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ní čas. Doba před Vánoci byla vždy ve Slavičíně
plná rozmanitých a oblíbených akcí. Ty však letos
kvůli pandemii koronaviru pořádat nemůžeme.
Letošní rozsvícení vánočního stromu proběhne
bez tradičního programu. Přesto vnímám tento den jako svátek, prožijme jej proto po svém,
v pokoji, nicméně s respektem k omezením, která všichni dodržujeme proto, aby tolik vysilující
pandemie i v našem městě konečně odezněla.
Slavičín byl nemocí covid-19 postižen hodně
a troufám si říct, že není ve městě nikoho, koho

by se smutek minulých dní nedotkl osobně. Dodržujme proto hygienická nařízení a pravidlo tří R
(ruce, roušky, rozestupy). Věřím, že s těmito zásadami brzy budeme moci nakoupit u našich místních obchodníků, kteří si naši přízeň moc a moc
zaslouží. Živý Slavičín totiž nebude nikdy stát
na anonymních e-shopech, ani na nadnárodních řetězcích v nákupních centrech, ale na plných výlohách v místních obchůdcích, usměvavých prodavačkách a spokojených zákaznících.
Proto bych Vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili místní podnikatele svým nákupem. To, co

je pro Vás možná jen malá částka, obchodníkovi pomůže a třeba to bude ten příslovečný dílek
do skládačky, který jej udrží nad vodou. Můžeme
to pojmout jako vánoční dárek právě pro naše
místní podnikatele.
A to nás vrací k Vánocům. Jistě už si letos uvědomíme, že dárky nejsou všechno a že to, co je
důležité, je očím neviditelné. Přeji proto všem milým spoluobčanům adventní pokoj, vánoční klid
i blízkost těch, kteří jsou pro nás v životě důležití.
Tak šťastné a veselé!
Váš starosta Tomáš Chmela

Před radnicí bude nový dřevěný betlém
Tradiční rozsvícení vánočního stromu se letos uskuteční, ale ve značně osekané formě kvůli platným epidemiologickým nařízením. Strom bude stát jako obvykle na Horním náměstí, kde
se v pátek 4. prosince v 16 hodin rozsvítí, pochopitelně bez doprovodného programu na pódiu.
Při této příležitosti bude také představen nový vyřezávaný betlém, který pochází z dílny valašského řezbáře Martina Cigánka. Rozhovor s jeho autorem si můžete přečíst na poslední straně tohoto čísla zpravodaje. Betlém bude po dobu adventu a vánočních svátků umístěn před slavičínskou radnicí.
Betlém prozatím tvoří tři postavy, Panna Marie, svatý Josef a Ježíšek v jesličkách, které doplňuje vánoční kometa. Pro příští léta se plánuje jeho postupné rozšiřování o další postavy. U betléma jsou plánovány k dokreslení předvánoční atmosféry tři jarmareční stánky. U jednoho budete
moci ochutnat ovoce v pravé belgické čokoládě, dále si koupíte šité vánoční ozdoby a dekorace
a také můžete ochutnat horký Slavimošt, který bude rozlévat starosta Tomáš Chmela. Dobrovolným příspěvkem za Slavimošt podpoříte v této nelehké době Městskou nemocnici Slavičín. (red)
Upozorňujeme přispěvatele a inzerenty Slavičínského zpravodaje, že uzávěrka lednového
čísla 2021 bude ve středu 9. prosince 2020. Po tomto datu už nebude možné příspěvky
do lednového čísla zařadit. Děkujeme za pochopení.
Redakce SZ

Navracíme tradiční ovocné stromy do krajiny Slavičínska

Od roku 2019 město Slavičín připravuje projekt Strom pro krajinu Slavičínska, který si klade
za cíl oživit původní polní cesty v krajině Slavičína, Hrádku a Nevšové. V současnosti, kdy jsme
obdrželi podporu z Operačního programu Životní prostředí zprostředkovanou Místní akční skupinou Luhačovské Zálesí, sázíme na území našeDruh dřeviny
Počet vysázených kusů
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ho města stromořadí.
Celkem tímto způsobem vysadíme 500
stromů v celkové délce stromořadí bezmála 4 kilometry. Výsadby tvoří převážně
ovocné stromy, které vytváří stín a přinesou úrodu v nejrůznějších částech našeho města. V Nevšové
jsou vysazeny stromy
podél krajské silnice od Drahanců, dále
okolo
cyklostezky
směrem na Luhačovice a také v různých
úsecích okolo tzv. staré nevšovské cesty.
Na území Slavičína
se výsadby uskutečňují v okolí Šabatce,
na Hájenkách a pak
od nové výstavby nad
Instopem přes pole
až k Divnicím. Právě
v těchto místech byly
starobylé polní cesty
v období kolektivizace rozorány a zrušeny. Jejich obnovou dojde k vytyčení tradičních tras, kudy chodívali naši
předkové. To platí zejména pro vůbec nejdelší
staronové stromořadí od Divnic do Slavičína, které bude mít po výsadbě délku 830 metrů, kterým
bychom chtěli nově nasměrovat také modrou turistickou značku vedoucí ze Slavičína přes Bohuslavice na Hložeckou kapli. Ta dnes vede nebezMirabelka Moruše Ořešák Švestka Třešeň Višeň
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Město koupilo areál lihovaru a zámečku v Hrádku
Dne 22. října starosta města po předchozích
jednáních a schválení zastupitelstvem podepsal kupní smlouvu na areál zámečku a lihovaru v Hrádku. Ve stanovených lhůtách pak bylo zapsáno vlastnické právo do katastru nemovitostí a dne 20. listopadu pak zástupci města protokolárně převzali celý areál. Souběžně je vedeno
na ministerstvu zemědělství řízení o udělení koncese tak, abychom mohli zajistit občanům službu

pěstitelského pálení alespoň ve druhé polovině
sezóny. Jelikož řízení v době uzávěrky tohoto čísla Slavičínského zpravodaje není uzavřeno, nelze
určit přesný termín zahájení zápisů do pořadníku
na pálení. Jakmile bude koncese udělena, zveřejníme příslušný kontakt pro zapisování na webových stránkách města a dalšími informačními
kanály. V mezidobí proběhne údržba technologie
pálenice a nezbytné přípravné práce.
(tch)

Nákup potravin pro osoby v karanténě
Charita Slavičín nabízí možnost bezkontaktního dodání nákupů ve Slavičíně a okolních obcích. Tato nabídka je určena občanům
s nařízenou karanténou, tzn. pro lidi nakažené
koronavirem COVID-19, pro lidi navrátivší se ze
zahraničí, vykazující příznaky onemocnění, nebo
pro ty, kteří byli v kontaktu s nakaženu osobou.
Pokyny k objednání:
Objednání je možné den předem do 11:00
hod., a to pouze telefonicky na tel. čísle:
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734435242. Velikost nákupu jen v obvyklém
množství pro běžnou spotřebu, nikoliv pro tvorbu
zásob. Cena nákupu max. do výše 500,-Kč. Nákup se nevztahuje na zakoupení alkoholu a tabákových výrobků. Nákupy budou prováděny v nejbližších marketech bez ohledu na akční nabídky
v letácích. Bezkontaktní předání – nákup bude
ponechán za dveřmi, bude zaslána SMS zpráva
o doručení, požadujeme zaslat SMS o převzetí.
Další dotazy budou zodpovězeny na telefonním
čísle 734435242.

pečným úsekem krajské silnice ulicí Karla Vystrčila a dále nad město.
Skladbou jsou naše stromořadí typická pro
náš region, nalezneme v nich výhradně místní
odrůdy, kterým se u nás nejlépe daří a mají také
nejlepší chuť. Každý ovocný strom v krajině, navíc pokud tvoří alej, je užitečný nejen pro člověka,
ale i pro přírodu a vše živé, co v ní žije. Vytváří stín,
snižuje výpar vzácné vody a vytváří podmínky
pro růst další vegetace, která představuje ideální podmínky pro další živočichy.
A jak probíhá samotná výsadba? V průběhu
měsíce listopadu jsou postupně geodeticky vytyčovány hranice parcel, do kterých jsou stromy zasazovány. Hlavním dodavatelem všech prací jsou
Služby města Slavičína. Projekt počítá také s následnou několikaletou péčí o stromky tak, aby
se vzdor náročným klimatickým podmínkám ujaly. Bohužel bojujeme s deštivým počasím, které omezuje použití techniky a zpomaluje tempo
výsadeb. Věřme, že se počasí nakonec umoudří. Do budoucnosti město plánuje také „adopce“
stromků tak, aby každý z nich měl své opatrné
„rodiče.“
Nová stromořadí v krajině vytváří příjemné linie, které bohužel zanikly v minulých dobách v důsledku kolektivizace a změn v hospodaření. Navrácení stromů do krajiny je o to důležitější, že se
naše město nachází v CHKO Bílé Karpaty, v biosférické rezervaci UNESCO, která nemá v Evropě obdoby. Úcta a citlivost ke krajině, ve které žijeme, však nespočívá jen v návratu stromů, ale
i ve všem ostatním, co do krajiny umísťujeme.
Každý dům, jeho barva, sklon střechy i tvar by
měl obsahovat jednoduché poselství – byl jsem
postaven v Bílých Karpatech, a jsem natolik jedinečný, že nikde jinde na světě nic krásnějšího
nenajdeme.
Tomáš Chmela, starosta

Vánoční akce v našem městě
 4. 12. rozsvícení vánočního stromu
 4. 12. požehnání betléma
 9. 12., 11. 12., 16. 12., 18. 12., 23. 12. vá-

noční prodej
 31. 12. silvestrovský ohňostroj

Tipy na vánoční dárky
V Městském infocentru Slavičín můžete zakoupit:
 Stolní kalendář s historickými fotograﬁemi
Slavičína
 Slavidžem – mirabelkový a švestky v čokoládě
 Slavičaj
 Tričko a placka Vidlák ze Slavičína
 CD CM Slavičan, CD a DVD kapely Dareband
a Darrock

*Fejeton

Pozitivní v době pandemie

Zatímco na jaře jsme se potýkali se vzdáleným imaginárním nepřítelem, na podzim už si
s koronavirem stojíme tváří v tvář. Jsme zahlceni zprávami různého druhu i kvality a musíme
svůj život žít v prostoru, který vymezují vládní
opatření. Dostáváme se tak do nezvyklých situací, čelíme novým životním výzvám, a hlavně
už měsíce žijeme mimo svou běžnou komfortní zónu. Hlavní je zachovat si pozitivní přístup
k životu.
Ovšem není pozitivita jako pozitivita. Pokud
je pozitivita potvrzena testem na koronavirus,
život spíše zkomplikuje.
O tom už u nás doma víme své. Na malém
vzorku naší domácnosti jsme zaznamenali pestrou paletu projevů této nemoci – děti se zanedbatelnými příznaky, přes střední průběh až
po jedince, který ustál několikatýdenní karanténu s dvěma negativními testy, zato s pozitivní náladou.
Popis průběhu nemoci covid-19 vystihují tro-

chu pozměněná slova mámy Forresta Gumpa:
„Covid-19 je jako bonboniéra, nikdy nevíš, jaké
příznaky ti přinese nový den.“ Dva dny nepředstavitelné bolesti kloubů a svalů střídá ukrutná
bolest hlavy, zimnici zbrocení potem, štiplavou
nepříjemnou rýmu urputný suchý neproduktivní
kašel. Ano, to jsou i projevy běžné virózy, řeknete
si, ale u ní se po pár dnech cítíte lépe a lépe. Covid vás po dni, kdy se cítíte takřka ﬁt, vrátí zpět
do peřin a den na to vám zase poskytne naději, že bude lépe. A to se může opakovat klidně
měsíc.
Bonusem k tomu všemu je nevídaná únava,
která do života pacienta vrátí spánek „po o“ (rozumějte po obědě) a z běžné činnosti v domácnosti (např. úklid nádobí po snídani) se stane
fyzicky náročný výkon srovnatelný s výstupem
na Sněžku, po němž budete dlouho vyčerpaně
funět.
Neobvyklým příznakem je u covidu ztráta čichu a chuti (i když to prý umí způsobit i jiné viry).

