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Vážení a milí spoluobčané,
je to k nevíře, ale vstupujeme do dalšího roku, 

tentokrát opatřeného třemi dvojkami. Jaký 
bude? To si netroufám odhadovat, neboť pře-
kotné časy, které prožíváme, lze označit za jízdu 
na horské dráze. I v těchto dnech však naštěstí 
běží to, co z nich dělá časy zdravě napínavé i ra-
dostné – tím míním výchovu a vzdělávání dětí 
školou povinných. Za ni děkuji jak našim učite-
lům, tak i rodičům. 

A přidávám také přání – uchovejme si i v ná-
sledujícím roce co nejvíce radosti z pokroků na-
šich dětí. Rodičům a prarodičům těch školáků,
kteří hledají svoji další cestu, chci předem po-
děkovat za  podporu při hledání jejich budou-
cí střední školy. Bohatství zdejších fi rem, a také 
rekordně nízká nezaměstnanost ve  Slavičíně 
(v současnosti prakticky nejnižší v ČR) ukazuje, 
že studovat střední školu právě u nás ve Slavičí-
ně je dobrá volba. Šikovní absolventi jsou v na-

šem městě velmi žádaní a  v  budoucnosti po-
ptávka po nich ještě stoupne. 

Závěrem mi, milí spoluobčané, dovolte jeden
citát: „Všechno co chceme unést, uneseme. To
je zákon duchovního života. Jediná překážka je
strach.“ Když se oprostíme od strachu, na chvil-
ku vypneme televizi a odhlásíme se ze sociál-
ních sítí, zjistíme, že svět je stále tak krásný, jako
vždy býval.  Krásný vstup do nového roku 2022
přeje Váš starosta Tomáš Chmela.

Trubači, kteří hráli na balkonu radnice lidem příchozím na bezkontaktní náhradu Rozsvicování vánočního stromu, symbolizují jak nutná covidová opatření, 
tak i naději do nového roku. Redakce Slavičínského zpravodaje Vám přeje co nejvíc naděje, zdraví a klidu. Foto: Jana Latináková.
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Na  prosincovém zasedání schválilo zastu-
pitelstvo rozpočet města Slavičín na rok 2022. 
Rozpočet počítá s příjmy ve výši 239,3 mil. Kč
a výdaji ve výši 297,4 mil. Kč s tím, že schodek
58,1 mil. Kč bude krytý přebytkem hospodaření 
z let minulých. Celkovou podobu rozpočtu udá-
vá zejména očekávané přijetí fi nančního pří-
spěvku z  rozpočtu Ministerstva fi nancí v sou-
ladu se Zákonem č. 324/2021 Sb., o jednorázo-
vém odškodnění subjektů dotčených mimořád-
nou událostí v areálu muničních skladů Vlacho-
vice – Vrbětice, ve výši 104,3 mil. Kč. 

Jednorázový příspěvek za odškodnění spo-
lu s předpokládanými daňovými příjmy ve výši 
93,5 mil. Kč, nedaňovými příjmy vyplývajícími 
z  vlastní činnosti města ve  výši 35,2 mil. Kč, 
příjmy z  přiznaných dotačních titulů ve  výši 
6,2 mil. Kč a  zapojení fi nančních prostředků 
z let minulých ve výši 58,9 mil. Kč umožnily za-
řadit do  rozpočtu investiční a další jmenovité
akce za  téměř 170 mil. Kč a současně vytvo-
řit rezervu ke krytí vlastního podílu na dofi nan-
cování aktuálně řešených dotačních projektů 
ve výši 25 mil. Kč a nových rozvojových projek-
tů ve výši 7 mil. Kč.

Mezi významné akce, jejichž realizace se 
plánuje na  rok 2022, patří zejména rekon-
strukce hotelu Slavičan a  jeho úprava (pře-
stavba) na polyfunkční dům včetně parkoviště 
a nové dopravní napojení na ulici Osvobození 
(55 mil. Kč), stavební úpravy obchodního domu 
(6 mil. Kč), dokončení úpravy okružní křižovat-
ky v  Hrádku a  pokračování v  úpravách kraj-
ské silnice II/495 směrem na Štítnou nad Vláří 
(15,3 mil. Kč). Výrazněji je navýšena také část-
ka určená v rozpočtu na rekonstrukce a opravy 
bytových a nebytových prostor v majetku měs-
ta – zateplení a výměny oken vybraných domů 
a  bytů, opravy balkonů, dodávka klimatizace
pro polikliniku, rekonstrukce kotelen (25 mil. 
Kč). V průběhu příštího roku by dále mělo dojít
k vybudování dětského hřiště v zámeckém par-
ku (2,5 mil. Kč), parkurového hřiště u Sokolovny 

Město bude hospodařit s rozpočtem téměř 300 milionů korun

(1 mil. Kč) a k  rekonstrukcím a opravám řady 
místních komunikací a chodníků (ul. Květná, ul. 
Mezi Šenky, chodník od nemocnice po ul. Ko-
menského, chodník na hřbitově, parkovací stá-
ní ul. Dlouhá, parkoviště ul. L. Výducha, parko-
viště ul. J. Šály atd. – 10,8 mil. Kč). Město nadá-
le intenzivně pracuje na vytvoření nových sta-
vebních parcel pro výstavbu rodinných novů 
v lokalitě Šabatec. V současné chvíli je dokon-
čena projektová dokumentace vodovodu a ka-
nalizace v  lokalitě a  dokončuje se projektová 
dokumentace na zbývající inženýrské sítě a do-
pravní infrastrukturu.

V rozpočtu jsou zahrnuty fi nanční prostřed-
ky určené na dofi nancování provozu škol, ško-
lek a městské nemocnice ve výši 10,7 mil. Kč 
a  na  fi nancování běžných provozních výdajů 
dle potřeb místních částí Hrádek, Divnice, Ne-
všová, v  celkové částce 4,9 mil. Kč. Nad rá-
mec provozních výdajů jsou do rozpočtu zařa-
zeny významné investiční akce v rámci území 
místních částí jako regenerace výletiště a opra-
va střechy obecního domu v Divnicích (4,5 mil. 
Kč), rekonstrukce chodníku a veřejné osvětle-

ní v rámci pokračování revitalizace středu obce
v Nevšové (1,8 mil. Kč), výměna vrat na hasič-
ské zbrojnici v Hrádku (0,5 mil. Kč) atd.

Formou poskytnutí individuálních a progra-
mových dotací jsou v rozpočtu vyčleněny pro-
středky na  podporu sportu a  kultury a  ostat-
ních oblastí společenského života v  částce
3 mil. Kč a na podporu sociálních služeb a zaří-
zení ve výši 1,5 mil. Kč. Nechybí také každoroč-
ní vyčlenění prostředků na fond rozvoje bydlení 
určený na podporu oprav a modernizaci vlast-
níků bytů, bytových domů a  rodinných domů
na území města Slavičín formou poskytnutí zá-
půjček v částce 2 mil. Kč a participativní fond
Zlepšujeme Slavičín, v  rámci kterého se mo-
hou občané spolupodílet na úpravách veřejné-
ho prostoru a zkvalitnění života ve městě for-
mou projektů, v částce 380 tis. Kč. 

V  roce 2022 město splatí poslední splátku
z přijatého investičního úvěru z roku 2012 a již
nebude mít žádné závazky vyplývající ze smluv
o úvěru či půjčce.

Ing. Petr Lysáček,
 vedoucí ekonomického odboru

Rok 2022 je z hlediska rozpočtu ten nejdů-
ležitější ve  čtyřletém funkčním období vedení 
města, rady i zastupitelstva. I proto jsme jeho 
přípravě věnovali mimořádnou pozornost, kte-
rá souvisela i s obstaráním dostatečných pro-
středků díky dojednanému odškodnění za  vý-
buch ve  Vrběticích. Tento mimořádný příjem 
do městského rozpočtu nám umožňuje překle-
nout období globální krize, kdy čelíme zvýšené
infl aci, růstu cen, zatímco příjmy daňové spíše 
stagnují.

Další posila rozpočtu spočívá v dotacích. Pro 
někoho sprosté slovo, nicméně vyjádřeno v čís-
lech, jen pro rok 2022 obdržíme realizací kon-
krétních dotačních projektů desítky milionů ko-
run. Kombinací těchto opatření a také díky še-
trnému hospodaření v  letech 2019 – 2021, se

nám podařilo připravit rozpočet, který na chod 
i  rozvoj města pamatuje s  historicky nejvyš-
ší sumou – téměř 300 milionů korun. Zároveň 
musím zdůraznit, že město je za uplynulá léta 
prakticky oddluženo – ze čtveřice úvěrů a půj-
ček, které město z dávnějších dob splácelo, je 
již většina uhrazena, a v roce 2022 bude dopla-
cena poslední. Nové úvěry nejsou v roce 2022 
plánovány a město tak míří do éry nebývalé fi -
nanční stability.

A  jaký je hlavní jmenovatel rozpočtu na  rok 
2022? Jednoznačně bydlení. Bez nových pro-
jektů v oblasti bydlení totiž Slavičín nemůže být 
atraktivní pro mladé lidi, či pro ty, kteří se sem 
chtějí za prací přistěhovat odjinud. 

Firmy Slavičínska totiž bojují s akutním ne-
dostatkem zaměstnanců a  ti nepřijdou, po-

kud nebudou mít kde bydlet. I proto do projek-
tů v oblasti bydlení zamíří příští rok minimálně 
80 milionů korun. Nové startovací byty v objek-
tu bývalého hotelu, i příprava lokality pro rodin-
né domy na Šabatci, mají vytvořit nové příleži-
tosti v oblasti bydlení. A investice poputují také
do bytových domů ve vlastnictví města na síd-
lišti Vlára, nebo do seniorského bydlení v Hrád-
ku. Uvedené shrnutí je opravdu velmi obecné. 
Rozpočet totiž počítá s realizací zhruba 80 sa-
mostatných akcí, oprav, nákupů i  výstavby. 
O nich budeme na stranách našeho zpravodaje
samozřejmě podrobně informovat. 

Děkuji tímto členům rady města i zastupitel-
stva za  součinnost při vyjednávání vrbětické-
ho odškodnění i za podporu při využívání stá-
le nových a nových dotačních příležitostí. Obo-
jí naše město v nadcházejícím roce výrazně po-
sune vpřed. Tomáš Chmela, starosta města

Nejdůležitější poselství rozpočtového roku 2022? Oddlužení města 
a masivní podpora bydlení pro obyvatele
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Ježíškova vnoučata ze slavičínské radnice se složila 
bývalému občanovi – vozíčkáři – na nový stůl

panu Bučkovi předá ředitel Naděje Petr Žů-
rek, jenž se zastavil na  neformálním přípitku
ke  konci roku na městském úřadě. „Jménem
Petra Bučka Vám všem děkuji za  laskavý dar,
který mu výrazně vylepší kvalitu života,“ poděko-“
val přítomným zaměstnancům.

Petr Buček se narodil ve Slavičíně a je odma-
lička upoután na  invalidní vozík. Nejbližší ro-
dinu má v Plzni, a proto od roku 1995 pobývá 
v nedašovské Naději. Zimní období pro něj zna-
mená pohyb prakticky jen po pokoji a jak sám
říká, z reality uniká pomocí počítače. „O zacho-
vání kognitivních schopností bojuji luštěním kří-
žovek a  čtením. S  fyzickou stránkou je to hor-
ší a horší, ale chtěl bych zachovat i to málo, co
svedu. K tomu, aby se mi to podařilo, potřebuji
stůl na míru,“ uvedl ve svém přání pro Ježíško-
va vnoučata.

