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Vážení a milí spoluobčané,
tento úvodník píšu v čase, kdy východně od naší 
země roste napětí. Ustupující koronavirovou si-
tuaci tak střídá hrozba konfl iktu, který si nikdo 
z  nás nedovede představit. Ukrajina se nám 
může zdát velmi vzdálená, nicméně v  mých 
očích je naopak velmi blízká. Žijeme totiž 
ve městě, které čelí fenoménu extrémně nízké 
nezaměstnanosti. Ta je prakticky nejnižší v celé 
republice, a  již nyní se proto řada našich fi rem

neobejde bez zahraničních zaměstnanců.
Nejčastěji jsou to právě občané Ukrajiny. Žijí 

mezi námi a to, že o nich většina z nás příliš neví, 
svědčí o důvodu jejich přítomnosti. Tím je prá-
ce. Ukrajina nyní prožívá velmi těžké chvíle. Asi 
všichni si přejeme, aby nezachvátilo tuto zemi 
zlo války. Pokud nastane to nejhorší, buďme při-
praveni být solidární stejně jako v životě. Nikdy 
totiž nemůžeme vědět, kdy budeme pomoc dru-
hých potřebovat my.

Nicméně ani složitá situace v nedaleké kraji-
ně nezastaví to, co již všichni očekáváme – pří-
chod jara. Jaro bude u nás ve Slavičíně ve zna-
mení velké rekonstrukce Sokolovny, která trochu 
pozmění chod kulturních akcí. Přesto věřím, že
na kulturu a sport nezanevřeme a že po mnoha 
měsících koronavirových omezení si zase najde-
me čas zapojit se do aktivit, které našemu měs-
tu dávají život. Dobrou jarní náladu přeje 

Váš starosta, Tomáš Chmela

Studánek si lidé odjakživa vážili, neboť pro ně bývaly cenným zdro-
jem dobré pitné vody. Jejich údržbě věnovali velkou pozornost, otvírá-
ní studánek bylo jedním ze způsobů, jak přivítat jaro. S  rozvojem vo-
dovodních sítí přišlo období, kdy se studánky začaly ztrácet a zanikat.
Mnohé studánky z povědomí lidí zmizely společně s pamětníky, kte-
ří je využívali.

Loni byly zpřístupněny dvě zpola zapomenuté studánky na katastru 
Slavičína. Právě k nim se vypravíme v neděli 27. března. Sraz účastní-
ků je u zastávky Radnice ve 13.30 hodin. Odtud vyrazíme po ulici Luha-
čovská směrem k lesíku za novými domy u benzinky, v jehož středu se
u soutoku dvou potůčků nachází studánka Schodnica. Od ní se vydá-
me do Jamného ke studánce U Dubu. Nedaleko ní se nachází příhodné
místo, kde si opečeme špekáčky. Vycházku zakončíme na zemědělské
cestě do Hrádku, od níž cesta vede k nové ulici K Loukám.

Trasa je dlouhá minimálně pět kilometrů, není náročná, zvládnou ji
i mladší děti. Upozorňujeme, že ke studánce Schodnica není přístup
pro dětské kočárky. 

Městské infocentrum Slavičín

Přivítejme jaro putováním ke studánkám
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V  těchto dnech byla zahájena rekonstrukce 
části interiéru Sokolovny. Cílem rekonstrukce je 
zejména nová podoba vstupních prostor, tedy 
foyer a  šatny, rozšíření kapacity hygienické-
ho zázemí pro návštěvníky a vytvoření nového 
bufetu pod schodištěm ve  foyer. Menší změ-
nou projde i hlavní sál, v němž bude provedena
nová výmalba, výměna koberců a bude také vy-
tvořeno nové výdejní okno pro distribuci jídel či
občerstvení přímo na sále.

V  rámci zmíněné rekonstrukce foyer bude 
tento vstupní prostor „očištěn“. Bude tak od-
straněna dřívější nevhodná přístavba s bezba-
riérovým WC a  zanikne také protilehlý nesys-
tematicky umístěný vstup, který dosud nále-
žel bytu v 2. podlaží Sokolovny. Na druhé stra-

Rekonstrukce interiéru Sokolovny ve Slavičíně začíná

ně foyer vznikne nový bufet, a to díky zastřeše-
ní střední části hlavního schodiště.

Tento bufet bude zároveň navazovat na vý-
dejní prostor propojený s hlavním sálem. V ce-
lém prostoru vstupní části bude převažovat
kombinace bílé barvy, dřevěného obložení stěn
v dekoru dubu a  černých prvků v podobě no-
vých svítidel a  ocelových konstrukcí. Celému 
prostoru foyer bude dominovat stávající dřevě-
ná plastika, která bude na stěně naproti hlavní-
mu vstupu.

Další zásadní změnou projdou toalety a hy-
gienické zázemí, jehož stávající stav byl již ne-
dostatečný. Díky tomu, že bude pod hlavním 
schodištěm ve  foyer vybudován zbrusu nový 
bufet, budou prostory stávajícího bufetu přebu-

dovány na pět nových WC kabin pro ženy, což
bezesporu povede ke  zvýšení návštěvnické-
ho komfortu všech přítomných dam. Ten bude
snad podtržen i novým designem interiéru toa-
let, jemuž bude dominovat kombinace bílé bar-
vy keramických obkladů, šedé dlažby a dřevě-
ných sanitárních příček v dekoru dubu.

Z  technického hlediska dojde i  k  výměně
otopných těles, budou zhotoveny nové roz-
vody vody a kanalizace a výměny se také do-
čká osvětlení. Tato částečná rekonstrukce by
tak měla stávající prostory Sokolovny prosvět-
lit, zmodernizovat a  přizpůsobit dnešním po-
žadavkům jak z hlediska funkčního, tak vizuál-
ního. 

Ing. arch. Ondřej Zámečník, MAUS architects

 Budou se vyplacené peníze počítat rodinám 
do příjmu pro účely státní a  sociální podpory 
pro nárok na dávky a doplatky bydlení, přídav-
ky na děti, pro hmotnou nouzi atd... A budou ob-
čané v daňovém přiznání tyhle fi nance danit?

Příjem odškodnění dle zákona 324/2021 Sb. 
(“lex Vrbětice”) se nepovažuje za  započitatel-
ný příjem pro účely zákona o životním a exis-
tenčním minimu, a  tedy nemá vliv na  dávky 
v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, dopla-
tek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), 

neboť ty se odvíjejí od životního a existenční-
ho minima, nicméně orgán pověřený přizná-
ním dávek v  hmotné nouzi však odškodnění 
teoreticky může v případě žádosti o mimořád-
nou okamžitou pomoc zohlednit.

Dále se příjem odškodnění nepovažuje za pří-
jem pro účely stanovení rozhodného příjmu dle 
zákona o  státní sociální podpoře. Na  dávky 
státní sociální podpory poskytované v závislos-
ti na výši příjmu, což jsou přídavek na dítě, pří-
spěvek na bydlení a porodné, tedy odškodnění 

také nemá vliv. Dále je příjem prostředků za od-
škodnění osvobozen od daně z příjmu.

 Z důvodu, že „lex Vrbětice” novelizuje pouze
zákon o životním a existenčním minimu a zá-
kon o daních z příjmů, a též z důvodu možných 
specifi k konkrétních případů, však lze doporu-
čit konzultovat tyto otázky individuálně s  pří-
slušnými orgány (např. Úřad práce ČR). 

Pevně věřím, že příjem prostředků za  od-
škodnění se nedotkne žádné z Vámi jmenova-
ných situací.  (tch)

Lidé se ptají na odškodnění vs. dávky sociální podpory

Předčasný příchod jara ukončil provoz slavičínského venkovního kluziště před-
poslední únorový týden. 

Vřelé a pozitivní ohlasy nás provázely od začátku provozu kluziště až do jeho ne-
dávného ukončení. Za to moc děkujeme, protože v dnešní době se moc nechválí 
a povedené věci se přijímají jaksi samozřejmě.

A kolik přišlo na kluziště lidí? Podle údajů z pokladny přišlo za dva měsíce pro-
vozu 10 100 platících bruslařů, a to nepočítaje dopolední bruslení pro školy z na-
šeho města, které bylo zdarma! Půjčili jsme 853 párů bruslí a nabrousili jsme 379
párů bruslí.

Kluziště jsme pronajali šestnáctkrát okolním obcím, spolkům či fi rmám. Usku-
tečnily se tam dva dětské karnevaly a dvě lekce pro začínající bruslaře.

Musím poděkovat všem, kteří se podíleli na provozu kluziště. Byl to náročný
a odvážný projekt, od kterého nás mnoho lidí zrazovalo. 

My ale nelitujeme, protože jsme během dvou měsíců viděli spoustu radosti 
a hezkých zážitků, které se díky kluzišti uskutečnily. Do budoucí sezony, která by
měla začít již letos 1. prosince, půjdeme s hlavou plnou nápadů na vylepšení záze-
mí kluziště. Sportu zdar! Monika Hubíková, místostarostka

Kluziště v parku ukončilo sezonu, přišlo přes 10 tisíc platících návštěvníků

Máte hezké fotky z kluziště? Podělte se s námi o ně. 
Reprezentativní fotky v dostatečném rozlišení posílejte 
na mail hubikova@mesto-slavicin.cz 
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Město investovalo do zázemí Záložny 
a divnické hospody, Pilot dostane novou fasádu

Podnikání v oboru pohostinství nemělo v mi-
nulých mnoha měsících na růžích ustláno. Ne-
ustálá omezení provozu, zákazy a nařízení udě-
laly z  tohoto druhu živnosti téměř ohrožený 
druh. Město Slavičín v této situaci může pomo-
ci spíše nepřímo. Na území Slavičína totiž vy-
stupuje v pozici majitele nemovitostí – zejmé-
na pohostinství. Jedná se o objekt Záložny, re-
staurace U  Pilota a  pohostinství v  Divnicích. 
V  dobách úplných uzávěrek těchto provozo-
ven Rada města přistupovala ke slevám z ná-
jmu prostor. Další možností, jak pomoci, jsou 
pak práce na  rekonstrukcích zázemí či přímo
stavbách těchto provozoven.

V  restauraci U Pilota se jednalo v minulosti 
spíše o drobnější opravy, nicméně ještě v letoš-
ním roce se počítá také s komplexní obnovou 
fasád tohoto domu tak, aby jeho vytápění bylo 
úspornější. Vzhled bude navržen tak, aby tato 
fasáda citlivě respektovala původní decentní 
pojetí našeho nejstaršího sídliště. K obnově fa-
sád na Vláře se však vrátíme v některém z dal-
ších čísel našeho zpravodaje.

Co se týče divnického pohostinství, zde měs-
to provedlo na přelomu let 2020 a 2021 zásad-
ní opravu interiéru vstupní části a  veškerého 
sociálního zázemí – toalet. Došlo k odstraně-

ní starých příček a zpřehlednění vstupní chod-
by tak, aby interiér působil čistým a moderním 
dojmem. Výmalba je řešena ve světlých odstí-
nech a také obklady a dlažby jsou řešeny nad-
časovou kombinací barev. Celý objekt hospody 
v Divnicích je velmi starý a po celou dobu oprav 
se muselo improvizovat – bojovalo se zejmé-
na s nerovnostmi zdí a  také veškeré rozvody 
musely být vyměněny za nové. Celkové nákla-
dy této investiční akce přesáhly částku půl mi-
lionu korun. Ačkoliv objekt má již novou fasá-
du, některé části interiérů si vyžádají další re-
konstrukční práce v následujících letech. Pro le-
tošek se ze zadní strany objektu plánuje výstav-
ba kryté pergoly pro provoz v letních měsících. 
Město Slavičín i osadní výbor Divnice velmi ví-
tají, že se zdejší pohostinství daří i nadále udr-
žet v provozu. Divnice jsou naší nejmenší míst-
ní částí, nicméně zejména v létě si sem najdou 
cestu nejen Divničané, ale také projíždějící cyk-
listé. Cyklisté zde budou vítáni i nadále, neboť 
město Slavičín postupně připravuje další a dal-
ší úseky cyklostezek tak, abychom údolím Říky 
dojeli v budoucnosti plynule až do Bohuslavic 
a dále okolo toku Vláry na Slovensko.

