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Duben 2022

Velikonoce letos připadají na polovinu dubna a hned týden po velikonoční ne-
děli, tedy 24. dubna si připomeneme svátek jednoho z patronů slavičínského kos-
tela, sv. Vojtěcha. Svatovojtěšský jarmark naváže na „předcovidovou“ tradici a na-
bídne místním i přespolním vše, na co byli zvyklí.

Už dopoledne začne na Horním náměstí jarmark, na němž si po celý den bude-
te moct zakoupit řemeslné výrobky a další regionální produkty.

Po obědě je plánovaný doprovodný kulturní program. Na podiu vystoupí Cimbá-
lová muzika Slavičan a od 14:30 hodin oblíbený zpěvák, pocházející z našeho regi-
onu, Standa Hložek s kapelou. Tento kroměřížský rodák nazpíval své největší hity
v duu s Petrem Kotvaldem, např. Bílá královna, Holky z naší školky. Velmi úspěšný
byl i v triu společně s Petrem Kotvaldem a Hankou Zagorovou, z jejich repertoáru
jsou dodnes živé písně Spěchám, Můj čas či Jinak to nejde.

Své sportovní umění předvedou mažoretky a  cvičenky aerobiku z  kroužku
Domu dětí a mládeže Slavičín. Ve spolupráci s Muzeem hraček Hulín se v prosto-
ru Horního náměstí uskuteční výstava historických kočárků. Myslivecké trofeje
ve venkovní expozici představí také členové Mysliveckého spolku Hrádek.

Malí i větší návštěvníci se mohou těšit také na pouťové atrakce, které budou mít
stanoviště na louce u Sokolovny.

Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín

Svatovojtěšský jarmark se vrací na Horní náměstí

Vážení a milí spoluobčané,
když jsem psal minulý úvodník, měl jsem 

neblahý pocit, že vypukne válka na  Ukrajině. 
24. února se tak také stalo a po měsíci jsme tuto 
skutečnost přijali jako smutnou součást každo-
denní reality. Objevují se první názorové střety 
– „pomáháte málo – zprovozněte hotel!“, říkají 
jedni občané, nevědouce, že již za pár měsíců se 
zahalí do pláště rekonstrukce, a že jen provizorní 
zprovoznění by vyšlo na statisíce korun kvůli ne-
vyhovujícím hygienickým podmínkám. 

Jiní zase soudí, že pomáháme příliš mno-

ho… Snažíme se pomáhat potřebným, a to pod-
le možností, které máme. Děkuji proto všem Sla-
vičanům, kteří k  pomoci potřebným přistoupili
i za cenu problémů, jež jsou s tím spojené.

Mediální zprávy z Ukrajiny přerušila v březnu
sprcha „zaručených“ zpráv také z našeho regi-
onu. Týkala se úhrady právní pomoci advoká-
ta a poslance Evropského parlamentu Stanisla-
va Polčáka za mimořádný úspěch v odškodně-
ní za výbuchy ve Vrběticích. Dovolím si pár slov.

Město Slavičín se nepřipojilo ke smluvní od-
měně za  advokátní služby s  přiznáním pro-

středků za  odškodnění spojené. Dalších náro-
ků na odměnu se pan Polčák již dříve vzdal. Vel-
mi mne mrzí, že se dokola potvrzuje rčení o tom, 
že úspěch se neodpouští. Přesto však doufám,
že kyselá příchuť plynoucí ze série článků hle-
dajících zaručenou senzaci nepřeváží nad histo-
rickým výsledkem v podobě více než 200 milio-
nů, které městu Slavičín a jeho občanům v těch-
to dnech putují.

Klidné jarní dny všem dobrým lidem v našem 
městě přeje

 Váš starosta Tomáš Chmela
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Propojování cyklostezek do  logických cel-
ků je trendem poslední dekády. A  tak se i my 
ve Slavičíně dočkáme dalšího kousku do mo-
zaiky cyklotras, a to až směrem na Slovensko.

V  dubnu se má zahájit na  území Slavičína 
výstavba úseku cyklotrasy, která povede v tra-
se Hrádek – Rokytnice (Šanov) a doplňuje tak 
tzv. Vážskou magistrálu ve  směru Valašská 
Polanka – Ploština – Vysoké Pole – Vlachovi-
ce – Slavičín – Horná Súča a do budoucna až 
na Trenčín.

Na  hrádecké straně cyklotrasa kopíruje ze-
lenou turistickou značku. Začíná za  železnič-
ním podjezdem a povede téměř kolmo vzhů-
ru k vysílači. Součástí tělesa stavby bude i od-
vodňovací příkop, který zabrání stékání přívalo-
vých dešťů do samotného centra obce. Po pře-
jetí vrcholu s vysílačem sjede cyklista ke kříži 
u silnice směrem na Rokytnici, kudy se dá pře-
jet do Šanova kolem sadu se starými ovocný-

Do léta přibude další úsek cyklotrasy směrem na Šanov
mi odrůdami. 

Cyklotrasa by měla být hotová do  prázd-
nin a její celková délka bude 1,3 kilometru. Po-
kud se po ní vydáte, můžete dále pokračovat 
po cyklotrase směrem na Hornú Súču, nebo jet 
po cestě do Hostětína, Bojkovic či do Rokytni-
ce. Výstavba cyklotrasy je realizována v  rám-
ci projektu „Na kole po rozhlednách česko-slo-
venského pohraničí“, fi nancováno v rámci čes-
ko-slovenské spolupráce projektu Interreg V-A 
a Ministerstva pro místní rozvoj České repub-
liky.

Přidanou hodnotou této cyklotrasy jsou Trai-
ly Slavičín, které vznikají v  její těsné blízkosti 
a díky příspěvku z participativního rozpočtu je 
buduje spolek Slavex Trails. 

Alena Šuráňová, manažerka projektu

Bude se v blízké době opravovat nějaká silni-
ce v okolí Slavičína? Cesta do Lipové by si to již 
zasloužila, stejně jako ul. K. Vystrčila, případně 
křižovatka v ul. Nádražní směrem na Divnice. 
V daných úsecích jsou již „vyjeté” koleje od ná-
kladní dopravy.

Předem musím upozornit, že všechny tyto 
silnice jsou v  majetku Zlínského kraje. Pro-
to za  jejich stav a za  rekonstrukce zodpovídá 
pan hejtman, popř. jeho náměstek pro dopravu. 
Město Slavičín zde vystupuje jako subjekt, kte-
rý neustále upozorňuje na havarijní stavy cest 
a snaží se kraj přesvědčit o  tom, že je to zde 
zdaleka nejhorší a že je potřeba právě Slavičín-
sko upřednostnit před ostatními regiony, které 
na opravy také čekají. Nejlepší zprávu mám pro 
Vás týkající se ul. Nádražní – zde je vydáno sta-
vební povolení a aktuálně probíhá výběr zhoto-
vitele rekonstrukce. Město zde bude fi nanco-
vat některé úseky obrubníků, chodníků či přelo-
žek, proto na tuto potřebnou investici v rozpoč-
tu vyčlenilo prostředky. Co se týká ul. K. Vystrči-
la – jedná se o součást velkého projektu rekon-

strukce silnice Slavičín – Vlachovice, který se
připravuje minimálně od roku 2017. Před zhru-
ba půl rokem to vypadalo velmi nadějně, ne-
boť se dařilo odstranit řadu překážek, nicméně
nová překážka vznikla. V souvislosti se zhorše-
nou bezpečnostní situací v Evropě Ministerstvo
obrany rozhodlo o zachování železniční vlečky
do muničních skladů Vrbětice, která měla být 
snesena. Jedná se o  výraznou změnu v  pro-
jektové dokumentaci se všemi důsledky – ze-
jména časový skluz. Pevně věřím, že se však
dočkáme. Co se týká silnice do Lipové, zde se
jedná o  třetí prioritu, kterou s  krajem řešíme. 
Na  tomto úseku se vyskytují geologické poru-
chy, aktuálně probíhají odborné průzkumy a při-
pravuje se projektová dokumentace. Chci jen
říct, že už to, že všechny Vámi jmenované úse-
ky jsou v přípravě, znamená, že se rekonstruk-
cí dočkáme, ať už letos nebo v blízkých letech. 
Vaše postřehy však adresujte také vedení Zlín-
ského kraje. Velmi nám to pomůže při vysvětlo-
vání naléhavosti těchto projektů.

Odpovídal starosta města Tomáš Chmela

Lidé se ptají na opravy cest

Podobná úprava, jakou prošla ulice Ševcov-
ská v Zahradní čtvrti, se chystá i v Květné ulici, 
která ústí naproti kostela. Co přesně dlouhodo-
bě neřešenou lokalitu čeká? O  letních prázdni-
nách se začne s rekonstrukcí chodníku a ces-
ty samotné, ke které přibude podélný parkova-
cí pás. Rovněž bude provedena i výměna slou-
pů a svítidel veřejného osvětlení. Všechny úpra-
vy budou v bezbariérovém provedení.

Vzhledem k šíři cesty bude v místě nakonec 
zaveden jednosměrný silniční provoz, o němž 
obyvatelé dané lokality hlasovali v  dotazní-
kovém šetření realizovaném v  lednu letošní-
ho roku. Zvolili si variantu, kdy se vjíždět bude 
od  kostela a  vyjíždět se bude „spodem“, tedy 
na  ulici Jasmínová. Dokončení úprav je plá-
nováno na  říjen letošního roku. Celá investice
bude hrazena z městského rozpočtu.

Alena Viktorinová,
referentka stavebního odboru města

Z ulice Květná bude 
jednosměrka a dostane 
nové chodníky

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., 
ve spolupráci s městem Slavičín pořádají prak-
tickou ukázku elektromobility pro účely veřej-
né správy.

Datum a místo konání: čtvrtek 21. dubna
222 od 10.00 hodin, Zámek Wichterle, Osvo-
bození 24, Slavičín

Cílem semináře je seznámit účastníky 
s  vhodnými příklady uplatnění elektromobili-
ty. Jaké budou dotace a  jaké zkušenosti mají 
stávající vlastníci elektromobilů. Výhodou se-
mináře je, že si můžete díky přistaveným vo-
zům, i prakticky vyzkoušet jízdu. Seminář je ur-
čen zástupcům veřejné správy a  samosprá-
vy,  zástupcům organizací zakládaných krajem, 
městy a obcemi.

Seminář je pro účastníky zdarma. Svoji 
účast potvrďte nejpozději do úterka 12. dubna 
do 12.00 hodin na info@eazk.cz.

Zřejmě vadné šarže obrubníků způsobi-
ly jejich celkový rozpad na mnoha místech
podél hlavní ulice Osvobození a zejména na
cyklostezce Luhačovská. Některé kusy ob-
rubníků se zbortily úplně, jiné jsou solí a po-
větrnostními vlivy hloubkově rozpraskány a 
je jen otázkou času, kdy se rozpadnou i tyto.
Proto město Slavičín v letošním roce zahá-
jilo jejich výměnu. Probíhá ve směru od za-
stávky U radnice po ul. Luhačovskou. Cel-
ková délka opravovaného úseku je zhruba 
1,4 km a náklady přesáhnou 900 tis. Kč bez
DPH.  (šim)

Zveme Vás na zasedání 
Zastupitelstva města Slavičín, 
které se uskuteční ve středu 
20. dubna 2022 v sále Orlovny, 
začátek je v 16.30 hodin 
Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat 
prostřednictvím YouTube – Stream měs-
to Slavičín (odkaz na relaci naleznete v den 
konání zasedání v Aktualitách na webových 
stránkách města Slavičín).

