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v době, kdy píšu tyto řádky, je Slavičín oděn 
do barev podzimu, zalit paprsky podzimního 
slunce, ale také ponořen do stínu nouzového 
stavu s omezením pohybu občanů. Důvody pro 
zavedení těchto opatření všichni dobře známe. 
Řečí dnešních čísel se jedná o desítky a desít-
ky potvrzených případů přímo u nás ve Slavičíně.

Navzdory těmto okolnostem se život ve měs-
tě nesmí zastavit. Podzim proto patří dokončová-
ní větších i menších investic. Jak vidíte na úvod-
ní fotografi i, hotovo hlásíme ze zahrady „domeč-

ku pro děti“, obnovena jsou i dvě dětská hřiště 
na Malém Poli. Děti a rodiny jsou naše priorita. 
Těch se týkají také dvě další důležité aktuality 
– vyhlášení výzev Fondu rozvoje bydlení a gran-
tů města. Město tak poskytne opět půjčky obča-
nům, například rodinám, které si zvelebují své 
bydlení a zkrášlují tím vzhled svého bydliště. Stej-
ně tak město přistupuje i ke grantové politice.

 Život se nezastavil, plánujme budoucí rok, 
třeba náročné podmínky dnešních dní pove-
dou k mnoha novým nápadům. Každý z nás to-
tiž může udělat něco dobrého pro své okolí – pro 

Letos měly být Svatocecilské hody. Nebudou
Spolupatronka slavičínského kostela, svatá Cecílie, má konečně sochu v našem chrámu. Je umístěna

u oltáře oproti sochy sv. Vojtěcha, druhého světce, jemuž je náš kostel zasvěcen. Autorem sochy je řez-
bář Martin Cigánek, který vytvořil i křížovou cestu mezi Slavičínem a Nevšovou. Socha sv. Cecílie měla 
být slavnostně požehnána právě při Svatocecilských hodech, které se měly uskutečnit 22. listopadu. 

Mnozí lidé ale nevědí, proč se v posledních letech zmiňuje svatá Cecílie jako patronka místního kos-
tela spolu se sv. Vojtěchem. „Ve slavičínském kostele byli vždy tito dva patroni, protože když se kostel 
postavil, byl svatý Vojtěch novým svatým, proto se k němu přidala významnější starokřesťanská svatá 
Cecílie,“ vysvětlil slavičínský kněz Marián Dej. To podle něj dokládá i obraz na nejstarším mešním kali-“
chu, který je z dob baroka a který nese na spodní části podoby světců – Vojtěcha, Václava a právě Cecílie.

Sv. Cecílie byla umučena kolem roku 230, v dobách, kdy byli křesťané tvrdě pronásledováni
a za svou víru vražděni. Bývá většinou zobrazována jako spanilá panna hrající na varhany, nebo jak s mo-
delem varhan vzhlíží k nebesům. Odznaky jejího panenství a mučednictví bývají na obrazech věnec lilií 
a palma. Podobně je sv. Cecílie zobrazena i na stropní malbě nad kůrem ve slavičínském kostele a je 
prvně uváděna jako spolupatronka slavičínského kostela v roce 1671. Výrazem vztahu k této světici byla 
i volba obrazu sv. Cecílie na obecní pečeti spojených obcí Horních a Dolních Mladotic z roku 1720. 

(šim)

druhé lidi. A k tomu mohou přispět právě i granty 
města. Uspořádejme malou kulturní akci pro své
sousedy (až bude možné se setkávat), zasaďme
stromy ve své ulici, oživme netradiční výstavou
zapomenuté místo ve městě, nebo vyzkoušejme
nový sport, do kterého vtáhneme i druhé. Neboj-
me se novinek a nebojme se také těžkých časů
– s opatrností, ohleduplností a dobrou náladou
přečkáme vše zlé!

Váš starosta Tomáš Chmela

ČiČiČiČiČištštštštštštštšštšttttšttštštštěněněněněněěněěněněěněněnněěněěnněníí ííí í íí íííííííí zazazazazazazazazazazazzazazazazzazazazaaasasasasasasasasasaasasasasassasasasasaažežežežžežežžežežežežežežežežežežžeenýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýchchchchchhchchchchhhchchchcchchchchchchcchcchhchc  mm m m m mmmmmmmmmmísísísíísísísísísísísísísísísísíssst t t tt t ttt tttttt ttttttt popopopopopopopopopopopopopopp v vvv v vvvvvvv v v vvýbýbýbýbýbýbýbbbýbýbýbbýbýýbýbýbýbýbbýbýbýbýý ucucucuucuccccuccucucucucucuccucucucuccucuchuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuuhhuhuhuhuhhhhuhu vv vvv vv vvvv vv vvvve eee eeeeeeee eee eee vrvvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvvvrvrrv běběběběběběběběběběběběběběbběbbběbb titititititititiitiititiititititititit ckckckckckckkckkckccckckckckckckckckckckckkkkkkcc ýcýcýcýcýcýcýccýcýýcýcýcýcýcýcýcýcýcýcýccý h h h hhh hh h hh hhhh h hhh skskskskskskskskskskkskskkkkkskskkskkkklalalalalalalalalalalalalalalallalalaalladedededededededededededededeededdeddededeedeedd chchchchhchchchchchchchhh pppp ppppppp pp ppppppppppo oo oo o oooo ooooooooo šešešešešešešešeešešešešešešešešeeššešešešeššš stststststststststststststststsstttsttstii i i iii i iiii i i ii leleleleleleleleleleelleelleeleeteteteteteteteteeteteetteteettet chchchchchchchhhhcchchchcccch s sss sssss s sssskokokokokokokokokokokokokokkokookoookokoončnčnčnčnčnčnčnčnčnčnčnčnčnčnčnčnnnčnn ililililililililillilililllililililllo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.oo.o.oo.oo  P PP PPP P P P P PPPPPPPPPPPPPrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůrůjejejejejejejejejejejejejejejejjejeejjjej zdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzzzdzzzdzdzdzdzdzdzddnánánánánánánánánánánánáánánáááánánnn jj j jj j j jj j j jjjee ee ee ee e e e e ee ee ee e e kokokokokokkokokokokokokokokokokkokokoookonenenenenenenenenenenenenenenenneeneneneeeeneeenn čnčnčnčnččnčnččččččnčnnčnčnčnnnčnčnčnčnčně ě ěěě ěěěěěěěěě ě ěě ěě
ii i sisisisiiisilnllnnlnlnlnnlnlnlnllnnniciciciiciiciciccciciccciciciciccce eeeeeeeeee e e eeeeeee ee přpřpřpřpřpřppřpřppřpppřpřpřpřpřpppřpřpp esesesesesesesesssessseeseee  LLLL LLLLLLLLLLL LLipipipipipipipipipipippipipipippppoovovovovvoovovvovovvvovououououououououuouuououuouuuu n nnn n nnnnnnnnnnnnnnnn naaaaaaaaaaaaaa aaaaaa LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLooLoLooooooLoLoLLoLoLoučučučučuččuččučučučuččučučččučučuččučučuččččuučččkukukukukukukuukukukukukkkukukkukukukukkuk , ,,,,,  , tatatatatataatatatattatataaatat kékkékkékékékékékékékékékékékékké z zzzzz zzzz z zzzzzzzzzeleleleleleleeeeleeleleeeleeleleeeleeeelleneenenenenenenenennennenenneneee á áááá á á á ááá tutututututututututututuututuutuututuririririririrrriiriririririririistststststststststsssssssststssttststststtststiciciciicicicicicicicccicicicicccicckákákákákákááákáákákákákákákákákákákákááááááááká z zz z zz z z zz zzz zzzzznanananananannanananannananannnnnnananačkčkčkčkčkčkčkčkčkčkčkčkkčkčkčkkčkkččkččkkkčkkkč a a a aa aa aa aaaa aa a aaa z z z zzzzz zzzzzz zzz HáHáHáHHáHááHáHááHáHáHáHáHáHáHáHááHáHááááájejejjejejejejejejejejejejejejejeejeeeeeeej nenenennenenenenennnenennnennennnnnnnn k kkkk k k kkkkkkk vyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyvvyvvyv bíbíbíbíbíbíbíbíbíbíbíbíbíbííbíbííbíbíbíbíííb zízízízízízíízíízízízízzzízízízízízízíízzízzí k kkkk kkkk kkkkk k k k k k kk k kkkkkk p pp p pp pp pp pppp p ppododododododododododddododdoddddddodddddddo ziziziziziziziziziiziziizizizzzzizimnmnmnmnmnmnmnmmnmnmnmnnmnmnmnmníí í ííí íí í íí í ííí ííííííí prprprprprprprprppppppppp ococococccocccoccococháháháháháháháháhááháháhááháhááházczzczczczczczczczcczczzczcczzce.e.e.e.e.e.ee.eeeee.



2

Po první vlně pandemie koronaviru, která 
se zemí prohnala v jarních měsících, se bohu-
žel vrátila druhá vlna s ještě větší silou. A jestli 
jsme ve Slavičíně na jaře počítali případy nemoci 
na prstech jedné ruky, na podzim už čísla stoupa-
la opravdu razantně (viz přiložený graf). Zákaz ko-
nání akcí, který ve čtvrtek 8. října krizovým opat-
řením vydala vláda České republiky, zrušil i akce
ve Slavičíně. Pozvánky na tyto akce jste si mohli
přečíst na stránkách říjnového čísla Slavičínské-
ho zpravodaje či v kalendáři akcí na webových 
stránkách města Slavičín. V souvislosti s těmito
omezeními byla zrušena akce Ukliďme Vláru plá-
novaná na sobotu 10. října, při níž mělo být ofi -
ciálně uvedeno do provozu grilovací místo, které
vzniklo u cesty na Hájenky.

Situace ve městě se však nadále zhoršovala. 
Městský úřad omezil úřední hodiny, a to v pondě-
lí a středu vždy od 8 do 10 hodin a od 14 do 17
hodin. V jiných dnech může veřejnost vstou-

Koronavirová epidemie zasáhla východ republiky. Slavičín nevyjímaje
pit do úřadu jen na základě sjednané schůz-
ky. Od 14. října Dům dětí a mládeže Slavičín za-
čal s výpomocí a hlídáním dětí zdravotníků. Na-
bídka se týkala dětí 1. stupně, počet byl ome-
zen jen na zdravé děti, které opravdu nemají hlí-
dání. Hned o den později následovalo dočasné
uzavření kuchyně v MŠ Hrádek kvůli karanténě,
čímž byl přerušen provoz školky. Pro nutné přípa-
dy zaměstnaných rodičů nabídla možnost umístě-
ní dětí MŠ Malé Pole.

