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Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou první týdny nového roku. Rád 

bych všem poděkoval za trpělivost, která je stále
naším hlavním nástrojem, jak přečkat dobu ne-
ustálého rizika nákazy koronavirem. Jak všichni 
víme, hlavní ochranou je nyní vakcína. Zde mu-

sím zdůraznit, že z rozhodnutí Zlínského kraje 
bude očkování přednostně probíhat prostřed-
nictvím sítě obvodních lékařů.

Ačkoliv se únor ponese ve znamení snad již 
plošného očkování, nesmíme zapomínat ani 
na tradice, které ve Slavičíně nezlomí ani zniču-

jící koronavirus. Naši hasiči, kteří už po městě
rozdávali radost v prosinci se svou vyzdobenou
Avií, se nevzdávají a v těchto dobách pořádají 
online ples a fašankové pochovávání basy. Vě-
řím, že to je jen a pouze letošní výjimka, i tak jim
ale patří mé upřímné poděkování. Zvyky a tra-
dice jsou velmi důležité, protože nám pomáha-
jí udržet přirozený rytmus života a také nás na-
vrací do kýženého normálu. My ostatní si může-
me zvyky připomenout přípravou na Velikonoce
v kuchyni – připravit koblihy, Boží milosti a další 
fašankové dobroty.

Únor patří ještě jedné důležité věci. Žáci naší 
základní školy Vlára si vybírají, kam zamíří k dal-
šímu studiu. Najít v dnešní zmatené a nejisté
době tu správnou cestu je těžký úkol. Kdo však 
příliš vybírá, přebere. A zdánlivé životní štěs-
tí možná často hledáme všude jinde, jen ne
ve Slavičíně. Jsme totiž ekonomicky silným měs-
tem s pestrým zázemím úspěšných fi rem, kte-
ré působí v nejrůznějších oborech. A naše fi rmy 
mají ještě jeden společný problém – nedosta-
tek šikovných mladých lidí s chutí k tvůrčí prá-
ci. Využijme proto šanci studovat střední školu
přímo ve Slavičíně – je to ta nejlepší příležitost 
jak k dalšímu studiu na univerzitě, tak i k dobré-
mu uplatnění na trhu práce přímo v našem pří-
větivém městě.

Váš starosta Tomáš Chmela

03 10 02Rozhovor s novým 
velitelem požární stanice

Historický seriál: Hotel Slavičan postavili 
občané vlastníma rukama v „Akci Z“

Město zavádí 
mobilní rozhlas

FotFoFotFotFotFotFFFotFotFotFoFoto:o:o:o:o: oo:: TomTTomTomTomTTomáš áášáš HecHecHececzkozzkozkozkzkokok



2

Chtěli byste mít aktuální přehled, co se prá-
vě ve městě děje? Kdy se konají kulturní a spor-
tovní akce, zda Vás omezí plánovaná oprava in-
ženýrských sítí, být včas varováni o nebezpe-
čí ve vašem okolí, anebo mít možnost podílet 
se na vzhledu nových věcí ve Slavičíně? Váš ná-
zor nás zajímá… a rádi bychom Vám byli mno-
hem blíž i v této nelehké době. Proto naše měs-
to v rámci projektu „Chytrý Slavičín: strategicky 
řízené město, přívětivý úřad“ pořídí aplikaci „Mo-
bilní rozhlas“, která bude sloužit k naší společ-
né komunikaci. 

Pomůže nám předávat Vám informace– bu-
deme Vás informovat o zasedání zastupitelstva, 
novinkách z radnice i života města či jeho částí, 
informovat Vás o krizových situacích a varování, 
upozorníme na výpadky energií.

Stejně i pro Vás se zjednoduší komunikace 
s námi. Součástí systému je i aplikace Mobilní 
rozhlas, díky které budete mít všechny kontakty
kdykoliv „po ruce“, a tak Vám můžeme aktuálně 
pomoci například s nalezením ztraceného zvíře-
te či věci, s řešením černých skládek či s nahlá-
šením nenadálých závad. Chystáme pro Vás také 
ankety, díky kterým se můžete podílet na vytvá-
ření nových prvků ve vašem okolí – např. podoba 
dětského hřiště, lavičky, umístění parkoviště atp.

A jak to všechno funguje?
Stáhnete si do mobilu aplikaci Mobilní rozhlas 

Chytrý Slavičín se schová do mobilu. Nahlašovat online půjdou i závady 
(případně se zaregistrujete přes počítač na “mo-
bilnirozhlas.cz”) kde vyplníte některé Vaše kon-
taktní údaje (jméno a telefonní číslo, případně
email, adresu). Určitě vám doporučujeme vypl-
nit adresu vašeho bydliště, případně jinou adre-
su na Slavičínsku dle Vašeho zájmu (např. mís-
to výkonu práce, bydliště starších rodičů atp.). Je
možné vyplnit až tři adresy na jednoho uživate-
le. Nemusíte se obávat, že tyto informace budou
nějak zneužity, budou sloužit pouze pro aplika-
ci Mobilní rozhlas a žádná další osoba k nim ne-
bude mít přístup. Poté si můžete v aplikaci vy-
brat okruhy informací, které Vás zajímají - např.
Rodiče s dětmi, Majitelé psů, Kulturní akce atp.,
možností je hodně – máte na výběr z více než
12 okruhů. 

Poté už se můžete v tom našem virtuálním 
Slavičíně porozhlédnout. Na nástěnce nalezne-
te veškerá hlášení místního rozhlasu, zprávy z in-
focentra, v dalších sekcích naleznete například
kontaktní informace na instituce a místní spol-
ky. V případě rozesílání klasických zpráv bude-
te informováni přes Vaši aplikaci v mobilu. Zprá-
vy jsou zasílány adresně - tzn. pouze těm oso-
bám, kterých se informace týká (např. odstávka
elektřiny v určité městské části bude rozesílána
pouze jejím obyvatelům, zprávy týkající se senio-
rů dojdou pouze těm, kteří o ně projevili zájem).
Pokud však budete chtít Vy sami nahlásit např.

nefunkční lampu či ztracené zvíře, je možné jej
ihned vyfotit na Váš mobilní telefon a zaslat nám
ji prostřednictvím sekce „Podněty a závady”. Zá-
roveň Vás o dění v obci budeme informovat pro-
střednictvím pravidelných rozesílek – např. jed-
nou týdně s pozvánkami na akce v nejbližších 
dnech.

Pokud nevlastníte chytrý telefon, nemusíte se
obávat, že se k informacím nedostanete. Do sys-
tému je možné se zaregistrovat i tak, zprávy Vám
pak budou chodit formou emailu a v případě 
akutní situace vám dojde na klasický mobil sms.
Systém je vhodný také pro seniory či slabozra-
ké občany, kteří zprávy dostanou formou zvuko-
vých zpráv. Pokud byste měli s registrací jakéko-
liv problémy, rády Vám pomůžou zaměstnanky-
ně infocentra.
Mgr. Bc. Alena Šuráňová, projektová manažerka

Tímto také prosíme všechny subjekty (lé-
kaře, pořadatelé akcí, spolky atp.), které by 
chtěly informovat občany Slavičína o různých 
změnách či plánovaných akcích, aby tak čini-
li prostřednictvím Městského infocentra Sla-
vičín.

Dobrovolné svazky obcí se podle zákona o ob-
cích zakládají tam, kde má smysl spolupracovat 
– řešit problémy a témata spolu s jinými obce-
mi. Město Slavičín před více než dvaceti lety spo-
luzaložilo svazek obcí s názvem Jižní Valašsko. 
Jeho členy se postupně stala řada měst a obcí 
našeho regionu, pro představu zhruba těch, kte-
ré tvoří spádovou oblast naší městské nemoc-
nice. Tento svazek šel takříkajíc s dobou a měl 
jako jeden z prvních také společnou strategii roz-
voje, tedy vizi, jak celý region rozvíjet. Už tehdy
se zrodila myšlenka tzv. vlárské cyklostezky, do-
dnes jen po krůčcích budované cyklomagistrály 
mezi Nemšovou, Bylnicí, Štítnou a dalšími obce-
mi v povodí Vláry; myšlenky budování čistíren od-
padních vod v povodí Vláry a další. Kolem roku 
2000, kdy vznikaly pomyslné obce s rozšířenou
působností (tedy města, do kterých cestujeme 
například za „výrobou“ cestovního pasu nebo
registrací motorových vozidel), Slavičín navzdo-
ry ambicím a snahám spadl do správního obvo-
du lázní Luhačovic, které roli administrativního 

Město Slavičín přistoupilo ke Sdružení obcí mikroregionu Ploština
centra přijaly. V této době Slavičín přistoupil také
do svazku obcí Luhačovské Zálesí a začal řadu
společných projektů řešit s obcemi v okolí Luha-
čovic. Takto se podařilo pro Slavičín zajistit mno-
ho projektů v oblasti cestovního ruchu i životního
prostředí (například oblíbené kompostéry atd.).
Postupem času se role Slavičína v původním
svazku obcí Jižní Valašsko vytratila a před několi-
ka lety vystoupil úplně.