Advent i Vánoce budou klidné, ale bohaté
Dosud každé prosincové číslo Slavičínského
zpravodaje přinášelo spoustu informací o dění
ve Slavičíně v době adventu, přípravy na Vánoce a samotných Vánoc. Tuto tradici se nám letos
nepodaří naplnit vzhledem k přísným protiepidemickým opatřením, která dopadají na dávno naplánované akce, z nichž některé mění svou podobu a některé nemohou proběhnout vůbec.
Rozsvícení vánočního stromu se přesto konat
bude, a to jako obvykle na Horním náměstí. Uskuteční se v pátek 4. prosince v 16 hodin, z důvodu platných nařízení vlády však bez doprovodného programu na pódiu. Letos budeme moci obdivovat strom, který vyrostl v Nevšové a do Slavičína ho darovala rodina Vašičkova.
Při této příležitosti bude také představen nový
vyřezávaný betlém, který pochází z dílny valašského řezbáře Martina Cigánka a kterým se můžete pokochat zatím jen na první straně zpravodaje.
Velký vánoční jarmark, který tuto akci tradičně provázel, se letos ze známých důvodů konat

nemůže, o stánkový prodej však Slavičané nepřijdou. Vytipovali jsme pět hojně navštěvovaných
míst ve Slavičíně, na nichž budou během adventu umístěny stánky a počínaje 9. prosince až
do 23. prosince na nich každou středu a pátek
od 10 do 16 hodin bude možné zakoupit tradiční vánoční zboží, dekorace, vánoční ozdoby, případně různé rukodělné výrobky (ruční mýdla, šité
zboží ad.) vhodné jako vánoční dárky. Na každém z těchto pěti míst, a to u infocentra, u Albertu, u Tesca, u Elvy a u dřeváčku na Vláře bude
možné ochutnat horký Slavimošt. Během nákupu bude samozřejmě nutné dodržovat platná nařízení, dodržovat rozestupy a chránit si dýchací
cesty rouškou či respirátorem.
5. prosinec je dnem, kdy děti navštěvuje svatý Mikuláš se svou družinou. Letos však zřejmě
bude muset mikulášské nadělování proběhnout
tzv. „bezkontaktně“. Aby si děti mohly svatého
Mikuláše prohlédnout i naživo, připravilo Rodinné a mateřské centrum Slavičín akci, o níž se
více dozvíte na pozvánce na straně 13.

Spolubydlící puberťák tento příznak náležitě
ocenil, nadšeně pobíhal po obydlí a očichával
různé aromatické substance s radostnými výkřiky: „Ocet, já necítím ocet! Odpaďák, já necítím odpaďák!“ a tak podobně. Tragickým důsledkem tohoto symptomu u nás doma byly
dva připálené obědy.
No, a během celé této lapálie je nutné zajistit běžný chod domácnosti a podmínky pro bezproblémovou distanční výuku neboli školu z postele a v pyžamu. Což obnáší především s citem a láskou vysvětlit dětem význam vlastního
vzdělání a za použití přirozené rodičovské autority je donutit sedět u fyziky, a ne u Minecraftu.
Co nám covid-19 dal a vzal? Vzal nám
na dlouhou dobu možnost chodit do práce
a „mezi lidi“. Toho, co nám dal, je však podstatně víc. Dal nám cenný čas pro poklidný rodinný život se sledováním ﬁlmů, hraním společenských her, společným pečením a dalšími aktivitami, na něž si v každodenním shonu nenajdeme čas. Zavření restaurací a školních jídelen
se navíc pozitivně podepsalo na naší domácí
kuchyni.
Pacientka ze Slavičína

Krásnou tradici v předvánočním čase vytvořili pro Slavičany naši hasiči, kteří ve vybrané dny
projíždějí ulicemi města ve své slavnostně zářící a blikající avii a za zvuků vánočních písní a koled přivážejí nejen vánoční atmosféru, ale také
čaj pro malé i velké zájemce a pokud to situace
dovolí i svařené víno. Bližší informace o provozu
této neobvyklé předvánoční atrakce a také přesný jízdní řád budou včas zveřejněny na Facebooku Sdh Slavičín.
Slavičínští skauti se opět zapojí do distribuce betlémského světla, více se dozvíte z plakátku ve zpravodaji. V termínu uzávěrky zatím
není možné předvídat, jaká bude situace o Vánocích a v jakém režimu budou probíhat vánoční bohoslužby v kostele svatého Vojtěcha a Cecílie ve Slavičíně. Sledujte prosím webové stránky www.faslavicin.cz a Facebook Farnost Slavičín
či farní nástěnku, kde se dozvíte vše potřebné.
Při procházkách městem se nezapomeňte zastavit u fotokoutku u městské knihovny, kde si
můžete pořídit vtipnou rodinou fotograﬁi. Pokud
ji umístíte na svůj Instagram a označíte ji hashtagem zima ve Slavičíně, můžete vyhrát drobný dárek. Nedaleko kapličky Panny Marie v Hrádku
u domu č. p. 100, si můžete prohlédnout postavičky dětského malovaného betléma.
Zdatnější turisté se budou moct „mezi svátky“
zúčastnit výšlapu do okolí Slavičína, které pro zájemce připraví Městské infocentrum Slavičín. Organizace výšlapu se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními. Více informací bude zveřejněno na nástěnce infocentra a Facebooku
Městské infocentrum Slavičín.
Ve videu na internetu v pohodlí svých domovů budete moci zhlédnout sváteční promluvu
u příležitosti konce roku, kterou pronese starosta města Tomáš Chmela. Video bude zveřejněno
prostřednictvím webu města Slavičín.
Finále roku 2020 přinese novinku, kterou
bude silvestrovský ohňostroj. Odpálen bude
31. prosince v 18 hodin ze Šabatce, takže bude
dobře viditelný pro velkou část Slavičína.
Městské infocentrum Slavičín

3

Město Slavičín elektronizuje úhrady místních poplatků
Cílem vedení města je maximálně podpořit
možnosti elektronické úhrady místních poplatků tak, aby občan mohl přímo z pohodlí domova zaplatit vše, kvůli čemu musí tradičně absolvovat návštěvu radnice. Na počátku roku 2021
proto spustíme pilotní ověření plateb za svoz a likvidaci odpadů a také úhradu místního poplatku
za psy. Tento systém budeme postupně zdokonalovat, nicméně považujeme za nutnost jej rozjet
již nyní, v době, kdy všichni společně minimalizujeme osobní kontakt z důvodu panujících pandemických omezení. Cíl zpříjemnit služby poskytované městským úřadem je obsažen také v projektu Chytrý Slavičín: strategicky řízené město,
přívětivý úřad, který je spoluﬁnancován Evropskou unií. Jakékoliv náměty na zkvalitnění služeb
občanům ochotně přijme starosta města Tomáš
Chmela (chmela@mesto-slavicin.cz).
Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2021
Rada města Slavičín na své schůzi dne 24. 11.
2020 stanovila ceny za svoz a likvidaci odpadů
pro rok 2021. Vzhledem k připravované legislativě, která způsobí zdražení skládkování, dále
vzhledem k růstu minimální mzdy a také kvůli
nekvalitnímu třídění některými občany (separovaný odpad ze Slavičína, zejména papír, se musí
z důvodu ignorace pravidel třídění některými občany manuálně dotřiďovat, což je pro město dražší) dochází k mírnému nárůstu cen (cca o 5%) viz
tabulka.

Informace pro domácnosti, které využívají jako
jediný způsob likvidace černé pytle:
Domácnosti, ve kterých žijí pouze osoby, pro
které je starobní nebo invalidní důchod jediným
zdrojem příjmů, mohou jako jediný způsob likvidace využívat výhradně černé pytle, v tomto případě je stanoven minimální odběr 2 ks černých
pytlů na osobu a kalendářní rok.
Informace o platbě za známky
Z důvodu záměru maximálně elektronizovat
chod úřadu, a také z důvodu nepřiznivé pandemické situace žádáme občany, aby platby
za známky za svoz a likvidaci odpadů provedli přednostně bezhotovostním převodem na číslo účtu 2924661/0100, jako variabilní symbol
uvádějte 3722 a do zprávy pro příjemce zadejte
ulici, číslo popisné a dále uveďte jednu z možností Slavičín, Hrádek, Nevšová, nebo Divnice)*.
*příklad č. 1: Osvobození 25, Slavičín
*příklad č. 2: 95, Nevšová
nádoba
četnost svozu
popelnice 110 l
1x měsíc
popelnice 110 l
1x 14 dnů
popelnice 110
1x 7 dnů
popelnice 240 l
1x 14 dnů
popelnice 240 l
1x 7 dnů
kontejner 1100 l
1x 7 dnů
pytel na směsný komunální odpad

sové jízdní řády v platnosti do 31. prosince 2020
a nové začnou platit od 1. ledna 2021. Ke změně
vlakových jízdních řádů dojde 13. prosince 2020
a k dispozici jsou na www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad. Přehledné jízdní řády ve formě
tabulky odjezdů autobusových a vlakových spojů ze Slavičína, na něž jsou čtenáři Slavičínského zpravodaje zvyklí, budou zpracovány v průběhu prosince, na stránkách zpravodaje tedy budou zveřejněny až po Novém roce. (jip)

Výběrová řízení na pronájem bytů
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt 1+1 č. 15
v II. nadzemním podlaží domu čp. 389, na ulici Karla Vystrčila, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny s WC a sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně sklepní
kóje je 30,77 m2
 výše měsíčního nájemného činí 1 521 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit
nájemné s účinností k 1. dubnu kalendářního roku
maximálně o 5 % ročně a míru inﬂace stanovenou
ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojené s bydlením (topení, voda, odpad, osvětlení spol.
prostor)
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt 1+0 č. 32
v III. nadzemním podlaží domu čp. 834, na ulici
Středová, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z jednoho pokoje, předsíně, koupel-
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Pokud není platba bezhotovostně na účet
možná z jakéhokoliv důvodu, můžete si i nadále
koupit známku na popelnici přímo na Městském
úřadě Slavičín, a to za stejných podmínek. Tzn.
že prodej bude zahájen 4. ledna 2021 a bude
možný vždy v úřední den, tj. pondělí a středa od 8
do 17 hodin.
Informace o bezhotovostní platbě poplatků za psy budou zveřejněny v následujícím čísle zpravodaje.
Odbor ŽPSM

Kč
830,1.310,2.680,2.420,4.850,22.500105,-

Změny v dopravě ve Zlínském kraji od 1. 1. 2021
V současné době připravuje Zlínský kraj a jeho
společnost KOVED (Koordinátor veřejné dopravy)
zavedení nového dopravního systému ID ZK, který má být spuštěn od začátku roku 2021. Tento systém by měl mj. zrychlit autobusovou dopravu a rozšířit možnosti dopravního spojení a v železniční dopravě především zkrátit jízdní dobu.
Zavádění nového systému dopravy však komplikuje současná epidemická situace a vyhlášená
omezení.
Dle vyjádření KOVED budou stávající autobu-

Prosíme o důsledné dodržení platebních údajů, v opačném případě nebudeme schopni platbu identiﬁkovat. Prosím, platby provádějte nejdříve 4. ledna 2021 a nejpozději 28. února
2021. Známky na popelnice/kontejnery na rok
2021, případně černé pytle na směsný odpad
Vám budou po provedené platbě zdarma doručeny na adresu uvedenou při platbě ve zprávě pro
příjemce (spolu s pytli na tříděný odpad), a to nejpozději do 14 dnů od provedení platby.

ny s WC, balkonu a sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně sklepní
kóje a balkonu je 35,35 m2
 výše měsíčního nájemného činí 1 682 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit
nájemné s účinností k 1. červenci kalendářního
roku maximálně o 20 % ročně a míru inﬂace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojené s bydlením (topení, voda, odpad, osvětlení spol.
prostor)
Podrobnější informace jsou uvedeny na úřední desce města Slavičín nebo webových stránkách
města Slavičín www.mesto-slavicin.cz a společnosti
BTH Slavičín www.bth-slavicin.cz.
Písemné žádosti budou přijímány do 11. prosince 2020 osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín.

Pozor na špatné
třídění odpadu
V posledních době se výrazně zhoršuje kvalita
vytříděného odpadu. V jednotlivých kontejnerech
často pracovníci na třídících linkách najdou věci,
které tam vůbec nepatří.
Prosíme, nevhazujte do kontejnerů na tříděný odpad směsný odpad z domácností. Znehodnocujete již vytříděný odpad a za takto nekvalitně vytříděný odpad musí město Slavičín v konečném důsledku zaplatit.
Myslete prosím na to, že náklady na likvidaci
a zpracování vytříděného odpadu jsou obrovské
a stále rostou.
Odbor ŽPSM

Svoz tříděného
odpadu
Papír (modré pytle) 2. 12.
Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž.

pytle) 15. 12.
Upozorňujeme občany, že poslední svoz
komunálního odpadu v letošním roce bude
probíhat:
v úterý 29. 12. (Slavičín – RD i sídliště)
ve středu 30. 12. (Hrádek, Divnice, Nevšová).
V novém roce proběhne první svoz komunálního odpadu již ve čtvrtek 7. 1. 2021
(týdenní, čtrnáctidenní i měsíční svoz).