Posledním a  jistě nejvýznamnějším objek-
tem pohostinství v majetku města je Záložna. 

Na  sklonku loňského roku jsme zde proved-
li kompletní rekonstrukci toalet v přízemí. Opět
jsme volili decentní tlumené odstíny obkladů
i dlažeb tak, abychom zachovali reprezentativ-
ní ráz celé budovy. Bohužel z důvodu členitos-
ti přízemí není zatím zajištěn plně bezbariéro-
vý přístup, nicméně samotné toalety jsou řeše-
ny i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Celko-
vá hodnota rekonstrukce přesáhla 0,6 mil. ko-
run bez DPH a byla realizována ve spolupráci
s městskou společností BTH, s.r.o., která má
objekt Záložny ve správě. V rámci obnovy byla
obnovena také přístupová chodba a věřím, že
v obnově Záložny budeme pokračovat i v ná-
sledujících letech. Nutno také poznamenat, že 
nyní, v  jarních měsících, naplno běží obnova
Sokolovny a Záložna se tak stane dějištěm ně-
kterých kulturních akcí.

Tomáš Chmela, starosta

Slavičín bude snižovat 
emise. Vstoupil jako první 
v kraji do evropského Paktu 
starostů a primátorů

Dobrovolný závazek, který pomůže ži-
votnímu prostředí, přijalo město Slavičín 
na  svém posledním zasedání zastupitel-
stva. Přistoupilo ke snižování emisí sklení-
kových plynů a ke zvýšení odolnosti vůči lo-
kálním dopadům klimatických změn. Jak si 
to můžeme v praxi představit?

Ceny energií stoupají, a  město proto 
bude hledat všechny cesty, jak snížit výdaje 
na ně. V praxi si lze představit například in-
stalace fotovoltaických panelů, tepelná čer-
padla nebo pokračování zateplování měst-
ských nemovitostí.

Město totiž vstoupilo jako první ve Zlín-
ském kraji do Paktu starostů a primátorů, 
což je evropská iniciativa vyzývající k šetr-
nému chování obcí. Ty se dobrovolně za-
vazují ke  snížení emisí skleníkových plynů 
v souladu s aktuálně platným evropským cí-
lem, nejméně však dle ofi ciálně schválené-
ho cíle České republiky. Již nyní město roz-
víjí unikátní systém centrálního vytápění 
na biomasu, který letos hodlá dále inovovat 
právě o solární panely.

Rada města dále zřídí odbornou pracovní 
skupinu, která nahradí původní výbor zastu-
pitelstva. Cíl bude jediný – hledat konkrétní 
cesty, jak šetrně rozvíjet město a  reagovat 
na klimatickou změnu.  (šim)

Před více než rokem jsme ve městě rozje-
li informační aplikaci Mobilní rozhlas. Ten si
od února 2021 našel přes 800 uživatelů, roze-
slal 58 000 emailových zpráv a 26 000 zpráv
občanům. Podařilo se také vyřešit spoustu zá-
vad, které lze online nahlásit. 

Díky Mobilnímu rozhlasu funguje též aplika-
ce Elektronický zpravodaj, Participativní rozpo-
čet i Zpracování podnětů od občanů. 

Velmi navštěvovaný a hlavně aktuální je i CO-
VID report, který přesně informuje o měnícím

se počtu nakažených, ale i očkovaných ve Sla-
vičíně i okolních obcích.

Pokud ještě nejste v  Mobilním rozhlase
registrovaní, lehce to učiníte přes odkaz
https://mesto-slavicin.mobilnirozhlas.cz/.
Aktuální zprávy Vám pak budou chodit
formou aplikace nebo emailem minimálně jed-
nou týdně. A když se přidáte, doufáme, že vy-
sněnou tisícovku uživatelů pokoříme ještě le-
tos!

Alena Šuráňová, manažerka projektu

Mobilní rozhlas používá přes 
800 Slavičanů, hlásí pomocí něj závady

Špatný stav krajských silnic na Slavičínsku 
byl hlavním tématem setkání starosty Tomá-
še Chmely a místostarostky Moniky Hubíkové

s  hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holi-
šem, které se uskutečnilo 18. února v budově
krajského úřadu ve Zlíně. (šim)

Setkání s hejtmanem Zlínského kraje Holišem
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Autoři článku považují za  více než vhodné
podat vysvětlení, proč je jejich článek o schvá-
lení rozpočtu města zveřejněný s takovým od-
stupem. Zatímco příspěvky věnující se rozpoč-
tu od pana starosty a pana vedoucího ekono-
mického odboru městského úřadu nebyl pro-
blém zařadit do 20tistránkového lednového vy-
dání Zpravodaje, přestože rozpočet byl schvá-
len šest dní po jeho uzávěrce, oproti tomu ten-
to článek nebylo možné zařadit do únorového
čísla údajně z kapacitních důvodů, jelikož jsme
jej dodali den po uzávěrce, která byla v sobo-
tu. Rozsah únorového vydání byl tedy zřejmě 
striktně limitován 14 stranami a nutností vlože-
ní lichého volného listu.

Zatímco ostatní obce z okolí vrbětického mu-
ničního skladu se zatím chovají spíše zdrženli-
vě, městské zastupitelstvo ve Slavičíně na svém 
zasedání 15. prosince loňského roku odsouhla-
silo historicky nejvyšší rozpočet, který nejen že 
využívá celou téměř 105milionovou státní dota-
ci představující odškodnění za tzv. Lex Vrbětice,
ale jde navíc do schodku ve výši téměř 59 mi-
lionů Kč. Tento schodek však téměř beze zbyt-
ku vyčerpá rezervu hospodaření z předchozích 
let. V případě, že tedy město bude hospodařit 
a investovat podle schváleného rozpočtu, bude 
možné situaci městských fi nancí na konci stá-
vajícího roku 2022 vyjádřit pomocí dvou rčení:
“Po nás potopa” a” “U snědeného krámu”.

Rekonstrukce hotelu za 55 milionů?!
První pohled na  městský rozpočet pro rok 

2022, jehož výše zhruba dvojnásobně převy-
šuje objemy fi nancí v předchozích letech, budí 
dojem, že újma způsobená událostmi ve vrbě-
tickém muničním skladu tkví především ve sta-
vu budovy městského hotelu. Právě jeho tech-
nicky náročná přeměna na  polyfunkční dům 
se startovacími byty a kancelářskými prostory 
představuje nejvyšší investici ve výši 55 milio-
nů korun. Co přinese tato urbanististicky kon-
troverzní akce (podle těch strohých informací, 
které se dostaly na veřejnost) s velmi diskutabil-
ním výsledkem za cenu nepřiměřených nákla-
dů bez využití jakýchkoli dotací, tedy výhradně í
z vlastních zdrojů města, není vůbec jisté.

Slavičínská rošáda aneb jak (ne)výhodně pře-
stěhovat parkoviště!

Rovněž některé další položky zejména z ka-
pitoly jmenovitých výdajů fi nancovaných vý-
lučně z  vlastních zdrojů města stojí za pozor-
nost. Jmenujme např. revitalizaci záhonu na ná-
městí Mezi Šenky za 300 tis. Kč, výměnu ko-
berců ve dvou místnostech a okapových žlabů 
nad dvěma balkony budovy městské knihovny 
za  360 tis. Kč, bezdotykové otevírání zadního
vchodu do radnice za 300 tis. Kč (v původním
návrhu rozpočtu zveřejněném na webu města 
před projednáváním zastupitelstvem naceně-
no dokonce na rovný milion, přičemž podobné
akce bývají jinde běžně realizovány v  řádu jed-
notek, max. velmi nízkých desítek tisíc Kč), in-
stalaci výtahu a úpravu schodiště ve dvoupod-
lažní budově obchodního domu za  6 mil. Kč
a  také přestěhování stávajícího parkoviště 

na ulici L. Výducha na dvě nová umístění cel-
kem za 1,7 mil. Kč.

Poslední uvedená položka je více než zajíma-
vá. Její hodnota totiž tvoří téměř polovinu část-
ky, kterou město utržilo za prodej pozemků sou-
kromému investorovi za účelem výstavby byto-
vého domu, kterému stávající parkoviště překá-
ží. Navíc přestěhování parkoviště je nezbytné
– je legislativní nutností danou stavebním povo-
lením pro stávající integrované domy č.p. 848-
853. Už v rámci diskuze zastupitelů před prode-
jem pozemku zazněly argumenty, které upozor-
ňovaly na dodatečné náklady na přesun parko-
viště, současný stav bohužel tato varování po-
tvrzuje. V přepočtu na částku utrženou za poze-
mek přímo pod parkovištěm tvoří rozpočtované
náklady na náhradní parkoviště více než 150 %
a nemusí být konečné…

Opravdu otevřený úřad?
Jak sice správně, ovšem poněkud alibisticky

podotkl pan starosta, není ničím dáno, že roz-
počtovaná částka se nutně v celé výši vyčerpá,
když každá z větších investičních akcí bude za-
dána veřejnou soutěží podléhající transparent-
ní kontrole. Nicméně výše rozpočtované částky
dává zadavateli značnou svobodu ve specifi ka-
ci zadání a pokud bude vyčerpána celá, nemůže
už nikdo nic namítat.

Na námitky přednesené na zasedání zastu-
pitelstva pan starosta reagoval slovy, že zastu-
pitelé měli možnost se vyjádřit už na schůzce
konané devět dní před zasedáním. To sice ne-
lze popřít, ale pomineme-li obecnou problema-
tičnost konání neveřejných schůzí při jednání 
o  klíčových záležitostech jako je právě rozpo-
čet, je třeba především konstatovat, že námitky
vznesené na uvedeném setkání nebyly ze stra-

ny předkladatele návrhu rozpočtu žádným způ-
sobem refl ektovány.

Navíc takový netransparentní přístup, kdy
jsou investice v  řádu desítek milionů korun vy-
jádřeny jedním řádkem v  rozpočtu, a  nejsou
s nimi - v míře odpovídající významu a velikos-
ti investice – seznámeni na veřejném zasedá-
ní jak zastupitelé, tak veřejnost, ostře kontras-
tuje s  proklamativními a  prázdnými vyjádření-
mi vládnoucí koalice. Radnice tak bohužel jen
virtuálně směřuje k realizaci „projektů za  ještě
chytřejší a  otevřenější Slavičín”. Rozpor mezi
slovy a skutky je evidentní…

S  prostředky získanými jak odškodněním
za výbuchy v muničních skladech, tak úspora-
mi v předchozích letech, by se přitom dalo be-
zesporu naložit rozumnějším způsobem, a  to
i  bez jejich ohrožení aktuální značnou infl ací.
Např. sanací skládky odpadů Radašovy, kte-
rá zůstala jen předvolebním slibem nynější ko-
alice, stavbou nové budovy nahrazující havarij-
ní „dřeváček“ na ZŠ Vlára, pro kterou projekto-
vá dokumentace již několik let existuje, nebo
projekty, které v budoucnu ponesou úspory či
fi nanční zisk, a navíc mohou přispívat k  řešení 
globálních výzev.

Přestože rozpočet města na rok 2022 byl za-
stupitelstvem schválen v  této kontroverzní po-
době, nezbývá než doufat, že realizace investič-
ních akcí proběhne k užitku všech občanů bez
incidentů typu neefektivních výdajů, technolo-
gické nekázně nebo neočekávaných víceprací,
což bohužel nelze konstatovat u některých pro-
jektů realizovaných v minulých letech.