Z hlediska cestovního ruchu, ale i dalších té-
mat však spádovost „valašským směrem“ stá-
le trvá, což vidíme například u dojížďky občanů
za zdravotní péčí nebo do zaměstnání. V mezi-
dobí se z našeho mateřského mikroregionu stal
nově pojmenovaný region Valašské Klobucko,
což značně zúžilo původní rámec, ve kterém se
tradičně identifi koval i Slavičín. Jelikož je nadmí-
ru potřebné a efektivní spolupracovat také s ob-
cemi ležícími severně a severovýchodně od Sla-
vičína, zastupitelstvo města na svém posledním
zasedání v prosinci minulého roku schválilo při-
stoupení do Sdružení obcí mikroregionu Ploš-

tina, které funguje zhruba 15 let v našem blíz-
kém okolí. Ploština je také místem, kde v těchto 
měsících vzniká unikátní projekt moderního mu-
zea s rozpočtem přesahujícím částku 100 mi-
lionů korun. Vznikne tak turisticky unikátní mís-
to, které nepřehlédne nikdo směřující do našeho
regionu.

V nejbližší době se Slavičín díky svému nové-
mu členství zapojí do projektů na podporu ces-
tovního ruchu v oblasti a také v přeshraničních
projektech podporujících rozvoj regionálního
školství. Ve stadiu těsně před podáním žádos-
ti o dotaci je tak například záměr na dovybavení 
našich škol technikou s cílem zdokonalit distanč-
ní výuku. Ta je v dnešní hektické a nejisté době 
klíčovým nástrojem vzdělávání nejmladší gene-
race. Spolupracovat s obcemi v blízkém okolí 
tak má smysl. Slavičín si proto zachovává také
členství v Luhačovském Zálesí a nově schválená 
účast v mikroregionu Ploština znásobí možnosti
rozvoje našeho města.

Tomáš Chmela, starosta

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 14 
v II. nadzemním podlaží domu čp. 390, na ulici 
K Hájenkám, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, před-
síně, koupelny s WC a sklepu
celková podlahová plocha bytu včetně sklepa 
je 34,51 m2

 výše měsíčního nájemného činí 2 243 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvý-
šit nájemné s účinností k 1. dubnu kalendářního 
roku maximálně o 5 % ročně a míru infl ace sta-
novenou ČSÚ

nájemné je uvedeno bez záloh na služby spo-
jené s bydlením (topení, voda, odpad, osvětlení 
spol. prostor)

Podrobnější informace jsou uvedeny na úřed-
ní desce města Slavičín nebo webových strán-
kách města Slavičín – www.mesto-slavicin.cz
a společnosti BTH Slavičín – www.bth-slavicin.cz.
Písemné žádosti budou přijímány do 15. února
2021 osobně nebo poštou na adresu: 
BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 
849, 763 21 Slavičín

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 1

Svoz tříděného odpadu 
Papír (modré pytle) 3. 2.
Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny 
(oranž. pytle) 16. 2.

Zveme Vás na zasedání Zastupitel-
stva města Slavičín, které se uskuteční 
ve středu 3. února 2021 v sále Sokolovny, 
začátek je v 16.30 h. 

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat 
prostřednictvím YouTube – Stream město Sla-
vičín (odkaz na relaci naleznete v den zase-
dání na webových stránkách města Slavičín 
v Aktualitách).
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Informace k očkování seniorů nad 80 let ve Slavičíně
V současnosti z médií slyšíme informace, že 

probíhá registrace k očkování prostřednictvím
vakcinačních center pro občany nad 80 let pro-
střednictvím webového portálu crs.uzis.cz nebo
registrace.mzcr.cz. Zlínský kraj zřejmě jako jedi-
ný iniciuje cestu očkování také prostřednictvím
obvodních lékařů.

Občané nad 80 let, kterým se podařilo zaregis-
trovat k očkování ve vakcinačních centrech (ne-
mocnice Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kromě-
říž) nepřijdou o možnost případného dřívějšího 
očkování u obvodního lékaře (pokud se nechají 
dříve očkovat u obvodního lékaře, termín ve vak-
cinačním centru se automaticky uvolní). 

Ostatní, kteří se neregistrují přes webový por-
tál, budou mít možnost pozdější registrace u své-
ho obvodního lékaře, který je naočkuje. Zatím 
tento webový portál nicméně registraci na kon-
krétního praktického lékaře nenabízí.

Důležité odkazy:
Registrace na očkování:
crs.uzis.cz
registrace.mzcr.cz
Rezervace termínu:
reservatic.com/ockovani

Informace:
koronavirus.mzcr.cz
kr-zlinsky.cz/Informace k očkování
tel. č.: 1221 nebo 577 043770 (Zlínský kraj)

Očkovat budou ti obvodní lékaři, kteří se 
do systému přihlásí a budou splňovat předepsa-
né podmínky. Z předběžných informací vyplývá, 
že ve Slavičíně praktičtí lékaři očkovat budou. 

Podrobné informace lze čerpat například 
na webu Zlínského kraje: kr-zlinsky.cz/Informace 
k očkování proti COVID-19. Senior 80+ se může 
zaregistrovat a zarezervovat v centrálním rezer-
vačním systému, nebo se může objednat telefo-
nicky či e-mailem přímo u svého praktického lé-
kaře. 

Jakékoli otázky související s koronavirem 
zodpoví proškolení medici na informační lin-
ce 1221. Senioři také můžou využít infor-
mační telefonní linku Zlínského kraje. Na čís-
le 577 043 770 budou pracovníci Krajského 
úřadu Zlínského kraje seniorům poskytovat infor-
mace k dalšímu postupu v případě, že se jim ne-
podaří zaregistrovat se do centrálního rezervač-

ního systému. Informační telefonní linka je v pro-
vozu o víkendu od 10 do 14 hodin, v pracovní dny
od 8 do 16 hodin.

Termín, kdy bude očkování zahájeno, závisí 
na dodání vakcín, které jsou momentálně k dis-
pozici jen v omezeném množství.  (jip)

Slavičínský rodák Tomáš Juřík u hasičů začí-
nal v době, kdy hrozilo zrušení požární stanice
ve Slavičíně. Psal se rok 2000 a i kvůli malé-
mu počtu zásahů byla na hranici své existence. 
O dvě dekády později převzal Juřík místní požár-
ní stanici jako nový velitel P1 JPO I, tedy nově po-
výšené jednotky hasičského záchranného sboru. 

Co se pro Slavičín změní? 
Když to řeknu laicky, v budově při službě ne-

budou už maximálně tři hasiči, ale bude jich pět 
a přibylo místo denního zaměstnance. Takto bu-
deme pracovat na tři směny jako obvykle. 

Nebude potřeba upravit požární stanici 
na vyšší počet pracovníků?

Ano, naše povýšení si vyžádá úpravy budovy, 
a to i stavební. Rozšiřovat se budeme směrem
do svahu o zhruba 4 metry a směrem k parkoviš-
ti za hasičárnou o 3 metry. V přístavbě budou šat-
ny a zázemí, které se pro tolik lidí nevejde do stá-
vající budovy. Zatím ale nevíme, jak to bude le-
tos s covidem, takže termíny úprav vám teď ne-
řeknu.

Když jste teď JPO I, budete rychleji u požáru?
Ne, ta doba je stejná – jsou to dvě minuty. Roz-

díl je v tom, že díky povýšení stanice na P1 nás 
profesionálních hasičů tam přijede víc.

Jak velký region pokrývají slavičínští hasiči?
Pokrýváme oblast od Pitína, přes Štítnou, Pe-

trůvku až k Loučce. Loučka je specifi cká, je to
od nás dojezdově stejně daleko jako z Luhačovic 

a Valašských Klobouk.
Co je pro hasiče nejhorší druh zásahu?
Obecně určitě to, kde jde o život dětí nebo o ži-

vot kolegů z týmu, případně někoho, koho zná-
te osobně. Pro mě osobně je asi nejvíc stresující 
zásah ve vichřici, ačkoliv to může znít nezvykle.

Proč právě ve vichřici?
Silný vítr je velmi specifi cký a nepředvídatel-

ný protivník. U dopravní nehody nebo požáru je 
nebezpečí předvídatelné, ale tady může nějaké 
ohrožení přijít z vteřiny na vteřinu.

Člověk si asi ani neuvědomí, že hasiči řeší 
tolik různých záležitostí. Tušil jste, že budete 
mít tak široký rejstřík, když jste nastupoval?

Ne, to jsem si neuvědomil. Před dvaceti lety 
byla situace úplně jiná, zásahů jsme měli třeba 

padesát ročně. Teď už máme 200 ročně. Ovšem
liší se také přístup lidí. Zatímco dřív si byli schop-
ní odklidit i strom z cesty s pilou v ruce, dnes jsou 
na hasiče zvyklí víc. Třeba uplynulý Štědrý den 
jsme měli výjezd ve 2 hodiny ráno k větvi na ces-
tě, kterou jsem unesl sám v ruce. 

To musí zamrzet. Práce hasiče je očividně
pestrá.

