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Vážení a milí spoluobčané,
v době psaní úvodníku dochází k tolika změ-

nám, že vůbec nevím, zda si adventní čas pro-
žijeme v klidu a pohodě, tak jak si to všichni ze 
srdce přejeme. Současná doba nám totiž opět 
přináší mnohá omezení, a to v souvislosti s dal-
ší vlnou šíření nemoci covid-19.

Z médií i internetu jsme zásobováni dávkami 
náročných a  negativních informací, často pro-
tichůdných názorů, které vnáší ještě více nejis-

Kvalitní hudební zážitek pro Vás bude připraven o  vánočním volnu 
na schodech slavičínské radnice. Prostor před městským úřadem se totiž
rozezní horňáckým nářečím a písněmi, které předvedou hudebníci z usku-
pení Musica Folklorica spolu s Ženským sborem Oskoruša a sólisty Marti-
nem Prachařem, Sárou Slovákovou a Annou Pavlincovou. „Půjde o ryze folk-
lorní regionální záležitost,“ přiblížila členka sboru Oskoruša“ Jarmila Slád-
ková akci s názvem Zpívání na schodech aneb Vánoce na Horňácku. Jak
naznačuje podtitul akce, těšit se můžete na šedesátiminutový vánoční pro-
gram s koledami a vánočními písněmi z Horňácka. Horňácko je oblast tvo-
řená devíti obcemi kolem Velké nad Veličkou, která se od svého okolí odlišu-
je svým nářečím, kroji i tradicemi. Pokud tuto část Slovácka chcete poznat
i Vy prostřednictvím autentických písní od místních umělců, přijďte 29. pro-
since v 17 hodin na prostranství před městským úřadem ve Slavičíně. K do-
stání bude i horký svařák či mošt z místních jablek. Jste srdečně zváni! (šim)

toty do  již i tak velmi nejisté doby. Při čtení po-
sledního vládního nařízení o zákazu konání ad-
ventních trhů už nám nezbývá nic jiného, než se
na všechny trable podívat opačně.

Co nám v  adventním čase zůstává? Na  co
se soustředit? Zakázána není láska, ani pomoc
blízkému člověku, můžeme také šířit dobrou ná-
ladu (i když je to občas opravdu těžké), po celý 
advent i Vánoce můžeme ctít dobré zvyky i tradi-
ce. Mnozí z nás také prohloubí víru, ať už tu křes-

ťanskou nebo prostou víru v dobrý konec roku
i celé pandemie.

Nevím proč, ale jsem už unavený z hesla Spo-
lečně to zvládneme! Nahrazuji si ho vždy hes-
lem svým – Půjde to! Tento vzkaz Vám posílám
nejen do  nastupujícího adventu, ale i  pro celý 
vánoční závěr roku. Prožijte jej v klidu a pokoji,
s maximem dobrých zpráv a ve zdraví.

Klidné adventní dny Vám přeje
Váš starosta Tomáš Chmela

Zpívání na schodech aneb Vánoce 
na Horňácku nabídne autentické umění

Upozornění redakce SZ
Informace o  konání prosincových akcí, které naleznete v  tomto čís-
le zpravodaje, jsou platné ke dni 25. listopadu. Vzhledem k epidemické
situaci a  případným novým nařízením sledujte aktuální informace
o (ne)konání všech akcí na webu města Slavičín.
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V  měsíci listopadu naplno běžely stavební 
práce na zbrusu novém parkovišti, které nahra-
dí stávající nepravidelnou asfalto-betonovou 
plochu u vstupu do Zámeckého parku. Jak již 
bylo uvedeno v minulém zpravodaji, cílem je vy-
budovat moderní parkoviště se vsakovacím po-
vrchem, které bude sloužit návštěvníkům parku 
i zámku nad ním.

Celkem je plánován vznik 18 parkovacích 
míst, z nichž dvě budou vyhrazena pro invali-
dy. Ta nalezneme nejblíže stávajícím toaletám,
u kterých nyní mimo jiné projektujeme rekon-
strukci interiérů.

Podložní vrstvy nového parkoviště budou 
tvořit sanační vrstvy, které zde budou plnit dvo-
jí funkci, a  to sběrné plošné drenáže a  funk-
ci sanační zvyšující tuhost zemní pláně. Nový
dlážděný kryt vozovky i jeho podloží z nestme-
lených vrstev drceného kameniva by měly spl-
ňovat vysoký stupeň úrovně vsaku. Pod sanač-
ní vrstvou budou provedena hluboká páteřová 
drenážní žebra a vsakovací objekty odvádějící 
vsáklou srážkovou vodu do propustného pod-
loží.

Tato unikátní technologie bude ve  Slavičí-
ně a v celém regionu vyzkoušena vůbec popr-
vé. Zajímavostí celého parkoviště je strom, kte-
rý dlouhé roky rostl v jeho přední části. Jedna-
lo se o  javor, který byl podrobně monitorován 
dendrologem. Po pečlivém zvažování jeho sta-
vu a prognóz jeho růstu po výstavbě parkoviště 
bylo rozhodnuto o jeho odstranění. V minulosti 

Pod zámkem vzniká unikátní parkoviště. Bude vsakovat vodu

byl totiž neodborně ořezán, což vedlo ke zhor-
šení jeho stavu. Také niveleta jeho paty byla vý-
razně výše, než úroveň připravovaného parko-
viště. Navíc jeho obkopání při výstavbě parko-
viště by zřejmě vyvolalo velké problémy. Pro-
to jsme nakonec přistoupili ke skácení. Přímo 
v místě, kde rostl, však bude zachován ostrů-
vek, do kterého vysadíme strom nový.

Celá akce je spolufi nancována z evropského 
Operačního programu Životní prostředí. Z cel-
kových nákladů projektu 3,1 mil. Kč bez DPH 

EU přispěje zhruba 70 %. Jedná se o drobný pří-
spěvek k úsilí o udržitelný rozvoj v našem měs-
tě. 

V  případě, že se celá technologie osvědčí,
naplánujeme její další využití. Již nyní je v pří-
pravě záměr obnovy velkého a  neutěšeného
parkoviště v areálu charity.

Tomáš Chmela, starosta

Vývoj nabíječky pro e-kola ve fi rmě TVD, sla-
vičínská kotelna nebo fi rma ABM. O  tato té-
mata se zajímaly dvě exkurze starostů, které 
do Slavičína přijely během podzimu.

První skupina přijela až z  jižních Čech, dru-
há pak z  Čech středních. Program měly obě 
party zhruba stejný. Starostové menších i vět-
ších obcí se nejprve porozhlédli z balkonu rad-
nice, dali si zde malé pohoštění a poté vyrazi-
li do okolí. Na sídlišti Malé Pole si se zájmem
prohlédli kotelnu včetně nových kogenerač-
ních jednotek a probrali cenu štěpky s  ředite-
lem BTH Oldřichem Kozáčkem, aby pak zamí-
řili mimo hranice města do fi rmy TVD Slavičín.

Tam se podívali přímo do  provozu, kterým 
je provedl výrobní ředitel společnosti Miroslav 
Strnad. Viděli speciální stroje za několik milio-
nů korun, ale největší pozornost budil proto-
typ nabíječky pro elektrokola, jež připravuje fi r-
ma ve spolupráci s městem. Starosty zajímala 
cena výrobku a také to, zda jej hodlá TVD sério-
vě vyrábět. V jižních Čechách je cyklostezek po-
žehnaně, takže se ptali hlavně pro vlastní využi-
tí v obcích. Tak kdoví, zda za pár let na Šuma-
vě nepotkáme nabíječky na elektrokola z míst-
ní fi rmy?

Z úplně jiného soudku pak byla další návště-
va ve fi rmě ABM Hrádek. Lezavou zimu staros-
tové rádi zapili kalíškem slivovice a  poslech-
li si poznatky majitele Egona Heckela k  cho-

Do Slavičína přijeli starostové z Čech na exkurze

vu zvířat a modernizaci fi rmy, kterou považuje 
za nezbytnou. Ukázal starostům také zeměděl-
ské stroje, jež distribuuje, a podebatoval s nimi 
o pozemkových úpravách. 

Celou exkurzi pak zakončili na Zámku Wich-
terle, z něhož byli unešeni. „Je tu na Slavičín-

sku moc hezky, sem se určitě vrátím,“ dušova-“
la se starostka jihočeských Nišovic Hana Vá-
ňová. „Já jsem zase rád, že máme ve Slavičí-
ně co ukazovat a případně i propojovat s na-
šimi fi rmami,“ zhodnotil návštěvy starostů To-“
máš Chmela. (šim)
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Jméno, příjmení, číslo občanského průkazu,
adresa trvalého bydliště, číslo účtu a  k  tomu 
podpis. Tolik údajů stačí, aby občané Slavičí-
na dosáhli na jednorázové odškodnění za psy-
chickou újmu, duševní útrapy nebo snížení kva-

Na Sokolovně se uskutečnily informační semináře k odškodnění
lity života v souvislosti s opakovanými exploze-
mi v muničních skladech ve Vrběticích. Speci-
ální zákon začne platit v lednu roku 2022, proto 
k němu ministerstvo vnitra minulý měsíc uspo-
řádalo informační semináře ve  Vlachovicích 
a Slavičíně.

Ty slavičínské se konaly 16. listopadu na So-
kolovně, jeden začínal ve  14 hodin a  druhý 
v 16:30. Účastnili se ho kromě starosty města 
Tomáše Chmely také náměstek ministra vnit-
ra Petr Vokáč a advokát poškozených obcí Sta-
nislav Polčák. Co nejdůležitějšího na místě za-
znělo?

Žádosti lze podávat od 1. ledna 2022 do 30. 
června 2022. Ministerstvo vnitra rozhodne 
o žádosti do 90 dnů od  jejího obdržení. Výpla-
ta odškodnění proběhne do 30 dnů od vyhovění 
žádosti. Rozhodnutí o kladném vyřízení žádos-
ti se žadateli nezasílá. Žadateli tedy bude buď
vyplaceno odškodnění, nebo obdrží rozhodnu-
tí o  zamítnutí žádosti. Získáním jednorázové-

ho odškodnění žadatel ztrácí možnost uplatňo-
vat jiné nároky vzniklé v souvislosti s mimořád-
nou událostí v areálu muničních skladů Vlacho-
vice-Vrbětice.

Žádost je třeba podat písemně na formulá-
ři, který bude k dispozici na městském infocen-
tru. Buď poštou na adresu podatelny Minister-
stva vnitra (náměstí Hrdinů 1634/3, P. O. BOX
155, Praha 4, 140  21), nebo e-mailem pode-
psaným uznávaným elektronickým podpisem
na  elektronickou adresu podatelny Minister-
stva vnitra (posta@mvcr.cz), nebo prostřednic-
tvím datové schránky.

Požádat si může fyzická osoba, která byla
v  rozhodném období přihlášena k  trvalému
pobytu (nebo byla držitelem povolení k trvalé-
mu pobytu a byla přihlášena k pobytu) na úze-
mí Slavičína (platí tedy i pro místní části Hrá-
dek, Divnice, Nevšová). Žádost si mohou podat
i  obyvatelé Lipové, Haluzic, Vlachovic-Vrbětic
a Bohuslavic nad Vláří.  (šim)

Městský úřad hledá posilu!
Město Slavičín vyhlásilo výběrové
řízení na obsazení pracovního místa 
referent stavebního úřadu 
Městského úřadu Slavičín
Co požadujeme? 

