí Lipová a křižovat-
kou u Haluzic v době od 7 do 18 hodin. V době 
od 7 do 8:30 hodin bude umožněn průjezd au-
tobusových spojů dle aktuálního jízdního řádu.

 papír (modré pytle) 7. 4.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. 
pytle) 21. 4.
Pozor! Změna svozu odpadu z důvodu svátků:
Ve Slavičíně bude proveden svoz komunálního 
odpadu namísto 9. 4. už ve středu 8. 4.
V místních částech Hrádek na Vl. dr., Divnice 
a Nevšová bude svoz proveden namísto 10. 4. 
ve čtvrtek 9. 4.
Místo svátku 1. 5. (pátek) bude měsíční svoz 
v místních částech Hrádek na Vl. dr., Divnice
a Nevšová proveden ve čtvrtek 30. 4.

V neděli 1. března proběhla schůze slavičínské buňky Českého 
svazu včelařů, na níž členové volili své vedení. Dobrou zprávou je, 
kolik včelařů je mezi námi, sál na Záložně totiž téměř zaplnili.

Předsedou včelařů je Lubomír Machů, místopředsedou Petr Bor, 
jednatelem Stanislav Mudrák a zdravotníkem Karel Zemánek. O po-
kladnu se pak stará Marie Valčíková.

Prosím, předcházejme si je. Lepší koupit med sesbíraný včelami 
tady na Slavičínsku od člověka, kterého znáte, než nějaký supermar-
ketový ředěný „zázrak“ v akci, který k nám letěl přes půl světa. Navíc 
bez práce včel by nám tu nic nerostlo ani nekvetlo, tak si jich i na-
šich včelařů važme.  (fb)

ce. V tomto projektu je partnerem Slavičína slo-
venská obec Uhrovec. Stavební práce potrvají 
do 18. května.             (red)

Schůze slavičínských včelařů
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V roce 2019 probíhalo na lesních pozemcích 
města Slavičína prioritně zpracování kůrovcem 
napadeného dříví, a to zejména na lokalitách 
Kolelač a Vasilsko. Jedná se převážně o smrko-
vé porosty založené na přelomu 19. a 20. stole-
tí a z hlediska napadení lýkožroutem v současné
době velmi atraktivní. 

V těchto porostech docházelo k napadení smr-
ku lýkožroutem již v předchozích letech, ale včas-
ným těžebním zásahem a následným odvozem
a asanací této dřevní hmoty se lýkožrout dále vý-
razně nešířil. Bohužel v posledních dvou letech
došlo k tak silnému a plošně rozsáhlému napa-
dení, že již nebylo možné běžnou těžební tech-
nikou tuto situaci zvládnout. Bylo přistoupeno 

Město Slavičín má zpracovaný dendrologický 
průzkum dřevin s názvem Inventarizace dřevin 
a návrhu opatření na zastavěném území měs-
ta Slavičína, který vypracoval Ing. Martin Kovář 
v březnu roku 2017. Jeho cílem je evidence sta-
vu dřevin především s ohledem na bezpečnost. 
Veškeré dřeviny, které se nachází na pozem-
cích ve vlastnictví města Slavičín a jsou na ve-
řejně přístupných plochách v zastavěném úze-
mí města, jsou součástí této inventarizace. Kro-
mě základních údajů (např. výška, obvod kme-
ne apod.) je zde uveden i předpokládaný věk, vi-
talita, poškození a zdravotní stav dřeviny, dále 

k nasazení harvestoru a vyvážecí soupravy, což
velmi urychlilo odtěžení a vyvezení napadených
stromů z porostů.

V loňském roce bylo zpracováno celkem
8000 m3 kůrovcového dříví, které bylo násled-
ně dodáváno odběratelům na dřevosklady k dal-
šímu zpracování. Při výrobě sortimentů se však
vyskytlo i malé procento smrkové dřevní hmo-
ty horší kvality, která byla nabídnuta zájemcům
jako palivové dříví a to také bylo během roku
2019 prodáno přibližně v množství 206 m3. Bo-
hužel v roce 2019 nebylo možné zcela zastavit
i přes veškerá opatření šíření kůrovce, a tak bude
i v roce 2020 tato napadená dřevní hmota před-
nostně zpracovávána. Vzhledem k velkému roz-

kde se dřevina nachází a připojena je i fotodo-
kumentace. V současné době se tato inventari-
zace aktualizuje a všechny stromy, které vykazo-
valy známky poškození, budou znovu posouze-
ny dendrologem.

Město Slavičín spolupracuje s panem Ková-
řem i v případě náhlého poškození dřevin nebo
v případě, že strom začne náhle usychat, v těch-
to případech dendrolog situaci posuzuje.

V loňském roce město investovalo cca 200
tis. Kč na pěstební opatření (především výchov-
né, udržovací a bezpečnostní řezy) a bylo vy-
sazeno 25 ks nových dřevin různého taxonu +

sahu nahodilých těžeb bude nutné vzniklé holi-
ny zalesnit, což bude prvořadý a velmi náročný
úkol v jarních a následně i podzimních měsících.
Důsledné zpracování napadeného dříví je nutné
ovšem provádět i na ostatních, zejména soukro-
mých lesních pozemcích, neboť nezpracované
napadené stromy se mohou stát dalšími ohnis-
ky šíření lýkožrouta smrkového, popř. jiných dru-
hů podkorního hmyzu. 

Věříme, že v součinnosti všech majitelů les-
ních pozemků a odborných lesních hospodářů 
se podaří tuto situaci změnit a les opět bude tou 
krásnou součástí naší přírody i se všemi i funkce-
mi, které má v krajině plnit.

Josef Ščuglík, městský lesní a OLH 

70 ks ovocných stromů v Divnicích.
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné

opatřit si povolení příslušného obecního úřadu.
Povolení není třeba u stromů s obvodem kme-
ne do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí. Vydává se na základě žádosti a ze závaž-
ných důvodů (hodnotí se význam dřeviny z hle-
diska funkce i vzhledu), které vyhodnocuje pří-
slušný orgán obecního úřadu. Proces schvalová-
ní trvá minimálně měsíc a půl, většinou déle (Zá-
kon č. 500/2004 Sb. správní řad). Kácení dřevin
se provádí zpravidla v období vegetačního klidu
(cca od začátku listopadu do konce března).
Ing. Radka Hořáková,  vedoucí odboru životního 

prostředí a správy majetku

Zpracování kůrovcové dřevní hmoty – Městské lesy Slavičín

Péče o dřeviny na pozemcích města
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Kulturní život v dubnu 
Opatření proti výskytu koronaviru zasáhla kul-

turní život v celé republice. Veškeré akce na za-
čátku dubna jsou zrušeny vyhlášením nouzové-
ho stavu. 