Ale dokážeme se i pobavit. Pamatuji třeba 
zásah, kdy bylo hlášeno vyproštění osobního 
auta. Po cestě to dispečink změnil na dodávku
a na místě nás čekal náklaďák plný prasat, která
jsme museli honit po poli.  (šim)

Zásahů máme 4x víc, než když jsem začínal, řekl nový velitel
JPO I – profesionální hasiči, tedy hasiči z po-
volání
JPO II, JPO III, JPO V – dobrovolní hasičiV

JPO I je jednotka požární ochrany. Stanici má 
umístěnou v obci s počtem do 15 tisíc obyva-
tel. Z měst srovnatelné velikosti ve Zlínském 
kraji už byl Slavičín téměř poslední, který 
JPO I neměl, což bylo díky kvalitní práci JPO 
II. Posádku JPO I nemají Bojkovice, Vizovice 
ani Slušovice. 
JPO I má tři směny po pěti hasičích. To si vy-
žádá stavební úpravy na budově, která nemá 
dostatečně velkou šatnu ani prostory pro 
technickou dílnu, chemickou dílnu suchou 
a mokrou, prostory pro denní a noční pohoto-
vost, kancelář velitele stanice, zvětšení skla-
du PHM a záložního agregátu pro případ vý-
padku elektrické energie.

Vstup do nového roku s sebou přináší pro 
profesionální hasiče stanice Slavičín dvě no-
vinky. Posledním prosincovým dnem roku 2020 
se rozloučil s mnohaletou funkcí velitele sta-
nice Slavičín npor. Ing. Petr Souček, který tak 
na stejné pozici, a to velitele stanice, zůstává 
v Luhačovicích. Ve vyhlášeném výběrovém říze-
ní uspěl a novým velitelem požární stanice Sla-
vičín se od 1. ledna 2021 stal ppor. Tomáš Ju-
řík. Není to však jediná novinka této stanice. 
Počátkem ledna také došlo k navýšení počet-
ních stavů. Tím došlo ke změně typu stanice 

z P0 na P1. Díky tomu tak na stanici budou ne-
ustále sloužit minimálně čtyři profesionální ha-
siči oproti předchozím dvěma. Tato změna si 
však vyžaduje i větší požadavky na prostor pro 
sloužící hasiče. Z tohoto důvodu se již nyní řeší 
možnosti stavebních úprav stávající budovy.
Jedním z důvodů pro tento krok a tuto význam-
nou změnu je nárůst počtu mimořádných udá-
lostí v hasebním obvodu požární stanice Slavi-
čín oproti počtům v době jejího vzniku.

por. Mgr. Lucie Javoříková,
tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

NovNovNovNovNovNovNovNovNNovo ý vý vý vý vý vý vý vý vý vý vý vveelieeelielielieliielielielilileelielielielelielieliee telteltelteleltelteltelteltelteltelteltelteltelt lelteltelel ppopo ppo popopopopopppo pp žážážáržáržáržážáržážáržárárárááárááráž rrrníníníníníííníníní nníníííníní ní ní n stastatstatstastastastaastastatstastaasstasstaastaasstastaastanicnicnicnicnicnicniccccnicniccnicnicninicce Te TTTe Te Te TTe TTTe TTTTe TTTe Tee TTTe TTTomomáomáomomomomáomáomáomomáomomoomoo ámáš Jš Jš Jš Jš š Jšššš uříuříuříuříříříříříříuřuuuříříříříuříuříříříříkkkkk (k (k (k (kkk (k (k (k (kkkkk (k (upruprupu ostoststststtststststředředdředředředředředdředdřededeřeřeř ) s) s) s) ss) s))  ko koko kkokokokokokokolegleglegegegleglelegy.y.y.y.yy
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V lednu minulého roku jsme tradičně uspořá-
dali Tříkrálovou sbírku. I tehdy byli koledníci v do-
mácnostech přijati velmi vstřícně a výsledný výtě-
žek sbírky činil ve farnostech v působnosti Chari-
ty Slavičín 622 227 korun. Tato částka poslouží 
pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a ne-
mocným lidem, lidem v nouzi, na humanitární po-
moc a podporu charitního díla Charity Slavičín. 
Všem dárcům, kteří svým fi nančním darem při-
spěli do pokladniček, patří velké díky. Velmi dě-
kujeme koledníkům a jejich vedoucím za jejich 
ochotu jít koledovat a snahu udělat něco pro dru-
hé.

Uplynulý rok byl pro nás všechny mimořádný. 
Jarní i podzimní pandemie koronaviru byla těž-
kou zkouškou; před stavovala pro nás všechny 
složité období. Pro ochranu zdraví bylo nutné pro 
osamělé seniory a občany, kteří se ocitli v domá-
cím léčení nebo v karanténě, zajistit základní po-
třeby a všestrannou pomoc. Charita Slavičín za-
bezpečovala na základě telefonické objednáv-
ky nákupy potravin a nezbytných potřeb, dodání 
ochranných roušek, desinfekce i léků. V době jar-
ního uzavření našich ambulantních služeb, stře-
diska Denní centrum Maják Slavičín a Sociálně 
terapeutické dílny ve Štítné nad Vláří, se pracov-
nice obou středisek zapojily do akce Šije celé
Česko, vyráběly roušky pro klienty, zaměstnance 
a širokou veřejnost. Během nouzového stavu fun-
govaly naplno terénní služby Charitní pečovatel-
ská služba a Osobní asistence a rovněž Půjčovna 
kompenzačních pomůcek. Klienti ocenili význam 
střediska Domácí zdravotní péče, které zajišťova-
lo i v době nouzového stavu na základě spoluprá-
ce s obvodními lékaři odběry biologického mate-

riálu, aplikace injekcí, inzulínu a převazy.
Naši pracovníci i v tomto obtížném období byli 

klientům všestranně nápomocni – jak zajištěním
informovanosti o aktuálních preventivních opat-
řeních, tak i po stránce duchovní a lidské pod-
pory – vyslechnutím, dobrým slovem, radou, po-
vzbuzením. V této nelehké situaci si stále více
všichni uvědomujeme, jak důležité je chovat se
k sobě ohleduplně a vstřícně, pomáhat druhým.

Letní čas byl o poznání veselejší, a proto jsme 
mohli ve dvou turnusech uspořádat tradiční letní 
tábor s mnoha aktivitami. Dne 2. července 2020
se v Orlovně Slavičín uskutečnila Duchovní obno-
va na téma Služba v Charitě a duchovní hodno-
ty, spojená se mší za Charitu v kostele sv. Vojtě-
cha a Cecilie. Pracovníkům Charity Slavičín před-
nášel Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO.
Ve své přednášce upozornil na nutnost uplatňo-
vat celostní přístup k člověku, zahrnující duševní 
a duchovní stránku, vyzdvihl význam víry v sociál-
ní práci. Víra pomáhá v celkovém přístupu pečují-
cího pracovníka ke klientovi, v bezpodmínečném
přijetí člověka, v procesu jeho uzdravování, v pro-
cesu všestranného rozvoje, zdokonalování a růs-
tu člověka, který tak směřuje k lepšímu životu.

V září jsme pro potřeby střediska Denní cent-
rum Maják zakoupili v rámci projektu IROP nový,
prostornější sedmimístný automobil Citroen Ber-
lingo. Dne 24. září 2020 jsme si připomenuli již
20. výročí činnosti naší organizace. K této slav-
nostní příležitosti se uskutečnila v kostele sv. Voj-
těcha a sv. Cecílie mše svatá, kterou celebroval
Mons. Antonín Basler. Zde byli oceněni zakládají-
cí členové Charity Slavičín, jež byli zároveň obda-
rováni upomínkovými předměty a pamětním lis-

tem. Následovalo neformální setkání všech za-
městnanců, dobrovolníků, zástupců obcí, obo-
hacené kulturním programem a výstavou archiv-
ních fotografi í činnosti Charity Slavičín.

Také letos jsme se zapojili do celostátního pro-
jektu MPSV – Potravinová a materiální pomoc 
nejchudším osobám. Cílem tohoto projektu je
podpora občanů v těžké sociální situaci poskyt-
nutím základních životních potřeb, například tr-
vanlivých potravin, prostředků hygieny, prádla či
potřeb do domácnosti. Naším partnerem v orga-
nizaci této podpory je Potravinová banka Zlínské-
ho kraje, pobočka v Otrokovicích, a Supermar-
ket Tesco Slavičín. Za jejich partnerství a vzor-
nou spolupráci jim patří velký dík. Vážení spolu-
občané, milí klienti, velmi si vážíme Vaší přízně
a důvěry.

V této době nabývá na stále větším významu
lidskost, sounáležitost, vzájemná podpora a po-
moc. My, pracovníci Charity Slavičín, jsme odhod-
láni tyto hodnoty i v budoucnu vždy naplňovat,
jsme připraveni být tu pro vás. Děkujeme všem 
občanům za každou dobrovolnickou pomoc, dě-
kujeme veřejnosti za ukázněnost v dodržová-
ní stanovených pravidel, za solidaritu, za zájem 
o zdraví a společné dobro pro všechny. Děkuje-
me, že pomáháte s námi.