Vztah k  oblasti veřejné správy a  staveb-
nictví, minimálně střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru stavebnictví. Pečlivost a pří-
jemné vystupování.
Co nabízíme? 

Pracovní poměr na dobu neurčitou, osobní 
příplatek, 5 týdnů dovolené, pravidelné odmě-
ny, příspěvek z  fondu zaměstnavatele, bezú-
ročné návratné půjčky.

Další informace na www.mesto-slavicin.cz
nebo u tajemníka městského úřadu Luďka La-
tináka, 603 230 205. 

Termín podávání přihlášek: do 15. 12. 2021
do  12 hodin doručením na  podatelnu Měst-
ského úřadu Slavičín, Osvobození 25, 763 21 
Slavičín. 

Před kuželnou v  Zámeckém parku vyroste 
v  průběhu prosince nové mobilní ledové klu-
ziště. Na  tomto projektu se zastupitelé shodli 
na svém říjnovém zasedání téměř jednohlasně.
Historie bruslení a hokeje ve Slavičíně sahá do-
konce až k čtyřicátým letům minulého století. 
V posledních letech se ukázalo, že je téměř ne-
reálné udržet ledovou plochu na sídlištích déle 
něž pár dní.

Tímto počinem se však město Slavičín ne-
pouští do žádného experimentu, jelikož podob-
né ledové plochy již několik let jsou úspěšně 

Oprašte brusle, ve Slavičíně letos bude sezóna dlouhá
provozovány. Konkrétně jsme si byli pro zkuše-
nosti v Holešově, Slušovicích, Veselí nad Mora-
vou, Velké Bystřici a v Hlubočkách.

Po  dlouhých úvahách o  ideální lokalitě pro 
umístění kluziště ve městě se nakonec ukázala 
léty prověřená část Zámeckého parku u budo-
vy kuželny jako nejvhodnější. A  to kvůli klima-
tickým podmínkám tohoto zákoutí. Na  tomto
místě je umožněno umístit kluziště o rozměru 
20 x 40 m a je zde poblíž i stávající trafostanice, 
která umožní požadovaný příkon pro chladicí 
agregát. Technologie tohoto zařízení umožňu-

je udržet potřebnou kvalitu ledu až cca do +15 
st. Celsia.

Součástí tohoto projektu bude i  půjčovna
bruslí včetně odborného broušení nožů brus-
lí, profesionální rolba na  pravidelnou úpravu 
ledu a osvětlení kluziště. Možnost využití plo-
chy bude v  dopoledních hodinách nabídnuta
všem školským zařízením na  území našeho 
města zdarma. Pro veřejnost bude stanovena
provozní doba v odpoledních a  večerních ho-
dinách. O datu zahájení provozu Vás budeme
včas informovat na všech informačních kaná-
lech města.

Pevně věříme, že tímto krokem se nám všem
otevírá možnost provozovat další druhy sportu
na území města jako například bruslení, hokej,
curling nebo třeba i krasobruslení. Sportu zdar! 

Monika Hubíková, místostarostka města

Nový zvlněný grafi cký styl se postupně za-
číná objevovat na  propagačních předmětech 
a nás velmi těší, že Vám je u můžeme nabíd-
nout právě v předvánočním čase. Dovolte, aby-
chom vám představili nový slavičínský „merch“ 
(čti “merč”, z angl. merchandise), tento moder-
ní termín se dá volně přeložit jako zboží pro fa-
noušky.

Zakoupit si můžete krásné hrnky s  logem
Slavičína, otvíráky, klíčenky, multifunkční šát-
ky, rychleschnoucí ručníky, ponožky, zápisní-
ky a  k  tomu samozřejmě Slavičaj, Slavidžem 
a k dispozici bude i velmi očekávaný stolní ka-
lendář s  historickými fotografi emi Slavičína, 
Předměty s logem Slavičína
Hrnek 115 Kč
Klíčenka 25 Kč
Slavičaj 95 Kč
Slavidžem 50–70 Kč (cena dle 

velikosti balení)
(

Rychleschnoucí 
ručník, zápisník, 
ponožky

*

Ostatní
Ilustrovaný atlas 
Region Zlínsko

430 Kč

Stolní kalendář *

Ježíšek už může nadělit slavičínské dárky
na  jehož přípravě spolu s  historiky a  staros-
tou města usilovně pracujeme. Další předměty 
jsou v různé fázi výroby, jejich dostupnost před
Vánoci záleží na možnostech dodavatelů a do-
pravních společností.

Dále je v prodeji i krásný ilustrovaný atlas pro 
děti Region Zlínsko a další regionální publikace. 
Samozřejmostí je sortiment pro turisty – oblí-
bené turistické vizitky, známky atp. (jip)

*) Cena v době uzávěrky SZ nebyla stanovena
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Od ledna letošního roku nabylo účinnosti ně-
kolik zákonů týkajících se odpadů, do nichž byly 
implementovány všechny cíle evropské legisla-
tivy. Jsou jimi především zákon č. 541/2020 
Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o vý-
robcích s  ukončenou životností a  zákon č.
543/2020 Sb., o  obalech. Pro město Slavičín 
to znamená schválit novou OZV o  stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství 
a  zároveň schválit novou OZV o místním po-
platku za ukládání komunálního odpadu z ne-
movité věci. Do  konce roku 2020 byla právní 
úprava zpoplatnění upravena ve dvou právních 
předpisech podléhajících různým režimům (zá-
kon o  místních poplatcích a  zákon o  odpa-
dech). Město Slavičín vybírá poplatek za  ko-
munální odpad podle § 17a Zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech. Nově musí město Slavičín vy-
bírat poplatek za komunální odpad podle Záko-
na o místních poplatcích – poplatek za odklá-
dání komunálního odpadu z nemovité věci (§
10i a násl.).

Subjektem „nového“ poplatku, tedy poplatní-
kem, je fyzická osoba, která má v nemovité věci 
bydliště (rozhodující je faktický stav, nikoli trva-
lý pobyt), anebo vlastník nemovité věci, ve které 
nemá bydliště žádná fyzická osoba. Plátcem je 
pak vlastník nemovité věci, anebo společenství 
vlastníků jednotek. Základem tohoto poplat-
ku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro 

Změna v poplatcích za odpady: Nový zákon 
o odpadech a výše ceny za svoz a likvidaci odpadů

nemovitou věc (kapacita nádoby v  závislosti
na počtu svozů). Důležité je však nově stano-
vení maximální sazby poplatku za  litr a stano-
vení tzv. minimálního základu tohoto poplatku.

Město Slavičín má od 1. 1. 2022 stanovenou
výše max. sazby poplatku 0,4 Kč/litr/rok, mini-
mální základ je 60 litrů za měsíc na osobu. Saz-
ba poplatku musí být stanovena tak, aby bylo
zajištěno rovné postavení poplatníků, tj. jed-
notlivě bez ohledu na  velikost sběrné nádo-
by či frekvenci svozu. Vždy musí být stanove-
na jednotná sazba poplatku, tj. nelze stanovit
odlišnou sazbu např. pro odpad vyprodukova-
ný v domě nebo v bytě.

Samotný systém zůstává nezměněn, tzn.
pořád bude poplatek vybírán v závislosti na ve-
likosti nádoby a frekvenci svozu. Kvůli zavedení 
rovného postavení poplatníků se mění ale výše
poplatku i v závislosti na počtu osob, které fak-
ticky žijí v domácnosti. Jiný poplatek bude mít
domácnost, která vlastní nádobu 120 l, má mě-
síční svoz a fakticky zde žijí 2 osoby a jiný po-
platek (vyšší), bude mít domácnost, která vlast-
ní stejnou nádobu s měsíčním svozem, ale fak-
ticky zde žijí 3 osoby. Je tedy stanovena zá-
kladní cena pro svoz směsného odpadu v zá-
vislosti na velikosti nádoby a frekvenci svozu.
Nově ale je tato cena zároveň stanovena pro
maximální počet osob, které v  domácnosti
fakticky žijí. Při překročení max. počtu se cena 

zvyšuje o 288 Kč na osobu za rok.
Co je tedy nutné od 1. 1. 2022 udělat? Dosta-

vit se na Městský úřad Slavičín, odbor ŽPSM, 
a přihlásit se k místnímu poplatku za komunál-
ní odpad, kdy plátce nebo pověřený poplatník, 
nahlásí velikost nádoby, zvolí frekvenci svozu 
a nahlásí všechny osoby, které fakticky žijí v do-
mácnosti. Na základě toho bude vyměřen po-
platek a předána příslušná známka na nádobu. 
Pytle na tříděný odpad zůstávají nezměněny.

Žádáme Vás, abyste se k přihlášení k místní-
mu poplatku za komunální odpad a jeho platbě
dostavili od 3. 1. 2022. O splatnosti poplatku 
a případných změnách Vás budeme informo-
vat v lednovém čísle zpravodaje.

Veškeré informace a  formuláře najdete
od 1. 1. 2022 také na stránkách města Slavičín.
Formulář přihlášení k místnímu poplatku za ko-
munální odpad bude možné odeslat i elektro-
nicky na  email: sanakova@mesto-slavicin.cz.
Po jeho obdržení Vám budou zaslány informa-
ce o výši poplatku, včetně čísla účtu a variabil-
ní symbolu. Známky na  popelnice/kontejnery
na  rok 2022, případně černé pytle na směsný
odpad, Vám budou po provedené platbě zdar-
ma doručeny na  adresu uvedenou při platbě
ve zprávě pro příjemce (spolu s pytli na  třídě-
ný odpad), a to nejpozději do 14 dnů od prove-
dení platby.

