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Vážení spoluobčané,
když jsem vloni na podzim diskutoval s pa-

mátkáři o tom, jak dát Zámeckému parku ži-
vot i stylový vzhled, povzdechl jsem si, že než 
se „propapírujeme“ přes všemožné žádosti 
až k povolením, budou dva roky pryč. Na co 
však úředního šimla nepotřebujeme? Napadla 
mě taková legrácka. Porůznu a potajmu ne-
chat vysázet do trávy v parku nějaké kvítí. Šli 
jsme tedy do toho. Říkal jsem si, tak co, když 
nevykvetou, nic se nestane. Narcisy byly na-
konec vysazeny i v okolí Sokolovny a málem 
jsem na ně přes zimu zapomněl. Až letos mi 
jejich existenci někdo připomněl a čekání 

na ně, to bylo pro nás na radnici takové světélko
naděje v celé březnové korona-krizi. 

Také jsme fotku s kvítím a zámkem chtěli 
dát už do minulého čísla, ale přes každoden-
ní kontrolování se kvítky nechtěly ukázat.
Bral jsem to aspoň jako zdravotní a přemýš-
lecí procházku. To bylo radosti, když se druhý 
týden v dubnu nesměle prodraly na světlo
první žluté květy narcisů! Proto mě moc
těší i vřelý ohlas od Vás, kteří jste si všimli.
Řeklo by se „je to jenom kytka“, ale kolik udě-
lá radosti.

Navzdory krizi mám radost z mnoha dalších
maličkostí. Třeba z toho, jak skvěle u nás fungu-

Třičtvrtě století bez válečného konfl iktu. To je dostatečný důvod k ra-
dosti i oslavě. Pro Slavičínsko je to vzpomínka o to palčivější, že daní 
za svobodu bylo i několik lidských životů z řad rumunských vojáků. I pro-
to se vzpomínka na slavičínský „den osvobození“ měla konat s těmi nej-
většími poctami s účastí zástupců rumunského velvyslanectví.

Bohužel koronavirová krize a všechna omezen í s ní spojená nás vedou
k tomu, že oslavy osvobození budou skromnější. Dne 2. května ve 13 ho-
din se setkáme u hrobu rumunského vojína George Stolerula k položení 
věnců a uctění památky všech padlých. Individuálně a při dodržení všech
bezpečnostních nařízení je možná také účast veřejnosti (v omezeném po-
čtu). Ve stejném duchu si mohou občané uctít také padlé vojáky na dal-
ších místech Slavičínska (Hrádek, Lipová, či Rudimov). Važme si naší svo-
body. (tch)

je dobrovolnictví a neziskový sektor. Za nápady 
jako anti-covidník, rouškovník, výroba ochran-
ných štítů, šití roušek nebo rozvozy nákupů pro
seniory stojí konkrétní dobrovolníci. Jsou to čas-
to členové občanských spolků, kteří své okolí 
nenechávají ve štychu. A tak i tato těžká doba
pomáhá bořit stereotypy. Slavičín není přece
městem bez tradic a plné nesvárů, jak se mnoh-
dy říká, ale naopak. Slavičín totiž umí držet po-
spolu, je městem plným solidárních lidí, hrdých
Slavičanů, kteří ukázali, že ani sebetěžší zkouš-
ka nás nemůže zlomit.

Děkuji Vám.
Váš starosta Tomáš Chmela

Připomínáme si 75. výročí osvobození
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Dopad koronaviru na rozpočet města 
Koronavirus je slovo, které na nás útočí ve Sla-

vičíně z médií zatím daleko více, než virus samot-
ný. Jeho dopady na zdraví obyvatel známe velmi
dobře, škody, které způsobí velmi rychle v naší 
ekonomice, budou značné a pocítíme je všichni.

Rozpočet města Slavičín je tvořen tzv. podí-
lem na celostátním inkasu sdílených daní. Co to
znamená v češtině? Vybrané daně (typicky DPH,
daně z příjmů), které podnikatelé odvedou fi -
nančnímu úřadu, pak přes Českou národní ban-
ku putují do Slavičína. Výši rozpočtu, který vždy
na daný kalendářní rozpočet sestavujeme, tak 
odhadujeme podle různých výpočtů vývoje eko-
nomiky. Rozpočtové příjmy města proto nejsou 
nijak dopředu určené, vyvíjí se podle výběru daní. 

Při sestavování rozpočtu na podzim roku 2019 
nikdo netušil, co v budoucnu způsobí zkratka CO-
VID-19. Dnes je zřejmé, že konkrétně ve Slavičí-
ně to budou ztráty v podobě nižšího příjmu opro-
ti původnímu odhadu.

Stát tento výpadek řeší po svém. Plánuje na-
výšení schodku na 300 miliard korun, které si 
půjčí, nicméně tento schodek nebude řešit pení-
ze chybějící ve slavičínském rozpočtu. O kolik se 
tedy bude jednat v případě Slavičína? V součas-

nosti existují různé odhady poklesu výkonnos-
ti ekonomiky. Jeden z nich uvádí, že bude maxi-
málně 10 %, druhý pak 20 %. V korunách se jed-
ná o částku asi 15 až 30 milionů korun. K tomu
musíme připočíst ztrátu městské nemocnice, pří-
padně další výpadky v příjmech, které nás ne-
minou (např. odpuštění nájmů živnostníkům
za dobu nouzového stavu). 

Jaký je postup při snižování nákladů města?
Náklady města tvoří povinné výdaje (mzdy, ener-
gie, údržba města a zajištění jeho chodu; pří-
spěvky příspěvkovým organizacím, patří sem
také splátky úvěrů z dřívějších let) a pak pro-
středky na investice.

Již koncem března jsem nařídil preventivně
všem složkám města omezit výdaje, které nejsou
nezbytně nutné. Cílem je získat čas pro přesnější 
vyhodnocení dopadů krize.

Dále budou odloženy některé investice, a to
zejména ty, které nejsou kryté dotací, či ty, kte-
ré nejsou zatím zahájeny a jejich odklad nezpů-
sobí zásadní ohrožení rozvoje města. Do této ka-
tegorie patří asi největší letošní plánovaný po-
čin v Hrádku – rekonstrukce průtahu místní částí 
a výstavba kruhového objezdu namísto křižovat-

ky u Zemánků. Odložena bude například také re-
konstrukce ulice Mezi Šenky a rekonstrukce ob-
chodního domu. U dotačních projektů většinou 
dostáváme od 50 do 100 % výdajů od státu či
EU, bylo by nehospodárné tyto projekty pozasta-
vovat, protože do našeho regionu dostáváme dal-
ší prostředky zvenčí.

Defi nitivní strategii pro zdárné zvládnutí roz-
počtového výpadku určíme, jakmile budeme více
znát. I přesto je namístě být připraveni. Jen tak
překleneme obtížnější období počínající ekono-
mické krize. (tch)

Svoz tříděného odpadu
 Papír (modré pytle)  5. 5.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž.
pytle) 19. 5.

Termíny svozu bioodpadu v roce 2020:
11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 7. 7., 20. 7.,
3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 29. 9., 12. 10.,
26. 10., 9. 11.
Tento odpad se sváží v hnědých pytlích, cena
je 10 Kč/ks.

Pokles HDP 
(hrubý domácí produkt) *

Výpadek daňových
příjmů města (odhad)

  5% cca   8 mil. Kč **

10% cca 15 mil. Kč **

20% cca 30 mil. Kč **

* HDP – Hrubý domácí produkt (HDP) je nejpo-
užívanější a klíčový ukazatel hospodářské výkon-
nosti země. Jinak řečeno je to vše, co se vypro-
dukuje za dané období na území konkrétní země. 
HDP nemusí ovšem nutně vyjadřovat kvalitu živo-
ta a bohatství občanů v daném státě.
** k tomuto výpadku je pak nutné připočíst i dal-
ší ztráty ostatních příjmů městského rozpočtu

V měsíci březnu začala jedna z největších in-
vestičních akcí posledních let fi nancovaná z roz-
počtu města bez dotačních titulů. Nedostatek
zubních lékařů je akutní, a tak vedení města při-
stoupilo k řešení tohoto problému razantním 
počinem. V roce 2019 byl připraven projekt re-
konstrukce 4. NP budovy polikliniky tak, aby od-
povídal moderním požadavkům lékařské péče
21. století. Součástí akce je i generální výmě-
na všech odpadů, rozvodů vody, elektroinstala-
cí, vybudování nových sociálních zařízení pro lé-
kaře i pro pacienty v tomto podlaží. Zařízení or-
dinací si zainvestují lékaři, se kterými již máme 
uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí. 