Karanténa uzavřela také sběrný dvůr Pod Kaš-
tany, jehož funkci prozatímně převzal areál kotel-
ny K6 Malé Pole. Respirátor pro každého senio-
ra od pátku 23. října distribuovalo město Slavičín
pro své občany starší 65 let. Vedení města tak
reagovalo na nepříznivé statistiky osob s pozitiv-
ním testem na nový typ koronaviru, kterých bylo
ve Slavičíně tehdy 149. „Ochrana našich obyva-
tel je pro nás naprostou prioritou,“ řekl starosta“
města Tomáš Chmela s tím, že senioři jsou zrani-
telná skupina obyvatel. „Občas se vydají ven na-
příklad na nákup, proto je chceme co nejvíc chrá-

nit. Obstarali jsme respirátory typu FFP2, které
je možné s opatrností použít vícekrát po sobě,
a jsou výrazně účinnější než roušky,“ doplnil “
Chmela. Distribuci respirátorů lidem zajistili pra-
covníci města do schránek. Není to však jediná
pomoc v době, kdy celou zem svírá pandemie ko-
ronaviru a s tím související vládní nařízení. Chari-
ta Slavičín také spustila rozvoz potravin pro obča-
ny, kteří jsou v karanténě. „Objednat nákup mu-
síte den předem do 11 hodin pouze telefonicky 
na tel. čísle 734 435 242,“ informoval slavičínský“
starosta s tím, že se nabídka nevztahuje na ná-
kup tabáku a alkoholu či zboží ze slevových akcí 
v letácích. Slavičínská charita je schopna také
nejohroženějším seniorům zajistit a přivézt desin-
fekci zdarma. Pochválil také, jak se v těžkých ča-
sech semklo město a jeho organizace. „Pracovní-
kům v první linii zajišťují hlídání jejich školou po-
vinných dětí naše pracovnice z DDM,“ upozornil“
Chmela. Ve Slavičíně se jedná například o zdra-
votníky z městské nemocnice, pracovnice Charity
a další náročné profese.  (tz, šim)

Dne 10. září zorganizoval Krajský úřad Zlín le-
tecký průzkum rizikových oblastí z hlediska na-
padení lýkožroutem. Tento průzkum proběhl 
za účasti některých odborných lesních hospodá-
řů a vedoucích státní správy lesů. Za město Sla-
vičín se zúčastnil městský hajný Josef Ščuglík. 

Předem stanovená letová trasa byla orientová-
na do oblasti Slavičína a okolí, dále oblast Pitína 
a Uh. Brodu s přeletem zpět na letiště v Kromě-
říži. Během letu bylo provedeno snímkování za-
sažených lokalit a současně byl natočen i video-
záznam. Tento video a fotomateriál byl násled-
ně vyhodnocen a porovnán se stavem napade-
ných porostů zjištěným při běžné lesnické čin-
nosti. Lesní pozemky ve vlastnictví Města Slavi-
čína byly kůrovcem nejvíce napadeny v prostoru 
Vasilska a Kolelače a částečně i v oblasti Nevšo-
vé již v roce 2018 a 2019. Na leteckých snímcích
jsou patrné velké odtěžené plochy, které jsou již 
průběžně zalesňovány velkým podílem listna-
tých dřevin (bukem, dubem) s využitím přirozené-
ho zmlazení javorů a jasanů, popř. dalších dřevin 
jako je lípa, habr apod. V omezeném počtu je zde 
vysazován i smrk. Dobrou zprávou je to, že letec-
ké snímky neodhalily nová ohniska. Stávající, ků-
rovcem napadené dříví, se průběžně zpracovává
a vyváží z porostů k odběratelům.

Bohužel situace u drobných majitelů lesů 
v oblasti Slavičínska je odlišná a nezpracovaná 
kůrovcová hmota v těchto porostech byla z le-
teckého pohledu dobře viditelná. Pravdou ale je,

že po urgenci státní správy lesů, revírníka LČR
p. Pavla Vápeníka a příslušných odborných les-
ních hospodářů směrem k drobným majitelům
lesa došlo ode dne snímkování k podstatné ná-
pravě ve zpracování napadené hmoty. 

Je nutné si uvědomit, že likvidace podkorní-
ho hmyzu, zejména lýkožrouta smrkového (ků-
rovce) ohrožujícího porosty různého stáří, není 
jen záležitostí lesníků a pracovníků v těžební 
a pěstební činnosti. Je to v zájmu nás všech udr-
žet si zde krásnou a zdravou přírodu kolem nás
a les je její neoddělitelnou součástí. Zimní obdo-
bí nám dává určitý časový náskok do dalšího ro-
jení, tedy do dubna příštího roku, abychom na-
padenou hmotu odtěžili a odvezli k odběratelům,
popř. asanovali. Po odtěžení napadených stro-
mů, pokud zde vznikne holina, je nutné v zákon-
né lhůtě provádět 
následné zalesně-
ní, což se v mnoha 
případech důsled-
ně nečiní a tyto ho-
liny velmi často za-
růstají nevhodnými 
keři nebo v lepším 
případě plevelný-
mi dřevinami s pro-
růstajícím ostružiní-
kem v neuklizeném 
klestu po těžbě.

Jak kdysi řekl he-

Letecké monitorování vývoje kůrovce nad Slavičínem
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Počet nakažených ve Slavičíně za měsíc říjen (údaje z MZČR)

rec Josef Šebánek (pracoval nějakou dobu i jako
dřevorubec): „Příroda, to je chrám.“ Snažme si
tento „chrám“ uchránit nejen pro nás, ale i pro
naše potomky.

Na závěr nutno říci, že letecké snímkování při-
spělo jednoznačně k ucelenému pohledu na stav
krajiny zasažené kůrovcovou kalamitou a na její 
rozsah. Zpracování dříví na kalamitních plochách
je vždy prací velmi náročnou a mnohdy velmi ne-
bezpečnou pro všechny, kteří ji provádějí. Chtěl
bych touto cestou vyjádřit poděkování všem, kte-
ří se podílejí na odstranění kůrovcové kalamity,
ať jsou to pracovníci v těžební činnosti, pěstební 
činnosti, ale i lesníkům za jejich celoroční oběta-
vou práci.  

 Josef Ščuglík,
městský hajný a odborný lesní hospodář
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Koronavirus neomezuje jen běžný život každé-
ho z nás – občanů, ale i města jako takového 
a jeho volených orgánů. Přesto i za těchto okol-
ností běžně jedná rada města a zastupitelstvo, 
které se v měsíci říjnu sešlo dokonce dvakrát 
– v řádném i mimořádném termínu. Mimořád-
ný proto, že jeho předmětem byla věc dlouhodo-
bě neplánovaná, nicméně přesto důležitá. Dne 
2. října se totiž hlasovalo o odkupu areálu pále-
nice a zámečku v Hrádku. Asi je mezi občany již 
známá informace, že zastupitelé (byť již v pande-
mií omezeném počtu) tento krok podpořili a měs-
to tak zakoupí za 6,2 milionů korun areál pále-
nice (bývalý lihovar) včetně zámečku, příslušen-
ství pálenice a některých dalších součástí vyba-
vení areálu. Čeká nás ještě mnoho kroků včetně 
jednání o získání pozemku pod areálem od stá-
tu, nicméně hlavní překážka pro opětovné obno-
vení pěstitelského pálení byla odstraněna. Chtěl
bych tímto poděkovat přítomným zastupitelům
za konzistentní postoj a podporu tohoto význam-
ného kroku nejen pro Hrádek, ale pro celé naše 
město.

Čtenáři tohoto článku se však oprávněně do-
tazují ještě na jednu otázku – kdy začneme pá-
lit? Zde platí můj předchozí odhad, tedy že obno-
va pálení nastane někdy ve druhé polovině pěsti-
telské sezóny. Zda to bude již listopadu, nebo až
v prosinci, to ukáží teprve další týdny. Probíhá to-
tiž vyřizování koncese na ministerstvu zeměděl-

Dvě náročná zastupitelstva v komplikované době

ství a další administrativní úkony. Před schvále-
ním těchto nezbytných podmínek nelze zahájit 
zapisování do pořadníku, které však bude ihned, 
jak to bude možné, zahájeno. Doporučujeme sle-
dovat web města, facebook a také městský roz-
hlas. Všemi těmito prostředky budeme občany
informovat.

Druhé říjnové zastupitelstvo, tentokrát 21. říj-
na, se již konalo v o poznání složitější době. 
Zpřísněná vládní nařízení a také velmi kom-
plikovaná situace ve městě způsobená zvýše-
ným množstvím karantén způsobila, že z celko-
vého počtu 21 zastupitelů mohlo dorazit pouze 

Jako rodilé Slavičance je mi ctí se podí-
let na obnově a rozvoji města Slavičín. Obno-
vu portálu Horákovy vily prováděl MgA. Jan 
Pawlas pod záštitou sochařsko-restaurátorské
hutě ARTBEITEN, kterou jsme společně založili.
Pracujeme v rámci celé republiky, ovšem nejvý-
znamnější realizace naší hutě probíhají v rámci
hlavního města Prahy. Restaurovali jsme části
Pražského hradu, Národní muzeum či Šlechtův
palác ve Stromovce. A nyní nám byla do našich
rukou svěřena oprava vstupního portálu Horá-
kovy vily z 20. let minulého století. Je důleži-
té uchovávat významnou architekturu, jakou je
právě areál Pražského hradu, stejně jako je dů-
ležité uchovávat památky lokálního významu.
I zde má velkou výpovědní hodnotu o genera-
ci minulé a dává kulturní identitu a ráz genera-
ci následující. Proto je dobré investovat ener-
gii nejen do výstavby nového, ale zároveň udr-

Vstupní portál knihovny prošel rekonstrukcí
žovat a pečovat o dílo našich předků. Portál 
a schody Horákovy vily jsou vyrobeny z teraca, 
které vlivem povětrnosti a běžného užití vyka-
zuje mnoho vad nutné k opravě. Pilastry byly 
oba puklé a na poklep duté, což by vlivem deš-
tě a mrazu vedlo k jejich úplné destrukci.

Stejně tak boční stěny zábradlí a samotná 
masivní madla byla místy prasklá, vypouklá 
nebo dokonce zcela chybějící. Tyto vady jsme 
odstranili pomocí vysokotlaké injektáže a do-
plnění, případně úplnou výměnou. Stejně tak 
byl opraven štít a bosáž lemující hrany portá-
lu. Celý povrch jsme opískovali vhodným abrazi-
vem a dodali povrchu původní strukturu a bar-
vu.

Pro uchování vitálního vzhledu byl celý po-
vrch hydrofobizován. Děkujeme vedení města 
za důvěru v naši práci a pevně věříme, že bude 
portál ozdobou městské knihovny ještě dlouhá 
léta. MgA. Eva Jančeková
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12. I v tomto limitovaném obsazení však zastu-
pitelstvo konstruktivně rozhodlo o schválení sta-
tutu Fondu rozvoje bydlení a o vyhlášení grantů
na rok 2021. Rovněž se podařilo schválit úpravu 
rozpočtu v souvislosti se změnami na straně pří-
jmů i výdajů. Obě části rozpočtu prošly úpravami.
Příjmy snížené poklesem výběru daní byly měs-
tu částečně dokryty vládním kompenzačním bo-
nusem. Vážím si, že i v provizorních a velmi ztíže-
ných podmínkách jsme se dokázali mezi zastupi-
teli napříč různými stranami dohodnout a umož-
nit další chod města v komplikované době. 

Tomáš Chmela, starosta

Akce „Slavičín – portál a schodiště Horá-
kovy vily“ je spolufi nancována Zlínským kra-
jem. Konkrétně se jednalo o Dotační pro-
gram „Program na podporu stavební obnovy 
a restaurování kulturních památek a pamá-
tek místního významu“ podporované opatře-
ní „Stavební obnova a restaurování památek
místního významu.“ 

Celkové náklady ve výši 101 540,- Kč byly
spolufi nancovány dotací Zlínského kraje 
ve výši 45 600,- Kč a vlastními zdroji ve výši 
55 940,- Kč.

Zakládání nových zubních ordinací ve slavičín-
ské poliklinice naráželo během podzimu na řadu
překážek. Jednotlivé fáze zřizování provozu se
prodlužovaly, dodavatelé nedodržovali termíny,
často ne vlastní vinou. Proto se termín otevření 
stále odkládal. Nicméně v současné době už jen
čekáme na pár nezbytných povolení, abychom
mohli začít ordinovat. 