Služby města Slavičína se chystají na zimní údržbu
S příchodem chladnější části roku se chystají na zimní údržbu i Služby města Slavičína. Udržovat musíme na tisícovku parkovacích míst, 20
kilometrů městských silnic a téměř 23 kilometrů
chodníků. Největší komplikací pro nás však nejsou přívaly sněhu, ale nevhodně odstavená vozidla. Rok od roku je situace s parkováním na komunikacích stále horší a horší. Nevhodně odstavené vozidlo v křižovatce nebo před vjezdem
na chodník znemožní technice uklidit daný úsek
a je nutno volit náhradní způsob údržby. Tímto
bychom Vás chtěli požádat o ohleduplnost při
parkovaní vozidel, neboť nevhodné zaparkování

vozidla může zapříčinit zpoždění nebo dokonce
neprovedení zimní údržby.
Údržbu neprovádíme náhodně, ale v souladu
s Plánem zimní údržby z městské vyhlášky z roku
2013, kde je plocha města rozdělena do tří okruhů podle důležitosti. V první skupině jsou uvedeny části, jejichž úprava nemá trvat déle než 4 hodiny po nasněžení pěticentimetrové vrstvy sněhu. Prioritou jsou frekventovaná místa, jako jsou
například zastávky, centrum, nemocnice, záchranné složky, školy a školky. Do druhé skupiny
patří komunikace, u nichž je stanovena dvanáctihodinová lhůta a ve třetí skupině nejméně frek-

Století Jiřího Loudy a Slavičín

Co má společného nestor české heraldiky, autor velkého státního znaku České republiky a válečný letec, doktor Jiří Louda se Slavičínem? Jednu drobnost, dalo by se však říct, že velmi pod-

statnou. Je totiž autorem znaku našeho
města. A jelikož právě letos si připomínáme nedožité sté narozeniny tohoto nejvýznamnějšího českého heraldika, připomeňme si, jak pojal symboliku slavičínského městského znaku.
Horní část znaku tvoří stříbrná, zlatě
lemovaná biskupská mitra, symbolizující tradici svatého Vojtěcha, patrona města. Spodní polovinu pak pokrývá červená
kůže v obvyklém tvaru vykrojení a na ní zlaté ozubené kolo se šestnácti zuby a osmi
špicemi. Tyto prvky představují obuvnický
a strojírenský průmysl, který dodnes Slavičínu dominuje.
Návrh znaku města Slavičín byl úředně schválen v prosinci 1969, spolu s praporem, který byl

ventovaných či okrajových komunikací ve městě jsou zařazeny takové ulice, na jejichž údržbu
je stanovena hranice 24 hodin od spadu sněhu.
Vloni byl pořízen nový vůz s rozmetadlem
a radlicí, který pomohl snížit výše uvedené časové limity. Zároveň je pro nás velkou vzpruhou,
když vidíme, že se občané snaží pomoci – a to
tím, že si například před svým domem sníh uklidí, nebo že jsou ohleduplní a parkují svá auta
mimo komunikace. Pro Vás to jsou možná drobnosti, ale nám velmi pomůžou. Děkujeme.
Jan Janeček,
jednatel Služeb města Slavičína, s. r. o.

udělen městu v roce 1996 tvoří základní symboly města. Rukopis heraldika Jiřího Loudy, kterým se podepsal pod obě městské insignie, je
preciznosti a profesionality na evropské úrovni. V celém regionu jsme jediným městem, které se může pochlubit takto unikátní heraldickou
symbolikou. V roce stého výročí narození doktora
Loudy je k tomu přímo ideální příležitost.
Pro úplnost je potřeba uvést, že znak i prapor
jsou symboly, které se užívají při slavnostních příležitostech. Pro užití znaku je dokonce potřeba
udělení souhlasu Rady města. I proto město přikročilo k přípravě loga města, které bude respektovat tradiční barevnost městského znaku. Logo
bude sloužit k běžnějšímu užití na pozvánky, letáky, propagační materiály, vizitky a další předměty tak, jak je to běžné v jiných městech naší
velikosti a významu. Znak i prapor budou i nadále určeny k užití pro všechny slavnostní příležitosti našeho města. (tch)

Velitel zásahu ukončil záchranné práce ve Vrběticích
Bezpečnostní opatření způsobené výbuchem
munice ve Vrběticích skončilo. V neděli 27. září
byly ukončeny záchranné práce, se kterými bylo
spojeno uzavírání komunikace mezi Haluzicemi
a Lipovou. Od té doby je komunikace trvale otevřena a uzavírána bude jen ve výjimečných případech, například při nálezu munice. V současné době budou probíhat ve vrbětickém areálu likvidační práce, které obnáší například bourání dočasného oplocení, dále likvidace dočasné trhací
jámy, odvoz techniky a materiálu atd.
Od 1. října bylo zahájeno bourání dočasného

oplocení a areál bude v režimu složek integrovaného záchranného systému zmenšen na nezbytné minimum. Velitel zásahu zdůrazňuje, že
ukončení záchranných, později likvidačních prací, nemá nic společného s šetřením a trestním
řízením, které vede NCOZ. V průběhu likvidačních prací mohou být složkami integrovaného
záchranného systému ještě nalezeny předměty
(munice, zbraně atd.), a proto nelze tuto závěrečnou fázi bezpečnostního opatření uspěchat.
mjr. Mgr. Lenka Javorková,
tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR

První exploze se ozvala ve čtvrtek 16. října 2014 po desáté hodině ráno, ve skladu
číslo 16 explodovalo přes 50 tun munice.
O měsíc a půl později, 3. prosince, vybuchlo
ve druhém skladu číslo 12 téměř sto tun munice. Při výbuších bylo zasaženo 1319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo
v areálu. Uzávěra prostoru skladů a okolí trvala téměř šest let. Škody a náklady na jejich
odstranění přesáhly odhadem velitele zásahu
miliardu korun.

Digitalizace katastru

na zástupce obce, stavebního úřadu apod. Zjišťování hranic se provádí za účasti vlastníků, kteří jsou zváni písemnou pozvánkou. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledku zjišťování hranic, je v zájmu vlastníka se zjišťování hranic účastnit, protože taková účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník tím může
předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních, katastrálních
a dalších předpisů.
Poté probíhá zaměření hranic, zpravidla už
bez účasti vlastníka. Výsledky zaměření je v ur-

čeném termínu zveřejněno na úřední desce a dostupné na webové adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Další informace týkající se obnovy katastrálního operátu novým mapováním
je možné zjistit například z informačního letáku nebo na kterémkoli
katastrálním pracovišti. (jip)

Platné katastrální mapy, se kterými se můžete setkat v digitální podobě pocházejí často už
z 19. století, a v současné době už jsou nevyhovující. Proto Státní pozemkový úřad zajišťuje nové
mapování katastrálního operátu, což zpřesní katastrální mapu souvislého území.
Zásadní pro kvalitní výsledek nového mapování je etapa zjišťování hranic, a to hranic pozemků, obvody budov a vodních děl. Při tomto zjišťování hranic se dále prověřují i údaje, které jsou
obsahem katastru. Zjišťování hranic provádí komise složená nejenom ze zástupců katastrálního
úřadu, ale i dalších orgánů veřejné moci, zejmé-

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se uskuteční ve středu
16. prosince 2020 v sále Sokolovny Slavičín, začátek je v 16:30 hodin.
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Místostarostka: „Z každé krize člověk vyjde silnější“
V době, kdy posíláme zpravodaj do tisku, se
mluví o tom, že by se měli žáci základních škol a
posledních ročníků středních škol konečně vrátit do škol. „To je dobrá zpráva, současný stav je
mimořádně náročný pro všechny,“ podotýká místostarostka Monika Hubíková, která má školství
v gesci.
Co bylo podle Vás nejnáročnější z pozice zřizovatele školských zařízení?
Základní školy si řídila, nebo spíš zastavila nařízením vláda. Mateřské školy a jejich ředitelky
dlouhé dny čekaly, jak to bude s nimi. Na nás
jako na zřizovateli bylo jim pomoct zvládnout tohle období a čekat, jak se situace bude dál vy-

víjet. Za nejdůležitější jsme považovali zajistit
ochranné pomůcky, dezinfekce, stojany, respirátory. Když se situace v našem městě začala rapidně zhoršovat, přistoupili jsme k doporučení
omezit docházku dětí rodičů, kteří jsou na mateřské dovolené a uzavření dětských hřišť. Musím poděkovat všem maminkám za pochopení
celé situace. I přes všechna hygienické opatření
se nákaza projevila i v našich školkách, kde díky
nákaze dětí či personálu byli nuceni zavřít některá oddělení. Děkuji veškerému personálu mateřských školek za zvládnutí této situace.
Je něco dobrého, co tato nouzová situace přinesla?

To si musí vyhodnotit každý sám. Spousta rodičů zůstala doma na home ofﬁce, děti na distanční výuce. Každodenní rytmus rodin se změnil ze
dne na den.
Při zákazu shromažďování si musíme vystačit jen s nejbližší rodinou. I to mohlo spoustu lidí
obohatit. Určitě doma více vaříme, komunikujeme a trávíme čas pospolu a taky jsme si určitě
mohli srovnat žebříček hodnot.
Říká se, že z každé krize člověk vyjde silnější.
Může to znít jako klišé, pokud si jí opravdu neprojdete. Věřím, že my všichni jsme v této zkoušce
obstáli a budeme silnější. Celý systém vzdělávání se ze dne na den změnil a myslím si, že už se
do stejných kolejí nikdy nevrátí.
(red)

Sponzorský dar pro školku na Malém Poli
Je velice těžké v koronavirové době narazit na pozitivní činy a zprávy. Právě proto
nás příjemně překvapil krásný
sponzorský dar od pana Václava Králíka z Jestřabí – majitele ﬁrmy VAMAK (montáž a oprava žaluzií a ostatních souvisejících činností).
Přivezl k nám do školky nádherný dřevěný ponk spolu se skutečným nářadím. Nikdo
v dnešní době nečeká činy JEN TAK a o to víc nás
to překvapilo, dojalo, vlilo energii do žil. Tento super dárek výrazně pomůže při polytechnické výchově našich dětí. V dnešní době je právě poly-

technika pro tuto generaci tolik důležitá. Učí se
díky ní zapomínané praktické zručnosti, logické
posloupnosti při práci, soustředění, rozvíjí jemnou motoriku a spoustu dalších v přetechnizované době opomíjených činností.
Je logicky dalším výrazným krokem ke zkvalitnění výchovy dětí v naší školce na Malém Poli.
Jejich radost a zaujetí je vidět i na fotograﬁi. Proto obrovský dík ﬁrmě VAMAK a majiteli této ﬁrmy panu Králíkovi za nečekaný sponzorský dar.
Děkujeme a přejeme všem pozitivní energii i sílu
do dalších dnů.
Lea Frenzelová, učitelka MŠ Malé Pole

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Logická olympiáda 2020
V krajském kole Logické olympiády 2020, které se konalo on-line formou v pátek dne 6. listopadu 2020, získala studentka oktávy Amálie Maryášová 3. místo.
Celkem se v kategorii C (studenti středních
škol) ve Zlínském kraji zapojilo 984 řešitelů.
Krajského kola se zúčastnilo celkem 58 semiﬁnalistů. Gratulujeme k pěknému výsledku a děkujeme za reprezentaci školy.
Stanovení dalších ﬁnančních prostředků pro
nižší stupně víceletých gymnázií
V průběhu měsíce listopadu z rozhodnutí MŠMT škola obdržela 141 600 Kč na pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční výuky žáků nižších stupňů gymnázií. Fi-

nanční prostředky budou využity zejména na pořízení přenosných digitálních zařízení, především
notebooků a tabletů.
Uchazečům o studium i jejich zákonným zástupcům
Máte zájem o studium na naší škole?
Sledujte aktuální informace na webových
stránkách školy: www.gjpsosslavicin.cz v sekci pro uchazeče, volejte nebo pište, ať máte vše
podstatné, co potřebujete vědět.
Telefon: 739 641 829; e-mail: lpavelkova@
gjpsosslavicin.cz
Všem uchazečům i jejich zákonným zástupcům nabízíme také možnost návštěvy školy
a osobních konzultací, jakmile to epidemiologická situace dovolí a školy budou opět otevřeny.