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála 
fi rma 4P Invest, s.r.o., a smluvní termín dokon-

Rekonstrukce 4. patra polikliniky má skončit v polovině června
čení stavby je stanoven na 14. 6. tohoto roku.
Stavební práce takového rozsahu jsou za plného
provozu vždy velmi náročné a vyžadují si koordi-
naci mezi dodavatelem stavby, investorem a ná-
jemníky. I zde nás zasáhla opatření související 
se stávajícím nouzovým stavem, proto stavební 
fi rma plně přizpůsobuje harmonogram pra-
cí aktuálnímu provozu v budově polikliniky.
Rada města rozhodla komplikace způsobené
stavbou kompenzovat nájemcům polikliniky for-
mou částečné úlevy nájemného. Dalším krokem
rekonstrukce budovy polikliniky bude oprava
střešního pláště budovy, jejíž součástí je i zatep-
lení střechy. Tato investiční akce je rozpočtována
ještě v letošním roce. Co se týká opravy dalších
pater, bude záviset na příjmech města v dalších

letech – dotační tituly na revitalizaci zdravotnic-
kých zařízení téměř neexistují, a proto se na mo-
dernizaci budou hledat prostředky velmi obtíž-
ně.  (hub)

Rada města Slavičín podpořila úlevu živ-
nostníkům, kteří sídlí v městských nebytových 
prostorech. Schválený návrh spočívá v odkla-
du splatnosti veškerých poplatků městu spoje-
ných s „nebyty“ o šedesát dní a dále v přípravě 
způsobu odpuštění, nebo částečné či úplné 
kompenzace nájmu drobným živnostníkům, kte-
ré zasáhla v době nouzového stavu opatření vlá-
dy.

Rozhodnutí se týká malých podnikatelů, kteří 
mají své krámky a provozovny pronajaté od měs-
ta. Vedení radnice toto rozhodnutí přijalo jedno-
myslně. 

„Naši živnostníci jsou pro nás velmi důležití. 
Proto s okamžitou platností odkládáme splat-
nost poplatků spojených s nájmy o šedesát dní. 
Zároveň chystáme odpuštění nájmů za problé-

Město chystá pomoc drobným živnostníkům.
Odloží platby a připraví odpuštění 
nájmů době krizových opatření

Uvolňování opatření
proti šíření covid-19
Od 24. 4.
zrušeno omezení volného pohybu, pohyb na
veřejnosti možný ve skupině do 10 osob
povoleny bohoslužby s účastí do 15 osob
 stále povinnost nosit ochranné prostředky
(roušku, respirátor, šátek atp.)
Od 27. 4.
otevřeny prodejny a provozovny do 2 500 m2

(dodržování rozestupů mezi zákazníky, ochranné
a dezinfekční prostředky, oblečení při nákupu ne-
lze zkoušet)
otevřeny venkovní prostory zoologických a bo-
tanických zahrad (omezení počtu návštěvníků,
nutnost předem zakoupit vstupenky online)
otevřeny knihovny, infocentra
 možná je spolková činnost s nejvýš 10 účast-
níky a dodržením odstupu 2 m
Sledujte aktuální informace na www.vlada.cz
a koronavirus.mzcr.cz/.

my způsobenými epidemií koronaviru a opatře-
ními vlády,“ uvedl starosta města Tomáš Chme-“
la.

Pomoc drobným živnostníkům, kteří slouží ob-
čanům a sídlí v městských prostorách, je pro
město priorita, navíc když se do těžké situace
dostali ne vlastní vinou.

„Současná situace je velmi obtížná pro všech-
ny občany Slavičína, proto bych jim rád podě-
koval za to, že podnikatelům pomáhají v rám-
ci svých možností koupí jejich produktů takzva-
ně ,z okna‘, na objednání, nebo třeba přes inter-
net. Každá koruna, kterou utratíme u našich živ-
nostníků, se nám bohatě vrátí,“ uzavřel staros-
ta města. 

Zasedání rady města se konalo 31. 3. a roz-
hodnutí radních bylo jednomyslné. (tz)
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Roušky šily mladé i starší ročníky. Bylo jich tolik, že „vykvetly“ i na stromě

Na roušky jsme si v dubnu už všichni snad
zvykli. Do šití se zapojilo tolik lidí, že bychom mu-
seli zpravodaj několikanásobně nafouknout, než 
bychom je všechny vyjmenovali a stejně bychom
na někoho zapomněli. Právě díky dobrovolnicím, 
které doma šily roušky, mohlo město v dubnu roz-
vézt po městě pro každého seniora ve věku nad 

65 let alespoň jeden kus této nezbytné ochrany 
obličeje. Senioři k roušce zdarma obdrželi ještě 
návod na ochranu a použití. 

Dobrovolné švadleny po celý duben nosily 
roušky do infocentra, některé i zcela anonym-
ně (vhodily balíček do schránky, položily za dve-
ře…). Takto přijatých roušek byly stovky. Nešlo ale 
jen o doménu starších žen, které si zamlada šily 
něco na sebe a šicí stroj tedy pro ně nebyl špa-
nělskou vesnicí. Do šití se zapojila například i je-
denáctiletá Lenička Skye Lewis, která sama uši-
la několik desítek roušek pro své blízké a několik 
jich předala i na infocentrum k dalšímu šíření po-
třebným. Švadlenek v seniorském věku však bylo 
rozhodně více. Cítíme hlubokou úctu k těm z vás, 
které se vydaly ke schránce infocentra a vhodi-
ly tam svůj příspěvek koronavirové krizi, přesto-

že už například hůř chodí. Máte náš hluboký re-
spekt.

Každý den od 8 do 16 hodin si veřejnost může
přijít zdarma vyzvednout roušku pro sebe i blíz-
ké do chodbičky infocentra – zkušenost ukazu-
je, že každý potřebuje k běžnému životu i několik
kusů roušek na den a zatím to vypadá, že povin-
nost nosit roušku se nás bude týkat ještě i v dal-
ších měsících, proto se nemusíte ostýchat. Snad
protože je infocentrum hlavním bodem distribu-
ce roušek, „vykvetly“ na stromě před vchodem
do infa přes noc na 15. dubna pytlíky s dětskými 
rouškami. Dárcům a autorům tohoto nápadu sr-
dečně děkujeme! Během dopoledne byly roušky
rozebrány opravdu rychle. A protože se umístě-
ní ve středu města osvědčilo, navázali na to naši 
dobrovolní hasiči, kteří z „rouškovníku“ udělali
21. dubna „anti-covidník“ a zavěsili na něj malé
lahvičky s dezinfekcí zdarma. Tleskáme! (red)

Nedostatek ochranných pomůcek přiměl 
i nás – neformální skupinu místních 3D tiskařů 
– k rychlé akci. Nejdříve jsme vytiskli zakladače 
pro usnadnění šití roušek a hned poté pokračo-
vali výrobou náhlavních ochranných štítů.

Během několika málo dnů jsme vyrobili zakla-

3D tisk ochranných pomůcek proti covid-19
dače pro 110 švadlenek a více než 90 ochran-
ných štítů, které zdarma dostali místní lékaři, ne-
mocnice ve Slavičíně, lékaři v Brumově, Valaš-
ských Kloboukách a Horní Lidči. 189 kusů štítů 
jsme vytiskli pro komunitu dobrovolníků „Zlínsko 
tiskne štíty”, která k dnešnímu dni zdarma doda-
la zdravotníkům našeho kraje již 2 100 štítů skr-
ze Skautské krizové centrum Zlín. Prostřednic-
tvím Nadace Jana Pivečky jsme rozeslali 88 štítů 
lékařům a zdravotníkům ve Slavičíně, Zlíně, Vse-
tíně a Karviné, do Charity Slavičín a Domova pro 
seniory v Loučce.

Toto všechno bychom nezvládli bez veliké po-
moci dalších lidí a organizací, kterým tímto člán-
kem chceme poděkovat. Děkujeme:
 Skautskému krizovému centru ve Zlíně, ko-
munitě „Zlínsko tiskne štíty” a jejich sponzorům 
za obrovskou pomoc našemu kraji a také za po-
skytnutí materiálu,
 vedení města Slavičín za motivaci, pomoc 
s kompletací a fi nanční podporu tisku štítů pro 
zdravotníky a Charitu Slavičín,
 Nadaci Jana Pivečky, Gymnáziu Jana Pivečky 
a Střední odborné škole Slavičín, spolku UnArt, z. 
s., za zapůjčení 3D tiskáren a poskytnutí náplní,
 Papírnictví u Vaclů (Profi paper kancelářské 
potřeby Slavičín) za pomoc s kompletací, bale-
ním a distribucí štítů zdarma pro lékaře a za ná-
kup komerčně vyráběných štítů pro volný prodej 
veřejnosti

 a mnoha hodným lidem, kteří si nepřáli být
jmenováni, za fi nanční dary pro úhradu nákladů
na materiál.