Veřejné představení studie revitalizace 
areálu lihovaru a zámečku v Hrádku
27. 4. v 18.00 Hostinec 
u Zemánků v Hrádku za účasti autora
studie Ing. arch. Petr Řehořka

Havarijní stav 
chodníku skrz Slavičín 
bude minulostí
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Na slavičínské radnici se uskutečnila první 
z informačních schůzek pro válečné uprchlíky

Ve středu 16. března se na městském úřa-
dě ve  Slavičíně uskutečnila první informač-
ní schůzka pro ukrajinské občany, kteří prcha-
jí před válkou. Zasedací místnost ve 3. patře

byla způle zaplněna převážně ženami, muž při-
šel jen jeden. Přítomna byla i tlumočnice, kte-
rá překládala informace od  starosty Tomáše 
Chmely a místostarostky Moniky Hubíkové.

Kromě nich dorazili také ředitelé slavičín-
ských základních škol Roman Goldbach a Petr
Navrátil a  ředitelka mateřské školy Gabrie-
la Florešová. Na místě byly vytipovány počty
dětí, které by měly zájem navštěvovat před-
školní výuku, první či druhý stupeň.

Všichni ředitelé také nabídli individuální 
schůzky pro zájemkyně. Oba ředitelé shodně
vyjádřili, že žáky by chtěli rozdělit do  skupin
podle věku. Prioritou je, aby se naučili co nej-
dříve jazyk, až poté se mohou plnohodnotně
zařadit do výuky.

Dobrá informovanost válečných uprchlíků
o městě Slavičín je zásadní. Ve Slavičíně přiby-
lo téměř padesát osob z Ukrajiny. Jsou to prak-
ticky jen ženy a děti a nouzové přístřeší jim po-
skytlo nejen město, ale i soukromé osoby.

Město vydalo také informační leták v ukra-
jinském jazyce, aby usnadnilo uprchlíkům
adaptaci v našem městě co nejvíce.  (šim)

Sobota 26. února byla připomínkou maso-
pustu – ukončení plesové sezony, která vlastně 
ve Slavičíně z důvodu protiepidemických opat-
ření vůbec neproběhla. Prvním a  zároveň po-
sledním plesem byl Hasičský maškarní ples, 
pořádaný slavičínskými dobrovolnými hasiči
právě v sobotu 26. února.

Fašankový průvod uspořádaly členky České-
ho svazu žen Slavičín ve spolupráci s SDH Sla-
vičín, a navázaly tak na tradici, která byla v loň-
ském roce přerušena.

V  dopoledních hodinách fašankáři potě-
šili obchodníky v  centru města a  odpoled-
ne už obcházeli rodinné domy v ulicích Luha-
čovská, Mladotická, Mladotické nábřeží a dal-
ší. Výtěžek sbírky fašankářské obchůzky pu-
toval jako v  uplynulých letech místním insti-

Fašanky po roční pauze opět prošly Slavičínem
tucím a  spolkům s  charitativním zaměřením:
5  000 Kč obdržela Městská nemocnice Slavi-
čín, po 2 100 Kč Nadace Jana Pivečky a Přátelé 
z lásky, 3 200 Kč pak Charita Slavičín. V souvis-
losti s válkou na Ukrajině, která vypukla ve čtvr-
tek 24. února, tedy 2 dny před fašanky, se fa-
šankáři spontánně rozhodli část výtěžku, kon-
krétně 7 000 Kč, věnovat na účet Charity České 
republiky pro humanitární účely.

Je nutné zdůraznit, že letošní fašankářská 
sbírka byla nejúspěšnější v celé historii, v kasič-
kách jsme se dopočítali nebývale vysoké část-
ky 19 400 Kč. Všem dárcům patří obrovský dík 
za  skvělé přijetí fašankářů i  vysoké příspěvky 
na dobročinnost. Rovněž děkujeme SDH Slavi-
čín za zapůjčení auta i s trpělivým řidičem Bim-
bem.  Za fašankáře Jitka Pfeiferová

Slovy klasika – rozmohl se nám tu tako-
vý nešvar. V některých částech města jsme 
zaznamenali opakující se stížnosti občanů 
na časté odpalování pyrotechniky v blízkos-
ti obytných domů. Menší i větší ohňostroje
s pestrou škálou pyrotechnických efektů se 
staly běžnou součástí mnohých oslav, ať už 
jde o svatby či oslavy narozenin. 

V  uplynulých letech – v  době odklíze-
ní následků výbuchu ve  vrbětických skla-
dech – bylo povinné ohlašovat plánované 
ohňostroje přímo veliteli zásahu z Krajské-
ho policejního ředitelství ve Zlíně. Tato po-
vinnost už nyní skončila, nicméně stále je 
nutné uvědomovat si i negativní jevy prová-
zející ohňostroje. Silné rány či nepřirozené 
světelné záblesky obtěžují zvířata chovaná 
v domácnostech, ale také ta ve volné příro-
dě (např. ptáky). Nepříjemné jsou i pro men-
ší děti a citlivé osoby. Navíc probíhající vá-
lečný konfl ikt dodává této zábavě další ne-
vhodný kontext. Naši ohleduplnost si proto
zaslouží také příchozí z Ukrajiny.

Na danou problematiku pamatuje i obec-
ně závazná vyhláška města Slavičín o veřej-
ném pořádku, která na  vymezených veřej-
ných prostranstvích zakazuje používání py-
rotechnických výrobků (mimo dny 31. 12., 1. 
1. a dne slavnostního rozsvícení vánočního 
stromu). (šim)

Věděli jste, že odpalování 
pyrotechniky zakazuje 
vyhláška?

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 12. 4.
plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž.
pytle) 26. 4.
Z důvodu velikonočních svátků bude svoz ko-
munálního odpadu proveden ve  Slavičíně již 
ve  středu 13. 4., v místních částech Hrádek 
na Vlárské dráze, Divnice, Nevšová ve čtvrtek 
14. 4.
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Vážení čtenáři, dovolte nám se ještě napo-
sledy vrátit k  tématu rozpočtu města na  rok 
2022. K našemu kritickému článku byla v před-
chozím čísle zpravodaje připojena reakce pana 
starosty nadepsaná „Nechme mluvit čísla“.
Kromě toho, že se pan starosta ve druhé větě 
snaží bez většího úspěchu napočítat tři autory 
článku, na který reaguje, tam těch čísel oprav-
du mnoho není. I ten náš samotný článek tou 
řečí čísel operuje v nesrovnatelně větší míře...

Ano, závazky v zůstatku asi 20 milionů měs-
to v  roce 2018 opravdu mělo. A  stamiliony 
korun na  Slavičínsko skutečně proudí, jen
si nejsme jisti, zda je to zásluha opravdu jen 
a pouze našeho pana starosty, jak to ve své re-
akci formuluje. Velkou část zásluhy na vyjed-
nání této gigantické fi nanční injekce pro Slavi-
čínsko panu starostovi v žádném případě ne-
upíráme.

Ve  valné většině textu se ale pan starosta 
namísto slibovaných čísel věnuje jen a  pou-
ze svým čtyřem obligátním mantrám, opako-
vaným v téměř nezměněné podobě prakticky 
v každé reakci na jakýkoli náznak nesouhlasu.

Mantra první: Vyjádření názoru, který se sto-
procentně neshoduje s názorem pana staros-
ty, je osobním útokem. Na tomto místě pova-
žujeme za vhodné podotknout, že náš článek 
reagoval na  usnesení zastupitelstva města, 
nikoli na nějaké výroky nebo rozhodnutí pana 
starosty. Nabízí se otázka, zda snad pan sta-
rosta považuje usnesení zastupitelstva za své

kroky a zastupitelstvo jen za nutné zlo defi no-
vané nepřátelskou legislativou. Pravda je, že to
tak mnohdy i při samotném jednání zastupitel-
stva vypadá.

Mantra druhá: Všechny okolnosti dané vyš-
ší mocí jdou proti panu starostovi. Proč nad
nimi láteřit – pokud reálně existují, asi je kaž-
dý vnímá (např. pandemie) a  ztíženou úlohu
samosprávy si uvědomuje. Další faktory uvá-
děné panem starostou jsou ale přinejmenším
zvláštní. Infl ace se v letech 2018 – 2021 pohy-
bovala od 2,1 do 3,8 %, což opravdu není výše
hodná zvláštního zdůrazňování (v  budouc-
nu nás evidentně čeká něco mnohem horší-
ho). Čím se od infl ace liší zdražování, to netuší-
me. Těžko říci, co je myšleno vulgarizací soci-
álních sítí, ale pokud pan starosta zaznamenal
nějaké ostřejší komentáře v době výkonu funk-
ce ve srovnání s dobou předešlou, měl by asi
jako uživatel sociálních sítí vědět, že je to přiro-
zený jev, s kterým se každá veřejně exponova-
ná osoba nevyhnutelně setká, a je-li jich přes-
příliš, pak by asi bylo vhodné se zamyslet, zda
svůj mandát vykonává opravdu tak skvěle, jak
je přesvědčen.

Navíc tomuto asi příliš neprospívá svými
vlastními vyjádřeními, kde dává do souvislos-
ti ty, kteří mu někde vyjádřili nesouhlas, s těmi,
kdo mu propíchli pneumatiky na autě nebo po-
čmárali vrata od garáže...

Mantra třetí: Svět je nutno striktně binár-
ně kategorizovat na  zlo, reprezentované vše-

mi, kteří s panem starostou nesouhlasí, v tom-
to případě třemi autory článku ve  zpravoda-
ji, a dobro, reprezentované všemi ostatními, tj.
těmi, kteří vyjadřují souhlas, nebo si svůj ná-
zor nechávají pro sebe. Žádné neutrální pásmo
zde neexistuje. A celé to musí být doplněno po-
děkováním a vyjádřením úcty směrem k repre-
zentantům „dobra“.

Mantra čtvrtá: Na  stránkách zpravodaje
nebo podobných masově přístupných platfor-
mách se žádné diskuse o zásadních tématech
vést nebudou. Pokud někdo s panem staros-
tou nesouhlasí nebo něčemu nerozumí (mezi
řádky vysvětleno, že možnost první je pouze
případným důsledkem možnosti druhé), má
za ním přijít a on mu to vysvětlí. Ale my, opozič-
ní zastupitelé, máme své reálné voliče, z nichž
velkou část osobně neznáme.

Musíme tedy využívat hromadné informač-
ní platformy, aby viděli, že skutečně pracujeme
pro jejich zájmy...