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce
Od ledna 2021 nabízí naše škola pro žáky
5. i 9. ročníků zdarma přípravné kurzy k Jednotné přijímací zkoušce. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy.
Vánoční přání
Do nadcházejícího adventního času bych
chtěla popřát za všechny žáky a zaměstnance školy GJP a SOŠ Slavičín pohodové a voňavé Vánoce prožité hlavně ve zdraví se svými
rodinami a nejbližšími přáteli, hodně radosti
a spokojenosti, především však pevné zdraví.
Věřte, že přijdou lepší časy, k tomu nám všem
přeji hodně síly.
Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Školka Elánek začala fungovat, nabízí různorodé kroužky a péči o děti od 2 let
Začátkem měsíce listopadu jsme otevřeli soukromou školku Elánek ve Slavičíně, kde nabízíme hlídaní dětí od 2 let. Přestože je nás zatím
málo, užíváme si každý den. Za každého počasí
chodíme ven, už je za námi návštěva dopravního
hřiště ve Slavičíně, Pivečkova lesoparku, canisterapie a mnoho dalších aktivit.
Každý týden máme jógu pro děti, pravidelně
probíhá kroužek Zábavná věda či každodenní
tvoření. Nově bude v naší školce probíhat kroužek Doktoráček, kde budu v odpoledním programu já jako vystudovaná lékařka hravou formou
seznamovat děti s lékařským prostředím, aby se
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nebály různých lékařských pomůcek a procedur.
Pravidelně za námi jezdí i rodilý mluvčí angličtiny
Sam, takže děti angličtinu hravou formou nasávají už odmalička.
Často se lidé ptají, jak jsme stanovovali školné. Zohledňovali jsme to, že máme v ceně hlídání spoustu kroužků – již zmíněnou angličtinu
a Doktoráčka, navíc jógu, zábavnou vědu a v plánu máme ještě moderní tanec pro děti. Také denně tvoříme, což znamená, že si děti každý den
něco odnesou domů. Díky naší školce rodiče zajistí všestranný rozvoj svého dítěte, aniž by se
museli starat o hledání dalších kroužků. Sou-

částí školkovného není strava, kterou odebíráme
od ekologického lokálního dodavatele Centrum
Veronica Hostětín. Těšíme se na všechny děti,
které přijdou poznávat svět spolu s námi.
MUDr. Alena Potapenko, provozovatelka školky
Cena za měsíc
6hodinový pobyt
4000,-/5 dní v týdnu
3700,-/4 dny v týdnu
3200,-/3 dny v týdnu
2500,-/2 dny v týdnu
1700,-/1 den v týdnu

Knihovna začala s předvánoční nadílkou už v listopadu
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V uplynulých předvánočních obdobích jsme
všichni přivykli tradičnímu hektickému shonu.
Na denním pořádku byly úvahy, čím potěšit své
blízké pod stromkem, výroba mnoha druhů vánočních dobrot či sváteční zkrášlování našich interiérů. Což se často neobešlo bez značné nervozity, někdy gradující až do vypjatých stresových
situací. Hodně z nás vlastně jiné „předvánoce“
už ani nezná a bez tohoto obvyklého koloritu si
je nedokáže představit.
Avšak dle starého rčení člověk míní, život
mění. A tak se i nyní děje, pandemie nebezpečného viru možná letošní svátky vrátí takřka o století zpátky. Tedy k jistému zklidnění, k menším
nárokům na materiálno a naopak k větší soudržnosti v rodinách a radosti z drobností, z lásky věnovaných.
Mezi nejcennějšími z darů se na žebříčku priorit letos pravděpodobně neumístí vouchery
na exkluzivní dovolené, luxusní šperky nebo nej-

modernější elektronika. K nejvíce žádaným přáním bude bezpochyby patřit zdraví a pohoda
v kruhu nejbližších. V této souvislosti dojde zároveň k prozření, že hmotné statky jsou pomíjivé
a že trend pěstování dobrých mezilidských vztahů snad už konečně pozastaví stále narůstající
konzum.
K těm malým potěšením, jež vám v této sváteční době můžeme dopřát v městské knihovně jsou knihy, jejichž četba vám umožní zapomenout na všednodenní strasti a přenese vás do jiných, příjemných dimenzí. Může také skvěle napomoci k odreagování se od všeho negativního,
co nás nyní obklopuje.
Z těchto důvodů jsme došli k rozhodnutí, že
čtvrtkem 19. listopadu 2020 zahájíme půjčování dokumentů formou tzv. Bezkontaktní balíčkovny, jejíž fungování ochotně podpořilo vedení města Slavičín a je také v souladu s nařízením vlády ČR. Realizace této služby proběhne za přísných hygienických opatření až do obnovení běžného provozu všech knihoven. Zájemci z řad čtenářů knihovny si mohou předem objednat knihy
(max. počet 10 ks) po telefonu, případně e-mailem a dohodnou si i přesnou dobu předání svazků. Při převzetí knih je možné i vracet knihy přečtené. Bližší informace naleznete na webových
stránkách města Slavičín, Facebooku městské
knihovny a na plakátech.
V době vydání prosincového zpravodaje bude
knihovna možná už plně funkční, pouze s omezeními, která jsou nutná k ochraně našeho zdravotního stavu. S jistotou vám tuto nadějnou vyhlídku
však garantovat nelze. Přesto se před vámi otevírá možnost objednávání předvánočních knižních
balíčků, sestavených dle vašeho čtenářského
gusta, ušitých na míru. Náš online katalog momentálně disponuje nabídkou více než šesti sty
nově vydaných bestselerů z oblasti beletrie pro
dospělé, literatury pro děti a mládež a též populárně naučnými publikacemi.
Svá knižní přání nám můžete protentokrát sdělit e-mailem, případně vhozením dopisu do poštovní knihovnické schránky. Takto si lze objednat

Městská knihovna Slavičín vyhlašuje fotografickou
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 vašeho
běžného života, např. postřehy z procházek přírodou, kulinářské a cukrářské výtvory, rukodělné výrobky, domácí výuku dětí, péči o domácí
mazlíčky, všednodenní zážitky, právě rozečtené
knihy a jiné předměty související s vašimi zálibami a koníčky.
Zkuste přenést na papír nebo na fotograﬁi
vše, co vás baví, co děláte, co tvoříte – vaší fantazii se meze nekladou.
Soutěž probíhá už od 1. 11. 2020. Její ukončení plánujeme dne 28. února 2021 (termín 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 vybere odborná porota, předání cen vítězům proběhne v městské knihovně. Malou odměnu
získá každý účastník soutěže, přičemž všechny soutěžní práce budou vystaveny v galerii
knihovny. Dle stávající situace budou ceny předány na slavnostní vernisáži výstavy.
Namalované obrázky můžete vhodit v obálce s kontaktními údaji do knihovnické poštovní schránky. Fotograﬁe zasílejte opět
i s kontaktními údaji emailem na: knihovna@
mesto-slavicin.cz.
Podrobné informace o podmínkách soutěže
naleznete na webu knihovny:
https://www.knihovna.mesto-slavicin.
cz/ a jejím facebookovém proﬁlu. Případně se
na ně můžete informovat osobně nebo na telefonu: 577 341 481.

i poukaz registrace do knihovny coby pěkný vánoční dárek.
Jediné přání, které pravděpodobně zůstane
knihovnám do konce tohoto roku zapovězeno, je
pořádání kulturních akcí. Tradičně jejich rozmanitou nabídku pro vás plánujeme a věříme, že už
k jejich několikerému rušení nedojde.
Co přinese čas ve všech sférách života, je
v současnosti otázkou, kterou nikdo nedokáže
spolehlivě zodpovědět. S jistotou vám však můžeme slíbit, že „duševní strava“ v podobě dalších
nových titulů vám bude díky ﬁnanční podpoře
města Slavičín dopřána i v příštím roce.
Na závěr nezbývá než popřát vám čtenářům
i všem občanům našeho města, ať v tomto svátečním období i po celý nový rok kráčíte cestou
splněných přání, za pevného zdraví, s veselou
myslí, obklopení laskavými lidmi a samozřejmě
dobrými knihami. Nás knihovnice nejvíce potěší
vaše návraty k našemu výpůjčnímu pultu spokojenost s našimi službami.
Gabriela Klabačková, vedoucí Městské knihovny
Půjčovní doba mezi vánočními svátky:
Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům,
že v době mezi svátky (28. 12. – 31. 12.
2020) bude knihovna uzavřena.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová, na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na prosinec: Korálkování
Nadace Jana Pivečky srdečně děkuje městu Slavičín a všem svým dárcům, partnerům, příznivcům a dobrovolníkům za podporu a spolupráci v roce 2020.
Děkujeme také všem, kteří v roce 2020 ﬁnančně, materiálně nebo organizačně podpořili činnost nízkoprahového zařízeni pro děti
a mládež KamPak? a Poradenského centra
Zebra. Všech forem spolupráce si velmi ceníme a vážíme.
Přejeme všem našim partnerům a spolupracovníkům i všem čtenářům Slavičínského
zpravodaje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a osobní pohody v roce 2021.
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Děkujeme rodině,
přátelům a známým za účast
na důstojném rozloučení
s panem Vladislavem JAROŠEM
a za všechny projevy soustrasti.
Manželka, syn Luděk
a syn Vladislav s rodinou.

VZPOMÍNÁME
Dne 1. prosince 2020 uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil pan Leo VALENTA z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcera Liba s rodinou.
Dne 19. prosince 2020 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana
Jiřího KOTRABYY z Hrádku.
Za tichou vzpomínku všem děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 23. prosince 2020 by se dožila 100
let paní Božena POLÁŠKOVÁ z Petrůvky. I když zemřela před 14 lety, stále na ni
vzpomínáme s láskou, úctou a vděčností
jako na ženu obětavou, láskyplnou a ochotnou. Dcera Jana s manželem a rodiny Machů a Šimečků.

Děkujeme rodině, přátelům,
známým, kteří se v této těžké
situaci přišli rozloučit
s panem Stanislavem VACULÍNEM
a uctili tak jeho památku.
Děkujeme za všechny projevy
soustrasti a květinové dary.
Manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 7. prosince 2020 uplyne 20 let
od úmrtí pana Miroslava ARGALÁŠE
z Divnic. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie, dcery Jana,
Lenka a Martina s rodinami.
Dne 27. prosince 2020 si připomeneme
15. výročí úmrtí pana Františka GONI
z Bohuslavic nad Vláří.
Za vzpomínku děkuje manželka
Anna a dcery Hana a Dagmar s rodinami.

Dne 13. prosince 2020 by se dožil 70 let
pan Ladislav HORKÝÝ a v lednu 2021
uplyne smutných 35 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 15. prosince 2020 si připomeneme
1. výročí úmrtí pana Zdeňka LUKÁŠE
z Divnic. S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 16. prosince 2020 vzpomeneme
15. výročí chvíle, kdy nás opustil pan
Josef VAŠÍČEK z Divnic. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka a dcery s rodinami.

Dne 17. prosince 2020 uplyne
10. smutných let od úmrtí paní
Anny BĚLÍNOVÉ z Lipové.
S láskou a úctou stále vzpomínají
syn Oldřich a ostatní příbuzní.
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Dne 16. května 2020 jsme vzpomněli
smutné 25. výročí, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek, dědeček a strýc,
pan Ladislav KESZELI z Hrádku.
Dne 7. prosince 2020 by oslavil 80 let.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka
Radvanka, dcera Renata s rodinou,
syn Ladislav a dcera Radka.
Dne 15. prosince 2020 vzpomeneme smutné 25. výročí, kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička, prababička a teta, paní
Marie VINCOUROVÁ z Hrádku. S úctou
a láskou vzpomínají dcera Radvanka, vnoučata Renata s rodinou, Ladislav a Radka,
pravnoučata Aneta, David a Denisa. Kdo
jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. prosince 2020 by se dožil 100 let
pan Oldřich PONÍŽIL. Dne 16. září 2020
jsme vzpomněli 46 let od jeho úmrtí. Za tichou vzpomínku děkují syn Jaroslav s rodinou a dcera Zdena s rodinou.

Rodina Fojtíkova děkuje našemu
duchovnímu otci Mons. Marianu Dejovi
a všem, kteří se podíleli na posledním
rozloučení s Ing. Františkem FOJTÍKEM.

Dne 15. prosince 2020 vzpomeneme
10. výročí úmrtí paní Anny MACHŮ.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají
dcera a synové s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

NAROZENÍ – ŘÍJEN
Tibor Mužík a Lea Koncerová – dcera Maya
Michal Červenka a Klára Machalová – syn Jan
Petr Kořenek a Lucie Smolíková – syn Petr
Marcel Sába a Nikol Králiková – syn Jakub
ÚMRTÍ
3. 10. 2020
5. 10. 2020
7. 10. 2020
7. 10. 2020
13. 10. 2020
13. 10. 2020
14. 10. 2020
15. 10. 2020
16. 10. 2020
19. 10. 2020
23. 10. 2020
24. 10. 2020
25. 10. 2020
27. 10. 2020
29. 10. 2020
31. 10. 2020

Jana Argalášová,
74 let, Rokytnice
Anežka Ambrožová,
89 let, Slavičín
Jiřina Pfeiferová,
90 let, Slavičín
Ing. Milan Ševčík,
72 let, Hrádek
Danuše Frajtová,
86 let, Slavičín
Helena Tománková,
82 let, Rokytnice
Ludmila Chovančíková, 80 let, Slavičín
Jan Sekáč,
66 let, Slavičín
Josef Tomeček,
96 let, Hrádek
Anna Dulíková,
93 let, Hrádek
Karel Svárovský,
83 let, Lipová
Lubomír Cekiera,
58 let, Rokytnice
Jaroslav Tůma,
63 let, Slavičín
Zdeněk Štěpančík,
75 let, Šanov
Stanislav Vaculín,
63 let, Slavičín
Božena Kolková,
86 let, Slavičín

Dne 22. prosince 2020 si připomeneme
2. výročí úmrtí naší drahé maminky,
paní Marie ĎULÍKOVÉ z Hrádku. S láskou
a úctou vzpomínají dcery Františka,
Dagmar a syn Josef s rodinami.