Vaši 3D tiskaři: Radim Křek, Patrik Štefaník, 
Radomír Zlámal, Tomáš Dulík, Tomáš Svoboda,
Michaela Koníčková, Mirka Vaclová



4

V dubnu probíhala dezinfekce vrácených knih, 
do fondu se pořizovaly a evidovaly aktuální tituly, 
vyřazovaly se opotřebované knihy a také jsme se 
pustili do revize celého fondu v počtu cca 44 tisíc 
svazků. Ještě nás čeká svést „bitvu“ o dostateč-

Perné dny má za sebou ředitelka Charity Sla-
vičín Milena Tománková. Právě Charita totiž vý-
borně zafungovala coby praktická spojka mezi 
městem a lidmi, kteří potřebovali pomoci v obdo-
bí nouzového stavu nařízeného vládou. Začátky 
ale nebyly jednoduché.

 Jak se rodily první kroky pomoci (nákupy pro 
seniory) při koronavirové krizi? 

Doporučení vlády pro seniory v době nouzo-
vého stavu je, že by měli vycházet co nejméně,
maximálně na nejnutnější nákupy nebo k lékaři. 
O zajištění nákupů, vyzvednutí léků v lékárně, by 
měli požádat někoho z okolí. Proto jsme se spo-
lu s městem Slavičín dohodli na spolupráci při 
této pomoci. 

Nakupujeme průběžně i pro
jednoho zájemce. Požadavek
na nákup je možno zaslat elek-
tronicky na email, případně na-
psat do SMS, eventuálně je se-
znam předán při osobním setká-
ní. Nejčastěji zajišťujeme léky.
Pro seniory, kteří nemají s námi
sepsanou smlouvu a službu za-
jišťují dobrovolníci, je pomoc po-
skytována zdarma.

Koronavirus se přenáší ka-
pénkovou infekcí při blízkém
kontaktu s nakaženým člově-
kem. Jak jste chránili své pra-
covníky?

Charitní pracovníci jsou vy-
baveni ochrannými prostřed-
ky: rukavicemi, rouškami, respi-
rátory, dezinfekcí na ruce, mají 
k dispozici jednorázové haleny
a nově jsme obdrželi brýle a ští-
ty. V rámci preventivních opatře-
ní fungují ve službách sestave-
né týmy, které se vzájemně ne-
potkávají nebo potkávají jen mi-
nimálně. Všichni pracovníci dů-
sledně dodržují opatření proti

případnému přenosu nákazy. Používají důsledně
ochranné prostředky. 

Dá se na takové pracovní podmínky vůbec
zvyknout?

Stres prožíváme stále, protože nejde jen o nás,
ale i o naše blízké a o naše klienty. Je to boj s ne-
viditelným nepřítelem. 

Co říkáte na reakce klientů?  
Stálí klienti i zájemci o nákupy jsou za služby

vděční, za což jsme rádi. Nestalo se, že by nás ze
strachu z nákazy odmítali nebo nepustili dovnitř.

Velmi rychle jste se zapojili do šití roušek.
Kdo s tím přišel?

Do šití roušek se kolegyně zapojily z vlastní ini-
ciativy. Musím říct, že mě to moc potěšilo a vlast-

ně to i trochu vyplynulo ze situace, protože 18. 3.
na základě Usnesení vlády ČR došlo k uzavření 
ambulantních služeb Denního centra Maják Sla-
vičín a Sociálně terapeutické dílny ve Štítné nad
Vláří. Z toho důvodu se pracovnice těchto slu-
žeb zapojily do akce „Šije celé Česko“ a vyrábě-
ly roušky pro klienty, zaměstnance i širokou ve-
řejnost.

Dalším chvályhodným počinem byla distribu-
ce dezinfekce seniorům – jak na to reagovali, 
byli rádi?

O dezinfekci na ruce byl a je veliký zájem.
K dnešnímu dni (13. 4., pozn. red.) jsme rozda-
li a rozvezli 40 litrů dezinfekce na ruce. Nápad
byl pana starosty, který od sponzora sehnal lah-
vičky s pumpičkou a prvních 24 litrů dezinfek-
ce. Dalších 32 litrů dezinfekce nakoupila Chari-
ta Slavičín.

Nejste už unavení tou prací navíc, jako jsou
rozvozy nákupů a dezinfekce?

Je to samozřejmě náročné a všichni chceme, 
aby toto období skončilo, ale hodně nám pomá-
há, že nákupy navíc a rozvoz dezinfekce zajišťu-
jí dobrovolníci a kolegyně z dočasně uzavřených 
služeb.

Zažili jste při koronaviru i něco pěkného?
Velmi nás potěšila vlna solidarity a pomo-

ci. Například fi rma Ekofi ltr nám jako první darova-
la nanoroušky, fi rma Melado nás potěšila medov-
níky. Město Slavičín, Nadace Jana Pivečky a Pru-
sa research nám darovali štíty, od Zlínsko roušky
jsme obdrželi 200 roušek s nano výplní. Radost
jsme měli i z naší akce, kdy jsme napekli našim 
stálým klientům jidáše. Také nás potěšil zájem
lidí, kteří nám nezištně pomáhají s nákupy pro
seniory. Všem, kteří se do pomoci zapojují, a dár-
cům moc děkuji.

Jak se těšíte na „normální život“? 
Nevím, kdy se život vrátí do doby před pande-

mií. Myslím, že se musíme naučit žít přítomnos-
tí a nezapomenout se stále na něco těšit. Víra 
v Boha mi dává naději, že pandemie bude zasta-
vena a za to se denně modlím. (šim)

Knihovna reviduje celý knihovnický fond

Ředitelka Charity Slavičín: S nákupy pro seniory pomáhají dobrovolníci 

Velké díky patří společnosti DATART, která 
do naší městské nemocnice darovala v rámci 
akce „Spolu můžeme víc“ pračku i se sušičkou
na praní roušek. 15. dubna obě zařízení značky 
AEG v hodnotě cca 40 tisíc korun dovezlo náklad-
ní auto až k nemocnici a předalo je vedení. (fb)

Datart věnoval
nemocnici pračku 
a sušičku na roušky

ný přísun dezinfekčních a ochranných prostředků
a snad vás v květnu budeme moci přivítat s čis-
tou, útulnou, protříděnou knihovnou a hlavně
s úsměvem, který si budete muset domyslet přes
naše obličejové roušky.  (gk)

ChaChaChaCCharittní ní pepečpečečečečeeečeníeníeníeníníí jijiji ji ji jijj dášdášášášdádášdášdádááášů.ůůů.ů.ů.ů.ůů.
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„U popelnic je zase nepořádek!“ „Občané zase 
ponechávají velké předměty volně ležet, místo 
toho, aby je odevzdali na sběrný dvůr!“ „Zase ně-
kdo nezmačkal kartonové krabice a zaplnil zby-
tečně místo v nádobě na papír!“ „Občané neuklí-
zejí exkrementy po svých čtyřnohých miláčcích!“

Když se vzpomene téma odpadů, málokdy 
je to okolnost vyvolávající spokojený úsměv 
na rtech. Tato výjimečná situace nastala právě 
teď, když píšu tyto řádky. 

Slavičané totiž spolu s občany Hrádku, Div-
nic a Nevšové pomohli významně snížit celkové 
množství domovního odpadu. Také jsme společ-
ně lépe třídili. 

V řeči čísel jsme v roce 2019 vyprodukova-
li o 88 tun méně odpadu oproti roku 2018, což 
považuji za velmi slušný výsledek. Občané měs-
ta v roce 2019 také lépe třídili. Z 284 tun v roce 
2018 se totiž podařilo vytřídit o celých 15 % více 
odpadu. V roce následujícím se tak už do nádob 
na tříděný odpad dostalo celkem 324 tun. 

Lepší výsledky jsme dosáhli například díky zvý-
šení četností vývozu kontejnerů na textil. Rozšířili 
jsme také počet nádob na třídění kovů. A značný 
pokrok je vidět také u plastů, papíru a zejména 
skla. Je zde dobře vidět, že se daří zvyšovat pově-
domí a zodpovědnost. Jsem rád, a z uvedených 

čísel to tuším, že roste mezi občany přesvědče-
ní o tom, že nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne. A že pokud už vznikne, je potřeba ho
maximálně vytřídit.