Závěr: Vyjádření jiného názoru opravdu není 
osobním útokem, a to ani v obecné rovině, ani
v  tomto konkrétním případě. Existují lidé, kte-
ří za vyjádření odlišného názoru poděkují a za-
čnou s ním pracovat, i kdyby to mělo mít po-
dobu byť jen kratičkého zamyšlení. Mrzí nás,
že pan starosta takový přístup tvrdošíjně od-
mítá, stejně jako opakované nabídky na zapo-
jení opozičních zastupitelů do  rozhodovacích
procesů. Přestože ve svém textu naznačuje, že
máme zájem pouze kritizovat a „napadat“, rea-
lita je jiná a pan starosta to dobře ví.

Za autory původního článku Vojtěch Straka

Ještě jednou k rozpočtu města

Děti z Ukrajiny a my
Vážení spoluobčané, přestože ve Zlínském 

kraji zatím máme nejmenší počet uprchlíků
z Ukrajiny, naplnění ubytovacích kapacit Pra-
hy a Brna a trvající bombardování civilních cílů 
na Ukrajině způsobí, že v následujících dnech 
budou do našeho regionu přicházet další ukra-
jinské maminky s dětmi.

České státní a neziskové organizace i tisíce 
dobrovolníků už od počátku války dělají pro po-
moc maminkám a dětem prchajícím před vál-
kou maximum možného. Pokud přemýšlíte, 
jak můžete také pomoci, sepsal jsem pro vás 
několik úvodních tipů.

Pokud se obáváte jazykové bariéry, ta zde 
je, ale nebude problém. Ukrajina v posledních
letech postavila ruštinu ve školách na úroveň
ostatních cizích jazyků. Děti mají jako primární 
jazyk ukrajinštinu a ta nám zní jako směs pol-
štiny, češtiny a ruštiny. Od ruštiny jsou slovíč-
ka dost odlišná, s ukrajinskými dětmi se do-
mluvíme spíše česky než rusky. Základní po-
zdravy máme podobné – dobroho ranku, dob-
roho dňa, dobroho večora. Chlapec je „chlop-
čik“, dívka „divčina“, ukrajinské maminky prosí 
svoje děti stejně jako u nás: „buď dobrim“, „buď 
laska…“. Děti u oběda hlásí „Něbudu ísti mjaso“. 
Jejich maminky z větší části kromě ukrajinšti-
ny mluví plynule rusky, některé také dalšími ja-
zyky.

Možná vás překvapí snaha maminek ne-

být závislé na cizí materiální pomoci. Spíše se
snaží co nejrychleji si najít práci a dětem ško-
lu nebo školku. Profesní složení příchozích je
velmi pestré, jsou mezi nimi také učitelky, zdra-
votní sestry i doktorky. S hledáním práce bu-
dou rozhodně potřebovat pomoci: přestože
v prosinci 2021 české úřady práce registrova-
ly 343 tis. volných pracov-
ních míst oproti 236 t
nezaměstnaným, zde
se jedná o  maminky,
které u  nás nemají 
rodinné zázemí, jsou 
na  děti samy a  neví 
ani, jestli tu budou tý-
den nebo několik měs
ců. Takže další nemate
ální pomoc, kterou tyt
diny potřebují, jsou k
při hledání práce, vyt
hradního rodinného z
ně – navazování nový
zeb. Např. pro občana ČR triviální úkon jako
registrace dětí u  lékaře nebo zřízení bankov-
ního účtu není pro ukrajinské maminky vů-
bec jednoduchá – buď z důvodu jazykové ba-
riéry nebo úředních požadavků, a  tak přítom-
nost česky mluvícího doprovodu velmi pomů-
že.

Na  sociálních sítích jsem zahlédl články,
ve kterých se autoři obávají, že pomoc přícho-
zím maminkám s  dětmi odkloní prostředky

pro naše stávající potřebné. Tyto obavy chápu
a neodsuzuji, podobné myšlenky zažívá každý
rodič se svými prvními dětmi a ukrajinské ma-
minky se u nás vlastně na nějaký čas stáva-
jí znovu dětmi: všechny jejich hmotné statky
a sociální vazby zůstaly na Ukrajině, sem při-
jíždí jen s baťůžky nejnutnějších věcí. Bez ohle-

du na věk budou nyní jako malé
ti nějakou dobu odkázané
a naši pomoc.

Návod na to, jak se v ta-
kovéto situaci chovat,
máme i  na  několika mís-
tech v  Bibli. Ježíš, naro-

zený dvěma uprchlíkům
a  útěku, nás příkladem
ho života a několika silný-

pely žádá, abychom lidem
ituaci pomáhali všemi si-

hu o dobrém Samaritáno-
a Olivové hoře v části, kde

Ježíš slibuje Království Boží všem, kdo pomo-
hou i těm nejmenším z bratří v nouzi, se který-
mi se on ztotožňuje: 

„...Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, 
žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizin-
cem a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblék-
li jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste
mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“
(Mt 25,35)

Tomáš Dulík
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Stával tam ještě před 40 lety zámek, dnes už 
jsou tam jen zarostlé rozvaliny. Řeč je o zámec-
kém parku nad Divnicemi, místní částí Slavičí-
na. Právě tuto lokalitu se rozhodl městu Slavi-
čín darovat dědic rodu Wichterlů Milan Wichter-
le, který dlouhodobě pobývá v Kanadě.

Tomuto aktu předcházelo několikaleté úsi-
lí osadního výboru Divnice a  města Slavičín. 
Díky tomu se otvírá možnost revitalizovat oko-
lí divnického výletiště a zbudování odpočinko-
vé zóny.

Slavičín přijal velkorysý dar: divnický zámecký park od pana Milana Wichterleho

Delší byl i administrativní proces, neboť v Ka-
nadě žijí i  další členové rodu Wichterlů, kteří 
také museli darovací smlouvu podepsat. Jed-
nání probíhala po Skypu, fi nální podpis darova-
cích smluv proběhl v pátek 25. února.

Lokalita je zároveň evidovanou kulturní pa-
mátkou, což město využilo i při přípravě projek-
tu první etapy obnovy zaměřené na odstranění 
náletové vegetace a úklid suti.

V  plánu je také realizace zámecké stezky,
která propojí zámečky ve  Slavičíně, Hrádku

a Divnicích.
Divnický zámeček stával na návrší nad Div-

nicemi od počátku 19. století. Rodina Wichter-
lů jej využívala jako letní sídlo a odkoupila jej
na počátku 20. století od barona Stahla.

Po nástupu komunismu byl zestátněn a jeho
stavební stav se stále zhoršoval. V  roce 1987
pak musel být z  bezpečnostních důvodů str-
žen. Dnes po klasicistní stavbě zůstalo jen ně-
kolik rozvalin.  (šim)

 V roce 2021 se vedení našeho města zasa-
dilo o provedení několika přínosných investič-
ních akcí, určených ke  zvelebení jak interiéru, 
tak exteriéru městské knihovny. Došlo k výmě-
ně koberců ve  všech jejích odděleních a  také 
v  prostorách přednáškového sálu. Za  druhý 
skvělý počin loňského podzimu lze považovat 
komplexní opravu nájezdové rampy včetně vý-
měny dlažby, což bylo nutné kvůli jejímu znač-
nému poškození a nevhodnosti velmi kluzkého, 
až nebezpečného povrchu, zejména pro obča-
ny s fyzickým handicapem.

Ani v letošním roce se však na potřebné opra-
vy v budově knihovny nezapomnělo. Na zákla-
dě naší iniciace starosta města, Mgr.  Tomáš
Chmela, spolu s radními podpořili další nezbyt-
nou fi nanční injekci do knihovnického rozpočtu. 

Tato byla už letos v březnu částečně čerpána 
na poměrně náročnou rekonstrukci místy pro-
padlé a nerovné podlahy v knihovnické galerii. 
Zde a v přilehlé klubovně se koberce vyměni-
ly za podstatně kvalitnější a mnohem odolněj-
ší vůči opotřebení. Milovníci umění se tedy nyní 
mohou v galerii kochat nejen vystavenými díly, 
ale i příjemným prostředím, které je v součas-
nosti zušlechtěno tak, aby důstojně reprezento-
valo naše město návštěvníkům zblízka i z dáli.

S využitím dalších prostředků se v průběhu 
roku 2022 počítá na  investice do úprav velmi 
nevzhledné a nezrekonstruované části zadního 
traktu budovy, který hyzdí místy chybějící omít-
ky, či notně poškozené schody do sklepa zven-
čí, pravděpodobně zbudované ještě předchozí-
mi majiteli vily – rodinou Horákovou. Proběh-
ne také výměna okapů na zadní straně budo-
vy, kterými na několika místech při větším dešti
teče voda proudem po fasádě, čímž ji postup-

ně devastuje.
Někteří z  vás tyto opravy možná ani nepo-

střehnou, přesto je důležité, aby město své ne-
movitosti udržovalo s péčí správného hospodá-
ře, přičemž k tomuto přistupuje s vysokou mí-
rou zodpovědnosti. Úkolem nás, zaměstnan-
kyň, je krom poskytování knihovnických služeb
i  bedlivé sledování stavu této kulturní institu-
ce, aby mohla v budoucnu dobře sloužit mno-
ha dalším generacím. Věříme, že i pro vás, sla-
vičínské občany, je každé vylepšení městských
vnitřních prostor nebo venkovních zákoutí pří-
nosem a vzbuzuje ve vás pocit hrdosti na naše
krásné město, zasazené do malebné bělokar-
patské krajiny. 

Těšíme se tedy, že společně  námi budete
sdílet radost z  realizovaných úprav v  knihov-
ně, která vám hodlá i nadále zůstat oázou klidu
a pohody mezi knihami, spolkovým a vzděláva-
cím centrem či přátelským místem vzájemné-
ho setkávání na rozmanitých akcích.

Mgr. Gabriela Klabačková,
vedoucí městské knihovny

Galerie městské knihovny přivítala 
návštěvníky zrekonstruovanou podlahou

Výběrové řízení na 
pronájem bytu 1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č.
12 v  I. nadzemním podlaží domu čp. 389, 
na  ulici K  Hájenkám, v  katastrálním území 
Slavičín
byt sestává z  jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 31,56 m2

výše měsíčního nájemného činí 2 422 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostranně 
zvýšit nájemné vždy od  1. dubna každého 
roku maximálně o 20 % ročně a míru infl ace 
stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na  služ-
by spojené s bydlením (topení, voda, odpad, 
osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace jsou uvedeny 
na úřední desce města Slavičín nebo webo-
vých stránkách města Slavičín – www.mes-
to-slavicin.cz a  společnosti BTH Slavičín – 
www.bth-slavicin.cz. 

Písemné žádosti budou přijímány do  13. 
dubna 2022 osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábře-
ží 849, 763 21 Slavičín.