Tímto bychom chtěli poprosit, aby se objedná-
vali hlavně pacienti, kteří jsou v současné době
bez zubního lékaře, případně mají dlouhodo-
bý problém a chtějí svůj stav chrupu řešit. Čas-
to se totiž setkáváme s pacienty, kteří chtějí „mít
zubaře“, ale nerespektují odborné rady a léčeb-
ný plán lékaře, a tím jen zabírají místo lidem se
skutečným zájmem. Od listopadu se bude mož-
né objednávat – aktuální informace budou zve-
řejněny na našich webových stránkách www.be-
fany.cz (a pro ty občany, kteří nemají internet, bu-
dou i vyhlášeny rozhlasem, pozn. red.).

MDDr. František Berčík

Nová zubní ordinace
od listopadu přijímá
objednávky
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Na území města Slavičína jsou rozmístě-
ny kontejnery na tříděný odpad – papír, plast, 
sklo – bílé x barevné, textil, drobné elektrospo-
třebiče a kov. Všeobecně také platí, že veške-
rý odpad (mimo nebezpečný) od Vás převezmou 
na sběrném dvoře. Ale pozor! Systém pro na-
kládání s odpadem je určen pro občany města, 
kteří jej zčásti také hradí prostřednictvím úhra-
dy za odpady. Podnikatelé nemohou tento sys-
tém využívat, nesmí odpad z podnikání odklá-
dat do sběrných nádob na tříděný odpad, kte-
ré jsou součástí městem zavedeného systé-
mu, stejně jako odpad z podnikání nesmí odklá-
dat do veřejných odpadkových košů a na sběr-
né dvory. 

Dalším z palčivých problémů, který neustá-

Kam s nápojovými kartony? Do plastů
le řešíme, je kompletnost spotřebičů předáva-
ných k recyklaci. Zákon o odpadech je přitom
zakazuje rozebírat jinde než ve specializovaných
recyklačních zařízeních. Mnoho z nich obsahu-
je nebezpečné látky, které při neodborném za-
cházení mohou ohrozit zdraví a bezpečnost,
nebo poškodit životní prostředí. Z informa-
cí, které jsme obdrželi po provedeném odvozu
elektrických spotřebičů v měsíci září vyplynu-
lo, že jich bylo z našeho sběrného dvora předá-
no 20 % nekompletních, tedy že jim chyběla pře-
vážně hnací část (motor, kompresor, topné tě-
leso atd.) Mějte, prosím, na zřeteli, že když váš
spotřebič doslouží, nezasahujte do něj a kom-
pletní jej bezplatně odevzdejte na vyznačeném
místě zpětného odběru, přímo v prodejnách

Slavičín se díky osvětě opět zlepšil v třídění od-
padů. Snížil tak celkové množství směsného od-
padu. Dokládá to umístění města na prvním mís-
tě krajského žebříčku Odpadového Oskara, kte-
rého vyhlašuje a vyhodnocuje nezisková orga-
nizace Arnika. Slavičínu patří prvenství ve Zlín-
ském kraji v kategorii obcí nad 5 tisíc obyvatel 
za to, že se ve městě podařilo vyprodukovat nej-
méně směsného odpadu, který končí na sklád-
ce. V rámci celé republiky se Slavičín v této ka-
tegorii umístil na krásném druhém místě za Ful-
nekem.

Oskara získává… Slavičín! Město je nejlepší v kraji v nízké produkci odpadů
jen i starosta Tomáš Chmela. „Klademe v tom-
to směru velký důraz na osvětu občanů, zaved-
li jsme zvláštní kontejnery na kovy a také jsme 
rozšířili počet nádob. Dlouhodobě klademe dů-
raz také na domácí kompostování. Ukazuje se,
že náš přístup se vyplácí,“ podotkl Chmela. (tz)“

V loňském roce byla ve Slavičíně produkce 
směsného komunálního odpadu 111,3 kilogra-
mu na osobu a rok, což není ani polovina toho,
kolik činí republikový průměr a zhruba o 6 kilo-
gramů méně než v roce 2018. „Lidé z oceněných 
měst jsou velmi zodpovědní k životnímu prostře-
dí a za svou svědomitost ve třídění si zaslouží vel-
ké poděkování. Toho by však nedosáhli bez vyni-
kajících podmínek třídění a motivace lidí ze stra-
ny vedení města,“ shrnul odborník na odpadové “
hospodářství Milan Havel z Arniky.

S výbornými výsledky Slavičína je spoko-

Svoz tříděného odpadu

Města ve Zl. kraji podle údajů za rok 2019
obce nad 5 000 obyvatel:
Slavičín (6 468 obyvatel) 111,3 kg/ob/rok
Vsetín (26 092 obyvatel) 134,7 kg/ob/rok
Otrokovice (17 876 obyvatel) 141,8 kg/ob/rok

(v menších prodejnách kus za kus v případě ná-
kupu nového spotřebiče) nebo přímo ve sběr-
ném dvoře.

Setkáváme se také s otázkou, proč nejsou
ve městě kontejnery na nápojové kartony. Je
značně neekonomické svážet nápojové kartony
samostatně (z důvodu vyprodukovaného množ-
ství v porovnání s jiným tříděným odpadem). Pro-
to se nápojové kartony svážejí s jiným tříděným
odpadem, v našem městě je to plast. Pokud by-
chom po městě rozmístili oranžové kontejnery
na nápojové kartony, byly by sváženy společně
se žlutými kontejnery na plast. Krabice od mlé-
ka a džusů jakýkoliv velikostí, tvarů a barev vy-
pláchněte, sešlápněte nebo alespoň stlačte
a vhoďte do kontejnerů, popelnic nebo pytlů ur-
čených k třídění plastu. Děkujeme!

Odbor ŽPSM 

Počty hlasů pro jednotlivé volební strany 

Přehled výsledků voleb do zastupitelstva Zlínského kraje – Slavičín

číslo a sídlo okrsku počet voličů odevzdané obálky platné hlasy účast v %
1. Základní umělecká škola 874 358 355 40,96
2. Radnice 1 038 375 372 36,22
3. ZŠ Vlára 622 244 241 39,23
4. Dům dětí a mládeže 646 264 259 40,87
5. ZŠ Malé Pole 760 294 292 38,68
6. Škola Hrádek 659 265 259 40,21
7. bývalá škola Divnice 242 92 90 38,02
8. Dům spolků Nevšová 398 162 159 40,70
Celkem Slavičín 5 239 2 054 2 027 39,23

Volební strana Platné hlasy
celkem

Celkem plat. hlasy
v %

Počty hlasů ve volebních okrscích
1 2 3 4 5 6 7 8

ANO 2011 435 21,46 61 58 65 60 66 62 20 43

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 408 20,12 78 92 36 53 55 64 14 16

KDU-ČSL 272 13,41 60 65 21 21 22 39 11 33

Česká pirátská strana 226 11,14 31 46 29 20 42 25 8 25

Česká strana sociálně demokratická 206 10,16 29 30 32 35 33 20 11 16

Trikolóra, Soukromníci, NEZ 139 6,85 39 27 14 20 14 9 7 9

Občanská demokratická strana 132 6,51 37 25 14 19 18 9 1 9

Komunistická str. Čech a Moravy 102 5,03 7 13 19 14 23 16 8 2

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 87 4,29 8 13 9 15 17 14 7 4

Moravané 11 0,54 3 1 0 2 2 1 1 1

Rozumní – Petr Hannig 5 0,24 2 0 1 0 0 0 1 1

Demokratická strana zelených 2 0,09 0 2 0 0 0 0 0 0

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZSKA 2 0,09 0 0 1 0 0 0 1 0

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Přehled účasti voličů

Zdroj: Český statistický úřad, zpracovala: Mgr. Iva Florešová; Podrobné výsledky naleznete na www.volby.cz.

 Papír (modré pytle) 4. 11.
 Plasty (žluté pytle), nápoj. kartóny (oranž. 
pytle) 16. 11.
 Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 9. 11.
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S novým vedením se město Slavičín stalo 
v uplynulém roce městem změn a rozvoje. Zá-
stupci Fondu rozvoje bydlení se rozhodli nezů-
stat pozadu a společně připravili velké změny tý-
kající se především účelů zápůjček. 

Celý smysl fondu vidíme především ve směřo-
vání půjček se zvýhodněným úrokem, k ekolo-
gickým projektům a k rozšíření bytového fondu. 
Nové je i menší omezení výše zápůjček, aby ne-

Změny ve Fondu rozvoje bydlení

Město vyhlásilo dotační programy na rok 2021

Zahrada DDM prošla celkovou rekonstrukcí v přírodním stylu

docházelo k úplnému vyčerpání prostředků fon-
du. Celkový součet poskytnutých zápůjček v jed-
nom výběrovém řízení na jeden byt nebo rodin-
ný dům nesmí přesáhnout 300.000,- Kč. Máme 
velkou radost, že zastupitelé města Slavičín sdí-
lí naše přesvědčení o nutnosti udržovat domy 
a bydlení ve městě nejen hezké na pohled, ale 
i šetrné k přírodě, využívající zdroje, které nám 
nabízí.

Výběrové řízení
na poskytnutí zápůjček
Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení 
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, by-
tových domů a rodinných domů na území měs-
ta Slavičín.
Zápůjčky z fondu lze poskytnout fyzickým nebo 
právnickým osobám na tyto účely:
 vznik nového bytu ve stávajícím BD nebo RD
 rozšíření bytu ve stávajícím BD nebo RD
 výměna oken (BD nebo RD)
 obnova střechy včetně klempířských prací 
(BD nebo RD)
 přestavba ploché střechy na sedlovou (BD
nebo RD)
 dodatečná izolace domu proti zemní vlhkos-
ti (BD nebo RD)
 zateplení obvodového pláště domu včetně fa-
sády a klempířských prací (BD nebo RD)
 obnova fasády domu včetně klempířských 
prací (BD nebo RD)
 zřízení nebo výměna topného systému ve stá-
vajícím domě, zřízení tepelného čerpadla (RD)
 rekonstrukce koupelny a WC s bezbariérovou
úpravou (BD nebo RD)
 instalace solárních panelů pro ohřev vody 
a vytápění a instalace fotovoltaického systému
(BD nebo RD)
 vybudování systému s podzemní nádrží na za-
držování dešťové vody a následného využití v do-
mácnosti (RD)

Zastupitelstvo města Slavičín na svém říjno-
vém zasedání vyhlásilo dotační programy, kte-
ré mají za cíl podpořit místní občany a zájmo-
vé sdružení v jejich vlastní iniciativě. Konktrét-
ně se jedná o oblasti kultury, sportu, životního
prostředí a mimoškolních aktivit dětí a mláde-
že. Celkem bude vyčleněno na tyto programy
800 tisíc korun. Věříme, že díky dotačním pro-
gramům, které budou poskytnuty z městského
rozpočtu, vznikne spoustu zajímavých projektů
pro všechny generace.

Podpora sportovní a tělovýchovné činnos-
ti v roce 2021 – tento program je určený pro
všechny spolky, organizace, jednotlivce zajiš-
ťující celoroční činnost případně jednorázové
sportovní akce, jako jsou turnaje, závody, pře-
bory, mistrovské zápasy, exhibice.

Podpora rozvoje kultury v roce 2021 – cí-
lem tohoto programu je zajištění kulturních
a společenských aktivit. Např. podpora řeme-
sel, lidových tradic, jako je pletení košíků, ma-
lování vajec, vystoupení alternativních hudeb-
ních a divadelních uskupení, divadlo pro děti,
společenské aktivity seniorů a jiné.

Podpora aktivit v oblasti životního prostře-
dí v roce 2021 – program pro zajištění činnosti
a organizaci akcí zaměřených na ochranu život-
ního prostředí, činností spojených s ochranou

přírody a krajiny (např. obnova a údržba stu-
dánek, výsadba stromořadí), péče a chov vol-
ně žijící zvěře, stabilizace a zvýšení počtu včel-
stev, zkvalitnění jejich chovu společně se zvý-
šením opylovací služby rostlin ve slavičínském
regionu.