I když patří Slavičín mezi premianty v nízké
produkci odpadů, stále to nestačí na parame-
try nového odpadového zákona, o kterém se
nyní intenzivně diskutuje. Výše fi nančních odvo-
dů z tuny směsného (tedy nevytříděného) komu-
nálního odpadu se s nástupem nového zákona
bude zvyšovat, což mohou pocítit naše peněžen-
ky. Uvažuje se o velmi přísně nastavených poža-
davcích na třídění. Ta města, která budou třídit
výhledově až 40 % svého odpadu z domácnos-
tí, budou mít šanci na slevy za skládkování. Třídit
tedy neznamená jen šetrnost vůči životnímu pro-
středí, ale také vůči naší peněžence.

Co říci závěrem? Nejsem typ člověka, který by
často chválil… Zde to však jinak opravdu nejde –
uděluji proto symbolickou pochvalu všem, kteří 
se snaží odpady neprodukovat, a také těm, kteří 
se chovají tak šetrně, že své odpady poctivě třídí.
Nesmím také zapomenout na ty, kteří neváhají,
a vynaloží kousek námahy pro to, aby uklidili ne-
pořádek, který po sobě zanechávají ti spoluobča-
né, které tímto textem nechválím…

Tomáš Chmela

Slavičanům se daří třídit, na požadavky
nové legislativy to ale zatím nestačí

Ačkoli současná situace není nakloněna pořá-
dání žádných akcí, pořadatelé nesedí s rukama
v klíně. Stále se plánují akce v dlouhodobějším
výhledu (léto, podzim, zima). I rušení akcí vyža-
duje komunikaci s účinkujícími, hledání náhrad-
ních termínů apod. 

Zastavení provozu kulturního domu Sokolovna
nám poskytlo tolik potřebný čas k údržbovým čin-
nostem, jež jsou během roku odsouvány – jedná 
se o opravy mobiliáře, výmalbu, úpravu parketu
atp. Drobné úpravy proběhly i na infocentru, kam
měla veřejnost také zakázaný přístup. 

Turistický ruch utichl, nicméně dá se předpo-
kládat, že v letních měsících opět ožije alespoň
v rámci České republiky. Městské infocentrum
Slavičín úzce spolupracuje s Centrálou cestovní-
ho ruchu Východní Moravy, která zaštiťuje projek-
ty pro rozvoj turistického ruchu v našem regionu.

V současném klidném období se pracovni-
ce infocentra podílí na vzniku nových propagač-
ních materiálů o městě a poskytují informač-
ní servis občanům prostřednictvím telefonu
a e-mailu. Techničtí pracovníci infocentra, kteří 
se za normální situace starají o technické zajiš-
tění akcí (stavbu stanů, sezení, příprava sálu So-
kolovny ad.), se nyní zapojili do úklidu vybraných
veřejných prostranství ve Slavičíně, uklízí Piveč-
kův lesopark, v minulých dnech likvidovali nále-
tové dřeviny u vstupní brány do lesoparku. Poté
je čeká úprava části Zámeckého parku u Panské 
louky.

Městské infocentrum se před několika týdny 
stalo koordinačním místem pro šití a distribuci
roušek v první řadě pro zdravotníky a prodavačky
a posléze i pro občany města. Poté, co techničtí 
pracovníci infocentra roznesli roušky starším ob-
čanům do míst bydliště, jsou zbylé roušky k dis-
pozici u dveří infocentra všem, kteří je potřebují.

Marie Studeníková, vedoucí infocentra

Městské infocentrum Slavičín 
Vás zve na výstavu

Harmonie je Mandala 
kreslená na dřevo.

Výstavu můžete zhlédnout v květnu a červnu 
v době od 9 do 16 hodin v galerii infocentra – 

Mladotické nábřeží 849. Vstup je volný.

Městské infocentrum nezahálí
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Už je to druhý měsíc, co nám koronavirus za-
vřel školy. Je to pro nás všechny naprosto nová
situace a všichni se učíme, hledáme možnosti 
náhrady výuky. Hned od prvních dnů bylo jasné, 
že zavřené školy neznamena-
jí prázdniny. Rodiče na to přišli
v okamžiku, kdy se jejich e-maily 
začaly plnit výukou na dálku (za-
dávání úloh, procvičování, opa-
kování...). Rád bych ale zdůraz-
nil, že nemáme zájem děti za-
hltit úkoly, jenomže nemůžeme
čekat, až se vrátíme do školy.

Prvních 14 dní jsme hledali
způsob, jak se s touto složitou
situací vyrovnat. Ukázalo se, že
e-mail bude přijatelný pro uči-
tele i rodiče. Možná, že by ně-
kteří rodiče uvítali i výuku on-li-
ne, ale tam jsme byli limitová-
ni tím, že neznáme možnosti
ze strany rodičů (připojení, mís-
to u počítače, soukromí...). Rodi-
če na e-mailovou komunikaci re-
agují dobře, za což jsem vděčný.
Spolupráce s nimi je v tomto období velmi důle-
žitá. Uvědomujeme si, že nastalá situace je pro 
ně velmi náročná. Kromě zajištění plynulého cho-
du domácnosti musí zvládnout zcela novou roli
– roli učitele. A tak mi dovolte, abych všem rodi-
čům na tomto místě poděkoval.

Každý z pedagogů si zvolil způsob distanční 
výuky, který mu nejvíce vyhovuje s ohledem 

Koronavirus: těžká zkouška, ve které mí kolegové obstáli. Děkuji jim i rodičům
na věk dětí a znalosti jejich domácího zázemí 
(připojení k internetu, počítač ap.). Převládá ko-
munikace přes e-mail a prostřednictvím portálu
třídní stránky, které mají zřízeny jednotlivé třídy.

Zde je možnost zadávat úkoly, vkládat vlastní vý-
ukové materiály, videa a podobně. Rodiče vypra-
cované úkoly předávají zejména vyfotografová-
ním a přiložením k e-mailu.

Musím uznat, že zpočátku jsme my pedago-
gové poněkud „přehnali“ množství zadávaných
úkolů. Postupně se však objem zadávaných úko-
lů dostal do přijatelné podoby a věřím, že ve vět-

šině případů nedochází k přetěžování žáků. Bě-
hem tohoto období je hodnocení žáků a plnění 
úkolů „domácího vzdělávání“ zohledněno tak,
že téměř odpadá známkování, a když, tak je mo-

tivační. Převládá slovní hodnocení, 
smajlíci či jiný způsob domluvený jed-
notlivými třídními učiteli. Jak budou
žáci hodnoceni za 2. pololetí školního 
roku, bude sděleno metodickým po-
kynem MŠMT, který v současné době
ještě není vydán.

Koronavirus ale přinesl i pozitivní 
věci. Ukázalo se to, o čem jsem byl
vždy přesvědčen. Že když jde do „tu-
hého“ a o něco zásadního, dokážeme
jako kolektiv táhnout za jeden pro-
vaz. Potěšilo mě, že i když ne všichni
jsou příznivci IT technologií, dokáza-
li, že školení na toto téma nebylo ztrá-
tou času. Školní pracovníci v této těž-
ké době neselhali. Díky profesionalitě
mých kolegů vzdělávání běží dál. Sice
jinak než byli všichni zvyklí, ale běží.
Možná, že příští škola díky tomuto po-
znání už bude odlišná, že vzdělávání 

čeká změna, kterou si vynutily okolnosti, a mož-
ná se k ní postupně schylovalo. Možná vzroste
význam digitálních technologií, těžko říct. Každo-
pádně se domnívám, že role učitele bude i na-
dále významná. Věřím také, že pro řadu rodičů
po těchto zkušenostech s výukou vlastních dětí 
vzroste pozitivní hodnocení a úcta k práci učitelů.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel ZŠ Malé Pole

Naplňování motta školy je v tomto období ná-
ročnější než kdykoliv v minulosti. Ve chvíli, kdy 
vzniká tento text, což je krátce po Velikonocích, 
nebylo jasné, kdy bude zahájena běžná školní 
výuka. Určitě to ale bude v době, kdy nebude hro-
zit dětem žádné nebezpečí. Jsme společně s ro-
diči v situaci, na kterou jsme nebyli připraveni. 
Všichni se učíme a osvojujeme si metody tzv. di-
stančního vzdělávání. 

S úctou a respektem děkuji rodičům za pomoc 
při domácí výuce jejich dětí. Uvědomujeme si, že
k mnoha dalším pracovním povinnostem jim při-
byly také ty školní, kdy pomáhají, dohlíží na do-
mácí přípravu a spolupracují s námi učiteli. Je-
dině ve vzájemné toleranci to zvládneme. Také 
my se učíme novému, společně hledáme nej-
lepší způsoby, jak žákům učení doma zpříjemnit 
a usnadnit. K jejich vzdělávání využíváme mnoho 
moderních portálů a zdrojů. 