Změna slev na jízdném
Od 1. dubna mění stát systém slev na  jízd-

ném ve veřejné dopravě. Děti od 6 do 18, stu-
denti do 26 let a senioři nad 65 let budou mít 
nárok na  slevu z  jízdného ve  výši 50 %. Sle-
va 75 % z  jízdného zůstane zachována pouze
pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Nárok
na slevu musí prokázat cestující od 15 do 18 
let a cestující nad 65 let platným osobním do-
kladem s fotografi í, studenti ve věku 18–26 let
studentským průkazem s  fotografi í. Děti do 6
let a průvodci cestujícího držitele průkazu ZT-
P/P cestují zdarma.

K  platbě je možné využívat hotovost, pla-
tební karty, mobilní telefon nebo karty Zetka 
či ODISka, které navíc umožňují zvýhodněný
přestup mezi spoji do 30 minut (cestující pla-
tí nástupní sazbu pouze v prvním spoji). Slevy 
se počítají z plného jízdného a zaokrouhlují se
vždy na celé koruny dolů.

Zlínský kraj od  dubna stanovuje jednot-
nou cenu za převoz kol, a to 10 Kč bez ohledu
na délku trasy, a to jak ve vlacích, tak sezónních 
cyklobusech.

Zdroj: Integrovaná doprava Zlínského kraje
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Závěrečné taneční
Dne 21. února 2022 se nám podařilo po dlou-

hé pauze uskutečnit v Sokolovně Slavičín závě-
rečné taneční kurzy pro žáky prvních a druhých 
ročníků. Žákům se tance pod vedením taneč-
ního mistra pana Mědílka moc povedly, rodiče 
byli spokojeni a celá akce proběhla ve velmi pří-
jemném duchu.

Univerzita obrany Brno
Dne 23. února 2022 se naši žáci gymnázia 

zúčastnili dvou přednášek na  téma ,,Možnos-
ti teroristického zneužití běžně dostupných
chemikálií” a  ,,Střetávání světů – Afghánistán” 
v podání mjr. Ing. Bc. Dušana Trefi líka z Univer-
zity obrany v Brně. Studenti se dozvěděli nejen 
nové informace z pohledu chemie, ale také o ži-
votě českých vojáků na misi v Afghánistánu.

Projektový den v Brně
Třídy kvarta a kvinta po delší přestávce způ-

sobené koronavirem vyjely na exkurzi.
Cílem bylo město Brno. Nešlo však o žádné 

ulévání ze školy! Tyto dvě třídy se rozhodly pro-
cvičit si znalosti cizího jazyka a prohloubit in-
terkulturální povědomí návštěvou Francouzské 
aliance a Rakouského institutu. Pro obě skupi-
ny zde byl připraven program v krásném neo-
gotickém Berglově paláci. „Deutsche Gruppe“ 
si procvičila němčinu skrze zábavné hry za-
měřené hlavně na diskuzi a slovní zásobu, pro 
„Notre équipe francophone“ byla zase připrave-
ná poutavá prezentace o Francii, jejích památ-

 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

kách, městech a hlavně o Francouzích jako li-
dech s  francouzsky mluvící lektorkou. Podě-
lila se s námi o své osobní zážitky nasbírané
během četných pobytů ve Francii. Následova-
la procházka do  centra Brna. Ve  druhé části
naší exkurze jsme se přesunuli na „Kraví horu“
do hvězdárny a planetária, kde jsme zhlédli ko-
mentovanou nádhernou prohlídku hvězdné ob-
lohy a program „Hvězdný cirkus“ o vzniku ves-
míru sluneční soustavy a životě na naší plane-
tě. Zpět do Slavičína jsme se vrátili až před ve-
čerem, všichni spokojení a nadšení a také dost
unavení z tohoto skvělého dne.

Bronislava Bencková, kvinta

Úspěchy v soutěžích
JA – okresní kolo
Velká pochvala patří žákyni Juditě Múdre ze
sekundy za 3. místo v okresním kole soutěže
v anglickém jazyce.
Recitační soutěž Valašské Klobouky
Ve 4. kategorii recitační soutěže získala 1. mís-
to a postup do okresního kola Gabriela Tomáš-
ková z kvarty.
Kraj pro bezpečný internet 
Hned tři naši žáci postoupili do krajského kola
náročné soutěže Kraj pro bezpečný internet –
Eduard Orság a Adéla Beňová z kvinty, Dominik
Rajník ze třídy IT-3.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci ško-
ly a držíme palce v dalších kolech.

Škola a školka trochu jinak
Na  pondělí 7. března 2022 se obzvlášť tě-

šili studenti tercie, kteří si nachystali zábavný
a poučný program pro předškoláky z MŠ Dlou-
há na  téma lidské tělo, které zrovna probírají 
v přírodopise. Studenti si připravili modely člo-
věka a  různých orgánů, pexesa, omalovánky
a další aktivity, aby se dětem z MŠ u nás líbilo
a také aby se dozvěděly a viděly něco nového.
Předškoláci byli tak šikovní, že zvládli i  jedno-
duché úkoly ve fyzikální, chemické a biologické 
laboratoři. Všichni si právem zasloužili diplom
a sladkou odměnu. Hlavně jsme si to bezvad-
ně užili a těšíme se na další společná setkání.

Děkujeme paní učitelce Procházkové za pří-
pravu a organizaci této vzdělávací aktivity.

Lyžování v Alpách
Ve  dnech 6. – 11. března 2022 odjeli žáci

2.  ročníků do Rakouska, do  lyžařského areálu
Goldeck v  atraktivní oblasti u Millstaterského
jezera nedaleko města Spittal.

Tuto možnost jsme nabídli vybraným zájem-
cům 2. ročníků vzhledem k tomu, že se v  loň-
ském roce nemohli zúčastnit lyžařského výcvi-
kového kurzu z důvodu uzavření škol. Počasí 
bylo ideální, stejně tak sněhové podmínky, tak-
že se celá akce vydařila ke spokojenosti všech
zúčastněných.
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Zápis do prvního ročníku
Srdečně zveme všechny 

rodiče s  budoucími prvňáč-
ky k zápisu do první třídy v ZŠ 

Slavičín – Malé Pole, který proběhne ve dnech 
12. a 13. dubna 2022 v době od 13.00 do 17.00 
hod. K zápisu se dostaví všechny děti, které do-
vrší šestý rok věku k 31. srpnu 2022, a děti, kte-
rým byl udělen odklad školní docházky pro škol-
ní rok 2021/2022. Bližší informace jsou uvede-
ny na stránkách školy www.zsmalepole.cz.

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 3. března 2022 se konalo okrsko-

vé kolo recitační soutěže ve  Valašských Klo-
boukách. Naši školu reprezentovaly čtyři reci-

tátorky – za 5. ročník Marie Pfeiferová a Dari-
na Slámečková, za 3. ročník Darina Zvoníčková
a Kristýna Chovančíková. Všechny si připravily
hezké básničky a porovnaly své výkony s dětmi

z okolních škol. V I. kategorii (2. a 3.třídy) zvítě-
zila žákyně naší školy Kristýna Chovančíková
a postoupila tak do okresního kola v Napajed-
lích, kde ve své kategorii obsadila krásné 2.mís-
to s postupem do krajského kola, které se usku-
teční v Uherském Hradišti. Budeme držet palce!

Miniškola
ZŠ Slavičín – Malé Pole se touto cestou ob-

rací na budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Chcete
se přijít podívat, jak to ve škole vypadá na „ne-
čisto“? Zveme Vás tedy 5. a 26. dubna 2022
v době od 15:00 do 16:00 hodin k návštěvě
naší školy. Můžete se těšit na  setkání s  paní 

učitelkami, které se budou snažit Vašim dětem
symbolicky pootevřít školní dveře, nakouknout, 
co se děje uvnitř a tak trochu si sáhnout na to,
čemu se říká v duchu hesla Komenského „ško-
la hrou“. Nezapomeňte si s sebou vzít přezův-
ky, pastelky a nůžky. Prosíme o dochvilnost. Tě-
šíme se na Vás.

ZŠ Vlára Slavičín

ZŠ Malé Pole

Lyžařský kurz
V týdnu 20. – 25. 2. 2022 se 42 žáků sedmé-

ho ročníku zúčastnilo lyžařského výcviku. Uby-
tovaní jsme byli tradičně v penzionu Lúka So-
láň-Bzové ve Velkých Karlovicích.

Celý týden nám přálo počasí, sněhové pod-
mínky byly ideální, a tak celý týden mohli žáci
absolvovat lyžařský výcvik, který probíhal 
ve skiareálu Soláň vrchol. V podvečerních ho-
dinách byla vedoucími kurzu připravena teo-
retická průprava týkající se lyžařské výzbro-
je a výstroje, carvingového oblouku a základů
první pomoci. Samozřejmostí byly čtvrteční 
závody jednotlivých družstev s vyhlášením vý-
sledků, předáním odměn a očekávaným spole-
čenským večerem s diskotékou. Páteční dopo-
ledne pak patřilo aktivnímu odpočinku – pěší 
turistice s výšlapem na Soláň. V den odjezdu 
bylo na všech absolventech kurzu vidět, že se 
lyžování stalo oblíbeným sportem i pro ty, kteří 
stáli na lyžích „poprvé“.

Za všechny zúčastněné žáky bych chtěl tou-

to cestou co nejsrdečněji podě-
kovat panu Antonu Bonkovi, ře-
diteli fi rmy HOPA, který sponzor-
sky zajistil dopravu lyžařské vý-
zbroje a výstroje na kurz i zpět.
Poděkování patří také všem vy-
učujícím za profesionální přístup
při realizaci letošního lyžařského
výcvikového kurzu, který proběhl
opět „na jedničku“.

Mgr. Aleš Ptáček,
vedoucí kurzu

Pozvání předškoláků k zápisu 
Zápis budoucích prvňáčků 
pro školní rok 2022/2023 se
bude konat ve středu 6. dubna
a čtvrtek 7. dubna 2022 v čase
od 12.30 do 17.00 hodin v budo-
vě I. stupně, K Hájenkám 354.

Zápis se týká dětí s  datem
narození od 1. 9. 2015 do 31. 8.
2016 a dětí s odkladem povinné
školní docházky z loňského roku.

Zákonní zástupci budou-
cích prvňáčků s  sebou
přinesou rodný list dítěte
a  svůj občanský průkaz
k ověření adresy trvalého
bydliště.

Rodiče, kteří pro své dítě požáda-
jí o  odklad povinné školní docházky, 
a  také rodiče předškoláků v  posled-
ním roce před zahájením povinné škol-
ní docházky, mohou své děti přihlásit 
do přípravné třídy při ZŠ Slavičín-Vlára. 

Podrobné informace k  zápisu 
do první třídy i o přípravné třídě se do-

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vezměte si s sebou přezůvky, pastelky a nůžky. 

ZŠ Slavičín - Malé Pole 
Vás zve na 

 MINIŠKOLU 
5.  a  26. dubna  2022 

 od 15.00 do 16.00 hodin 

Těšíme se na Vás! 

 Více informací na www.zsmalepole.cz 

zvíte z webových stránek školy www.zsslavi-
cin.cz.

Pokud se zákonný zástupce se svým dítě-
tem ze závažných důvodů nemůže k  zápisu
dostavit, požádá o  náhradní termín. Kontakt
pro náhradní termín a případné dotazy rodičů:
Mgr. Jana Pinďáková, zástupkyně ředitele, tel:
577 341 304, email: zastupce@zsslavicin.cz.