Podpora mimoškolních aktivit dětí a mlá-
deže v roce 2021 – tento program je určen
pro školy a školská zařízení, které působí v na-
šem městě a nejsou jím zřízeny. Jedná se ze-
jména o podporu celoroční činnosti zájmových
kroužků, kulturních a environmentálních aktivit
a akcí pro děti a mládež, spolupráce se zahra-
ničními školami a jiné.

O poskytování fi nančních prostředků z roz-
počtu města lze požádat od 23. listopadu
do 16. prosince, a to pouze elektronicky. Po-
třebné formuláře elektronické žádosti budou
dostupné na webových stránkách města Slavi-
čín (www.mesto-slavicin.cz). Pokud by měl ža-
datel problémy s vypsáním žádosti, budeme
připraveni mu pomoci.

Více o jednotlivých programech a obecných
pravidlech pro poskytování dotací městem Sla-
vičín můžete zjistit na webových stránkách
města Slavičín (www.mesto-slavicin.cz).

Bližší informace: Bc. Jana Latináková, od-
bor ekonomický Městského úřadu Slavičín, tel:
577 004 822, e-mail: latinakova@mesto-slavi-
cin.cz  Monika Hubíková, místostarostka

Doba splatnosti zápůjček je 
stanovena na max. 6 let 
s úrokovou sazbou 1,7 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny
na úřední desce MěÚ Slavičín a na webových
stránkách města. Informace a tiskopisy k podání 
žádosti poskytuje odbor ekonomický MěÚ Slavi-
čín, Bc. Jana Latináková. Formuláře žádosti jsou
také k dispozici na webových stránkách města.

Žádosti se přijímají v termínu od 2. 11. 2020
do 1. 12. 2020 včetně poštou nebo v podatelně
MěÚ Slavičín. Miroslava Vaclová,

předsedkyně správní rady fondu

Domek s ohništěm a posezením, bylinková zahrádka s trvalkami či
živý plot z rostoucích keřů. Všechny tyto prvky, navíc propojené chodníč-
ky k přírodní učebně, přibyly na zahradu Domu dětí a mládeže Slavičín.

Léta nevyužívaná plocha, kde dříve býval zarostlý antukový kurt, pro-
šla v poslední době velkou proměnou a dnes se na místě kurtu nacháze-
jí právě přírodní prvky, které by měly zaujmout menší i větší děti navště-
vující kroužky na DDM. S celkovou revitalizací město začalo už vloni, při-
čemž letos na podzim hlásíme hotovo.

Zahrada bude sloužit především k venkovní výuce – do zrenovované-
ho prostoru s domečkem a ohništěm tak budou chodit malí alchymisté,
kuchtíci, přírodovědci, chovatelé, modeláři či rybáři. Součástí nového vy-
bavení je tak posezení okolo ohniště, venkovní pergola, infopanely, kom-
postéry, záhony a také servisní dřevěný přístřešek. Rekonstrukce zahra-
dy za „Domečkem“ vyšla na částku přesahující 400 tisíc korun s tím, že 
na ni město získalo dotaci ze SFŽP ve výši 308 tisíc korun.

Dodavatelem celé rekonstrukce jsou Služby města Slavičín, s. r. o.
vlastněné přímo městem.

Ze stejného dotačního titulu se renovace dočká také zahrada MŠ
Malé Pole, zde budou práce zahájeny až na jaře příštího roku. (tz)



6

FS Vlárečka vznikl při Mateřské škole Slavi-
čín-Vlára v roce 2016, funguje už tak 5 let. Bě-
hem této doby jsme vystupovali na různých ak-
cích města Slavičín (Valašský kumšt pro radosť 
aj užitek, Den matek, besedy pro seniory v měst-
ské knihovně aj.). Obnova krojů pro naše malé

Nové kroje pro Folklorní soubor Vlárečka
Valášky již byla víc než nutná.

V letošním roce za fi nanční podpory města 
Slavičín proběhla 1. etapa výměny krojů, tímto
bychom chtěli městu Slavičín poděkovat za pod-
poru.

Učitelky MŠ Slavičín-Vlára

Slavičínská základní umělecká škola má o ko-
ronavirové pauze o „zábavu“ postaráno. Budova,
v níž sídlí, a která je památkou místního význa-
mu, dostává novou fasádu i ze zadní části. Před-
ní část už byla obnovena vloni a zadní strana bu-
dovy čekala rok na to, než se dočká opravy i ona.

„Přestože má celá budova novou střechu,
vnikalo tam do izolace podkroví drobné zvířec-
tvo, které dělalo neplechu. Díky opravě fasády,
ke které náleží i podbití střechy, bude tomuto ko-
nec,“ uvedl starosta města Tomáš Chmela.“

Fasáda budovy byla léta ve špatném staveb-
ně-technickém stavu. V rámci realizace staveb-
ních prací bylo provedeno odstranění všech ne-
soudržných částí omítek včetně následného
očištění soudržných částí od stávajících fasád-
ních nátěrů. Místa odstraněných nesoudržných
částí budou obnovena reprofi lací nebo doplně-
ním ploch s napojením na stávající omítky bez
viditelných přechodů. Rekonstrukce fasády vy-
jde město na částku pohybující se okolo 900 ti-
síc korun a hotová by měla být do konce toho-
to roku. (tz)

Slavičín se pustil
do druhé etapy
oprav fasády ZUŠ

py

Ve dnech 17. a 18. září proběhlo na naší škole 
pilotní ověřování výukového programu Centra Ve-
ronica Hostětín „Sucho v krajině“. Žáci 7. ročníku 
se v něm seznámili s problematikou úbytku vody 
v krajině a snahou o její udržení zavedením urči-
tých environmentálních opatření. Prováděli řadu 
pokusů a měření s přesahem do fyziky a mate-
matiky. Prakticky si ověřili důležitost jiných před-
mětů výuky, bez kterých by tato měření nebyla 
možná. Další podstatnou zkušenost získali zjišťo-
váním informací pomocí dotazníkového šetření, 

Zkoumáme sucho v krajině

kde si zvyšovali svoje vědomosti v oblasti komu-
nikace s respondenty. Právě oni jim poskytovali
cenné informace do jejich dotazníkového šetře-
ní, které bude důležité pro výzkum v této oblas-
ti. Další aktivity programu se uskuteční v ekolo-
gickém centru Veronica Hostětín a v Čistírně od-
padních vod Slavičín. Celý zbytek terénního šet-
ření však proběhne, až nám to epidemiologická
situace dovolí. Po ukončení programu vás bude-
me informovat o jeho výsledcích.

Ing. Zdeněk Charvát Ph.D.

Příprava na on-line výuku začala ve škole ješ-
tě před začátkem školního roku. Z dotace MŠMT 
jsme pořídili dalších 25 notebooků pro dal-
ší modernizaci vybavení. Od rodičů jsme zjisti-
li jejich potřebu pro případné zapůjčení techni-
ky. Žáci i učitelé se v prvních týdnech zdokona-
lovali v ovládání aplikací a navázali tak na zkuše-
nosti z jarních měsíců. V průběhu prvního týdne 
po uzavření školy jsme poskytli pro zabezpečení 
výuky celkem 40 ks notebooků a jsme připraveni 

řešit pomoc při případných problémech.
On-line výuka na ZŠ Vlára běží podle stanove-

ných pravidel a daného rozpisu hodin. V této mi-
mořádné situaci chci poděkovat učitelům za je-
jich nasazení i rodičům za trpělivost a spoluprá-
ci. Všichni se ale určitě těšíme na datum, kdy se
budeme moci vrátit k běžné výuce.

Přeji žákům, rodičům, pracovníkům školy
i všem čtenářům pevné zdraví.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Při on-line výuce pomáháme potřebným

V průběhu listopadu začne Městské in-
focentrum Slavičín prodávat nové produkty, 
které budou vhodné mimo jiné i jako vánoč-
ní dárky pro slavičínské patrioty.

Prvním z nich bude stolní kalendář na rok 
2021, který obsahuje velké množství dobo-
vých fotografi í ze Slavičína. Dále se můžete 
těšit na tzv. Slavidžem – originální jedlý dá-
rek vyrobený ze slavičínských mirabelek. Stá-
le je také v nabídce Slavičaj z ekologicky pěs-
tovaných bylin, které jsou typické pro oblast 
Bílých Karpat.

Bližší informace budou zveřejněny na we-
bových stránkách města Slavičín a na Face-
booku Městského infocentra Slavičín.

Jitka Pfeiferová, 
Městské infocentrum Slavičín

Infocentrum 
nabídne netradiční
vánoční dárky
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Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Ve dnech 14. – 18. září 2020 proběhl spor-
tovně turistický kurz. Zúčastnilo se ho celkem 
26 žáků 3. ročníků a proběhl v rekreačním stře-
disku Bačkárka Velké Karlovice – Podťaté. Zá-
kladní náplní kurzu je turistika, žáci poznali Ge-
žov, Velký a Malý Javorník, Portáš, Butorky a Hri-

Malé ohlédnutí za sportovně turistickým kurzem
čovec. Nedílnou součástí jsou také sportovní 
aktivity, proběhl turnaj ve fotbale a v nohejba-
le. Po celou dobu trvání akce žáci využívali vol-
ně přístupné stolní společenské hry, biliár, ven-
kovní dětské hřiště a víceúčelové hřiště u chaty 
Hájenka.

GJP a SOŠ opět spádovou školou
Na útvaru Střední odborné školy (Divnice

119) se konaly zkoušky společné části maturitní 
zkoušky v podzimním termínu 2020.

Naše škola tak byla opět „spádovou školou“
pro okolní střední školy regionu Valašské Klobou-
ky, Luhačovice a Bojkovice

Uzavření školy
V průběhu měsíce října byl bohužel nařízením

KHS Zlín omezen provoz středních škol spočívající 
v zákazu osobní přítomnosti žáků na školách s vý-
jimkou žáků nižšího stupně gymnázia a žáků, kte-
ří mohou absolvovat praktické vyučování. Výuka
tedy probíhala distančně i prezenčně, což je velmi
náročně pro samotné žáky i jejich učitele, zejmé-
na pro žáky závěrečných ročníků, jimž už v před-
chozím školním roce „utekly“ téměř čtyři měsíce
na přípravu k maturitní zkoušce. Ta navíc dle no-
vely školského zákona i novely maturitní vyhlášky
bude probíhat v tomto školním roce zcela jinak.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Dny otevřených dveří 
Dne 6. a 7. listopadu 2020 škola po-

řádá Dny otevřených dveří pro uchazeče 
5. a 9. tříd ZŠ. Vzhledem k vývoji epidemio-
logické situace o konání DOD budou uchaze-
či i jejich rodiče včas informováni na našich 
nových webových stránkách www.gjpsossla-
vicin.cz.  

Opět nyní prožíváme jednu smut-
nou etapu, kdy nám bylo KHS naří-
zeno uzavření zájmové činnosti, ale 

přece jenom se máme důvod radovat, jelikož za-
hrada u Domu dětí získala nový kabátek. Za ny-
nější podobu chceme moc poděkovat městu Sla-
vičín, kterému se podařilo získat grant na podpo-
ru přírodních zahrad a pracovníkům technických 
služeb, kteří zrealizovali náš návrh.