Po měsíci výuky chci rovněž veřejně poděko-
vat svým kolegům za snahu o hledání efektiv-
ních způsobů distanční výuky a využívání do-
posud neznámých metod zapojení dětí i rodičů 
do online výuky. Mnohé z nových cest odzkouše-
ných v této době se určitě stanou součástí naší 
práce i v klidných časech. Po technické stránce 
jsme dobře vybaveni a připravovali jsme postup-
ný přechod k digitalizaci agendy školy i komuni-
kaci s rodiči. Jsme si vědomi toho, že situace v ro-
dinách je velmi rozdílná a musíme ji respektovat. 
Nikým neplánovaná a nechtěná situace uzavře-
ní školy pro běžnou výuku skokově zvýšila náro-

Základní škola Vlára – škola pro všechny
ky na schopnosti učitelů a žáků využívat digitální 
technologie k podpoře učení. Už nyní víme, že zís-
kané zkušenosti využijeme při 
úpravě vzdělávacího programu 
od nejmladšího školního věku.

I v období domácí výuky je
důležité zachovat dětem pravi-
delný řád. Vždy by měl obsaho-
vat i pohyb na čerstvém vzdu-
chu, vymezený čas na sou-
středěnou práci, zapojení se
do péče o domácnost i prostor 
pro volnou hru. Důležité je re-
gulovat čas, který děti stráví 
u televize, telefonů a počítačů 
nad rámec výuky nebo u sle-
dování výukových pořadů. Je to 
rovněž příležitost pro větší sa-
mostatnost a zodpovědnost.
Po návratu do školy, ať to bude 
kdykoliv, nebude žádné překot-
né dohánění učiva ani honba 
za známkami. Ty jsou v dané
situaci nepodstatné. Do popře-
dí vystupují vzájemná pomoc,
ohleduplnost, trpělivost a spo-
lupráce. A právě tyto hodno-
ty pomáhají učitelům a rodi-
čům našich žáků vytvořit nej-
větší pedagogický sbor. Děku-
ji za to. Přeji vám všem i vašim 
blízkým klidné májové dny pro-

žité ve zdraví. 
„Špatné dny jsou tu od toho, aby daly příleži-

tost jiným dnům stát se lepšími.“
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy
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Úspěch v Ekonomické olympiádě
Ondřej Tvarůžek ze septimy se umístil

na 3. místě krajského kola ekonomické olympiá-
dy a postupuje do celostátního kola, kam se
dostalo 50 nejlepších účastníků z celé ČR. Ce-
lostátní kolo by se mělo uskutečnit 16. června
2020 v České národní bance za přítomnosti  gu-
vernéra a členů bankovní rady. Gratulujeme k po-
stupu a děkujeme za reprezentaci školy.

Pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT
V rámci účelové podpory v oblasti rozvoje škol

a školských zařízení z důvodů zajištění kvalitní-
ho technického zázemí pro výuku v oblasti škol-
ství škola obdržela od zřizovatele 470 000 Kč
na pořízení HW vybavení pro výuku (primárně po-
řízení PC), které budou využity zejména pro výuku
obor Informační technologie a výuku cizích jazyků.
V současné době připravujeme veřejnou zakázku.

Informace uchazečům
o studium na škole

Dle zatím dostupných informací MŠMT:
1. Přijímací zkoušky na SŠ se budou ko-

nat v červnu.
2. Žáci budou psát test z matematiky 

a českého jazyka s tím rozdílem, že každý 
uchazeč může tyto testy konat pouze jednou 
ve škole uvedené na přihlášce v prvním po-
řadí.

3. Zůstává zachován náhradní termín pro 
uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných 
důvodů zúčastnit prvního termínu.

4. Škola uvedená na přihlášce v druhém 
pořadí obdrží prostřednictvím Centra pro zjiš-í
ťování výsledků vzdělávání výsledky uchaze-í
če z jednotné přijímací zkoušky.

5. O termínu konání přijímacích zkoušek 
budou uchazeči včas informováni obdržením 
pozvánky k přijímací zkoušce s příslušnými 
instrukcemi.

K přípravě na zkoušky lze využít odkaz, 
kde je možné najít veškerá testová zadání 
https://prijimacky.cermat.cz/ i výsledky s ře-
šením.

Před červnovým konáním přijímacích zkou-
šek škola uskuteční testy nanečisto, které 
si uchazeči mohou vyzkoušet. Veškeré infor-
mace budou postupně vkládány na web ško-
ly www.gjpsosslavicin.cz v sekci pro uchaze-
če (gymnaziální obory) nebo v sekci chci zde 
studovat (obory SOŠ), kde jsou také kritéria 
k přijímacímu řízení do jednotlivých oborů í
vzdělávání na naši školu.

Podpora prevence rizikových typů chování 
v roce 2020

Škola získala účelový příspěvek na provoz
z Fondu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč s ur-
čením na podporu prevence rizikových typů cho-
vání. Příspěvek je poskytován na základě pro-
gramu RP19-20 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE 
RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ, schváleného Ra-
dou Zlínského kraje dne 09. 12. 2019 usnese-
ním č. 0966/R29/19.

Také pomáháme...
V době šíření koronavirové nákazy škola za-

půjčila dvě 3D tiskárny k výrobě ochranných ští-
tů pro zdravotníky ze Slavičína i Valašských Klo-
bouk, kteří vystavují své zdraví v tzv. první linii 
a jejichž práce si moc vážíme. Jsme rádi, že mů-
žeme pomoci alespoň touto formou.

Jako všechna školská zařízení i my máme 
uzavřenou budovu našeho dětského domečku 
a zrušeny do odvolání všechny aktivity. Zname-
ná to pro nás mimo jiné zrušení výukových pro-
gramů, které patřily dětem ze slavičínských MŠ, 
kde si pro své blízké vždy vyrobily hezké kera-
mické dárečky, větších akcí Orient show, Slavi-
čínský šikula, vernisáž dětských výrobků spo-
jenou s výstavou v měsíci květnu v Městské 
knihovně Slavičín a koneckonců i tak očekávaný 
našimi nejmenšími – Den dětí s domečkem, kte-
rý bychom ale pro děti chtěli uskutečnit do kon-
ce kalendářního roku, pokud nám to situace do-
volí, jelikož si myslíme, že děti můžeme oslavo-
vat stále. Proto jsme se i my zapojili v našem 
městě s pomocí mateřským školkám a střídá-
me se s hlídáním dětí pro rodiče, kteří to v ny-
nější situaci mají složité a jsme jim všichni hod-
ně vděčni – zdravotníci, hasiči, pečovatelky, vo-
jáci, policie. 

Přes všechny komplikace pokračujeme v pří-
pravách táborů, na které stále přijímáme při-
hlášky. Pořád je z čeho vybírat, ale doporuču-
jeme si pospíšit. Zatím pevně věříme, že se ne-
snadná situace stabilizuje a nebudeme muset 
rušit některé z plánovaných táborů.

Dostáváme také spoustu dotazů, zda tábor 
platit, anebo posečkat. Pokud jste tábor již uhra-
dili a on by se v plánovaném termínu neusku-

tečnil, nemusíte se bát, platba Vám bude vráce-
na v plné výši, pokud jste platbu ještě neuhradi-
li, prosíme, vydržte a my se Vám na konci květ-
na ozveme.

Jen připomínám, že přesné informace k na-
bídce najdete na našich nových webových strán-
kách http://domecek.itspecialist.cz/websites/
ddmslavicin/a Facebooku.

Novinkou je i nově zavedený program Dome-
ček, který nám umožňuje propojení s webovými
stránkami, a vy máte možnost své děti přihlásit
na naše prázdninové aktivity online. Postup při-
hlášení i s návodem naleznete v příloze na we-
bových stránkách. Pro informace prosím využij-
te telefon: 604 155 312 a e-mail: info@ddmsla-
vicin.cz.

A co, že vlastně nyní děláme v domečku, když
tam nejsou děti?

Stále máme ještě spoustu práce na projek-
tech, administrativě a zakládáme kartotéky.
Pracujeme na úpravách a zvelebování kluboven
– pořízení nového nábytku do kuchyňky, polico-
vých regálů do skladu a vitrín do vstupní chodby.
Máme domluvené i práce od fi rmy UnArtel, s. r.
o., Slavičín a malířské práce.

Ale myslíme i na děti, naši fotbalisté mají nové
branky, tablety pro výuku, a pokud sledujete fa-
cebookové stránky DDM určitě vám neuniklo,
že postupně vkládáme tvoření, vaření, pokusy

a naše lektorka jógy Denisa s dětmi cvičí online
a je fakt úžasná.

Náš Dům dětí se také přidal k portálu https://
mitkamjit.cz. Je to portál pro sdílení aktivit, ná-
padů, návodů, cvičebních lekcí a především dob-
ré mysli od Středisek volného času a domů dětí 
a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou
tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy
na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme
za podporu, společně to zvládneme!

