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Vážení a milí spoluobčané, 
když jsem se s Vámi v zářijovém čísle Sla-

vičínského zpravodaje pomyslně loučil, netu-
šil jsem, zda budu mít opět tu čest se s Vámi 
na  stranách našeho městského časopisu po-
tkávat. Třináct zastupitelů ze čtyř volebních 
uskupeních mi tuto šanci dalo, utvořili jsme ko-
alici a spolu s místostarostkou Monikou Hubí-
kovou se opět budeme podílet na vedení měs-
ta. Nadcházející adventní čas spolu s  očeká-
váním Vánoc v  nás opět probouzí slavnost-
ní a  sváteční náladu. Jistě si nenecháme ujít 

tradiční akce, které po  covidových pauzách 
a omezeních konečně opět oživí naše slavičín-
ské Vánoce – Rozsvicování vánočního stromu 
i Zpívání na schodech. Rozsvicování vánoční-
ho stromu neproběhne jen ve Slavičíně, ale také 
ve všech místních částech.

A místní části na přelomu listopadu a prosin-
ce zažijí také důležité okamžiky. V místních vol-
bách budou určeni členové osadních výborů, 
které městu pomáhají řešit rozvoj Divnic, Hrád-
ku na Vlárské dráze i Nevšové.

Ještě než Vám všem popřeji požehnané 

a klidné Vánoce, Vás však chci poprosit o trpěli-
vost. Tempo rozvoje města je značné a na řadě
míst se bude až do konce roku intenzivně bu-
dovat i rekonstruovat. Buďme prosím vůči stav-
bám shovívaví, každá z nich je totiž soukolím 
mnoha dílčích okolností a kolikrát i zdánlivě ba-
nální nesmysl má své příčiny.  

A  teď již to nejpodstatnější, prožijte advent 
v  očekávání radostných Vánoc, svátků poko-
je, klidu a  míru. Zvláště to poslední slovo je 
v dnešních časech nejtoužebnější.

 Váš starosta Tomáš Chmela

Zahajujeme druhou sezonu kluziště
Kluziště v Zámeckém parku zahájí letos již druhou sezonu. Mnozí z Vás se 

na nás obrací s dotazy, zda bude letos kluziště v provozu. Tato obava možná
vzniká z tiskových zpráv různých měst, kde se ve velkém z důvodu cen ener-
gií ruší sportoviště a zejména ledové plochy a haly. Pro letošní rok Vás může-
me uklidnit, město Slavičín má totiž uzavřenu dlouhodobější smlouvu na do-
dávku elektrické energie ještě na celý rok 2023, a tak jsme se s klidem pustili
do příprav. V tuto chvíli, kdy čtete tento článek, je již víceméně vše připraveno 
pro spuštění bruslařské sezony 2022/2023. Kluziště je umístěno, stejně jako
loni, před kuželnou v Zámeckém parku.

A na co se můžete těšit? Dopolední časy v pracovní dny jsou opět rezervo-
vány pro slavičínské školky a školy zdarma. Odpolední bloky budou určeny pro
veřejnost. Samozřejmě i letos bude v provozu půjčovna bruslí a služba brouše-
ní bruslí. Rádi bychom zajistili i malý bufet s drobným občerstvením a nápoji.

V plánu máme minimálně dva karnevaly, bruslařskou miniškoličku a další 
překvapení. Sportu zdar, 

Monika Hubíková, místostarostka
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Částečně obnovená, avšak věky dost sešlá 
budova ve středu Hrádku na Vlárské dráze se 
postupně dočká obnovy. Málokdo ví, že se jed-
ná o původní zámeček, který v minulosti vlast-
nil například rod rytířů Bujakovských z Knuro-
va. Jeho kořeny sahají minimálně do 17. stole-
tí, o čemž svědčí nejnovější odborné průzkumy. 
Město jej získalo do majetku v roce 2020, kdy 
byl odprodán celý areál pálenice (bývalého liho-
varu) v rámci dědického řízení po úmrtí posled-
ního majitele pana Kubase. Následně byla zpra-
cována studie památkové obnovy celého areá-
lu, které se ujal Ing. arch. Petr Řehořka, čerpal 
ze svých zkušeností s  rekonstrukcemi kultur-

Město zahájilo rekonstrukci zámečku v Hrádku

ních památek, ze studia archivních fotografi í 
i z výsledků dalších dílčích průzkumů.