Snažili jsme se vytvořit reliéf vhodný pro růz-
né aktivity dětí. Cílem je rozvíjet nejenom doved-
nosti motorické, ale také získat praktickou for-
mou i spoustu vědomostí. Například zde najde-
me živý plot z rostoucích keřů a bylinkovou za-
hrádku, zahrádku s trvalkami, vysoké zeleninové
záhony, kompost, domek s ohništěm a poseze-
ním. Vše je propojeno krásnou výsadbou a chod-
níčky k přírodní učebně. Výukové prvky v naší pří-
rodní učebně jsou plné rad, pomůcek a námětů
na pozorování pro děti. Postupně tak vznikla za-
hrada, ve které najdou děti místo nejen k pozoro-
vání, poznávání a učení se přírodním procesům, 
ale také místo k relaxaci a setkávání. Budeme se 

Zprávičky z domečku pro děti
snažit neustále naší zahradu zlepšovat a budo-
vat s dětmi další zajímavá místa. Také naše ně-
které kroužky budou probíhat v zahradě, jelikož 
jak je známo, hry v přírodním prostředí výrazně 
podporují kreativitu a všestrannost, mají pozitiv-
ní vliv na celkový rozvoj dětí.

Postupně se tak děti ze zájmových kroužků na-
učí přímo v praxi, jak správně např. založit skalku 
pro kvetoucí trvalky, bylinkovou spirálu, tvořit vy-
soké záhony a záhony jarních cibulovin s popisky 
všech rostlin. Naučí se postavit živé vrbové stav-
by, jak správně pečovat v zahradě o rostliny i ži-
vočichy, stavět domečky pro zvířecí pomocníky 
a mnoho dalších zajímavých věcí. Nebudou chy-
bět ani prázdninové radovánky při táborové čin-
nosti a akce pro rodiče a děti s možným setkává-
ním u ohýnku. Našim cílem je, aby děti roztloukly 
zahradě srdíčko a ona začala dýchat.

A co se děje v Domečku, když neprobíhá zá-
jmová činnost?

Dům dětí byl zařazen do krajského systé-
mu mezi školská zařízení určená k výkonu péče 
o děti rodičů vybraných profesí. Naší další aktivi-

tou je rukodělná činnost, protože když děti 
nyní nemůžou za námi, my se jim snažíme 
alespoň trošku přiblížit, a proto jsme zača-
ly vyrábět šitá a háčkovaná zvířátka, která 
poputují do nemocnice na dětské odděle-
ní, a jelikož jsou zakázané návštěvy, chceme 
děti potěšit. Tím bychom chtěly také oslo-
vit šikovné maminky a babičky, které by se 
chtěly s námi zapojit do činnosti. Předem 
vám patří obrovský dík. Přejeme všem pev-
né zdraví, hlavně neztrácejte dobrou nála-
du a naději.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Skautská drakiáda
se vydařila

První říjnovou sobotu se na obloze nad sídliš-
těm Malé Pole ve Slavičíně opět proletěli různo-
barevní draci. Letošní drakiádě přálo slunečné
a větrné počasí a úžasná byla především účast
velkého počtu malých i velkých krotitelů vzduš-
ných letců. Pobyt na čerstvém vzduch všem zpří-
jemnilo opékání špekáčků, pozitivní nálada, 
množství úsměvů a prostor pro setkání a proho-
zení milých slov.

Děkujeme všem zúčastněným za vytvoření 
skvělé atmosféry a městu Slavičín za fi nanční 
podporu akce. 

Skautské středisko Slavičín přeje s příchodem
podzimních dní všem veselou mysl, která je mini-
málně polovinou zdraví, a těšíme se na další spo-
lečné akce.  Týna
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 19. listopadu 2020 si připomeneme
1. výročí úmrtí pana Karla DŘÍMALA.

Vzpomíná syn s rodinou.

Dne 6. listopadu 2020 by se dožil 60 let 
pan Bohumil HÝBL. S láskou a úctou vzpo-

míná manželka Helena a dcery Helena
a Barbora s rodinami.

Dne 22. listopadu 2020 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí paní 

Jaroslavy KROUPOVÉ ze Slavičína.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, 
dcery Monika a Renata s rodinami, sestra

s rodinou a ostatní příbuzní a známí.

Dne 29. listopadu 2020 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí naší drahé

maminky, babičky a prababičky, paní 
Anny MARCANÍKOVÉ ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají 
syn Radek s rodinou.

Dne 18. listopadu 2020 si připomeneme
25. výročí úmrtí pana Jindřicha REMEŠE
z Petrůvky. S láskou vzpomíná manželka 

a dcery s rodinami.

Dne 9. října 2020 jsme si připomněli
5. výročí úmrtí Ing. Petra SELINGERA

a dne 3. listopadu 2020 by se dožil 66 let. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.

Dne 16. listopadu 2020 by se dožila 95 let 
paní Ludmila KUČEROVÁ ze Slavičína

a dne 27. listopadu 2020 si připomeneme
její 2. výročí úmrtí. S láskou a úctou vzpomí-

ná syn Jaroslav s rodinou.

Dne 5. listopadu 2020 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana Jiřího KADLČÁKA.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka Vlaďka a děti Leona

a Daniel s rodinami.

Dne 14. listopadu 2020 by se dožila 80 let 
paní Marie PLÁŠKOVÁ z Rudimova. 

S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manžel a děti s rodinami.

Posíláme pusu do nebe.

Dne 9. listopadu 2020 uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustila paní 

Františka ŠVAJDOVÁ z Hrádku. S láskou 
a úctou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 27. listopadu 2020 si připomeneme
10. výročí úmrtí pana 

Stanislava ZEMÁNKA z Hrádku.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují Laďka, Naďa a Darja s rodinami.

Dne 2. prosince 2020 by se dožil 85 let 
pan Josef BULÍČEK. Dne 25. listopadu si

připomeneme 9. výročí jeho úmrtí. S láskou
a úctou vzpomíná rodina.

Dne 19. listopadu 2020
si připomeneme smutné 10. výročí 

úmrtí pana Jaroslava TELÍŠKA.
Stále na něho vzpomínají dcera Anna

a syn Jaroslav s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 26. listopadu 2020
uplyne 10 let od úmrtí naší maminky, 

babička a prababičky, paní 
Marie ŤULPOVÉ ze Šanova. S láskou
a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 30. října 2020 by
se dožila 100 let naše teta

a zdravotní sestra, paní Marie HORÁKOVÁ. 
Za tichou vzpomínku děkují 

synovci a neteře.

Filip UNZEITIG
Přichází období, kdy si s bolestí v srdci 
připomínáme odchod našeho drahého 
syna. Rozdával radost, plný nezkrotné 

energie, nadšený sportovec a muzikant.
Nedostal šanci dotáhnout své cíle 

do konce, přestože byl zvyklý bojovat 
a vítězit. 14.11. 2014 

se v jeho 15 letech zastavil čas.
Vzpomínáme, FILDO!

Děkujeme touto cestu všem,
kteří doprovodili na poslední cestě 

paní Marii GOLDBACHOVU z Nevšové.
Zároveň děkujeme za projevy soustrasti

a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Děkujeme touto cestou 
MUDr. Romanu Überallovi

za dlouholetou péči a velké poděkování 
patří Charitě Slavičín a hospicu Strom 

života za mimořádnou péči
v posledních dnech

pana Rostislava FRANCE.
Zároveň děkujeme všem za účast
na posledním rozloučení a tichou

vzpomínku.
Rodina Francova

Děkujeme touto cestou za účast na pohřbu
a uctění památky našeho tatínka, pana
Aloise KREJČÍHO. Velmi si toho vážíme.

Zároveň děkujeme za květinové dary. 
Manželka a synové.

NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Miloš Dvořák a Lenka Dvořáková Matěj-
ková – syn Michal Daniel
Patrik a Veronika Štefaníkovi – 
dcera Klára
David a Veronika Frolovi – syn Filip
Radek a Marie Nedbalovi – 
dcera Amálie
Ladislav a Petra Pavelkovi –
dcera Karolína
Přemysl a Darina Lysáčkovi – syn Adrian

SŇATKY – ZÁŘÍ
Ondřej Švajda a Denisa Navrátilová
Miroslav Dostálek a Renata Červenková
Petr Novosád a Lenka Tarabusová
David Vejchoda a Miroslava Neubaue-
rová

ÚMRTÍ
 8. 9. 2020 Karel Mrhálek, 
  74 let, Slavičín
 8. 9. 2020 Anna Studenková, 
  84 let, Slavičín
 13. 9. 2020  Alois Krejčí, 
  74 let, Šanov
 14. 9. 2020  Helena Ščuglíková, 
  82 let, Rokytnice
 15. 9. 2020  Stanislava Valášková, 
  78 let, Nevšová
 21. 9. 2020  Ludmila Urbaníková, 
  91 let, Slavičín
 22. 9. 2020  Rostislav Franc,
  88 let, Slavičín
 26. 9. 2020  Emilie Sukaná,
  90 let, Šanov
 29. 9. 2020  Marie Goldbachová,
  83 let, Nevšová
 29. 9. 2020  Hedvika Pešková,
  90 let, Nevšová

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a uzavření manželství, dostavte se,
prosím, na matriku Městského úřadu 
Slavičín k podepsání souhlasu se zpra-
cováním a zveřejněním osobních úda-
jů na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Společenská kronika

Rea obchod – Osvobození 51 
(bývalý hotel Slavičan)
zve občany, rodiče dětí a žáků
k nákupům velkého výběru

- vln a příze k pletení pro: mimina, 
batolata, děti, dospělé
výběr barev, druhů a novinek v ple-
tené módě

- výběr hraček ve slevách!
pro věkové skupiny:
- 0 – 2 roky – mimina a batolata – 
rozvíjení motoriky, dovedností, rozu-
mový a znalostní rozvoj
- 3 – nekonečno – pro děti, děvča-
ta i kluky
novinky pro rozumové, estetické 
a konstruktivní dovednosti

Vše ve slevách až do konce roku 
2020
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Rodinné a mateřské centrum informuje...

ny. Za splnění všech olympijských disciplín dosta-
ly děti zlatou medaili a krásnou hodnotnou cenu 
dle vlastního výběru. Tuto akci podpořilo město
Slavičín a Sociální fond Zlínského kraje.

Od ledna do října probíhalo Rehabilitační cvi-
čení pro seniory. Seniorky se scházely pravidel-
ně každý týden. 

Trochu jim to cvičení narušila jarní pandemie
a uzavření všech provozů. Ale hned jak bylo mož-
né opět cvičit, tak se do toho pustily. Toto cvičení 
bylo fi nančně podpořeno městem Slavičín a So-
ciálním fondem Zlínského kraje.

Naše centrum a děti na letních příměstských
táborech se zapojily do akce Děti malují senio-
rům ke svátku a připravily pro ně krásná malova-
ná přáníčka, která ve spolupráci s Charitou Slavi-
čín byla seniorům předána.
Máme nové webové stránky www.mcslavicin.cz 

Simona Goňová, ředitelka RMC

Přestože jsme stále doufali, že k uzavření 
knihoven nedojde, stalo se tak nyní kvůli druhé, 
ještě intenzivnější covidové vlně realitou, pro vás 
čtenáře jistě nepříjemnou a nekomfortní.

Stále však existují možnosti, jak vám nezame-
zit přístup ke knihám úplně. Možná jste totiž do-
sud nezaregistrovali, že vám můžeme zprostřed-
kovat tzv. e-výpůjčky ve spolupráci s fi rmou E-Re-
ading. Prakticky to znamená, že do svých elek-
tronických zařízení (telefony, tablety, čtečky, no-
tebooky) si lze na jejím webu provést registraci 
a vybírat si z více než osmi set aktuálních best-
sellerů. Podmínkou využití této služby je vaše re-
gistrace u nás v knihovně a následně na E-Rea-
dingu. Tímto způsobem je možné si virtuálně vy-
půjčit maximálně tři knihy za měsíc, přičemž ná-
vod na registraci naleznete na stránkách naší 
knihovny v sekci E-výpůjčky.