Buďte na sebe i své okolí opatrní a těšíme se
na brzká setkání!

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM

Zprávičky z domečku pro děti

Zápis do mateřských škol 
na školní rok 2020/2021

V souladu s mimořádnými opatřeními vlá-
dy k ochraně obyvatelstva v souvislosti s one-
mocněním COVID-19 bude zápis pro školní 
rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí 
a zákonných zástupců.

Zápis do všech mateřských škol ve Slavičí-
ně proběhne 2. – 16. 5. 2020.

Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do MŠ si 
stáhnete na webových stránkách školek, 
kde naleznete také bližší informace o prů-
běhu zápisu. K žádosti je nutno doložit kopii 
očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlá-
šení o očkování dítěte.

Ředitelky MŠ ve Slavičíně

PorPorPoradaadaadaa  vyvy vyyučuučuuučujícjícíchích v dobdo ě nouzového stavuu.u.uu
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 29. května 2020 si připomeneme ne-
dožité narozeniny paní Jarmily TRLLOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje syn Dušan 

s rodinou a syn Borek.

Dne 19. května 2020 si připomeneme
1. výročí úmrtí pana Jaromíra FOJTŮ.

Vzpomíná manželka, celá rodina, kamarádi,
spolupracovníci, kamarádi ze stolního 

tenisu a modeláři.

Dne 28. května 2020 si připomeneme
nedožité 80. narozeniny pana Josefa ČÍŽE.

S láskou vzpomíná manželka
Marta a děti s rodinami.

Dne 1. května 2020 uplyne 20 let od úmr-
tí pana Bohumila ANDERSE z Rudimova.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie 
a syn Bohumil s rodinou. Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Dne 27. května 2020 vzpomeneme 
5. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
maminka, paní Jiřina OCELÍKOVÁ. S úctou

a láskou vzpomínají dcery Jiřina, Marie,
Marta a Jana s rodinami.

Dne 16. května 2020 vzpomeneme
smutné 25. výročí úmrtí našeho manžela,

tatínka, dědečka a strýce, pana
Ladislava KESZELIHO z Hrádku. S úctou

a láskou vzpomínají manželka
Radvanka, děti Renata s rodinou, Ladislav,

Radka, vnoučata David, Aneta a Denisa.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

NAROZENÍ – BŘEZEN
Jiří Bombera a Markéta Kofroňová –
dcera Anna
Tomáš a Helena Chromekovi – dcera Beáta
Jaromír Pechanec a Šárka Viktorinová –
syn Petr
Roman a Ilona Zbořilovi – syn Daniel

ÚMRTÍ
1. 3. 2020 Josef Konečný, 90 let,

  Šanov
5. 3. 2020  Eva Lukáčová, 46 let, 

  Šanov
5. 3. 2020  M.M. Františka Panroková, 

  55 let, České Budějovice
6. 3. 2020  Olga Valentová, 92 let, 

  Divnice
8. 3. 2020  Františka Červená, 81 let,

  Hrádek
8. 3. 2020  Marie Plášková, 79 let, 

  Rudimov
10. 3. 2020  Libor Starý, 62 let, Bzová
17. 3. 2020  Július Zupko, 76 let, 

  Slavičín
20. 3. 2020  Josef Hrabina, 92 let, 

  Rýmařov
28. 3. 2020  Petr Kubas, 56 let, Hrádek
31. 3. 2020  Karel Ptáček, 73 let, Lipina

Společenská kronika

Spolu s dvěma desítkami obcí našeho regionu 
se město Slavičín připojilo k projektu Srdce v roz-
hlasech. V neděli 19. dubna ve 13 hodin zně-
lo z městského rozhlasu nezvyklé hlášení, které 
tvořil tlukot lidských srdcí. Projekt Srdce v rozhla-
sech připomněl místa poznamenaná útoky na-
cistických jednotek – Juříčkův mlýn, Ploštinu, Pr-
lov a Vařákovy paseky. Při projektu byl nasnímán
tep konkrétních pamětníků událostí. Výsledkem 
projektu není jen tříminutová stopáž tlukotu srd-
cí, ale především vzniklá dokumentace nesoucí 
myšlenku sdílení a upozorňování na historické 
události na Valašsku.  (jip)

Srdce v rozhlasech

Poděkování
Děkujeme paní Blance Zichové za nezištnou
pomoc v této nelehké situaci.
Rodina Koutných a Černekova

Osadní výbor Nevšová děkuje panu Z. Změlíkovi 
za jeho práci pro obec Nevšová.

Charita Slavičín děkuje členkám Českého sva-
zu žen ze Slavičína, dobrovolníkům a dárcům 
za fi nanční podporu ve výši 3000 Kč, poskytnu-
tou z výtěžku slavičínských fašanků roku 2020.

Dopady pandemie a současných omezení 
na každodenní život lidí mohou být různé. Může
se jednat o problémy v pracovní nebo fi nanční 
oblasti, neschopnost splácet závazky, vyřizová-
ní nových i starých sociálních dávek a příspěv-
ků, komunikaci s úřady, soudy apod. Soužití ro-
din a vztahy mohou být současnou situací rovněž
narušeny. Omezení a změny mohou dopadat jak
na jednotlivce, tak na páry, děti nebo rodiny jako
celek. Mohou se objevovat pocity strachu, úzkos-
ti, přetížení, konfl ikty i násilí. A i v těchto přípa-
dech můžete s námi o vaší situaci mluvit.

Poradenské centrum Zebra je tu pro vás i bě-
hem současné náročné situace. Pokud již nyní 
řešíte nějaké obtíže, můžete kontaktovat pracov-
níky Poradenského centra Zebra a svou situaci
s nimi zkonzultovat. Informace se velmi rychle
mění a my je pro vás sledujeme.

Aktuálně jsou Vám k dispozici dva terapeuti,
sociální pracovník a právník.

Vzhledem k přísným hygienickým opatřením
pracujeme v současné době tak, abychom maxi-
málně omezili osobní kontakt pracovníků s klien-
ty i pracovníků navzájem.

Co vám nyní můžeme nabídnout?
Poradenské centrum pracuje standardně,

omezeny jsou pouze služby mediátora a psycho-
logické poradenství. Současné i budoucí klienty 
vyzýváme k tomu, aby nás nyní kontaktovali ze-
jména v neodkladných záležitostech a v krizo-
vých situacích spojených s dopady aktuální si-
tuace. Jsme schopni s vámi komunikovat emai-
lem, telefonicky, přes Facebook či Skype, takže
svou situaci u nás můžete plnohodnotně konzul-situaci u nás můžete plnohodnotně konz
tovatt.

Všechny konzultace poskytujeme bezplatně.šechny kokokokokokoooonznnnnn ultaceeeeee p p p pp p pposooooooooo kykyyykykykykykyyyyyyyyyyyyyyyytuttututtututuutttttt jeme bezplatn
Naši pracovníci musí dodržovat zákonnou mlčen-pracovnnnnnícícícícícííícícííciiiii i mmmumumumusísísísísísís dd ddddodddddddržržržržržržržovovovovovovvvovovvvvvovovvvvvvvvaaaaatatatataataataaaaataaaa z z z z zzzz z zzzákáááááááá onnou mlče
livost, a pokud máte obavy o své soukromí, mů-t, a pokud mmmmámmm te obavyy ooooooo s s s ss ssvévévévévévévé s s s s ss sssssssssssssououoouououououououuouououououououououuououououkrkkkkkkkkk omí, m
žete s námi konzultovat i v anonymním režimu.s námi konzzzzzzzzzultovat i  vvvvvvvvvvvvv v annnnnnnaaaa onymymymymyymymymymymymníníníníníníínínínn mm režimu