Pro schválení rozpočtu hlasovali všichni
vaši přítomní zastupitelé s  výjimkou Tomá-
še Dulíka, Zdeňka Rumplíka a Vojtěcha Straky.
Marcel Zvonek byl z účasti na zasedání omlu-
ven.

Radim Machů, Vojtěch Straka, Tomáš Dulík

Jiný pohled na rozpočet města pro rok 2022

Reakce starosty: 
Nechme mluvit čísla

Neefektivita, proklamace a  prázdné fráze.
To jsou vlastnosti, které mi přisuzují tři páno-
vé (zastupitelé ODS a KSČM) a  jeden občan 
Hostětína, jenž donedávna na sociálních sítích 
anonymně vystupoval pod přezdívkou využíva-
jící jméno našeho rodáka pana Pivečky.

Nechme mluvit čísla. Když jsem nastoupil
na radnici, bylo město zatíženo úvěry a závaz-
ky zhruba ve výši 20 milionů korun. Během tří 
let starostování v té nejsvízelnější době, jakou 
jsem mohl trefi t (covid, zdražování i  rostoucí 
infl ace, vulgarizace sociálních sítí…) bylo měs-
to oddluženo a  navrch se mi podařilo vyjed-
nat příliv stamilionů korun na Slavičínsko díky 
„lex Vrbětice“ (peníze již chodí na účty). Letos 
máme rok voleb, čemuž přičítám i útočný způ-
sob komunikace, který zástupci KSČ a  ODS 
zvolili. Mým cílem je právě pro tento rok defi ni-
tivně staré dluhy splatit, určit další vizi, zásob-
ník připravených kvalitních investic a  zajistit 
desítky nových dotačních projektů.

Co se týče údajných proklamací, pořád mlu-
vím na zastupitelstvu o důležitosti bydlení. To 

je mou prioritou, protože nám odcházejí mla-
dí lidé. Právě kvůli bydlení vydáme na přestav-
bu hotelu Slavičan úctyhodnou částku, která
zajistí startovací byty pro mladé rodiny. Právě
kvůli bydlení vznikne ono pány kritizované par-
koviště. Bydlení je priorita. Pamatujme proto,
kdo pro něj opakovaně nezdvihl ruku, kdo ze-
směšňoval plán vymoct odškodnění pro Slavi-
čínsko i kdo místo spolupráce volí cestu svárů.

V  článku trojice jmenovaných pánů je celá
řada fabulací. Nechci se stejným způsobem
ohrazovat vůči všem uvedeným nepravdám.
Pevně věřím, že nebyly uvedeny úmyslně. Po-
kud kdokoliv z  trojice autorů chce jakékoliv
podrobnosti k  zajížděcím dveřím na  radnici,
k otázce dotací na  rekonstrukci hotelu, k  tis-
kovému zákonu, termínům a procesu výroby
zpravodaje či k čemukoliv jinému, jsem k dialo-
gu i k podrobnému vysvětlení i nadále otevřen.

Závěrem chci poděkovat mým blízkým spo-
lupracovníkům, místostarostce, členům rady 
i zastupitelstva, kteří bez ohledu na zájmy růz-
ných vlivových skupin pomáhají prolomit ledy
a usilují o dobrý život v našem městě. Vážím
si toho!

Tomáš Chmela
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Máte dobrou partu lidí či chuť něco podnik-
nout na veřejném prostranství Slavičínska?

Tak směle do druhého ročníku participativní-
ho rozpočtu města Slavičín, těšíme se na Vaše 
nápady! I v  letošním roce město Slavičín uvol-
nilo v rámci svého rozpočtu fi nance pro realiza-
ci participativního rozpočtu, a to ve výši 380 ti-
síc korun. Podmínky jsou podobné jako loni 
– tzn. předkládající musí být občanem či spol-
kem fungujícím na území města Slavičín či jeho 
místních částí Hrádku na Vlárské dráze, Divnic 
a Nevšové.

 Zlepšujeme Slavičín pokračuje i letos
Projekty musí být zaměřeny na úpravu veřej-

ného prostranství města, musí být veřejně pro-
spěšné a přispět ke zkvalitnění života ve měs-
tě, navíc upřednostňovány budou komunitní 
projekty, nebo projekty s podílem dobrovolnic-
ké práce. Lze žádat o fi nanční příspěvek v roz-
mezí 5 až 60 tisíc korun.

Nová je pouze podmínka, že součástí žádos-
ti musí být podpisy dalších 5 osob, které s navr-
hovaným projektem souhlasí. Více o participa-
tivním rozpočtu na www.zlepsujemeslavicin.cz, 
kde naleznete i žádost k vyplnění.

Harmonogram letošního ročníku 
Zlepšujeme Slavičín 2022 je následující:
 Příjem návrhů a jejich konzultace 
1. 3. – 17. 4.
 Formální a věcné posuzování projektů 
18. 4. – 1. 5.
 Hlasování o navržených projektech 
2. 5. – 31. 5.
 Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy reali-
zace vítězných projektů - na začátku června
 Realizace vítězných projektů 
od 20. 6. do 31. 12. letošního roku dle smlouvy 
o realizaci projektu.

Alena Šuráňová, manažerka projektu

Výběrové řízení 
na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové ří-
zení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín na opravy a moderni-
zaci bytů, bytových domů a rodinných domů
na území města Slavičín.

Zápůjčky z fondu lze poskytnout fyzickým
nebo právnickým osobám na tyto účely:
 vznik nového bytu ve stávajícím BD nebo
RD
 rozšíření bytu ve stávajícím BD nebo RD
 výměna oken (BD nebo RD)
 obnova střechy včetně klempířských
prací (BD nebo RD)
 přestavba ploché střechy na  sedlovou
(BD nebo RD)
 dodatečná izolace domu proti zemní vlh-
kosti (BD nebo RD)
 zateplení obvodového pláště domu včet-
ně fasády a  klempířských prací (BD nebo
RD)
 obnova fasády domu včetně klempíř-
ských prací (BD nebo RD)
 zřízení nebo výměna topného systému
ve  stávajícím domě, zřízení tepelného čer-
padla (RD)
 rekonstrukce koupelny a WC s bezbarié-
rovou úpravou (BD nebo RD)
 instalace solárních panelů pro ohřev
vody a vytápění a instalace fotovoltaického
systému (BD nebo RD)
 vybudování systému s podzemní nádrží 
na  zadržování dešťové vody a následného
využití v domácnosti (RD)

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

Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny na úřední desce MěÚ Slavičín a na we-
bových stránkách města. Informace a  tis-
kopisy k  podání žádosti poskytuje odbor
ekonomický MěÚ Slavičín, Bc. Jana Latiná-
ková, tel.: 577  004  833. Formuláře žádos-
ti jsou také k dispozici na webových strán-
kách města.

Žádosti se přijímají v  termínu od 1. 3.
2022 do 31. 3. 2022 včetně poštou nebo
v podatelně MěÚ Slavičín.

Miroslava Vaclová,
předsedkyně správní rady fondu

V  roce 2021 obdržela nemocnice od dárců 
a sponzorů celkově 796 600 korun.

Město Slavičín poskytlo nemocnici inves-
tiční dotaci ve  výši 400 tisíc korun na  nákup
zdravotnických a jiných přístrojů (nové EKG, re-
habilitační přístroj Physio, sekačka–malotrak-
torek).

Obce a  města přispěly nemocnici fi nanční 
částkou 168 tisíc korun formou darů a 75 tisíc
korun formou dotace na provoz.

Z  těchto fi nančních prostředků nemocni-
ce pořizovala převážně zdravotnický materiál
a hygienické pomůcky jak pro pacienty, tak pro
personál. Z důvodu pandemie covidu-19, která
nás doprovázela po celý rok 2021, jsme byli nu-
ceni nakupovat velké množství ochranných po-
můcek (respirátory, obleky, dezinfekce, rukavi-
ce) a spoustu dalšího materiálu (antigenní tes-
ty pro pracovníky i pacienty) apod.

Sponzorské dary od  fi rem tvoří částku 
400 000 Kč. Jediným naším fi remním sponzo-
rem byla fi rma PRABOS PLUS, a.s. Velmi si vá-
žíme této štědré pomoci.

Pacienti a  jejich příbuzní přispěli nemocnici 
částkou 153 600 Kč.

Všem dárcům a sponzorům srdečně děkuje-
me za  jejich příspěvky, které významně pomá-
hají udržet provoz nemocnice.

MUDr. Libor Palkovský, ředitel nemocnice

Poděkování za sponzorské dary pro 
Městskou nemocnici Slavičín v roce 2021

Přehled dárců: Kč

Město Slavičín 400 000

Bohuslavice n. Vláří 15 000

Brumov-Bylnice 30 000

Drnovice 6 000

Haluzice 4 000

Hostětín 5 000

Jestřabí 15 000

Lipová 15 000

Loučka 10 000

Návojná 5 000

Nedašov 5 000

Nedašova Lhota 5 000

Petrůvka 10 000

Pitín 5 000

Poteč 5 000

Rokytnice 10 000

Rudimov 10 000

Slopné 10 000

Šanov 5 000

Štítná nad Vláří 20 000

Valašské Klobouky 20 000

Vlachovice 20 000

Vysoké Pole 5 000

Újezd 5 000

Křekov 3 000

Fyzické a právnické osoby:

Prabos Plus, a.s. 400 000

Úctyhodnou částku 2 735 000 korun smě-
řuje letos město Slavičín do grantové a  indivi-
duální dotační podpory spolků, sportovních
organizací a  do  rozvoje komunitního života
ve městě. Tato částka je zahrnuta do rozpoč-
tu města na rok 2022. 
Do jakých oblastí granty poputují? 

Pro oblast sportu a kultury jsou podpořeny 
malé projekty v úhrnné výši přes 700 tisíc ko-
run, na aktivity pro ochranu životního prostře-
dí půjde 50 tisíc korun a na mimoškolní činnos-
ti dětí a mládeže 25 tisíc korun.

Další fi nanční podporu nabízejí individuál-
ní dotace coby součást městského rozpoč-
tu. Ten obsahuje například participativní fond

Zlepšujeme Slavičín s 330 tisíci korun, fotba-
listé Slavičína a Nevšové obdrží téměř 900 ti-
síc korun a Sportovní kluby Slavičín necelý půl-
milion korun na podporu jednotlivých sportov-
ních oddílů. Individuální dotaci město poskytlo
také na drobné opravy dvou sportovišť, které
jsou majetkem místních spolků – Sportovních
klubů, z. s., a Jednoty Orel v celkové částce ne-
celých 250 tisíc korun.  (šim)

Město podpoří sport, spolky 
a komunitní život téměř 3 miliony korun

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 2. 3.
plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 15. 3.
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Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2022

Název žadatele Název projektu (účel) Kč
Moravský rybářský
svaz, z.s. pobočný
spolek Slavičín

Dětské rybářské závody na rybníku Slavík 7 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Slavičín

Slavičínský PLAMÍNEK - soutěž v požárním 
sportu pro mladé hasiče 9 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Slavičín

Víkend na hasičárně - prodloužený víkendový 
pobyt pro děti, tábor 5 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Nevšová

VIII. ročník ,,Miškářského poháru“ v požárním 
sportu mládeže, mužů a žen a VI. ročník
„Noční soutěže JLNS“

18 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Nevšová

Podpora družstev mužů v požárním sportu 15 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže 
hasičského sportu v obci Nevšová 15 000

Kuželkářský klub 
Slavičín, z.s.