Stávající stůl pana Bučka už dosloužil, při-
tom se u něj odehrává valná část jeho života.
„U něj se stravuji, mám na něm prostor pro prá-
ci na PC, luštím u něj křížovky a čtu. Ale také mi 
pomáhá, když potřebuji upravit polohu na vozí-
ku, protože na něm mám připevněné madlo, kde 
se mohu chytnout a trochu si pomoci, nebo se
zapřu o stůl a posunuji se,“ vysvětlil. (šim)

Hezké Vánoce bude mít díky zaměstnancům 
Městského úřadu Slavičín místní rodák Petr 
Buček, který je v péči nedašovského sociálního 
zařízení Naděje. Pracovníci radnice se mu totiž 
společně složili na stůl k počítači, který si přál 
v  rámci programu Ježíškova vnoučata. „Jeho 

přání našla jedna pracovnice úřadu, která potom 
obešla všechny své kolegy a  vysbírala důstoj-
nou částku, již jsem zarovnal na deset tisíc ko-
run. Kolegům děkuji za zapojení do sbírky,“ po-“
psal starosta města Tomáš Chmela.

Vybrané peníze i  s  přáním hezkých Vánoc 

Trvalý pobyt
Když je teď tak žhavé téma odškodnění, tak 

by mě zajímalo, jestli Vám to přijde fér vůči li-
dem, co tu nemají trvalý pobyt, ale v  té době 
tu bydleli v  podnájmu? (Nájemní smlouva by 
mohla sloužit jako potvrzení.) Pak je tu zase
skupinka občanů, co mají trvalý pobyt na úze-
mí například Slavičína, ale bydlí mimo obec.

Pravidla pro odškodnění jsou daná zákono-
dárci a já jsem velmi rád, že to dopadlo. Sehnat 
do města Slavičín téměř 200 milionů korun po-
važuji za obrovský úspěch. Na Váš dotaz odpo-
vím zcela prakticky, tak, jak to cítím. Město Sla-
vičín může existovat POUZE díky trvale přihlá-
šeným občanům. To jsou občané, kteří mají ad-
resu svého trvalého pobytu uvedenou ze zad-
ní strany občanského průkazu. Za  každého
z těchto občanů město Slavičín dostane ročně 
cca 14 000 korun – tak vzniká rozpočet měs-

Odškodnění: otázky a odpovědi z Ptají se lidé
ta. Z těchto peněz provádíme veškerou údržbu
(dnes například budeme v ulici, ve které bydlí-
te, odhrnovat sníh), mzdy zaměstnanců úřadu
a z velké části i investice (výstavba a větší opra-
vy). Ostatní občané, kteří tu například přebýva-
jí s nájemní smlouvou, tu žijí „načerno“ – pří-
jmy za ně nemáme, ale výdaje jsou pořád stej-
né. Pevně věřím, že patříte mezi ty občany, kte-
ří mají trvalé bydliště u nás ve městě. Jedná se 
o základní princip spojený s občanstvím v Čes-
ké republice.

Patříte-li mezi občany bez trvalého pobytu, 
musíte se se svým problémem obrátit na soud, 
který rozhodne o  oprávněnosti Vašeho podá-
ní. Věcně příslušným soudem je pro podání pří-
slušné správní žaloby Městský soud v Praze. 
Žalobu je nutné podat do 2 měsíců od oznáme-
ní rozhodnutí doručením písemného vyhotove-
ní o zamítnutí žádosti o odškodnění.

Formulář
Bude stačit ode-
slat vytištěný a vy-
plněný formulář 
z  městských strá-
nek, nebo musí být 
originál vyzvednu-
tý na úřadě? 

Ano, stačí stažený a  vytištěný formu-
lář, který je uveden na  webových stránkách. 
Formuláře budou k  dispozici i  na  měst-
ském infocentru. Doporučuji s odesláním po-
čkat až na období po 1. 1. 2022, kdy je záko-
nem 324/2021 Sb. stanoven počátek lhůty pro
podávání žádostí na  Ministerstvo vnitra ČR. 
Jen připomínám, že nárok má každý ob-
čan s  trvalým bydlištěm v  rozmezí konce
roku 2014 do roku 2020 (nebo část tohoto ob-
dobí). 

 Občanům odpovídal starosta města
 Tomáš Chmela.

Dřevěný betlém z dílny Martina Cigánka v prosinci 
opět zkrášlil prostor poblíž schodiště na  radnici. Pů-
vodní tři fi gurální postavy svaté rodiny doplnili tři králo-
vé a typické valašské zvíře – ovečka.

Veřejnosti byly nové postavy představeny v  pátek 
3.  prosince. Za  přítomnosti několika desítek diváků 
betlém požehnal pan farář Mons. Marian Dej. Advent-
ní atmosféru skvěle vytvořili pozvaní muzikanti tvoří-
cí kvinteto trubačů. Ti své vystoupení zahájili předne-
sem skladeb z balkonu radnice a poté zahráli i přímo 
u betléma.

Osvětlené obydlí postav tvoří krásné zákoutí s poza-
dím rozzářené radnice a vánočního stromu. Betlémská 
scenérie inspiruje mnohé kolemjdoucí k dobrému skut-
ku a kolem Ježíška se objevují mince různé hodnoty. 
Výtěžek této spontánní sbírky bude věnován na dobro-
činné účely, konkrétně ve prospěch Městské nemocni-
ce Slavičín. Jitka Pfeiferová

Do slavičínského betléma připutovali tři králové
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Úhrada místního poplatku 
ze psů na rok 2022

Upozorňujeme majitele psů, že podle 
obecně závazné vyhlášky města Slavičín č. 
1/2020, o místním poplatku ze psů, je tento 
poplatek splatný do 15. února 2022.

Vzhledem k přetrvávající pandemické si-
tuaci upřednostňujeme úhradu místní-
ho poplatku ze psů bezhotovostně pře-
vodem na účet města Slavičín. Při bezho-
tovostní platbě je nutno předem požádat 
o sdělení identifi kačních údajů pro konkrét-
ního poplatníka místního poplatku ze psa. 
Tyto údaje poskytne Marie Bothová, telefon: 
577 004 822, email: bothova@mesto-slavi-
cin.cz.

Držitelům psů, kteří držení psa dosud ne-
ohlásili, připomínáme zákonnou povinnost 
ohlášení držení psa do 15 dnů od  jeho po-
řízení. Taktéž osoby, které jsou od placení 
místního poplatku ze psů ze zákona osvo-
bozeny, mají povinnost držení psa ohlá-
sit a nárok na osvobození správci poplatku 
prokázat.

Bližší informace a  příslušné formulá-
ře jsou k dispozici na webových stránkách 
města Slavičín (Městský úřad Slavičín – Tis-
kopisy a  formuláře – Odbor ekonomický) 
nebo přímo na odboru ekonomickém MěÚ.

odbor ekonomický MěÚ Slavičín

Harmonogram svozu tříděného 
odpadu v 1. pololetí 2022
 plasty (žluté pytle) a  nápojové kartóny 
(oranž. pytle)  18. 1., 15. 2., 15. 3., 26. 4.,
24. 5., 21. 6.
 papír (modré pytle) 5. 1., 2. 2., 2. 3.,
12. 4., 11. 5., 8. 6.

Upozorňujeme, že splatnost poplatku 
za svoz odpadu je do 28. 2. 2022.



V  souladu s  novým zákonem o  odpadech
a v souladu se zákonem o místních poplatcích
má město Slavičín od 1. 1. 2022 nově stano-
vené ceny za svoz a likvidaci odpadů. Ceny se
odvíjí od výše maximální sazby poplatku, tj. 0,4
Kč/litr/rok a minimálního základu poplatku, tj.
60 litrů/měsíc/osobu. Samotný systém však
zůstává nezměněn, tzn. pořád bude poplatek
vybírán v závislosti na velikosti nádoby a frek-
venci svozu. Kvůli zavedení rovného postavení 
poplatníků se mění ale výše poplatku i v závis-
losti na počtu osob, které fakticky žijí v domác-
nosti. Stanovena je tak základní (minimální)
cena za svoz směsného odpadu v závislosti
na velikosti nádoby a  frekvenci svozu. Nově
ale je tato cena zároveň určena pro maximál-
ní počet osob, které v  domácnosti fakticky
žijí. Při překročení max. počtu se cena zvyšu-
je o 288 Kč za osobu za rok!

Jelikož nově bude poplatek za svoz odpadu
vybírán podle zákona o místních poplatcích, je
nutné se k  tomuto místnímu poplatku přihlá-
sit, a  to vyplněním jednoduchého formuláře.
Po jeho vyplnění zaplatíte poplatek tak, jak jste
zvyklí, a obdržíte známku na příslušnou nádo-
bu na rok 2022 (spolu s pytli na tříděný odpad).

S vyplněním formuláře Vám samozřejmě rádi
pomůžeme na odboru ŽPSM. Formulář může-
te také vyplnit elektronicky a zaslat jej na adre-
su sanakova@mesto-slavicin.cz. Správce po-
platku (MěÚ Slavičín) Vám pak obratem vyplní 
údaje nutné pro bezhotovostní platbu a po ob-
držení platby Vám bude doručena známka
na  příslušnou nádobu. Splatnost poplatku je
do 28. 2. 2022.

Zároveň Vás žádáme, abyste se k přihlášení 
k místnímu poplatku za odpad a jeho platbě do-
stavili od 3. 1. 2022.  Odbor ŽPSM

Ceny za svoz a likvidaci odpadů od 1. 1. 2022

Slavičínský systém je založen na  vztahu 
nemovitost a  nejbližší kontejnerové hnízdo.
Ve zkratce se jedná o to, že obyvatelé přilehlých
nemovitostí si platí ve svých poplatcích právě
přilehlé místo pro ukládání odpadu. Je tedy ab-
solutně nepřípustné, aby toto místo využíva-
li lidé odjinud. Jedná se o přestupek, který pak 
projednává přestupková komise a bývá uděle-
na pokuta. Taktéž lze volat policii.

Důležité je pro občany fakt, že celkové nákla-
dy na svoz odpadu jsou velkou měrou určovány
především množstvím směsného odpadu. Čím
méně odpadu skončí v černé popelnici, tím niž-
ší náklady ve fi nále město nese.

Celkové náklady se dají „zhojit“ svozem vy-
tříděného odpadu a  prodejem těchto surovin 
dále. Nicméně při započtení výdajů na  svoz
(PHM ad.), nelze dosáhnout žádných vel-
kých úspor. Cena papíru je totiž velmi kolísa-
vá (ve Slavičíně je papír velmi znečištěný ne-
zodpovědnými občany, kteří do něj vhodí napří-
klad plast, což cenu při výkupu výrazně sníží), 
u plastů je situace ještě horší.

Co se naopak městu relativně vyplatí je sklo 
a kovy. Při započtení příjmů od tak zvaných ko-
lektivních správců – jedná se vlastně o přeroz-
dělování umělých poplatků zahrnutých v ceně 
každého výrobku, pokryjeme cenu svozu asi
z  jedné čtvrtiny. Máme ale ještě velké rezervy
a celková cena svozu odpadů tak do budoucna
záleží jen a jen na nás.

V novém roce proto všem přeji co nejméně
směsného odpadu a co nejvíce ohleduplnosti
vůči životnímu prostředí i našim peněženkám.
Všechny „přešlapy“ v nakládání s odpady totiž
ve fi nále platíme opět my – občané Slavičína.

Tomáš Chmela, starosta

Třídění je pro Slavičín stále nezbytné

Nový rok nepřinese jen kompletní změny
v legislativě, ale také další úpravy v systému od-
padového hospodářství. Jaký je náš cíl? Zejmé-
na aby klesalo množství směsného (tedy nevy-
tříděného) odpadu. Jak toho dosáhnout? První 
novinkou, kterou začneme už lednem 2022, je
zvýšení frekvence svozu kovů tak, aby popelni-
ce nebyly tolik přeplněné. V první polovině roku
2022 také vyměníme některé nádoby za nové.
Aktuálně také vytipováváme místa, kde dojde
k posílení kontejnerových hnízd. Chceme, aby
při zachování frekvence svozu bylo možné na-
ložit a odvézt více vytříděného materiálu (tzn.
abychom se už nesetkávali s přeplněnými ná-
dobami jako dosud).