Důležité je, že výše poplatku se pro Vás,
obyvatele města Slavičín a jeho místních čás-
tí, výrazně nemění. Také systém možnosti vý-
běru nádoby a frekvence svozu zůstává stej-
ný. Odbor ŽPSM

Jedním z hlavních cílů nového zákona o od-
padech je také zlepšení recyklace komunálního 
odpadu, a to znamená odstranit z odpadu, kte-
rý putuje na skládku či k energetickému využití, 
recyklované složky (sklo, papír, plast, kovy atd.) 
a umožnit jejich recyklaci. Konkrétně se jedná 
o zvýšení úrovně přípravy k opětovnému použi-
tí a úrovně recyklace nejméně na 55 % celkové 
hmotnosti komunálních odpadů do roku 2025 
a na 65 % do roku 2035. V současné době měs-
to Slavičín vytřídí zhruba 35 % odpadu. V přípa-
dě, že nebudeme schopni dosáhnout těchto vý-
sledků, si po započtení recyklační slevy výraz-
ně připlatíme. Zákon totiž počítá s postupným

Třídění odpadů je pro nás čím dál víc důležitější

Ceny za svoz směsného komunálního odpadu od 1. 1. 2022 

Min. základ je 60 litrů za měsíc na osobu Základ pro max. počet osob 
(které fakticky žijí v domácnosti) Navýšení počtu osob

nádoba 120 l svoz 1 x měsíc 576 Kč 2 +1 864 Kč +1 1 152 Kč +1 1 440 Kč

nádoba 120 l svoz 1 x 14 
dnů 1 248 Kč 4 +1 1 440 Kč +1 1 728 Kč +1 2 016 Kč

nádoba 120 l svoz 1 x 7 dnů 2 496 Kč 8 +1 2 592 Kč +1 2 880 Kč +1 3 168 Kč

nádoba 240 l svoz 1 x 14 
dnů 2 496 Kč 8 +1 2 592 Kč +1 2 880 Kč +1 3 168 Kč

nádoba 240 l svoz 1 x 7 dnů 4 992 Kč 17 +1 5 184 Kč +1 5 472 Kč +1 5 760 Kč
nádoba 1.100 l svoz 1 x 7 dnů 22 880 Kč 79 +1 23 040 Kč +1 23 328 Kč +1 23 616 Kč
černý pytel na směsný odpad

288 Kč Při překročení max. počtu osob, které fakticky žijí v domácnosti se použije výpočet:
(Min. základ 60 l * počet osob) * 12 = počet litrů odpadu za nemovitost za rok *   výše sazby poplatku 0,4 Kč/l/rok

v nemovitosti (domácnosti)
fakticky žije pouze jedna fyzická
osoba

každoročním navyšováním poplatku za sklád-
kování využitelného odpadu z dnešních 500 Kč
za  tunu až na  1850 Kč za  tunu v  roce 2029,
resp. 2030 a  dále. Toto navyšování se může

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 8. 12.
plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny 
(oranž. pytle) 20. 12.

Zveme Vás na  zasedání Zastupitel-
stva města Slavičín, které se uskuteční 
ve středu 15. prosince 2021 v sále Soko-
lovny, začátek je v 16.30 hodin.

Přímý přenos ze zasedání můžete sle-
dovat prostřednictvím YouTube – Stre-
am město Slavičín (odkaz na  relaci nalez-
nete v  den konání zasedání v  Aktualitách
na webových stránkách města Slavičín).

pak promítnout do výše poplatku za svoz ko-
munálního odpadu. Buďte proto, prosím, dů-
slední při třídění odpadů, ale pamatujte, nejlep-
ší odpad je ten, který nevznikne.

Odbor ŽPSM
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Sedmnáctiletý Dan Fojtík ze Slavičína má 
sice rád historii a  jeho koníčkem je choze-
ní s detektorem po okolí, ale studuje na řez-
níka ve Valašském Meziříčí. Daří se mu tak 
dobře, že byl vyhlášen nejlepším učněm 
v oboru v celé ČR.

Jaká byla Vaše cesta k oboru 
řezník-uzenář?
Chtěl jsem dělat v potravinářství, ale ne-

chtěl jsem být kuchař. Navíc v naší rodině 
bylo pár řezníků a děda na to rád vzpomínal, 
tak jsem si řekl, že budu pokračovat. Také 
nám učitelé na  základce říkali, že řemeslo 
má zlaté dno. To mě nasměrovalo a musím 
říct, že mají pravdu.

Do manuální práce se ale mladí lidé ne-
hrnou. I řezničina musí být pořádná dřina. 
Je to tak?

Ano, řezničina je dost těžká práce. Často 
se střídá chladné prostředí v bourárně a vy-
soké teplo u udíren a pecí. Také je to dost 
náročné na psychiku – obzvlášť na jatkách. 
Závisí to na tom, na jakém pracovišti se člo-
věk pohybuje, ale většinou se nenudí.

Získal jste ocenění jako Nejlepší učeň 
oboru řezník-uzenář. Co všechno se hod-
notilo a těší Vás zisk ocenění?

Vybíralo se to ze všech škol v  republi-
ce. Potom mistři vyberou nejlepšího z kaž-
dé školy podle výkonů z školní praxe a na-
konec Svaz zpracovatelů masa vybere jed-
noho nejlepšího učně. To jsem tedy letos já.

A máte radost?
Samozřejmě že ano.
Kam budete mířit po  získání výučního 

listu?
Chci pokračovat v  nástavbovém studiu 

a udělat si maturitu, potom bych chtěl na ur-
čitou dobu zmizet do zahraničí.

Jaký je Váš profesní sen? 
Vydělat peníze v  zahraničí a pak si ote-

vřít podnik, něco jako má Sanytrák v Dolní 
Lhotě.

Tak to už se těším a děkuji za rozhovor.
Iva Šimoníková

Nejlepší řeznický učeň 
České republiky je ze Slavičína. 
Gratulujeme!

Ještě před 20 lety byly potoky, které spra-
vuje pobočný spolek Slavičín MRS Brno, vy-
hledávány rybáři z  důvodu kvalitního zaryb-
nění pstruhem potočním. Na  pstruhových re-
vírech Vlára a  Kloboučka bylo ročně chyce-
no více než 3500 ks pstruhů obecných a  roč-
ní násada činila 5000 ks pstruha obecného
v délce cca 15 cm. Násadu jsme odchováva-
li ve  vlastních chovných potocích. V  posled-
ní době vlivem vysychání potoků, zvýšení po-
čtu predátorů kormorán, volavka, vydra je chy-
ceno v našich pstruhových revírech do 300 ks
pstruhů potočních s menší průměrnou délkou.
Klesl také výnos z chovných potoků a obsád-
ku pstruhových potoků musíme doplňovat na-
koupenou násadou. Vlivem těchto skutečností 
klesl prodej pstruhových povolenek, v součas-
né době je vydáno cca 25 pstruhových povole-
nek, což není ani 10 % vydávaných povolenek

V  sobotu dne 25. září 2021 se uskutečnily
pod hlavičkou Moravského rybářského svazu,
pobočného spolku Slavičín dětské rybářské zá-
vody a v neděli 26. září 2021 rybářské závody
dospělých. Letos soutěžilo pouze 30 dětí. Po-
čet byl ovlivněn skutečností, že ve školním roce
2020/2021 nebyl kvůli pandemii otevřen rybář-
ský kroužek. Ale ani tato komplikace malé rybá-
ře neodradila. S velkou netrpělivostí a sluníčky
v očích očekávali signál zahájení závodů. Pro
organizátory závodů byly tyto momenty největ-
ší odměnou. Ryby malé rybáře neignorovaly.
Přispělo k tomu i to, že výbor pobočného spol-
ku uvolnil prostředky na vysazení většího kap-
ra nad rámec zarybňovacího plánu. Někteří si
domů odnesli svůj trofejní úlovek. Jako každý
rok jsme startovné nevybírali a každý z účast-
níků dostal občerstvení. A ocenění, mladí, kte-
ří se umístili na bedně, obdrželi poukazy na ná-
kup 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. Zúčastnilo se 70 rybářů. Abychom se
přiznali, tak nám zájem členů vyrazil dech. A to,
že závody mají opět krédo, dokresluje i skuteč-
nost, že pozvání přijali i  zástupci pobočných

Rybářské závody na rybníku Slavík

Pstruzi v našem regionu v letech před rokem 2005. 
Z příspěvků našich členů jsme dříve vrace-

li přírodě to, co jsme si vzali. Dnes si netrou-
fám odhadnout, jak malé je procento dřívější-
ho zarybnění. V dnešní době končí dlouhodobě 
hospodaření na pstruhových revírech v  červe-
ných číslech. Naše žádosti o výpomoc uchovat
pstruha obecného jako původní druh v našich
potocích našla odezvu. Výbor pobočného spol-
ku Slavičín MRS Brno proto děkuje městu Sla-
vičín a městu Brumov-Bylnice za přiznání pro-
gramové dotace „Chovné potoky, odchov pstru-
ha obecného“. 

Poskytnuté fi nanční prostředky byly poboč-
ným spolkem použity na nákup plůdku pstruha
obecného, který byl vysazen do chovných poto-
ků. Před vysazením plůdku byly chovné poto-
ky zloveny a odchovaná násada byla vysazena
do pstruhových revírů.

S pozdravem Petrův zdar
Ing. Zdeněk Juřík, předseda PS Slavičín

spolků Bojkovice a Uherský Brod. Děkuji všem 
členům pobočného spolku, kteří se podíleli
na organizaci závodů dětí a dospělých.

Výsledky závodů? Dříve jsme uváděli jména
úspěšnějších v  jednotlivých kategoriích. Dnes-
ka musím pouze konstatovat, že kdo byl příto-
men a zajímá se o dění ve spolku, je v obraze.

Dětské závody proběhly pod hlavičkou měs-
ta Slavičín. Město uvolnilo programovou dotaci 
„Dětské rybářské závody 2021“. Prostředky byly
použity na nákup cen pro malé rybáře. Pan Li-
bor Malaník a pan Josef Otépka se jako každo-
ročně postarali o občerstvení mladých rybářů.
Všem děkuji. S pozdravem Petrův zdar

Ing. Zdeněk Juřík, 
předseda rybářského spolku

Každoročně probíhá několik aktivit MS Hrá-
dek v oblasti životního prostředí. Těchto akcí se
pravidelně účastní všichni členové MS Hrádek.
V  letošním roce byla naše aktivita zaměřena
na  dva hlavní projekty: vykácení nežádoucích
dřevin a údržba hráze v okolí mokřadu a údrž-
ba mysliveckých políček. V okolí mokřadu byl
proveden výřez a vykácení nežádoucích rostlin
a dřevin včetně jejich likvidace. Také byla své-
pomocí zpevněna hráz mokřadu. Druhou hlav-
ní aktivitou bylo obhospodařování myslivec-
kých políček za  účelem zlepšení potravní na-

Aktivity MS Hrádek v roce 2021
bídky lesní zvěře a zabránění škodám způsobe-
ných zvěří na polních a  lesních kulturách. Nej-
prve bylo třeba políčka zorat. Dále bylo políč-
ko urovnáno, pohnojeno a na podzim proběh-
lo osetí. Nyní má tedy lesní zvěř připraven dal-
ší zdroj potravy. Za MS Hrádek chci poděkovat 
za podporu městu Slavičín, které svou fi nanč-
ní pomocí a vstřícností pomáhá v rozvoji život-
ního prostředí. Doufáme, že v následujících le-
tech budeme nadále spolupracovat ve stejném
duchu.

Petr Fojtík, předseda MS Hrádek
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Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

ZŠ Vlára
Den stromů 

Co stromy potřebují k životu a jaký je význam
stromů pro přírodu, planetu a člověka? Na tyto 
otázky se snažili hledat odpovědi žáci 5. tříd.
V rámci environmentální výchovy si připomně-
li, že i stromy mají svůj svátek. Poznali v praxi 
nenahraditelný význam stromů v našem životě.

Z důvodu oslavy Dne stromů zůstaly učeb-
nice pod lavicí a žáci s nadšením plnili připra-
vené úkoly. Během zážitkového dopoledne se
mohli těšit na kreativní podzimní tvoření, pohy-
bové aktivity v přírodě a zajímavé přírodověd-
né hádanky.

Završením oslavy Dne stromů byly i  letos 
naše třídní „Stromojarmarky“. Při ochutnáv-
ce čajů, marmelád, džemů, moštů a moučníků 
se mohli žáci na vlastní oči a chuť přesvědčit, 
co vše nám stromy poskytují a navíc zdarma. 
Obohatili výstavku o ukázky větviček, kůry, ši-
šek, plodů a výtvarných prací.