Charita Slavičín

Od začátku února 2021 lze zažádat o novou 
čipovou kartu Zetka, která bude platná u všech
linkových dopravců, kteří jezdí ve Zlínském kra-
ji (Arriva Morava, ČSAD BUS Uherské Hradiště, 
Z-Group, Transdev Morava).

Karta Zetka bude sloužit jako elektronická pe-
něženka pro cestování autobusem po Zlínském 
kraji a od poloviny roku ji bude možné používat 
i ve vlaku. Cestující si mohou vybrat buď perso-
nifi kovanou kartu se jménem a fotografi í, nebo 
anonymní, na tu však nebude možné využívat 
slevy z jízdného – žákovské, seniorské atd.

Žádost o vydání karty je možné podat buď 
elektronicky přes e-shop http://idzetka.cz, nebo 
osobně v informačních kancelářích dopravců. 
Ve Slavičíně tuto službu poskytuje Městské in-
focentrum Slavičín (Mladotické nábřeží 849, tel. 

577 342 251), dále kartu Zetku vyřídíte na ná-
draží v Luhačovicích nebo na infocentrum ve Va-
lašských Kloboukách. 

Pro vydání karty Zetka musí žadatel vyplnit for-
mulář (buď elektronicky, nebo papírový na mís-
tě), v případě personifi kované karty je nutná
také fotografi e (ta se po oskenování vrátí majite-
li) a bude-li chtít získat slevy (žáci, studenti, seni-
oři), je nutné doložit věk (občanský průkaz), popř.

potvrzení o studiu.
Případné dotazy k novým kartám lze posílat

na info@koved.cz.

Součástí změn v dopravě, které souvisí se za-
váděním Integrovaného dopravního systému,
je i nové značení autobusových zastávek, které
bude ve Zlínském kraji instalováno v průběhu to-
hoto roku. Městské infocentrum Slavičín

Novou čipovou kartu Zetka vyřídíte i ve slavičínském infocentru

UPOZORNĚNÍ
Autobusové spoje linky 193 Slavičín – Ša-
nov – Bojkovice, které zajišťují přepravu vě-
řících na nedělní bohoslužby jsou z důvo-
du vládních opatření dočasně zrušeny, a to 
do 6. března 2021, v případě prodloužení pro-
tiepidemických opatření i déle.

Ohlédnutí za rokem 2020 s Charitou Slavičín

Výtěžek Tříkrálové sbírky, která probíhala 
přímo ve Slavičíně, kde mohli zájemci přispět 
rovnou do kasiček na několika místech (měst-
ský úřad, infocentrum, Tesco ad.) ve dnech 
7. až 22. ledna činí 87 357 Kč.

Za všechny dary, jimiž jste do letošní Tříkrá-
lové sbírky přispěli, Vám velmi děkujeme.

Občanům na sídlišti Malé Pole v těchto dnech 
dorazí dotazník. Připravujeme totiž projekt, z ně-
hož chceme v budoucnosti fi nancovat obnovu 
místních komunikací, ale i posílení parkovacích 
ploch tam, kde je jich nedostatek. 

Smyslem dotazníku je však od občanů získat 
i další náměty, jak zlidštit naše největší sídliš-
tě. Před několika dny mi například přišel na stůl
zajímavý nápad na zavedení komunitního kom-

postovacího místa.
Smyslem by bylo snížit množství směsného 

odpadu, který se nesmyslně vozí desítky kilome-
trů na skládky v regionu a je podle objemu také
tvrdě zpoplatněn.

Vzniklý kompost můžeme využít na zahrád-
kách, nebo při údržbě městské zeleně. Tako-
vých bystrých nápadů, které pak můžeme zahr-
nout do projektu, může být celá řada. Cílem je,

aby se nám na největším sídlišti žilo lépe, pří-
jemněji a kvalitněji.

Dotazníkové šetření je podmínkou zpracová-
ní projektu. Neberme je proto jako formalitu. Je
to příležitost podílet se na budoucnosti Malého
Pole. A jelikož chceme jít s dobou, bude možné
dotazník vyplnit také prostřednictvím nové apli-
kace pro chytré telefony, která nese název Mo-
bilní rozhlas. Více se dozvíte na stránkách Slavi-
čínského zpravodaje.

Tomáš Chmela

Připravujeme revitalizaci Malého Pole
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„Starosto, já bych ty dotace zrušil, jen to kazí 
trh a dělají se nesmysly.“ I na takové hlášky si
zvykám a slýchávám je, rád bych proto i toto těž-
ší téma alespoň stručně okomentoval. Město
Slavičín je fi nancováno z větší části z daní ob-
čanů a fi rem.

Pokud stát daní vybere méně, je to okamži-
tě poznat na městském rozpočtu, který chudne.
To je i případ koronavirových let, kdy bojujeme
s těžkými výpadky příjmů. Dorovnat je lze napří-
klad půjčkami. Pokud však naše záměry sladí-
me s cíli kraje, státu nebo Evropské unie, mů-
žeme rozpočet posílit dotacemi. Slavičín v dota-
cích byl historicky velmi úspěšný a z pozice sta-
rosty považuji za povinnost na tyto úspěchy na-
vázat. Zvláště dnes, v době, kdy se příjem měs-
ta snižuje, je potřeba i za pomoci dotací rozvoj
města zachovat. Následující přehledy ukazují,
že za poslední dva roky se daří rozpočet města
díky dotacím vylepšovat. Jen v loňském roce se
podařilo přitáhnout do Slavičína 27 takových fi -
nančních „injekcí“, a jak ukazuje další graf, jejich
význam při výrazném poklesu příjmů z daní v mi-
nulém roce skokově vzrostl. Vloni jsme za pod-
pory dotací opravili most vedoucí do zámec-
kého parku, vysadili jsme přes pět set stromů,
zrestaurovali jsme vstup do Horákovy vily, opra-
vili významnou část letní scény, podařilo se také
podpořit řadu aktivit ve prospěch rodin i senio-
rů, a tak bych mohl pokračovat dále. Dostali by-
chom se tak na částku bezmála 25 milionů ko-
run.

 Dotace byly, jsou a budou. Bylo by naivní se
domnívat o opaku. Dotace navíc nejsou zlo, je to
součást rozvoje regionů a fungují zejména tam,
kde je veřejný zájem na řešení určitého problé-
mu. Bez dotací by v minulosti například nevznik-
la železniční síť, nebyly by ve Slavičíně vybudová-
ny stovky bytů, nebo v nedávných letech napří-
klad cyklostezky nebo muzeum.

Každá dotace je příležitost, pokud jí nevyuži-
jeme, fi nance skončí u sousedů a Slavičín své
tempo rozvoje opět ztratí. 

Tomáš Chmela

Když se řekne dotace…

Fake news (tedy falešné zprávy) hýbou neje-
nom světem, ale i Slavičínem. Mezi občany se
dostala nepravdivá informace o tom, že antukový
plácek s drobnými herními prvky umístěný uvnitř 
parcel mezi ulicemi Mladotická a L. Výducha, je 
odsouzen k zániku. Jedná se o hřiště vybudova-
né unikátně, dobrovolnicky místními sousedy. 
Komunitní, sousedský charakter tomuto místu
dává smysl a budoucnost existence. Město Sla-
vičín celý prostor ponechává na svém místě, ne-
chce se jej zbavovat a v jeho blízkosti chce pod-
pořit výstavbu bytového domu. Pokud se celý zá-
měr podaří, může vzniknout příjemné místo, kte-
ré poslouží občanům žijícím poblíž středu města.

Tomáš Chmela

Hrací plocha nad 
ulicí L. Výducha

pp

zůstává na svém
ýý
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Distanční výuka očima rodičů
Příznivé hodnocení je odměnou za naši prá-

ci. V závěru loňského roku jsme požádali rodiče 
v rámci dotazníkového šetření společnosti Kalib-
ro o odpovědi na 12 otázek týkajících se distanč-
ní výuky. Chci poděkovat za velkou účast, neboť 
dotazník vyplnilo 257 rodičů. Vážíme si spolu-
práce, která je pro nás důležitá a která pomáhá 
nám všem překonávat toto složité období. Grafi c-
ké znázornění odpovědí na dvě zásadní otázky 
ukazuje, že tuto složitou situaci společně zvládá-
me dobře. Za to chci poděkovat jak rodičům, tak 
učitelům naší školy a vyslovit přesvědčení, že se 
brzy s dětmi setkáme ve škole. Přeji hodně štěstí 
a pevné zdraví v novém roce.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Základní Škola Vlára Slavičín

Kolik času celkem nyní trávíte vy (nebo váš 

partner) v průměru denně spoluprací na výuce

Zvládá vaše dítě v domácí výuce plnit požadav-

ky učitelů (množství a náročnost úkolů)?

Notebooky pro všechny
V prvních dnech letošního roku jsme vybavi-

li všechny zájemce o zapůjčení notebooku nebo 
webkamery pro zajištění zdárného průběhu dal-
šího období distanční výuky. V době, kdy už naše
možnosti byly téměř vyčerpány, přišel vhod spon-
zorský dar od fi rmy, ve které působí náš bývalý
žák Radovan Jančařík.