Ve  Slavičíně, jako i  v  jiných městech, se po-
týkáme s  problémem přeplněných kontejne-
rů. V kontejnerech na papír se často objevu-
jí nerozložené krabice, které zaplní velkou část
kontejneru. Co s tím?
 Do kontejneru nedávejte krabici vcelku, ale 
rozložte či rozšlapejte ji – to pomůže ušetřit 
téměř 50 % místa v  kontejneru (podívejte se
na video skryté pod QR kódem)
 Když je kontejner plný, nedávejte kartony 
vedle něj, ale odneste si je zpět a umístěte na-
příklad do nebytových prostor v domě
Nebuďte lhostejní vůči ostatním lidem a okolí
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Cenu města obdrželi Jaroslav Jeřábek a Milan Švrčina 

Historický první cenu města obdržel in me-
moriam Jan Pivečka v roce 2019. Dalšími v po-
řadí jsou na návrh zastupitele Aleše Ptáčka Mi-
lan Švrčina a Jaroslav Jeřábek. Oběma jmeno-
vaným udělilo cenu Zastupitelstvo města Slavi-
čín za rozvoj a udržování folklorních tradic.

V úterý 7. prosince se v obřadní síni radni-
ce uskutečnil slavnostní akt, jehož se zúčastni-
lo na tři desítky přívrženců folkloru i tradic. Ve-
čerem provázel pan Aleš Ptáček a  osobnosti 
oceněných mužů poutavě přiblížila paní Marie 
Macková.

První oceněnou osobností je Jaroslav Jeřá-
bek, který v březnu letošního roku oslavil krás-
né půlkulaté pětaosmdesátiny. Jaroslav Jeřá-
bek je akademický malíř a zároveň lidový umě-
lec – hráč na různé fl étny i fujary.

Ač jak sám s humorem sobě vlastním říká,
nezná noty, je studnicí mnoha starých tak-
řka zapomenutých lidových písní nejen z Va-
lašska, ale také z blízkého slovenského regio-
nu. I jeho výtvarnou tvorbu celoživotně ovlivni-
la láska k rodnému kraji a  jeho tradicím. Jeho 
malby i grafi ky často znázorňují postavy v lido-
vém kroji.

Druhým oceněným je Milan Švrčina, jemuž 
byla cena udělena in memoriam. Převzal ji syn 
oceněného Milan Švrčina. Milan Švrčina starší 

(1927–1981) byl učitel českého jazyka a děje-
pisu, a především velký milovník lidové hudby 
a folkloru vůbec. Ve Slavičíně byl zakladatelem
národopisného souboru Slavíček a  tuto svou
vášeň předal mnohým svým žákům a svěřen-
cům.

Zvláštní hrou osudu oba letos ocenění muži
přišli do Slavičína z Valašských Klobouk.

Komponovaný program složený z mluvené-
ho slova i reprodukované hudby doplnila živou
hudbou Cimbálová muzika Slavičan, tentokrát
ve složení hudecké muziky (bez cimbálu, za to
s fl étnou či klarinetem).

„Rád bych poděkoval městu, zastupitelům, 
muzikantům z Cimbálové muziky Slavičan, pra-
covnicím infocentra i všem, kteří se na akci po-
díleli. Ocenění si velmi vážím,“ vyjádřil se k slav-“
nostnímu aktu oceněný Jaroslav Jeřábek s tím,
že velké poděkování si zaslouží i František Slo-
vák, který je autorem výstavy dokumentující ži-
vot i tvorbu obou oceněných.

Jitka Pfeiferová

Lepší informovanost 
pro občany přinesou 
elektronické úřední desky

Přemýšlíte, co se to objevilo u mateřské ško-
ly? Jedná se o jednu ze tří elektronických úřed-
ních desek, které jsou instalovány v rámci pro-
jektu „Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, 
přívětivý úřad“. Spolu s  informačním kioskem, 
který je umístěn na radnici slouží k informová-
ní obyvatel o dění ve Slavičíně. Druhou úřední 
desku najdete u autobusové zastávky Radnice 
a  poslední nahradila již nefunkční informační 
kiosek v zastávce v Hrádku.

Současné vedení města Slavičín je dlou-
hodobým příznivcem konceptu „smart city“,
s čímž souvisí i modernizace prostředků umož-
ňujících snazší komunikaci s občany. Z tohoto 
důvodu město přistoupilo k pořízení elektronic-
kých úředních desek a multimediálního infor-
mačního kiosku. Na panelech, které vydrží i vel-
kou zimu či teplo bez problémů, bude možné 
zobrazit kromě dokumentů z úřední desky také 
webové stránky města či aktuální informace 
o dění ve městě. Mgr. Alena Šuráňová,

projektová manažerka
Projekt „Chytrý Slavičín: strategicky řízené 
město, přívětivý úřad“ byl podpořen z
 Operačního programu zaměstnanost.

V listopadu byla umístěna na rozcestí v Dra-
hanci – Nevšové a  příjezdové komunikaci
do obce dvě solární světla. OV Nevšová se sna-
ží umístěním solárních světel vyřešit dlouho-
dobý problém osvětlení těchto kritických míst
pro pěší občany, kteří jdou do obce nebo z obce
k autobusovým spojům právě na rozcestí Dra-
hanec. Jedno z  instalovaných světel zlepšilo
komfort pro cestující z autobusů, kteří dřív vy-
stupovali v noci do úplné tmy. Druhé světlo pak
osvětluje vstup do zalesněné části.

Snad jen zázrakem se v  této části za celou 
dobu nestal žádný závažný úraz, i  když pro
chodce i  řidiče  mnohdy určitě nastaly horké
chvilky. Řešit osvětlení se v minulosti snažili zá-
stupci minulých osadních výborů, ale naráželi
na fi nanční a technologické možnosti.

Světla jsou umístěna na  začátcích husté-
ho lesního porostu a  jsou v  současné době
ve zkušebním provozu, kdy testujeme možnos-
ti světel v  návaznosti na  specifi cké umístění 

Pro bezpečnější příchod do Nevšové 
slouží dvě solární světla

na okraji lesa s omezeným slunečním svitem. 
Jsme si vědomi toho, že dvě světla neřeší urči-
tě celý problém, ale v současné době nemůže-
me umístit do tohoto prostoru jinou technolo-
gii. Obě světla stála včetně instalace a projektu 
85 tisíc korun. Akce byla fi nancována z rozpoč-
tu místní části Nevšová.

Věříme, že se jedná o první vlaštovku řešení 
osvětlení celého prostoru nebezpečné části ko-
munikace. Bronislav Münster, OV Nevšová

OV Nevšová přeje občanům 
místní části Nevšová a  všem 
občanům v  rámci regionu 
města Slavičína v  roce 2022 
hlavně zdraví, štěstí a pohodu.
Děkujeme dále všem, kteří se podíleli 
na chodu místní části Nevšová za spoluprá-
ci v loňském roce 2021.

Bronislav Münster, předseda OV Nevšová

Návrat do dob mlá-
dí a  dětství nabízí 
svým návštěvníkům
městské infocentrum
ve Slavičíně, kde byla
instalována výsta-
va „Jak se žilo v zimě
a  o  Vánocích“. Pra-
covnice infocentra ji

připravily spolu s Andreou Miklasovou, majitel-
kou soukromého Muzea hraček z Hulína. K vi-
dění jsou staré brusle, televizory z 80. let či pa-
nenky z let padesátých a mnoho dalšího.

Nejstarším exponátem je vzácná celuloido-
vá panenka, již původní majitelka obdržela jako 

Vánoce Vašeho mládí najdete ve slavičínském infocentru
dárek v roce 1946. Dalšími cennými předměty
jsou původní skleněné baňky, z nichž nejstarší 
pocházejí z 50. let 20. století.

Důmyslně vytvořenou expozici dále tvo-
ří dobové oblečení a boty, hračky převážně ze
70. let minulého století a  také třeba vybavení 
na  zimní sporty, jako jsou různé druhy brus-
lí a  lyže, či předměty běžné spotřeby. K vidě-
ní jsou i stejné zimní botičky, jaké má na sobě
Matýsek v komedii S tebou mě baví svět. 

Vrátit se do dětství a zažít ducha uplynulých
desetiletí můžete každý všední den od 9 do 16
hodin v Městském infocentru Slavičín. Vstup
na výstavu je volný, jste srdečně zváni. Výstava
potrvá do února 2022. Jitka Pfeiferová



6

„Některé velké školy našich výsledků zdaleka nedosahují”
Především pro žáky 

9. tříd a  jejich rodi-
če přinášíme rozho-
vor s  Mgr.  Libuší Pa-
velkovou, ředitelkou 
Gymnázia Jana Pi-
večky a  SOŠ Slavičín, 
která přiblíží studium 
na  Střední odborné 
škole Slavičín.

V minulých číslech 
Slavičínského zpravodaje jste informovali 
čtenáře o postupných úspěších Vašeho žáka 
Lukáše Fojtíka na mistrovství České republi-
ky ve frézování. Můžete popsat jeho působe-
ní v soutěži?

Náš žák Lukáš Fojtík studující 3. ročník obo-
ru mechanik-seřizovač se po  osmi měsících 
příprav a  tréninku úspěšně probojoval kvali-
fi kací až do fi nále soutěže o mistra ČR ve fré-
zování, které probíhalo v prostorách DMG Mori 
v Brně ve dnech 22. – 25. listopadu 2021. Sou-
těž organizovala Skills Czech republic za pod-
pory mnoha dalších sponzorů. Soutěžící měli 
za úkol naprogramovat dvě součástky v systé-
mu SolidCAM a následně vyrobit na CNC stro-
ji CMX 50 U. Lukáš si úspěšně poradil s oběma 
dílci a v celkovém pořadí skončil na krásném 
čtvrtém místě. Toto umístění je cenné přede-
vším díky vysoké úrovni soutěže. Ta totiž není 
primárně určena pouze pro žáky středních škol, 
ale účastní se jí i pracující frézaři a vysokoškol-
ští studenti do 23 let. Velký dík patří fi rmě PGI 
Morava, která Lukáše připravila v kvalifi kačním 
kole a byla jeho patronem a sponzorem v sou-
těži, a také vedoucímu učiteli odborného výcvi-
ku, panu Davidu Fojtíkovi.

Máte mezi svými žáky více podobně šikov-
ných strojařů?

Naši strojaři slaví téměř každoročně úspěch 
na Mezinárodním veletrhu v Brně, a to konkrét-
ně v soutěži v programování obráběcích strojů. 
Letos naši školu reprezentovalo pět žáků 3. roč-
níků oboru mechanik-seřizovač. Všichni proká-
zali velmi dobré znalosti a dovednosti. Nejlepší-
ho výsledku z naší výpravy dosáhl v celkovém 
hodnocení Martin Talaš, který vybojoval krásné 
3. místo. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 
na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze,
kde nebudeme stát poprvé. Naši strojaři úspěš-
ně reprezentují školu i město a neztratí se ani 
na takto významných soutěžích.

Jaké obory Vaše škola žákům nabízí?
Z  maturitních oborů si mohou žáci 9. tříd

zvolit obor mechanik-seřizovač. Absolventi to-
hoto oboru jsou velmi žádaní v  okolních fi r-
mách, které potřebují odborníky schopné pra-
covat na CNC strojích. Tento obor má velkou
perspektivu i  vzhledem k  průmyslu 4.0, který
s sebou přináší mj. i automatizaci výroby. Z dal-
ších oborů je to maturitní obor informační tech-
nologie a také podnikání jako denní nástavbové
studium pro vyučené žáky.

Zájemci o  tříleté obory s výučním listem si 
mohou vybrat obor obráběč kovů, elektrikář, au-
tomechanik a instalatér. Obory instalatér a ob-
ráběč kovů jsou fi nančně podporovány Zlín-
ským krajem, kdy žáci dostávají měsíčně pří-
spěvek v řádu stovek korun a za prospěch s vy-
znamenáním na konci školní roku ohodnocení 
1 500 – 5 000 Kč.

Při studiu technických oborů je klíčové pro-
pojení teorie a praxe. Jaké možnosti mají Vaši
žáci, co se týče praktické výuky v dílnách, pří-
padně v běžném provozu ve fi rmách?