Tímto také děkujeme za vynikající spoluprá-
ci s rodiči a těšíme se na další společné akce.

PaedDr. Bronislava Králíková 

Oslava svátku svatého Martina

Svatý Martin žil sice už ve 4. století, ale dob-
rotu jeho srdce si lidé připomínají dodnes. 
V  den jeho svátku městy procházejí průvody 
a pořádají se svatomartinské hody. 

Letos již posedmé uspořádaly v našem měs-
tě průvod vychovatelky školní družiny a Sdruže-
ní rodičů při ZŠ Slavičín-Vlára. 

Po  přivítání a  navození správné atmosfé-
ry vyšel průvod v  čele se svatým Martinem 
na koni, s dětmi s lampiony, lucerničkami a lou-
čemi ulicemi města k místní Sokolovně. Všech-
ny účastníky přivítala příjemná hudba a  slad-
kosti pro děti. Záře svíček, lampionů, světel-
ných efektů a  samozřejmě vůně opečených
špekáčků, svatomartinského svařeného vína 

a čaje pro děti, to vše po celý večer umocňova-
lo pravou sváteční pohodu. Na závěr se všem
tajil dech při ohňové show. Poděkování patří or-
ganizátorům této akce, panu Pechalovi majite-
li hřebčína z Vlachovic, rodičům našich žáků,
panu Ščuglíkovi, pracovníkům městského in-
focentra, Policii ČR a strážníku městské policie
za zajištění bezpečnosti. Tato akce byla fi nanč-
ně podpořena městem Slavičín. 

Bc. Martina Ptáčková

Slavili jsme Halloween 
26. října se školní družina hemžila strašidly

i jinými maskami oranžových a černých barev.
Děti z přípravné a první třídy totiž společně sla-
vily svátek Halloween. A co všechno je v zábav-
ném programu čekalo? Halloweenské tvoření,
kouzelné hry, strašidelné pohádky, taneční cho-
reografi e a sladká tečka v podobě gumových
pavouků a dětského rautu.

Strašidelný Halloween plný zábavy si děti pa-
třičně užily. 

Nela Kvasnicová

Podzim u naší školy
Letos nám příroda dopřála krásný slunečný

podzim s  teplým babím létem. Díky tomu při-
šel nápad, že vyzdobíme naši školu. Nakoupi-
li jsme potřebný materiál a netradiční pracov-
ní činnosti mohly začít. Společnými silami vy-
sadili předškoláci – Tygříci a prvňáci – Sovič-
ky sedm truhlíků a jeden velký kontejner. Použili
jsme vřesy, chryzantémy a k dozdobení poslou-
žily podzimní listy. Práce s hlínou se dětem vel-

mi líbila. Pracovaly ve skupinách, a tak se uči-
ly spolupráci a  komunikaci mezi sebou. Také 
trpělivost byla velmi důležitá. Všechny děti se
do společného díla zapojily opravdu s nadše-
ním a radostí.

Kolemjdoucí tak mohou obdivovat naši ško-
lu, která září podzimem. Už teď chystáme dal-
ší společné projekty, protože víme, že společné 
setkání je oběma třídám velkým přínosem. Tyg-
říci mohou trochu „ochutnat“ školní svět a So-
vičky se učí pomáhat mladším.

Mgr. Šárka Končická, Ing. Renáta Špalková

Slavičánek zahájil soustředěním
Přestože současná doba nepřeje společným

akcím, na  jednu se děti z  folklorního souboru
Slavičánek těšily. V pátek 19. listopadu prožily
celý den na společném soustředění v Ekocen-
tru Veronica v Hostětíně. 

Letos se do  Slavičánku přihlásilo 30 dětí 
z prvních až čtvrtých tříd. Starší z nich už vědě-
ly, co je na soustředění čeká, a mladší se těši-
ly, že prožijí něco nového a dosud nepoznané-
ho. Program soustředění náročný na přípravu
byl naplněný činnostmi až do poslední chvilky.
Děti toho zvládly opravdu hodně. Kromě taneč-
ků, písniček a koled vytvořily také dárky pro své
rodiče nebo sourozence. Během dne byl nutný
i odpočinek a zábava, a tak zažily i hledání ho-
stětínských skřítků. Výborná nálada, se kterou 
Slavičánek soustředění ukončil, byla dobrým
příslibem do jeho další činnosti.

Mgr. Miroslava Zálešáková, 
Mgr. Hana Strnadová

Výukové moduly pro instalatéry
Začátkem listopadu se podařilo dokončit 

modernizaci pracoviště instalatérů. Byly insta-
lovány nové výukové panely za  téměř milion 
Kč. Vše realizováno v rámci projektu IKAP II.

Přírodovědný klokan – 
2. místo v okresním kole

Přírodovědný klokan je soutěž, kterou pořá-
dá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palacké-
ho v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou 

fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbu-
dit zájem žáků o technické a přírodovědné obo-
ry.

Naše škola se do  soutěže zapojuje každo-
ročně a ani tento školní rok nebyl výjimkou. Le-
tos se nejvíce dařilo talentované studentce ter-
cie  Elišce Změlíkové, které se podařilo získat
krásné 2. místo v okresním kole v kategorii ka-
det. Nechala tak za sebou 717 dalších soutěží-
cích této kategorie. V rámci krajského kola se
umístila na  9. místě z  celkového počtu 2889

soutěžících. Děkujeme za vzornou reprezenta-
ci naší školy.  

Mgr. Ivana Procházková, vyučující B, M

Úspěšní strojaři na  Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně

Ve dnech 8. – 12. listopadu proběhla na Me-
zinárodním strojírenském veletrhu soutěž
v  programování obráběcích strojů. Naši ško-
lu reprezentovalo pět žáků 3. ročníku studijní-
ho oboru mechanik seřizovač. Všichni soutěží-
cí prokázali velmi dobré znalosti. V systému Fa-
nuc soutěžili žáci Martin Janíček, Jakub Šen-
keřík a Martin Talaš. V systému HEIDENHAIN
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Daniel Strnka a Lukáš Fojtík. Vítězem soutěžní-
ho bloku v systému Fanuc se stal Martin Talaš. 
Blahopřejeme a děkujeme za pečlivou přípravu 
i reprezentaci školy!

David Fojtík, vedoucí učitel OV

Veletrh práce a vzdělávání
V rámci náborových aktivit pro žáky ZŠ, kte-

ří si vybírají střední školu pro své další studium, 
se naše škola dne 3. listopadu 2021 zúčastni-
la Veletrhu práce a vzdělávání v Kongresovém 
centru ve Zlíně. Děkujeme Ing. Františku Petrů 
a Mgr. Michalu Botkovi za prezentaci školy.

Výstava jablek
Žáci nižšího gymnázia zorganizovali pro

své spolužáky výstavu jablek, především star-
ších odrůd Bílých Karpat, které jsou dnes spí-
še vzácností. Součástí výstavy byla i  tzv. „po-
znávačka“ spojená s degustací. Výstavu uspo-
řádala společně s  žáky vyučující přírodopisu 
Mgr. Karla Vincenecová, které tímto děkujeme.

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce 
Od  ledna 2022 nabízí naše škola pro žáky 

5. i 9. ročníků zdarma přípravné kurzy k Jednot-
né přijímací zkoušce. Bližší informace budou
zveřejněny na webových stránkách školy www.
gjpsosslavicin.cz

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 rodi-
nami a nejbližšími přáteli, hodně radosti i spo-
kojenosti. Ať je pro všechny z Vás závěr roku 
příjemný, optimistický a hlavně zdravý! Všem, 
kteří nás jakkoliv podporují nebo nám fandí, dě-
kujeme za  přízeň a  budeme se těšit na další 
spolupráci v novém roce. 

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

Ve dnech 18. a 19.
října odpoledne se
postupně ve  všech
třídách v  MŠ Malé

Pole uskutečnila tvořivá odpoledne dětí spolu
s rodiči. U Motýlků a Sluníček se vyráběli skřítci
Podzimníčci inspirovaní ročním obdobím, dře-
vem a odpovídajícími přírodninami. U Berušek
vznikaly pytlíčky se sušeným ovocem (křížala-
mi) vyzdobené obtisky právě daných plodů. Ti
rychlejší pak v Beruškách pokračovali výrobou
studeného porcelánu, který ozdobil nikoli stůl,
ale nejeden svetřík v podobě přívěšku. Ve Lvíč-
cích se vyřezávaly dýně a ozdobila se jimi tří-
da. Nikdo z dětí neodcházel s prázdnou. Dovo-
lím si apel na závěr: občas se zastavme a vě-
nujme těm našim nejmenším svůj čas a pozor-
nost nad rámec našich povinností. Ať už jsou
ve věku předškolním či školním. Jistě se nám
to všem vrátí.

O týden později se v MŠ Vlára konala popr-
vé Podzimní slavnost, společná akce pro děti
i rodiče. Dobrou náladu rozproudily připravené
disciplíny a společné tancování, vše v režii
paní učitelek. Děti plnily úkoly s nadšením,
bonusem byla spontánně přenesená po-
hodová nálada na  všechny ostatní. Paní 
kuchařky spolu s paní učitelkami připravi-
ly pro všechny účastníky malé občerstve-
ní v podobě štrůdlu a halloweenských per-
níčků. Pro zahřátí navařily čaj a byla mož-
nost opečení špekáčků. S nástupem tmy
se vyrazilo na lucerničkový průvod po síd-
lišti Vlára, který úspěšně završil tuto akci.

Pro třídu Kamarádů z Nevšové byl pod-
zim obdobím nových zážitků. Z  důvodu
celkové rekonstrukce kuchyně v MŠ nám

poskytlo azyl Rodinné a mateřské centrum Sla-
vičín, za což jim patří velký dík. Věnovali jsme
se typickým podzimním aktivitám s charakte-
ristickými znaky podzimu, jako je sklizeň ovo-
ce a zeleniny, pouštění draků a oslavě svátku 
Halloween. K zpestření pobytu mimo naši do-
movskou školku jsme pro děti připravili zajíma-
vá překvapení. Ve  Fit&Core Slavičín jsme do-
mluvili s  trenérem Tomášem Pláškem ukáz-
kovou hodinu plnou pohybových aktivit vhod-
ných pro děti předškolního věku. S dětmi jsme
také navštívili Městskou knihovnu ve  Slavičí-
ně, kde jsme se zapojili do programu „Pohádky
za knihovrátky,“ kde děti aktivně spolupracovaly
s paní knihovnicí a měly možnost si samostat-
ně prohlédnout pohádkové knihy. Další, velmi 
přínosnou akcí byla předem domluvená exkur-
ze ve fi rmě PRABOS. Děti viděly postup při vý-
robě obuvi a mohly si vyzkoušet navlékání a za-
vazování bot. Při uctění památky všech svatých
jsme pak zapálili svíčku u pomníku padlých.

Za kolektivy MŠ Lea Frenzelová

Podzim přinesl slavnost i tvořivá odpoledne

„A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibý-
valo, a  tak si broučci a  berušky z  chaloupky
pod jalovcem řekli, že dnes poletí ven naposle-
dy. Naposledy před velikou zimou…“ Takto zněl
začátek pohádky z knížky Broučci od Jana Ka-
rafi áta jako motivace našeho Putování brouč-
ků a berušek, které se uskutečnilo v pátek 5. lis-
topadu 2021.