Dalších 10 ks použitých notebooků v hodnotě 
40 tis. Kč jsme tak mohli nabídnout k zapůjčení.
Celkem jsme tak zapůjčili téměř 50 notebooků.
Darované notebooky zůstanou i po skončení di-
stanční výuky k dispozici pro zapůjčení. 

PaedDr. Petr Navrátil

na dálku vašeho dítěte (komunikace s učiteli,

pomoc se zadanými úkoly, vysvětlováním toho,

čemu nerozumí, kontrola práce apod.)?

Mateřská školka Vlára provozuje už více než 
10 let speciální logopedickou třídu pro děti s ne-
správným vývojem řeči či jinými logopedickými
vadami. Koťátka – děti, které tuto třídu navště-
vují – jsou šikovné děti, které během dne ve škol-
ce mají běžný školkový režim. Jejich učitelky – lo-
gopedky však věnují zvýšenou pozornost komu-
nikaci a řečovým projevům jednotlivých dětí a in-
dividuálně se jim věnují při intenzivním logope-
dickém procvičování. Nejčastějším problémem u 
těchto dětí je špatná výslovnost sykavek (csz a 
čšž) a měkčení (ďťň), hlásek lrř, kghch, tdn ad. 
Odborně školené učitelky umí pomoci těmto dě-
tem nenásilnou a hravou formou drobné nedo-
statky zvládnout. Pokud už dítě navštěvuje kli-
nického logopeda, paní učitelky ve školce pokra-
čují s nácvikem hlásek dle jeho instrukcí. Správ-
ná výslovnost je nutností při vstupu na základní 
školou, kde by jakékoli řečové vady způsobily dí-
těti problémy především ve čtení. Rodiče všech 
dětí, kterým správné mluvení činí problémy, se 
mohou kdykoli obrátit na učitelky ze třídy Koťátek 

Třída Koťátek MŠ Vlára nabízí dětem logopedii hravou formou
a probrat možnost přijetí dítěte do této logope-
dické třídy. 

Začátkem ledna čekalo na děti ze třídy Sovi-
ček mateřské školy Vlára velké překvapení, do

Děti z MŠ Malé Pole si užívají sněhové nadílky na za ahradě školky.

TříTřída da MŠ Š Vlára ra na prop cházcezczcc  zasněženým ým Slalavičvičínemm

třídy dostaly nové skříně na hračky, které prostor
třídy nejen zútulnily, ale také poskytly dostatek
úložného prostoru.

Lenka Juříková, ředitelka MŠ Slavičín-Vlára
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Přípravné kurzy k Jednotné přijímací zkoušce 
Od 27. ledna 2021 nabízí naše škola pro žáky 

9. ročníků zdarma přípravné kurzy k Jednotné 
přijímací zkoušce. Pro žáky 5. ročníků zahajuje-
me přípravné kurzy od 3. února. 2021. 

Pokud to epidemiologická situace nedovo-
lí, proběhnou přípravné kurzy on-line. Pro bliž-
ší informace nebo k získání přístupových úda-
jů prosíme zájemce, aby se přihlásili na e-mail:
lpavelkova@gjpsosslavicin.cz nebo na telefon
739 641 829.

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

STUDOVAT S NÁMI SE VYPLATÍ!
Pro školní rok 2021/2022 nabízíme uchazečům
tyto studijní obory:
Maturitní obory:
 Gymnázium – osmiletý obor pro žáky 5. roč-
níků 
 Gymnázium – čtyřletý obor pro žáky 9. roční-
ků

 Informační technologie
 Mechanik seřizovač
Učební obory:
 Obráběč kovů, instalatér, elektrikář, autome-
chanik
 Nástavbové studium – Podnikání (denní) – 
pro absolventy s výučním listem

Uzávěrka přihlášek ke studiu je do 1. března 

2021, zákonný zástupce odešle přihlášku po-
tvrzenou příslušnou ZŠ na adresu Gymnázium
a SOŠ Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín. Při-
hlášku je možné odevzdat do uvedeného data
také osobně v kanceláři školy. Tiskopis a další 
informace k přijímacím zkouškám se nacházejí 
na stránkách školy www. gjpsosslavicin.cz, v sek-
ci pro uchazeče.

Srdečně zveme na další Den otevřených dve-
ří dne 10. února 2021, kde obdrží žáci a jejich
rodiče podrobnější informace o studiu na ško-
le, v případě nepříznivé epidemiologické situace 
proběhne Den otevřených dveří on-line, informa-
ce včetně přihlašovacích údajů budou zveřejněny
na webových stránkách školy v aktualitách.

Období počátku roku 2021 je poznamenáno 
mnoha změnami, které výrazně zasahují do den-
ního života a režimu každé rodiny. Zvláště zna-
telné jsou změny, které se dotýkají života dětí, 
zvláště ve věku mateřských škol, základní školy 
ale i vyšších ročníků. Centrálně přijímaná nutná 
opatření ovlivňují časový rozvrh rodičů, kteří musí 
řešit problém péče o ty, kteří zůstávají v domá-
cích formách výuky.

Zkušenosti z průběhu opatření v minulém roce 
naznačují, že dlouhodobé změny v systému čin-
nosti rodin přináší nejeden problém, který se od-
ráží v psychice dětí a projevuje se někdy změna-
mi v jejich chování. Jde samozřejmě o individuál-
ní formy prožívání, ovlivněné výchovou v rodině, 
úrovní péče apod. 

Stávající situace však ovlivňuje i dospělé lidi, 
rodiče, kteří mají výraznou odpovědnost jak vůči 
svým rodinám, ve výchově svých potomků, mate-
riálnímu zabezpečení a řadě dalších povinností. 
Je proto účelné věnovat pozornost své psychické 
pohodě a v rámci možností tuto průběžně regu-
lovat a upevňovat.

Změny v časových limitech v činnosti rodin, 
kdy dochází k individuální výchově dětí distanč-
ní formou, mají dopad i na využívání volného 
času dětí. Tento je nutné nějakým způsobem vy-
užít. Metody a formy by však měly být racionál-
ně nastaveny, aby nedocházelo k orientováním 
se na nesprávné naplnění volného času, který by 
v určitých hodnotách mohl nabýt formy závislosti.

Defi nice funkční rodiny (functional fami-
ly) uvádí „rodinu jako instituci, v níž dochází 
k úspěšnému řešení problémů, existuje příznivé 
emocionální klima a dochází k neustálému vy-
rovnávání vztahů uvnitř rodiny v souladu se život-
ním stylem jejích členů“. (Hartl, Hartlová, 2000).

Právem se lze domnívat, že ve funkční rodině 
a jejím hodnotovém základě je zakotven počátek 
možnosti řešit složitý problém vzniku závislosti

u kteréhokoli z jejich členů.
„Naplňuje-li rodina základní psychické potře-

by, tj. náležitou stimulaci, určitého řádu v přijí-
maných podnětech své činnosti, potřeby život-
ní jistoty, pozitivní identity a potřebu otevřené 
budoucnosti, jsou vytvořeny ty nejlepší podmín-
ky pro zdravý rozvoj všech jejích členů a nebez-
pečí vzniku závislosti je minimální“. (Matějček, 
2000). 

Co tedy můžeme pro sebe, a hlavně pro naše 
nejbližší udělat, abychom co nejúčinněji při-
spěli k prevenci rizikového chování?

Naslouchejme pocitům a potřebám našich 
dětí. Jsou velmi citlivé vůči rodinnému prostředí, 
jejímu klimatu a dokáží citlivě reagovat na jakou-
koli změnu, která se v jejich okolí vyskytne. Zvláš-
tě pak situaci, kterou mohou chápat jako ohrože-
ní své identity v rámci rodiny (např. sváry a hádky 
rodičů, neshody se sousedy…).

Nezesměšňujme problémy, které je tíží a se 
kterými se nám svěří. Přijměme jejich názor 
a snažme se orientovat jejich chápání a jedná-
ní v úměře k věku. Posilujme jejich důvěru vůči 
nám.

Pomáhejme jim vytvářet pevný a odpověd-
ný hodnotový systém, ve kterém neúčinný únik 
od řešení nemá místo. Snaha vést děti k odpo-
vědnosti a čestnému jednání se nám a hlavně 
jim vyplatí v životě.

Ve vývojových stupních dítěte podporujme vy-
tváření odpovídající sebedůvěry a sebevědomí. 
Usměrňujme jejich snahy řešit úkoly a problémy 
samostatně, ale správně, bez zbytečných emo-
cí, případně pomáhejme jim nacházet odpovída-
jící řešení.

Pozorujme jejich jednání a případně taktně 
a spravedlivě a úměrně věku usměrňujme jejich 
činnost ve skupině vrstevníků, ale i v rámci ro-
din. Pro budoucí vývoj je výchova a chování se jak 
v rodině, tak v kolektivu nutnou součástí celkové-

ho osobnostního profi lu.
Vlastním příkladem posilujme u svých dětí po-

zitivní vztah ke zdravému životnímu stylu. Děti 
mají přirozenou snahu kopírovat a napodobovat
své rodiče a to i v případech, kdy jednání dospě-
lých je v rozporu s obecnou normou, případně 
morálkou. Buďme si vědomi skutečnosti, že kdo 
z dospělých sám nějakou závislost toleruje (pří-
kladně kouření, alkohol atd.), předává potenciál-
ní dispozici svému potomkovi.