Mgr. Jana Pinďáková
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Jaro je cítit ve vzduchu a proticovidová opat-
ření vystřídaly zprávy o  válce mezi Ukrajinou
a  Ruskem. Nechme teď ale negace, politiku,
špatné zprávy i napětí s tím spojená za zavře-
nými dveřmi. Daleko větším přínosem a vzpru-
hou by pro nás měly být informace, které nás 
potěší a  pohladí po  duši. Takovéto zprávy 
o  tom, co vše se nám podařilo v krátkém ča-
sovém úseku od začátku roku 2O22 zvládnout 
i přes veškerá omezení, Vám nyní přináším. Tří-
da Motýlků absolvovala již návštěvu technic-
kých služeb (spolu s třídou Sluníček), keramic-
kou dílnu v  DDM, návštěvu knihovny, policie, 
ZUŠ i gymnázia u nás ve Slavičíně a mnoho dal-
šího. A za tuto třídu nejstarších dětí (Motýlků) je
nejúspěšnější akcí Noc ve školce aneb „Zvlád-
neme to bez maminky!“ Nejvýstižnější vyjádře-
ní je jednoduché: bylo to perfektní! Jako vždy 
obětavé paní učitelky pro děti naplánovaly stez-
ku odvahy po temné školce po stopách pavou-
ků, vařily spolu s dětmi lektvary pro čarodějni-
ci, zorganizovaly pyžámkovou discopárty. Celé 
naše předškolní zařízení ožilo rejem a  vese-
lím. Takže všechny zúčastněné ratolesti (a že
jich nebylo málo) odplouvaly do  říše snů plné
dojmů. Paní učitelky se o ně postaraly napro-
sto ukázkově. Zážitky, které pak doma děti ro-
dičům vyprávěly, by jistě vydaly na román. Vše 
dopadlo výborně právě i díky jejich sponzoro-
vání. Přispěli fi nančně i dobrůtkami a za to jim
patří velké děkujeme. Zbylé odměny byly využi-

ty na karnevale v jejich třídě. Další zdařilou akcí 
bylo bruslení třídy Berušek na místním kluzišti.
Ano, slyšíte dobře, i naše školkové děti, kterým
je v této třídě většinou kolem pátého roku, do-
kázaly v počtu přesahujícím dvacet absolvovat
bez sebemenší nehody víc jak hodinu aktivního
bruslení. Paní učitelky jim zajistily nejen patřič-
nou péči, ale také tým lidí, jenž dokázal plnit po-
žadavky malých akčních bruslařů. Ti, kteří ne-
byli majiteli vlastních bruslí, si je mohli zapůj-
čit a poprvé vyzkoušet led i slavičínské kluziš-
tě. Ani zde nebylo zapomenuto na bezpečnost
i občerstvení. Vše za vydatné pomoci zaměst-
nankyň školky, DDM Slavičín i některých rodi-
čů. Paní učitelky myslely na vše a musely pro
úspěšný zdar celé akce zalarmovat i své rodin-
né příslušníky. Vše dopadlo včetně počasí úpl-
ně pohádkově. Nic z toho by nešlo absolvovat
bez úzké spolupráce s  paní místostarostkou
Monikou Hubíkovou, proto jí posíláme velký
dík. Dokonce jsme ještě honem chtěli akci zo-
pakovat, ale počasí a uzavření kluziště nám plá-
ny zhatilo. Berušky se však již těší na další zá-
žitky v podobě exkurzí po místních institucích
jako je nejen knihovna, DDM Slavičín, ZUŠ Sla-
vičín (zde již Berušky byly), ale zajištěna je ná-
vštěva městského úřadu, policie, hasičů i poš-
ty. Dále také výlety do ekologického centra Ve-
ronica v  Hostětíně, environmentálního centra
ve Vysokém Poli a Zoo Lešná. V době, kdy vy-
jde tento článek, již bude velká část akcí a ex-
kurzí za námi… A i v této třídě chceme poděko-
vat za sponzorské dary na karneval, které bu-

Zprávy z MŠ Malé Pole

Termín zápisu do mateřské školy Slavičín 
pro školní rok 2022/2023
je stanoven na 2. května 2022.
Bližší informace k  průběhu zápisu budou
zveřejněny v polovině dubna.
Zveme Vás na dny otevřených dveří v MŠ:
4. 4. 2022 budova MŠ Malé Pole, Dlou-
há 470
5. 4. 2022 budova MŠ Vlára, Nad Ovčír-
nou 351
6. 4. 2022 budova MŠ Nevšová 153
7. 4. 2022 budova MŠ Hrádek, Nádraž-
ní 148
Vždy v době od 8.00 – 11.00 a od 14.00 – 
16.00.
Těšíme se na Vaši účast.

dou využity i na dofi nancování ostatních akcí. 
Ostatně tak jako vždy odkážu za všechny třídy
v mateřské školce na Malém Poli na bohatou
fotodokumentaci na  našich webových strán-
kách. A jaké je moje již tradiční myšlenka na zá-
věr? Obyčejná: moc bych si přála, aby alespoň
svět dětí byl vrácen k normálnímu životu, bez
pandemií, válek a strachů i úzkostí s tím spoje-
ných. Mějme se rádi. Lea Frenzelová

Jedná se o  speciálně upravenou místnost, kde 
na  smysly jednotlivce působí světla, hudba, vůně, pří-
jemné textury, povrchy a  jiné podněty. V multisenzoric-
kém prostředí se nacházejí podněty pro všechny smysly 
(zrak, sluch, čich, hmat, chuť, vestibulární systém i pro-
priocepci).

Principem metody Snoezelen je tedy prostřednictvím zrakových, slucho-
vých, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostře-
dí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Poskytuje prostor pro 
k relaxaci a uklidnění v příjemné atmosféře, ale také nabízí příležitost ke sti-
mulaci, aktivizaci a rozvoji smyslů.

Pro koho je tedy Snoezelen určený?
Snoezelen je určen pro děti, dospělé i seniory, těhotné a kojící ženy, po-

máhá při budování vztahu matky s dítětem Je vhodný pro osoby zdravé, 
tak i pro osoby s mentálním a smyslovým postižením, poruchy autistické-
ho spektra, ADHD. Je dobrou terapií, podpůrným opatřením, relaxací pro 
všechny děti, dospělé i seniory.

Otevítáme Snoezelen – multismyslové a relaxační centrum
Připravujeme různé druhy aktivit v tomto úžasném prostředí. Jsou to pro-

gramy pro rodiče s dětmi, MŠ a ZŠ, budou tam kurzy pro ženy (např. Fit 
máma po porodu), ale také aktivity pro seniory.  Více informací o Snozelenu
se dozvíte na www.mcslavicin.cz nebo načtením QR kódu. Simona Goňová
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Velké téma! Letní prázdniny, letní tábory, zdá 
se Vám, že je na  tohle téma brzy? Jak jsme 
na tom letos? V únoru bylo spuštěno online při-
hlašování na  všechny tábory, které u  nás na-
jdete. Celý seznam je na konci článečku a také
na webových stránkách DDM Slavičín, kde se 
můžete podívat a  rovnou přihlásit. Určitě je 
z čeho vybírat.

Také prosíme sledujte naše webové stránky 
a facebook, kam vkládáme aktuality. Kromě pří-
městských táborů máme také jeden pobytový, 
který tedy bude pořádně zážitkový. Tábory jsou 
pro menší i větší účastníky, od sportovních, ru-
kodělných, cestovatelských, hudebních, kouzel-
nických nebo pohádkových zážitků. Doporuču-
jeme neváhat, ty nejoblíbenější tábory jsou na-
plněny v rámci několika dnů.

Domeček pilně pracuje na programu a pe-
dagogové i lektoři pracují na tom, aby bylo zá-
bavy co nejvíce. Přihlašování bude možné do 
června, proto si rezervujte své místo co nejdří-
ve.

Snažili jsme se udělat nabídku pestrou te-
maticky a časově pokrýt celé letní prázdniny.

V prosinci roku 2021 se děti ze ZK Lego, Ke-
ramika, Malí šikulové, Tvořivá dílnička, zúčast-
nily soutěže Velká výstava betlémů, kterou po-

Zprávičky z Domečku pro děti

Kroužek Programování a robotiky se připravuje na soutěže

řádali Betlemari.cz. Nyní 
dětem byla udělena vel-
ká pochvala a předány di-
plomy a drobná sladkost.
Všechny práce jsou bez-
vadné a tvoří ve svém cel-
ku velice zajímavou pře-
hlídku různého přístupu
mladých autorů k  realiza-
ci betlémského námětu.
Fotky byly dokonce umís-
těny v časopise Betlémář,
který budete mít k dispo-
zici ke  zhlédnutí v  DDM
i  při prohlídce výstavy

v městské knihovně. 
A co se u nás dělo v březnu? 

V Jarní tvořivé dílničce si děti s pomocí rodi-
čů vyrobily krásné věnečky, srdíčka z proutí, ob-
rázky, zápichy, sněženky v květináčku, svícínky,
ptáčky na zavěšení do okna.

V dopoledních hodinách probíhaly keramic-
ké dílničky pro MŠ Slavičína v rámci výukových
programů.

Dne 14. března jsme vyhlásili soutěž pro ro-
diče a  děti Nejkrásnější velikonoční kraslice.
Děti ve  spolupráci s  rodiči vyrobí velikonoční 
kraslici a donesou nám ji do DDM. My budeme
kraslice sbírat a vyhodnotíme nej kraslici. 
A co se u nás bude dít v dubnu?

1. 4. Velikonoční dílnička s  domečkem –
pro rodiče a děti. Velikonoční dekorace – bar-
vení a zdobení velikonočních kraslic, pletení po-
mlázky, sázení obilí a spousta dalšího.

8. 4. vyhodnocení nejkrásnější kraslice a pře-
dání cen

březen–duben – pro vás opět na cyklostez-
ce Slavičín–Hrádek je připravena stezka, ten-
tokrát s jarní tematikou. Za splnění všech úko-
lů a odevzdání odpovědí na každého dětského
účastníka bude v DDM čekat odměna. Tak si
vše pohlídejte.

I  nadále pokračují v  dopoledních hodinách
keramické dílničky pro MŠ Slavičína v rámci vý-
ukových programů.

Co nejsrdečněji zveme rodiče, příbuzné a ka-
marády, aby se přišli podívat Výstavu prací z vý-
tvarných kroužků DDM, a podpořit tak děti, kte-
ré se moc snažily a chtějí se pochlubit svými
výtvory. Máme velkou radost, že opět po dvou
letech můžeme uskutečnit výstavu dětských
výrobků.

Letní nabídka táborů 2022 DDM Slavičín:
 2. 7. – 9. 7. Pobytový tábor Škola čar a kou-
zel – 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 noteč-
ku“ (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)

Těšíme se na prázdniny s vámi.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

V sobotu 19. února se děti z našeho kroužku Programování a robotiky 
př i DDM Slavičín zúčastnily soustředění na FAI UTB ve Zlíně, jehož cílem 
byla příprava na soutěž Robotiáda 2022 v Brně.