Jelikož celkový rozpočet obnovy celého areá-
lu se vyšplhá jistě do vyšších desítek milionů
korun, přikročilo vedení města k  přípravě díl-
čích dotačních projektů, které povedou k rekon-
strukcím jednotlivých etap. V  současnosti je 
podána žádost o dotaci na obnovu části zad-
ní budovy („pod komínem“), která se postup-
ně proměňuje na  moderní hasičskou zbrojni-
ci a město také využilo možnost zajistit fi nan-
cování k  rekonstrukci dvou bytových jednotek 
v samotném zámečku.

Cílem tohoto projektu je vytvořit podle úče-

lu dotace prostory pro případné ubytování osob
z válkou zasažených regionů Ukrajiny, a to ze-
jména tehdy, nastane-li taková situace, že bude 
nouzové bydlení tohoto typu potřeba. Krátká
doba udržitelnosti projektu pak umožní využít
tyto prostory záhy k ubytování či bydlení dalším
občanům, podle aktuálních potřeb.

Rekonstrukcí dojde k adaptaci a vzniku men-
šího bytu v  přízemí středové části zámečku
o  rozloze asi 66 m2 (dříve zde bydlela rodina
Mášova) a další byt o výměře 118 m2 bude ob-
noven v podkroví nově přistavěného křídla.

Tato část objektu získá také novou střešní 
krytinu – pálenou střešní tašku bobrovku, která
v budoucnosti pokryje všechny střechy zámeč-
ku. Ve střešní konstrukci budou vybudovány vi-
kýře místo střešních oken, dále budou provede-
ny rozvody vody, kanalizace, ústředního topení 
a elektro, budou také opraveny vnitřní omítky.
Dojde rovněž k výměně dveří a oken za dřevě-
ná tak, aby vše odpovídalo historickému cha-
rakteru zámečku.

Dlužno však upozornit, že k výměnám dojde 
zatím jen na menších částech celého objektu,
které budou přímo zahrnuty do  rekonstrukce. 
Celkové náklady projektu jsou cca 3,5 mil. Kč,
dotace pak bude činit 1,8 mil. Kč. Termín do-
končení opravy je plánován na  konec února 
2023. Projekt bude realizován za přispění pro-
středků ze státního rozpočtu ČR z  programu 
Ministerstva pro místní rozvoj. Ofi ciální název
projektu: Ukrajina - Rekonstrukce bytů Záme-
ček č.p. 25 v Hrádku na Vlárské dráze.

Tomáš Chmela, starosta

vestovalo do horní části přístupové stezky víc 
než tři miliony korun.

 Ačkoliv je cesta ze zhutněného kamene 
primárně určena ke  zpřístupnění městských 
lesů, zároveň může být zajímavá i pro turisty 
či cyklisty. Směrově propojuje totiž nedalekou 
obec Hostětín, která je proslavená moštárnou 
a ekologickým Centrem Veronica, se slavičín-
ským Šabatcem. Vasilsko má zajímavou histo-
rii, jde totiž o zaniklou vesnici s dlouhou histo-
rií. Poprvé se o ní zmiňuje listina biskupa Zdí-

ka z  r. 1141, která vypočítává církevní maje-
tek na Moravě. V r. 1367 se psal podle ní Pešek
z Vasil, v dalších letech se vyskytuje jako sou-
část sehradického léna. Vesnice zanikla někdy
v 16. století, roku 1518 je už uváděna jako pus-
tá. V roce 1900 zde žilo 38 osob, ale v součas-
nosti už jsou zdejší nemovitosti trvale neobyd-
lené a slouží jen jako chaty. Rekonstrukce les-
ní cesty stála zhruba 1,5 milionu s DPH a vý-
znamnou část z této sumy byla hrazena z Pro-
gramu rozvoje venkova (PRV). (tz)