„Vyletěli“ jsme z  vyzdobeného hřiště ZŠ
Malé Pole, po ulici Dlouhé, kolem supermarke-
tu Tesco a zhasnutou cyklostezkou zpět k naší 

škole. To bylo dlouhé putování! Počasí nám
přálo, takže se nám s  lampiony, lucerničkami
a  různými světýlky „letělo“ příjemně. Na hřišti
děti dostaly drobné odměny. Potom už nastalo
loučení… Milé děti, rodiče i prarodiče, snad jste
si dobře svítili i na cestu do vašich vyhřátých 
domovů! Všem moc děkujeme za účast a těší-
me se, že se s vámi příští rok shledáme na  již
patnáctém Putování broučků a berušek.

Ladislava Knoppová a Andrea Vrbová,
vychovatelky ŠD ZŠ Malé Pole

 Putování broučků a berušek
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Když se ve  Slavičíně řekne “nadace”, kaž-
dý ví, že jde o Nadaci Jana Pivečky. V  listopa-
du si připomněla 25. výročí od svého založení 
a za ta léta si ve Slavičíně vybudovala pevnou 
pozici. Věděli jste ale, že pan Pivečka původně
zamýšlel, že její provoz bude fi nancovat ze zis-
ků z obuvnického provozu? To a více si přečtě-
te v rozhovoru s ředitelkou nadace Boženou Fi-
lákovou.

Duchovním otcem Vaší nadace byl Jan 
Pivečka. Co ho přivedlo na myšlenku pomá-
hat společnosti, v níž žil, právě tímto způso-
bem?

Pan Pivečka se v  roce 1990 vrátil do  vlas-
ti po 44letém pobytu v cizině. I když měl rodi-
nu v Německu a  zajímavou práci mezinárod-
ního poradce pro obuvnický průmysl, jakmile 
mu to situace dovolila, vrátil se na  rodné Va-
lašsko, které celých těch 44 let nosil hluboko 
v srdci a které považoval za svůj domov. Jed-
na z  jeho prvních cest vedla na  tehdej-
ší technologickou fakultu VUT do  Zlína, 
kam ho na  besedu se studenty pozval 
doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc., s kterým se 
potkával na  mezinárodních obuvnických 
akcích ve světě, avšak jejich přátelství ne-
mohl Petr Hlaváček dlouho přiznat. 

Změnil to hned po revoluci a jelikož pan 
Pivečka měl ve světě pověst vynikajícího 
odborníka, který pracovně působil ve více 
než 60 zemích světa, chtěl, aby kousek 
svého entuziasmu předal jeho studentům. Pan
Pivečka při besedě se studenty poznal, jak je
důležité je „nastartovat“ a motivovat, aby získá-
vali nové profesní zkušenosti a mohli se porov-
návat se zahraničními kolegy.

Navíc to byli právě studenti, kteří odstarto-
vali společenské změny, díky jimž se mohl vrá-
tit domů, a proto začal studenty různých oborů 
podporovat. K tomu se pak přidaly další aktivity 
v regionu a postupem času jich stále přibývalo. 
Pan Pivečka chtěl své podpoře dát nějaký řád, 
a proto se rozhodl založit nadaci, která vznikla
27. listopadu 1996 a jejím účelem bylo zejména 
podporovat výchovu a vzdělávání mladých lidí, 
vytváření zdravé občanské společnosti a ekolo-
gické aktivity.

Jaké bylo zpočátku fi nancování nadace? 
Pan Pivečka zprvu předpokládal, že bude 

činnost nadace fi nancovat ze zisku obuvnic-
ké továrny, kterou ve  Slavičíně vybudovala
a do  roku 1948 vlastnila jeho rodina. Napsal

dopis tehdejšímu ministru Dlouhému, že když
mu bude vrácena rodinná továrna, založí nada-
ci, která bude podporovat české studenty při
jejich studiích v zahraničí. Privatizační a resti-
tuční politika v ČR v 90. letech 20. století ale
nebyla pro tento záměr příznivá a Jan Pivečka
po zdlouhavých jednáních obdržel pouze bez-
významné množství akcií bez možnosti výraz-
něji chod podniku ovlivňovat. To mu ale neza-
bránilo ideu založení nadace uskutečnit. Zalo-
žil ji z vlastních prostředků, které získával pora-
denskou prací v zahraničí. 

Když si představíme, jak velkým kapitálem
disponují velké nadace, bylo tehdy docela od-
vážné založit nadaci s  „pouhými“ 150 tis. Kč.
Od začátku jsme věděli, že fi nancování nebu-
de jednoduché. Aktuálně je fi nancování na-
dace vícezdrojové. Podílí se na  něm vlastní 
činnost, zejména pronájem prostor a od  roku
2019 i  výtěžek z  lesního hospodářství,
významnou část příjmů tvoří dary fyzic-
kých a právnických osob, u menších projektů
dotace a  granty města a  Zlínského kraje,
případně jiné zdroje v ČR a v případě větších
investičních projektů jsou to zejména dotace
EU. 

Jakým projektům se nadace na svém po-
čátku věnovala?

Hlavním pilířem činnosti nadace od počátku 
byla výchova a vzdělávání. Proto už v devade-
sátých letech vznikaly soutěže pro žáky a stu-
denty od základních až po vysoké školy, jejichž
cílem bylo najít mladé talenty a motivovat je,

aby byli cílevědomí a nevzdávali se. Ve spolu-
práci s městem Slavičín, s místními ochránci
přírody a se studenty uměleckých škol a jejich
pedagogy začala v roce 1998 obnova lesopar-
ku Pod Obruby, nynějšího Pivečkova lesopar-
ku, který byl poprvé vybudován rodinou Piveč-
ků na počátku čtyřicátých let.

Po znárodnění park chátral, až se z něho stal 
pustý les. Koncem devadesátých let znovu ožil
a postupem času se stal unikátní oddechovou
zónou, hojně navštěvovanou nejen Slavičany
ale i turisty z různých koutů naší země. 

Neméně významným projektem byla v  le-
tech 1999–2002 třeba také rekonstrukce rou-
beného domu č.p. 7 ve  Valašských Klobou-
kách, který stojí na  místě dřívější usedlosti,
odkud pocházel Pivečkův rod a odkud se pra-
dědeček pana Pivečky v roce 1860 přestěho-
val s  rodinou do Slavičína. Dnes jako chráně-
ná kulturní památka slouží jako dobová ukázka
ševcovské domácnosti.

Objevily se nějaké těžkosti? A bylo něco, co 
Vás příjemně překvapilo?

Těžkosti se samozřejmě objevily, a  to ze-
jména v prvních letech poté, co nás pan Piveč-
ka v lednu 2004 nečekaně opustil. Odešel ná-
hle v době, kdy ještě naplno pracoval nejen pro
nadaci ale i ve své profesi obuvnického porad-
ce ve světě. Ze dne na den tady nebyla ta hlav-
ní hlava a srdce a velká autorita, která se tě-
šila úctě a  respektu nejen v  našem regionu.
Po  jeho odchodu bylo potřeba vše přizpůso-
bit nové situaci. Ale pan Pivečka nám tady ne-
zanechal jen nadaci a  její myšlenky ale i svo-
je heslo Nikdy se nevzdávej! Ani na chvíli nás
nenapadlo, že bychom v  jeho práci nepokra-
čovali.

Příjemných překvapení bylo více a to zejmé-
na, že se vždycky, když nám „teklo do bot“ ob-
jevil někdo, kdo nám pomohl. Nesmírně si vá-
žíme všech lidí, fi rem a institucí, které nám po-
máhají nadaci udržet. Mezi ně patří i  rodina
pana Pivečky, zejména jeho dcera Petra Blu-
menberg. Také si nedovedeme představit naše
větší akce bez spolupráce s městským info-
centrem a knihovnou. Velice nás potěšilo, když
studenti místního gymnázia iniciovali přejme-
nování své školy na Gymnázium Jana Pivečky.
Jsme hrdí na to, že kromě nadace tady působí 
i další instituce, která nese jméno našeho za-
kladatele.

Reagovala nadace na změny ve společnos-
ti a přizpůsobovala jim svou činnost?

Ano, vývoj nadace do  jisté míry vždycky re-
agoval na potřeby, které jsme v  regionu
viděli. Když jsme v roce 2005 vybudovali
první multifunkční učebnu, která měla pri-
márně sloužit mládeži a sociálně a zdra-
votně handicapovaným, vnímali jsme ča-
sem potřebu rozšířit činnost do sociální 
oblasti. Nadace z  různých a zejména le-
gislativních důvodů tyto aktivity realizo-
vat nemohla. Proto v  roce 2007 vznikla 
vedle nadace obecně prospěšná společ-
nost Vzdělávací, sociální a  kulturní stře-

disko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., která se
zaměřuje na vzdělávací a sociální služby.

Jakých oblastí se aktivity nadace týkají 
v současné době?

Tady aktivity musíme rozdělit na aktivity na-
dace a aktivity obecně prospěšné společnosti.
Nadace pokračuje zejména v realizaci projektů,
z nichž některé jsou staré stejně jako ona, ně-
které jen o něco málo mladší a máme samo-
zřejmě i nové projekty.

Kromě investičních projektů to jsou napří-
klad Literární soutěž středních škol Zlínského
a Trenčianského kraje, Cena Nadace Jana Pi-
večky pro mladé designéry obuvi do 30 let, Hel-
fíkův kotár, Diskusní fórum mládeže, Chceme 
pomáhat a další. Výčet projektů za 25 let by byl
dlouhý, tak uvedu jen jejich souhrnnou hodno-
tu, která činí cca 60 mil. Kč. Kromě toho jsme 
fi nančně podpořili 355 projektů jiných nezis-
kových organizací, škol a jednotlivců v celkové
hodnotě 3,5 mil. Kč.

Rozhovor o Nadaci Jana Pivečky, která slaví výročí 25 let

„Pro naši nadaci je důležité, zda se nám podaří uskutečnit, co 
jsme si předsevzali. Nehledáme projekty, kam investovat, ný-
brž máme mnoho akcí v procesu realizace a hledáme jen spo-
lupracovníky, které naše aktivity osloví a kteří nám pomohou 
tyto akce dělat o něco lépe, než nám to naše prostředky dovo-
luji. Otec mne vychoval, že nesmím nikdy pracovat jen pro pe-
níze. Práce musí bavit, mít cíl a musí sloužit druhým a přinášet 
uspokojení. V tomto duchu jsem žil svůj život a v tomto duchu 
jsem založil Nadaci Jana Pivečky.“  (Jan Pivečka)
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Obecně prospěšná společnost při Nadaci 
Jana Pivečky provozuje dvě registrované so-
ciální služby. Od roku 2009 je to Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež KamPak?, které má 
pracoviště ve Slavičíně, ve Valašských Klobou-
kách a v Brumově a slouží jako zařízení soci-
ální prevence pro děti, mládež a mladé dospě-
lé od 11 do 26 let. Od  ledna 2019 provozuje-
me také odbornou sociální poradnu Zebra, kte-
rá ve Slavičíně a ve Valašských Kloboukách po-
skytuje zdarma rodinné, psychologické, terape-
utické a  občanské poradenství, jeho součástí 
je i dluhové poradenství včetně přípravy návr-
hů na insolvenci a pomoc při komunikaci s in-
stitucemi.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-
mocí různých kreativních technik. Bližší in-
formace Vám poskytne lektorka Eva Barto-
šová na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16:00 hodin v HORÁKOVĚ 
VILE – první podlaží.
Plán aktivit na prosinec: Výroba vánočních
ozdob z bavlnek

Kromě toho o.p.s. realizovala několik pro-
jektů zaměřených na  vytváření pracovních
míst pro cílové skupiny osob znevýhodněných
na trhu práce. 