Ve Slavičíně se tedy z tohoto důvodu neusku-
teční předvelikonoční prodejní výstava Valašský 
kumšt pro radosť aj užitek, konaný pravidelně tý-
den před Velikonocemi, který by letos vycházel 
na pátek 3. dubna. Den poté měla proběhnout 
akce Ukliďme Slavičín, dobrovolnický úklid zřej-
mě proběhne v náhradním termínu, který zatím 
není zveřejněn.

Konání dalších akcí bude závislé na aktuální 
epidemiologické situaci a případných nařízeních 
vlády ČR. 
 18. dubna Orient show

Město Slavičín vyhlašuje v souladu s ustano-
vením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územních samosprávných celků, ve zně-
ní pozdějších předpisů, výběrové řízení na ob-
sazení pracovního místa

referent stavebního úřadu 
Městského úřadu Slavičín
hlavní náplň práce:      
 výkon agendy prvoinstančního pověřené-
ho obecného stavebního úřadu podle § 13 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
ve správním obvodu stavebního úřadu Slavi-
čín. Jedná se o vydávání povolení a opatře-
ní pro umístění, povolení a kolaudace staveb 
a další činnosti vyplývající z § 76 a násl. sta-
vebního zákona.

pracovní poměr:          
 na dobu neurčitou se zkušební dobou 
3 měsíce 
 předpokládaný nástup – květen 2020 (lze 
upravit po vzájemné dohodě)

nabízíme:        
 stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, 
stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
 platové podmínky podle platných před-
pisů (10. platová třída, nařízení vlády č. 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, 
příloha č. 1) + osobní ohodnocení

požadavky pro vznik pracovního poměru:      
 střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru stavebnictví, vyšší odborné vzdělá-
ní v oboru stavebnictví nebo vysokoškolské 
vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu ve studijním oboru sta-
vebního, architektonického nebo právnické-
ho směru.
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti vý-
hodou, ale ne podmínkou 
 znalost fungování principů ve veřejné 
správě
 praxe v oboru výhodou 
 příjemné vystupování, dobré komunikační 
schopnosti v písemném i mluveném projevu
 organizační schopnosti, proaktivní pří-
stup, spolehlivost
 zodpovědnost a vysoké pracovní nasaze-
ní, samostatnost, pečlivost, fl exibilita, loaja-
lita
 ochota dále se vzdělávat
 používání a znalost práce na PC (zejm. MS 
Offi ce MS Offi ce – Word, Excel) 
 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní 
schopnost řízení referentského vozidla)

termín podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu města Slavičín – 
radnice, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 
do 20. 4. 2020 do 12 hodin.

Další informace na www.mesto-slavicin.cz.

Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli vi-

rus patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o sou-
hrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují 
onemocnění s různým stupněm závažnosti, ale také 
závažnější choroby.
Jak poznám, že jsem nakažen?

K hlavním příznakům tohoto onemocnění patří 
zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy a úna-
va a bolest hlavy. 
Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, 
chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. 
Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka 
po úzkém kontaktu. Zasahuje nejčastěji sliznice 
horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inku-
bační doba je cca 2 až 14 dní. Po týdnu od naka-
žení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. 
Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi 
kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle.
Kudy do lidského těla virus proniká?

Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lid-
ského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. 
Tato místa pro viry představují otevřenou bránu, prá-
vě na obličej si saháme nevědomky prakticky neu-
stále. Doporučení expertů zní vědomě se těmto do-
tekům vyhýbat.
Jak je to s imunitou vůči koronaviru?

Co se týče běžných koronavirů, imunitu, která by 
trvala příliš dlouho, získat nelze. Takže v případě to-
hoto konkrétního koronaviru odpověď doposud věd-
ci neznají.

Prevence a ochranné prostředky
Jak se proti nákaze COVID-19 preventivně chrá-
nit?

Důležité je postupovat tak, jako při běžném viro-
vém onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienic-
ká pravidla a používat ochranné prostředky.

Jak mám své tělo chránit a posílit imunitní sys-
tém?

Obecně lze říct, že když chcete posílit imunitní 
systém, vždy začněte u úpravy svého životního sty-
lu. Změňte stravování, dále se snažte omezit stres, 
udělejte si čas na cvičení a dopřejte si dostatek 
spánku. 

Co patří mezi ochranné prostředky?
Doporučuje se nosit roušku či respirátor, ochran-

né brýle a rukavice.
Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem?

Rouška nepředstavuje primárně ochranu před viry
a bakteriemi. Hlavním účelem nošení roušek je ochrá-
nit okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Je lepší nosit
roušku než nemít žádnou ochranu. Pro ochranu před
virovými onemocněními fungují efektivněji respirátory 
třídy FFP3, částečně FFP2.
K čemu slouží roušky?

Roušky jsou určené zejména k ochraně okolí,
tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapén-
kovou cestou. Použitím běžných roušek se člověk
před nákazou COVID-19 neochrání, může však zabrá-
nit jejímu dalšímu šíření v případě, kdy by byl sám již
infekční.
Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest 
i v zaměstnání?

Od 19. března jsou všechny osoby povinny mít
ochranný prostředek dýchacích cest na všech mís-
tech kromě svého bydliště. To znamená, že v zaměst-
nání musí mít každý zakrytá ústa a nos, ať už rouškou
nebo jiným ochranným prostředkem.
Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest 
v obchodě?

Všichni občané musí mít v obchodem zakrytá ústa 
a nos. Dále se doporučuje dodržovat bezpečnostní 
odstup alespoň 2 metry mezi jednotlivými osobami.
Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest 
ve veřejných budovách?

Všichni občané musí mít ve veřejných budovách
(jako jsou pošty, nádraží, sídla orgánů veřejné moci 
atd.) zakrytá ústa a nos.
Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest 
v parku a na ulici?