Dne 28. prosince 2020 vzpomeneme
15. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila maminka, paní
Ludmila BELŽÍKOVÁ z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují synové s rodinami.

Služby města Slavičína hledají kandidáty na 2 pozice:
Obřadník ve smuteční síni (práce dohodou, vhodné jako přivýdělek)
Pracovník na pomocné práce (HPP)

Bližší informace v sídle společnosti Služby města Slavičína,
Pod Kaštany 50, Slavičín, info@smslavicin.cz

Zprávičky z domečku pro děti
Prosinec svádí k nostalgickým náladám, brzy přijde Mikuláš a děti už
se nemohou dočkat Vánoc. Tento
měsíc také vybízí k rekapitulaci, vyhlížíme nový
rok s nadějemi, že bude lepší, a hlavně bude plný
toho, co všichni nejvíc potřebujeme – zdraví!
Při ohlédnutí zpět, na období tohoto kalendářního roku, nejde nevzpomenout datum 11. března 2020, kdy musela být ukončena zájmová činnost a všichni jsme čekali, co bude dál a jak se
bude celá situace dále vyvíjet. Vše se ale uklidnilo a my jsme mohli otevřít kroužky, a dokonce se
mohly uskutečnit tolik obávané, ale i očekávané
tábory a Domeček se rozjel opět na plné obrátky.
O prázdninách jsme zrekreovali přes 520 dětí ze
Slavičína i okolních obcí. Spolehlivým vedoucím,
kteří se dětem vzorně věnovali a s pílí si pro ně
připravovali program, patří velké díky.
Pak přišlo září a s nadšením se otevřely zájmové kroužky, i když v obavách na jak dlouho. Dne
5. října 2020 opět přišlo nařízení a činnost Domu
dětí musela být ukončena, některé děti mohly aspoň navštívit svůj vybraný kroužek jednou a některé dokonce vůbec. Máme v evidenci spoustu přihlášek, některé kroužky se již nyní rozjely
distančně, ale u některých to samozřejmě nelze. Na konci školního roku budeme automaticky
všem vracet penízky za neodučené hodiny.
Jarní vlnu jsme vnímali tak nějak v obavách,
ale s respektem. Podzimní vlna je plná obav
a strachu, strachu o své nejbližší. Proto prosíme
s trpělivostí vyčkejme na naše otevření zájmové činnosti. Zatím stále pomáháme s hlídáním
a také online výukou dětí našich zdravotníků,
pracovníků v sociálních službách, vojáků, pracovníků obchodů, pošty, úřadů a dopravy. Také
samozřejmě stále šijeme hračky pro dětské oddělení nemocnice ve Zlíně.
No prostě a jednoduše jsme se v tomto kalendářním roce snažili svým klientům nabídnout
maximum a snad se nám to i z větší části povedlo. Za touto prací s dětmi stojí práce čtyř interních pracovnic a další desítky externích pracovníků – vedoucích zájmových kroužků, dobrovolníků, rodičů, a také výborná spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi na území Slavičína, všem patří obrovský dík.
V této souvislosti bychom také chtěli poděkovat zřizovateli, bez jehož pochopení a pomoci by
tahle snaha nás všech nebyla možná.
A co na závěr popřát dětem? Ať se jim vše brzy
vrátí do bezstarostného dětského světa a bez
obav a s radostí mají své kamarády a učitele.
Veřejnosti přejeme hlavně zdraví a ať tuhle
dobu přejdeme vzájemnou snahou, pomocí, vůlí
a dobrým úmyslem ve prospěch nás všech. Prožijte co nejpříjemněji vánoční svátky v kruhu
svých nejbližších a s novým elánem vítejme nový
rok 2021.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín
Kroužek Programování a robotiky
Ve školním roce 2019/2020 jsme se s dětmi připravovali na soutěže, které byly od února postupně rušeny, a nakonec nařízením vlády
plošně zakázány. Zákaz soutěží trval i po uvolnění opatření a znovuzahájení činnosti kroužků
v květnu. Soutěže jsou ale velmi důležité pro mo-

tivaci dětí, které se vždy těší na výlety do neznáma s možností podívat se, jak se staví a programují roboti jinde. Děti si pro tyto soutěže staví
svoje vlastní, unikátní mechanické konstrukce
robotů, které v dané disciplíně umí autonomně
provádět určený úkol.
Po dalším uvolnění opatření koncem května
se pořadatelé soutěže JEDOBOT narychlo rozhodli uspořádat tuto akci ještě před prázdninami. Proto jsme začali s dětmi intenzivně pracovat
na implementaci robotů pro tamní soutěžní disciplíny „robotické sumo“ a „sledování čáry“ s poměrně speciﬁckými pravidly. Soutěž se uskutečnila 25. června v Jedovnici a naše výprava na ní
získala veliký úspěch.
Tým mladších žáků ve složení František Matušinec a Adam Hlásný (oba 12 let) bojoval udatně,
ale v jejich disciplíně LEGO SUMO nebyly oddělené věkové kategorie. Naši kluci tak soutěžili proti více než 30 týmům, jejichž naprostou většinu
tvořili starší studenti SŠ, zaznamenali jsme i několik vysokoškoláků.
Tým starších žáků ve složení Lukáš Dulík a Jindřich Maňas hned po příjezdu na soutěž zjistil, že
JEDOBOT má na trati pro sledování čáry překážku: velkou kostku, kterou robot musí objet. Klu-

ci naštěstí zvládli za 45 minut před soutěží přidat na svého robota další senzor a přeprogramovat SW tak, aby robot překážku objel, našel znovu čáru a pokračoval v jejím sledování.
Výsledný čas první soutěžní jízdy už jim s rezervou stačil na vítězství. Po této jízdě ještě kluci upravili parametry svého programu a čas ještě o něco zlepšili. Poté získali ještě 1. místo také
v disciplíně Mini SUMO.
Tato dvě první místa byla odměnou za desítky
hodin práce, které věnovali vytvoření a naprogramování obou robotů. Např. práce na robotovi pro
sledování čáry začala už v srpnu 2019 na Letním táboře programování a robotiky, který pořádá DDM Astra a Fakulta aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci tábora
Lukáš Dulík vyhrál s tímto robotem 2. místo v disciplíně Sprint.
Ve školním roce 2020/2021 jsme zahájili činnost kroužku v obvyklém termínu. Do kroužku
přišlo několik nových natěšených mladších žáků,
jejich nadšení bohužel vzápětí zhatila druhá vlna
koronaviru a zákaz volnočasových aktivit.
Děkujeme tímto městu Slavičín za ﬁnanční
podporu a Gymnáziu Jana Pivečky za poskytnutí prostor pro náš kroužek v letošním i uplynulém
roce.
Tomáš Dulík, Alois Kužela, vedoucí kroužku

MUDr. Markéta Manová ve dnech 29. – 31. prosince 2020 neordinuje.
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Osm století slavičínského kostela – osm století Vánoc ve Slavičíně
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Tradici drobných článků o historických místech
a budovách ve Slavičíně a místních částech nechceme přerušit ani v předvánočním čísle. A jelikož je jen málo staveb spjatých s vánočními
svátky, byl tip pro toto číslo jasný, zaměříme se
na náš farní kostel.
Každý hrdý Slavičan bez váhání řekne, že právě u nás stojí nejstarobylejší chrám na celém
jižním Valašsku. Ačkoliv je tímto řečeno mnoho
pravdivého, jednoznačné doklady o slavičínském
prvenství pochopitelně nemáme. Přesto můžeme s jistotou ohledně počátků našeho kostela
říci několik faktů. První písemná zmínka o Slavičínsku pochází z biskupské listiny biskupa Zdíka
z roku 1141 a také druhá nejstarší listina (a první, obsahující pojmenování Slavičín), pochází
ze skriptorií olomouckého biskupství. Zejména
z oné známé listiny biskupa Bruna ze Šaumburku z roku 1256 je dobře patrné, že právě Slavičín (evidentně také jako protipól královských majetků okolo hradu Brumova) se stal pilířem církevní, biskupské moci, při hranicích s tehdejším
uherským královstvím. V listině z roku 1256 se
již konkrétně zmiňuje slavičínský kostel – minimálně tehdy, ale zřejmě již o několik let dříve,
zde, u nás ve Slavičíně, stál chrám.
Ještě zapeklitější otázkou však je, zda alespoň
některé části zdiva současného farního kostela
jsou s tímto nejstarším zmiňovaným chrámem
totožné. Zejména ve starší literatuře se totiž objevuje řada domněnek, že právě pod dlažbou dneš-

ního kostela se ukrývá původní malý kostelík.
Tuto verzi nepotvrdil, ale ani nevyvrátil archeologický výzkum členů Klubu přátel historie Slavičínska z roku 1990, kdy byly provedeny sondáže v hlavní lodi – mezi oběma kaplemi a kůrem.
Větší kameny, které jsou pod podlahou dnešního kostela volně uloženy, by však mohly naznačovat, že starší stavba původního kostela skutečně mohla existovat.
Právě v místech archeologické sondáže předpokládáme první stavební etapu současného
kostela. Zejména severní (lipovská) strana vykazuje náznaky starobylého (kónicky se zužujícího) zdiva, které bylo navíc nadezděno později
druhotně použitými kvádříky, které jsou typickým
materiálem románského období. O tom, zda měl
nejstarší kostelík ve Slavičíně například malou
románskou apsidu, která byla v pozdějším období rozebrána, se můžeme jen dohadovat.
Slohový projev všech starších stavebních etap
není prakticky nijak doložen. Spekulovat můžeme o románském kvádříkovém zdivu, které však
máme doloženo jen jako pozdější nadezdívku
a dále snad jen o opět druhotně zazděném gotickém žebru, které nalezl při podrobném studiu
stěn presbytáře slavičínský badatel Karel Humpola v roce 2013.
Lépe informováni jsme o dalších stavebních
etapách slavičínského kostela. Zejména raně
barokní stavební fáze (před přístavbou obou bočních kaplí), je dobře zdokumentována díky téměř

dokonalé konzervaci původní fasády včetně zazděného okna v podkroví Hrádecké kaple. Dobře tak víme, že kostel byl omítnut nebarvenou fasádou pískového odstínu, který byl kombinován
s bíle zbarvenými okenními šambránami, příp.
dalšími prvky. V neklidném 17. století, tedy nedlouho po shora uvedené přestavbě však kostel
vyhořel. Díky patronaci Zdeňka ze Zástřizel však
brzy došlo k obnově chrámu, a to dokonce rozšířením o obě (barokní) kaple a víceboký presbytář.
Později pak zmiňme ještě přístavbu monumentální věže, hudební kruchty, sakristie a oratoře,
které do dnešních dnů dotváří charakteristickou
siluetu našeho města.
Závěrem uveďme, že slavičínský kostel stále
skrývá celou řadu dalších hádanek. Nevíme, například, zda v minulosti ještě před vybudováním
Hrádecké kaple nebyla v těchto místech přistavěna jiná, starší kaple. Existují také domněnky,
že pod lodí kostela mohla být zahloubena krypta. Pod podlahou dnešního chrámu se pochovávalo zřejmě až do josefínských reforem v 18.
století. Kdo zde mezi desítkami pohřbených leží,
však také nevíme. Podobné množství otazníků,
jako v případě stavebního vývoje, bychom našli
i u vnitřního vybavení. O něm pojednáme v některé z příštích částí historického seriálu o zajímavých budovách a místech našeho města.
Za Klub přátel historie Slavičínska
Tomáš Chmela (s využitím materiálů
a konzultací Ing. arch. Karla Humpoly)

Pamětníci vzpomínají na vánoční svátky ve Slavičíně
Mikulášský jarmek ve Slavičíně
(ze vzpomínek Viktora Švihálka
a Josefa Studénky)
První pondělí před svatým Mikulášem býval
ve Slavičíně mikulášský jarmek. Kramářů sa
do Slavičína sjelo z dalekého okolí, ba až od Krakova. Bývali to polští židé, keří prodávali plátna
a krátké zboží. Bývali oblečení v dlúhých kabatiskách s černýma klobúkama na hlavě, plátna
měli laciné a volávali na kolemjdúcí: „Po činást,
po činást!“ (13 krejcarů).
Na Horním náměstí bývalo krámů dvěma řadama kolem dokola. Když sa ide od Dolního konca rovně k Šabatci, tam stávaly krámy s cukro-

10

vím a hračkami, na druhéj straně od Strachotů, tam stály krámy s látkama a plátny, před Šály
a Kosečky trúníl bednář a hrnčíři, pod Ocelíky
– hotové obleky, ševci tam měli přes celé město
stojany botů, čepičáři tam měli čepice a baranice, aj papučáři tam měli své výrobky.
U svatého Jána (sochy svatého Jana Nepomuckého) bývali mydláři a řičičáři prodávali říčice (síto na obilí).
Na Frajtovéj zdi (parkáně) měli hodináři hodiny pověsené a na Málkovém měli vyvěšené papírníci kalendáře a svaté obrázky. Děcka nemohly ani očí od tych všelijakých věcí odtrhnút, ani
do školy nešly, za což ím ráno pan učitel na zadní část těla zaplatíl.