Jaké jsou plány do blízké i vzdálenější bu-
doucnosti?

Chtěli bychom dál naplňovat vize, které vtis-
kl nadaci Jan Pivečka, ruku v  ruce s  novými,
které v  průběhu času přijdou. Cílem je zdra-
vá občanská společnost, podpora žáků a stu-
dentů a  zkvalitnění života lidí v  našem regio-
nu. To se v celé historii nadace nemění a věří-
me, že se nám bude dál dařit motivovat co nej-
více mladých lidí, aby tu štafetu měl kdo převzít
i po nás… (jip)

Už se opět blížíme k období, kdy čas vymění 
na konci letopočtu starou číslici za novou. Je to
období rekapitulací, tajných očekávání dětí, jak 
že to dopadne na Mikuláše – a hlavně nedočka-
vé vyhlížení Ježíška.

Za  námi v  DDM jsou podzimní měsíce, 
v nichž jsme nabídli našim klientům opět ně-
kolik akcí.
Máme pro vás malou rekapitulaci:
 15., 18., 19., 20., 22. 10. 2021 probíhaly 
v  DDM dopolední keramické dílničky pro MŠ 
Slavičína, v rámci výukových programů.
 22. 10. 2021 se uskutečnila akce pro rodiče 
a děti „Dýňohraní“, máme velkou radost, že se 
tato akce letos mohla uskutečnit. Bylo oprav-
du zábavné sledovat práci rodičů a dětí, jejich 

Zprávičky z Domečku pro děti

nápady byly neskutečné. A tak schody k DDM
zdobily opravdu netradiční dýně.
Akce byla fi nančně podpořena městem Slavi-
čín.
27. 10. 2021 – první den podzimních prázd-
nin byl ve sportovním duchu, v centru Vertikon
Zlín si děti opravdu mákly.
29. 10. 2021 – druhý prázdninový den byl kul-
turního rázu, zajeli jsme si na pohádkový příběh
Dračí země do kina Svět ve Valašských Klobou-
kách. 
1., 3., 8., 9., 11., 15.,18.,23. 11. 2021 pro-
bíhaly v DDM dopolední keramické dílničky pro
MŠ Slavičína, v rámci výukových programů.
12., 25. 11. 2021 – keramické dílničky pro
maminky, přímo miminkovské tvoření, kde

si maminky vyrobily krásné dárečky s  otisky
svých miminek
 26. 11. 2021 pro cílovou skupinu „rodiče
a děti“ se uskutečnila již tradiční akce „Advent-
ní tvoření“. Letos mohla veřejnost přicházet
do dílniček již od rána, aby se zabránilo ve vnitř-
ních prostorách velkému shromažďování. Děti
si tak opět vyrobily spoustu krásných přáníček,
dekorací a dárečků.
A o čem že bude u nás prosinec?

9., 10. 12. 2021 – Pečení perníčků s dětmi
ZŠ Vlára

Na závěr dovolte, abychom vám popřáli co
nejpříjemnější prožití letošních vánočních sv át-
ků. Vždyť život je jako jízda vlakem, se všemi
zastávkami, a proto vám přejeme, aby vaše jíz-
da novým rokem 2022 byla každým dnem hez-
čí a  v  zavazadle jste vždy měli lásku, zdraví 
a pochopení.

A do volnočasového školního roku hodně sil
a dobrých nápadů všem kolegům!

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Dne 4. listopadu byla v  městském muzeu 
slavnostně zahájena unikátní výstava o dolo-
vání železa na Slavičínsku. Stopy využití zdej-
ších železných rud (vyskytuje se zde limonit
a pelosiderit) sahají už do 9. století.

Tehdy v souvislosti s posvátným charakte-
rem hory Klášťov tehdejší lidé přinášeli železné 
předměty na vrchol této hory, a to v počtech ti-
síců kusů. Mnoho z nich bylo vyrobeno zřejmě 
z místních rud.

Na  Slavičínsku se rudy dolovaly například 
ve Slavičíně v Lochovci nebo nad ulicí U Mlý-
na, a to jak povrchově, tak i v 19. století hlubin-
nou těžbou. Podzemní šachta je doložena také 

v  nedalekém Rudimově. A kde se ruda dále
zpracovávala? Slované raného středověku ji ta-
vili zřejmě přímo v blízkém okolí Slavičína.

V  19. století pak rudu odváželi do  nedale-
kých Bojkovic, kde hrabě Larisch - Mönich zří-
dil tzv. Jindřiščinu huť. Ta tavila a zpracováva-
la železo až do 60. let 19. století.

Po mnoha desítkách let slavičínské muze-
um vystavilo unikátní litinová kamna z  míst-
ní bojkovické litiny,  která byla opět sestavena
u příležitosti této výstavy.

Na  výstavě také naleznete například
meteoritické železo, originály nálezů z  Kláš-
ťova a  mnohé jiné. K  výstavě jsou připrave-

ny i pracovní listy pro školy. Exponáty z větší 
části pochází Muzea jihovýchodní Mora-
vy ve  Zlíně, které výstavu připravilo. Část
předmětů zapůjčilo i  muzeum v  Bojkovicích.
Jedná se o „výstavu roku“, unikátní počin, kte-
rý muzeum zatraktivňuje v době, kdy je většina
ostatních památkových a muzejních cílů uza-
vřena.

Muzeum je otevřeno v  každou středu
od 13 do 16 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin
a  je přístupné v souladu s protiepidemickými
opatřeními. Jste srdečně zváni! 

Tomáš Chmela, 
starosta města a spoluautor výstavy

Muzeum ukáže, jak se dolovalo železo na Slavičínsku
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Vzpomínáme

Dne 13. prosince 2021 
by se dožil 95 let pan 

Karel STUDENÍK
y

 ze Slavičína.K
Dne 17. dubna 2021 uplynulo 15 let

od jeho úmrtí. S láskou a úctou
vzpomínají dcery Marie a Eliška 

s rodinami.

Dne 13. prosince 2021 
uplyne 5 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil pan
Alois PINĎÁK

y
. S láskou a úctou

vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 17. prosince 2021 
si připomeneme 100. výročí 

narozeni naší maminky, babičky
a prababičky, paní Anny POLÁŠKOVÉ

y y
. 

Dne 19. července 2021 
by se dožil 102 let také tatínek, 

dědeček a pradědeček,
pan Vincenc POLÁŠEK

p
. 

Dne 7. prosince 2021 
uplyne 15 let od chvíle,

kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka, sestra, babička a teta, 

paní Emilie MALÍKOVÁ
a dne 9. prosince 2021 

to bude také 10 let od úmrtí 
naší milované sestry a tety, 

paní Jany POLÁŠKOVÉ
yy

. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel a žije 

v našich srdcích dál.
Dne 1. prosince 2021 

vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
pana Rostislava OCELÍKA

ý

a dne 4. prosince 2021 tomu bude 16 let,
co nás opustila paní 

Jiřina OCELÍKOVÁ
pp

. S úctou vzpomíná
dcera Zdenka s rodinou.

Dne 6. prosince 2021 uplyne 20 let 
od úmrtí pana Josefa KAPUSTY

z Hrádku. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 8. prosince 2021 uplyne 20 let 
od úmrtí pana Jaroslava HRBÁČKA

p y

z Nevšové. S láskou a úctou vzpomínají 
sourozenci s rodinami.

Dne 17. prosince 2021 si 
připomeneme 1. výročí úmrtí paní 
Františky STUDÉNKOVÉ
p p ýý

. S láskou 
a úctou vzpomínají synové Milan a Karel

s rodinami.

Dne 26. prosince 2021
si připomeneme nedožitých 70 let paní 
Jiřiny MĚHÝŽOVÉ

p p
ze Slavičína a dne 

1. prosince uplynou 3 roky od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

dcery s rodinami, vnoučata i pravnoučata.

Dne 3. prosince 2021 uplyne 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek a dědeček, pan

Zdenek MAJZLÍK.
ý

 S láskou vzpomínají 
dcera Martina a syn Zdeněk s rodinami.

Dne 4. prosince 2021
uplyne smutných 

10 let od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Anna FROLOVÁ

y
. S láskou 

a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 21. prosince 2021 
uplyne rok plný bolesti od chvíle, 

kdy nás náhle opustil milovaný syn,
pan Mgr. Petr KŘEMENSKÝ

p ýý
. 

S láskou vzpomínají nejbližší.

Dne 25. prosince 2021 
uplyne 10 let od chvíle,

kdy nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček, pan Alois RYZA.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Zůstáváš stále v našich srdcích.

Dcery a syn s rodinami

Dne 22. prosince 2021 by se dožil 50 let
pan Martin POPELÁK

p y
 ze Slavičína.K

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají maminka, sestra 

Veronika s manželem a neteře.

NAROZENÍ – ŘÍJEN
Jiří Kotraba a Hana Tokarčíková – 
dcera Dorota
Petr a Barbora Schrammovi –
dcera Lilien
Tomáš a Martina Münsterovi –
syn Samuel
Lubomír a Eva Florešovi – dcera Viktorie

SŇATEK – ŘÍJEN
Adam Saňák a Pavla Hudečková
Jakub Diatel a Miroslava Kandráčová

ÚMRTÍ
 11. 10. 2021 Eliška Procházková, 
  84 let, Slavičín

Společenská kronika  12. 10. 2021 Blažena Haspalová,
  85 let, Slavičín
 16. 10. 2021  Jaroslava Surá,
  90 let, Slavičín
 17. 10. 2021  Rudolf Kotrba,
  77 let, Dolný Lopašov
17. 10. 2021  Bedřiška Hofmanová, 
  94 let, Slavičín
 23. 10. 2021 Jindřiška Šmotková,
  59 let, Nevšová
 25. 10. 2021  Marie Peléšková,
  80 let, Rokytnice
 28. 10. 2021  Anna Smolková,
  85 let, Otrokovice
 31. 10. 2021  Marie Svobodová,
  84 let, Slavičín
 31. 10. 2021  Erika Bačová,
  82 let, Petrůvka

Blahopřání

Dne 18. prosince 2021 oslaví paní 
Bohumila SLÁMOVÁ

p
 80 let. Do dalších

let jí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí manžel, dcera a syn s rodinami.