Všichni občané musí mít zakrytá ústa a nos mimo 
své bydliště na veřejných prostranstvích, takže i v par-
ku a na ulicích.
Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest 
v MHD?

Všechny osoby při nástupu do MHD jsou povin-
ny mít zakrytá ústa a nos buď rouškou, respirátorem
nebo jen šátkem.
Jak je to s ochranným prostředkem dýchacích cest
v autě, pokud jedu s rodinou vlastním autem?

Povinnost platí na všech místech mimo bydliště,
tedy i v autě.
Hrozí nějaká sankce za porušení povinnosti mít
ochranné prostředky na veřejných místech?

Ano, sankce za porušení nařízení povinnosti nosit
při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště
ochranné prostředky dýchacích cest se pohybuje až
do výše 20 000,- Kč.

O koronaviru 

 23. dubna Moc a síla hypnózy II – setkání 
s mentalistou Jakubem Kroulíkem 
 26. dubna Svatovojtěšský jarmark
 1. – 2. května Slavičínský šikula, kterého le-
tos doplňuje oslava 75. výročí osvobození Sla-
vičína
 4. května cestovatelská beseda Namibie Ka-
teřiny a Miloše Motani

Bližší informace k jednotlivým akcím, v přípa-
dě jejich konání, budou zveřejněny na webových 
stránkách města Slavičína, na Facebooku měs-
ta, infocentra, případně městské knihovny. Infor-
mace zveřejníme i vylepením plakátů na výlepo-
vých plochách a prostřednictvím hlášení měst-
ského rozhlasu.

Po dobu nouzového stavu je uzavřena pro ve-
řejnost městská knihovna, infocentrum i muze-
um.  (jip)
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Ve středu 26. února proběhl ve školní druži-
ně a klubu projektový den na téma Zdravý životní 
styl. Čtyřhodinového programu, který vedla lek-
torka paní Martina Ritterová, se zúčastnilo 25
žáků 2. – 4. tříd. V první části se z dětí na chvilku
stali boxeři a tanečníci. Cvičili totiž Piloxing, což je
spojení prvků pilates, boxu a tance. Pomalé přes-
né pohyby střídaly silné boxerské údery a nao-
pak u tanečních prvků děti nechaly volný průběh
svým emocím. Pomocí cviků z pilates si zpevni-
ly a protáhly celé tělo, při tanci se krásně odre-
agovaly. Druhá část byla zaměřena na zdravou
stravu a dozvěděli jsme se spoustu nových infor-
mací o zdravé výživě. Zjistili jsme, že i mlsat se
dá zdravě! Děti ochutnaly kokosové chipsy, čers-
tvě udělané kokosové mléko, pudink z chia semí-
nek s lesním ovocem i čokoládové smoothie. Pro-
gram byl pro děti zábavný a přínosný. Společně
se těšíme na další akci s paní Ritterovou.

Mgr. Lenka Tomečková

Zdravý životní styl ve školní družině

Ve středu 19. února přijalo 81 žáků 5. roční-
ku pozvání na již tradiční Zábavné tvořivé dílny.
V přátelské atmosféře se sešli páťáci ZŠ Vlára, 
ZŠ Malé Pole, přijeli i žáci ze ZŠ Šanov a ZŠ Ro-
kytnice. 

Během dopoledne žáci pracovali ve čty-
řech tvořivých dílnách. Ve fyzikální si vyzkouše-
li zapojit jednoduché elektrické obvody, v příro-
dovědné rozpoznávali pod mikroskopem zajíma-
vé preparáty, v keramické dílně si z hlíny vytvo-

Únorové setkání slavičínských páťáků

Veškeré informace 
k průběhu centrálně za-
dávané jednotné přijímací 

zkoušky, o termínech, kritériích, zveřejnění vý-
sledků jsou k dispozici na webových stránkách 
školy: www.gjpsosslavicin.cz pro gymnaziální 
obory v sekci Pro uchazeče, pro další maturitní 
obory a učební obory v sekci Chci zde studovat.

Aktuální informace k případné změně termí-
nů konání přijímacích zkoušek a maturit podle 
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy sledujte na webových stránkách ško-

Informace uchazečům o studium na naší škole

řili zpěváčky jara, v technické dílně se seznámi-
li s robotickými stavebnicemi. Zážitkové dopo-
ledne bylo skvělým zpestřením výuky pro všech-
ny zúčastněné páťáky. Vzájemně se seznámili,
prohlédli si třídy, odborné učebny, o přestávkách
zbyl čas na návštěvu tělocvičny i školního infor-
mačního centra. Podle závěrečného hodnocení 
se všem hostům líbila nejen škola, ale byli také
nadšeni zajímavým dopoledním programem.

PaedDr. Bronislava Králíková

ly. Pro více informací navštivte webové stránky
ministerstva školství www.msmt.cz.

Na webových stránkách www.cermat.cz na-
leznou žáci, kteří se připravují k přijímacím
zkouškám na střední školu, didaktické tes-
ty a připravovat se tak mohou i z domova. Po-
dobná pomoc je nabízena i maturantům, kteří 
se za současné situace připravují ke zkouškám
společné části maturitní zkoušky z domova,
mohou při studiu a výuce na dálku využívat di-
daktické testy, zadání písemných prací, pracov-
ní listy k ústním zkouškám a další informace.

 Během měsíce února škola pořádala dvě 
okresní kola konverzační soutěže v anglickém ja-
zyce – kategorie II A,B a III C.
 Vybraní žáci sexty a G-2 se zúčastnili první-
ho cyklu přednášek ve spolupráci s UTB Zlín, kte-
ré probíhají interaktivní a zábavnou formou, kdy
se žáci mají možnost aktivně zapojit do jednotli-
vých aktivit – Zažij vědu!, tentokrát na téma Che-
mie světla a barev.