Technické zázemí pro praktickou výuku 
je  ve škole velmi dobré. Žáci mají k dispozici
mj. čtyři CNC stroje (SW Festo, Multisim, CAd/
CAM).  Sledujeme nejnovější trendy ve  výuce
a  vybavení stále modernizujeme. V  letošním
školním roce jsme pořídili nové výukové modu-
ly pro instalatéry a elektrikáře téměř za milion
korun, vše v rámci projektu IKAP II. Také spo-
lupracujeme s 28 strojírenskými, 16 instalatér-
skými, 10 elektrikářskými fi rmami a 5 fi rmami
s oborem automechanik. To určitě není málo!

Se dvěma fi rmami jsme uzavřeli deklara-
ci o užší spolupráci v  rámci projektu Kompe-
tence 4.0, a to s fi rmou TVD-Technická výroba
a Groz-Beckert. Obě fi rmy se podílejí nejenom
na  praktické přípravě žáků, ale také na  úpra-
vě školních dokumentů z hlediska potřeb pra-
xe – školního vzdělávacího programu a tema-
tických plánů. To umožní nastavit vhodné pod-
mínky pro praktické vyučování v  reálném pro-
středí fi rem a přizpůsobovat tak výuku žáků po-
třebám zaměstnavatelů v okolí.

Jak se žákům i pedagogům dařilo zvládat 
úskalí distanční výuky během uzávěr škol?

Nebylo to jednoduché, výuka byla soustře-
děna spíše na  teoretickou část. Naštěstí žáci
posledních ročníků mohli absolvovat odbor-
ný výcvik v prostředí fi rem, a tak se připravovat
na závěrečné a maturitní zkoušky. 

V rámci možností, které nám situace dovoli-
la, jsme s učiteli organizovali individuální kon-
zultace, které žáci odborného výcviku rádi vyu-
žívali. V současné době pro některé žáky orga-
nizujeme doučování, aby mohli snáze dohnat
zameškané učivo z doby lockdownu. 

Proč by si žáci devátých tříd měli vybrat 
právě slavičínskou střední školu?

V první řadě je to dostupnost pro žáky ze Sla-
vičína a okolí, kteří pak nemusí trávit dlouhé ho-
diny týdně dojížděním. Ve srovnání s ostatními
středními školami regionu z hlediska technic-
kého vybavení si naše škola vede velmi dobře.

Co se týče výsledků mladých strojařů, může-
me hrdě prohlásit, že některé velké školy těch-
to úspěchů zdaleka nedosahují. Naší velkou vý-
hodou je takřka rodinné prostředí s  individuál-
ním přístupem k žákům. K tomu přispívá i prá-
ce školního psychologa a asistenta pedagoga.

Škola také pořádá pro své žáky i  odborné 
kroužky – informatiku, matematiku a angličti-
nu pro maturanty, programování, automatizaci
a robotizaci včetně 3D tisku a práci s laserem.
Kroužky ve svém oboru mohou využít i žáci tří-
letých oborů. V  rámci hesla „ve zdravém těle,
zdraví duch“ nabízíme žákům i sportovní akti-
vity.

Spolupracujeme také s partnerskou školou 
v rakouském Wolfsbergu v rámci projektu Eras-
mus+.

Jak se daří žákům po  absolvování školy 
v případném dalším studiu či na trhu práce?

Uplatnění mají všichni, kteří chtějí praco-
vat. Žáci maturitních oborů pokračují větši-
nou ve studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlí-
ně buď na Fakultě aplikované informatiky, jejíž
jsme fakultní školou, nebo v oboru procesní in-
ženýrství na Technologické fakultě. Žáky naší 
školy však naleznete i mezi absolventy Vyso-
kého učení technického v Brně. Absolventi s vý-
učním listem mají možnost uplatnit se ve fi r-
mách v nejbližším okolí, s nimiž spolupracuje-
me a které o mladé, šikovné a perspektivní pra-
covníky velmi stojí.

Děkuji za rozhovor. Jitka Pfeiferová

Účast žáků SOŠ Slavičín 
v projektu Erasmus+

Projekt Erasmus+ je zaměřen na moder-
ní trendy a  inovace ve strojírenství. Projekt 
běží už od 1. června 2019 a zatím proběhly
dvě etapy třítýdenních odborných stáží žáků 
i pedagogů v Rakousku. Ještě jedna odbor-
ná stáž byla prozatím odložena. Pod vede-
ním ředitele Střední odborné školy ve Wolf-
sbergu Norberta Aichholzera se žáci během 
stáže zdokonalili nejen ve svých odborných
znalostech, v práci na CNC strojích, svařo-
vání, 3D tisku apod., ale také v  anglickém 
a  německém jazyce, poznali život, zvyky, 
kulturu a  mentalitu zdejšího obyvatelstva.
Po  ukončení celého projektu bude jednot-
livým účastníkům mobilit vydáno osvědče-
ní o absolvování stáže ve Wolfsbergu a vý-
sledky jim budou zapsány do Europass mo-
bilita, který obsahuje podrobné informace
o absolvované stáži a získaných znalostech 
či dovednostech. Tento doklad mohou žáci 
v budoucnu využít při hledání zaměstnání. 

Desatero pro primární prevenci – projekt pre-
vence na GJP Slavičín

Od září se naše škola zapojila do projektu De-
satero pro primární prevenci. Projekt posiluje
u žáků zdravý životní styl a má předcházet ne-
žádoucím jevům nejen ve škole, ale i v celé spo-
lečnosti. Projekt je určen jak pro nižší ročníky 
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víceletého gymnázia, tak i pro starší žáky. Pro-
jekt obsahuje deset dílů, každý z nich je zpraco-
ván formou edukativní videoprojekce, kdy jed-
notlivé díly refl ektují problematiky šikany a ex-
trémních projevů agrese, stalkingu, domácího 
násilí, závislostí na alkoholu, závislostí na tabá-
ku, látkové závislosti, nelátkové závislosti, po-
ruchy příjmu potravy, syndrom týraného a zne-
užívaného dítěte a sebepoškozování. Součástí 
projektu je také online kvíz, který účastníci pro-
gramu vyplní po zhlédnutí jednotlivých dílů, aby 
si ověřili své znalosti o dané problematice. Pro-
jekt realizujeme s žáky v předmětech Výchova 
k občanství a Společenské vědy.

Pavel Mikulčík, metodik prevence

Zájemcům o studium i jejich 
zákonným zástupcům

Aktuální informace k přijímacímu řízení sle-
dujte na  webových stránkách školy: www.
gjpsosslavicin.cz v sekci Pro uchazeče. Všem 
uchazečům i  jejich zákonným zástupcům na-
bízíme od ledna 2022 zdarma přípravné kurzy 
k Jednotné přijímací zkoušce. Bližší informa-
ce o zahájení kurzů budou zveřejněny na webo-
vých stránkách školy.

Dne 16. 11. 2021 proběhlo na gymnáziu stužkování maturantů tříd oktávy a G-4.

Být tak na chvíli cukrářem
V naší škole je již několikaletou tradicí peče-

ní a zdobení perníků. Všichni se na to vždy moc 
těšíme, protože i  v  třídním kolektivu můžeme 
přivolat kouzlo tak očekávaných Vánoc. 

Vytvořené těsto se pod rukama dětí z  pří-
pravné třídy a prvňáčků rychle měnilo ve vloč-
ky, andělíčky, stromečky, natřelo se a šup s ním 
do trouby. Celou školní jídelnou se linula krásná 
vůně, která hlásila, že je upečeno. Nejtěžší úkol 
nás teprve čekal. Každý dostal sáček s bílým 
sněhem a  mohl si vyzkoušet svou zručnost, 
trpělivost a kreativitu. Děti hlásily: „Paní učitel-
ko, ale malovat pastelkou je o moc jednoduš-
ší!“ Měly pravdu. Při ochutnávání vlastnoručně 
upečených sladkých perníků se všem dětem 
rozzářily oči. Proč? No přece, protože byly naše 
a s láskou pečené.

Mgr. Šárka Končická, Ing. Renata Špalková

Mikulášská nadílka ve škole
Alespoň na chvíli připomenout všem lidové 

tradice a navodit příjemnou adventní atmosfé-
ru se v předvánočním čase rozhodli členové žá-
kovského parlamentu. Nejstarší z nich připravi-
li pro své spolužáky návštěvu Mikuláše s dru-

žinou a mikulášskou nadílku. A tak se v pátek
3. prosince za dodržení všech nutných hygie-
nických opatření rozezněly po škole hlasy čer-
tů a zvonky andělů. Mikulášská družina navští-
vila postupně všechny třídy. V některých kolek-
tivech se chválilo, jinde se museli hříšníci u čer-
tů vykoupit splněním jednoduchého úkolu. Na-
konec každý žák dostal od Mikuláše sladký ba-
líček.  Mgr. Petr Malec

Rekonstrukce školy je v plném proudu
Zřizovatel školy Město Slavičín získalo dota-

ci na  kompletní rekonstrukci elektroinstalace
hlavní budovy. Podmínky dotace bohužel určily,
že je nutná realizace v průběhu školního roku.
Od  října tak probíhají v  hlavní budově práce
při plném zabezpečení výuky. Stěhování uče-
ben a kabinetů pro jednotlivé etapy je velmi ná-
ročné jak pro všechny učitele, tak i správní za-
městnance. Jejich přístup a nasazení si zaslou-
ží uznání a poděkování.

Původní termín dokončení celé rekonstruk-
ce byl 30. 5. 2022.  Ve spolupráci se školou se
daří doba realizace zkracovat. Uzavření budo-
vy na tři dny před vánočními prázdninami spo-
lu s dalšími opatřeními při jarních prázdninách
zkrátí délku rekonstrukce až o dva měsíce. Žáci
i učitelé nejvíce ocení nové LED osvětlení umís-
těné v moderních podhledech.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Rozdali jsme radost seniorům
V době předvánoční se žáci 5. ročníku naší 

školy zapojili do miniprojektu „Rozdáváme vá-
noční radost seniorům“. V rámci výuky se žáci
s třídními učiteli zaměřili na empatii a porozu-
mění v rámci mezigeneračních vztahů. 

Již žáci tohoto věku si plně uvědomovali dů-
ležitost trávení svátků s rodinou, přáteli a blíz-
kými. Stejně tak se zamýšleli nad problema-
tikou možnosti pomoci ostatním. Společně
jsme si uvědomovali, že jednotlivé generace se
od  sebe vzájemně mohou mnohému naučit.
Při společných debatách pak žáci uvedli velkou
škálu variant, jak můžeme obdarovat člověka ji-
nak než hmotně. 

Výstupem byly osobní dopisy pro klienty Do-
mova pro seniory v  Loučce, které děti tvoři-
ly na základě přeposlaných charakteristik jed-
notlivých klientů zařízení. Tyto dopisy se nesly

v duchu motta: Nemůžeme pomoci každému,
ale každý může pomoci někomu… Klienty do-
mova tato přání překvapila pod vánočním stro-
mečkem. Vyčarovala jim úsměv na tváři a roz-
zářila jim tento slavnostní den. A nám zase po-
slali pěkné poděkování. Mgr. Martin Polách

Vánoční přání
Již druhým rokem naši žáci vyrábějí vánoč-

ní přáníčka pro seniory, o které pečuje Charita
Slavičín. Do  této smysluplné práce se zapojili
žáci 2. stupně a děti ze školní družiny. Vážíme
si těchto možností, kdy se děti učí dělat radost 
druhým lidem. Pevně věříme, že pomůžeme na-
vodit vánoční náladu a pocit sounáležitosti.

Mgr. Marcela Šmotková

ZŠ Vlára

Vážení čtenáři zpravodaje, milí rodiče a pří-
znivci školy, 

jménem všech pracovníků ZŠ Slavičín-
Vlára Vám do nového roku 2022 přeji mno-
ho zdraví, štěstí a pohody, stejně tak i hodně 
trpělivosti a síly k překonávání starostí, které 
dnešní doba v nemalé míře přináší. Ať Vaše
chvíle radosti a spokojenosti převažují nad 
vším ostatním.

Dovolte mi, abych Vám zároveň poděko-
val za spolupráci a pomoc v uplynulém roce.