Pro vyznavače odborné i klasické literatu-
ry existuje další spousta možností, jak se do-
stat k publikacím, které jsou volně přístupné bez 
sankcí a na které naleznete odkazy i na naší we-
bové stránce i facebookovém profi lu knihovny.

Jedná se například o portál Digitální knihov-
na Kramerius, která nabízí bezmála 150 volně 
dostupných naskenovaných knih a přes 20 ti-
tulů starších regionálních novin a časopisů. 
Dále existuje tzv. eBadatelna Zlínského kraje, 
která poskytuje uživatelům digitalizované fon-
dy sedmi paměťových institucí Zlínského kraje. 
Což obnáší více než 4 tisíce dokumentů v kate-
goriích: noviny a časopisy, knihy, fotografi e, umě-
lecká díla, dokumenty, mapy a etnografi cké sbír-
ky. Jisté je, že v této době, kdy se situace mění 
každým okamžikem, budou přibývat možnosti 
ještě lepšího propojení se světem knih, byť vir-
tuálním.

Víme však, že velká část čtenářů i přes tyto al-
ternativy četby nedá dopustit na knihu tištěnou, 

Knihovna jinak

Městská knihovna Slavičín vyhlašuje
fotografi ckou a výtvarnou soutěž
Můj život v „čase bezčasí“

Je určena všem věkovým kategoriím 
od nejmenších až po seniory.

Fotit a malovat lze všechny činnosti z vaše-
ho běžného života, např. postřehy z procházek 
přírodou, kulinářské a cukrářské výtvory, ruko-
dělné výrobky, domácí výuku dětí, péči o domá-
cí mazlíčky, všednodenní zážitky, právě rozečte-
né knihy a jiné předměty související s vašimi zá-
libami a koníčky. 

Zkuste přenést na papír nebo na fotografi i 

vonící novotou, jejíž čtení a listování stránkami
navozuje zcela odlišný, osobitý pocit duševní po-
hody. 

Věříme tedy, že až nadejde ten správný čas,
vše se vrátí do starých dobrých kolejí a dob spo-
lečných setkání. Ať při rozmanitých přednáškách, 
besedách se známými osobnostmi, vernisážích
výstav či mnoha dalších akcích, patřících k běž-
nému, pestrému koloritu našich činností. Proza-
tím pro vás připravujeme aktuální knižní novinky 
a také vlídnou atmosféru, jež vás přenese z ob-
dobí nejistot či obav o zdraví do krajiny fantazie,
ukryté v barvitých literárních příbězích.

Nechte tedy čas volně plynout a využijte jej
ke zklidnění, jež můžete oživit setkáváním se svý-
mi blízkými či pěstováním svých oblíbených zá-
jmů a koníčků. 

Pevné zdraví, příjemnou pohodu a stále dob-
rou náladu vám všem přejí pracovnice slavičín-
ské knihovny! Gabriela Klabačková,

vedoucí městské knihovny

vše, co vás baví, co děláte, co tvoříte – vaší fan-
tazii se meze nekladou.

Soutěž bude zahájena 1. listopadu 2020. Její 
ukončení plánujeme dne 28. února 2021 (ter-
mín ukončení se bude zpřesňovat) slavnostním
vyhlášením vítězů ve čtyřech kategoriích: děti
do 10 let, mládež 11–18 let, účastníci 18 plus,
senioři.

První tři nejlepší práce v každé z kategorií vy-
bere odborná porota, předání cen vítězům pro-
běhne v městské knihovně. Malou odměnu zís-
ká každý účastník soutěže, přičemž všechny sou-

těžní práce budou vystaveny v galerii knihovny. 
Dle stávajících okolností budou ceny předány 
na slavnostní vernisáži výstavy.

Namalované obrázky nám můžete předat 
osobně, případně vhodit v obálce s kontakt-
ními údaji do knihovnické poštovní schránky. 
Fotografi e zasílejte opět i s kontaktními úda-
ji emailem na: knihovna@mesto-slavicin.cz.

Podrobné informace o podmínkách soutě-
že naleznete na webu knihovny: https://www.
knihovna.mesto-slavicin.cz/ a jejím faceboo-
kovém profi lu. Případně se na ně můžete infor-
movat osobně nebo na telefonu: 577 341 481.

Hádanka z úvodní otázky není tak těžká. Od-
pověď zní: šachy. Můžete své děti přihlásit do ša-
chového kroužku na DDM, kde jsou ještě mís-
ta volná.

V jakém věku?
Nejlépe v předškolním, nebo ještě první až tře-

tí třída. Starší děti mohou taky, ale na turnajích 
to budou mít těžší.

A porážejí už naše děti dospělé?
Ano. V béčku Slavičína děti vyhrály 4 zápasy 

a získaly 5 bodů z deseti.

Jak si vlastně vedlo naše áčko a béčko v sou-
těžích?

Áčko bylo na 5. místě, ale o stupně vítězů je 
připravil koronavirus, když poslední dva zápasy 
nemohly být odehrány. Nejvíc bodů (5,5) jsem
získal já a 5 bodů měl David Hrbáček. Béčko
skončilo na 7. místě, když nejvíc bodů vybojoval
pan Marian Coufalík (4,5).

Hrály se šachy i po sezóně?
Ve Vsetíně se na krásném 14. místě ze 74 hrá-

čů umístil Tomáš Hofschneider, který bude ješ-

tě hrát v Olomouci turnaj „Přátelství“ a v zimě 
bude bojovat v 1. lize dorostenců za družstvo
Ústí. Já jsem se v létě zúčastnil přeboru ČR ve-
teránů s umístněním na 29. místě z 58 hráčů.
Spojil jsem to i s cyklistikou, a protože se soupeři 
na mě kvalitně připravovali, výsledek asi nemohl 
být lepší. Na nejlepší výsledek pak dosáhl v září 
na turnaji dětí v Malenovicích Jan Pfeifer, který
tento turnaj vyhrál.

To si všechno hradí hráči sami?
Hodně nám pomáhá dotacemi město Slavičín 

a sponzor SV Slavičín – Hrádek, za to všem touto
cestou děkujeme.

Josef Sviták, předseda šachového oddílu

Děti porážejí dospělé. V čem?

Dětské olympijské hry se letos konaly poslední 
prázdninovou sobotu 29. srpna. Pro děti bylo při-
praveno vždy osm stanovišť se sportovními úko-

ly ve třech věkových kategoriích: 0–3 roky, 4–6 
let a 7 a více let. Počasí bylo taky krásné a láka-
lo rodiče s dětmi si jít splnit olympijské disciplí-
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Nultý ročník hudebního workshopu Staň se 
muzikantem i ty! spolu s večerním koncertem ka-
pely Horizont se uskutečnil v pátek 25. září 2020 
v kulturním domě Sokolovna Slavičín. Akce od-
startovala v dopoledních hodinách workshopem 
pro mladé zájemce o hudbu a hru na hudební ná-
stroje a pokračovala do 15 hodin. Program work-
shopu byl rozdělený na krátké přednášky o fun-

Staň se muzikantem i ty! spolu s koncertem kapely Horizont

gování kapely a praktické ukázky hudebních ná-
strojů. Asi největší úspěch mělo vyzkoušení hry
na bicí soupravu. Věříme, že minimálně tato hu-
dební kategorie bude mít do budoucna ve Slavi-
číně silné zastoupení. Po celou dobu worksho-
pu se soutěžilo o zajímavé ceny. Ve večerních ho-
dinách následoval koncert kapel Horizont a Ša-
mat. Akce probíhala, mimo jiné, za dodržení veš-

kerých vládních nařízení v souvislosti s bojem
proti koronaviru.

Za podporu akce patří poděkování městu 
Slavičín dále Krajčí plus, s.r.o., Hopa CZ, s.r.o., 
TVD – Technická výroba, a.s., Pivnice U Tala-
fy, Kovos, spol. s r.o., Vývařovna Libor Mala-
ník, Hlavica Nábytek, VAMAK Jestřabí, AE part-
ner, s.r.o., TOP Drogerie, Sumiriko AVS Drnovice,
M&F group, Luhaservis, TOMTRANSPORT, Trafi ka 
Bojkovice, Bazar California, Vincentka, a.s., Ka-
deřnictví Černocká, Pokosíme.cz, Radim Gorčík,
Klobucká lesní, s.r.o., Hasoň pneu, Říhovi, Mike 
Pasta, XSO bazar, Rádio Bloodstream, Rádio
Kostka, Batohama, Orthodox.cz a dalším.

Kuba Zvoníček

Blíží se čas Vánoc a s nimi i čas dárků. Ob-
zvláště v letošním roce, kdy děti tráví víc času
doma než ve škole, si spousta dětí přeje k Váno-
cům zvířátko. Často je to pejsek. 

Bohužel v lednu bývají pak těchto „překvape-
ní k Vánocům“ plné útulky. Po prvotním nadšení 
pod stromečkem přijde studená sprcha v podo-
bě každodenních povinností vůči živému tvoru. 
Pejsek není robot, neumí hned vše sám, musí se
vychovávat, krmit, venčit a v neposlední řadě cvi-
čit. Aspoň základní povely by měl znát každý pes 
a opravdu tím není myšleno sedni, lehni a vem si
piškotek. Pokud nechcete mít zdemolovaný byt, 
vyděšeného pošťáka a pokousané všechny děti,
je potřeba s pejskem soustavně pracovat a nau-
čit ho, jak žít s lidmi. 

Často si lidé myslí, že malého pejska, tzv.
„gaučáka“ cvičit není potřeba, na chirurgii by ale
s vámi nesouhlasili. I takový pejsek, pokud nemá
správný výcvik, může být agresivní. Náš spolek
Paraagility vám proto nabízí možnost přijít se
podívat, jak probíhá základní výcvik, vysvětlíme
vám, co obnáší chov psa, co vše budete potře-
bovat pořídit, jaké další fi nanční náklady spojené
s chovem psa vás čekají a v neposlední řadě si
můžete i zapůjčit některého z našich pejsků a vy-
zkoušet si, jestli se třeba děti nebudou bát s ním
cvičit. Pejsek je závazek na mnoho let a starat
se o něj musí celá rodina, proto přijďte všichni
i s dětmi. 

A kam vás zveme? Scházíme se každou ne-
děli dopoledne (od 9 hodin do cca 11 hodin)
na louce v areálu Charity pod kostelem. Jsme
tam za každého počasí, pokud vyloženě nepada-
jí trakaře. Pejska totiž nezajímá, jestli prší nebo
je zima, on jít ven prostě musí, jinak vám nechá 
překvapení v obýváku na zemi. Náš spolek umož-
ňuje socializaci a základní výcvik psa, agility, pa-
raagility, chodíme na vycházky, cvičíme zvlášť
s dětmi a pokud se stydíte, je možné si domluvit
i individuální výcvik. Spolek funguje celoročně,
tedy i přes prázdniny, pouze s krátkým obdobím
klidu kolem Vánoc. Přijďte se nezávazně párkrát
podívat, poradit a když se vám u nás bude líbit,
rádi vás přivítáme mezi sebou jako člena. Sleduj-
te naše FB a webové stránky www.paraagility.cz.

Za spolek Paraagility Walachia 
Miroslava Vaclová

O koupi pejska se přijďte 
poradit, ať neskončí v útulku
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V srpnovém Slavičínském zpravodaji jsem 
připomněl šedesáté výročí založení nemocnice 
ve Slavičíně. Interní i porodní oddělení bylo ote-
vřeno 4. srpna 1960. Zájem o dění kolem úprav 
obou budov lůžkových oddělení byl mimořádně 
velký. Lidé s velkým zájmem sledovali stavební 
úpravy stávajících budov, ale i lůžkové a přístro-
jové vybavení v budoucí nemocnici. Například je-
den prvňáček základní školy doběhl za mamin-
kou a povídal jí: „Maminko pojď se honem podí-
vat, právě do nemocnice dovezli stroje na výrobu
miminek.“ (Myslel tím porodní boxy). Najít lékaře, “
zdravotní sestry a další nezbytně nutný personál 
nebylo vůbec jednoduché. 