Investice do cesty z Kolelače na Vasilsko 
zpřístupní Slavičínu městské lesy

Konec listopadu byl předpokládaným ter-
mínem na pokládku asfaltu na druhé půlce 
krajské silnice, která protíná místní část Sla-
vičína Hrádek. Pokud záměr nezhatí nástup 
zimy, měl by být dokončen i nový chodník 
v zatáčce u domu č. p. 34 a nové nástupiště 
u domu č. p. 172. Poté zbývá dodělat sjez-
dy k  jednotlivým rodinným domům. Zimní 
přestávka by měla nastat zhruba druhý tý-
den v prosinci a práce by měly pokračovat 
na  jaře tak, aby se stihlo ukončení stavby 
v dubnu 2023. (šim)

Oprava průjezdu 
Hrádkem potrvá až do jara 
se zimní přestávkou

 Existují malé projekty, které jsou hodně vi-
dět, a  také velké projekty, které tolik vidět ne-
jsou – ale jsou stejně důležité. Jedním z  těch 
druhých je rekonstrukce lesní cesty z Kolelače 
na Vasilsko. Jde o  jediný a  tím pádem i klíčo-
vý přístup do městských lesů, kterých má měs-
to v oblasti stovky hektarů. Kvůli tomu bylo ob-
tížné pro lesnické pracovníky, aby se do lokality 
dostali s technikou, která umožňuje „čistit“ lesy 
od kůrovce. Tato rekonstrukce navazuje na vel-
kou opravu cesty před desíti lety, kdy město in-
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Situace v polovině listopadu letošního roku, 
kdy vzniká tento článek, nám dává naději, že 
konečně bude moct proběhnout tradiční Roz-
svícení vánočního stromu tak, jak jsme na něho 
byli zvyklí v předcovidovém období.

Smrk, který bude umístěn na Horním náměs-
tí, letos urazil krátkou cestu – rostl u pizzerie 
a zmohutněl tak, že už bylo nutné ho odstranit.

Horní náměstí bude tradičně hlavním dějiš-
těm celého programu. Od dopoledne zde bude 
probíhat adventní jarmark s pestrou nabídkou 
občerstvení. Chybět nebudou ukázky kovářské 
práce a dalších řemesel a představení lidových
vánočních zvyků. Od 10 hodin na hlavním po-
diu na Horním náměstí vystoupí děti z MŠ Malé 
Pole, ze ZŠ Vlára, gymnázia a kroužků Domu 
a dětí mládeže.  

Rovněž prostor u radnice naplní adventní at-
mosféra. Po celý den bude možné zakoupit za-
bijačkové speciality či se zahřát horkým Slavi-
moštem. Nejmenší návštěvníci se zde budou 
moct projet na  stylovém dřevěném kolotoči. 
K poslechu bude hrát Cimbálová muzika Mila-
na Mlčáka.

V  14.30 hodin vystoupí na  hlavním podiu 
na Horním náměstí se svým vánočně laděným 
pásmem děti ze ZŠ Malé Pole pod vedením 
paní učitelky Barbory Chovančíkové.

V 15 hodin zatroubí z balkonu radnice decho-
vé kvarteto trubačů a následně proběhne v Ga-
lerii Radnice vernisáž výstavy Plenér, jež před-

staví výtvarnou tvorbu žáků uměleckých škol
z Uherského Hradiště a Trenčína věnovanou Pi-
večkovu lesoparku.

Krátce po 15. hodině vystoupí na schodech 
slavičínské radnice dětský folklorní soubor Do-
kopyjánek.

V 15.30 hodin budou Mons. Marianem De-
jem požehnány nové sochy dřevěného betlé-
ma, jež stejně jako všechny předchozí součás-
ti betléma vytvořil valašskokloboucký řezbář 
Martin Cigánek. Novinkou letošního roku bude 
vánoční nasvícení dřevěného mostu před rad-
nicí, které bude spuštěno krátce po požehná-
ní betléma. V  tuto chvíli bude také slavnostně 
pokřtěn nový kalendář města Slavičín na  rok 
2023.

Poté se na schodech před radnicí představí 
děti z folklorního souboru Pitíňánek.