Hovořme s nimi o tématech závislosti úměr-
ně jejich věku, ale nevyhýbejme se tomuto téma-
tu. Zkreslené informace získané od kamarádů 
nám mohou přinést mnohá nepříjemná překva-
pení a ve svých důsledcích mohou být velmi 
škodlivé. Podporujme a rozvíjejme aktivitu svých
dětí tak, aby byla v základním souladu s vroze-
nými dispozicemi. Jedině tak bude náš potomek 
příslušně motivován a vybraná činnost mu bude
přinášet radost. V opačném případě je nebezpe-
čí vytvoření snahy unikat z činnosti za jakouko-
liv cenu.

V případě zjištění nějakého problému, který
ovlivňuje chování a jednání našeho dítěte, na-
bídněme pomocnou ruku. Řešení není vhodné 
dlouho odkládat, protože může zákonitě přerůst
v problém, jehož řešení bude podstatně složitěj-
ší.  PhDr. Mgr. Bohumil Ptáček

Použitá literatura:

Hart, P., Hartlová, 
H.: Psychologický slovník. 2000

Matějček, Z.: O rodině, lásce a přátelství. 
Československá psychologie. 2000

Rodiče a děti v době koronavirové

Mgr. Šárka Hrbáčková Lysáčková
advokátka
Masarykovo náměstí 167   
Valašské Klobouky, PSČ 766 01  
Kontakt: 777 785 490,
hrbackova.advokat@gmail.com
Poskytuji právní služby zejména v oblasti ro-
dinného, občanského, trestního a správního 
práva. 
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 19. února 2021 
vzpomeneme 5. výročí chvíle,
kdy nás navždy opustil pan

Milan GAPČO z Divnic.
Za vzpomínku 

děkuje manželka Anna
a děti s rodinami.

Dne 21. února 2021
uplyne první bolestný rok od úmrtí 
pana Mgr. Radomíra ZEMÁNKA

z Nevšové. Stále s láskou vzpomínají 
manželka Naďa, syn Ondřej 
a dcera Radana s rodinami,

sestry Laďka a Darja s rodinami
a další příbuzní.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem,
kteří se i v této 

nelehké době přišli rozloučit
s paní Marií PEŠKOVOU

a uctili její památku.
Rovněž děkujeme za projevené 
kondolence a květinové dary.

Dcery a syn s rodinami.

Dne 5. února 2021 vzpomeneme nedoži-
té 80. narozeniny pana Štěpána JURÁČKA. 

Dne 8. února 2021 si připomeneme
smutné výročí 20 let od jeho úmrtí. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 21. února 2021
vzpomeneme 25 let od úmrtí pana

Lubomíra KLUMPNERA. V tomto roce
by se dožil 65 let. Kdo jste

ho znali, vzpomeňte s námi. Dcery
Dita s rodinou a Zuzana s rodinou.

Dne 5. února 2021
si připomeneme

20. výročí úmrtí pana
Františka TOMÁNKA z Rokytnice. S láskou 

a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Christian Guy Gérard Mevaa
a Vendula Haragová – dcera Isabella Anna
NAROZENÍ – PROSINEC
Luděk Štěpančík a Romana Daňová – dce-
ra Klára
Jaroslav Vágner a Denisa Maloňová – dce-
ra Anežka
Leoš a Monika Markovi – dcera Sabina
Jiří a Monika Valčíkovi – syn Jiří
Roman Saňák a Nikola Vizváriová – dcera 
Noemi

SŇATEK - PROSINEC
Jan Orság a Tereza Štěpančíková

ÚMRTÍ
 1. 12. 2020 Marie Maružánová, 82 let,
   Slavičín
 3. 12. 2020  Zdenek Majzlík, 68 let, 
   Nevšová
 7. 12. 2020  Marie Šuráňová, 93 let,
   Rokytnice
 11. 12. 2020  P. Karel Petráš, SDB,
   89 let, Nevšová
 12. 12. 2020  Ludmila Vašáková, 87 let, 
   Rokytnice
 14. 12. 2020  Vladislav Hořák, 96 let, 
   Slavičín
 16. 12. 2020  Radek Světlík, 52 let,
   Slavičín
 17. 12. 2020  Františka Studénková,
   82 let, Slavičín
 18. 12. 2020  Pavel Červený, 77 let, 
   Hrádek
 21. 12. 2020  Mgr. Petr Křemenský, 
   33 let, Brno/Hrádek
 22. 12. 2020  Karel Kratina, 82 let, 
   Hrádek
 26. 12. 2020  Prof. Ing. Bohumil Plíhal,
   89 let, Brno

Blahopřání
Dne 9. ledna 2021 oslavili manželé

Miluše a Vladislav DVORŠTÍ
50. výročí svatby. Přejeme pevné zdraví,

štěstí, Boží požehnání a stále neutichající 
lásku do dalších společných let životem.

Dne 21. února 2021 oslaví 
Miluše Dvorská krásné životní jubileum

70 let života. Další léta plná zdraví,
štěstí, spokojenosti a radosti v kruhu

rodinném i mezi přáteli přeje celá
rozvětvená rodina.

Je určena všem věkovým kategoriím 
od nejmenších až po seniory (děti do 10 let, mlá-
dež 11-18 let, účastníci 18 plus, senioři).

Fotit a malovat lze všechny činnosti z vašeho 
běžného života, např. postřehy z procházek pří-
rodou, kulinářské a cukrářské výtvory, rukodělné 
výrobky, domácí výuku dětí, péči o domácí maz-
líčky, všednodenní zážitky, právě rozečtené kni-
hy a jiné předměty související s vašimi zálibami 
a koníčky. 

Zkuste přenést na papír nebo na fotografi i vše, 
co vás baví, co děláte, co tvoříte – vaší fantazii se 
meze nekladou.

Dne 1. února 2021
si připomeneme 5. výročí úmrtí pana

Štefana CHLEBANY. Dne 22. ledna 2021 by
se dožil 75 let. S láskou a úctou 

vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 8. února 2021 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní 

Heleny SUCHÁNKOVÉ. S láskou v srdci 
a úctou vzpomíná manžel a celá rodina.

Moc nám chybíš.

Městská knihovna Slavičín Bezkontaktní
balíčkovna

Městská knihovna Slavičín otevírá
další studijní program pro seniory v rámci 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Vážení senioři,
pod záštitou Provozně ekonomické fakulty 

České zemědělské univerzity v Praze je pro Vás 
připravena nabídka výuky v rámci Virtuální Uni-
verzity třetího věku (VU3V), která Vám umožní 
zapojit se do zájmového vysokoškolského stu-
dia přímo v místě Vašeho bydliště. 

Těšíme se tedy na přihlášení jak nových zá-
jemců, tak i absolventů již uplynulých semes-

trů do dalšího vzdělávání v období únor – du-
ben 2021. 

Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce, výuka bude probíhat z důvodů pande-
mie dálkově přes www.e-senior.cz. 

Šest přednášek bude věnováno tématu Le-
onardo da Vinci: renesanční uomo universale.
Tištěné materíály k výuce budou studentům za-
sílány poštou.

Přihlašování studentů bude probíhat po do-
mluvě na telefonu nebo e-mailu knihovny
v době od 1. do 22. února 2021, kdy jim budou
poskytnuty i bližší informace o studiu.

Své příspěvky můžete zasílat až do 31. břez-
na (doba ukončení soutěže bude upřesněna).

Namalované obrázky lze vhodit v obálce
s kontaktními údaji do knihovnické poštovní 
schránky. Fotografi e zasílejte opět i s kontakt-
ními údaji emailem. 

Podrobné informace o podmínkách soutěže
naleznete na webu knihovny: 
https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/ a je-
jím facebookovém profi lu.
Případně se na ně můžete informovat na tele-
fonu: 577 341 481.

Můj život v „čase bezčasí“ - fotografi cká a výtvarná soutěž
Oznamujeme vám, že Městská knihovna 

Slavičín až do odvolání provozuje půjčová-
ní knih a ostatních dokumentů formou Bez-
kontaktní balíčkovny, která funguje v souladu 
s aktuálním nařízením vlády. 

Zájemci z řad čtenářů knihovny si mohou 
předem objednat knihy (max. počet 10 ks) 
po telefonu, případně e-mailem a dohodnou
si zároveň přesnou dobu převzetí svazků. Je 
možné také vracení přečtených knih.

Tato forma poskytování výpůjčních služeb 
je zcela bezkontaktní, a tedy bezpečná pro 
zájemce o literaturu. 