Tento počin měl pro Slavičín i blízký region ne-
smírný význam. Nemocniční lékařská péče se rá-
zem mnohem více přiblížila obyvatelům naše-
ho kraje. Nemocnice vlast-
ně vyplnila volný prostor
mezi nemocnicemi ve Vsetí-
ně, tehdejším Gottwaldově
a Uherském Hradišti.

V tomto článku se chci vě-
novat historii a žití interního
oddělení naší nemocnice. 
Nemocnice ve Slavičíně se
po svém otevření stala deta-
šovaným pracovištěm okres-
ní nemocnice v Gottwaldo-
vě pro poskytování diagnos-
tické a léčebné péče v in-
terním oboru včetně ambu-
lantního vyšetření. První vel-
kou ranou do chodu nemoc-
nice bylo zrušení porodního 
oddělení od 1. ledna 1983.
Po rekonstrukci vzniklo z po-
rodního oddělení II. interní 
oddělení. Tím vlastně vznikl 
jediný monoprimariát inter-
ny slavičínské nemocnice, což se později ukáza-
lo jako velký problém. V roce 1993 přestala mít
zlínská nemocnice zájem na provozování svého 
detašovaného pracoviště ve Slavičíně. Po mnoha 
jednáních nakonec zastupitelstvo města Slavičín 
rozhodlo, že od 1. prosince 1993 se z interního 
oddělení nemocnice Baťovy nemocnice ve Zlíně
stane Městská nemocnice Slavičín, jako nestátní 
zdravotnické zařízení. Nemocnice měla v té době 
základní komplement, který také sloužil pro po-

Historie interního oddělení Městské nemocnice Slavičín
třebu pacientů praktických lékařů. Byla to napří-
klad biochemická laboratoř s částí hematologie, 
interní ambulance, sonografi e, rentgen, rehabili-
tace aj. A přišla záhy další rána. V roce 1998 vy-
hlásilo ministerstvo zdravotnictví výběrové říze-
ní na poskytování akutní péče v různých oborech 
medicíny. Do výběrového řízení se přihlásila i sla-
vičínská nemocnice s žádostí o zachování akut-
ních lůžek v interním oboru. Po dlouhých jedná-
ních zástupců města Slavičín a vedení Městské 
nemocnice Slavičín došlo k rozhodnutí výběrové 
komise ministerstva zdravotnictví v tom smyslu, 
že akutní péče v nemocnici ve Slavičíně bude na-
hrazena následnou péčí v plném rozsahu. Mimo 
jiné jim vadilo to, že nemocnice má jen jedno od-
dělení. Občané nespokojení s tímto rozhodnutím 
zorganizovali dne 10. května 1998 petiční výbor, 

který oslovil občany 36 obcí, které jsou spádo-
vé ke slavičínské nemocnici. Petici podepsalo 
12 568 občanů a tím tito lidé jednoznačně pro-
jevili svůj názor na zrušení akutní péče ve slavi-
čínské nemocnici. Petice byla předána PS Parla-
mentu ČR a OÚ Zlín. Výsledkem bylo podepsání 
smlouvy na dobu 5 let se zdravotnickými pojiš-
ťovnami na 30 lůžek interních a 17 lůžek násled-
né péče. Akutní péče byla v Městské nemocnici
Slavičín zrušena na počátku roku 2008 a nahra-

zena lůžky následné péče. V minulých letech byly
v nemocnici provedeny výrazné rekonstrukce
a opravy. Stará lůžka byla nahrazena novými po-
lohovatelnými. Změny doznaly i prostory sociál-
ního vybavení, kuchyně aj.

V současné době Městská nemocnice Slavičín
disponuje 51 lůžky, která jsou rozdělena na dvě 
stanice. Ve stanici I je 32 lůžek. Na stanici II
19 lůžek včetně 9 lůžek se zvýšeným dozorem,
kde je možnost monitorování životních funkcí pa-
cientů. Z těchto lůžek jsou 4 pod přímou kontro-
lou sester přes prosklené okno. Nemocnice po-
skytuje následnou péči pro pacienty, kteří byli
vyšetřeni v ambulancích praktických nebo od-
borných lékařů a objednáni k přijetí. Dále pro pa-
cienty, kteří jsou přeloženi z akutních oddělení 
v jiných nemocnicích, zpravidla Krajské nemoc-

nice Tomáše Bati ve Zlíně. 
Nemocnice disponuje tech-
nicky i personálně dobře vy-
baveným pracovištěm reha-
bilitace. Je k dispozici solid-
ně vybavená biochemická
laboratoř a dále RTG praco-
viště. V nemocnici je praco-
viště diagnostického ultra-
zvuku, které provádí v pří-
padě nutnosti u hospitali-
zovaných pacientů vyšetře-
ní břišních orgánů, vyšetře-
ní žil a tepen a také vyšet-
ření srdce. Je k dispozici in-
terní ambulance a ambu-
lance diabetologická. V pro-
storu Městské nemocnice 
Slavičín je i stanice Rychlé
záchranné služby poskytu-
jící rychlou akutní péči pro
občany našeho kraje.

Naše nemocnice ošetří 
ročně zhruba 600 pacientů. Za 60 let tedy více
než 30 000 nemocných. Je jednou z opravdu dů-
ležitých institucí ve městě, protože poskytuje lé-
kařskou a ošetřovatelskou péči pro dolečující se
pacienty či dlouhodobě nemocné. Spolu s poli-
klinikou i jinými pracovišti praktických a odbor-
ných lékařů tvoří jádro zdravotní péče pro naše
občany.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Miroslav Kadlec
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Roušky
Rouška patří k prostředkům bariérové ochrany, 

pomocí kterých se snažíme snížit riziko přenosu ko-
ronaviru. Aby se však jednalo o funkční pomůcku, je 
třeba dbát následujících doporučení.

Při používání jednorázové ústní roušky je dob-
ré použít tuto ochrannou pomůcku opravdu pouze 
na jedno použití. Jednorázová rouška nalezne uplat-
nění v případě, že cestujete hromadnou dopravou či 
jdete např. na poštu. Životnost jednorázových rou-
šek bývá okolo dvou hodin. Při sejmutí jednorázo-
vé roušky z obličeje dodržujeme následující postup: 
Roušky se dotýkáme pouze v oblasti gumiček či pro-
vázků. Roušku vyhodíme do směsného odpadu či
spálíme v kamnech. Po práci s použitou rouškou si 
umyjeme ruce a provedeme jejich dezinfekci.

Pokud používáme textilní roušky z bavlny, lze 
je využívat opakovaně, avšak je nutné dodržovat 
správné dezinfekční postupy. Pro připomenutí je 
v následujících bodech zaznamenán postup práce 
s použitou rouškou: Roušky se při sejmutí z obliče-
je dotýkáme pouze v oblasti gumiček či provázků. 
Provedeme okamžitou dezinfekci roušky či vložíme 
do uzavíratelného sáčku a dezinfekci uskutečníme 
až v momentě, kdy nasbíráme více roušek. Po prá-
ci s použitou rouškou si umyjeme ruce a provedeme 
jejich dezinfekci.

Pokud nasbíráte více použitých roušek a rozhod-
nete se pro jejich vyprání v pračce, dodržujte násle-
dující doporučení: Roušky pereme odděleně od běž-
ného prádla. Pro praní používáme běžný prací pro-
středek, přičemž dezinfekční účinek lze zesílit při-
dáním bělících prostředků bez chloru (pozor však 
na odbarvení barevných materiálů).

Zvolíme prací program s vyvářkou, minimální tep-

lota je 60 °C, doba trvání programu 30 minut.
Po vyprání roušku usušíme a následně vyžehlí-

me napařovací žehličkou (pokud nemáme k dispo-
zici napařovací žehličku, zvolíme nejvyšší možnou
teplotu). V případě, že vlastníme sušičku, lze po vy-
prání vložit roušku přímo do sušičky.

Pokud se nesesbíráme více použitých roušek na-
jednou a rozhodneme se pro jejich vyvaření, řídíme
se následujícími pokyny:

Roušky ponoříme celé do vody. Je nutné, aby-
chom nechali roušky ve vodě vyvařit po dobu mi-
nimálně pěti minut. Po vyvaření necháme rouš-
ky ve vodě vychladnout. Následně roušky usuší-
me a v případě potřeby vyžehlíme (po vyvaření však
není žehlení striktně nutné). Pamatujte, že při jaké-
koliv manipulaci s čistými rouškami byste měli mít
dezinfi kované ruce (případně používat jednorázové
rukavice).

Postačí pouhé vyžehlení roušky?
Ne, v první řadě by mělo dojít k vyprání či vyvaře-

ní roušky a následně až k vyžehlení.
Lze považovat umístění roušky do mrazáku jako

její účinnou dezinfekci?
Dezinfekce mrazem je neúčinná a může dojít

ke kontaminaci potravin, které máte v mrazáku.
Lze dezinfi kovat roušku v horkovzdušné či mik-

rovlnné troubě?
Tímto počínáním může navíc dojít ke vznícení 

roušky, proto tento postup neprovádějte.

Respirátory
Jako jistá ochrana před virovými onemocněními,

tedy nejenom před koronavirem, jsou účinné hlav-
ně respirátory. Filtrační třída FFP3 je určena přede-
vším pro zdravotníky vystavené aerosolům a peču-

jícím přímo o nemocné, třídu FFP2 používají všich-
ni zdravotníci, nejnižší třída FFP1 je určená pro prá-
ci v prašném prostředí a proti virům je účinná pouze
částečně. Péče o respirátor je podobná jako v přípa-
dě papírové roušky, ale s tím rozdílem, že kvalitní re-
spirátory můžete nosit po dobu jednoho dne a poté
je bezpečně sejmout a vyhodit. I respirátory jsou
totiž jednorázové, jeho nošení je však možné pro-
dloužit. Má to ovšem svá přesná pravidla a rizika.

V ideálním případě by se měl respirátor používat
jen v řádu hodin a nikoli dní. Tak je totiž zaručena
jeho maximální účinnost a jeho nositel si může být
jistý, že chrání zdraví své i lidí ve svém okolí.

„Respirátor lze opakovaně sundat a znovu nasa-
dit, ale je třeba manipulovat s ním tak, aby se člo-
věk nedotýkal přední části a nekontaminoval respi-
rátorem povrchy. Respirátor se ovládá za tkanice či 
za gumičky. Respirátory nejsou určené k dezinfek-
ci,“ konstatovala Hana Tkadlecová z Centra očková-“
ní a cestovní medicíny Zlín pro idnes.cz. Podle Čes-
ké lékárenské společnosti je možné respirátory po-
užívat maximálně ve třech až pěti cyklech a maxi-
málně čtyři až osm hodin. Doporučuje ho pak sterili-
zovat v horkovzdušné troubě na 70 stupňů po dobu
24 hodin nebo půl hodiny v roztoku Sava a vody
(10 ml Sava na 1 l vody) a posléze opláchnout čis-
tou vodou a vysušit na radiátoru. V žádném přípa-
dě by se ale ke sterilizaci neměla používat mikro-
vlnná trouba. Státní zdravotní ústav doporučuje po-
užít některou metodu dekontaminace jen jako mi-
mořádnou poslední možnost v případě bezprostřed-
ního nedostatku osobních ochranných prostředků. 
„Respirátory jsou obvykle po použití zlikvidovány, 
ale mohou být na omezenou dobu znovu použity,
dokud není riziko, že je jejich povrch kontaminován 
infekčními částicemi,“ uvádí ústav na svých interne-“
tových stránkách.  (šim)

Jak pečovat o roušky a respirátory dle MZČR
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Vydařené období za sebou mají fotbalisté FC 
TVD Slavičín. Během října se z pátého místa vy-
švihli na první příčku, a to díky výhře nad Skaš-
ticemi 2:0 a vítězstvím nad neoblíbeným týmem 
HFK Olomouc 1:0, kdy skóroval kapitán Petr 

Fotbalisté FC TVD přečkají koronavirovou pauzu na 1. místě

Švach. Domácí zápas proti Skašticím byl ale pro 
fotbalisty zvláštní, hráli totiž před prázdnými tri-
bunami. „Nebylo to ono. Nicméně jsem to vnímal 
spíše na rozcvičce a při zahájení utkání. V zápa-
se už jsem se soustředil na hru. Bylo to pros-

tě jiné, jako na tréninku. Diváci na fotbal patří 
a bez nich je to poloviční představení,“ popsal “
atmosféru autor druhé branky v utkání Ondřej
Školník.