Úspěch v Zeměpisné olympiádě
Michal Kailer z kvarty vyhrál okresní kolo Ze-

měpisné olympiády kategorie C a postupuje
do kola krajského. V kategorii středních škol ob-
sadil Ondřej Kailer (kvinta) krásné čtvrté místo.
Kategorie B se účastnil také Vít Langweil ze se-
kundy. Gratulujeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy.
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Když se školákům v polovině března přerušila 
výuka kvůli epidemii koronaviru, měli z toho ně-
kteří studenti nejdřív radost. Ovšem postupem
času se ukázalo, že výpadek v učivu by žákům 
mohl komplikovat přijímací zkoušky na střed-
ní školy. Proto Česká televize v bleskovém čase 
spustila projekt Škola doma. Úterní vysílání za-
měřené na český jazyk moderuje Lenny Trčková, 
rodačka ze Slavičína. „Na přímý přenos jsem se 
těšila moc, je to vždy adrenalin,“ přiznala mode-“
rátorka v  rozhovoru pro Slavičínský zpravodaj.

Deváťáci, kteří byli přímo ve studiu, dostáva-
li od přítomných učitelů poměrně těžké úkoly. 
Řešila jste je s nimi, máte na to vůbec při pří-
mém přenosu myšlenky?

Ano, přemýšlela jsem nad úkoly společně 
s žáky. Viděla jsem je ve vysílání poprvé a i pro
mě to bylo hodně zajímavé. Myslím, že i pro nás
dospělé je moc fajn si některé věci
zopakovat. Navíc, oba učitelé byli
přesně takoví, jaké bych si v dět-
ství představovala. Učitel “šoumen”
a laskavá a milá paní učitelka.

Právě postava učitele je v dneš-
ním školství, myslím si, klíčová.
Ovlivnil Vás někdo ze slavičínských
pedagogů?

Ráda vzpomínám na Janu Jakúb-
kovou. To pro mě byla laskavá a zá-
roveň zajímavá osobnost. Navíc byla
krásná a mladá a mně se moc líbila.
Učila mě tenkrát ruštinu a jen díky
ní mě ta ruština bavila. A milovala
jsem paní vychovatelku Tomaníko-
vou, která byla v družince. Šmrncov-
ní žena, plná života a velmi nekon-
venční. S oběma si už dávno tykám
a rády se vidíme, když jsem zrovna
ve Slavičíně. A to mě těší nejvíc, že
ten vztah umí přetrvat i do dospě-
losti. 

A co nějaký pan učitel?
Jednoznačně akademický ma-

líř pan Jeřábek, ten mě velmi zasá-
hl. K němu jsem chodila na kres-
bu, malbu i sochařství. Krásně mě
vedl, uměl se na věci dívat tako-
vým hezkým pohledem. Obdivova-
la jsem jeho kresby, byl vždy příjem-
ný a hlavně se mnou tvořil. To je to,
co jsem potřebovala v dětství nejvíc.

Jaká jste byla žačka?
Já jsem byla pro spoustu učitelů

asi dost těžké sousto. Ale všichni si
mě zase díky tomu dobře pamatova-
li. Myslím, že jsem byla dobrá žáky-
ně, učení mě bavilo, jen mi vždy ří-
kali, že můžu mít samé jedničky, ale
že jsem prý líná. Já ale nebyla líná,
jen mě to učivo a ta forma výuky ne-
bavila. Zajímaly mě úplně jiné věci
a tenkrát mě málokterý učitel uměl
zaujmout natolik, že bych hltala kaž-
dé jeho slovo. To je skutečně umění. 

Bavil by Vás pořad Škola doma,
kdybyste teď byla v kůži deváťáka?

Už se do toho neumím vžít z pozi-
ce žáka, který by se měl učit. Vím ale

Škola doma je generační projekt, míní slavičínská rodačka Lenny Trčková
jistě, že bych si přála být v té době rovnou ve stu-
diu ČT1 (smích).

Takže jste s pořadem spokojená?
Ano, z formátu pořadu jsem nadšená. Oprav-

du je to generační záležitost. Může to sledovat
dítě, rodič i prarodič a to je na tom to hezké. Že
právě v dnešní době, v této situaci můžeme dělat
něco společně a ještě se něco přiučit. 

Jak dlouho jste pořad chystali?
Bylo to opravdu rychlé. Tu formu jsme vytvoři-

li až v pondělí odpoledne (16. 3., pozn. red.) spo-
lečně s učiteli a v úterý jsme do toho skočili rov-
nýma nohama. Je až k neuvěření, jak se to nako-
nec povedlo. Máme skvělý tým a všichni táhne-
me za jeden provaz a děláme to s nadšením. To
teď oceňuji úplně nejvíc.

Těšila jste se znovu do televize?
Na přímý přenos jsem se těšila moc. Je to pro

mě vždy adrenalin a hlavně jsem se těšila na ná-
vrat na obrazovky ČT. Po Dobrém ránu a Tečce
páteční noci jsem si potřebovala delší čas odpo-
činout od toho prostředí a dávala jsem přednost
spíš menším projektům. Přece jen je to poměrně
dost náročná profese, když každý den vysíláte 3 
hodiny živého přenosu a vše se soustředí na vás.
Vy musíte odbavit vše, jste na obrazovce, takže
když skončíte, máte pocit, že si můžete jít rovnou 
lehnout. Je to úžasné poslání a zároveň velmi ná-
ročné. Na druhou stranu, mám ráda výzvy a vel-
ké projekty. Toto povolání jsem si vybrala a jsem
za to vděčná. Věřím, že lidem přes obrazovku
můžu předat třeba i dobrou náladu a dobrý pocit.

A když se vrátíme ke Škole doma, vyhovuje
vám provázet češtinou? Jaký k ní máte vztah?

Český jazyk mám ráda odmalička. Čeština je
krásný jazyk a vždycky si představuji, že jsem jed-

nou z „vyvolených“, která může mlu-
vit jazykem, jímž mluví jen něco ko-
lem 10 milionů lidí na celém svě-
tě. A to je přece krásné, ne? A navíc 
jsem odmalička milovala knihy. Byly
mými společníky, rádci, kamarády.
Byla jsem schopná přečíst za týden
i sedm knih. Chodila jsem si pro ně 
pravidelně do knihovny a četla jsem 
beletrii i básně. 