Kontakt s poradnou prosím volte těmito for-ontakt s poraraaraaraaraadnou pppppppprosssssísssssssssssss m vovovoovovooltltltltltltteee eeeee těmito f
mammi:
 Nejlépe prostřednictvím emailu poradnazeb-ejlépe prrosososososoosoostřtřtřtřtřtřtřednictvíímm mmm mmm mmm mmmmmmmm m mmmmmmmm mm ememememememememememmememmmeemememmeeemmememmemme aaiaaaa luuuuuuu p pp p p pp pppppporadnaze
ra@gmail.com – do emailu stručně popište situ-gmail.comomomommmommo  – – –– – – – do emaiaiaiaiaiaiailulululullu s s s s ssstttttrtttrtrttttrtrtttrtručučučučučuččněněněněněěněně p  opište si
aci, kterou řešíte a uveďte svůj telefonický kon-kterou u  řeřeřeřeřeřeřešíšíššššíš te a uveeeeeeeďtďtďtďtďtďtďte e e e sssssvss ůjjjjjjj ttttttelelelelelelelefefeefefeefeeefononoononnnoonnonický ko
takt. Pracovníci se s vaším problémem seznámí Pracovovovovovovooovo nínínínínínínícicccc  se s vaaaaaašíšíšíšíšíšíším m mm m m m prprprprprprp oboboboboboboblélélélélélélémemememememeemeeeeeeemmmm mmmm sezná
a buddou vávávvávávávávávv sss s sssss ss sss ssss náslslslledededededededněněněněněn ss ss sssaamaaaaa i iiiii kokokokokkokontntntntntntntakakakakakakaktototototototoooovvavavavavavavavv t.tttttttttt
 Telefonicky na čísle +420 608 899 408. Po-elefonininininininin cky na čísle +4222222222222220000000 000000000000000 606060606060088888 88 89898989898889898898 9 9 9 999 999 408. P
kud nemáte k dispozici email, můžete nám sa-nemáááááááááááátetttt  k dddddddddddddddddddispozici emailllllllllll, , můůůůůžežežežežežežeežežeetetetetttettetttt  nám s
mozřejmě i zavolat. Na telefonu jsme však ome-řejmě iiiiiiii z   avolat. Naaaa tttttttttttttttttttttttelefonu jsssssssssmemememmmmmmmmmm  však om
zenou dobu, počítejte tedy s tím, že se nemusíteu dobu, ,   poooooooooooooopopoopp číčíčíčíčíčíčíččíčíčíčíčíčíčíčíččččíččíčííteteteteteteteteteeetteteeteeeteeet jte tedy s tím, žžžžežžžžžžžžžžž  se nemus
vždy dovolat. Volejte pouze v pracovních dnech,dovolat. VoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVVoVVVVoVoollllellll jteeeee eeeee popopooooouzuzuzuzuzuzuzuuze eeeeeeee e eeeeeee eeeeeeee v prp accccccovních dne
nejlépe v čase 13:00 – 18:00 hodin. Pokud seépe v časeeeeeeee 1111111 1 1 1 1 11 1113333:3333:333:3333:33333:3:3:3:3:0000000000000000000000000  – 18888:8888888:::00000000000000000000000 hh h hh hhhhh hhhhhhhh hhhhhoooodoooooooooooooooooooooooooo in. Pokud 
nám nedovoláte, zavoláme vám co nejdříve zpět.nedovoláte, zazazazazazazaz vovovoovovovoovooláme vvvvvvvvvvámáááááááááááááámámámámámám c c c c c c coooooo ooo nejdříve zp
 Na facebookové stránce Poradenské centruma facebookovéééééééééééé ssss ssstrtrtrtrtrrtránááááá ce PPPPPPPPororoororororooo adadaddadadadeeeeeeeneee ské centru
Zebraa @poradnazeeeeeeebrbrbrrbrbrbrbbbraaaaaaaaa
 Osobně v provozní době poradny, ale pouzesobně v provozní době poradny, ale pou
po předchozí telefonické domluvě. Stejně jako lé-ředchozí telefonické domluvě Stejně jako
kaři, nemáme ani my dostatečné množství osob-
ních ochranných prostředků, abychom se moh-
li s klienty setkávat osobně. Proto přímý kontakt
s klienty maximálně omezujeme a děkujeme
za pochopení tohoto opatření. Děkujeme za vaši 
důvěru. Za tým Poradenského centra Zebra

Mgr. Kristýna Dvořáková

Informace o provozu Poradenského centra 
Zebra během koronavirové pandemie

Do 15. května můžete zasílat na e-mail nada-
ce@pivecka.cz nebo na Facebook NJP obrázky 

dětí. Rozdělení kategorií a témat:
1) děti MŠ – Moje oblíbená hračka
2) děti ZŠ 1. stupeň – Moje oblíbená hra
3) děti ZŠ 2. stupeň – Oblíbené místo ve Sla-

vičíně
Obrázek přijímáme pouze 1 od jednoho auto-

ra, a to ve formátu aspoň A5, max. A3. K obrázku
je potřeba přidat jméno a příjmení dítěte, věk, ka-
tegorii a Váš kontakt s telefonem a adresou. Do
poloviny května přijímáme výtvory, vyhodnocení 
pak proběhne v červnu i s předáním ceny výher-
cům. Soutěž pořádá Nadace Jana Pivečky spolu
s Městem Slavičín.  (red)

NJP pořádá výtvarnou soutěž pro děti
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Vážení čtenáři slavičínského zpravodaje, 
rádi bychom Vás informovali o plánovaných 

aktivitách v nejbližších měsících v době trvání 
preventivních opatření, souvisejících s nákazou 
covid-19.

Nejprve přijměte pozvání k Online – Výtvarné 
soutěži pro děti, kterou vyhlašuje Nadace Jana 
Pivečky ve spolupráci s městem Slavičín. Chtěli 
bychom dětem zpestřit čas v době jejich aktuál-
ních nedobrovolných „prázdnin“. Obdržené ob-
rázky budeme zveřejňovat na Facebooku. Děti se 
tak mohou navzájem inspirovat, předávat si své 
nápady, pocity i zážitky formou výtvarného umě-
ní. Více informací naleznete na str. 8.

I přes aktuální omezení připravujeme letní pří-
městské tábory pro děti a pevně věříme, že bu-
deme moct dětem nabídnout alespoň pro mě-
síc srpen plánovaný nový letní příměstský tábor 
„Legohrátky“. Tábor „Legohrátky“ je určen dě-
tem ve věku 4 – 8 let a děti v něm budou mít
možnost se hravou formou seznámit se staveb-
nicí lego. Během týdne si užijí různorodé aktivi-
ty, např. skládání modelů s kostkami lego, výro-
ba vlastního lego příběhu, tvoření a pohybové or-
ganizované týmové hry s tématy lego. Celý čas si 
děti budou hrát, ale zároveň rozvíjet svou kreak-
tivitu a navazovat nová přátelství se svými vrs-
tevníky. V případě potřeby při skládání netradič-
ních prvků lega-modelu bude během tábora za-
pojena i vlastní 3D tiskárna. Zajištěn bude celo-
denní pitný režim a plnohodnotná strava. Více in-
formací naleznete v letáku. Během letních měsí-
ců plánujeme nově i aktivity pro seniory ze Sla-
vičína a blízkého okolí. Jedná se o dva týdenní 
turnusové programy s názvem „Letní fi t program 
pro seniory“, který je fi nančně podpořen Sociál-
ním fondem Zlínského kraje. Tento letní program 
je určen pro seniory, kteří si chtějí uchovat du-
ševní a fyzickou svěžest i ve vyšším věku pro-
střednictvím sociálně zdravotních aktivit. Fit pro-
gram bude zahrnovat pohybové aktivity, jako je
cvičení na balančních balónech, rytmické cviče-
ní, relaxační cvičení a vycházky do přírody. Dále 
bude zahrnovat nabídku přednášek, které se bu-
dou týkat zdravého životního stylu, např. ukáz-
ka trénování paměti a pozornosti, zdravé vaření 
apod. Hlavní program bude doplněn rukodělný-
mi aktivitami. Zajištěn bude celodenní přísun te-
kutin a malé občerstvení. Více informací nalez-
nete v letáku. 

Věříme, že zmíněné aktivity budeme moct zor-
ganizovat v letních měsících v souladu s preven-
tivními opatřeními, které budou pravděpodob-
ně zahrnovat snížení počtu osob na programech 
a důsledné dodržování hygienických opatření. 
Na jednotlivé aktivity si místa již můžete předem
rezervovat s tím, že v případě zrušení letních pro-
gramů pro děti a seniory ze strany vlády ČR bu-
dou případné fi nanční částky vráceny v plné výši. 

Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR 
v souvislosti s prevencí a rozšíření onemocnění 
covid-19 je do odvolání multifunkční učebna pro
veřejnost uzavřena. V případě jakýkoliv dotazů
nás kontaktuje, prosím, nejprve telefonickou či 
elektronickou cestou. Děkujeme.

Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se, že se 
brzy setkáme jako „za starých dobrých časů“.

Preventivní opatření v Nadaci Jana Pivečky a ve Vzdělávacím,
sociálním a kulturním středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.

p y ,p y
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V místech dnešní radnice stál prokazatelně 
od 19. století panský pivovar. Je nepochybné, že
spolu s někdejší sýpkou (dnes zde stojí dům ro-
diny Šuráňovy v ulici Školní) a ovčírnou (ta stá-
la v místech dnešní MŠ Vlára a pod ní, v místech 
bytových domů), se jednalo o významné hospo-
dářské zázemí slavičínského zámku. Později zde 
vznikl donedávna stojící obchod rodiny Pinďáko-
vy (mezi křižovatkou a autobusovou zastávkou 
u radnice) a v dvorním traktu stojící provozní ob-
jekty rolnického družstva.