Barbora, Mikuláš, Luca
(dle pamětí Anny Poláškové
vypráví Emilie Malíková)
Na svatú Barboru ulomily cérky z ovocných
stromů halúzky, daly do vody a každý deň tú
vodu vyměňovaly. Dyž rozkvétla do Božího narozéní, tož sa děvčica vdala…
U nás v dědině sa děcka nemohly nikdy Mikuláša dočkat. Pravilo sa ím: „Mikuláš už sa spúščá na zlatéj šňůře!“ Deň před Mikulášem sme,
my děcka, hlídaly, ale nic jsme neviděly. Naši nás
strašili, že čerti sa spúščajú po řetazoch z Bendovych jam od Čertovéj lavky (divoké místo v hlubokych lesoch na Lipovsku). Kdo z nás poslú-

chal, dostál skromné dárky, většinú sešity, tužky, papíry na malování a pastelky, perníčky a panenky. Já sem ale neposlúchala, a tož krom iného sem dostala ešče metlu a pytlík zemňáků
s uhlím. Čerti bývali na Valachoch aj nebezpeční, nekde nosili vidly, řetaze, na kožuchu měli našité kože z ježa a neposluchy zvazovali řetazem
a házali do bařiny a hnoja. Takovych divočáků aj
s Mikulášem sa každý bál a malí ogárci aj cérky sa doma modlili a rychlo odříkávali Mikulášovi „otčenášky“ či básničky a slubovali, že už budú
hodní.
13. prosinca svátek Lucie – za „Luce“ chodili do padesátých roků minulého století u nás dospělé cérky aj ogaři, zahalení od hlavy až k patě
bílými plachtami, na krku podvázanymi jak u biblických svatych. Luce chodily obyčajně tři. Přišly
mlčky do stavéňá, pochodily po izbě, ométly husím křídlem nebo štětkú stěny aj lidi. Nekdy nosily aj dřevěné kose, kterými do každého dŕcaly,
ale nemluvily, enom tak přišly a odešly.

Štědrý deň a štědrovečerní zvyky
(z pamětí Anny Poláškové a Josefa
Studénky i zápisků z farní kroniky)
Štědrý deň sa stál nejvýznamnějším dněm
v roku. Mnohé zvyky aj pověry panovaly aj v našém kraji a nekeré sa uchovaly dodnes. Tož třeba
tyto: V noci před Štědrým dněm sa v každéj chalupě dělál veliký úklid, všecko moselo byt v pořádku, napečené, navařené na celé svátky. Chlapi měli na starosti nařezat dřevo, nachystat krmení pro dobytek a hrubší práce ve chlévě, aby
sa na Boží hod nemoselo mnoho dělat. Před východem slunka sa z domu vymétlo všecko smetí, aby sa čistota držala v domě. Hospodyně ráno
zadělávaly těsto a pékly makovníky, vánočky,
štrůdle, cukrového nebývalo. Pro každého člena
rodiny sa upékl makovník, koláče byly s mrkvovú
a zelovú nádivkú, makem, tvarohem a trnkami.

Všecko pečivo sa naskládalo do říčice a vyneslo sa na húru (půdu). Celý deň sa dodržovál přísný půst, nikdo krom malých dětí nic nejedl. Neposlušným děckám sa pravilo, že neuvidíja „zlaté prasátko“.
Děcka dyž skákaly z duchen, hospodyň jim dávala přeskočit ometlo (pometlo), aby měly zdravé nohy. Kdo lenošíl nebo sa vadíl, činíl prý tak
po celý rok. Dyž sa zešeřilo a domácí byli hotoví s pokludem, kropíl hospodář svěcenú vodú kolem stavéní, v chlévoch aj celú rodinu ve světnici.
Hneď nato všeci zasedli ke stolu, ale né prv, dokáď sa nepomodlili. Hospodyň stůl už před večeřú nachystala. Najprv ho přikryla plachtú a tak to
ostalo až do Ščepána. Stůl sa obtahl provazem,
aby zloději nemohli do stavéňá. Nekde sa sypaly na Štědrý deň podlahy slámú jako vzpomínka na betlémský chlév. Doprostřed stolu sa nasypalo obilí ode všeho druhu, na ošatku slaměnku sa nachystalo sušené ovoce, jablka a ořechy. Na ovoci byly položené oplatky s medem,
z kerych dostál každý jeden. Potom byla polévka, buď „lokšová“ s hřibami, kyselica s hřibami
a sušenými trnkami, fazolovica nebo hrachovica,
podle toho, jak bylo kde v rodině zavedené. Následovalo zelí s chlebem, „vrany“ (buchtičky spařené horkým mlékem a posypané makem), potom krupica nebo rýža v mléku vařená. Nekde sa
jedl ešče hrach hustě vařený a máslem omastěný. V Nevšovéj sa jídalo dlúho ze společnéj mise.
Počas jídla nesměl nikdo ani slova promluvit.
Po večeři rodina poděkovala modlitbú za všecko dobrodiní, pomodlila sa a zaspomínala na zemřelé členy rodiny. Hospodář a hospodyně nezapomínali ani na dobytek, kerém dali po kúsku
chleba a oplatku. Ve Slavičíně dávali dobytku
skrojek se zapečeným celerovým nebo heřmánkovým listem, aby býl užitečný. Z obrusa, kerý
býl prostřený na svátečním stole, sa od Štědrého dňa až do Štěpána nesklúzaly odrobinky, lebo
až po Vánocách sa dávaly slépkám. Po večeři

sa ešče popíjál čaj se slivovicú a pojídaly buchty a vánočky. Ve Slavičíně každý dostál makovník, ořechy a jabka. Potom sa zpívaly staré koledy, čekalo sa na koledníky a vykonávaly sa lidové zvyky.
Cérky vařily šišky s lístkama, na kerych bylo
napsané méno ogara. S kerým lístkem vyskočila
šiška najprv, toho chlapca cérka dostane. Také
sa od každého jídla dávalo psovi, kerý sa potom
pustíl ven ze stavéňá a na kerú stranu šél či zaštěkál, odtáď přišel ženich. Ve Slavičíně na Štědrý
večer chodily cérky poslúchat ke studni všelijaké
zvuky, podle kerych sa vdajú za různé řemeslníky: dyž sa ozve dobytek, vdá sa za miškářa nebo
sedláka, dyž je slyšet tlučéní, vdá sa za kovářa
či bednářa, dyž řezání – za stolářa nebo tesařa. Svobodní berú na Štědrý den do náruče polének bez počítáňá, doma spočítají polénka a dyž
je sudý počet, tož sa toho roku vdá nebo ožéní,
dyž je lichý počet – ostane příští rok svobodný.
Dyž sa nekdo dívá na Štědrý den do zrcadla, dostane toho roku žlútenku nebo podobnú nemoc
nebo ho budú ludé pomlúvat. Příde-li do stavéní
žena, bude mět kráva teličku, příde-li muž, bude
mět kráva býčka. Myslivci nesměli na Štědrý deň
chodit na čekanú, střílali až po štědrovečerní večeři na počest narozeného Ježíška. Hospodyňa
schovávala vařachu, s kerú míchala štědrovečerní polévku. Až na svátek Panny Marie sa s ňú
šlo na pole, kde sa sadilo zelí a pošťuchovaly sa
s ňú hlávky, aby narostly veliké. Na Štědrý deň
též hospodyně držávaly nad ohništěm dvě zvázané vařachy křížem, aby sa ím prý jídlo nepřipalovalo. Obvyklé bylo u cérek třasení bezem a házání střevícem. V pradávnych dobách pastýři roznášali zapletené pruty březové, za keré dostali vdolek nebo makovník a prut sa schovál na pohrózení neposlušným děckám.
Zdroj: Lidové tradice Slavičínska v podání
pamětníků (národopisné zlomky
o Slavičíně a okolí)
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Rybářské závody na rybníku Slavík
V neděli 27. září 2020 se uskutečnily pod hlavičkou Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Slavičín, rybářské závody dospělých
a v pondělí 28. září 2020 dětské rybářské závody. Děti měly původně soutěžit v sobotu, ale kvůli hustému dešti jsme závody přesunuli na pondělí. Ale ani tato komplikace malé rybáře neodradila a pondělní účast byla hojná. S velkou netrpělivostí a sluníčky v očích očekávali signál zahájení závodů.
Pro organizátory závodů byly tyto momenty největší odměnou. Ryby malé rybáře neignorovaly.
Přispělo k tomu i to, že výbor pobočného spolku

Pstruzi v našem regionu
Ještě před 20 lety byly potoky, které spravuje pobočný spolek Slavičín MRS Brno, vyhledávány rybáři z důvodu kvalitního zarybnění pstruhem
potočním. Na pstruhových revírech Vlára a Kloboučka bylo ročně chyceno více jak 3 500 ks
pstruhů obecných a roční násada činila 5 000 ks
pstruha obecného v délce cca 15 cm. Násadu
jsme odchovávali ve vlastních chovných potocích. V poslední době vlivem vysychání potoků,
zvýšení počtu predátorů, jako jsou kormorán, volavka a vydra, je chyceno v našich pstruhových

uvolnil prostředky na vysazení většího kapra nad
rámec zarybňovacího plánu. Někteří si domů odnesli svůj trofejní úlovek. Jako každý rok jsme startovné nevybírali a každý z účastníků dostal občerstvení. A ocenění mladí, kteří se umístili „na bedně“, obdrželi poukazy na nákup rybářského vybavení, do desátého místa věcné ceny a všichni
ostatní minimálně pytlík nástrahy na ryby. Závody
dospělých se podařilo zorganizovat za přispění širší členské základny pobočného spolku. Zvýšil se
i počet účastníků, kvalita cen a změna ve vyhodnocení ulovených ryb. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci závodů dospělých.

Výsledky závodů? Dříve jsme uváděli jména
nejúspěšnějších v kategoriích, kteří si tím užili své
krátké slávy. Dneska musím pouze konstatovat,
že kdo byl přítomen a zajímá se o dění ve spolku je v obraze.
Dětské závody proběhly pod hlavičkou města
Slavičín a byly ﬁnančně podpořeny z programové dotace „Dětské rybářské závody 2020“. Prostředky byly použity na nákup cen pro malé rybáře. Pan Libor Malaník a pan Josef Otépka se jako
každoročně postarali o občerstvení mladých rybářů. Všem děkuji.
S pozdravem Petrův zdar
Ing. Zdeněk Juřík,
předseda rybářského spolku

revírech do 300 ks pstruhů potočních s menší
průměrnou délkou. Klesl také výnos z chovných
potoků a obsádku pstruhových potoků musíme
doplňovat koupenou hotovou rybou. Vlivem těchto skutečností klesl prodej pstruhových povolenek, v současné době je vydáno cca 25 pstruhových povolenek, což není ani 10 % vydávaných
povolenek v letech před rokem 2005.
Z příspěvků našich členů jsme dříve vraceli přírodě to, co jsme si vzali. Dnes si netroufám odhadnout, jak malé je procento dřívějšího zarybnění. V dnešní době končí dlouhodobě hospodaření na pstruhových revírech v červených čís-

lech. Naše žádosti o výpomoc uchovat pstruha
obecného jako původní druh v našich potocích
našly odezvu. Výbor pobočného spolku Slavičín
MRS Brno proto děkuje městu Slavičín a městu
Brumov-Bylnice za přiznání programové dotace
„Chovné potoky, odchov pstruha obecného“. Poskytnuté ﬁnanční prostředky byly pobočným spolkem použity na nákup plůdku pstruha obecného,
který byl vysazen do chovných potoků. Před vysazením plůdku byly chovné potoky sloveny a odchovaná násada byla vysazena do pstruhových
revírů.
S pozdravem Petrův zdar
Ing. Zdeněk Juřík, předseda PS Slavičín