Která je Vaše srdcová kniha?
Pamatuji si, že jsem se někdy 

ve třetí nebo čtvrté třídě zamilova-
la do sbírky Kytice od Karla Jaromí-
ra Erbena a naučila se ji celou na-
zpaměť. Kdybych si to trochu oprá-
šila, věřím, že bych ji přeříkala ješ-
tě dnes. A ty knihy mě provází do-
dnes. Před pár lety jsem začala te-
levizím nabízet, že bych udělala po-
řad o knihách, ale tenkrát to pro ně 
nebylo příliš zajímavé. Udělala jsem 
si tedy po nějaké době svůj vlast-
ní facebookový projekt Veleknížka,
kde každý den předčítám úryvek
z nějaké knihy. Je to živé a nepřipra-
vené vysílání. Zkrátka otevřu knihu 
a čtu. A na to se potom nabalil po-
řad na internetové televizi Stream 
– Čtení s Lenny a potom už byl jen 
krůček k mému srdcovému projektu 
Čtení tě mění. 

O co ve Čtení tě mění jde?
Tento projekt má za úkol inspi-

rovat lidi ke čtení, vracet je zpět 
ke knihám a skrze známé a zají-
mavé osobnosti objevovat knihy
nové. Už dva roky se objevujeme
i na Karlovarské fi lmovém festivalu,
kde mám svou talkshow před di-
váky. Navštívili jsme i mnoho růz-
ných festivalů a dokonce jsme loni
předávali naše vlastní ocenění 
Kniha roku. To bylo neuvěřitelné.
Mysleli jsme si, že se nám to po-
daří třeba až za tři roky, ale vše se
kolem Čtení tě mění děje tak rychle,
že jsme to zvládli po roce a půl naše-
ho fungování. A to mě těší.

 (šim)

Lenny Trčková
Moderátorka, dramaturgyně, scénáristka a zpěvačka se narodila

5. 8. 1978 ve Slavičíně. Vystudovala zde střední školu s ekonomickým zamě-
řením. Do roku 2001 pracovala v ekonomickém oboru. V rodném městě se
začala zajímat o kulturní a hudební dění. Spolupořádala koncerty v rockovém
klubu Ságo, provozovala kino a stala se jednou z těch, kteří založili místní hu-
dební festival Festiválek.

Také zpívala v několika hudebních skupinách se zaměřením na jazz i rock.
V roce 1999 se přestěhovala do Prahy, kde začala pracovat jako moderátor-
ka. Nejdřív v rádiu Frekvence 1 a v hudební televizní stanici Stanice O (pozdě-
ji TV Óčko). Uplatnila se jako moderátorka v několika rádiích, ale také v televi-
zi. V současnosti je etablovanou moderátorkou na volné noze.

Autor fototototototototot : : IvIvyy MaMarwrwenen
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 19. dubna 2020 si připomeneme
20. výročí úmrtí naší dcery

Mgr. Mirky RÝZNAROVÉ, rozené Jourové.
S láskou vzpomíná maminka 

a bratr Pavel s rodinou.

Dne 23. dubna 2020
uplyne 5 let od doby, kdy odešla

od všeho a všech, co měla ráda, paní 
Marie GAJDOŠÍKOVÁ. Nikdy nezapomenou
synové Eduard a Radek s rodinami a dcera

Milena s rodinou.

Dne 27. března 2020 uplynulo 10 let 
od úmrtí pana Ing. Jiřího HRADILA. Kdo

jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou manželka a dcery 
Lenka a Monika s rodinou.

Dne 2. dubna 2020 uplyne
10 smutných let od chvíle,

kdy nás opustil pan Vojtěch KOZUBÍK
z Divnic. Dne 21. ledna 2020

by se dožil 90 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery

Marie a Hanka, syn Vojta, vnoučata
a pravnoučata. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Dne 2. dubna 2020
by se dožila 100 let paní 

Božena JANÁČKOVÁ
a dne 6. května 2020

by oslavil 105. narozeniny její manžel,
pan Ludvík JANÁČEK,

oba z Bohuslavic nad Vláří.
S láskou a úctou 

vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Dne 16. dubna 2020 by se dožil 90 let pan
Jan HRDEK z Hrádku. S láskou vzpomíná 

dcera Anna s rodinou.

Dne 29. dubna 2020 si připomeneme
5. výročí úmrtí pana Františka NOVÁKA. 

S láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami. Kdo jste ho znali,

vzpomeňte s námi.

Dne 3. března 2020 uplynul 1 rok
od úmrtí pana Jaroslava REMEŠE.

S láskou a úctou vzpomíná syn Roman
s rodinou. Děkujeme všem,

kteří vzpomenou s námi.

Tento rok si připomínáme 30. výročí 
úmrtí našich rodičů, dne 4. března 2020

paní Bohumily HRBÁČKOVÉ a dne
20. června 2020 pana Josefa HRBÁČKA
z Nevšové. S láskou a úctou vzpomínají 

Josef, Pavel a Marie s rodinami.

Dne 16. dubna 2020 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí našeho 

milovaného tatínka a dědečka, pana
Jana NYKODÝMA ze Slavičína. 

Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Františka, dcera Hanka

s rodinou, syn Jiří s rodinou, synové Václav 
a František a ostatní příbuzní

Dne 11. dubna 2020 si připomeneme
nedožité 90. narozeniny paní 

Jiřiny SALVETOVÉ ze Slavičína. 
Dne 28. ledna 2020 uplynulo

11 smutných let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

děti s rodinami.

Dne 5. dubna 2020 si připomeneme
25. výročí úmrtí paní Marie TELÍŠKOVÉ. 

S láskou na ni stále vzpomínají dcera Anna 
a syn Jaroslav s rodinami.

NAROZENÍ – ÚNOR
Libor Gargulák a Tereza Jakúbková – 
syn Kryštof
Dalimil Kopecký a Jana Barcuchová – 
syn Dalimil
František a Vivien Dubských – syn Frederick
Lukáš a Tereza Míčovi – syn Lucas

SŇATEK – ÚNOR
Bronislav Vaněk a Olga Koutná

ÚMRTÍ 
 2. 2. 2020  Zdeněk Lysáček, 55 let, 
   Slavičín
 3. 2. 2020  Marie Skočovská, 90 let,
   Rokytnice
 6. 2. 2020 Marie Polaštíková, 93 let,
   Slavičín
 8. 2. 2020 Helena Suchánková, 65 let, 
   Šanov
 11. 2. 2020  Václav Pinďák, 73 let,
   Kochavec
 13. 2. 2020  Josef Matějíček, 87 let,
   Slavičín
 19. 2. 2020  MUDr. Olga Machů, 87 let, 
   Slavičín
 21. 2. 2020  Mgr. Radomír Zemánek,
   60 let, Nevšová

Společenská kronika Poděkování
Nadace Jana Pivečky děkuje 
členkám ZO Českého svazu žen 
ve Slavičíně a všem účastníkům 
fašankového průvodu za fi nanční 
dar ve výši 3 000 Kč. Dar bude po-
užit na podporu projektů nadace.