PaedDr. Petr Navrátil, ZŠ Slavičín-Vlára
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Pečení na zámku 
Děti z MŠ v Hrádku si zpříjemnily druhý ad-

ventní týden pečením perníčků v budově zám-
ku v Hrádku. Tímto děkujeme osadnímu výboru 
a panu starostovi Havlínovi za poskytnutí pro-
stor. Děti prožily velmi pěkné dopoledne při vá-
lení a vykrajování perníčků. Zároveň se sezná-
mily s  tím, co do správného perníkového těs-
ta patří.

Poděkování patří i  místnímu svazu žen 
za pomoc, při organizaci této akce. Taktéž moc 
děkujeme za Mikulášské balíčky.

Základní umělecká škola Slavičín děkuje 
za přízeň a dobrou spolupráci v  roce 2021 
a  všem žákům, jejich rodinám, příznivcům 
ZUŠ i  čtenářům zpravodaje přeje do nové-
ho roku stálé zdraví, spokojenost a  radost 
ze života.

Za zaměstnance školy 
Jana Jakúbková, ředitelka ZUŠ Slavičín

V  lidových pranostikách se říká: „Na  Nový 
rok, o slepičí krok”, „O svaté Anežce, od kamen
se nechce” nebo „Na Saleského Františka me-
luzína si často zapíská“, „Leden  jasný, roček
krásný“. Těmito pranostikami se řídili naši pra-
rodiče a musím říci, že něco na tom bylo a my
se máme do konce ledna ještě na co těšit.

Prvním prosincovým týdnem se Domečkem 
nesla vůně perníčků, které si děti z kroužku Va-
ření a pečení dobrot napekly, a tím nás všechny
také naladily na příchod Vánoc.

V pondělí 6. prosince k nám přišel svatý Mi-
kuláš s andělem. Od dětí se dozvěděl spous-
tu zajímavostí, např. anglicky své jméno, ja-
kou mají mít kapři míru, ve  sportovkách se
děti předvedly svými výkony a také si od někte-
rých šikovných jedinců poslechl krásné písnič-
ky a básničky.

Svatý Mikuláš děti moc pochválil, obdaroval 
balíčky, také některé balíčky nechal pro ostatní 
kroužky a putoval dále.

Doufám, že se současná epidemiologická si-
tuace s novým rokem bude stále více zlepšo-
vat, a věřím, že se již brzy s vámi všemi uvidí-
me a užijeme si zábavy, pohybu i hudby v plné
míře na dalších námi připravených akcích pro
rodiče a děti.

Velké poděkování z DDM a od leteckých mo-
delářů Slavičín patří rodině Vránových z Hrád-
ku na Vlárské dráze za spoustu materiálu a dílů
na  výrobu letadel pro kroužek mladých letec-
kých modelářů. Nesmírně si toho vážíme a tě-
šíme se na další spolupráci v novém roce. 

Chci poděkovat všem kolegům a  externím
spolupracovníkům DDM Slavičín za  kvalitní 
práci. Těším se, že se budeme setkávat i v no-
vém roce v kroužcích, na  táborech a víkendo-
vých akcích. Jsem ráda, že se můžeme setká-
vat při práci nejen pro děti, protože DDM Sla-
vičín nejsou jen kroužky a tábory, ale i při řadě 
akcí pro veřejnost a výukových programech pro
školy, školky a dospělé. Děkuji za zaujetí a na-
sazení, se kterým se vyjmenovaným činnostem
věnujete.
A co nabídneme dětem hned z kraje nového 
roku?

Již nyní připravujeme pro děti program
na  jednodenní pololetní prázdniny dne 4. úno-
ra 2022, na které letos plynule navážou i týden-
ní jarní prázdniny od 8. do 11. února 2022. Pro 
děti jsou připraveny tvořivé dílničky, sportovní 
den, kino, spousta zábavy a prostě ne-nudy.

DDM Slavičín se již pečlivě připravuje na let-
ní táborovou sezonu 2022! Chystá jeden poby-
tový tábor a 13 příměstských táborů, nabídka
bude zveřejněna během měsíce února na webu
DDM Slavičín, kde se také spustí online při-
hlašování. Jako každý rok děti čeká pestrá
nabídka, chybět nebudou tábory zaměřené 
na sport, tanec, tvoření nebo poznávání příro-
dy a výlety. Chystáme také například tematic-
ky zaměřené tábory pro nejmenší děti. Na zá-
věr popřejeme zdravý, pohodový vstup do no-
vého roku a na všechny se opět těšíme 3. led-
na 2022!

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Zprávičky z Domečku pro děti

Nadace Jana Pivečky srdečně děkuje městu 
Slavičín a všem svým dárcům, partnerům, pří-
znivcům a dobrovolníkům za podporu a spolu-
práci v roce 2021.

Děkujeme také všem, kteří v  roce 2021 fi -
nančně, materiálně nebo organizačně podpo-
řili činnost nízkoprahového zařízeni pro děti
a mládež KamPak? a Poradenského centra Ze-
bra. Všech forem spolupráce si velmi ceníme
a vážíme.

Přejeme všem našim partnerům a  spolu-
pracovníkům i  všem čtenářům Slavičínského
zpravodaje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a osobní pohody v roce 2022.

DÍLNA INSPIRACE
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomo-
cí různých kreativních technik. Bližší informa-
ce Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová, 
na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16:00 hodin v HORÁKOVĚ VILE
– první podlaží. Plán aktivit na  leden: Pletení 
z papírových ruliček
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Podobně jako v  předchozích letech se 
v městské knihovně v posledním čtvrtroce roz-
jela podzimní kulturní sezóna na plné obrátky. 
Od září až do listopadu si nejen slavičínská ve-
řejnost mohla vybírat z hojné nabídky žánrově
pestrých akcí a ocitnout se v blízkosti hned ně-
kolika populárních osobností české umělecké
scény.

Toto období tedy přineslo kromě vydaře-
ného babího léta celou plejádu pořadů a  talk
show, probíhajících ve  slavičínské sokolovně.
Diváci tak měli možnost obdivovat stále výraz-
ný hlasový projev nestárnoucí české zpěvač-
ky Petry Černocké, která v  doprovodu svého
manžela, hudebníka Jiřího Pracného, připo-
mněla své známé popové i  country songy 
a pobavila publikum vtipnými skeči mezi pís-
němi.

Nádech mystiky mělo vystoupení známého
hypnotizéra Jakuba Kroulíka, který svým ma-
gickým umem ovládl jeviště a hlediště v soko-
lovně celé dvě hodiny. Naše pozvání přijal otec 
Zbigniew Czendlik, katolický kněz a vynikající 
bavič, který si zcela podmanil obecenstvo ne-
otřele podanými zážitky ze svého života. Pří-
tomné zaujal svým nekonvenčním přístupem
k životu a ke kněžskému povolání.  Zájemcům 
o  cestovatelskou tematiku se dostalo mož-
nosti pomyslně procestovat exotický Senegal
s  manželi Lenkou a  Václavem Špillarovými. 
O zážitky z výpravy po dalekém Kyrgyzstánu 
se s  posluchači poutavě podělil světoběžník
Michal Štěpánek. V nabídce pořadů fi gurova-
la i přednáška terapeutky a výživové poradky-
ně Aleny Hlavicové, jež se dotkla posílení pro-
tivirové imunity.

Ani příznivci slavičínské historie nepřišli 
zkrátka. Nové informace vztažené ke  vzác-
nému reliéfu Slavičínské Madony, umístěném 
v prostorách zámku Wichterle, získali na před-
nášce zdejšího badatele a  historika Bc. Mar-
ka Semely. K  bližšímu poznání dějin naše-
ho města od roku 1256 rovněž přispěl na be-
sedě dosud nepublikovanými fakty Mgr. Petr 
Odehnal, Ph.D., vedoucí Muzea ve Valašských 
Kloboukách. Zájemci o  aktuální vědecké po-
znatky s  tematikou kosmického počasí, mag-
netických bouří či vize neblahého blackoutu,
měli příležitost navštívit jedinečnou přednášku 
doc. RNDr. Vojtěcha Křesálka, CSc.  S tajemný-
mi fenomény k nám přijel již stálý host, Arnošt 
Vašíček, záhadolog a  tvůrce televizních pořa-
dů, který zaujal novými objevy z oblasti nad-
přirozena.

Do  kulturního kalendáře jsme neopomněli
zařadit ani setkání se spisovateli z našeho re-
gionu. Luhačovický autor Radomil Kop u nás
představil svůj nový román s názvem Politic-
ký turista, mapující temné období totality pa-
desátých let.

Spolu s  Osadním výborem   Nevšo-
vá a  tamějším Klubem seniorů se nám po-
dařilo prohloubit vzájemnou spolupráci, 
tentokrát pozváním zlínského spisovatele
Josefa Holcmana. Propojení jeho dynamické-

ho vyprávění o slováckých tradicích s vystou-
pením cimbálovky Vincúch umocnilo v  sále
Kulturního domu Nevšová už tak bezvad-
nou atmosféru. Podnětné bylo setkání s  bý-
valým dlouholetým ředitelem pražské zoo,
PhDr. Petrem Fejkem, který přítomné zasvětil
do příběhů lidí i zvířat, jež se za  jeho působe-
ní v této zoologické zahradě odehrály. Nadmíru
úspěšnou a nejvíce navštívenou byla talk show
Babské rady, kde svými vtipnými historkami ze
zákulisí Českého rozhlasu Brno exceloval mo-
derátor Jiří Kokmotos spolu s redaktorkou Ja-
roslavou Vykoupilovou, která zde představi-
la dlouho očekávanou knihu plnou starodáv-
ných „babských“ rad. Svižný ráz pořadu pod-
trhla hudebními vstupy a  hodinovým koncer-
tem temperamentní uherskohradišťská cim-
bálovka Ohnica.

Podzim přál bezesporu také dění v  galerii
knihovny, kde se podařilo uskutečnit několik
zajímavých výstav s vernisážemi. 

U  příležitosti 100. výročí narození ama-
térského fotografa Ladislava Slámečky st.,
rodáka z  Hrádku ze samoty Kolelač, jsme
výstavou nazvanou Tak jsme tu žili, zavzpomí-
nali na  jeho tvorbu, zachycující více či méně
známá slavičínská zákoutí a  životy obyvatel
v 50. až 60. letech minulého století.

Příznivci umění pak mohli obdivovat jemnou
krásu ženských křivek v černobílém provedení 
fotografa Zdeňka Polišenského nebo se poko-
chat novou expozicí z foto – dílny Ing. Vojtěcha
Malíka, zaměřenou na kouzelnou zimní krajinu
Slavičínska. Své osobní zážitky a záliby z ob-
dobí dlouhodobé pandemické uzávěry zachyti-
li Slavičané a občané okolních obcí buď na fo-
tografi i či na obrázek a zaslali nám svou tvor-
bu do celoroční výtvarné a fotografi cké soutě-
že příznačně nazvané Můj život v čase bezča-
sí. Soutěž byla završena originální výstavou,
na  jejíž vernisáži byli za  svá díla po  zásluze
oceněni vítězové ve  čtyřech kategoriích. Ma-
lou odměnu si odnesl každý z více než pade-
sáti soutěžících.

K běžnému koloritu patří pravidelné schůz-
ky členů spolků a zájmových organizací pro-
vozujících svou činnost pod správou knihovny.
Opět jsme jim ochotně poskytovali technické
zázemí, občasné přednášky či jiné služby dle
jejich požadavků a přání k oboustranné spoko-
jenosti. 

S radostí jsme se častokrát připojili do řady
gratulantů a  popřáli vše dobré jubilantům ze
seniorských klubů. Seniorům ostatně patři-
la značná část naší pozornosti. Po dvou před-
chozích semestrech distanční výuky Univerzi-
ty třetího věku se studenti mohli konečně za-
čít scházet jak na přednáškách, tak při pose-
zení u kávy obnovovat pro ně nezbytné spole-
čenské kontakty. 

Coby odměnu za  jejich studijní úspě-
chy jsme pro ně uspořádali závěrečný semi-
nář včetně improvizovaných promocí. Celý
tento důstojný akt zpestřily jedinečným hu-
debním projevem členky uskupení RetroTet.