Více informací naleznete na našem webu 
či facebooku. Jsme vám k dispozici na telefo-
nu i e-mailu knihovny. 
tel.: 577 341 481,
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz,,
Fbb: Městská knknnknnknnknknnnknnnnknkkknknihihiiihihiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiihihiihovnaanaa SS SSSSSSSSSSS SSSSSSS  SSSSSSSSSSSS SSSlaaaaaaaaaaaaaavivivvivivvivivivvivvivivvvvivvvvvvvvvvivvvvvivvvivivvvvvvvvvvvvvivvivvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv číč n
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Gymnázium Valašské Klobouky – brána k dalšímu studiu na VŠ

kladní školy významným krokem. Poprvé se rozhodu-
jete sami za sebe, kudy se bude váš následující život 

ubírat. Rodina bývá nejlepším pomocníkem při výběru budoucího povolání, ale po-
kud se zatím nedokážete rozhodnout, tak gymnázium by mohlo být správnou volbou 
a máte další čtyři roky na rozmyšlenou.
Současná hygienická opatření v souvislosti se šířením koronaviru nám zkompliko-
vala dny otevřených dveří či jiné prezentační akce. 12. února 2021 máme naplá-
novaný projektový den, ale nevíme, zda se brány škol otevřou veřejnosti. Z toho-
to důvodu mi dovolte sdělit několik důležitých informací prostřednictvím městské-
ho zpravodaje.
Gymnázium Valašské Klobouky informuje zájemce o čtyřleté studium:
Podmínky přijetí:
-ukončení základního vzdělávání (uchazečem se může stát každý žák nebo absol-
vent 9. ročníku ZŠ)
-podání řádně vyplněné přihlášky do 1. 3. 2021 (lze stáhnout na webových strán-
kách MŠMT – přihláška k přijímacímu řízení nebo vyzvednout u výchovného porad-
ce ZŠ), obor 79-41-K/41Gymnázium
-vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Gymnázium Valašské Klobouky, 
Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, nebo doručte osobně do kanceláře 
školy do 1. 3. 2021
-složení přijímací zkoušky (podrobné informace najdete na webu školy www.gymna-
zium-vk.cz v sekci přijímací řízení)
Doplňující informace:
- předpokládaný počet přijatých žáků do 2 tříd 1. ročníku 56
- přípravné kurzy k PZ pro uchazeče zdarma. V případě příznivé epidemiologické si-
tuace prezenčně, v opačném případě on-line formou. Aktuální informace budou zve-
řejněny na webu školy.
Jak se dozvědět víc?
- navštivte webové stránky školy: www.gymnazium-vk.cz
- zavolejte na telefon 577 320 572
- napište na e-mail ředitelce gymnázia RNDr. Evě Cepkové:
e.cepkova@gymnazium-vk.cz
12. 2. 2021 od 8:00 do 15:00 hodin přijďte na projektový den v případě, že budou 
školy otevřené pro veřejnost. Srdečně zveme k návštěvě budoucí uchazeče a rodi-
če! Informace o konání akce na webu školy.
PaedDr. Soňa Zabloudilová, stat. zástupkyně
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Byty pro mladé rodiny, to je priorita města Sla-
vičín do dalších let. Nejprve je v plánu záměr vy-
budovat dvacet startovacích bytů v budově býva-
lého hotelu Slavičan. „Aktuálně jsme zadali pro-
jekční práce pro získání stavebního povolení. Vy-
dání stavebního povolení brání ještě jedna pře-
kážka, a to nutná změna územního plánu, která 
umožní v tomto místě vznik polyfunkčního domu 
s obytnými patry,“ informoval starosta města To-
máš Chmela.

Navržená rekonstrukce dle studie architek-

Pracovní název „60 lůžek“ nesla stavba, kte-
rá začala vznikat počátkem 80. let na tehdejším 
sídlišti Mír (dnes Malé Pole). V roce 1984 už tato
budova hotelového zařízení dostávala pomalu 
podobu, při její výstavbě kolorit tehdejšího sídliš-
tě dokresloval velký jeřáb. Výstavba hotelu probí-
hala v Akci Z při neplacené činnosti občanů. 

V roce 1987 byl hotel s názvem Slavičan do-
končen a otevřen. Nabízel 30 dvoulůžkových po-
kojů s vlastní koupelnou a WC a s možností při-
stýlky. Tehdy stál nocleh za obě lůžka 60 Kč, 
s přistýlkou 72 Kč. Cizinci zaplatili 120 Kč a hod-
notili to tak, že se jedná o nejlevnější přespání 
ve střední Evropě. Ubytovaní hosté však muse-

Hotel Slavičan postavili občané vlastníma rukama v „Akci Z“

li na snídaně a večeře docházet do zámecké re-
staurace „U rytíře Hugona“ (dnes Zámek Wich-
terle). Přístavba restauračního zařízení k hotelu
pokračovala v následujících letech.

V 90. letech byly v prvním podlaží hotelu míst-
nosti pronajaty jako kanceláře několika fi rmám.
V roce 1996 byly sklepní prostory hotelu Slavičan
na přechodnou dobu pronajaty Policii ČR, oddě-
lení pohraniční policie Slavičín. V prosinci roku
1997 se policie přestěhovala do původního zre-
konstruovaného objektu.

V druhém a třetím podlaží měl hotel 22 poko-
jů se 44 lůžky s možností přistýlky na každém po-
koji. Každý pokoj měl také vlastní sociální zaří-

zení. Nocleh ve dvoulůžkovém pokoji stál 400 Kč
(pro cizince 650 Kč), při použití jednoho lůžka 
byla cena 250 Kč. Už v této době se objevila nut-
nost oprav, do pokojů zatékalo, bylo nutné opra-
vit omítky, malby podlahy balkonů i vstupní scho-
diště.

V roce 2012 byl po přestavbě restaurační 
části otevřen supermarket Albert. V prosinci
2013 byl ukončen provoz hotelu. Vlastník bu-
dovy město Slavičín zveřejnilo záměr na její 
pronájem, nový nájemce se však neobjevil a ob-
jekt postupně chátral. V letošním roce se má za-
čít s přeměnou hotelu na malometrážní startova-
cí byty.  (jip)

Hotel Slavičan se změní na byty, s přestavbou se začne letos

ta Ondřeje Zámečníka spočívá v dostavbě jed-
noho patra, čímž vznikne suterén a zvýšené pří-
zemí s obchodně-kancelářským využitím a prv-
ní, druhé a dostavěné třetí patro s byty. Počítá
se také s tím, že si město ponechá zhruba 4 ho-
telové pokoje pro potřeby nouzového ubytování.
Lokalita bývalého hotelu Slavičan, sloužící pře-
devším k obchodním účelům, je pro bydlení mla-
dých vhodná. Základní škola Malé Pole je hned
vedlejší budovou, naproti je pak Dům dětí a mlá-
deže a blízko je i autobusová zastávka a mateř-

ská školka. Celkem by v budově mělo vzniknout
cca 20 malometrážních bytů. „Chceme vytvo-
řit hlavně dostupné a důstojné bydlení pro mla-
dé rodiny. Pracovně uvažujeme o modelu nájmu
na tři roky s možným prodloužením o max. 2 další 
roky,“ uvedla místostarostka města Monika Hu-
bíková s tím, že náklady na rekonstrukci budou
zhruba 20 milionů korun. „Schválený rozpočet 
na rok 2021 počítá zatím s přípravnými a bou-
racími pracemi, hlavní náklady by se pak týkaly
roku 2022.“ (tz)
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Kuželna byla v minulosti skoro u každé větší 
hospody a kuželky kouleli za příznivého počasí 
každou neděli ve venkovských kuželnách otcové
od rodin. Jejich potomci už ale tuto kratochvíli za-
čali chápat jako sport. Proto se v 50. letech začí-
ná přemýšlet, kde by mohli hrávat? V plánu tehdy 
byla výstavba volejbalových šaten v parku u an-
tukových kurtů. 

Aby byl objekt využitý i v zimě, byla k šatnám
přidána i kuželna, čímž se začíná psát historie 
kuželkářů ve Slavičíně. Je rok 1961 a Slavičané 
jsou přihlášení do okresního přeboru. O dva roky 
později postupují do krajského přeboru II. třídy
a v roce 1964 začínají hrát první ženy.

Oddíl se dělí podle výkonnosti na „áčko“ 
a „béčko“. V „A“ týmu začínali: František
Zbořil, Karel Ivaniš st., Ivan Holek st., An-
tonín Bystřický, Milan Měrka, Vojtěch Gol-
dbach a Stanislav Dubec. „Áčko“ se postu-
pem času stabilně umisťovalo na předních
příčkách krajského přeboru, poté i oblastní-
ho. Díky široké základně byli úspěšní i do-
rostenci, výsledkově se dočkali až koncem
70. let. Pod vedením Karla Ivaniše st. vybo-
jovali na československém přeboru v Tep-
licích v roce 1979 mladíci Petr Šilberský,
Ladislav Kubišta, Ivan Borák a Zdeněk Gajda 
4. místo.

Také v 80. letech se dorostenci pravidelně zú-
častňovali mistrovství Československa a hráli 
stabilně krajský přebor. „Áčku“ se také dařilo, do-
konce se v sezoně 1988/1989 dostalo do dru-
hé nejvyšší celostátní soutěže, České národní 
ligy (ČNL). Hrávali v sestavě: Vladimír Hýbl, Stani-
slav Bezděk, Libor Pekárek, Miroslav Hora, Karel
Ivaniš st., Ivan Holek, Karel Ivaniš ml., Jan Cve-
šper. Ovšem začátkem 90. let přestoupilo celé 
„A“ družstvo do Luhačovic a tím si s sebou vzalo
i soutěž ČNL. Ve Slavičíně se potom hrál „pouze“ 
krajský přebor a jihomoravská divize. Po několi-
ka sezonách se hráči začali vracet zpět do Sla-
vičína a úroveň soutěží se opět začala zvyšo-
vat. „A“ družstvo z krajského přeboru postoupilo 
do 3. ligy, kterou jsme hráli několik let.