Turistický oddíl SK Slavičín v roce 2020
V lednu 2020 se konala výroční členská schůze, na níž jsme zhodnotili akce v roce 2019.
Na schůzi jsme dohodli plán akcí oddílu turistiky
v roce 2020. Na všechny akce byli určeni vedoucí, stanovené trasy, ale začátek jarních vycházek
koronavirová epidemie zkomplikovala.
Vycházky se uskutečňovaly jenom v omezeném poštu do 10 osob. Začátkem června se konal tradiční zájezd Nervové lázně, na který jezdíme více než 20 let a letos se pochod uskutečnil
v České Metuji v Broumovském výběžku. Účastníků pochodu bylo celkem 13, z toho bylo šest tu-

ristů ze Slavičína. Měli jsme naplánovaný zájezd
do okolí Vranovské přehrady, kde jsme měli dokonce zaplacenou zálohu, ale kvůli epidemii se
zájezd neuskutečnil, zálohu nám naštěstí vrátili.
Zdravé jádro našeho oddílu využilo uvolnění akcí v polovině roku a zúčastnilo se tří pochodů pořádaných klubem Českých turistů ve Zlínském kraji.
Bohužel další akce, kterých jsme se chtěli zúčastnit nebo je i spolupořádat, jako Pitínský škrpál, setkání na Peňažné, Hložecká pouť a další,
se neuskutečnily. Pochod Slováckými vinohra-

Výstavba kaple Slavičín-Hrádek

dy byl oﬁciálně zrušen, ale i tak jsme po dohodě s pořadateli uspořádali zájezd a nazvali jsme
jej Pochod po stopách slováckých vinohradů, kterého se zúčastnilo okolo 30 našich turistů. Jinak
se pochodu zúčastňují desítky tisíc turistů, ale letos jsme měli pochod jen pro náš oddíl.
V posledních měsících roku 2020 máme plánované ještě tři vycházky, ale o konání rozhodne
stav epidemie, rádi bychom je uspořádali, protože pohyb na čerstvé vzduch je určitě zdravý.
Celoroční činnost turistického oddílu ﬁnančně
podpořilo město Slavičín.
Vojtěch Žallman,
předseda oddílu turistiky

Na základě mnohých dotazů k výstavbě kaple, zda z hrubé stavby zůstane pouze torzo, nebo se bude někdy pokračovat, chceme všechny zájemce informovat o tom, že další etapa, tj. zastřešení kaple by se měla uskutečnit v příštím roce.
Po zdlouhavých jednáních, kompromisech s arcibiskupstvím, městem, dodavatelskou ﬁrmou, a především příslibem ﬁnančního daru místním podnikatelem, příspěvků ﬁrem, organizací i ostatních podporovatelů by tato akce mohla být zrealizována, a tím by stavba svým vzhledem dotvořila hezký ráz krajiny.
Děkujeme všem přispívatelům a věříme, že nám bude zachována přízeň i v dalším období, aby se nám podařilo společnými silami dílo dokončit.
Na závěr mi dovolte popřát vám všem krásné Vánoce
a šťastné vykročení do nového roku.
Za spolek Výstavby kaple V. Mudráková

Poděkování
Spolek Diaklub děkuje městu za podporu činnosti. Přejeme všem našim spoluobčanům hodně zdraví a duševní pohody.
Členové spolku
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Prodej vánočních kaprů
Naši kapři jsou jak vepři
22. – 23. 12. 2020 od 6:00
do vyprodání zásob
Slavičín, ul. Osvobození (u Sokolovny)

Mikulášské balíčky z Fér Kaffé Veronica
Pro vaše děti máme sušené ovoce, perníčky, medové bonbóny, biomošt,
fairtradové čokoládky... Objednávejte: kavarna@veronica.cz,
tel.: 776 785 572 nebo osobně.
FÉR KAFFÉ VERONICA nabízí pravidelný odběr obědů do jídlonosičů.
Chutná a pestrá jídla, i vegetariánská. Regionální, BIO i netradiční suroviny. Info: kavarna@veronica.cz, 778 767 963, http://kavarna.veronica.cz
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Slavičínský volejbal si připomíná 70 let od založení prvního družstva
Počátky volejbalu ve Slavičíně se dají dnes jen
těžko časově přesně určit. Nenajde se již nikdo,
kdo by řekl, kdy se ve Slavičíně objevil první míč,
kdy byla natažena první síť a provedeno první podání. Jisté je však aspoň to, že na hřišti u Sokolovny hrávali volejbal slavičínští Sokolové v období mezi světovými válkami, což lze dokumentovat
dobovými fotograﬁemi. Takže můžeme konstatovat, že volejbal má ve Slavičíně poměrně dlouhou tradici, uvážíme-li, že Československý svaz
odbíjené byl ustaven v roce 1924.
Rok 1950, od kterého počítáme volejbal
ve Slavičíně mezi organizované sporty, je úzce
spjat se jmény Rostislava France a Lva Červeného. Jejich zásluhou vzniklo družstvo mužů JISKRA Slavičín, které již v roce 1952 vyhrálo přebor tehdejšího okresu Valašské Klobouky a postoupilo do krajské soutěže. Družstvo tehdy tvořili hráči: Alois Pazdera, Rostislav Franc, Lev Červený, Jiří Bosák, Miroslav Křenek, Jaroslav Hrdý,
Dušan Holek, Ivan Holek, Stanislav Merta, Josef
Surý, Miloslav Navrátil. V témže roce bylo také založeno družstvo mužů při podniku Zbrojovka Slavičín, a tu se zase setkáváme se jmény: Karel Pecháček, Jan Hudek, Bohuslav Šmerda, Vladimír
Dítě, Ladislav Švach, Ladislav Černoch a další.
Pro volejbal ve Slavičíně byl významný rok
1955. Tehdy došlo ke sloučení volejbalových oddílů JISKRA Slavičín a SPARTAK Slavičín, což se
příznivě projevilo především u družstva žen. To se
probojovalo do krajského přeboru I. třídy. V roce
1955 byly vybudovány dva nové antukové dvorce
v zámeckém parku. Na jejich výstavbě má hlavní zásluhu a největší podíl dlouholetý předseda
oddílu Vladimír Dítě. S družstvem žen je spjato
jméno dalšího obětavého volejbalového nadšence Karla Pecháčka, který družstvo trénoval a vedl
od roku 1955 do roku 1965.
Vzestup výkonnosti družstva žen vyvrcholil
v roce 1969, kdy pod vedením Rostislava France
a Antonína Malíčka vyhrálo s jedinou porážkou
Středomoravskou župu a postoupilo do II. národní ligy. To byl jeden z největších úspěchů slavičínského volejbalu. Na něm se podílely hráčky: Ludmila Botková (kapitánka), Vlasta Hrdličková, Marie Lengálová, Jaroslava Francová, MUDr. Věra
Endrysová, Jiřina Holíková, Anna Koběrská, Marie Šuráňová, Marie Hradská, Jana Macháčková, Dana Sýkorová, Marie Vrzalová, Irena Drgová.
I když se družstvo slavičínských žen po ročním
pobytu ve II. lize muselo rozloučit a vrátit se zpět
do krajského přeboru I. třídy, byl postup do tak
vysoké soutěže skutečným vrcholem výkonnosti
tehdejšího kolektivu žen i vizitkou vynikající práce trenéra vedoucího Rostislava France. V témže
roce zakládá oddíl mládežnická družstva dorostenek a žaček, která v následujících letech doplňují družstva dospělých. Jednoho z největších
úspěchů dosáhly dorostenky v roce 1975, kdy
zvítězily v krajském přeboru II. třídy a zajistily si
postup do vyšší soutěže. Od roku 1972 pořádá
oddíl pravidelně turnaj žen „O pohár Vlárských
strojíren Slavičín“, kterého se zúčastňují přední
družstva z Moravy, někdy i ze Slovenska.
Kromě Rostislava France, který trénoval ženy,
se začíná v 80. letech objevovat jméno Ladislava Končického. Ten se do Slavičína přiženil a začínal u volejbalových zápasů jako zapisovatel,
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do společného ﬁnále). Na tomto úspěchu se podílely hráčky: Vendula Haragová (kapitánka), Natálie Skřipková,
Veronika Schmiedlová, Zuzana Hlavicová, Zdenka Bednářová, brumovská
dvojčata Jarmila a Lenka Gabrielovy
a Iva Jahodová z Luhačovic.
Cestování po celé Moravě bylo velmi náročné jak pro hráčky, tak i pro
trenéra Končického. Tehdy už se
v první dorostenecké lize hrál moderní volejbal, jak ho známe dnes – rychlá technická hra, kde záleží na fyzické kondici a sehranosti hráček. Přesto
Slavičanky neudělaly ostudu a z deseti týmů skončily na 7. místě. I tak se
další prvoligová sezona už ve městě
nehrála, protože opory týmů překročily dorostenecký věk a zkoušely uspět
v „dospělém“ volejbalu (Skřipková
ve Frýdku-Místku, Haragová v OlymSestava týmu žen po vítězném zápase
pu Praha).
Zleva: Ludmila Botková, Marie Hradská, Marie Šuráňová,
Tým mužů, který tradici volejbaMarie Frajtová, trenér Rostislav Franc. Dole zleva: Marie
lu ve Slavičíně začal, se s různýLengálová, Anna Koběrská, Dana Sýkorová.
mi přestávkami pokoušel o působení až do roku 2001, ale spíš skomíral
na úbytě. A co tým žen, který slavil velké úspěposléze i trenér a rozhodčí. Volejbal přitom nikdy
chy koncem 70. letech? Jejich následovnice hrásám závodně nehrál, ale na výkonech jeho svěly po revoluci stabilně krajský přebor, i když prvřenkyň to nebylo poznat. Končický převzal po Duní příčky už tak suverénně nedržely. Po Rostislašanu Holkovi mladší ročníky – žačky a dorostenvu Francovi už se nenašel nikdo, kdo by je tréky, se kterými dosáhl zvlášť v 90. letech velmi
noval, proto si hru koučovaly samy hráčky. A tak
dobré sportovní úrovně. Přeučil hráčky na moje
tomu doposud. Trochu radostnější situace je
derní rozestavení 5 – 1 a vyrovnal se i se zásadu mladších ročníků, které stále trénuje nestor toní změnou pravidel na hru bez ztrát do 25 bodů.
hoto sportu ve Slavičíně, Ladislav Končický. ŽačTým dorostenek SK Slavičín hrál stabilně krajky si vzaly na starost Lenka Salvétová a Radmila
ský přebor, kde obsazoval přední příčky. Největší
Bednářová (dcera p. France pokračující v rodinúspěch však přišel v sezóně 1998/1999. To se
né tradici). (šim)
dorostenky probojovaly do I. ligy, která byla tehČlánek byl připraven s využitím brožury 70 let
dejší nejvyšší soutěží (moravské a české celky
organizované tělovýchovy ve Slavičíně.
hrály proti sobě a nejlepší týmy se pak dostaly

Dorostenky v ligové sezóně 1998/1999
Zleva: Vendula Haragová, Natálie Skřipková, Zuzana Hlavicová, Jarmila Gabrielová, trenér Ladislav Končický.
Dole zleva: Zdenka Bednářová, Lenka Gabrielová, Iva Jahodová, Veronika Schmiedlová.

Slavičínští internacionálové sehráli zápas s Luhačovicemi
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Ještě před uzavřením sportovních aktivit vládní garniturou kvůli pandemii COVID – 19 proběhlo v největších moravských lázních přátelské

utkání fotbalových Internacionálů mezi Luhačovicemi a Slavičínem.
Zápas proběhl na travnaté ploše ve sportov-

ním areálu Radostova. V sestavách obou celků
se nacházela řada zvučných jmen, jak už bývalých ligových fotbalistů, divizních nebo stále aktivních hráčů. Utkání proběhlo bez nějakých zranění a opravdu v přátelském duchu, které řídil
s přehledem hlavní rozhodčí Stanislav Belžík. Zápas nakonec skončil výsledkem 6:4 pro domácí
Luhačovice. Přitom hosté ze Slavičína vedli v duelu již 3:1, ale mladší sestava Luhačovjanů měla
v závěru více fyzických sil a utkání dokázala otočit ve svůj prospěch. Po zápasu se mužstva společně setkala v pavilonu SC Radostova, kde se
občerstvili pivem, slivovicí a dobrým gulášem.
Setkání starých pánů bylo úspěšné a až to podmínky dovolí, tak se odehraje odveta zase ve Slavičíně.
Sestava Slavičína: Alois Buriánek, Marek
Mokráš, Michal Dorúšek, Milan Adámek, Zbyněk
Valenta, Radek Bartoš, Juraj Sokolovič, Jaromír
Smolek, Radek Bureš, Milan Both, Josef Šándor,
Aleš Ocelík, Jirka Neuman, Jaroslav Saňák, Roman Überall, trenéři Pavel Tomeček a Jindřich Divila.
Petr Koseček

Poděkování městu Slavičín za podporu oddílu atletiky při SK Slavičín, z.s.
Tak jako spousta jiných akcí, byl i náš Běh vítězství v jarním termínu zrušen z důvodu COVID-19. Jako náhradní termín jsme určili druhou
polovinu měsíce září, kdy se bohužel situace zopakovala.