Pro studenty a  členy seniorských spolků byl
zrealizován zájezd, pořádaný každoročně, ten-
tokrát za pamětihodnostmi Velehradu a neda-
lekých Buchlovic. Všem zájemcům z řad star-
ších a  pokročilých bylo dopřáno zapojit se
do celkem tří cyklů kurzů paměťového trénin-
ku a mozkového joggingu.   

Je namístě zde zmínit akce věnované rodi-
nám s dětmi, které mají v naší knihovně dlou-
hodobou tradici. Předškoláčci v  doprovodu
rodičů nebo prarodičů se opět setkali s  je-
jich pohádkovým kamarádem, skřítkem Ne-
zbedníčkem na několika scénických odpoled-
ních programech. Každý měsíc mohla tato
cílová skupina v dětském oddělení trávit vol-
ný čas nad rozmanitými vědomostními kvi-
zy, hlavolamy, rébusy, včetně zapojení se
do výtvarných dílniček. Téměř po celý říjnový
Týden knihoven byly aktivity tohoto typu ro-
dinám k  dispozici denně s  prodloužením
do  konce října. Dětem a  rodičům jsme
vyplnili volný čas pěkným představením Lout-
kového divadla Kozlík z  Hradce Králové, což
byla v oblasti akcí naše další úspěšná premi-
éra.

Uvítali jsme zájem mini mateřské školky
Elánek o  občasné návštěvy dětského oddě-
lení, kde děti čekalo první seznámení s  čet-
bou pro nejmenší a  také hry adekvátní jejich
věku. O  literární a  jinou zábavu v naší knihov-
ně projevilo zájem zdejší mateřské centrum,
pro jehož malé návštěvníky jsme vykona-
li několik tzv. výprav, jak do  Pohádkového,
tak do  Lesního království. Obdobně hravé
a  interaktivní pořady u  nás absolvovaly tak-
též děti z mateřinek a malí žáčci ze školních
družin základních škol. Třeťákům ZŠ Malé
Pole jsme zpestřili vyučování pravidelnou,
zábavně naučnou exkurzi po  památ-
ných objektech našeho města. Několik tříd
gymnázia se v  rámci výuky dějepisu zúčast-
nilo přednášky Významné osmičky v českých
dějinách, přičemž studenti zhlédli stejnojmen-
nou výstavu, věnovanou čtyřem významným
letopočtům – mezníkům naší minulosti.

Zhruba od  poloviny listopadu bylo nutné
kvůli opětovnému zhoršení pandemie mnohé
plánované akce zrušit a ponechat je v záloze
na  lepší časy. Přestože historie loňské nepříz-
nivé situace se znovu koncem starého roku zo-
pakovala, věříme, že kultura se již zcela neuza-
vře a bude nám dopřáno vás všechny odpou-
tat od  všednodenních starostí alespoň bese-
dami menšího formátu. Zároveň bychom chtě-
li poděkovat všem místním organizacím a  in-
stitucím, školským zařízením, spolkům i  jed-
notlivcům za  celoroční skvělou spolupráci
a vám čtenářům za stálou přízeň naší – vaší 
knihovně.

Pevné zdraví, veselou mysl, osobní poho-
du a stále dobrou náladu všech 365 dnů v no-
vém roce 2022 vám přejí pracovnice městské 
knihovny!

Mgr. Gabriela Klabačková,
vedoucí Městské knihovny Slavičín

Loňský podzim v knihovně probíhal ve znamení mnoha aktivit
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Vzpomínáme

Ten, kdo v životě ztratil to nejdražší, ví,
kolik bolesti a smutku v srdci zůstává.

Dne 7. ledna 2022 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás

navždy opustila naše milovaná dcera
Tamarka STAŇKOVÁ

y
. Její srdce přestalo 

bít v pouhých 8 měsících života. 
S láskou vzpomínají rodiče Lucie a Filip 

Staňkovi a ostatní příbuzenstvo.
Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Dne 16. ledna 2022 uplyne 5 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan Antonín KULÍŠEK

y
. S láskou 

vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 8. ledna 2022 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí naší milované 

maminky a babičky, paní 
Marie PEŠKOVÉ

yy
, rozené Urbánkové, 

z Nevšové. S láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují 

dcery a syn s rodinami.

Dne 18. ledna 2022 si připomeneme 
5. výročí úmrtí pana 

Oldřicha KOHOUTKA. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

dcera s rodinou a zeť Karel.

Dne 1. ledna 2022 uplyne 1 smutný rok
od úmrtí paní Jaroslavy RAKOVÉ

y
 a dne 

31. ledna 2022 vzpomeneme 34. výročí 
úmrtí pana Zdeňka RAKA. S láskou vzpo-

mínají děti, vnoučata a sourozenci

NAROZENÍ – LISTOPAD
Tomáš a Radka Machovi – dcera Leontýna
Radim Fagulec a Markéta Hnilová – syn 
Richard

ÚMRTÍ
 4. 11. 2021 Ing. Jaroslav Urbaník, 
  66 let, Bohuslavice
 5. 11. 2021 Vojtěch Rusek,
  66 let, Šanov

j

 5. 11. 2021 Milan Dobrotka,
  55 let, Poteč
 6. 11. 2021 Miroslava Horníčková,
  72 let, Slavičín
 7. 11. 2021 Rozálie Hájková,
  88 let, Rudimov
 7. 11. 2021 Jana Kučerová,
  50 let, Slavičín
 7. 11. 2021 František Žalek,
  79 let, Slavičín
 8. 11. 2021 Marie Remešová,
  81 let, Petrůvka
 10. 11. 2021 Božena Kopecká,
  95 let, Šanov

p

 13. 11. 2021 Albín Juřica,
  85 let, Rudimov
 19. 11. 2021 Stanislav Mlíčko,
  74 let, Petrůvka
 19. 11. 2021 Josef Šuráň, 73 let, Slavičín
 19. 11. 2021 pplk. doc. Ing. Luděk Lukáš,  
  CSc., 63 let, Brno
 20. 11. 2021 Jiřina Váňová, 79 let, Hrádek
 21. 11. 2021 Ivan Matys, 67 let, Slavičín
 21. 11. 2021 František Gbelec,
  86 let, Vlachovice
 22. 11. 2021 Václav Šmotek,
  81 let, Štítná nad Vláří
 23. 11. 2021 Ladislav Ševčík, 
  75 let, Slavičín
 25. 11. 2021 Marie Růžičková,
  80 let, Slavičín
 26. 11. 2021 Bohuslav Carbol, 
  69 let, Nevšová
 27. 11. 2021 Bc. Petra Janáčková, DiS.,
  37 let, Hrádek/Praha
 27. 11. 2021 Ladislav Šoman, 
  69 let, Šanov
 27. 11. 2021 Josef Švajda, 76 let, Šanov
 27. 11. 2021 Jaroslav Münster,
  67 let, Slavičín

Dne 20. ledna 2022 si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí pana 
Aloise MUDRÁKA

ý
 z Lipové. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

dcera Helena a Marie.

Dne 28. ledna 2022 uplyne 5 let
od úmrtí pana Karla MÁLKA

y
. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka,
děti Karel a Aneta s rodinami,

maminka, bratr s rodinou.

Dne 2. ledna 2022 si vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Ladislava SALOKYHO. S láskou a úctou
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 12. ledna 2022 uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan Josef DANĚK

ý

ze Slavičína. S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Dne 29. ledna 2022 uplyne 15 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Ivan PETRÍK
y

. S láskou a úctou
vzp omínají a za tichou v zpomínku děkují 

manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit s panem

Bohuslavem CARBOLEM. 
Zarmoucená rodina

Společenská kronika
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Tříkrálová sbírka 2022
Poslání Tříkrálové sbírky, spočívající ve vzá-

jemné pomoci a  konání dobra pro druhé, se 
ukazuje v této době stále potřebnější.  Lidství, 
vzájemná podpora a konkrétní pomoc nabývá 
nyní stále více na svém významu. V současné 
době je velmi důležité povzbuzení a vzájemná 
sounáležitost. Přejeme si udržet a podporovat 
kontakt s Vámi.

Sbírka se uskutečňuje tradičně první ledno-
vou sobotu, kdy koledníci se svými vedoucí-
mi vycházejí do ulic města Slavičína a dalších 
obcí v působnosti Charity Slavičín, aby všem 
přinesli radostnou zvěst Vánoc, o narození Je-
žíše Krista, a poprosili o dar pro pomoc lidem 
v nouzi.

Hlavním posláním sbírky je upozornit na po-
třebné lidi kolem nás a pomoci jim. Každý Váš 
dar znamená pomoc a naději pro ty, kteří se 
nachází v obtížné životní situaci.

S ohledem na aktuální pandemickou situaci 
připravujeme dvě varianty sbírky.

V případě stabilizace či zlepšení situace pro-
běhne koleda Tříkrálové sbírky tradičním způ-
sobem, osobní návštěvou v  domácnostech 
v sobotu 8. ledna 2022.

Vážení spoluobčané, abychom se k  Vám 
přiblížili, pro leden 2022 jsme pro Vás připra-
vili také virtuální Tříkrálovou sbírku, do které 
budete moci vstoupit na webových stránkách 
Charity Slavičín www.charitaslavicin.cz

Virtuální kasička Tříkrálové sbírky bude 
spuštěna od 1. ledna 2022. V případě nepří-
znivé pandemické situace, kdy nebude umož-
něno tradiční koledování, budou na veřejně pří-
stupných místech připraveny zapečetěné sta-
tické pokladničky, do kterých můžete do kon-
ce ledna vkládat své fi nanční příspěvky.
Z nové Tříkrálové sbírky 2022 chceme:
pomoci rodinám a osobám v krizi a nouzi,
podpořit vybudování zázemí pro ambu-
lantní služby Denní centrum Maják a Sociál-
ně terapeutickou dílnu Slavičín. 

Prosíme Vás proto o pochopení, dodržování 
bezpečnostních opatření a zachování víry, že 
vše se brzy v dobré obrátí.

Všem, kteří přispějí do sbírky, velmi děkuje-
me. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Charita Slavičín

Poděkování
Charita Slavičín děkuje 
všem dárcům a  sponzorům, kteří podpořili 
činnost organizace. Děkujeme všem 
partnerům, dobrovolníkům a organizacím za 
spolupráci v uplynulém roce 2021. Přejeme 
všem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání 
v novém roce. 
Děkujeme za vaši stálou přízeň, velmi si jí váží-
me. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Za Charitu Slavičín Mgr. Milena Tománková

Děkujeme městu Slavičín za fi nanční podpo-
ru v roce 2021 na provoz našeho centra. Není 
jednoduché provoz udržet při všech restrikcích,
lockdownech a  omezeních. Ale podařilo se
nám to a jedeme dál.

Na  jaře 2021 se tedy veškerá činnost pře-
klopila do on-line světa. Tímto způsobem pro-
bíhalo poradenství, besedy, přednášky, work-
shopy, které byly pro všechny zdarma. V květ-
nu jsme se konečně po několika měsících vrá-
tili z on-line prostředí k běžnému provozu a se-
tkávání na živo.

Pro rodiče s dětmi byly zorganizovány pohy-
bové hrátky s kojenci a batolátky a činnosti se
lišily dle věku dětí. Pro těhotné maminky a ma-
minky po  porodu probíhalo speciální rehabili-
tační cvičení. Ale taky probíhalo rehabilitační 
cvičení pro seniory, které bylo pro ně zcela zdar-
ma. Z víkendových akcí to byly Dětské olympij-
ské hry v Hrádku a Putování za Mikulášem v zá-
meckém parku. Na konci listopadu bylo tvoření 
adventních věnců a v průběhu prosince pak ad-
ventní tvoření a vánoční perníčkování. Poslední 
akcí tohoto roku je pouť k tradicím, které probí-
há až do půlky ledna 2022. Všechny tyto akce
byly městem Slavičín fi nančně podpořeny.

Veškeré poradenství, přednášky, besedy, kur-
zy, workshopy byly spolufi nancovány z progra-
mu MPSV rodina v projektu „Neposedí celá ro-
dina 2021“. 