Domácí utkání se musela hrát na čtyřdráze 
(domácí kuželny střídavě Luhačovice, Val. Mezi-
říčí, Zlín). V sezoně 2008/2009 jsme tuto sou-
těž vyhráli a postoupili do 2. ligy v sestavě – Pa-

Slavičínské kuželky vychovaly i několik úspěšných reprezentantů

vel Sláma, Libor Pekárek ml., Libor Pekárek st., 
Pavel Pekárek, František Novák, Karel Ivaniš ml., 
Jiří Zimek.

Úspěšný rok byl završen rekonstrukcí kuželny, 
na kterou nám přispělo město Slavičín i Zlínský
kraj. Kromě odborných montážních prací proved-
li celou rekonstrukci kuželny členové kuželkář-
ského klubu brigádnicky včetně zednických pra-
cí. Kuželkářský klub vložil do rekonstrukce všech-
ny svoje našetřené peníze a fi nančně se podílel 
na rekonstrukci částkou ve výši zhruba 200 tisíc 
korun. Město Slavičín a Zlínský kraj poskytly do-
hromady částku cca 1,6 milionu korun.

Postup do 2. ligy dodal kuželkám potřebný 

nový impuls, takže se znovu utvořilo družstvo 
mládeže a pravidelně se hrály žákovské a doros-
tenecké soutěže. V této době jsme měli i několik 
dorostenců, kteří reprezentovali ČR. Šlo o Libora 

Pekárka mladšího a Rostislava Goreckého mlad-
šího. Dorostenci z mistrovství dovezli také něko-
lik medailí. 

V roce 2013 odchází dorostenci Rostislav Go-
recký a Jakub Pekárek, odhlašujeme se z 1. ligy
dorostu. 

Z „A“ družstva odchází naši hráči do Bojkovic,
do Zlína a do Luhačovic. V sezoně 2016/2017
nám příliv nových hráčů umožnil sestavit opět tři 
družstva. Od sezony 2018/2019 hrají obě naše
družstva krajský přebor a „A“ družstvo usiluje
o postup do divize, který nám utekl jen o jeden
bod v 2019/2020. Za zmínku stojí skutečnost,
že díky tradici kuželkářského sportu ve Slavičí-

ně zde vyrostli špičkoví kuželkáři, např.
Rostislav Gorecký ml. a Tomáš Juřík, kteří 
v sezoně 2019/2020 hráli Interligu (Čes-
ko – Slovensko) za Sokol Luhačovice.

Rostislav Gorecký v nominaci repre-
zentace České republiky na kontrolním
startu reprezentantů dne 29. září 2020
v Přerově obsadil svým výkonem 646 ku-
želek na 120 hodů třetí místo.

Ve Slavičíně nám chybí čtyřdráhová ku-
želna, abychom mohli hrát vyšší soutěže. 

Od roku 2022 se i divize bude hrát již
pouze na čtyřdráhových kuželnách. Věříme, že by
se vrátili zpět do Slavičína i někteří naši bývalí 
hráči, kteří nyní hrají divizi v Bojkovicích nebo II.
ligu ve Zlíně, kdyby měli pro hru odpovídající pod-
mínky.  Ing. Rudolf Fojtík

prezident Kuželkářského klubu, z. s.

CAMOliga
Předchůdcem CAMOligy byla soutěž O putovní pohár města Slavičí-
na či SKL – Slavičínská kuželkářská liga. CAMOliga je dlouhodobá 
amatérská soutěž, která probíhá na naší kuželně každý rok od po-
loviny září do konce března. Název nese od rekonstrukce kuželny 
v roce 2009, kdy se fi rma CAMO stala ofi ciálním generálním part-
nerem kuželkářského sportu ve Slavičíně. Od sezony 2009 – 2010 
nesou jméno fi rmy rovněž profi  družstva KK CAMO Slavičín A, KK 
CAMO Slavičín B. Amatérská soutěž má ve Slavičíně dlouhou tradici 
a těší se velké oblibě a bez přerušení se hraje již 26 let.

Kuželkářská čísla
Co v řeči čísel znamená jedna sezona? Na-

příklad amatérská sezona 2007/2008 by se 
dala vyčíslit takto: do soutěže se zapojilo 116
hráčů, z toho neregistrovaných 15 žen a 83 
mužů, 1 žena a 17 mužů registrovaných hrá-
čů v oddíle kuželek. Bylo odehráno 120 utká-
ní, ve kterých bylo poraženo neuvěřitelných
200 751 kuželek. Naše stařičké automatické
stavěče musely 57 600krát zvednout a po-
stavit kuželky. V posledním kole byl překonán 
rekord družstev výkonem 1011 poražených 
kuželek družstvem TVD – vítězem XIV. roční-
ku SKL. Na zajištění této soutěže členy oddí-
lu bylo zapotřebí více jak 500 hodin stráve-
ných přípravou kuželny před jednotlivými zá-
pasy a během utkání.
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a víc než o závodění to bylo o průběžném kontro-
lování a udržování formy. Hela Chromeková si tak
v klidu stihla v březnu odrodit a mohla se poma-
lu začleňovat zpátky. Nakonec se i něco málo od-
závodilo (dokonce i závod miomove u nás ve Sla-
vičíně jsme stihli), a nějaké medailové pozice 
jsme taky obsadili. Velký smutek jsme prožívali, 
když nám ochranná opatření zabránila účastnit 
se všech běhů Trenčínské běžecké ligy, kde už 
se naše účast stala více než samozřejmostí. Pro 

Helu byla právě tato liga výzvou, protože v minu-
lém roce v ženách zvítězila. Letos neměla žádné 
velké ambice, chtěla se jen vrátit do formy. Na-
konec to ale vypadalo více než nadějně a Hela 
má šanci ještě na pěkné celkové umístění (stále 
chybí doběhnout poslední kolo TBL). Za velkého 
borce minulého roku považujeme Radka Milič-
ku, který se sám postavil na start Nočního běhu 
Rusava (12 hodin) a bojoval jako lev. Byli jsme 
na něj moc pyšní, protože Radek zásadně netré-
nuje, ale účastnil se i festivalového půlmaratonu, 
který dokončil v dobrém čase. 

Velkým přínosem do týmu je také Tomáš Chro-
mek, který se konečně víc rozběhal a začal více 
a více propadat kouzlu závodění. Když si stou-
pl na Slopenské desítce na bednu, byl dojatý 
jak malý kluk. Noční běh Holešov raději ani ne-
vzpomínáme, tam opět Slawex runners zazáři-
li. I naše juniorka se ukázala, například Andrej-
ka Otavová si stoupla na bednu při Olympijském 
běhu ve Valašských Kloboukách. Mirka Zicho-
vá a Ilona Karlíková si svou největší formu scho-
vávaly na Šumickou botu, kde i ony vystoupaly 

na bednu a udělaly čest našemu týmu. 
Jako největší zážitek vnímáme extrémní pře-

kážkový běh Geroy, kde v týmech vyskočili 
na krásné druhé místo Tom Chromek s Evou Mál-
kovou a v jednotlivcích na druhé místo Hela Chro-
meková. Z tohoto úspěchu budou asi všichni tři
žít minimálně celý další rok! Největšího úspěchu 
ale dosáhly Hela a Jana Otavová, protože obě při-
vedly v roce 2020 do toho bláznivého světa tři
krásná miminka, naše budoucí sporťáčky.

I když nám pak korona zase závodění překa-
zila, neztrácíme optimistického ducha a pevně 
věříme, že svět dříve či později bude zase v po-
řádku a těch vzpomínek na závodění si vytvoří-
me ještě hromady! Krásný nový rok a nezapo-
mínejte – s úsměvem jde všechno líp. Pokud
vše vyjde, jak má, tak mimo plánované klasické
běhy, kterých se účastníme už takřka pravidelně,
máme také odvážné a tajné cíle, které bychom 
chtěli v roce 2021 pokořit. Pokud se najde něja-
ký sponzor, který by nás chtěl podpořit, budeme 
moc rádi.  Slawex runners

Shrnutí sezony u běžeckého týmu Slawex runners

Vydatné sněhové nadílky, která zasypala kra-
jinu kolem Slavičína v polovině ledna, využilo 
město k úpravě 10 kilometrů běžkařských tras. 
Na výběr měl každý běžkař, začátečník i pokro-
čilý. Ti první volili Zámecký okruh v parku, kte-
rý nabízel nenáročnou trasu, zdatnější lyžaři se 
mohli vydat na okruh nad sídlištěm Vlára smě-
rem k Hájenkám nebo projet velký okruh smě-
rem na Lipovou. Poděkování za průběžnou úpra-
vu tras patří obětavému Karlu Kovaříkovi.

Město nechalo strojově upravit deset kilometrů tras v okolí