Zajištění provozu sportovního zařízení -
kuželny v zámeckém parku ve Slavičíně 45 000

Spolek Zvonek Tenis pro děti 2022 - trénování tenisu s
certifi kovaným trenérem 30 000

Přátelé z lásky, z.s. Rekondiční pobyt pro rodiny s
handicapovanou osobou 14 000

War Sports Team 
Slavičín z.s. Celoroční činnost WST - Kyokushin karate 30 000

Florbal Snipers 
Slavičín, z.s. Celoroční činnost Florbal Snipers Slavičín 54 000

Florbal Snipers 
Slavičín, z.s. Přátelský turnaj ve fl orbale 8 000

Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s. Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory 5 000

Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s. Cvičení pro těhotné a po porodu 4 000

Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s. Pohybové hrátky s kojenci a batolátky 4 000

Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s. 

Vnímej pohyb všemi smysly - pohybová 
aktivita pro všechny v multismyslovém 
prostředí Snoezelenu

3 000

Slavex trails z.s.,
Slavičín Slavnostní otevření Slavex trails pro veřejnost 10 000

Spolek Skatepark 
Slavičín

Slawex skate contest - Skateboardové závody
8. ročník 7 000

TJ Sokol Nevšová, 
z.s. Fotbalový mini kemp s noclehem pro děti 5 000

ParaAgility Walachia 
z.s., Lipová Celoroční sportovní činnost spolku 15 000

Yoga Slavičín, z.s. 6 kurzů Jógy pro seniory v Yoga studiu ZEN 
ve Slavičíně 5 000

TAJV, z.s., Poděbrady Sportovní den mládeže s TAJV ve Slavičíně 10 000

Ing. Milan Ptáček „Legendy Slavičínského fotbalu“ - zajištění 
nesoutěžní sportovní a tělovýchovné činnosti 5 000

Jiří Havlín Turnaj ve stolním tenisu v Hrádku - přátelské
sportovní setkání občanů 3 000

Jiří Havlín Sportovní den - turnaj v nohejbale v Hrádku 4 000

Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí předškolního věku 6 000

Prokop Šuráň
Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část
2022 - ligová utkání amatérských fotbalových 
týmů ze Slavičína a okolí v sálové kopané

8 000

Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj v Divnicích 3 000

Štěpán Satin Amatérská tenisová liga Slavičín - tenisový
turnaj pro amatérské tenisty 3 000

Vlastimil Havlín Letecký den pro veřejnost, létání pro malé 
modeláře 2 000

Vlastimil Havlín
Celoroční činnost „Modelářů Slavičín“ 
- pronájem, údržba a provozování 
modelářského letiště na Šabatci

p j p 8 000

Tomáš Faldík

Po Divnických vrchoch - orientační běh po
Divnických vrchoch se soutěžními úkoly,
soutěžní odpoledne pro děti, hry, diskotéka, 
večerní promítání, opékání, kreslení na obličej,
stanové městečko

5 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 365 000

 POSKYTNUTÉ PROGRAMOVÉ DOTACE MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022
Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. XXIV/5/2022 ze dne 02.02.2022 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2022 v celkové 
výši 800 000 Kč.

Podpora rozvoje kultury v roce 2022

Název žadatele Název projektu (účel) Kč
SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů
Divnice

Dovoz a postavení máje + Dětský den 4 000

Junák - český skaut, 
středisko A.B.
Svojsíka Slavičín, z.s.

Drakiáda - tradiční pouštění draků - akce pro
děti a rodiče 1 500

Junák - český skaut, 
středisko A.B.
Svojsíka Slavičín, z.s.

Stezka odvahy - aktivita pro malé a větší děti 2 000

Junák - český skaut, 
středisko A.B.
Svojsíka Slavičín, z.s.

Betlémské světlo - donesení Světla do kostela 
a dále do kapliček pro širokou veřejnost 1 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů
Slavičín

Dětský karneval 7 000

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů
Hrádek na Vlárské 
dráze

Oslavy 120 let od založení SDH Hrádek 15 000

Spolek Diaklub 
Slavičín

Celoroční činnost DIAKLUBU - kulturní a
sportovní akce seniorů 8 000

Spolek Zvonek Divadlo pro děti 2022 - divadelní představení 
pro děti a dospělé 18 000

Přátelé z lásky, z.s. Poznávací a vzdělávací den 4 000

Orel jednota Slavičín ZDRAVÝ SENIOR - celoroční činnost Klubu
Orla 6 000

Orel jednota Slavičín Mikulášské odpoledne 3 500

SemTamFór z.s. Valašské křoví 2022 - divadelní přehlídka ve
Slavičíně 35 000

SemTamFór z.s. Celoroční činnost 2022 21 000
Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, z.s. Jednorázové akce pro rodiny s dětmi 8 000

Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, z.s.

První ročník komiksové soutěže CS.KOMIKS
JUNIOR pro žáky ZŠ 6 000

Klub přátel historie
Slavičínska Pamětní deska Viktoru Švihálkovi 8 000

Klub přátel historie
Slavičínska

Celoroční výzkumná a popularizační činnost
pro rozvoj Slavičínska 14 000

Pěvecký sbor 
CANTARE, z.s. Koncert Pěveckého sboru Cantare 10 000

TJ Sokol Nevšová, 
z.s. Košt slivovice 3 000

Sdružení rodičů ZŠ
Slavičín - Vlára

Dětský den a pouť ke Dni dětí - jarmark pro
děti I. stupně 4 000

Sdružení rodičů ZŠ
Slavičín - Vlára Karneval na ledě pro děti a žáky všech škol 4 000

Základní umělecká
škola Slavičín Vánoční koncert ZUŠ Slavičín 6 000

Základní umělecká
škola Slavičín Benefi ční koncert ZUŠ 3 000

Mgr. Aleš Ptáček Cimbálová muzika Slavičan - celoroční 
činnost 36 000

Mgr. Šárka Končická Slavičínské cérky - folklórní pěvecké 
seskupení žen - celoroční činnost 8 000

Pavla Sudková Helfíkův kotár 2022 30 000

Marie Dvořáková Klub důchodců Slavičín - celoroční činnost 3 000

Jiří Havlín Hodová zábava v Hrádku - přátelské setkání 
občanů 3 000

Jiří Havlín Vykrajování dýní - Halloween výzdoba
v Hrádku vytvořená dětmi ZŠ Hrádek 

y j ý ý 1 000

Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku -
tradiční předvánoční společenská akce 3 000

Radka Vaňková X. ročník Divnické heligonky - setkání 
heligonkářů z Čech a Slovenska

g y 24 000

Jakub Zvoníček Dětský den v Divnicích 3 000

Štěpán Satin Turnaj v petanque (Divnice) 1 000

Štěpán Satin Rozsvicování vánočního stromu v Divnicích -
tradiční předvánoční společenská akce 3 000

Štěpán Satin Jablečný den v Divnicích 1 000

Kateřina Gbelcová Výroční posvěcení kaple v Divnicích 10 000
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Anna Zvonková Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová 4 000

Věra Andersová
Společné setkání seniorů a dětí - Nevšová
1. Oslava dne matek, 2. Oslava dětského dne 
se soutěžemi pro děti, 3. Akce na začátek 
školního roku pro děti, 4. Mikulášská nadílka

5 000

Věra Andersová Divadlo pro děti a dospělé v Nevšové 5 000

Věra Andersová Guláš Fest - soutěž ve vaření guláše v 
Nevšové 15 000

Oldřich Mlčák Soutěžní utkání družstev v petanque - Kluby
seniorů + dětí z MŠ Nevšová

p 1 000

Miroslava Ševčíková Karneval pro děti v Nevšové 2 000

Miroslava Ševčíková Stezka odvahy (Nevšová) - zábavná stezka 
pro odvážné děti setmělým terénem 1 000

Lenka Kovářová
Rozsvicování vánočního stromu v Nevšové
+ mikulášská nadílka - tradiční předvánoční 
společenská akce

3 000

Blanka Zichová Slet čarodějnic 6 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 360 000

Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2022

Název žadatele Název projektu (účel) Kč

Základní umělecká 
škola Slavičín

ZUŠ v parku -  neformální hudební i výtvarné 
setkání učitelů, žáků, rodičů i širší veřejnosti
na závěr školního roku 

5 000

Základní umělecká 
škola Slavičín

Výstava VÝTVARNOU PĚŠINOU ZUŠ - stezka
ze zámeckého parku do Pivečkova lesoparku. 3 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola 
Slavičín

Vánoční laťka 2022 - závody ve skoku
vysokém žáků ZŠ, SOU, SŠ a gymnázií

y 1 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola 
Slavičín

24. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze
Slavičína a okolí 1 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola 
Slavičín

Pěvecký sbor GJP Slavičín 2 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola
Slavičín

Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana 
Pivečky Slavičín 2 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola
Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami 5 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola
Slavičín

Turnaj v nohejbale 1 000

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední 
odborná škola
Slavičín

Florbalový turnaj 2022 1 000

Základní škola
Slavičín, Hrádek na
Vlárské dráze

Pracovní dílny, šití 2 000

Základní škola
Slavičín, Hrádek na
Vlárské dráze

Pracovní dílny, pečení 2 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 25 000

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022
Název žadatele Název projektu (účel) Kč
Moravský rybářský
svaz, z.s. pobočný
spolek Slavičín

Uchování původních druhů živočichů v CHKO
BK - chovné potoky MRS, z.s., p.s. Slavičín, 
odchov pstruha potočního v regionu Slavičín

7 000

Český svaz včelařů, 
z.s., základní 
organizace Slavičín

Zvýšení genetické úrovně chovaných včelstev 
v regionu Slavičín 15 000

Myslivecký spolek
Jamné Slavičín z.s.

Péče o volně žijící zvěř - záchrana srnčat
(pachové ohradníky), antiparazitní léčiva. 10 000

Myslivecký spolek
Jamné Slavičín z.s.

Údržba mysliveckých políček pro volně žijící 
zvěř 5 000

Myslivecký spolek
Hrádek

Zadržování vody v krajině, ochrana vodních
živočichů, rekultivace krajiny v okolí mokřadu,
vytváření přírodního napájecího zdroje pro 
zvěř, péče o zvěř

6 000

Myslivecký spolek
Nevšová

Péče o volně žijící zvěř - přikrmování zvěře v
době strádání 7 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 50 000

Rada města Slavičín ve  smyslu ustanovení § 
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o  před-
školním, základním, středním, vyšším od-
borném a  jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ře-
ditele/ředitelky
Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvko-
vá organizace, Školní 403, 763  21 Slavičín
IČO: 708 71 540
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2022
Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředi-
telky: 
 odborná kvalifi kace a  pedagogická pra-
xe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů,
 způsobilost k právním úkonům,
 bezúhonnost,
 zdravotní způsobilost,
 znalost českého jazyka.
Od kandidáta/kandidátky očekáváme: 
 znalost problematiky organizace, řízení a fi -
nancování ve školství a příslušných předpisů,
 řídící a organizační schopnosti,
 základní ekonomické znalosti,
 zajištění bezpečného prostředí pro děti i za-
městnance školy,
 dobrá komunikace s rodiči i žáky.

Obsahové náležitosti přihlášky do konkurzní-
ho řízení:
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
korespondenční adresa, telefon, e-mail,
datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč přiloží: 
motivační dopis (představení motivace 
a zdůraznění předpokladů pro výkon činnosti),
strukturovaný životopis (opatřený datem 
a podpisem),
koncepci a  strategii rozvoje školy (odpoví-
dající Kritériím hodnocení podmínek, průběhu 
a výsledků vzdělávání ČŠI), 
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání potvrzující odbornou kva-
lifi kaci podle zák. č. 563/2004 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů,
doklad o  dosavadním průběhu zaměstná-
ní a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č.
563/2004 Sb., o  pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů,
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu 
funkce ne starší 2 měsíců, 
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3) zákona č. 