11



12

Slavičínská sportovní hala: propadlý strop i lékařské ordinace
Husákovy děti plní třídy jeslí, mateřských

a základních škol, Tělovýchovná jednota Vlár-
ské strojírny má přes tisícovku členů a rozvoji
sportu ve Slavičíně nic nebrání – jen chybí velká 
tělocvična pro důstojné sportovní utkání se so-
ciálním zázemím a prostorem pro diváky, kte-
rá by umožnila i konání mezinárodních zápasů
např. ve volejbale či stolním tenise. Zhruba tak-
to nějak si můžeme představit situaci koncem 
70. let ve městě, když se na ONV v Gottwaldo-
vě (Okresním národním výboru, pozn. red.) roz-
hoduje o výstavbě velké sportovní haly ve Slavi-
číně, která má být určena jak pro sportovní ve-
řejnost, tak i pro nedalekou základní školu. Pro-
to se o stavbě v dostupných pramenech mluví 
jako o „tělocvičně ZDŠ“.

Tak se začíná psát historie slavičínské spor-
tovní haly. V  roce 1978 se započalo stavět 
hned vedle fotbalového hřiště na místě napro-
ti nově vznikající radnice. Byla však zvažová-
na možnost výstavby sportovní haly i u fotba-
lového hřiště v Hrádku, kde by byly také dosta-
tečné prostory. Ovšem blízkost školy a poloha 
ve  středu města nakonec rozhodla a  hala se
začala stavět v centru Slavičína. 

Přestože měla být nová hala k dispozici již 
počátkem 80. let, práci na  stavbě prováze-
lo množství potíží. „Práce postupuje jen velmi 
pomalu, harmonogram prací není vůbec dodr-
žován. Kromě dobrovolných brigádníků posíla-
jí na stavbu i závody (hlavně Vlárské strojírny)
své zaměstnance, kteří však pracují za mzdu, 
jako by byli v závodě a  jejich pracovní morál-
ka je nevalná. Tím se stavba jenom prodražu-
je. Dále stavba trpí chronickým nedostatkem 
odborníků – mnohé práce se zdržují, protože 
mezi brigádníky chybí zedníci, elektrikáři, tope-
náři apod,“ popisuje kronika města stav v roce “
1981.

K  dovršení všech potíží přichází katastrofa 
– na nedokončené stavbě se propadá o Váno-
cích roku 1981 strop. Dle ofi ciálních zdrojů se
(naštěstí) nikomu nic nestalo.

Strop i střechu stavěla pražská fi rma Arma-
beton dodavatelským způsobem z dřevěných 
trámů. Když pak napadlo větší množství sněhu, 
asi 40 centimetrů, několik nosníků této dřevěné
konstrukce prasklo, takže musely být okamži-
tě podepřeny vysokými podpěrami a  střecha

byla na několika místech provrtána. Tající sníh
tehdy stékal do hlavní části haly. Strop byl ještě
v záruční lhůtě, takže všichni doufali, že jej zmí-
něná fi rma udělá nový. Tak jednoduché to však
nebylo. Armabeton se k  tomu neměl a místo
opravy zlomené a podepřené stropní konstruk-
ce se vedla jen dlouhá jednání o příčinách ha-
várie a samozřejmě také o tom, kdo bude ško-
du platit.

Ofi ciální příčina havárie z  městské kroniky
zní vágně: „Havárii způsobilo nahromadění ně-
kolika objektivních příčin, viníka nebylo možno
přímo označit.“

Do  jaké míry za  tím stála nekvalitní práce
brigádníků v akci Z, se můžeme jen domnívat
(na  její stavbě se podíleli občané odpracová-
ním 38 541 brigádnických neplacených hodin
a 24 000 částečně placených). Roli mohlo hrát
i to, že plány na stavbu budovy pocházely z Bul-
harska, kde se nepočítalo se sněhem, nebo to,
že se pozdě předávala projektová dokumenta-
ce k dodatečnému prodloužení haly o 12 me-
trů.

Likvidace škody se tedy ujala Česká státní 
pojišťovna a na další mimořádné náklady byly
uvolněny dotace z Okresního národního výbo-
ru Gottwaldov. Poškozená střecha a strop byly
zanechány svému osudu až do podzimu roku
1982. Stále se debatovalo, co bude dál. Dokon-
ce se musela měnit stavební dokumentace,
a nakonec bylo rozhodnuto, že na hale z bez-
pečnostních důvodů nebude rovná střecha, ale
lomená. Až na podzim 1982 montéři z Armabe-
tonu Praha začali odstraňovat závady. Vnitřní 
práce mezitím pokračovaly jen pozvolna, ved-
le tělocvičny se stavěla ještě plynofi kovaná ko-
telna.

V  ní se začalo topit v  říjnu 1982 a  22. 12.
1982 bylo provedeno slavnostní otevření nové
tělocvičny za účasti zástupců ONV, dalších or-
gánů a představitelů města.

Provoz byl zahájen ukázkovou hodinou tě-
locviku žáků 8. třídy zdejší školy. Vzhledem
k  předchozím problémům zní tedy velmi
úsměvně formulace z Naší pravdy, kde se ob-
jevil článek o  nové sportovní hale ve  Slavičí-
ně. Doslova tam stojí: „Tradičně dobrá organi-
zátorská práce (…) se i v tomto případě osvěd-
čila jako spolehlivý předpoklad úspěchu bu-
dování tohoto pro Slavičín velmi potřebného
zařízení.“

Tělocvična, jejíž stavba začala v roce 1978, je
jednou z největších podobných zařízení v širo-
kém okolí: plocha sportovní haly je 24 x 42 me-
trů při výšce 10 metrů, má samostatnou kotel-
nu, velmi rozsáhlé sociální zařízení (řada šaten 
s vlastními sprchami a záchody) a balkonový
ochoz, kde mohou stát tři řady diváků. 

Celková herní plocha je 840 metrů čtvereč-
ních. Stavba si vyžádala fi nance ve výši téměř 
5 milionů Kčs. Málo se však ví, že hala nebyla
využívána pouze na sportování. 

V  době rekonstrukce slavičínské polikliniky
koncem 80.  let byly do zázemí haly přemístě-
ny ordinace lékařů, kteří téměř celý rok ordino-
vali právě tam. A to za běžného tělovýchovné-
ho provozu. Nepředstavitelné, že? Halu také vy-
užívali přespolní turisté mířící na srpnovou Sla-
vičínskou šedesátku, kteří tam přespávali. 

V  novém tisíciletí postupně vyvstala potře-
ba rekonstrukce zastaralých sociálních zaří-
zení a  šaten. Majitel stavby, Sportovní kluby
Slavičín, získal dotaci ve výši 5 milionů korun
od MŠMT. Za to se v roce 2007 provedla rekon-
strukce šaten a střechy, přibyl bufet a kancelář
pro správce.

Další rekonstrukce byla provedena v  roce 
2013, kdy hala dostala nové radiátory a okna.
Zatím poslední úpravou prostor je rekonstruk-
ce osvětlení z roku 2016.  Iva Šimoníková

Děkuji za pomoc s článkem p. Kučerovi
a p. Končickému.
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V Nevšové vznikla přípravka pro malé fotbalisty a fotbalistky
kým ohlasem a uskutečnila se za vydatné po-
moci rodičů, kterým patří poděkování. Také
bylo družstvo na náklady oddílu vybaveno no-
vými pomůckami a bude pokračovat v přípra-
vě i v zimní části v hale v Dolní Lhotě a účastí 
v halových turnajích. Díky patří i sponzoru DFH,
s.r.o., který přispěl oddílu na sportovní soupra-
vy pro děti a trenéry. 

V  létě klub uspořádal pro děti i mini kemp
s noclehem dětí na hřišti, kde nechyběla tom-
bola, utkání rodičů s  dětmi, noční střelba 
na bránu a opékání špekáčků. Výbor TJ Sokol
Nevšová by chtěl tímto poděkovat trenérům,
kteří se snaží trpělivě děti vést k lásce ke spor-
tu, ale i  zodpovědnosti. Spokojené tváře dětí 
jsou toho důkazem. 

Ivana Urbanová,
předsedkyně TJ Sokol Nevšová

Jednou z tradičních podzimních akcí je Praž-
ský pohár dětí a mládeže v Kyokushin karate.

Po  roční pauze, kdy díky hygienickým opat-
řením probíhal pouze ,,on line“ turnaj v kata, se 
mohli zase proti sobě postavit závodníci na ta-
tami a poměřit svoje síly a dovednosti. Letoš-
ního turnaje se zúčastnilo téměř 80 závodníků 
z celé České republiky a Polska.

Výběr a příprava reprezentace probíhala už 
od září. Za War Sports Team Slavičín startovali 
tři závodníci, Radek Slováček a David a Michal 
Janštovi.

Už po  úvodním turnaji v  kata bylo jasné,
že domů nepojedeme s  prázdnou. Ve  svých 
kategoriích se všichni naši borci posta-
vili na  bednu. Radek Slováček na  místo 
nejvyšší. V  bratrském duelu o  druhé a  třetí 
místo se rozhodčím více líbila kata v  podání 

Kyokushin karate – Pražský pohár dětí a mládeže
Davida Janšty, který si z  turnaje odvezl stříbr-
nou medaili, Michal získal bronz.

Po  zápasech - kumite se radost našich 
závodníků zdvojnásobila. Michal Janšta 
vybojoval druhé místo a bratr David s Radkem 
Slováčkem obsadili ve  svých kategoriích tře-
tí místa. I  přes slušné umístnění se ukázalo, 
na čem je třeba v přípravě na příští závody, kte-
ré nás čekají v únoru, zapracovat, aby to bylo 
ještě lepší.

Popřejme závodníkům brzké uzdravení ze 
zranění a poděkujme za vzornou reprezentaci 
WST a města Slavičín.

Start našich závodníků a  celoroční činnost 
War Sports Team Slavičín z.s. byla umožněna 
za fi nanční podpory města Slavičín. OSU!

Jaroslav Malík

Florbal Snipers Slavičín, z.s., přeje klidné vá-
noční svátky a  vše dobré v  roce 2022 a  dě-
kuje každému, kdo se podílí na  chodu spol-
ku. Za projevenou přízeň spolek děkuje tradič-
ním sponzorům – městu Slavičín a společnos-
tem AISE, s.r.o., PIVOVAR HRÁDEK, s.r.o., NTS 
Prometal Machining, s.r.o., TVD – Technická
výroba, a.s., SPS-střechy, s.r.o., a v neposlední 
řadě společnosti HOPA CZ, s.r.o.

Florbal Snipers Slavičín

Motokrosař Radek Machač z  Nevšové má 
za  sebou úspěšnou sezónu. Na  své konto si 
připsal hned tři mistrovské tituly, a  to mistr 
České republiky ve třídě SuperEVO, mistr Čes-
ké republiky ve třídě Twinshock a mistr Mora-
vy a Slezska ve třídě MX2. „Letošní sezónu nám 

Nevšová má trojnásobného mistra v motokrosu

štěstí přálo a  jsem za  ni vděčný. Odjel jsem 
spoustu závodů, měl jsem konstantní výsledky, 
ale i životní úspěchy, a hlavně se vše podařilo 
bez vážného zranění. Velký podíl na tom všem 
má moje rodina, za což moc děkuji,“ zhodnotil 
uplynulé měsíce závodník. (jip)

TJ Sokol Nevšová založila a přihlásila v letoš-
ním ročníku družstvo mladší přípravky. Na tré-
ninku se schází cca 20 dětí různého věku, nejví-
ce však v rozmezí od 5-8 let. Raritou je vysoká 
účast a zájem děvčat, která tvoří téměř polovi-
nu družstva. Na tréninku tak můžeme sledovat 

výborná klání „holky vs. kluci“.
Zapojují se ale i starší děti, které trénují od-

děleně. Družstva vedou trenéři Václav Tomšů, 
Jaroslav Boráň a v neposlední řadě vypomáhá 
i dorostenka FC Slovácko Sára Korvasová.