Přátelé z lásky, z. s., děkuje člen-
kám ZO Českého svazu žen 
ve Slavičíně a všem účastníkům 
fašankového průvodu za fi nanč-
ní dar ve výši 3 000 Kč. Dar bude 
použit na akce pořádané spol-
kem.

Charita Slavičín děkuje Zá-
kladní umělecké škole Slavičín 
za darování fi nančního výtěžku
13 468 Kč z Benefi čního koncer-
tu pro Charitu konaného 20. úno-
ra 2020. Prostředky budou využi-
ty na vybudování cvičné kuchyňky 
pro klienty s poruchou autistické-
ho spektra. 

Charita Slavičín děkuje společ-
nosti HOPA CZ, s. r. o., za věcné 
dary, které poslouží k vybavení 
koupelen na střediscích.

Pro pondělky, coby první dny týd-
ne, bývá po víkendovém odpočin-
ku obvykle typický pomalejší roz-
jezd ve všech sférách života. Avšak 
pondělí 9. března 2020 na zdejším 
Gymnáziu a Střední odborné škole 
Slavičín začalo velmi akčně a dyna-
micky. Studenti byli od samého rána 
připraveni zúčastnit se už 4. roční-
ku kampaně s názvem Zapište se
někomu do života aneb daruj kost-
ní dřeň. 

Za podpory místostarostky měs-
ta Moniky Hubíkové kampaň tradič-
ně zorganizovala Městská knihovna 
Slavičín ve spolupráci s vyučujícími 
zdejší střední školy.

Akce odstartovala hned první vy-
učovací hodinou na SOŠ, kdy k nám 
zavítala paní Zdenka Wasserbaue-
rová, zástupkyně Nadace pro trans-
plantace kostní dřeně, která díky 
své dlouholeté záslužné činnosti
získala pro tuto dobrou věc statisí-
ce mladých lidí.

Její působivé vyprávění, plné ži-

Studenti se zapojili do 4. ročníku 
kampaně za dárcovství kostní dřeně

R&D klub ve Slavičíně
přijme do pracovního poměru 
ženu na pozici provozní klubu
a masérka.
Informace na tel.: 604 200 620

R&D klub ve Slavičíně
přijme do pracovního poměru ženu 
na pozici provozní klubu.
Informace na tel. 604 200 620

votních dramat lidí se závažnými poru-
chami krvetvorby, ale i šťastných kon-
ců, mělo reprízu i na gymnáziu, při-
čemž ke vstupu do registru dárců pod-
nítilo celkem 33 studentů.

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit 
poděkování a obdiv všem 33 hrdinům
pondělního dne a také jejich pedago-
gům, kterým právem náleží řádný podíl
na úspěšném výsledku akce.

Odhodlat se k tak závažnému kro-
ku jistě nebylo pro studenty snadné. 
A přestože je zanedlouho čeká zkouš-
ka dospělosti v podobě maturity, tu zá-
sadní většina z nich složila tímto nedo-
cenitelným a lidsky krásným počinem.

Gabriela Klabačková, vedoucí měst-
ské knihovny
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Bankovní a majetkový 
poradce Lenka Jurková
životní pojištění
úrazové, rizikové, cestovní pojiš-
tění
hypotéky, úvěry
stavební spoření
investice
pojištění automobilu a majetku
pojištění právnických osob a živ-
nostníků
odpovědností pojištění
právní ochrana
důchodové spoření
Kontakt: 773 909 391, 
lenka.jurkova@ovbmail.cz

Nově otevřený autoservis 
DVM v Bojkovicích + autobazar
Oprava osobních užitkových 
vozidel
Nádražní 953, Bojkovice
mechanické práce
karosářské práce
lakýrnické práce
příprava na STK
čištění interiérů
Příjem vozů do komisního prode-
je
Tel.: +420 771 128 555

Sadbové brambory
Jarní květiny, letničky, trvalky
SAZEČKA, KRMNÁ ŘEPA A JINÉ!
Hnojiva, pšenice, ječmen, šroty 
a ostatní
Zahrádkářské a chovatelské
potřeby, Slavičín-Horní náměs-
tí 109
VŠE PRO PSY, KOČKY, HLO-
DAVCE, PTACTVO
Široký výběr pamlsků a doplň-
ků. Oblečky, pelíšky 
obojky, kočkolity, peletky a kr-
mivo pro hlodavce.
Kompletní péče o srst
Tel.: +420 777 341 654

Vážení občané, ve světle událostí 
posledních dnů, v souvislosti s CO-
VID-19, Vás tímto prosím o součin-
nost při sběru textilu z kontejnerů 
od 23. 3. do odvolání stavu nou-
ze. Kontejnery na textil ve Slavičí-
ně budeme od 23. 3. vybírat pou-
ze na avízo neboli zavolání ve chví-
li, kdy je kontejner plný. Pozastavili 
jsme pravidelné termíny svozů v ob-
cích v délce celé obvyklé trasy. Svoz 
kontejnerů ve Slavičíně má za naši 
společnost na starosti Jaroslav Bu-
chal, telefonní číslo 736 671 041.

Děkuji za spolupráci, ochotu
a pochopení v těchto složitých ča-
sech.  Ing. Lukáš Killar, 

jednatel společnosti Dimatex CS, 
spol. s r.o.

Kontejnery na textil 
se nebudou svážet pravidelně, 
ale jen na zavolání
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O jarních prázdninách to u nás v domeč-
ku opravdu žilo, kromě spousty soutěží a her si 
děti zašly do kina na pohádku „Kouzelný park“,
na bowling, kde se vedení o ně staralo jako 
o vlastní, zasportovaly si v tělocvičně ZŠ Vlára, 
zajely si do Ostravy na Velký svět techniky, kde se 
dozvěděly spoustu nových věcí a hlavně si každý 
mohl při výukovém programu zahrát s robotem 
Ozobotem, což se všem moc líbilo. Děti si odnes-
ly spoustu zážitků, zábavy a výrobků z tvořivých 
dílniček. Za spokojenost dětí a jejich usměvavé 
tvářičky můžou nejen pracovnice domečku, ale
i ředitelé ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole, kterým bych
touto cestou chtěla moc poděkovat, za poskyt-
nuté prostory, jelikož jsme opět v jarní prázdniny 
v domečku měli problém s odpady.