V sedmdesátých letech minulého století pak 
začaly debaty o novém objektu radnice, který 
by vyřešil již nevyhovující stav, kdy městský úřad 
(tehdejšími slovy městský národní výbor) síd-
lil v několika objektech. O tom, jak budova nové 
radnice vznikala, nám pro Slavičínský zpravo-
daj svoji vzpomínku napsala architektka Yvonna 
Hawerlandová:

„Pro novou radnici ve Slavičíně byla určena 
územním plánem vskutku reprezentativní loka-
lita na hlavní třídě Osvobození, s dostatečným 
předprostorem umožňujícím obklopit objekt 
parkem i parkovištěm. Projekt se zpracovával 
v době hluboce předrevoluční, kolem roku 1982, 
kdy prosadit atypickou stavbu s atypickými prv-
ky nebylo zcela jednoduché. Snahou bylo vytvo-
řit na velkém prostranství reprezentativní budo-
vu, která by si zasloužila svým řešením vážnost 
svého významu. Důstojnost objektu byla podtr-
žena nástupním schodištěm a podporami bal-

kónu, které dávaly návštěvníkovi jasný pocit,
kde jsou umístěny reprezentační prostory. V pa-
tře objektu byly umístěny kanceláře. Zvláštní po-
zornost si zasluhuje odvaha vedení radnice, kte-
rému se, přes různá politická omezení tehdejší 
doby, podařilo fi nance na objekt získat. Velké zá-
sluhy patří tehdejšímu starostovi Františku Drgá-
čovi a vedoucí fi nančního a plánovacího odboru
Aleně Hubíkové, která zajišťovala akci od projek-
tu až po realizaci.

Dnes se dodavatelé předhánějí v nabídce
svých služeb. Tehdy jsme museli každého do-
davatele osobně přesvědčit o důležitosti stav-
by a ne vždy jsme se setkali se vstřícností. Byl
to lítý boj s každým dodavatelem, kdy nikdo ne-
byl ochoten udělat nic 
nad rámec typových vý-
robků, takže to, co se 
v té době podařilo, bylo 
opravdu nadstandard. 
Samozřejmě nebyly teh-
dy materiály jako dnes, 
obklady a dlažby se taky 
nedaly moc vybírat, ale 
bojovali jsme srdna-
tě. Vrcholem naší sna-
hy bylo, když nám v Ka-
menickém Šenově byli 
ochotni vyrobit mnoha-
žárovkové lustry, které
do té doby vyráběli je-

Budova radnice stojí na místě panského pivovaru už 35 let
nom s deseti skleněnými koulemi – a v radnici je 
jich na jednom lustru mnohem víc. Byl to proto-
typ, vyrobený pro Slavičín. Nakonec se celé dílo
podařilo dokončit a v roce 1985 i otevřít svému 
účelu.

Až teď, když jsem byla oslovena Slavičínským
zpravodajem, jsem zjistila, že v roce 2002 do-
šlo k rekonstrukci radnice. Překvapilo mě, že se 
nectil započatý funkcionalistický styl a byl zvo-
len zcela jiný charakter stavby, což by s dnešní-
mi materiálovými možnostmi nebyl problém. Nic-
méně je důležité, že objekt slouží svému účelu 
a správa města tak může plnit své úkoly v odpo-
vídajícím prostředí. Přejeme radnici a Slavičínu
mnoho dalších úspěšných let.“

StuStuStutudiediee bu bub budovdovdovd y zy zy  roku 1980 byla opravavdu d nadčasová.
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 Pronajmu zrekonstruovaný nebytový prostor v centru Slavičína – Horní ná-
městí o celkové velikosti 50 m2, vhodný jako provozovna, obchod, kancelář 
apod. Tel.: 732 230 810
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NáNámNámNáměstěstí Míí Mí Meziezi ŠeŠŠ Šenkynky bybyllo cence trem vítěí ěznýzných ch vojvojsksk.

Květnové dny jsou pro většinu z nás přízna-
kem nového života. Po zimních měsících vidí-
me kolem sebe kvetoucí stromy a zelené louky. 
Ale letos je tomu tak nějak jinak. Obyvatel-
stvu celého světa hrozí pandemie koronaviru, 
životy ohrožující nemoci, která ovlivňuje každé-
ho z nás. Původ nemoci je snad u netopýrů.

I v nedávné minulosti nás potkaly podobné 
epidemie. Například španělská chřipka v letech 
1918 až 1920 zavinila podle nejstřízlivějších od-
hadů smrt 50 milionů obyvatel na světě. Prav-
děpodobným původcem nákazy byli ptáci. O 25 
let poté to byla druhá světová válka, která zni-
čila životy zhruba stejnému počtu obyvatelstva
na zemi. Ale tentokrát byli původci této tragé-
die lidé.

Letos v květnu chceme připomenout 75. vý-
ročí od ukončení druhé světové války a osvobo-
zení Slavičínska. Fronta se přibližovala ke Slavi-
čínu koncem dubna 1945 každým dnem. Němci
opevňovali návrší nad Slavičínem a na silnicích 
budovali překážky z klád a kamení.

Takové protitankové zátarasy byly postave-
ny ve Slavičíně u nynější prodejny Vodo-Topo-
Keramika, dále v Luhačovské ulici a v Ko-
menského ulici u mostu. Němci pokračova-
li v destrukčních pracích. Likvidovali a odváželi
materiál z Detony, ničili zařízení nádraží 

ČSD v Bohuslavicích i Hrádku. 
Skončilo to vyhozením dvou mostů ve Slavi-

číně a v Bohuslavicích. Velké štěstí pro Slavi-
čín bylo stažení německé posádky z města již
25. dubna. Pokud by Němci bránili posádku, dů-
sledky by byly jistě hrozivé.

První osvobozenecké oddíly, které vstoupi-
ly od jihovýchodu, byly rumunské. Byla to 1. jez-
decká divize, která útočila ve směru Pitín – Sla-
vičín. Dále 21. divize ve směru Bojkovice – Rudi-
mov – Slavičín a 6. pěší divize ve směru Nezde-
nice – Petrůvka – Zádveřice. 

Po těžkých bojích na hřebenech Bílých Kar-
pat se Němci stahovali před osvobozeneckými
vojsky a opouštěli náš kraj poměrně rychle. Asi
nejtěžší boje svedla postupující vojska 1. květ-
na v prostoru mezi Kolelačí a Hrádkem. Boje tr-
valy až do 23 hodin a zemřel při nich jeden ru-
munský voják.

Kolem půlnoci na 2. května přišli první rumun-
ští vojáci do Slavičína v místní části Šabatec. Ob-
čané Slavičína radostně vítali své osvoboditele
a hostili je. Na domy vyvěšovali československé
vlajky, které po dobu války pečlivě ukrývali. Cen-
trum vítězných vojsk bylo na náměstí Mezi Šen-
ky.

Velitelství bylo umístěno na četnické stani-
ci (nyní ZUŠ) a v administrativní budově fi rmy

JAPIS. Vojáci bydleli ve škole a v rodinných do-
mech. V ranních hodinách 2. května byla osvo-
bozena Nevšová a Divnice.

Hned po osvobození Slavičína 2. května začal
pracovat přípravný Revoluční národní výbor pod
vedením Ing. Vacka. Rumunská vojska se ve Sla-
vičíně zdržela většinou do 4. května a pak pokra-
čovala v pronásledování německých vojsk smě-
rem k Lipové a Vizovickým vrchům.

Utrpení, která vojákům i civilistům přines-
la tato druhá světová válka, nezná mezí a ne-
lze na ně zapomenout. Jenom na Slavičínsku
padlo při bojích nejméně 12 rumunských vojá-
ků. Při zcela zbytečném bombardování Slavičína
zahynulo těsně před koncem války dne 21. dub-
na 1945 pět našich spoluobčanů. Jména obětí 
obou světových válek z řad slavičínských obča-
nů jsou uvedená na pamětních deskách na sla-
vičínském hřbitově.

Během válečných let pracoval ve Slavičí-
ně pan ing. Stejskal. Bydlel ve starém pivova-
ře a jako zálibu měl fi lmování osmičkovou ka-
merou. Zachytil tak řadu společenských akcí,
ale také příjezd rumunských vojsk do Slavičína
a manifestaci na náměstí Mezi Šenky. 

Jeho syn, ing. Milan Stejskal žil s rodiči v na-
šem městě. Film nechal převést do digitální po-
doby a záznam věnoval do muzea. Moc mu za to
děkujeme.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Miroslav Kadlec

75. výročí osvobození Slavičínska