451/1991 Sb. (nedokládají uchazeči narození 
po 1. prosinci 1971),
 písemný souhlas se zpracováním osob-
ních údajů pro účely tohoto konkurzního říze-
ní ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpraco-
vání osobních údajů, ve znění pozdějších před-
pisů.
Adresa pro doručení přihlášek včetně příloh: 
Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 
Slavičín 
Obálku označit slovy: „Konkurzní řízení – ře-
ditel/ředitelka Základní škola Slavičín – Vlá-
ra, Školní 403, 763 21 Slavičín – neotvírat“.
Neformální schůzka se zájemci: 
Uchazečům nabízíme neformální seznamova-
cí schůzku se členy Rady města a prohlídku zá-
kladní školy. Schůzka není součástí konkurzní-
ho řízení.
Termín doručení přihlášky: 
Nejpozději do  21. 3. 2022 do  12:00 hodin
na podatelnu Městského úřadu Slavičín. Vyhla-
šovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurz, nevy-
brat žádného z uchazečů a vyhlásit nový kon-
kurz.
Případné dotazy Vám zodpoví:
tajemník komise Mgr.  Iva Florešová, tel.
604 341 480, fl oresova@mesto-slavicin.cz 
tajemník MěÚ Mgr.  Luděk Latinák, tel.
603 230 205, latinak@mesto-slavicin.cz

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Slavičín-Vlára
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 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Angličtina je zábava
Když na malé „prvňáčky“ začnete mluvit v ja-

kékoliv hodině anglicky a použijete u toho ruce
a  nohy, nemají strach. Velmi rychle pochopí, 
co po nich chcete, a hrdě odpovídají „yes“. Pro
malé děti je zvídavost přirozená a je potřeba ji
využít. Proto se v naší škole už třetím rokem 
vždy od 2. pololetí zavádí v první třídě Zábav-
ná angličtina. Tři skupiny dětí budou letos pra-
covat podle metody Jolly phonics. Děti se po-
stupně naučí 42 hlásek anglického jazyka, kte-
ré jsou odlišné od našeho rodného jazyka. Učit 
se je budou pomocí ukazování, písniček, karti-
ček a her. Díky tomu budou bez problémů ply-
nule číst anglická slova, kterým nemusí ani ro-
zumět. V budoucnu se tím ulehčí učení slovní 
zásoby. Naučí se, jak se slovíčko napíše, a vý-
slovnost už bude přirozená. Dalším benefi tem 
budou témata z  různých oblastí, díky kterým 
získají děti základní slovní zásobu.

Vyučující budou s dětmi komunikovat ang-
licky, aby si prvňáčci cizí jazyk naposlouchali.
Lekce budou probíhat zábavnou formou a urči-
tě si je všichni užijeme. So, we are ready! Let’s
start.

Mgr. Šárka Končická

Na tanečním parketu po dvacáté
Po  dvouleté odmlce se snad konečně 

do všech škol vrátí jejich obvyklé dění a aktivi-
ty spojené se školním životem. V naší základce
se jako prvním splnilo přání deváťákům. V led-
nu totiž zahájili ve slavičínské Sokolovně tolik 
žádaný kurz tanečních. 

Do jubilejního 20. ročníku se letos přihlásilo 
42 žáků devátých tříd, 21 tanečních párů. Ve-
doucí kurzu, manželé Novotní, jsou trpělivými 
učiteli v  tanečních při naší škole od  samých
počátků v roce 2001. 

Také letos provedou naše žáky deseti lekce-
mi. Od počítání rytmu, kroků a otoček tak mla-
dé slečny a pány naučí základním krokům de-
seti tanců – standardních, latinskoameric-
kých, country i českou mazurku. Našim devá-
ťákům přejeme, aby jim šel každý tanec „pěk-
ně od podlahy“, a těšíme se na jejich slavnostní 
Závěrečnou v nově zrekonstruované Sokolov-
ně. Mgr. Jana Pinďáková

Jarní školička
Cyklus Školiček – společných setkání před-

školáků a  jejich rodičů s  vyučujícími první-
ho stupně byl po  dlouhá léta neodmyslitel-
nou součástí programů školy. Je dobře, že se
k této nabídce péče o předškoláky můžeme le-
tos opět vrátit. 

Jarní školička se bude konat ve  středu 
23. března 2022 v  čase od 15.00 do 16.00
hodin v budově I. stupně ZŠ Slavičín-Vlára,
K Hájenkám 354. 

V  zábavném učení si děti procvičí základ-
ní znalosti a dovednosti požadované u zápisu
do první třídy, který proběhne v měsíci dubnu. 
Mimo to je čeká i procházka školní budovou 
a prohlídka všech tříd, učeben i školní družiny. 

Prosíme o dochvilnost. Děti si s  sebou
přinesou přezůvky. V případě trvání protiepide-
miologických opatření budou mít rodiče v pro-
storách školy i ve třídě respirátor.

Těšíme se na setkání s budoucími prvňáč-
ky i jejich rodiči. 

Máte zájem o přípravnou třídu? 
Vážení rodiče, potřebujete znát odpově-

di na otázky, zda zapsat Vaše dítě do příprav-
né třídy, je přípravná třída pro Vaše dítě vhod-
ná volba, jak vypadá školní den, jak je zajiš-
těna logopedická péče speciální pedagožky
a  jaké metody při vzdělávání dětí v přípravné
třídě uplatňujeme? Na tyto a mnohé další otáz-
ky Vám odpoví třídní učitelka přípravné třídy
Ing. Renáta Špalková.

Informační schůzka pro rodiče týkající se
zápisu a vzdělávání dětí v přípravné třídě se
uskuteční ve středu 30. března v 15.30 ho-
din v  budově I. stupně ZŠ Slavičín-Vlára,
K Hájenkám 354. 

Nemůžete-li se této schůzky zúčastnit,  je
možné získat informace u  třídní učitelky pří-

pravné třídy Ing. Renáty Špalkové, email: zssl.
spalkova@email.cz. Mgr. Jana Pinďáková

Karneval na ledě
Příjemná hudba, tanec, soutěže, hry a  od-

měny, to vše jste mohli najít v sobotu 19. února
na kluzišti v parku. Po ledové ploše se na brus-
lích proháněly děti a společně soutěžily coby
pohádkové postavy. Za  úspěch v  soutěžích
všem náležela sladká odměna a každá maska
obdržela věcnou cenu.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli opět navázat
na  školní tradici pořádání karnevalů na  ledě.
Ten poslední se uskutečnil v  roce 2017, pak
nám už počasí a  epidemie jeho uskutečně-
ní nedopřály. Díky umělému kluzišti, které ne-
potřebuje třeskuté mrazy, jsme mohli pro děti
opět připravit tento zábavný program. 

Poděkování patří všem, kteří se podíle-
li na  zajištění akce. Pro všechny zúčastněné
ho připravili paní vychovatelky, pedagogové ZŠ
Slavičín – Vlára a Sdružení rodičů. Finančně
ho podpořilo město Slavičín.

Mgr. Marcela Šmotková

ZŠ Vlára Slavičín

Příprava na mezinárodní certifi káty
Dne 16. 2. se naši studenti zúčastnili před-

nášky k přípravě na  jazykové zkoušky se zá-
stupcem agentury Cambridge P.A.R.K s  ro-
dilým mluvčím Davidem Kosterem. Násled-
ně proběhlo setkání s Davidem i pro vyučující 
anglického jazyka. Studentům z řad zájemců 
bude umožněno absolvovat jak přípravu, tak 
samotné jazykové zkoušky přímo na našem 
gymnáziu.

Úspěchy v soutěžích
Jakub Červeňan ze sexty obsadil 4. mís-

to v krajském kole Fyzikální olympiády kate-
gorie  A, která je  určena  především studen-
tům závěrečných ročníků SŠ.

Filip Podloucký  a Marek Bačo z  kvar-
ty se úspěšně propočítali okresním kolem Ma-
tematické olympiády (kategorie Z9) a postupu-
jí do krajského kola.

Okresního kola letošního ročníku geologické 
olympiády se zúčastnili naši studenti:

Amálie Smolková  z  kvarty,  Jan Červenka 
z tercie a Klára Machů z G-3, která se probojo-
vala do krajského kola.

Všem žákům děkujeme za úspěšnou repre-
zentaci školy a pedagogům za jejich přípravu.

Termín podání přihlášky ke  studiu je 
nejpozději do 1. 3. 2022 – osobně v kance-
láři školy nebo poštou na adresu: Gymnázi-
um Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Školní 822, 
763 21 Slavičín.

Veškeré aktivity školy lze sledovat také 
na www.gjpsosslavicin.cz, facebooku a in-
stagramu školy: @gjpsos
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Máme za sebou jarní prázdniny, po  tak tro-
chu jarní zimě.

Prázdniny jsme si s dětmi užili tak, jak to je-
nom šlo, bylo připraveno spoustu aktivit spor-
tovních i kulturních. Děti se vydováděly v Tram-
polínovém centru i ve Smajlíkově v Uherském 
Hradišti, oba výlety určitě ještě zopakujeme, je-
likož měly velký úspěch. Taktéž náš sportovní 
den a den ve znamení bludiště byl pro děti zá-
bavný, a hlavně se dozvěděly spoustu nových 
informací. Ke konci týdne si děti vyrobily krásné 
výrobky, bylo vidět, že spokojené, ale i tak tro-
chu unavené, odcházely domů.

Březen je měsícem, který voní jarem, proto 
máme připraveny čistě jarní aktivity:
 4. 3. Jarní tvořivá dílnička pro rodiče a děti.
Společně si vyrobíte krásné jarní dekorace 
na výzdobu nebo jako dáreček pro někoho blíz-
kého.

 14. 3. Nejkrásnější velikonoční 
kraslice – soutěž vyhlášená pro ro-
diče a děti. Děti ve spolupráci s ro-
diči vyrobí velikonoční kraslici a do-
nesou nám ji do DDM. My budeme 
kraslice sbírat a  vyhodnotíme nej 
kraslici.
 11. 4. Vyhodnocení nejkrás-
nější kraslice a předání cen
 1. 4. Velikonoční dílnička s do-
mečkem pro rodiče a děti. Veliko-
noční dekorace – barvení a zdobe-

ní velikonočních kraslic, pletení pomlázky, sáze-
ní obilí a spousta dalšího.

V březnu a dubnu pro vás opět na cyklostez-
ce Slavičín – Hrádek bude připravena stezka,
tentokrát s  jarní tematikou. Za  splnění všech
úkolů a  odevzdání odpovědí na  každého dět-
ského účastníka bude v DDM čekat odměna.
Tak si vše pohlídejte.

Poslední dny tohoto měsíce budou i ve zna-
mení příprav na  Výstavu prací z  výtvarných
kroužků DDM, která bude probíhat v městské
knihovně během měsíce dubna. Zahájení vý-
stavy plánujeme na 7. 4. 2022. Výstavu můžete
zhlédnout v půjčovní době knihovny.

Venku sice ještě není na opalování, ale my už 
se nemůžeme dočkat léta, s čímž souvisí letní 
činnost, na kterou se moc těšíme, a tak se podí-
vejte co máme letos pro děti v plánu.

Plánovaný je jeden pobytový tábor a 14 pří-

Zprávičky z Domečku pro děti městských táborů, z  toho jsou tři tábory pro
předškolní děti.
Letní nabídka táborů 2022 DDM Slavičín:
2. 7. – 9. 7. Pobytový tábor Škola čar a kouzel – 
RETASO Horní Bečva
Příměstské tábory 2022:
11. – 15. 7. Cesta kolem světa (DDM)
11. – 15. 7. Příběh barev duhy (DDM)
11. – 15. 7. Tábor hrou (Loučka)
18. – 22. 7. Výtvarná dílna (DDM)
18. – 22. 7. Putování za indiány (DDM)
25. – 29. 7. Letní olympiáda (DDM)
25. – 29. 7. Hurá zpátky do pohádky (pro děti
z MŠ, v DDM)
1. – 5. 8. Dobrodružství s příšerkami (pro děti 
z MŠ, v DDM)
1. – 5. 8. Hudebně-pohybový „Na živú notečku“
(DDM)
1. – 5. 8. Indiánské dobrodružství (Loučka)
8. – 12. 8. Z  pohádky do  pohádky (pro děti
z MŠ, v DDM)
8. – 12. 8. Hledání ztraceného času (DDM)
15. – 29. 8. Cestovatel Popleta (DDM)
22. – 26. 8. Výstup na Everest (DDM)

Přihlášky na tábory jsou k dostání na webo-
vých stránkách DDM Slavičín online.