Jménem oddílu atletiky při Sportovních klubech Slavičín, z. s., bych tímto chtěl poděkovat
městu Slavičín za poskytnutou podporu, kterou
jsme využili pro zkvalitnění vybavení pro naše
nejmenší sportovce.

Oddíl basketbalu hledá nové hráče
Oddíl basketbalu při SK Slavičín již sedmým
rokem hraje Oblastní přebor II v oblasti jižní Morava, kde se střetává jak s místními soupeři (Kroměříž a Hluk), tak i s celky z jihu Moravy (Znojmo, Mikulov či Kyjov), ale i Vysočiny (Třebíč, Bystřice nad Perštejnem a Velké Meziříčí). Letošek
byl ve znamení omlazení hráčského kádru, čemuž zejména z počátku roku odpovídaly i herní

výsledky. Bohužel opatření spojená s COVID-19
nám z celé podzimní části sezony umožnila odehrát pouze dvě utkání, kdy jsme v prvním jednoznačně vyhráli nad mužstvem z Třebíče 72:43
a ve druhém jen těsně prohráli s Velkým Meziříčím 44:50.
Jménem oddílu basketbalu bych tímto chtěl
poděkovat všem fanouškům za podporu v ocho-

Věříme, že na jaře se s Vámi potkáme v tradičním květnovém termínu na 38. ročníku Běhu vítězství.
Za oddíl atletiky Jan Jordán

zech naší sportovní haly a hlavně městu Slavičín
za poskytnutý grant, bez kterého by nebylo možné hrát tuto výkonnostní soutěž.
Rád bych tímto pozval případné zájemce z řad
dorostenců na pondělní tréninky, které byly v letošním létě obnoveny. Věřím, že po ukončení současných opatření se nám podaří sejít v dostatečném počtu. Případní zájemci se mi mohou ozvat
na jordan@unart.cz.
Jan Jordán

Yoga studio ZEN – nové jógové studio ve Slavičíně
Možná se ptáte, co
je to vlastně jóga? Jóga
je známá po celém světě a pojem „jen další
cvičení” ji docela nevystihuje. Ano, jako jiná
cvičení má i jóga celou
škálu pozitivních účinků na naše tělo včetně posílení svalstva, udržování tělesné váhy nebo formování postavy. Navíc ale učí i správným dechovým návykům, práci s myslí, zvyšuje koncentraci,
dokáže zlepšit a regulovat činnost vnitřních orgánů a zpomalit stárnutí.
Ve studiích se jóga praktikuje spíše ve větších
městech, ale coby slavičínská rodačka, která se
po 15 letech strávených v Praze a v zahraničí navrátila do rodného města zapustit kořeny, jsem
přesvědčená o tom, že i město, jako je Slavičín,
si jedno takové studio zaslouží. Tak se zrodil nápad na Yoga studio ZEN, místo, kde se Slavičané i lidé z okolí mohou potkávat při příjemné fyzické a psychické aktivitě, kterou jóga představuje. Studio vznikne v místě staré slavičínské lé-

kárny na Horním náměstí, kde se původní prostor prodejny a přípravny léků zčásti rekonstruuje tak, aby od hlavního vchodu z náměstí vznikla vstupní recepce a za ní krásný prostorný jógový sál orientovaný do zahrady, který pojme až 20
cvičících. Sál bude plně vybaven na jógová cvičení. Součástí studia bude samozřejmě i menší šatna se sprchou a WC.
Pevně věřím, že z nabídky lekcí jógy v našem
studiu si bude moct vybrat opravdu každý, bez
ohledu na věk či fyzickou zdatnost. Rozvrh bude
koncipován tak, aby ve večerních hodinách probíhaly klasické lekce jógy, jako je např. Hatha
jóga, Powerjóga, Hormonální jóga nebo Jóga pro
zdravá záda. O víkendech se ve studiu budete
moci zúčastnit dalších zajímavých akcí a workshopů, jako je např. Dance jóga, tchai-ťi nebo hodiny mindfulness. Rezervace lekcí bude probíhat
online přes webové stránky www.yogastudiozen.
cz, které budou spuštěny v prosinci.
V dopoledních a odpoledních hodinách plánuji
nabídku studia dále rozšiřovat i na jiné druhy cvičení nebo tanců. Byla by škoda mít tady ve měs-

tě konečně vhodný prostor na podobné aktivity
a nevyužívat jej naplno, takže uvítám i další nápady a návrhy na to, jaké jiné hodiny a lekce byste ve studiu rádi navštívili. Zároveň stále hledám
i šikovné zkušené lektory, kteří by měli zájem
u nás některé lekce vést, takže případní zájemci ať se určitě ozvou! Vše je zatím ve fázi příprav
(pokud situace dovolí, studio otevře v lednu/únoru 2021), ale i tak již můžete sledovat naše facebookové stránky Yoga studio ZEN, kde se dozvíte
nejaktuálnější informace.
Těšíme se na vás!
Za Yoga studio ZEN,
Monika Vojkůvka (Tlusťáková)
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„Některé sochy tvořím třeba i rok,“ říká autor nového slavičínského
betlému Martin Cigánek. Veřejnosti jej představí 4. prosince

impulsem, abys ses mu začal věnovat?
K řezbářství jsem se dostal až na střední škole v Luhačovicích, kde jsem obor řezbářství studoval. Předtím jsem hodně kreslil, maloval a měl
jsem jako kluk z vesnice jen zkušenosti s křivákem a kouskem větve.
Kdo byl tvůj vzor? Navazuješ na tradici některého dědečka?
V rodině jsme žádného řezbáře neměli. Ale
tím, že jsem dětství prožil u lesa a v okolí je řezbářská tradice stále živá, tak jsem ke dřevu přičichl. Vyloženě řezbářský vzor asi nemám, spíše
mě oslovují konkrétní díla, například barokních
mistrů.
Každý má pro něco talent, kde jsi ho rozvíjel ty?
Je to tak, každý má na něco talent a je třeba jej
rozvíjet. Já v dětství navštěvoval Základní uměleckou školu Valašské Klobouky, střední odbornou školu v Luhačovicích obor řezbářství, dále
ve Zlíně VOŠ umění obor sochařství a pak VŠ pedagogického zaměření.
Na jaké motivy jsou převážně tvoje díla?
Ve dřevě ztvárňuji převážně motivy ﬁgurální,
ale i zvířecí. Tvořím hlavně sochy a reliéfy s náměty od světců, přes valašská témata až po včelí úly – kláty.
Bez čeho se neobjede dobrý řezbář?
Dobrý řezbář se určitě neobejde bez vhodného

materiálu – dřeva, nástroje na opracování, inspirace a bez jisté míry talentu a prostorové představivosti.
Z jakého dřeva se ti nejlépe vyřezávají sochy v životní velikosti a se
kterým dřevem se ti nejlépe pracuje?
Na sochu v životní velikosti je potřeba velký špalek. A široký. Nejlépe
se mi jako každému řezbáři pracuje
s lipovým dřevem pro jeho měkkost,
soudržnost lét a pro jeho opracovatelnost.
Ale pokud je požadavek na delší trvanlivost ve venkovním prostředí, nejčastěji tvořím sochy z dubu. Jiná dřeva mám rád pro jejich kresbu a barevnost. Takže pracuji také rád s třešňovým dřevem, ořechovým apod.
Kolik času zabere vytvoření jedné sochy v životní velikosti z našeho
betléma?
Některé sochy tvořím třeba i rok.
To znamená čas od prvního zaříznutí
do kmene až po ﬁnální nátěry. To se
týká většinou soch do kostelů, které
jsou nakonec polychromovány a neměly by pak praskat. Takové sochy
většinou vytvářím duté, aby ve dřevě
už nebylo pnutí při vysychání.
Většinou ale tolik času na realizaci není, socha musí být zhotovená třeba do měsíce, dvou.
Jedna socha z vašeho betléma vznikala přibližně dva týdny i s dostínováním. U těchto ﬁgur
jsem zespodu, nebo zezadu udělal po létech řez
pilou dovnitř sochy, aby ve kmenu nebylo takové pnutí a to by mělo předejít praskání v přední straně.
Jak dlouho přemýšlíš nad dřevem, že z něj
bude zrovna to a to?
Někdy mě konkrétní dřevo osloví svým tvarem
a přijde nápad, co z něj vytvořím. Většinou to ale
mám opačně – přijde zakázka a já musím pro ni
sehnat vhodný materiál, ze kterého lze požadované dílo vytvořit.
Stresuje tě, když máš vytvořit něco ve velmi
krátkém termínu, stihneš, jak se říká vdechnout soše duši?
Pokud vím, že bych zakázku nestihl zhotovit,
stane se, že ji i omítnu. Většinou ale mám ﬂexibilní pracovní dobu, tzn. že mám den natahovací, a jinou zakázku, která nehoří můžu pozastavit,
abych všechno stihl dokončit do termínu.
Co tě na této práci baví? Dá se řezbařinou živit? Máš hodně zakázek?
Na téhle práci mě baví tvůrčí proces. Od prvotního návrhu až po zhotovení díla. Také dřevo jako
přírodní materiál, který má vůni, kresbu a barvu
mě pořád baví. Řezbařinou se živit asi dá, znám
pár řezbářů, kteří se tím živí.

Já mimo řezbářství na poloviční úvazek učím
výtvarný obor na Základní umělecké škole ve Valašských Kloboukách. Takže se mi obě práce
pěkně doplňují. Rád se dostanu i mezi žáky a kolegy než být jen zavřený ve svém tvůrčím procesu v dílně.
Zakázek mám většinou tak akorát. Starý mistr na praxi nám říkal, že nejhorších pro řezbáře je
prvních patnáct let, než se dostane do podvědomí a najde si své zákazníky. Já už mám prvních
patnáct roků za sebou, takže už je to lepší.
Kde všude již mohou vidět tvoje díla?
Díla většinou tvořím do soukromého vlastnictví, takže jsou v soukromých sbírkách v republice i v zahraničí. Na veřejných místech mám realizace včelích úlů například na Pulčíně, na Kohútce, Pustevnách a v Zoo Jihlava. Sochy v exteriéru
ode mě stojí např. v Luhačovicích, ve Slavičíně,
ve Val. Kloboukách a okolí, ale také na Kyčerce,
na Soláni, Hodoníně, či v Českých Budějovicích.
Realizace v kostelích a kaplích ode mě zdobí interiéry na Valašskoklobucku, potažmo na Zlínsku. Sochu svatého Floriana jsem vytvářel i pro
San Floriano v Itálii.
Kde se nejvíce sochy prodávají?
Většinu soch vytvářím na zakázku na přání
zákazníka. Někdy ale mám chuť si něco vytvořit podle svých představ, taková díla pak nabízím
v malé galerii, kterou mám doma, nebo na vybraných jarmarcích. Malé procento tvoří i internetový prodej.
Vím, že tvoříš betlémy, zkoušel jsi vyrobit
i pohyblivý betlém?
To jsem samozřejmě zkoušel. První kontakt
s pohyblivými ﬁgurkami jsem měl před lety, když
jsem vyřezával ﬁgurky pro mechanický betlém
v Horní Lidči. O několik let později jsem vytvářel třípatrový oboustranný mechanický betlém
pro jednoho pána od Hodonína, ten si pak strojky a táhla k rozpohybování ﬁgurek nechal udělat
u odborníka. Potom jsem si zkusil vytvořit malý
rodinný pohyblivý betlém pro sebe.
Jinak betlémy tvořím od maličkých ﬁgurek šesticentimetrových přes dvaceticentimetrové až
po ty v životní velikosti.
Čekáš na nějakou zakázku snů?
Každá zakázka je pro mě výzvou a snažím se
ji vyrobit nejlépe jak umím. Že bych měl nějakou
vysněnou, to asi ne.
Vyučuješ na ZUŠ i řezbářství?
Na ZUŠ vyučujeme plošnou tvorbu – kreslení, malování a prostorovou tvorbu – modelování z keramické hlíny, kašírované objekty atd. Se
staršími žáky tvoříme s rydlem linoryt, to už je
podobné s řezbářstvím, časem třeba se staršími
žáky zkusíme i něco ze dřeva.
Budeš mít pokračovatele v rodině?
Mám tři děti, uvidíme, co je bude bavit a co se
z nich vyklube.
Marie Studeníková
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