Utkání, která děti sehrály, se setkala s  vel-

Prosincový rozvrh 
v Yoga studiu ZEN

Pondělí: Jóga-matky cvičí s Klárou Valčí-
kovou (9:30-10:30), Terapeutická jóga pro 
záda s Katkou Valtovou (18:30-19:45)

Úterý (pouze 7. 12. a 21. 12.): Jemná jóga
s Klárou Valčíkovou (18:30-19:30)

Středa:  Ranní Pozdrav slunci s  Nikou 
Vojkůvkou (06:45-07:45), Dynamická jóga 
s  Klárou Valčíkovou (17:00-18:00), Hatha 
jóga s Klárou Valčíkovou (18:30-19:30)

Čtvrtek: Gravid jóga s  Nikou Vojkůvkou 
(18:30-19:30)

Více informací na www.yogastudiozen.cz
Poslední lekce proběhne ve středu 22. 12. 

Opět se na vás budeme těšit od 10. 1. 2022!
Krásné svátky za Yoga studio ZEN přejí 

Nika, Klárka, Katka a Ivana
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Téměř dva a půl roku čekali světoví reprezen-
tanti na nejvýznamnější událost kuželkářského
sportu. Od 23. října do 30. října 2021 se otevřely
brány polského města Tarnowo Podgórne, leží-
cího nedaleko města Poznaň, kde se konalo Mi-
strovství světa družstev. Ve výběru české repre-
zentace byl i slavičínský odchovanec Rostislav
Gorecký, který v současné době hájí barvy Va-
lašského Meziříčí.

Mistrovství se účastnilo 14 mužských
a 13 ženských družstev. Česká mužská repre-
zentace byla ve  čtyřčlenné skupině společ-
ně s Francií, Rumunskem a Chorvatskem. Své
„vystoupení“ zahájili čeští borci proti outside-
rovi skupiny – Francii. I přes jednoznačný vý-
sledek 8:0 (3822:3546 poražených kuželek) to
pro Česko nebyl jednoduchý zápas. Rosťa na-
stupoval v prostřední dvojici a nad svým sou-
peřem zvítězil 4:0 na dráhy, s výkonem 630 po-
ražených kuželek.

Ve  druhém zápase čekal český výběr pod-
statně těžší soupeř – Rumunsko. Češi ale Ru-
muny jednoznačně přehráli. Díky výborným vý-
sledkům se jim dokonce podařil udělat nový
český rekord družstev – 3953 shozených ku-
želek.

Slavičínský kuželkář Rostislav 
Gorecký se dostal do reprezentace

Výhrou nad Rumunskem si český tým zajistil
postup do čtvrtfi nále. V cestě pro postup z prv-
ního místa ve skupině jim ale stál velmi obtížný 
protivník – Chorvatsko. Bohužel už od začátku
zápasu tahali čeští hráči za kratší konec. I když
se Rosťovi v tomto zápase podařil nejvyšší ná-
hoz z českého týmu (661 poražených kuželek),
na Chorvaty to nestačilo. Vytvořili si již v úvod-
ní části dost vysoký náskok, který později ješ-
tě navýšili.

Do vyřazovacího boje šli tedy Češi z druhé-
ho místa ve  skupině, kde narazili na  jednoho
z nejtěžších soupeřů z kategorie – úřadující mi-
stry světa ze Srbska. Již po první dvojici bylo
v podstatě rozhodnuto, protože Česko na Srb-
sko ztrácelo 131 kuželek. České hráče čekala
hořká prohra. Zápas skončil výsledkem 6:2 pro 
Srbsko a Češi vypadli ve čtvrtfi nále.

Historický úspěch však zaznamenalo české
družstvo žen, které skončilo na druhém místě
a vybojovalo stříbrné medaile. Ve své skupině
porazily Bosnu a Rakousko. Ve čtvrtfi nále vyřa-
dily Rumunky a v semifi nále zvítězily nad Srb-
kami. Bohužel na fi nálové soupeřky z Německa 
české ženy nestačily.

Pro Českou republiku to bylo rozhodně vyda-
řené mistrovství, nejen díky stříbrným medai-
lím žen, ale také díky novému českému rekor-
du, který vytvořili muži. 

Rosťa Gorecký potvrdil svoji formu z  úvo-
du sezóny a patřil k nejlepším reprezentantům
českého výběru. Předvedl kvalitní hru s vyrov-
nanými výkony a výborně reprezentoval nejen 
Českou republiku, ale také náš region. Pokud
se mu výkonnost podaří udržet, je velká šance,
že bude mít možnost zahrát si na Mistrovství 
světa jednotlivců, které se bude konat v květnu
2022, v estonském Tartu. Proto nezbývá nic ji-
ného než mu popřát hodně štěstí do dalších zá-
pasů! Kuželkářský klub

Letošní ročník 2021/2022 kuželkářských 
soutěží byl zahájen v  polovině září a  věříme, 
že tento ročník konečně dohrajeme celý až 
do  jeho ukončení na  jaře 2022. Předchozí dva 
ročníky našich soutěží nebyly dohrány, byly pře-
rušeny z důvodu pandemie COVID.
Krajský přebor

Obě naše družstva KK CAMO Slavičín A a KK 
CAMO Slavičín B reprezentují náš klub a měs-
to Slavičín v Krajském přeboru Zlínského kra-
je a  po  odehraném 8. kole zaujímají místa 
ve středu tabulky.

V sobotu 4. prosince odehrajeme vzájemné 
derby od 15 hodin na naší kuželně a bude to 
zároveň poslední 11. kolo podzimní části toho-
to ročníku. V novém roce se jarní část soutěže, 
doufáme, rozjede od 14. ledna 2022.
Amatérská CAMOLIGA

Do  letošního ročníku se přihlásilo 15 druž-
stev a po odehraných šesti kolech se daří nejlé-
pe družstvům Šéfíci, TVD A a Kulepa. Podzim-
ní část amatérské soutěže končí osmým kolem 
1. prosince 2021.

Jarní část soutěže bude zahájena 17. ledna 
2022.

Velmi si vážíme účasti 15 družstev amatér-
ské soutěže, což znamená, že na kuželnu chodí 
každý měsíc pravidelně cca 80 sportovců!
Kroužek mladých kuželkářů

Ve  spolupráci s  Domem dětí a  mládeže 
ve  Slavičíně zajišťujeme činnost kuželkářské-
ho kroužku pro děti. Kuželnu dáváme k dispozi-
ci každý čtvrtek odpoledne dětem zdarma včet-
ně zajištění osoby technického správce kužel-
ny. Vedení kroužku mladých kuželkářů si vzala 
na starost Mgr. Bronislava Králíková.
Poděkování:

Kuželkářský klub Slavičín provozuje svoji čin-
nost, mimo jiné, i díky fi nanční podpoře formou 
dotačního programu města Slavičín „Podpora 
sportovní a tělovýchovné činnosti“. 

Velmi si vážíme této podpory kuželkářského 
sportu ve Slavičíně a touto cestou městu Slavi-
čín děkujeme.
Domácí zápasy v prosinci 2021:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – KK CAMO Slavičín A, 
sobota 4. 12. 2021, od 15:00 hod.

www.kkslavicin.cz

Kuželkářský klub

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vá-
nočních, v  novém roce především pevné 
zdraví a  hodně úspě-
chů jak v  pracovním, 
tak v  osobním živo-
tě. Děkujeme všem
institucím, fi rmám
i  jednotlivcům, kte-
ří podporují činnost
Kuželkářského klu-
bu Slavičín a  těšíme
se na  další spoluprá-
ci s Vámi v roce 2022.

 Nabídka pracovního místa. Volná pracov-
ní pozice: manažerka prodeje na  HPP. Ná-
stup ihned. Koupelnové studio Slavičín, Adre-
sa: Hrádecká 251, 763 21 Slavičín, Tel.: +420 
605 081 811
 Prodej vánočních kaprů – 21. – 22. 2021 
od 6.00 do vyprodání zásob (bez objednání), 
ul. Osvobození Slavičín (u Sokolovny)
 REA obchod, Osvobození 51 (bývalý ho-
tel Slavičan) zve  občany, rodiče dětí a  žáků 
k nákupům nových i tradičních druhů vln a pří-
zí pro batolata i dospělé, velký výběr vzděláva-
cích a variabilních her, velký výběr hraček pro 
všechny věkové skupiny
 Kinezologie, Léčení blokací a stresových
situací. Kineziologie účinně odstraňuje škod-
livé mentální programy a  tím i  mnohé kom-
plikace v  životě, rodině, práci. Kineziologie je
metoda, která přes svalový test pracuje s  lid-
ským vědomím a podvědomím. Pomáhá člo-
věku odstranit chybné nastavení mysli, které 
mu brání svobodně žít a tvořit ve všech oblas-
tech, objednat se můžete na tel. 737 094 918.

Řádková inzerce
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577  341  481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín
Akce pro veřejnost:
 Pátek 3. 12. 2021 – 15. 1. 2022 
Toulky zimní krajinou Slavičínska

Výstava fotografi í Ing. Vojtěcha Malíka, za-
měřená na  slavičínskou přírodu a  její maleb-
ná zákoutí v zimním období. Je k vidění v ga-
lerii knihovny, v  její půjčovní době nebo po  te-
lef. domluvě.

 Úterý 14. 12. Hravý advent s knihovnou
V každoroční inspirativní dílně, určené dětem 

i rodičům, můžete načerpat náměty na tvorbu
drobných dárečků a ozdob.

Zároveň budou vystaveny knihy s  temati-
kou slavnostního stolování a výzdoby interiéru, 
a také kuchařky s recepty na vánoční lahůdky.

Návštěvníci akce mohou napsat do  připrave-
ných obálek svá knižní přání pod vánoční stro-
mek, případně si vybrat některou z aktuálních
novinek k zapůjčení.

Po  celý měsíc budou k  dispozici i  dárkové 
poukazy na  roční registraci do knihovny zdar-
ma.
13.00 – 17.00 hodin, dětské oddělení knihov-
ny.

Oznamujeme čtenářům a  návštěvníkům, 
že v době mezi svátky (od 27. do 31. prosin-
ce 2021) bude knihovna uzavřena.
Ať vánoční čas vnese pokoj 
a radost mezi vás! 
Vánoce plné pohody a šťastné vykročení 
do nového roku s knihou po boku 
vám přejí pracovnice městské knihovny.

Upozorňujeme přispěvatele a  inzeren-
ty Slavičínského zpravodaje, že uzávěrka 
lednového čísla 2022 bude už ve  čtvrtek 
9. prosince 2021. Po tomto datu už nebu-
de možné příspěvky do lednového čísla za-
řadit. Děkujeme za pochopení.

 Redakce SZ

Změna termínu 
uzávěrky zpravodaje