Také prosím sledujte naše webové strán-
ky a Facebook, kam vkládáme aktuality, nebo
si naši činnost můžete připomenout ve fotoga-
lerii.

Z DDM přejeme všem krásné a ve zdraví pro-
žité jarní dny.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Když jsme v  roce 2003 pořádali první roč-
ník, setkalo se, v  té době ještě ve staré Soko-
lovně, pár souborů z nejbližšího okolí Slavičína. 
Už o  rok později se slavičínská přehlídka sta-
la součástí republikového systému soutěžních 
přehlídek.

Od  té doby prošlo Valašské křoví dlouhou 
cestou a řadou změn. A jak rostlo Křoví, tak ros-
tl i SemTamFór.

Z neznámého souboru se vyprofi lovala pro-

fesionální zájezdová scéna se základnou
ve Slavičíně a malá přehlídka několika souborů
se stala vyhledávaným festivalem se zvučným
jménem po celé republice a s pravidelnými zá-
stupci na celostátních přehlídkách i na nejstar-
ším festivalu světa – Jiráskově Hronovu. Sou-
bory, které se ve Slavičíně představily, se počí-
tají na stovky a účastníci na tisíce. Slavičínský
divák mohl vidět jak mediálně známé herce, tak
mladé adepty herectví, kteří ve  Slavičíně hrá-

li studentské divadlo a nyní jsou tvářemi tele-
vize a fi lmu. Všichni si přejeme, aby Křoví dále
rostlo a mohlo do Slavičína přivážet další a dal-
ší milovníky divadla a aby se diváci měli kaž-
dý rok na co těšit. Letošní jubilejní ročník nebyl
co do rozsahu největší. Na Křoví se stále pode-
pisovala opatření i nálada ve společnosti. Bylo
však znát, že diváci si po dvou letech hledají 
cestu zpět a že divadlo ve Slavičíně má nejen
historii, ale i budoucnost.

Po celou dobu trvání Valašského křoví je fes-
tival podporován Městem Slavičín, Minister-
stvem kultury ČR i Zlínským krajem. Křoví by
také nebylo tím správným festivalem, kdyby
nebylo přispění a pomoci spousty dobrovolní-
ků. Ať se jedná o Junáky, kteří se velkou měrou
zapojili do organizace festivalu v prvních 10 le-
tech, o současné i bývalé členy souboru nebo
o dámy Vladimíru Julínkovou a Martu Hump-
líkovou, které se dlouhá léta starají o správnou
a výživnou stravu odborné poroty, lektorského
sboru i hostujících souborů.

Všem těmto patří obrovské poděkování 
a díky nim se budeme moci každé jaro potká-
vat na slavičínském divadelním svátku i nadále.

Děkujeme všem divákům za  návštěvu 
a s těmi, kteří to nestihli, se těšíme na viděnou
na 21. Valašském křoví nebo v červenci na Létě
s divadlem pod širým nebem.

Divadlo SemTamFór 

20 let s Valašským křovím: začátkem února proběhl jubilejní ročník
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Vzpomínáme

Dne 15. března 2022 uplyne 1. smutný rok
od úmrtí paní Karly GAJDOŠÍKOVÉ

p y ýý
. 

Dne 22. ledna 2022 by se dožila 56 let. 
S láskou a úctou na ni vzpomínají 

a za tichou vzpomínku děkují – maminka, 
děti a sourozenci s rodinami.

Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Dne 8. března 2022 si připomeneme
1. výročí úmrtí paní Emílie VALENTOVÉ

p
. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 
synové Milan a Ivan s rodinami,
syn Zbyněk a ostatní příbuzní.

Dne 29. března 2022 
si připomeneme 5. výročí úmrtí pana 

Jaroslava BARCUCHA z Nevšové.
S láskou vzpomínají manželka,

synové a dcera s rodinami.

Dne 6. března 2022 uplyne 20 let 
od úmrtí pana Stanislava STEJSKALA
z Hrádku. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera a synové s rodinami.

Dne 27. března 2022 uplyne 5 smutných 
let od úmrtí naší maminky, paní 

Františky MATUŠINCOVÉ
y py p

. 
Dne 9. března 2022 vzpomeneme 
40 smutných let od úmrtí našeho

tatínka, pana Josefa MATUŠINCE.
S láskou a úctou vzpomínají 
dcery a synové s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem,
kteří se přišli rozloučit na poslední 

cestě s naším synem, panem 
Radkem TRÁVNICKÝM

y py p
.

Děkujeme za povzbuzení a květinové dary. 
Rodina Trávnických a příbuzní

Dne 25. března 2022 by se dožil 85 let pan
Jaroslav MÜNSTER z Nevšové. Za tichou 

vzpomínku děkuje manželka 
Vladislava, dcera Radmila s rodinou 

a syn Bronislav s rodinou.

Dne 15. března 2022 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana Jána KLEINA
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Dne 21. března 2022 vzpomeneme 20. vý-
ročí úmrtí pana Karla ORSÁKA

p
 z Hrád-

ku. Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Dana, dcery Soňa a Broňa s rodinami.

Dne 24. března 2022 by se dožil 70 let pan
Josef ČADA z Petrůvky. S láskou vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku děkují manžel-

ka a děti s rodinami.

Dne 10. března 2022 uplyne 5 let od úmrtí 
pana Josefa POLÁŠKA

p
 z Petrůvky a dne

4. března 2022 by se dožil 94 let. S láskou 
a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 14. března 2022 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Ladislava ŠTEFANÍKA
ýý

. Stále na něj
vzpomínají manželka, syn a dcera s rodi-

nami, čtyři vnuci a pravnučka Klárka.

Dne 14. března 2022 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší milované 
maminky, babičky a prababičky, paní 
Ludmily JURČOVÉ

y yy
. S láskou a úctou

stále vzpomínají dcera Ivana
a syn Ladislav s rodinami.

Dne 25. března 2022 by se dožil 80 let
náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček, pradědeček a bratr, pan 
Alexandr VIKTORIN. Dne 7. června 2022 
uplyne také smutné 25. výročí, kdy nás

předčasně a navždy opustil. S vděčností,
láskou a úctou v srdci vzpomínají 

manželka Věra, dcery 
Alexandra a Věra s rodinami, bratr 

Ivan s rodinou a bratr Jiří. Kdo jste jej znali 
a nezapomněli, vzpomeňte s námi.

Dne 25. března 2022 vzpomeneme 
1. výročí chvíle, kdy nás navždy opus-

til pan Ing. František ŽÁK
y

ze Slavičína.K
S láskou a úctou vzpomínají manželka

Emílie, dcery Renata a Zdeňka s partne-
ry, sestra Marie s rodinou a další příbuzní.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 15. března 2022 si připomeneme
1. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek a dědeček, 
pan Jan JURÁŇ. S láskou a úctou vzpo-

mínají manželka a děti s rodinami.

Dne 15. března 2022 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí našeho milovaného

tatínka, dědečka a pradědečka, pana
Emila VRBY. Dne 18. února 2022 jsme
vzpomněli 12. výročí úmrtí naší milova-
né maminky, babičky a prababičky, paní 
Antonie VRBOVÉ

y
. S láskou a úctou stále 

vzpomínají dcery s rodinami a syn.

Dne 24. března 2022 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí maminky, babičky, 

paní Marie SVÁROVSKÉ
yy

. 
S láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku

děkuje dcera Hana s rodinou.

Dne 30. března 2022 uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Eva VÁŇOVÁ. S láskou a úctou stá-
le vzpomíná manžel, dcery Zita, Blanka, 

Eva a syn Jiří s rodinami. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 8. března 2022 uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

pan Oldřich BRHEL ze Slavičína. S láskou
a úctou stále vzpomínají manželka a syn. 

Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Dne 27. března 2022 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší milované

maminky, babičky, paní 
Jiřiny PARÝZKOVÉ

yy
 ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami. 

Chybíš nám každý den.

Dne 22. března 2022 by se dožil 65 let náš 
milovaný manžel, tatínek, zeť, strýc a ka-
marád, pan Vít KILIÁN z Nevšové. Za ži-
vot naplněný láskou děkují a stále vzpo-
mínají manželka, dcery Marcelka, Zuzan-
ka s rodinou a babička. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Děkujeme všem za účast na posledním
rozloučení s panem Josefem VRBOU. 
Rovněž děkujeme za květinové dary.

Rodina Vrbova
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Společenská kronika

Dne 30. března 2022 
vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

naší maminky, babičky a prababičky, 
pan Jiřiny MATĚJKOVÉ

y y py p

z Lipové. S láskou vzpomínají 
dcery a synové s rodinami.

Dne 6. února 2022 
jsme si připomněli 10. výročí úmrtí 

paní Emílie ZEMÁNKOVÉ
p ýý

. 
Dne 11. března 2022 vzpomeneme

4. výročí úmrtí pana Rudolfa ZEMÁNKA
p

. 
Za tichou vzpomínku děkuje 

syn Vlastimil s rodinou,
syn Jaroslav s rodinou

a vnuk Jaromír s rodinou.

Dne 20. února 2022 by se dožila 65 let 
paní Marta MAJZLÍKOVÁ

y
 a dne 

26. března 2022 by se dožil 70 let její 
manžel, pan Zdenek MAJZLÍK

y
. Za tichou

vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají 
dcera Martina a syn Zdeněk s rodinami.

NAROZENÍ – LEDEN
Filip a Zuzana Mackovi – dcera Malvína
Digby Washer a Ilona Vaculová – 
dcera Olivia Bebe
Radek Šuráň a Nikol Tomáštíková –
syn Viktor
Adam a Pavla Saňákovi – dcera Ema
Ladislav a Petra Pavelkovi – 
dcera Michaela Sofi e
Jakub a Monika Steblovi – syn Marek
Martin a Jana Zlatnikovi – syn Robin
Petr Garaja a Kateřina Belhová – 
dcera Emily
Martin a Alena Žákovi – syn Jindřich

y

Marek Strnad a Lenka Kalíková – 
dcera Justina

SŇATEK – LEDEN
Michal Krajčovič a  Leah Monique Arinos 
Guinea

ÚMRTÍ
 8. 1. 2022 Božena Cekierová, 
  89 let, Rokytnice
 11. 1. 2022  Marie Hlavičková, 75 let, 
  Slavičín
 14. 1. 2022  Emil Záhumenský, 86 let,
  Slavičín
 14. 1. 2022  Jarmila Sieberová, 86 let, 
  Slavičín
 16. 1. 2022  Jan Dufek, 89 let, Hrádek
 24. 1. 2022  Bohumil Horalík, 81 let, 
  Rokytnice
 26. 1. 2022  Josef Vrba, 72 let, Slavičín
 27. 1. 2022  Božena Mikšová, 92 let,
  Nevšová
 27. 1. 2022  Ing. František Pleva, 77 let,
  Slavičín
 30. 1. 2022  Radek Trávnický, 20 let, 
  Slavičín

Blahopřání
Město Slavičín přeje vše
nejlepší k neuvěřitelným 
105. narozeninám, které 
oslavila slavičínská rodač-
ka, paní Blažena Strachoto-
vá v Českých Budějovicích, 
kde žije. Ve svém věku má 
výbornou kondici a je sobě-
stačná. Ze srdce jí přejeme,
ať jí pevné zdraví co nejdé-
le vydrží, stejně jako úsměv
na tváři.
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Jakékoliv bagrování nebo práce se zeminou 
v 60. a 70. letech, době bouřlivého stavebního
rozvoje Slavičína, neušlo poštovnímu doručo-
vateli Viktoru Švihálkovi. Pozorně prozkoumá-
val hlínu a hledal stopy našich dávných předků 
ať už v podobě kostí, úlomků džbánů či jiných 
střepů. Byl totiž zapálený amatérský archeolog 
a město mu vděčí za záchranu mnoha cenných
nálezů ze své minulosti. Proto si zde na strán-
kách březnového zpravodaje připomínáme vý-
ročí 35 let od jeho úmrtí. 