Na  rok 2022 máme plánovaných spoustu 
aktivit a zajímavých témat. Horkou novinkou je
ale zahájení provozu Snoezelen – multismys-
lového centra. To bude sloužit dětem, dospě-
lým i seniorům. Provoz spustíme během úno-

ra 2022. Tento projekt mů-
žeme však zahájit díky na-
daci ČEZ. Ta nám prostřed-
nictvím programu podpo-
ra regionů poskytla na  re-
alizaci Snoezelenu částku

85  000 Kč. Což představuje 2/3 z  celkových
nákladů na  vytvoření tohoto unikátního mul-
tismyslového prostředí. Dofi nancování zby-
lé částky se snažíme ze sponzorských darů 
a prostřednictvím portálu www.donio.cz. Pod-
pořit nás můžete pomocí QR kódu.

V závěru bych vám ráda popřála do nového
roku hlavně zdraví, osobní spokojenost a rodin-
nou pohodu. 

Mgr. Simona Goňová, statutární zástupce

Rodinné a mateřské centrum Slavičín

Vstup do  nového roku 2022 přinesl skaut-
skému středisku ve Slavičíně opět naději, že se
naplno rozeběhne naše spolková činnost. My
skauti se totiž nikdy nevzdáváme naděje na po-
kračování, na budoucnost, do které se snažíme
vkročit zodpovědně připravení.

Našim společným cílem je výchova členů 
společnosti, kteří budou skrze své schopnosti
a dovednosti žít naplno a zodpovědně ve stá-
le se měnícím světě a budou jednat pro Dobro,
Pravdu a Lásku.

Přes všechna omezující pandemická opatře-
ní se nám daří jako průzkumníkům hledat způ-
soby aktivního fungování střediska. Na  konci
minulého roku proběhla dlouho plánovaná vý-
prava dívčího oddílu s tématem silného příběhu
hluchoslepé americké spisovatelky a aktivistky
Helen Kellerové; výprava skautů za  tvrdou dři-
nou kovářskou, kterou jim přiblížil a praktickou
zkouškou kování provedl skautský přítel Zde-
něk Čoko Benda v obci Žítková – uskutečně-
no na základě projektu EU, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání v projektu MAS Vi-
zovicko a  Slušovicko, o.p.s, jehož partnerem
je i  slavičínské skautské středisko; odpolední 
sněžná zábava s  „extrémními“ zimními spor-
ty vlčáckého oddílu na stráni mezi Šabatcem

a Hrubým polem a poslední společné celostře-
diskové setkání zakončené u vánočního ohně 
– symbolu víry a lásky k lidem. 

Těšíme se na nová skautská dobrodružství,
které nás učí být lepšími a děkujeme všem věr-
ným podporovatelům skautské věci, a  to pře-
devším – z řad rodičů, bývalým členům, kteří se
rozhodli jít vlastní cestou, městu Slavičín – na-
šemu stálému podporovateli a  partnerovi při
kulturních a společenských aktivitách, a přede-
vším každému jednomu členu střediska, díky
kterému skautský duch ve Slavičíně žije.     

Bubla

Ze skautského kotlíku
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Letos v  lednu si připomínáme výročí naroze-
ní Františka Frajta, odvážného odbojáře a převa-
děče letců, který přišel na  svět 10. ledna 1905 
v Mladoticích jako nejmladší ze šesti dětí. Vyučil
se v Brně drogistou. Tam rovněž pracoval, než se
osamostatnil a založil si vlastní obchod ve Slavi-
číně. Okupace 15. března 1939 ho zastihla v Pra-
ze, kde byl nakupovat zboží do své prodejny. Ces-
tou domů se zastavil v Brně, tam se setkal se
škpt. Antonínem Kočím, kterého znal ze své pre-
zenční služby v Chustu (škpt. A. Kočí byl 12. červ-
na 1942 popraven). S tímto důstojníkem navázal 
první kontakty pro budoucí činnost v odboji.

Ve Slavičíně se brzy zapojil do činnosti vojen-
ské odbojové organizace Obrana národa, kterou
v našem regionu vedl kpt. Stanislav Janeček, řídí-
cí učitel z Vlachovy Lhoty. Na jeho pokyn a podle 
požadavků MUDr. Jana Horáka začal shromaž-
ďovat ve své prodejně větší množství obvazové-
ho materiálu, aby byl v případě potřeby k dispo-
zici.

František Frajt měl díky slavičínským četní-
kům povolení k obchodním cestám do Trenčína, 
což bylo bohatě využíváno k provádění přechodů
čs. vojáků, převážně letců, do zahraničí. Kpt. S.
Janeček, který byl v  krajské organizaci Obra-
ny národa pověřen vybudováním přechodových 
tras, zajistil napojení Fr. Frajta na Dr.  Ing. Fran-
tiška Měšťana, sládka pivovaru v Uh. Brodě (15.
února 1945 popraven v Brně) a účetního brod-
ského pivovaru Gustava Kašpara (15. listopadu 
1944 popraven ve Vratislavi).

Jak byl takový přechod přes hranice uskuteč-
něn? František Frajt odjel vlakem na Slovensko 
a z Uherského Brodu vyrazilo nákladní pivovar-
ské auto se zásilkou piva směřující do Nového 
Mesta nad Váhom, kde byl sklad piva. Závozní-
kem pro tuto cestu býval právě tolik v zahraničí 
potřebný letec. Na cestě zpět už byl závozníkem
zase František Frajt. Touto trasou se podle jeho 
svědectví podařilo dopravit více než třicet letců. 

Díky statečnosti jeho uherskobrodských spo-
lupracovníků nebyl Fr. Frajt prozrazen a  převa-
děčská činnost mu nebyla gestapem prokázána. 
Přesto byl po zatčení 13. července 1942 a výsle-
ších v Uherském Hradišti až do 14. dubna 1943 
vězněn v Kounicových kolejích v Brně. Podobná 
zkušenost ho čekala i po válce.

Počátkem padesátých let mu byla slavičínská 
prodejna drogerie znárodněna a on čelil obvině-
ní ze zatajení zboží. Po vyšetřovací vazbě v Uher-
ském Hradišti byl poslán do  tábora nucených
prací v uhelných dolech v Ostravě. Po odpykání 
trestu získal s pomocí manželů Strapinových za-
městnání jako traktorista v podniku Energovod 
Praha. Tam pracoval až do odchodu do důcho-
du.

František Frajt byl mezi Slavičany velmi oblí-
benou osobností. Měl laskavý humor a  úsměv
pro každého. Přes mnohá příkoří nezatrpkl, měl
pochopení pro lidské slabosti a těšil se na chví-
le v  rodině své dcery Boleslavy, která mu byla
ve stáří velkou oporou. 

Musíme zmínit také jeho staršího bratra Vla-
dimíra, jenž se narodil 21. února 1895 a vojen-
skou kariéru měl ještě dramatičtější, protože za-
sáhl i do první světové války. V letech 1907–1912
absolvoval Vladimír Frajt arcibiskupské soukro-
mé gymnázium v Kroměříži, v březnu 1915 ma-
turoval na státním českém gymnáziu tamtéž. Již
15. března téhož roku byl prezentován u země-
braneckého pluku 25 v St. Pölten jako jednoroč-
ní dobrovolník. Tam absolvoval školu pro výcho-
vu důstojníků v záloze.

V prosinci 1915 odešel s útvarem na  ruskou
frontu, kde byl 5. června 1916 zajat. Na konci čer-
vence se přihlásil k I. srbské dobrovolnické divizi
v Rusku, u níž sloužil v hodnosti šikovatele v Odě-
se. Po povýšení na podporučíka pěchoty byl v říj-
nu 1916 přidělen jako velitel čety k 7. pluku II. srb-
ské dobrovolnické divize v Marinskoje Selu, stej-
nou funkci zastával i v 5. pluku srbské dobrovol-
nické armády v Oděse a Vozněsensku. V  listo-
padu 1917 odešel do pole ve funkci velitele čety
13. pluku Hajduk Veljka Timotské divize. 

 V srpnu následujícího roku odjel do Francie
a stal se velitelem čety střel. pluku 22 čs. legií 
v Jarnacu, od května 1918 velel v hodnosti poru-
číka četě 21. čs. střel. pluku. Absolvoval kurs pro
důstojníky pěchoty v St. Maixent, bojoval na fron-
tě a v prosinci 1918 byl přidělen jako velitel čety
(od 1. února 1919 jako její velitel) k náhradní rotě
čs. vojska v Cognacu. 

 V dubnu 1919 se stal velitelem 8. roty 24. plu-
ku fr. legií tamtéž, v červnu byl povýšen na kapi-
tána. Po návratu do  vlasti v srpnu 1919 zůstal
jako voják ve službách nové republice. V listopa-
du 1932 se oženil, měl dva syny – Milana (*7. 3.
1934) a Jiřího (*5. 4. 1936).

 Po vytvoření protektorátu byl převeden do od-
boru politické správy ve  funkci tajemníka měst-
ského úřadu v  Tovačově. Na  vyslovené přá-
ní manželky odešel do zahraničního odboje. To
však ještě jeho paní netušila, že bude i ona, stej-
ně jako všichni rodinní příslušníci čs. zahranič-
ních vojáků, vězněna až do konce války ve Sva-
tobořicích u Kyjova. O jejich dva syny se po celou
tu dobu starala babička.

Vladimír Frajt odešel do  zahraniční armády
přes Slovensko. Dne 27. prosince 1939 jej tam
bezpečně převezl jeho již zmíněný bratr Franti-
šek, zapojený v převaděčské síti vojenské odbo-
jové organizace Obrana národa. Díky této orga-
nizaci pokračoval přes Maďarsko, Jugoslávii, Tu-
recko a Bejrút do Marseilles. Dne 10. února 1940
byl mjr. Vladimír Frajt prezentován u  čs. zahra-
ničního vojska v Agde, kde byl o  5 dní později
ustanoven velitelem II. praporu pěšího pluku 2.
Absolvoval kurs pro velitele praporů v Mourme-
lon-le-Grand a účastnil se bojů ve Francii.

 Na konci června 1940 odplul do Británie, kde
se v srpnu stal velitelem 1. roty pěšího praporu
2, od září 1941 zástupcem velitele praporu, ab-
solvoval zde také kurs v  řízení a udržování mo-
torových vozidel. Dne 28. října 1941 byl povýšen

na pplk. a 1. dubna následujícího roku ustanoven 
velitelem pěšího praporu 2. V srpnu 1944 byl pře-
místěn k náhradnímu tělesu s určením pro výcvi-
kové středisko a v listopadu téhož roku byl ode-
slán do SSSR jako velitel transportu důstojníků
pro 1. čs. armádní sbor.

 V polovině ledna 1945 se stal přednostou Stu-
dijního a výcvikového oddělení svazku a v březnu 
byl povýšen na plk. (s pořadím od 28. října 1944).
V dubnu 1945 byl ustanoven přednostou školské
a výcvikové skupiny 1. oddělení hl. št. Od červen-
ce plnil funkci styčného důstojníka MNO u MV, 
od října též u Hlavního velitelství SNB.

 V dubnu 1947 se stal zatímním velitelem pěší-
ho prap. 43 v Olomouci, o měsíc později převzal
velení p. prap. 6. Dne 28. dubna 1949 převzal ješ-
tě velení motorizované brigády, ale k 31. prosince
téhož roku byl přeložen do výslužby.