Naše zájmové kroužky se účastnily svým vy-
stoupením na MDŽ dne 9. března a vyčarovaly
tak úsměv všem zúčastněným ženám. Za přípra-
vu a realizaci děkujeme vedoucím ZK Janě Váňo-
vé a Katce Carasové.

Veřejnost upozorňujeme, že z důvodu mimo-
řádného opatření MZČR a prevence nebezpe-
čí a rozšíření onemocnění COVID-19 od 11. 
března 2020 neprobíhá do obvolání zájmová
činnost DDM Slavičín – kroužky, kurzy, turna-
je a akce pro děti, mládež a studenty. Pro in-
formace prosím využijte telefon: 577 341 924,
604 155 312 a e-mail: info@ddmslavicin.cz.

Prosíme, aby všichni respektovali nařízení 
vlády, a budeme se těšit, že se vše v dobré ob-

Zprávičky z domečku pro děti
rátí a v našem domečku se opět brzy rozezní 
dětský smích.

Už v současné době máme zajištěny pro děti
aktivity na hlavní, letní prázdniny.

Přesné informace k nabídce najdete na na-
šich nových webových stránkách http://dome-
cek.itspecialist.cz/websites/ddmslavicin/a Fa-
cebooku. 

Novinkou je i nově zaveden program Dome-
ček, který nám umožňuje propojení s webovými
stránkami, díky němuž máte možnost své děti
přihlásit na naše prázdninové aktivity online.

JAK SE MÁM PŘIHLÁSIT? Postup registrace:
Po otevření stránky  https://ddmslavicin.

iddm.cz se zobrazí „Přihlášení“, „Zapomenuté 
heslo“ a „Registrace“.

Pro prvotní přihlášení je nutné vyplnit kolon-
ky ve sloupečku „Registrace“ – tedy e-mailovou
adresu, heslo, znovu heslo pro kontrolu a jméno
i příjmení. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko
„registrovat se“. Během několika málo minut by
Vám měla přijít na Váš e-mail automaticky vyge-
nerovaná zpráva (e-mail) s potvrzením registra-
ce. Pro správné zakončení registrace je potřeba
kliknout na odkaz uvedený v e-mailu. Tento me-
chanismus slouží k ověření vlastnictví vaší e-mai-
lové adresy.

Poté je možné se PŘIHLÁSIT. Vyplníte dvě ko-
lonky – e-mail a heslo, které jste zadali v Regis-
traci.   Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

V sobotu 29. února si opět přišla na své žen-
ská čtyřčlenná družstva. Ve slavičínské sportov-
ní hale a taky v kuželně proběhl již tradiční Slavi-
čínský čtyřboj ženských družstev o pohár města 
Slavičína. Přivítat a povzbudit zúčastněná druž-
stva přišel i pan starosta Tomáš Chmela, který 
ženy milým slovem povzbudil a podpořil. Po ná-

stupu všech zúčastněných družstev, která zahá-
jila letošní ročník tradičním pokřikem – třikrát
ZDAR, ZDAR, ZDAR následovalo rozcvičení a ne-
dočkavé sportovkyně se mohly nadšeně vrhnout
na jednotlivé disciplíny. Došlo na hod basketba-
lovým míčem na koš, soutěž v kuželkách, střelbu
hokejkou na branku a nechyběl ani kop na brá-

Letní program DDM Slavičín:
27. 6. – 4. 7. Pobytový tábor LETNÍ OLYMPIJ-
SKÉ HRY 2020 RETASO

Zodpovědnost: Ivana Fojtíková, Adéla Ritte-
rová, Nela Kvasnicová, Eliška Fojtíková, Honza
Červeňan

Cena: 4 000 Kč, druhý sourozenec 3 800 Kč
(záloha 2 000 Kč, doplatek do 1. 6.)

V ceně: pedagogický a zdravotní dozor, pojiš-
tění, doprava, stravování 5x denně, ubytování,
výlety, ceny, diplomy, materiál na tvoření.
Příměstské tábory:
7. – 10. 7. Hravé ruce
Vedoucí: Veronika Barcuchová, Šárka Borová,
Michaela Raková, cena: 1 000 Kč
7. – 10. 7. Putování za písničkou (Loučka)
Vedoucí: Markéta Kovářová, Adéla Machů,
cena: 900Kč
13. – 17. 7. Mišmaš (sportovní zaměření)
Vedoucí: Veronika Barcuchová, Šárka Borová,
Eliška Zálešáková, cena: 1 200 Kč 
20. – 24. 7. Šmoulí dobrodružství (pro MŠ)
Vedoucí: Eliška Fojtíková, Dominika Štefaníko-
vá, cena: 1 200 Kč
20. – 24. 7. Hejbni kostrou
Vedoucí: Markéta Kovářová, Adéla Machů, Vero-
nika Barcuchová, cena: 1 200 Kč
 27. – 31. 7. Z pohádky do pohádky (pro MŠ)
 Vedoucí: Eliška Fojtíková, Dominika Štefaníko-
vá, cena: 1 200 Kč
 27. – 31. 7. Filmy a povídky
 Vedoucí: Veronika Barcuchová, Šárka Borová,
Michaela Raková, cena: 1 200 Kč 
 3. – 7. 8. Čarodějnický příměstský tábor
Vedoucí: Matěj Pavelka, Tereza Pavelková, Eliš-
ka Zálešáková, cena: 1 200 Kč 
 3. – 7. 8. Poznáváme přírodu (Loučka)
Vedoucí: Markéta Kovářová, Adéla Machů,
cena: 1 200 Kč
10. – 14. 8. Harry Potter – Ohnivý pohár
Vedoucí: Eliška Fojtíková, Nela Kvasnicová, Eliš-
ka Zálešáková, cena: 1 200 Kč
17. – 21. 8. Cestovatelský příměstský tábor
Vedoucí: Eliška Fojtíková, Nela Kvasnicová,
cena: 1 200 Kč

V ceně: pedagogický a zdravotní dozor, pojiš-
tění, doprava a vstup na výlety, koupaliště, obě-
dy, pitný režim, ceny, diplomy, tvoření.