Soustředění se zúčastnilo 19 dětí z kroužků ve Slavičíně a ve Zlíně. Bě-
hem celodenní intenzivní práce se jim podařilo vylepšit konstrukce a SW 
programy svých robotů, někteří z nich dokonce postavili zcela nové mo-
dely.

Důležitým aspektem, kvůli kterému jsme tuto ak ci uspořádali, byla vzá-
jemná inspirace mezi různými skupinami dětí, které se dosud nesetkaly 
a možnost zasoutěžit si. Zpět do Slavičína jsme se vraceli až po 18:00,
přitom děti nebyly vůbec unavené, nejraději by ještě pokračovaly ve sta-
vění a soutěžení.

Co se týče soutěže Robotiáda, měli jsme na ni jet v pátek 18. 3., tj. 3 dny 
po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje. Bohužel, dnes (15. 3.) jsme dosta-
li od pořadatelů zprávu, že soutěž zrušili, protože většina pořadatelského 
týmu dostala covid-19. V přípravě robotů v našem kroužku však pokraču-
jeme, čeká nás totiž další soutěž – Robogames ve Zlíně.

Děkujeme tímto městu Slavičín za fi nanční podporu našeho kroužku 
a Gymnáziu Jana Pivečky za poskytnutí prostor pro kroužek v letošním 
i uplynulém roce. Tomáš Dulík a Alois Kužela, vedoucí kroužku

Výstava prací z výtvarných 
kroužků DDM Slavičín
Výstavu můžete zhlédnout během dubna 
v otevírací době Městské knihovny Slavičín.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve  čtvrtek 
7. dubna od 16.00 hodin v galerii městské 
knihovny.
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Vzpomínáme

Dne 25. dubna 2022 
si připomeneme 1. smutné výročí 

úmrtí pana Františka ORSÁKA
ýý

ze Slavičína. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

„Ti, kteří lásku rozdávali, neodešli a žijí 
v srdcích dál.“ Dne 21. dubna 2022 

uplyne 1 rok, co od nás odešel
pan Ing. Antonín GBELEC. S láskou

a úctou vzpomínají manželka,
dcery, sourozenci a ostatní rodina.

Dne 18. března 2022 
jsme si připomněli 25. výročí úmrtí 

paní Marie FOJTŮ
ý

. 
Dne 9. dubna 2022 by se dožila 83 let. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel 
Miroslav a synové Miroslav, Zdeněk,

Libor a Jiří s rodinami.

Dne 18. dubna 2022 uplyne
1. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka

a babička, paní Marta MAJZLÍKOVÁ.
S láskou vzpomínají a za vše

děkují dcera Martina
a syn Zdeněk s rodinami.

Dne 8. dubna 2022 uplyne 10 let
od úmrtí pana Josefa KALÍKA

p y

ze Šanova. S láskou a úctou stále 
p

vzpomínají manželka,
dcery Andrea a Martina. 

Dne 3. června 2022 si rovněž
připomeneme 20. výročí úmrtí 
našeho švagra a strýce, pana 
Ladislava KALÍKA

g
 ze Šanova. 

ý p

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 29. dubna 2022 vzpomeneme
10. výročí úmrtí paní 

Anny JAROŠOVÉ
ý

 z Petrůvky. 
Stále na ni vzpomínají syn, dcera 

a snacha s rodinami.

Dne 8. dubna 2022 vzpomeneme 100 let
od narození pana Jiřího BOSÁKA

p
, 

učitele ZDŠ ve Slavičíně a ředitele ZDŠ 
p

v Želechovicích nad Dřevnicí.
Dne 17. května 2022 uplyne 48 let od jeho 
úmrtí. Děkujeme všem, kdo jste ho znali 

a měli rádi, za tichou vzpomínku. S láskou 
vzpomínají manželka Eliška a synové Jiří 

a Radim s rodinami.

Dne 17. března 2022
jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 

pana Františka KRAJÍČKA
p ý

 ze Šanova.
Dne 22. prosince 2022 si připomeneme 
jeho nedožité 60. narozeniny. S láskou

a úctou stále vzpomínají sestry Jaroslava 
a Marie s rodinami.

Dne 21. dubna 2022 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší milované ma-

minky, babičky a prababičky, paní 
Anny OCELÍKOVÉ

y yy
 a dne 4. května 2022 

uplyne 10. smutných let od úmrtí naše-
ho tatínka, dědečka a pradědečka, pana
Zdeňka OCELÍKA. S láskou vzpomínají 

a za tichou vzpomínku děkují synové Zde-
něk a Miroslav s rodinami. Navždy zůsta-

nete v našich srdcích.

Dne 12. dubna 2022 by se dožila 90 let
paní Božena HUMPOLOVÁ

y
 a dne 6. květ-

na 2022 si připomeneme 9. výročí úmr-
tí pana Mojmíra HUMPOLY. S láskou 

a úctou vzpomíná syn Mojmír
a dcera Božena s rodinami.

Dne 10. dubna 2022 si připomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 

naše maminka a babička, paní 
Vlasta VINTROCHOVÁ. S láskou a úctou 

stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 25. dubna 2022 by se dožila 50 let 
naše milovaná manželka, maminka 
a sestra, paní Kamila FROLEŠOVÁ. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 20. dubna 2022 si připomeneme 
nedožitých 90 let pana Huberta KŘÍŽE

p p

ze Slavičína. S úctou vzpomínají synové 
Dalibor a Hubert s rodinami.

Dne 4. dubna 2022 si připomeneme
1. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustila paní Marie STUDENKOVÁ
y

.
Stále na ni vzpomínají syn Milan s rodinou 

a vnučky Jana a Lenka s rodinami.

Dne 9. dubna 2022 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana Ivana VINCENTA. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel-
ka a dcery Veronika a Lenka s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ÚNOR
Jaromír a Tereza Kučerňákovi –
dcera Natálie
Jiří Koller a Vendula Bačová – syn Petr

SŇATKY – ÚNOR
Tomáš Švach a Jaroslava Struhařová
Jindřich Vojtěšek a Hana Šuráňová
Daniel Kruml a Zdeňka Martinovská
Martin Pekař a Soňa Puškárová

ÚMRTÍ
 1. 2. 2022 plk. Ing. Jaroslav Borek, 
  53 let, Mokrá
 2. 2. 2022  Zdena Jánošková,
  63 let, Zdeňkov
 5. 2. 2022  Ludmila Smolková,
  88 let, Slavičín
 5. 2. 2022  Marie Jakúbková, 
  89 let, Slavičín
 7. 2. 2022  Věra Čermáková,
  66 let, Slavičín
 13. 2. 2022  Marta Strnková,
  68 let, Rokytnice
 25. 2. 2022  Miloslav Rudolf,
  89 let, Petrůvka

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičín-
ského zpravodaje narození Vašeho dítěte
a uzavření manželství, dostavte se, prosím,
na matriku Městského úřadu Slavičín k po-
depsání souhlasu se zpracováním a zveřej-
něním osobních údajů na základě zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V rubrice Vzpomínáme zveřejňuje-
me vzpomínky na naše spoluobčany 
u příležitosti 1., 5., 10. a dalších půl-
kulatých a kulatých výročí.

Cestovní agentura „Doktor Sába“ zájezdy do termálních lázní: 30. 4. 2022
Mošoň, 21. 5. 2022 Čalovo – Velký Meder s odjezdem Valašské Klobou-
ky 5:00 h, na další se informujte telefonicky. Nabízíme i týdenní pobyty. Při-
pojištění vlastní. Objednávky a  bližší informace podá: paní Sábová na  tel.
577 320 092, 604 276 983, 603 236 413.
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Anna Honová (rozená Krmenčíková) se na-
rodila 8. srpna 1926 ve Slavičíně. Tatínek Vác-
lav Krmenčík byl zvěroklestičem a musel za ob-
živou spolu se švagrem na dlouhé týdny odchá-
zet do zahraničí, především do Belgie a Srbska. 
Zvěroklestičstvím se ve zdejším regionu živilo 
mnoho mužů. Různé skupiny obhospodařova-
ly vymezená evropská teritoria, a tak nebylo nic 
neobvyklého, že jejich ženy na dlouhé týdny zů-
stávaly s dětmi doma samy.

Maminka Anny Krmenčíkové se jmenova-
la Marie (za svobodna Matulová) a  její hlavní 
starostí byla péče o pětičlennou rodinu a malé 
hospodářství. Anna měla dva sourozence – 
Františka a Ludmilu (později provdanou Vráno-
vou). Zatímco Anna šla později studovat na ob-
chodní akademii, František vystudoval práva. 
Názorová orientace rodiny byla velmi ovlivně-
na masarykovskými idejemi a  také tatínkovou
sestrou, která se angažovala v sociálně demo-
kratickém hnutí.

Rodina Krmenčíkova se v  roce 1933 pře-
stěhovala ze Slavičína do  Uherského Brodu, 
kde Anna začala docházet do měšťanské ško-
ly. Celá rodina bydlela v tzv. „židovně“, což byla 
stará čtvrť ležící poblíž centra Uherského Bro-
du. Tradičně ji obývali lidé náležící k židovské-
mu etniku. Po  vyhlášení protektorátu zde na-
víc bylo z celé jihovýchodní Moravy soustředě-
no mnoho obyvatel označených žlutou hvěz-
dou. Vzniklo zde ghetto. Rodina Krmenčíkova 
byla specifi cká v tom, že i přes svou „rasovou 
čistotu“ a křesťanské náboženské vyznání byla 
odkázána na bydlení v uvedené čtvrti. 

V době protektorátu mladá Anna navštěvo-
vala obchodní akademii v Uherském Hradišti. 
Obor ji bavil a v pozdějších zaměstnáních byla 
žádanou pracovnicí. Oblíbila si ji majitelka re-
staurace v  Luhačovicích paní Guthová, kte-
rá zručné dívce nabídla práci v Praze. Anna se
do hlavního města vydala v roce 1943 a zůsta-
la tam až do roku 1948. Pracovala coby účetní 
a asistentka u syna paní Guthové, který měl lé-
kařskou praxi. Bydlení měla zajištěno u paní Po-
korné, vnučky J. E. Purkyně. V jejím bytě se kaž-
dý týden scházeli při tzv. matiné někteří pražští 

Statečná slavičínská rodačka komunistům neuhnula ani při výslechu
intelektuálové.

Poté, co došlo ke  znárodnění soukromých
provozoven a  změně politické situace v  Čes-
koslovensku, se Anna vrátila z Prahy do Uher-
ského Brodu. Tam velmi brzy získala místo kan-
celářské pracovnice a účetní v podniku Racio-
la – továrně, která se zaměřovala na zpracová-
ní drůbežího masa a bylin z nedalekých karpat-
ských luk. Léčivé bylinné směsi se z Uh. Bro-
du tehdy expedovaly do celého světa, například
do USA, Belgie či Švýcarska. Majitel fi rmy, pan
Bruštík, byl schopný podnikatel, a tak mohl dě-
lat správce továrny až do roku 1950. Po únoro-
vém převratu se přitom začal ilegálně angažo-
vat v protikomunistické propagandě.