Nařízení vlády do fotbalové sezóny ale zasáh-
lo ještě vážněji a v půlce října bylo jasné, že zá-
pas bez diváků byl luxusem, na který alespoň
do listopadu můžou hráči zapomenout (vlád-
ní nařízení je v době vzniku článku platné do 3.
11.). Trenér týmu Petr Slončík však nevěří, že se
letos sezóna znovu rozjede. „Jsem přesvědče-
ný, že soutěž se už hrát nebude a zápasy budou
přesunuty na jaro, de facto hozené do zimní pří-
pravy,“ odhadl Slončík vývoj sezóny.“

Proto plánuje zařadit i přípravné zápasy
po rozvolnění opatření. „Pokud se to uvolní, ur-
čitě chceme hrát přátelské zápasy a myslím, že
i ostatní týmy tak budou uvažovat. Ty výpadky 
z letošního jara byly na hráčích hodně znát, tak-
že pokud by nám to umožnila legislativa, bude-
me hrát,“ ujistil trenér.  (šim)“

Amatérská tenisová liga Slavičín 2020 I v letošním roce se uskutečnila na antu-
kových tenisových kurtech Oáza Amatérská
tenisová liga. Soutěže se letos zúčastni-
lo více než 20 hráčů z širokého okolí. Systém
turnaje byl dlouhodobý od května do října,
hráči byli rozděleni do výkonnostních skupin.
Vítězství obhájil slavičínský rodák Lukáš Koseček
z Lidečka, na druhém místě se umístil nováček
turnaje Milan Miklas z Luhačovic a třetí místo
obsadil domácí Dan Konečný. Tato akce byla 
fi nančně podpořena městem Slavičín. Velké
poděkování patří také Danovi Konečnému, 
za jeho obětavou a vytrvalou práci na údrž-
bě místních tenisových kurtů, které by bez 
jeho ochoty a práce možná už ani nebyly v pro-
vozu.

Za zúčastněné hráče Štěpán Satin

Emil Zátopek jako voják sloužil ve Slavičíně, říká legendární tělocvikář Beránek
Letos v listopadu uplyne 20 let od úmrtí Emi-

la Zátopka a při této příležitosti si připomínáme 
i jeho návštěvy Slavičína. Nejen na něj zavzpomí-
nal pamětník Josef Beránek, sportovec a bývalý 
učitel ZŠ Vlára.

Jste sportovec tělem i duší a tělocvik jste 
taky dlouhá léta vyučoval. Jaké byly dříve způ-
soby motivace pro sportování dětí a mládeže?

V roce 1969 vznikla soutěž nazvaná Pohár 
Československého a později Českého rozhlasu, 
která existuje dosud. My, žáci ZŠ Vlára pod mým 
vedením, jsme v této soutěži vyhráli sedmkrát. 
Pomyslnou štafetu po mně úspěšně převzal pan 
učitel Karel Geba. Součástí vítězství byla i návště-
va výpravy sportovců z Prahy. Setkali se s dětmi, 
některé roky toto setkání proběhlo ve škole, jin-
dy na zámku a tuším dvakrát v sále ve „výzkumá-
ku“. Děti se zúčastnily besedy se sportovci a ti se 
jim poté podepsali a předali jim poháry.

To se ve Slavičíně objevila určitě i nějaká 
známá jména…

Samozřejmě. Čtyřikrát přijela Dana Zátopko-
vá, její muž Emil dvakrát. Dana mi dokonce řek-
la, že Emil byl tři měsíce jako voják v kasárnách 
ve Slavičíně. Po válce absolvoval zkrácenou vo-
jenskou školu v Hranicích a poté přišel do Slavi-

čína. Z místních o tom nikdo nevěděl, dokonce 
ani pamětníci. Teprve pak šel do Prahy do ATK.

Snad kromě Jarmily Kratochvílové tu z tehdej-
ších známých sportovců byli všichni. Miloslava 
Hübnerová, která vyhrála v Mexiku na olympiádě 
výšku, Ludva Daněk, olympionik v hodu diskem, 
koulařka Helena Fibingerová, Josef Doležal, kte-
rý byl druhý v chůzi na olympiádě v Helsinkách
– ten tu byl dokonce čtyřikrát. 

A nějaké další úspěchy?
Vyhrávali jsme i další soutěže, byli jsme prv-

ní v republice v Odznaku zdatnosti. Vyhráli jsme
národní kolo mezinárodního atletického čtyřbo-
je. Poté jsme se zúčastnili fi nále v Bulharsku,
kde se utkalo devět zemí socialistického bloku. 
Ve Francii jsme v roce 1987 skončili třetí. Kdyby
si ale tehdy Zdeněk Argaláš nezlomil v Hodoníně
na Poháru Českého rozhlasu ruku a Kafka neměl 
natrhnutý sval, tak bychom vyhráli i tam.

A máte mezi svými bývalými svěřenci nějaké
úspěšné sportovce?

Ano, Zdeňka Kubištu, reprezentanta a několi-
kanásobného mistra republiky ve skoku do výš-
ky. Na halovém mistrovství Evropy skončil desá-
tý a vyhrával např. i v Moskvě nebo Řecku. Naši
školu navštěvovalo také mnoho fotbalistů, kte-
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dnešní děti o tom neví, to by pro ně byla pěkná 
motivace. 

Vaší disciplínou byl skok o tyči, jak na ni 
vzpomínáte?

Mám fotografi i ze Slavičína z roku 1964, kdy 
jsem překonal první krajský rekord 4,20 m. Teh-
dy jsme skákali do písku, tyčka byla lehká z lami-
nátu o průměru 0,8 – 1,2 mm. Ten materiál vy-
robili Američani a tehdy se o něm říkalo, že je to 
druhý nejlepší materiál po šedesátém roce, jaký 
se podařilo vyrobit. Ze své aktivní závodní kari-
éry si pamatuji Františka Špotáka, otce Barbo-
ry Špotákové, který za nás závodil, když jsem byl 
v Karviné.

Mnoho sezon se také staráte o bezpečí ná-
vštěvníků slavičínského koupaliště.

Plavčíka jsem začal dělat za studií a pak 
od roku 1981. Dřív to fungovalo tak, že tam 
na celý areál byl jeden plavčík, který přitom pro-
dával i vstupenky. Štěstí že se nikdo neutopil.
Na koupaliště jsem vrátil po roce 1990, kdy už
tam bývali dva plavčíci. Pak jsem si dal pauzu 
a znovu dělám plavčíka čtyři roky s tím, že jsem 
byl osloven, zda bych nepomohl, že jsem stejně 
na koupališti pořád (smích). Tak jsem si udělal 
zkoušky jako vodní dozor na dva roky a loni jsem 
v Kroměříži absolvoval kurz plavčíků. 

Vaším dalším velkým koníčkem je houbaře-
ní. Jak dlouho už se mu věnujete?

Od malička čili dá se říct, že už 70 let. Ale 
ve větším až od poloviny sedmdesátých let. 

A změnilo se houbaření postupem doby?
Změnilo. Od svých známých meteorologů vím,

že Slavičín patří k místům s nejnižšími dlouhodo-
bými průměrnými srážkami. Letošní srážky jsou 
úplně výjimečné. Normálně tu spíš jen mrholí, 
když zaprší, je to zázrak. Já říkám, že tady je jen 
škaredě. Sleduji počasí od té doby, co jsem se 
do Slavičína roku 1976 vrátil, a tvrdím, že před-
povědi počasí, které pro nás dělají, z devadesáti 
procent nevycházejí.

Slovenská předpověď je pro nás přesnější. 
Sám meteorologickou stanici nemám, jen sledu-
ji počasí a průběžně si ho zapisuji a mám tedy 
dlouhodobé srovnání. Teď se poslední dobou na-
příklad změnilo proudění. Dřív to bylo od Rudimo-

va a od Nevšové, ale letos to bylo úplně jinak. Do-
konce přišla bouřka od Klobouk. 

Dřív víc pršelo v Lipové nebo v Loučce, teď už 
ani tam tolik neprší a posunulo se to na sever 
za Vysoké Pole a za Drnovice. V době, kdy u nás 
bylo sucho, na Pulčinách a ve Francově Lhotě no-
sili koše plné hub. Trochu zapršelo začátkem září 
a pak 18 dní ani nekáplo. Díky nezvykle vysokým 
teplotám ale stále rostly hřiby. My „hřibaři“ jsme 
kroutili hlavami. A hřiby skončily až začátkem říj-
na, kdy začalo pršet. 

Máte představu, kolik hub jste letos nasbí-
ral?

Letos přes 4 000. Hlavně beru praváky, když 
rostou, kozáky, křemenáče a suchohřiby. A taky 
baranice, ale letos na mých místech nebyly. Nej-
raději chodím na Hájenky. Teď po ukončení odklí-
zecích prací v areálu muničních skladů to tam už 
bude lepší. Já tam znám snad 50 míst (úsměv).

Někdy taky někomu donesu bedle, když si řek-
ne. Taky beru kuřátka, žampiony, podle toho, co 
je. Já znám hodně druhů hub, ale některé už ne-
sbírám. 

Dřív jsme třeba nakládali václavky, ale přešli 
jsme na malé ryzce, malé praváčky a malé su-

chohřiby. Všechno, co nasbírám, samozřejmě 
sám nespotřebuji. Něco rozdám čerstvé, něco
usuším. Za ty roky mám své věrné odběratele.

Jak jste se dostal ke sledování počasí?
K tomu jsem se dostal díky houbaření, ale

hlavně díky lyžování. Lyžovat jsem začal v Klo-
boukách, Kopánky mi nevyhovovaly. Jezdil jsem
dobře, rád jsem závodil a Kopánky byl pro mě jen
takový malý kopeček. V Kloboukách bylo osvětle-
ní a mohl jsem se účastnit závodů. Od těch dob
jsem tam stále v oddílu. Sice už se tam nejez-
dí, ale oddíl tam je. Nedávno jsme měli i valnou
hromadu.

Lyžujete stále? Chystáte se v nadcházejících
zimních měsících na hory?

Mám nové vybavení, novou bundu a loni před
Vánoci jsem si koupil nové lyže. Bohužel mám ně-
jaká zdravotní omezení a sjezdové lyžování je je-
diný sport, který můžu dělat skoro naplno. Snad 
se situace s epidemií postupně uklidní a bude-
me si moct užít nějaké lyžování v horách, nejlépe 
samozřejmě v Alpách.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám, ať se
Vám ve všech Vašich zálibách stále daří.

 (jip, mas)