Tento nadšenec, v němž láska k archeologii 
a Slavičínu klíčila postupně, se narodil 14. pro-
since 1911 v Brně. Rodina se často stěhovala, 
až v roce 1919 zakotvila ve Slavičíně, nejdříve 
v Hlubokém – na panské hájovně rodiny Wich-
terlů, později již přímo ve Slavičíně, neboť rodi-
če získali práci v obuvnické továrně Japis. Mla-
dý Viktor Švihálek se vyučil stolařem, ale poz-
ději pracoval také v Japisu a později po mnoho 
let jako poštovní doručovatel.

Touto prací získal postupně dokonalý pře-
hled o  Slavičínsku i  jeho obyvatelích. Čím 
dál více jej zajímala historie, což naplno pro-
jevil v  roce 1955. Tehdy započaly přípravy 
oslav sedmistého výročí první písemné zmín-
ky o městě a v této době také vykrystalizovala 
zdejší muzejní společnost – založená pod ná-
zvem Vlastivědný kroužek. Později se stal jeho 
předsedou a po devatenáct let tuto funkci také
pilně a oddaně vykonával, a to až do své smr-
ti v roce 1987.

Mnoho energie vkládal do  zaznamenávání 
vyprávění pamětníků, k nimž měl coby listonoš 
velmi blízko. Díky svým kontaktům také zachra-
ňoval cenné artefakty, které tvoří základ etno-
grafi ckých, historických i archeologických sbí-
rek slavičínského muzea, které v roce 1956 po-
máhal zakládat.

Při studiu historických pramenů našel ces-
tu také ke  kontaktům s odborníky. Úzce spo-
lupracoval s okresním archivem na Klečůvce, 
s heraldikem Jiřím Loudou se podílel na vzni-
ku městského znaku Slavičína. V tomto obdo-
bí, přesněji v letech 1960 – 1964 změnil profes-
ní působiště – pracoval totiž jako konzervátor 
(a terénní technik) tehdejšího gottwaldovského 
muzea, s pracovištěm na malenovickém hradě. 

Práce konzervátora jej naprosto pohltila. 

Viktor Švihálek: poštovní doručovatel s nadšením pro archeologii
Pod jeho rukama se z  hromádek střepů na-
lezených v  terénu opět stávaly nádoby, které
se staly součástí muzejních expozic. Vzdále-
nost mezi Zlínem a Slavičínem a obecně ča-
sová náročnost konzervátorské pozice jej ved-
la k návratu k původnímu povolání na slavičín-
ské poště. Své kompetence však naplno pře-
nesl zpět.

Slavičín zažíval v  60. a  70. letech minulé-
ho století bouřlivý rozvoj provázený obrovský-
mi stavebními pracemi. Jeho pozornosti v této
době neušlo jakékoliv hlubší kopání či bagrová-
ní. Takto to popisuje Miroslav Kadlec ze Spol-
ku přátel historie Slavičínska: „Mým prvním se-
tkáním s panem Švihálkem byla záchranná prá-
ce při výkopu kanalizace v polovině 60. let. Dě-
lal něco, co jsem vůbec nechápal: vlezl do vý-
kopu, špachtlí v té jámě odkrýval promáčenou
stěnu po malých vrstvách a navíc něco ometal 
štětcem. To mě tak zaujalo, že já jako žák 7. či
8. třídy ZŠ jsem si s ním začal povídat. On mi
se zaujetím vyprávěl o keramice, kterou právě
objevil, a také o lidech, kteří tu keramiku použí-
vali. Byli to Slované. Kolikrát jsme u něj doma
i s Karlem Pláškem byli a dívali se, s jak úžas-
nou trpělivostí a zaujetím skládal střep ke stře-
pu, až vznikla původní nádoba. Jeho manžel-
ka, Anna Švihálková, by o tom mohla nejlépe vy-
právět, protože mu přitom často pomáhala. Vik-
tor Švihálek se snažil zachytit co nejlépe histo-
rii Slavičínska a tato starost mu zabrala většinu
volného času, včetně nedělí a svátků.“

Viktoru Švihálkovi se tak podařilo zachytit
stopy sídliště z neolitu nad dnešní mateřskou
školou Malé Pole, odhalil zbytky pravěkého
osídlení na Luhačovské ulici, objevil pozůstatky
hrnčířských dílen ve Slavičíně, nechal odborně
prozkoumat raně středověké mohyly ve Slavičí-
ně a v Lipové, místa těžby železné rudy v blíz-
kém okolí města a mnohé další. Velmi vzác-
ným nálezem byl „poklad“ pražských grošů či
lebka vykazující mongoloidní rysy z lesa neda-
leko studánky Tatarka.

Intenzivně a  podrobně se zabýval historií 

zdejšího kostela i  zámku. Na  zámeckém ná-
dvoří prováděl ve spolupráci s archeologem Ji-
řím Kohoutkem záchranný archeologický vý-
zkum, který odhalil nejstarší dřevohlinitou zá-
stavbu v  těchto místech. Pozorně asistoval 
také při obnově stavby slavičínského zámku,
která byla adaptována pro kulturní a pohostin-
ské účely.

Velmi bohatá byla také publikační činnost
Viktora Švihálka. Mohli bychom ji opět rozdě-
lit do  oblastí archeologie, etnografi e a  histo-
rie. V souvislosti s intenzivním studiem prame-
nů se naučil číst písmo psané švabachem. Vý-
sledkem této pečlivé badatelské práce byla pu-
blikace vydaná k  výročí vůbec první písemné
zmínky o Slavičínsku nazvaná „850 let Mlado-
tic. 1131 – 1981“, kterou připravil spolu s Dra-
homírem Brzobohatým.

Viktor Švihálek je také autorem desítek ruko-
pisných nálezových zpráv, které jsou uloženy 
jak v archivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlí-
ně, tak i ve  fondu slavičínského muzea. Jsou
psány úhledným zdobným písmem, často do-
provázené pečlivými kresbami i plány. Popula-
rizační články připravoval zejména zde do Sla-
vičínského zpravodaje, občas však také do dal-
ších periodik (Naše pravda apod.).

Přestože Viktor Švihálek rád fotografoval,
sám se fotil nerad. Miloval výpravy do  příro-
dy, účastnil se společenského dění ve městě
a byl přirozenou autoritou pro širokou veřejnost
i pro své nejbližší. Ti ho pamatují jako čestného
i pracovitého tatínka a dědečka.

Ke  sklonku života jej velmi zranilo násilné
začlenění slavičínského muzea, kde po  desít-
ky let dobrovolně vykonával post správce, pod
tehdejší Oblastní muzeum v Gottwaldově. Ten-
to akt byl provázen i nedobrovolným vydáním
klíčů a  ztrátou kontroly nad opečovávanými 
sbírkami. Viktor Švihálek zemřel náhle, v nedě-
li 1. března 1987.

Iva Šimoníková
Zpracováno ze vzpomínek dcery p. Švihálka 

M. Rumplíkové a článků T. Chmely a M. Kadlece
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Fotbaloví benjamínci FC TVD zvítězili na halovém turnaji 
Poslední lednovou sobotu se ve  sportovní 

hale v Uherské Brodě uskutečnil halový turnaj 
fotbalových školiček GAZDA CUP, kterého se 
zúčastnilo celkem šest mužstev: FC TVD Sla-
vičín, SK SV Bojkovice „A“, SK SV Bojkovice „B“,
ČSK Uh. Brod „A“, ČSK Uh. Brod „B“, FK Javořina 
a TJ Nivnice. Hrálo se v systému „každý s kaž-
dým“. Slavičínští benjamínci pod vedením tre-
nérů Marka Kudelky a Adama Chmely zde se 
vší vervou bojovali, i když hned v prvním zápase 
prohráli 1:0 s „áčkem“ Bojkovic. Další tři zápasy 
se již nesly ve znamení našich vysokých výher.

V posledním pátém zápase s týmem TJ Niv-
nice Slavičín prohrával 2:1, ale nakonec jsme 
po  velmi bojovném závěru vyhráli 3:2. Naši 
malí borci soupeřům nastříleli celkem 22 bra-
nek, dostali jen 5 a po zásluze všichni dosta-
li při závěrečném slavnostním vyhlašování zla-
té medaile.

Adam Chmela

Na  naší kuželně ve  Slavičíně proběhly dne 
29. ledna 2022 krajské přebory žáků a žákyň.

Průběh tohoto sobotního Mistrovství Zlín-
ského kraje jednotlivců v kategorii žáků a žákyň 
organizačně zajišťoval náš klub na základě po-
věření Krajského kuželkářského svazu Zlín.

Rodiče žáků a  žákyň a  trenéři si pochvalo-
vali příjemnou atmosféru turnaje. Pro každé-
ho mladého sportovce a sportovkyni jsme měli 
připraveny suvenýry a  propagační materiály, 
které věnovalo město Slavičín, ovoce a občer-
stvení věnovala fi rma CAMO, generální sponzor
KK Slavičín.

V  kategorii žáků se umístil na 1. místě Ja-
kub Pavlištík z TJ Sokol Machová s výkonem
402 poražených kuželek, na 3. místě se umís-
til za KK CAMO Slavičín Jakub Havrlant s vý-
konem 380 poražených kuželek. Slavičín re-
prezentoval ještě Martin Zvonek, který skončil
na 4. místě s výkonem 368 poražených kuže-

Kuželkářský klub 
Slavičín

lek. Hrálo se na 100 hodů sdružených.
V kategorii žákyň se umístila na 1. místě Ven-

dula Vrzalová z KC Zlín s výkonem 348 poraže-
ných kuželek. 

Při této příležitosti bych chtěl pozvat žáky 
a  žákyně z  našich škol na  kuželnu, přijďte si 
zahrát kuželky, přijďte si zasportovat. Kuželky 
jsou sport na celý život.

Členové kuželkářského kroužku při Domě 
dětí a mládeže ve Slavičíně chodí hrát kuželky 
každý čtvrtek odpoledne.

Domácí zápasy v březnu 2022:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – KK CAMO Slavičín B, so-
bota 05.03. 2022, od 16:00 hod.
KK CAMO Slavičín A – KK Kroměříž A, sobota 
12.03.2022, od 16:00 hod.
KK CAMO Slavičín A  – KC Zlín C, sobota 
19.03.2022, od 16:00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Valašské Meziříčí C, 
sobota 26.03.2022, od 15:00 hod.

Ing. Rudolf Fojtík, Kuželkářský Klub Slavičín

Březen bude ve 
znamení archeologie

Dne 2. února slavičínské zastupitelstvo
jednomyslně schválilo udělení čestného ob-
čanství panu Viktoru Švihálkovi, in memo-
riam. Pro připomenutí osobnosti pana Švi-
hálka se po celý březen budou konat vždy
v pátek na Záložně (horní sál) archeologic-
ké přednášky za účasti předních odborníků.

Dne 1. dubna pak bude na domku rodiny
Švihálkovy a Rumplíkovy odhalena pamětní 
deska panu Viktoru Švihálkovi.