Anna coby jeho sekretářka častokrát na jeho
příkaz přepisovala dokumenty svědčící o  ne-
demokratických principech, které šířila nasto-
lená vláda Klementa Gottwalda. Mnohé z tako-
vých dokumentů byly odeslány v balících, které
podnik Raciola posílal do zahraničí. Byla zatče-
na v únoru 1950, v době, kdy Státní bezpečnost
již vyslýchala majitele fi rmy Bruštíka. Důvodem
byl zmařený pokus o ukrytí některých listinných
materiálů z centrály podniku.

Za  tento čin byla později odsouzena v pro-
cesu, který se konal v Uherském Brodě, a  to
na 4 měsíce odnětí svobody. Mezitím byla od-
vezena do vazební věznice v Uherském Hradiš-
ti k průběžným výslechům, při nichž se setkala
i s vyšetřovatelem Holubem, který byl po Gre-
beníčkovi považován za  druhého nejhoršího
z celé věznice. Anna Krmenčíková byla ustano-
vena vězeňskou chodbařkou a měla tak nad-
standardní možnost pohybu po věznici i  lepší 
přístup k informacím. 

Časem si zvykla i na zápach z  lidských vý-
kalů, které musela každodenně v  kýblech vy-
nášet. Podmínky nechvalně proslulé věznice
byly pro ženy mírnější než pro muže. Bití žen
bylo zcela výjimečné – na rozdíl od mužů, kte-
ří byli hradišťskými vyšet-
řovateli doslova mučeni. 
O  tom svědčilo zakrva-
vené prádlo, které muse-
ly ženy čistit. Čas poprav 
pak všichni poznali podle
divokého štěkotu psů.

Z vazební věznice byla
poté přesunuta do  pra-
covního tábora v  Chrli-
cích u Brna, kde byly sou-
středěny kriminální i  po-
litické vězeňkyně, jejichž
tresty nepřesahovaly pět 
let odnětí svobody. Mezi 
kriminálnicemi tam byla 
spousta prostitutek. Dne
28.  června  1952 měla
Anna Krmenčíková tábor
opustit a vrátit se na svo-
bodu, což se také stalo. 

Díky dobré pověsti
po  návratu do  Uherské-
ho Brodu ihned získala
zaměstnání coby účet-

ní v prodejně textilu. Jako bývalá politická vě-
zeňkyně byla pod drobnohledem policie, a tak
se z veřejného života zcela stáhla. V roce 1964 
se provdala za Milana Hona, bývalého politic-
kého vězně, odsouzeného na 16 let za výzvěd-
né aktivity prováděné v  rámci ilegální skupiny
Skřivánek.

Podstatný pro život Anny Honové byl rok
1968, kdy se podílela na  zakládání regionál-
ní pobočky spolku politických vězňů K  231.
Po  sovětské invazi v  srpnu  1968 tato aktivi-
ta Anně Honové přitížila. Byla sledována a po-
zvána na vyšetřovnu StB v Uherském Hradišti,
kde ji vyslýchal vyšetřovatel Kovář. Další výsle-
chy nenásledovaly a paní Honová se opět stáh-
la do soukromí. V té době se starala o dvě děti.

Syn Milan se narodil v  roce  1965 a  dcera
Dagmar v  roce 1967. Srpen 1968 paní Hono-
vá zažila v Luhačovicích, kde pomáhala s  vy-
lepováním protestních plakátů. K  tomu jí po-
sloužil výklad prodejny textilu, ve které praco-
vala. S  invazí vojsk přirozeně nesouhlasila, ale
zároveň kritizovala postoj pracovníků lázní, kte-
ří odmítali sloužit sovětským pacientům. Sama
říkala, že řadoví občané SSSR za invazi prostě
nemohli. Léta normalizace podle ní byla dobou 
apatie. Lidé se stáhli do soukromí a měli strach,
o disidentské aktivity se nikdo nezajímal.

Proto se výrazněji začala společensky an-
gažovat až v roce 1990, kdy vstoupila do nově 
založené Konfederace politických vězňů Čes-
koslovenska. V rámci činnosti KPV pamětnice
konávala řadu přednášek převážně na morav-
ských středních školách. Na současné době jí 
nejvíc vadila ztráta étosu ve společnosti i sni-
žování úrovně vzdělanosti a  kvality vzdělává-
ní. Zemřela 1. dubna 2019 v požehnaném věku
94 let.

Iva Šimoníková
Zpracováno z materiálů Ústavu pro studium

totalitních režimů
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Ve dnech 11. a 12. března 2022 uspořáda-
la TJ Sokol Nevšová již tradiční Košt slivovice, 
tentokrát v pořadí jedenáctý.

Bylo vybráno 100 vzorků slivovice, zejména 
druhu trnka, ale sešlo se i několik vzorků me-
ruňky či hrušky.

Koštování proběhlo ve dvou dnech, kdy v pá-
tek ze 100 vzorků postoupilo 40 do dalšího kola 
a  z  těchto bylo další den vybráno 10 vzorků, 
které byly následně oceněny diplomem, cena-
mi a pro vítěze i putovním pohárem.

Vítězem tohoto ročníku se stal Jan Fuksa 
z Vizovic, druhem trnka 2021.

Organizátoři této akce děkuji sponzorům 
za ceny do tomboly i koštu a také všem členům 
degustační komise, která pod hodnotila vzor-
ky pod kódy tak, aby nebylo jasno, komu patří. 
Akci fi nančně podpořilo město Slavičín.

Ivana Urbanová,
předsedkyně TJ Sokol Nevšová

Nevšovský košt slivovice nabídl stovku vzorků

Poděkování
Přátelé z  lásky, z. s., děkuje všem účast-

níkům „Fašanků“ za  fi nanční dar ve  výši 
2100 Kč. Dar bude využit na činnost našeho
spolku. Velmi si vážíme obětavosti ZO Čes-
kého svazu žen ve Slavičíně a  jeho přízniv-
ců, kteří udržují tradice v našem městě.

Nadace Jana Pivečky děkuje členkám
ZO Českého svazu žen ve Slavičíně a všem 
účastníkům „Fašanků“ za  fi nanční dar
ve výši 2100 Kč. Dar bude použit na podpo-
ru projektů nadace.

Skauti Slavičín ve spolupráci
s městem Slavičín

pořádají akci

Ukliďme 
Slavičín

v sobotu 2. dubna 2022, 
sraz účastníků 

v 9 hodin na Horním náměstí
Kontakt: 737 291 404 

(Jan Pančocha)
www.UklidmeCesko.cz

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.
Plán aktivit na duben:
Výroba velikonoční dekorace korálková-
ním

Osadní výbor Nevšová hledá 
pro období letních prázdnin brigádníky 
z řad studentů.
Termín od 1. 6. do 30. 9. 2022.
Kontaktní telefon 605 039 312
Bronislav Münster, OV Nevšová

Město Slavičín a Klub přátel historie
Slavičínska Vás srdečně zvou na

Odhalení pamětní desky 
Viktoru Švihálkovi

v pátek 1. dubna 2022 od 16 hodin 
v obřadní síni radnice, 

poté v místě pamětní desky

V  uplynulém roce se zdařilo zastřešit kap-
li a nyní jsou zadávány další práce v  interiéru. 
Abychom se opět posunuli o krok dál využívá-
me této postní doby k  zamyšlení a  vyjádření 
prosby. Přes válečné dění na Ukrajině si mož-
ná mnozí z nás uvědomujeme hodnoty života 

s možnostmi zklidnění, které byly pro nás do-
sud samozřejmostí. Otevíráme touto cestou
přímluvu k  fi nanční podpoře dostavby kaple
mimo jiné také přímého zafi nancování konkrét-
ní akce např. zhotovení okna, dveří atd. Věříme,
že pomalými kroky za pomoci všech příznivců
se můžeme dočkat další etapy výstavby a věřit,
že kaple bude moci sloužit všem občanům, kte-
ří budou cítit potřebu zklidnění a rozjímání v du-
chovní rovině.

Finanční příspěvky na  podporu naše-
ho záměru je možné zaslat na  sbírkový účet
245743398/0300 ev. v hotovosti do pokladny
spolku, tel. 775 709 773.

Za členy spolku pro výstavbu kaple 
V. Mudráková

Výstavba kaple v Hrádku pokračuje

Ve  dnech 13. – 22. března 2022 proběhl 
ve farnostech děkanátu Valašské Klobouky tý-
den modliteb Valašsko se modlí za mír.

Ve dnech 18. – 19. března se připojila i sla-
vičínská farnost. Po celých 24 hodin mohli lidé 
nebo různá modlitební společenství (společen-
ství matek, otců) přicházet do kostela a svou
modlitbou prosit o mír. Modlitební den byl za-
hájen v  pátek křížovou cestou, kterou vedli 
muži farnosti Slavičín, a následnou večerní mší 

svatou. V sobotu ukončila modlitební maratón 
mše svatá na  svátek svatého Josefa. Po  ce-
lou noc a den se v kostele sv. Vojtěcha a sv. 
Cecílie vystřídalo velké množství věřících, kte-
ří se modlili před vystavenou Nejsvětější svá-
tostí. Měli možnost přijít i lidé, kteří do kostela 
nechodí nebo chodí nepravidelně a svou účastí 
tak mohli podpořit myšlenku míru. Všem je po-
třeba ze srdce poděkovat.

Za farníky Josef Floreš 

Slavičínští farníci se připojili k modlitbě za mír

Yoga studio ZEN
Pondělí–čtvrtek:
Otevřené lekce jógy a navazující kurzy dle ak-
tuálního rozvrhu
Nově:
Otevřené lekce JIN jógy v úterý od 18:30
Jemná jóga se přesouvá na  středy
od 18:30
Nový kurz od dubna (10 lekcí):
Jóga od začátku správně s Nikou a Klárou
– od 12. 4. vždy v úterý od 17:00
Další akce v ZENu:
Jóga, detox, trávení – sobota 2. 4. 
Ashtanga jóga pro začátečníky – sobota 
16. 4. 
Cvičení Reiki – pátek 22. 4. 
Více informací a rezervace
na www.yogastudiozen.cz
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Útočník TJ Sokol Nevšová Václav Tomšů na-
střílel v mistrovských soutěžích za Nevšovou 
již 472 branek. Tato bilance je v krajských sou-
těžích na Zlínsku ojedinělá a nabízí se zde srov-
nání s  legendárním Josefem Bicanem, který 
nasázel v ofi ciálních zápasech 821 branek.

Václave, gratulujeme Vám k počtu dosaže-
ných branek, hodláte ještě zaútočit na rekord 
Josefa Bicana?

Děkuji, nevím, jestli stihnu ještě jednou to-
lik branek nastřílet, abych ho dohnal, ale určitě 
s ním nesoupeřím. Už tak bych rád to číslo zao-
krouhlil, ale není to jednoduché.