Zemřel po těžké nemoci v péči manželky a její 
rodiny v Liberci.
Byla mu udělena tato vyznamenání:
Československý válečný kříž 1918 (1922), Čes-
koslovenská revoluční medaile (1922), Českoslo-
venská medaile Vítězství (1922), srbská medaile
Za vojenskou zdatnost (1922), Médaille Commé-
morative Française (1922), Československý vá-
lečný kříž 1939 (1945), Československá vojenská
medaile Za zásluhy (1945), čs. vojenská pamětní 
medaile (1946). Ladislav Slámečka

plk. Vladimír FRAJT 
* 21. 2. 1895 Slavičín, † 2. března 1965 Liberec
František FRAJT
* 10. 1. 1905 Slavičín, † 25. 10. 1991 Slavičín

Vladimír a František Frajtovi: stateční rodáci, na které bychom neměli zapomenout

Bratry Frajtovy připomíná nově 
odhalená pamětní deska

Jedenáctý listopad každoročně patří Dni vá-
lečných veteránů, který je symbolickou oslavou
podepsání mírové smlouvy u  severofrancouz-
ského města Compiègne, jíž byly ukončeny boje
první světové války. Právě u  příležitosti tohoto
významného data, tedy ve čtvrtek 11. listopadu 
2021 v 11 hodin, byly v ulici Mezi Šenky odhaleny 
pamětní desky na počest bratří Vladimíra a Fran-
tiška Frajtových a  jejich souseda Aloise Piveč-
ky. „Jsem rád, že i po letech jsou pohnuté událos-
ti světových válek stále v povědomí lidí. Zároveň
oceňuji, že s historií našeho města jsou spojeny 
neobyčejné osudy našich rodáků, kteří se přímo
zapojili do válečných bojů a na jejichž osobní od-
vahu můžeme být hrdí,“ zhodnotil slavnostní akt
starosta města Tomáš Chmela. (šim)
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Turnaj mládeže ve stolním tenise 6. a 7. listopadu 2021
Za  přísných protiepidemiologických

opatření (dezinfekce rukou, měření 
teploty, odevzdání čestného prohláše-
ní  od  hráčů a  doprovodu o  bezinfekč-
nosti) se uskutečnil ve  sportovní hale 
ve Slavičíně třetí bodovací turnaj mláde-
že ve stolním tenise. 

Turnaje, který je dělený na dvě části 
– v sobotu hrají hráči výkonnostně lep-
ší  do  první stovky krajského žebříčku 
– se zúčastnilo 51 hráčů. V neděli sou-
těží hráči druhé stovky a příchozí a zú-
častnilo se ho 46 hráčů. Celkem přijelo
do Slavičína 97 hráčů a to je na stávající 
situaci slušná účast. 

V kategorii hráčů první stovky se stal 
vítězem bez jediné prohry Roman Ko-
pečný z KST Zlín, druhý skončil s  jed-
nou porážkou Jiří Blaha z Jiskry Otro-
kovice, na třetím místě skončila překva-
pivě první dívka Leona Vrzalová z KST 
Hluk. Z domácích hráčů startoval Petr 
Rak a  skončil  na  konci druhé desítky 
s výsledkem tři výhry a čtyři prohry.

V  neděli turnaj pokračoval za  stej-
ných hygienických opatření a  vítězem 

se stal Petr Neubauer z KST Zlín před Soňou
Adamcovou ze Sokola Vsetín. Oba měli jed-
nu prohru a o vítězi rozhodlo vzájemné utkání.
Na třetím místě skončil Michal Pištínek z KST 
Zlín. Z domácích hráčů se turnaje v neděli zú-
častnili Jakub Havrlant, Dominik Rajznauer
a Martin Zvonek, skončili na konci druhé desít-
ky, když každý dokázal třikrát vyhrát.

Další akcí oddílu stolní tenis bude 8. ledna 
2022 pořádání přeboru okresu dospělých, 22. 
ledna 2022 přeboru kraje dospělých, 2. a  3.
dubna 2022 závěrečný bodovací turnaj mláde-
že.

Stolní tenis Slavičín

FC TVD Slavičín dě-
kuje svým přízniv-
cům za přízeň a pod-
poru v  loňském roce 
2021 a  do  nové-
ho roku 2022 pře-
je svým příznivcům 

a  všem občanům hlavně zdraví a  hodně 
krásných sportovních zážitků na  fotbalo-
vých stadionech FC TVD.
Dále děkuji za  práci pro klub členům VV
FC TVD, trenérům, vedoucím a všem, kteří 
se podíleli na chodu klubu v  loňském roce
2021.

Bronislav Münster, místopředseda FC TVD

 Koupím garáž ve  Slavičíně. Vyklidím či
pomohu s vyklizením. 
Platba ihned. Tel. 724 246 531.
 Rea – obchod Hračky, vlna hledá malý 
prostor k pronájmu od 1. 3. 2022.
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Historický kalendář pro rok 2022 je zaměřen 
na Slavičany v poválečné době. Každé město 
tvoří lidé a tvůrci kalendáře jim tak chtěli vzdát
hold. Fotky sháněli od  pamětníků, což bylo 
opravdu náročné.

 Pátrání po fotkách se ukázalo jako zajíma-
vá cesta do myšlení tehdejších lidí. Například 
dnes, když si každý fotí na koupališti selfíčka či 
drinky, by nás nenapadlo, že se fotka z koupa-
liště nedá prakticky sehnat. Ovšem tehdy to dá-
valo smysl – drahý fotoaparát si nikdo k vodě
nebral, proto autoři kalendáře fotku ze slavičín-
ského koupaliště v dostupných pramenech ne-
našli a museli si vypomoct snímkem z koupání 
v nedaleké Lipové.

 Fotky samozřejmě ladí s  ročním obdobím, 
které v  kalendáři doplňují. Mezi často zachy-
covaný motiv patří sáňkování dětí, prvomájový 
průvod nebo okrskové kolo spartakiády. To už 
dnes nezažijeme, ale můžeme se prostřednic-

tvím fotografi í do těchto dob vrátit.
 Historický kalendář ze Slavičína byl k dispo-

zici od úterý 7. prosince na městském infocen-
tru za 150 korun. K mání byly také další vánoč-

Historický kalendář na letošní rok 2022 se zaměřil na lidi
ní dárky s motivy Slavičína – Slavičaj, rychle-
schnoucí ručník na cvičení, multifunkční šátek 
nebo plátěná taška na nákup s novým logem 
Slavičína.  (šim)

Podle informací Energetického regulačního 
úřadu se stále někteří bývalí zákazníci skupiny 
Bohemia Energy nachází v  režimu dodavatelů 
poslední instance (DPI).

Pokud řešíte fi nanční problémy v souvislos-
ti s  ukončením dodávky energií od  Bohemia 
Energy, případně dalších společností, a  ocit-
li jste se v režimu dodavatelů poslední instan-
ce (DPI) je Vám schopen pomoci Úřad práce. 
Na  jeho stránkách naleznete tento doporuče-
ný postup:
 Neprodleně požádejte o  uzavření smluv 
na běžnou dodávku energií, tzn. přejděte z  re-
žimu DPI do standardního režimu a požádejte 
DPI o vyúčtování skutečné spotřeby. K tomu je 
třeba doložit stav elektroměru nebo plynomě-
ru ke dni ukončení režimu DPI – nejlépe zaslá-
ní fotografi e měřidla. Bližší informace nalezne-
te např. na webových stránkách  Energetické-
ho regulačního úřadu. Najdete zde nejčastější 
otázky a odpovědi.

Růst cen energií a s tím spojené problémy – kde hledat pomoc?
 Uzavíráte smluvní vztah. Pokud víte, že ne-
jste reálně schopni hradit měsíčně stanovenou
částku, předneste novému dodavateli své mož-
nosti.
 Pokud už máte stanovené měsíční zálo-
hy a ty převyšují Vaše fi nanční možnosti, plať-
te, co Vám rodinný rozpočet dovolí. Dlužnou
částku uhradíte v  rámci vyúčtovaného nedo-
platku.
 Mimořádnou okamžitou pomoc (MOP) není 
možné poskytnout na  úhradu záloh na  plyn
a elektřinu. Úřad práce ČR může přiznat na po-
krytí zvýšených nákladů domácnosti „MOP –
vyúčtování DPI“. Tato speciální dávka je časo-
vě omezená. Je možné o ni žádat jen po před-
ložení vyúčtování od DPI.
 O  „klasickou“ MOP můžete požádat tehdy,
pokud nebudete mít objektivně dostatek pro-
středků  na  pokrytí nákladů spojených s  pří-
padným výdajem  a  Vaše příjmové, sociální 
a majetkové poměry Vám neumožní tuto situ-

aci překonat vlastními silami.
 O  „klasickou“ MOP můžete požádat i  teh-
dy, když Vám po  zaplacení stanovených zá-
loh chybí peníze na zajištění výživy a ostat-
ních základních životních potřeb. Každou žá-
dost tak úřad posuzuje s ohledem na individu-
ální situaci
 Informujte se, jak o MOP žádat a co je tře-
ba doložit. Podrobnosti najdete na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.  
 Další možností je požádat o opakované dáv-
ky ze systému státní sociální podpory (příspě-
vek na bydlení) nebo hmotné nouze (doplatek
na bydlení, příspěvek na živobytí).
Pomoc s  řešením této složité situace Vám
poskytne sociální odbor Městského úřa-
du Slavičín, slavičínské pracoviště Úřadu 
práce ČR a  také občanská poradna Zebra:
tel.: 608 899 408,
e-mail: poradnazebra@gmail.com).

 Zpracováno podle MPSV a ÚP

Půlka prosince byl termín, kdy chtělo město 
spustit provoz veřejného kluziště v parku. Přes-
tože byla plocha před kuželnou upravena a po-
loženy kabely k  chladicím zařízením, chyběla
zásadní věc: přípojka elektřiny.

V době, kdy vzniká tento článek, stále není 
jasné, zda se provoz kluziště podaří ještě v pro-
sinci spustit. Máme přislíben termín 26. prosin-
ce, ale to už bude zpravodaj v  tiskárně, takže 
bohužel nemůžeme být aktuální. Co ale víme:
provoz na kluzišti bude pro školy a školky do-
poledne zdarma, odpoledne a večer pak bude 
pro veřejnost v 1,5hodinových placených blo-
cích. K dispozici bude i půjčovna bruslí všech
velikostí.

Vzhledem k  tomu, že je kluziště vhodné 
k provozu až do +15 stupňů Celsia, lze doufat,
že si užijeme ve Slavičíně dlouho bruslařskou 
sezonu.  (šim)

Kluziště v parku zdržely potíže s přípojkou elektřiny
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577  341  481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín

 Pondělí 3. 1. – pondělí 31. 1. 
Toulky zimní přírodou Slavičínska. Výstava 
fotografi í Ing. Vojtěcha Malíka.

Je možné ji zhlédnout v  půjčovní době
knihovny nebo po domluvě po  telefonu v kni-
hovnické galerii.

Středa 19. 1.
 Migréna akupresurou – nové poznatky. 

Přednáška MUDr. Štefana Horáka, na které
získáte odborné informace, jak zklidnit či od-
stranit akutní bolesti hlavy stimulací snadno
dosažitelných periferních akupunkturních bodů 
pomocí tlakové stimulace. Součástí akce je fo-
toprojekce s tematikou správného hledání aku-
presurních bodů. 

Vážení senioři, Virtuální Univerzita třetího
věku (VU3V) pokračuje v Městské knihov-
ně Slavičín otevřením dalšího studijního se-
mestru!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakul-
ty České zemědělské univerzity v Praze je pro 
Vás připravena nabídka výuky v rámci VU3V,
která Vám umožní navštěvovat zájmové vy-
sokoškolské studium přímo v místě bydliště.  
Těšíme se tedy na zapojení nových zájemců

i absolventů uplynulých semestrů do dalšího 
vzdělávání v období únor až duben 2022.

Studium je určeno osobám se statutem 
důchodce, poplatek za  semestr (6 kurzů)
činí 300 Kč.

Bližší informace o studiu získáte na osobní 
návštěvou v knihovně, případně po telefonu.

Vše o  studiu je také zveřejněno na www.
knihovna.mesto-slavicin.cz  a  na www.e-se-
nior.cz.

Začátek: 18.00 hodin, sál v  1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.

 Úterý 25. 1. 
Návrat žítkovských bohyní. Komponovaný 
pořad spisovatele Vlastimila Hely.

Autor představí svou novou knihu zcela no-
vých příběhů o bohyních ze Žítkové, tajemných 

léčitelkách těla i duše, ovládajících lidovou ma-
gii. V programu vystoupí vynikající ženský pě-
vecký soubor Čečera ze Starého Hrozenkova.

Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup
volný.

Akce se uskuteční v  souladu s  aktuálně
platnými hygienickými a  epidemiologickými 
opatřeními.
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