Program začne udělením čestného ob-
čanství v 16. hodin na radnici, následně pak
u pamětní desky.

Srdečně zve Klub přátel historie Slavičín-
ska a město Slavičín.  
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Čím jsme fotografovali
Městské infocentrum Slavičín a sběratel Radek Holík 
Vás srdečně zvou na výstavu fotoaparátů a foto techniky.
Historické fotoaparáty doplňují fotografi e valašské přírody, jejichž 
autorem je Radek Holík.
1.– 31. března 2022 v Městském infocentru Slavičín
Každý všední den 9 – 11, 13 – 16 hodin, vstup volný
Vlastníte doma nepotřebný fotoaparát? Může být funkční i nefunkční, 
za věnovaný přístroj děkuje Radek Holík (radek88@email.cz).
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Yoga studio ZEN
Pondělí–pátek:
Otevřené lekce jógy a  navazující kurzy dle
aktuálního rozvrhu
Víkendové akce:
 Opakovací lekce hormonální jógy – 
sobota 5. 3.
 Kurz Reiki 1. stupně Shoden – 
sobota 12. 3.
 Jak správně vybírat a nakupovat potravi-
ny – neděle 13. 3.
 108x Pozdrav slunci v  jarní rovnoden-
nost – neděle 20. 3.
Jógový wellness pobyt v Beskydech 
(spa a wellness hotel Horal**** v Rožnově)
Dubnový termín NAPLNĚN
Nový termín: 13. –15. 5. 2022 – volná místa!
Více informací a rezervace
na www.yogastudiozen.cz

 LEXAN na  skleníky, pergoly, přístřešky
a bazény. Řežeme na míru dle vašich poža-
davků. tel: 604 897 698, e-mail: info@pizur-
plast.cz
 PROSVĚTLOVACÍ TERASY A  PERGO-
LY. Specializujeme se na výrobu a montáž
dřevěných pergol a teras včetně zastřešení 
prosvětlovacími krytinami – dutinkovým, pl-
ným, trapézovým nebo vlnitým polykarbo-
nátem, barva – čirá, opál nebo bronz. tel:
604 897 698, e-mail: info@pizurplast.cz
 Koupím garáž ve  Slavičíně. Vyklidím
či pomohu s vyklizením. Platba ihned. Tel. 
724 246 531.
 Brigáda – Fa Profi paper – kancelář-
ské potřeby obchodní dům Slavičín. Nabí-
zíme brigádu cca 3 dny v týdnu ODPOLED-
NE 13–17 hodin. Náplň práce úklid prodej-
ny, doplňování zboží. Bližší info na prodejně
nebo tel: 725 686 886

Řádková inzerce

Český svaz žen Slavičín oznamuje, že jarní 
bazárek dětských věcí se nekoná z důvodu 
rekonstrukce Sokolovny. Podzimní bazárek 
proběhne v tradičním říjnovém termínu.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-
mocí různých kreativních technik. Bližší in-
formace Vám poskytne lektorka, paní Eva 
Bartošová, na tel. čísle 777 913 782. 
Každé úterý v  16:00 hodin v  HORÁKOVĚ
VILE – první podlaží.
Facebook: Dílna Inspirace Slavičín
Plán aktivit na březen:
šití velikonoční dekorace
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Březen měsíc čtenářů 
v Městské knihovně Slavičín
13. ročník celostátní akce, vyhlášený Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků na pod-
poru čtenářství.
Městská knihovna Slavičín
tel.: 577  341  481, knihovna@mesto-slavicin.
cz, Fb: Městská knihovna Slavičín

Pořady pro školská zařízení:
 Barvy a tvary – poznej co je co!
Hravý literární pořad pro děti z  mateřských 
škol.
 Knihovnická Olympiáda
Hry, soutěže, hádanky a kvizy nejen se sportov-
ní tematikou pro děti ze školních družin ZŠ.

Akce pro spolky a zájmová sdružení:
 Všeználkové. Dopolední zábavně naučný
pořad pro klienty Charity Slavičín.
 Nahlédnutí do minulosti aneb vzpomínání 
na naše předky. Besedy s knihovnou pro členy
seniorských spolků.

Akce pro veřejnost:
 Březen – duben 
KOMenský v KOMiksu. 

Výstava dokumentů, zpracovaná formou ko-
miksu, svým unikátním pojetím přibližuje život 
a dílo našeho slavného Učitele národů. Je urče-
na všem generacím. Lze ji zhlédnout ve vesti-
bulu knihovny.
 Březen – duben 
Vzdělávání pro všechny – Odkaz J.  A.  Ko-
menského.

Výstava představuje životní osudy J. A. Ko-
menského, seznamuje s  jeho přelomovým pe-
dagogickým dílem a  jeho dodnes moderními 
učebnicemi i fi lozofi ckým odkazem. Dále obsa-
huje výběr stále platných myšlenek z jeho díla.
Bude umístěna ve vestibulu knihovny.
 Úterý 1. 3. – čtvrtek 31. 3. 
Antonín Kostka – Dědictví otců, Jan Tluka – 
Valašské ozvěny. 

Společná výstava autorů zachycuje drsnou 
krásu bělokarpatské přírody a  je zároveň do-
bovou sondou do  života lidí na  Valašsku. Je
k vidění v knihovnické galerii v půjčovní době 
knihovny.
Čtvrtek 3. 3.

Tátové, mámy, čtěte a hrajte si s námi!
Pořad určený předškoláčkům s  rodiči nebo 

prarodiči, kde se děti ve společnosti skřítka Ne-
zbedníčka zabaví s  dalšími pěknými knížka-
mi z jeho knihovničky. Mohou se těšit na vese-
lé soutěžení, hry, hádanky a malou tvořivou díl-
ničku.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 15.00 
hodin
 Čtvrtek 3. 3. 
Letem „onlajn“ katalogem.

Rychlokurz orientace v  prostředí online ka-
talogu knihovny (hledání knižních novinek, re-

zervace knih, hledání titulů podle věcných hesel
aj.). Probíhá všechny březnové čtvrtky, účast je
nutné nahlásit předem.

Dětské oddělení, oddělení pro dospělé čte-
náře, 8.00 – 10.00 hodin.
 Úterý 8. 3.
Vítejte v knižním světě! Den otevřených dveří 
v Městské knihovně Slavičín. 
9.00 – 18.00 Noví zájemci o  přihlášení 
do knihovny mohou v tento den využít registra-
ce do knihovny zdarma – tzv. amnestie na re-
gistrační poplatky! Pro nové čtenáře z řad dětí 
a mládeže do 15 let je registrace na rok 2022
zdarma po celý měsíc březen.
Program: 
9.00 – 11.00 Jak na  e-výpůjčky Praktický
workshop, jak se naučit využívat tuto službu
(registrace, seznámení s  portálem www.pal-
mknihy.cz, vyhledávání e-knih v online  katalo-
gu Portaro). Probíhá všechny březnové úterky,
účast je potřeba nahlásit předem.
13.00 – 16.00 Vědomosti v hrsti. Mix kvizů,
úkolů a hlavolamů pro děti a mládež.
13.00 – 16.00 Malovaná zvířátka. Nápadité
aktivity pro menší děti (hádanky, úkoly, kreslení 
podle předloh, výstava knížek k tématu).
18.00 – 20.00 Labyrintem života Jana Amo-
se. Večerní pořad uspořádaný u  příležitos-
ti národních oslav J. A. Komenského, věnova-
ný osobnosti českého velikána. Program je tvo-
řen četbou krátkých úryvků z  jeho knih a zají-
mavostmi z  jeho osobního života. Seznámíte
se s jeho moudrými i vtipnými citáty a pobavíte
se u staročeských přísloví. Součástí je také tra-
diční diskuze o všem kolem současného literár-
ního dění. Je možné využít výpůjčních služeb,
otevřena bude historická studovna MUDr. Lu-
míra Horáka i výstavní galerie.

Malé občerstvení zajištěno. 
Knihy jsou zlato z hlubin vytěžené. Výstava

děl J. A. Komenského z fondu městské knihov-
ny.

Bestsellerů ráj! Celodenní multižánrová vý-
stava knižních novinek, včetně prezentace je-
jich obsahu zájemcům. Knihy je možné na mís-
tě rezervovat.
 Čtvrtek 10. 3.
Jak jsem objevoval Valašsko aneb co na vý-
stavě nebylo.

Beseda s Janem Tlukou, fotografem a bás-
níkem k nedávné retrospektivní výstavě s ná-
zvem Valašské ozvěny je příležitostí k ohlédnu-
tí do doby před 50 lety, na začátek jeho fotogra-
fi cké cesty. Zavzpomíná na setkání s lidmi, kte-
ré tehdy zachytil objektivem svého fotoapará-
tu a jeho vyprávění doplní i dosud nepublikova-
né fotografi e a autentické zvukové nahrávky se
vzpomínkami pamětníků.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00
hodin. Vstup volný!
 Úterý 15. 3.
Skotsko – magický sever Velké Británie.

Cestovatel Jan Husák vás seznámí se zá-

žitky ze své půlroční stáže v  zemi kiltů, dud,
vřesu a  whisky. Představí památky hlavního
města Edinburghu či rušného Glasgow.

Podnikne s vámi výpravu do Skotské vyso-
činy, na ostrovy Arran či úchvatný Skye. Zmí-
ní také mýty a záhady, týkající se kruhových ka-
menů nebo jezera Loch Ness. Závěr bude pat-
řit ohnivému vikingskému festivalu na Shetlan-
dech.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 
hodin. Vstup volný!
 Středa 23. 3. 
Byliny pro zdraví a imunitu

Přednáška bylinkáře a léčitele Stanislava Zá-
bojníka, na  které získáte praktické informace 
o alternativním způsobu léčení a působení by-
linek na vaše zdraví a také, jak si jejich pomocí 
vylepšit imunitu a odolnost proti nemocem. Bu-
dete mít možnost zakoupit si bylinné čaje a dal-
ší preparáty, případně osobně zkonzultovat Váš
zdravotní stav.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 
hodin. Vstup volný!
 V úterý 1. 3. vás srdečně zveme k zapoje-
ní se do lekcí Paměťového tréninku a mozko-
vého joggingu! 

Lekce proběhnou pod vedením Mgr.  Mar-
ty Fojtíkové, akreditované lektorky 3. stup-
ně z  České společnosti pro trénování paměti
a mozkového joggingu. Nutné je přihlášení pře-
dem, telefonicky nebo emailem.

Kurzy budou probíhat každé úterý od 9.00
do 10. 30 hodin.
Rozpis kurzů: 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3.

Vítáme vaše příspěvky do fotografi cké soutě-
že Čtvero ročních dob očima amatérských fo-
tografů ze Slavičínska.

Je určena všem věkovým kategoriím 
od  nejmenších až po  seniory (děti do  10 let,
mládež 11–18 let, účastníci 18 plus, senioři). 
Tematicky je soutěž zaměřena tentokrát na pří-
rodní krásy, scenérie a zákoutí nejen Slavičína
a okolí, ale i jiných míst, které jste během roku
2021–2022 navštívili.

Fotografi e zasílejte i  s  kontaktními údaji
emailem do 31. července.

Informace o podmínkách soutěže jsou zve-
řejněny na webu knihovny a  jejím facebooko-
vém profi lu. Případně se na ně můžete infor-
movat na telefonu: 577 341 481.

Připravujeme na duben:
 Paměťový trénink a  mozkový jogging – 
úterní kurzy. Rozpis: 5. 4., 12. 4., 20. 4. (stře-
da), 26. 4., 3. 5., 10. 5. 
 6.4. Mečové tance. 

Ohlédnutí za historií masopustních obyčejů s
etnografem Pavlem Popelkou. 

Začátek: 18.00 hodin

Akce se uskuteční v režimu aktuálních pro-
tiepidemických opatření.