Zatím to jsou branky započítané za Nevšo-
vou, působil jste i v  jiných klubech – dorost 
FC TVD Slavičín, Viktoria Otrokovice – to by 
se ten počet asi ještě navýšil?

Ano, hrál jsem v  dorostu ve  Slavičíně, 
za muže v Divnicích, v Nevšové a na Viktorce, 
i zde jsem zanechal gólovou stopu, ale v bilan-
ci tyto branky nejsou započítány přípravná ani 
mládežnická, ani poháry zde nejsou, pouze mi-
strovská utkání mužů za Nevšovou.

Jak se rozbíhala Vaše fotbalová kariéra? 
Ve kterých klubech jste působil?

V pěti letech mě za Nevšovou trenér Pepa 
Ščuglík nechtěl postavit, protože jsem byl hod-
ně malý a ani nešla v tu dobu udělat registrace, 

Nevšovský kanonýr Tomšů: Chci pokračovat, dokud to bude možné
tak jsem jen trénoval a  rok si počkal na první 
start, který si pamatuji dodnes. První gól jsem
dal v Nedašově za žáky. Bohužel to byl vlastní,
navíc z půlky hřiště. Ale potom jsem skóroval
už jen na tu správnou branku. Pokračoval jsem
v dorostu v Nevšové i ve Slavičíně, i v béčku Ne-
všové, které vedl Pavel Hrbáček a snažil se mě
zapojit i  v  mých mladých letech mezi muže.
Na  start v A mužstvu jsem si musel počkat,
aktivně jsem se zapojil až po návratu z Divnic
v devatenácti letech. Po deseti letech jsem si
z  Okresního přeboru „odskočil” na  Viktorku
do Otrokovic, ale bylo vidět, že ta soutěž, v  tu
dobu divize, byla hodně fyzicky náročná a těžko
se kloubila s mojí prací. Rád jsem se tak po půl
roce vrátil zpět do Nevšové, kde jsem doposud.

Na které trenéry rád vzpomínáte?
Na  všechny trenéry rád vzpomínám a  kaž-

dý mě něco naučil, byli to Marek Kalivoda, Ště-
pán Heinik, Libor Sudek, Pepa Šcuglík, Pavel Hr-
báček, Petr Koseček, Pepa Hradil, Laďa Durďa
i současný trenér Petr Štěpaník

Se kterými spoluhráči se Vám nejlépe hrá-
lo?

Spoluhráčů byla spousta, těžko vybrat toho,
se kterým jsem si fotbalově nejvíce rozuměl,
ale vypíchl bych dva – parťáka Šomika alias Pe-
tra Šomana a Slováka Petera Strateného, kteří 
mě dokázali najít i poslepu. Za spoustu branek
vděčím jim, za což jim děkuji, ale samozřejmě
celému týmu, bez toho by to nešlo.

Nevšová postupovala ze III. třídy až
do Krajského přeboru, jak jste viděl tuto etapu
nevšovského fotbalu?

Těžko se dá tato etapa stručně popsat, zažil
jsem pády i vzestupy Nevšové, ale nikdy bych
nečekal, že to dotáhneme tak daleko.

Jak jste spokojen s účinkováním Nevšové
v Krajském přeboru?

Účinkování v  KP není ideální, první půlrok
byl asi nejlepší, hráli jsme z euforie a šlo nám
to, bohužel po zimní pauze se nám nepodařilo
na  to navázat, ale dokázali jsme vyhrát Pohár

KFS a na to nikdy nezapomenu, hrát na Letné
za Nevšovou byl silný zážitek.

Na podzim jste dal na Vaše poměry „jen” je-
denáct branek, kde hledat příčinu?

Příčin je více, soupeři, gólmani v  KP jsou 
na vysoké úrovni, a  i  tak jsem rád, že jsem ty
góly dokázal dát, je to polovina branek z  na-
šeho skóre a  jen dobře, že i ostatní kluci jsou 
schopni za mě zaskočit, ale důležité je vždy ví-
tězství, ty branky bohužel někdy nestačí.

U týmu došlo k výměně trenéra, kde Vladi-
slava Durďu nahradil Petr Štěpaník. Jak změ-
nu vnímáte?

Ke změně došlo po dohodě, trenér nabídl re-
zignaci, chtěl, aby přišel impulz, který nás na-
startuje, což si myslím, že by mohlo pomoct.
Trenér Durďa měl za svých 5 let u Nevšové vý-
bornou bilanci, 2x postoupil, vyhrál krajský po-
hár a určitě se tak zapsal do kroniky Nevšové
v  dobrém. Současný trenér se zatím s  muž-
stvem seznamuje, je zde krátce, ale myslím, že
vede mužstvo správným směrem.

Nastoupil jste na střídavý start i za divizní 
Slavičín, můžete porovnat obě soutěže?

Těžko se to srovnává, herní projev Slavičína
je jiný než Nevšové a je i těžké zapadnout tak-
to na 2-3 utkání do jiného týmu mezi jiné spo-
luhráče.  Samozřejmě je tato soutěž fyzicky ná-
ročnější, ale obě mají svoji kvalitu.

V kuloárech se hodně mluvilo o spojení Nev-
šové se Slavičínem, proč k tomu nakonec ne-
došlo?

Já jsem hráč a nepřísluší mně to hodnotit,
nicméně vím, že ta snaha byla, ale není jedno-
duché propojit dva fungující kluby na této úrov-
ni, jak hráčsky, lidsky i fi nančně.

Jak dlouho ještě plánujete svoji fotbalovou 
kariéru?

Plánoval bych rád, ale v současné době, v si-
tuaci, která panuje doma i ve světě se nedá ur-
čit ani předpokládat, co bude. I tak bych samo-
zřejmě rád pokračoval, dokud to bude možné.

V Nevšové trénujete také mládež, chtěl bys-
te se věnovat trenérskému řemeslu i po skon-
čení fotbalové kariéry?

Ano, zatím vedu tým přípravky. O  fotbal je 
v Nevšové ze stran dětí i  rodičů zájem, mám
v  týmu i polovinu holek a  jsou velmi šikovné.
Trénuji i  svoji dceru, což je někdy těžké, ale
jsem rád, že to snese a že ji to baví, stejně jako
ostatní. Trénujeme i  teď v zimní pauze v hale,
takže toho mám celkem hodně. I  tak mě tato
práce baví, je to zase něco jiného než hrát a ur-
čitě, pokud to bude možné, rád bych se tomu 
věnoval i nadále. Petr Koseček

Oddíl turistiky Slavičín pořádá
v sobotu 7. května

zájezd na Pálavu 
Odjezd autobusu v 7 hodin od Albertu se
zastávku u radnice. Budou připraveny tři
trasy. Cena zájezdu pro členy 100 Kč, pro
nečleny 200 Kč. Přihlášky spolu s penězi

přijímá František Kovařík, tel. 731 980 985.
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín

 Pátek 1. 4. – pátek 29. 4. 
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.
 Pátek 1. 4. – pátek 29. 4. 
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. Je k vidě-
ní ve vestibulu knihovny.
 Čtvrtek 7. 4. – 4. 5. 
Výstava výtvarné tvorby dětí z kroužků Domu 
dětí a mládeže Slavičín ve spolupráci s měst-
skou knihovnou. Vernisáž: čtvrtek 7. 4., 16.00 
hodin, galerie městské knihovny.
 Čtvrtek 7. 4.
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Zábavné odpoledne, určené předškoláčkům 
s rodiči nebo prarodiči, kde se děti mohou těšit 
ve společnosti skřítka Nezbedníčka na sezná-
mení s novou knížkou O perníkové chaloupce 
a  také na spoustu her, soutěží, hádanek a vý-
tvarných aktivit.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 15.00 
hodin.

Přednášky pro veřejnost: 
 Středa 6. 4
Mečové tance z  moravsko-slovenského po-
mezí i chorvatského ostrova Lastovo

Přednáška etnografa PhDr. Pavla Popelky je 
ohlédnutím za historií mečových tanců – nejza-
jímavějších mužských tanečních projevů, kte-
ré se zachovaly jen na několika místech v Ev-
ropě a ve třech lokalitách na moravskosloven-
ském pomezí. Představí jejich místní specifi ka 
i podobnost a rozdíly mezi nimi. Bude doplněna
unikátními fi lmy a hudebními ukázkami.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 
hodin. Vstup volný!
 Úterý 12. 4.
Pohanství a křesťanství aneb Na cestě od Pe-
runa ke Kristovi

Přednáška doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc., 
našeho předního historika, který nás sezná-
mí s  přeměnou moravských Slovanů poha-
nů – uctívačů velkých bohů i domácích bůžků 
v křesťany v období raného středověku přibliž-
ně koncem 8. století.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 
hodin. Vstup volný!
 Čtvrtek 14. 4. 
Hravé Velikonoce 

Kreativní dílna pro děti i dospělé, kteří si mo-

hou vytvořit nápadité velikonoční dekorace
a  zhlédnout inspirativní výstavu knih k  dané-
mu tématu. Dětské oddělení knihovny, 13.00
– 16.00 hodin.
 Čtvrtek 21. 4. 
Kolumbie – kráska mezi dvěma oceány

Cestovatelské povídání světoběžníků – man-
želů Jany a Vladimíra Poulíkových o návštěvě
země, která je směsicí domorodé, africké a ev-
ropské kultury. S nimi navštívíte pláže Atlantiku
i Pacifi ku, uchvátí vás scenérie vysokých And,
oblast tajemné Amazonie, bájné El Dorado.
Poznáte původní obyvatele, historická města
i moderní metropole. Dozvíte se také více o je-
jich vyhlášené kávě a výtečném rumu.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 
hodin. Vstup volný!
 Čtvrtek 28. 4.
Hormonální jógová terapie pro ženy

Přednáška Magdy Semelové, certifi kované 
lektorky jógy, na  které získáte informace, jak
přirozenou cestou harmonizovat hormonální 
činnost a jak si pomoci ke stálému zdraví, krá-
se a vitalitě v každém věku. Dozvíte se, jak eli-
minovat problémy s PMS, emoční nerovnováhu
či jiné zdravotní problémy, které lze touto terapií 
zmírnit nebo i zcela eliminovat.

Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 
hodin. Vstup volný!
 V úterý 5. 4. vás srdečně zveme k zapo-

jení se do dalších lekcí Paměťového tréninku 
a mozkového 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: 5. 4., 12. 4., 20. 4. (středa),
26. 4., 3. 5, 10. 5.

Stále vítáme zasílání vašich příspěvků 
do  fotografi cké soutěže Čtvero ročních dob 
očima amatérských fotografů 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 Slavičí-
na a okolí, ale i  jiných míst, které jste během
roku 2021–2022 navštívili. Fotografi e zasílej-
te i s kontaktními údaji emailem do 31. čer-
vence.

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 květen:
 Pátek 6. 5. Vlastimil Mahdal: Obrazy
Výstava výtvarné tvorby známého malíře a čle-
na Sdružení výtvarných umělců moravsko-slo-
venského pomezí.

Vernisáž: pátek 6. 5. v 18.00 hodin, galerie
městské knihovny.