Info a přihlášky: https://ddmslavicin.iddm.
cz, Facebook DDM. Platby přijímáme do 1. 6.
2020, tel: 577 341 921, 604 155 312.

Městská sportovní hala opět ožila ženskými sportovními výkony
nu. I zde platilo, že všechny soutěžící bez ohledu
na věk ze sebe vydaly všechny své síly a schop-
nosti. Za to jim právem náležel potlesk a obdiv
všech přítomných.

Sluší se dodat, že se tato chvályhodná akce
uskutečnila s fi nančním příspěvkem města Slavi-
čín. Nejcennější na společném sportovním odpo-
ledni však byla všeobecná pozitivní atmosféra, 
pěkné sportovní výkony a v duchu fair play vede-
ná soutěž. Vítězné týmy si odnesly poháry a me-
daile a ani ostatní družstva neodešla s prázdnou. 
Všechny dámy si užily nejenom radost z předve-
dených výkonů, ale i dobrý pocit ze společného
sportování. Ještě jednou všem týmům a návštěv-
níkům děkujeme a těšíme se na společné setká-
ní zase za rok.

Pořadatelé akce – Dům dětí a mládeže
Slavičín a Nadace Jana Pivečky
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Do 8. ročníku se přihlásilo sedm týmů a jak 
bývá již tradicí, od listopadu do března patři-
lo nedělní odpoledne ve slavičínské sportovní 
hale všem amatérským fotbalistům ze Slavičína 
a okolí. Ligy se zúčastnilo téměř 110 hráčů a hrá-
lo se opět systémem každý s každým, dvoukolo-
vě – podzim/jaro. Odehrálo se 14 kol/neděl, tak-
že sezóna byla dlouhá. O to víc si ceníme přízně
diváků, kteří chodili pravidelně zápasy sledovat 
a vytvářeli fanděním v hale vždy příjemnou sou-
těžní atmosféru. Tento ročník ovládl tým Úder-
ná jednota, který kromě jednoho klopýtnutí vy-
hrál všechny zápasy a právem mu patří titul mi-
str AFLS. Co si budeme nalhávat, manažer vítěz-
ného týmu odvedl kus dobré práce při angažová-

Amatérská fotbalová liga Slavičín (AFLS) má za sebou již 8. ročník
ní hráčů, a proto jsme mohli opět vidět společ-
ně hrát několik legend slavné éry futsalu ve Sla-
vičíně, jako je M. Both, Z. Otava, M. Zoubek, F.
Macek, M. Baklík, J. Neumann. Pomyslné loňské
stříbro obhájil tým Holoty, a to doslova, protože
o konečném pořadí na bedně se rozhodovalo až
v posledním kole. Třetí příčka patří týmu, jehož
název Pivní armáda trošku mate, že by se kluci
mohli specializovat na jinou disciplínu, nicmé-
ně realita je jiná, protože se jedná o loňské mis-
try AFLS a borci prokazují svůj fotbalový um v lize
dlouhodobě. Co se týká individuálních cen, nej-
lepším střelcem ligy se stal Filip Macek s 23 góly,
nejlepším brankářem Miroslav Šebák.

Po rozdělení ocenění začal 3. ročník jednoden-

ního Končinového turnaje. Sedmička týmů byla 
doplněna o nový tým Piloti. Byly vylosovány dvě
skupiny, z kterých postoupili Pivní armáda, Úder-
ná jednota, Zpiťáři a Holoty. Po napínavých závě-
rečných zápasech získal zlato tým Pivní armáda,
stříbro Úderná jednota a bronz tým Holoty. Oce-
nění nejlepší brankář získal Dalibor Kříž a nejlep-
ší střelec Daniel Zlámal. 

Závěrem chceme poděkovat všem organizáto-
rům a partnerům. Bez podpory města Slavičín,
Hopa-cz (T. Bonko), Sport-out-door (L. Floreš), Pi-
vovar Hrádek (R. Svoboda) a ENBI (A. Chmela),
UNARTEL (M. Kliment) by bylo těžké AFLS pořá-
dat. Všem vítězům gratulujeme a čest poraže-
ným! AFLS tým 

Trochu déle, než je obvyklé, vydrží na druhém místě tabulky fotbalisté FC
TVD Slavičín. Moravské fotbalové soutěže se kvůli koronaviru začaly přeru-
šovat poměrně brzo. „Výkonný výbor FC TVD Slavičín rozhodl od čtvrtka 12. 
března o přerušení veškeré sportovní činnosti klubu do odvolání. Zároveň
jsou uzavřené obě naše sportoviště, hlavní stadion a umělá tráva v Hrádku,“
uvedl na stránkách týmu předseda klubu Vlastimil Rak. Fotbalistům se pří-
liš nevyvedla příprava, kdy si na jejím konci připsali ještě prohru s juniorkou
Zbrojovky Brno. Opět předvedli nekoncentrovaný vstup do zápasu a rychle
prohrávali 0:2. Celkový výsledek 3:5 nedává moc důvodů k radosti, snad se
ale během vynucené pauzy dají dohromady všichni hráči, kteří týmu během
přípravy chyběli.  (šim)

Fotbalisté přerušili sezonu už
12. března. Co bude dál, se neví

miomoveRUN se prozatím odkládá, pořadatelé ho chtějí uskutečnit letos
Vzhledem k aktuální situaci a zákazům hromadných akcí nevíme, jak to 

bude s termínem slavičínských závodů miomoveRUN 2020. Máme ve výro-
bě medaile, zaplacené zálohy na některé služby, ale termín je nejistý. Jedi-
né, co vám můžeme slíbit je, že závod bude, jen zatím nevíme kdy. Ty, kte-
ří už mají zaplaceno startovné, prosíme o trpělivost, pokud závod nebudeme 
moct uspořádat 16. května, budeme hledat náhradní nejbližší možný termín, 
o peníze nepřijdete. Takže vydržme a těšme se na to, že se situace brzy zlep-
ší a všichni se vrátíme ke svým aktivním životům. Prostě hlavu vzhůru, buďte 
zdraví, bude líp! Váš miomove team
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