V 16 hodin se pak všichni návštěvníci mo-
hou těšit na koncert Kamily Polonyové, účast-
nice pěvecké soutěže Superstar, která se za-
psala do povědomí hudebních fanoušků písní 
o své rodné obci Hošťálková. Předskokany ka-
pele Kamily Polonyové budou děti z pěvecké-
ho sboru Darebáček ze ZŠ Vlára pod vedením 
pana učitele Aleše Ptáčka.

V 17 hodin pronese svou řeč starosta měs-
ta Tomáš Chmela a následně bude slavnostně 
rozsvícen vánoční strom a fontána na Horním 
náměstí. Poté bude z mostu v dolní části ná-
městí odpálen přibližně desetiminutový ohňo-

stroj.
Zlatým hřebem celodenního programu bude

od 17.30 hodin pekelný průvod spolku Kram-
pus Vysočina, kteří nám připomenou blížící se
svátek svatého Mikuláše. Průvod vyrazí z rad-
nice a poté bude pokračovat na Horní náměstí. 
Během průvodu i navazující ohňové show je ne-
zbytné, aby diváci dávali pozor na vlastní bez-
pečnost a  dbali pokynů pořadatelské služby,
kterou zajistí hasiči SDH Slavičín.

Fanoušci Cimbálové muziky Slavičan se mo-
hou těšit na stánek na  jejich obvyklém stano-
višti poblíž vánočního stromu, kde se budou
moct občerstvit svařákem a hudbou i po skon-
čení programu na hlavním podiu.

Změna programu je vyhrazena, sledujte ak-
tuální informace na webových stránkách měs-
ta Slavičín.

Jitka Pfeiferová, 
Městské infocentrum Slavičín

Rozsvícení vánočního stromu, na co se můžeme těšit?

Zveme Vás na  zasedání Zastupitelstva 
města Slavičín, které se uskuteční ve středu 
21. prosince v sále Sokolovny, začátek je 
v 16.30 hodin.

Jednání můžete sledovat i  online pro-
střednictvím YouTube, odkaz na přímý pře-
nos naleznete v  Aktualitách na  webových
stránkách města Slavičín.

Kam na dárky? Do infocentra!

Městské infocentrum Slavičín pro Vás připravilo několik tipů na vánoč-
ní dárky. Samozřejmostí jsou různé předměty s logem města, ponožky,
látková taška Všade do kopca apod. Novinkou letošního roku budou ne-
rezové cestovní „štamprle“ i s placatkami a nová edice hrnků v bílo-čer-
veném provedení.

Vítaným dárkem bude jistě také stolní kalendář na rok 2023 s repro-
dukcemi děl zobrazujícími různá slavičínská zákoutí od místních uměl-
ců, ilustrovaný poznávací atlas Region Zlín a další regionální literatura.

Také vstupenky na Novoroční koncert Martina Chodúra s kapelou, kte-
rý se uskuteční v sále Sokolovny v pátek 6. ledna 2023, potěší nejednoho
hudebního fanouška a zakoupíte je u nás v infocentru.

Městské infocentrum Slavičín
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Podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů oznamuji, že I. kolo volby prezi-
denta republiky se uskuteční:
v  pátek 13. ledna 2023 od  14:00 hodin 
do  22:00 hodin a v  sobotu 14. ledna 2023 
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb 
 ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v  přízemí Základní 
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121, Sla-
vičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu: v  ulici Cihlářská, Horní náměstí, Jas-
mínová, K Parku, Komenského, Krátká, Květná, 
Luhačovská, Misárkova, Na Vyhlídce, Na Výslu-
ní, Nad Cihelnou, náměstí Mezi Šenky, Pod Le-
sem, Pod Střelnicí, Pod Vrškem, Sedlářská, Sta-
roměstská, Ševcovská, Tržní, U Mlýna, Žižkov-
ská

 ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radni-

ce, Osvobození 25, Slavičín.
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 

pobytu: v  ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály, 
K Loukám, K Nábřeží, L. Výducha, Mladotická, 
Mladotické nábřeží, Nad Výpustou, Příčná, Spo-
jovací, Středová, Úvoz, Zámečnická,
K Hájenkám – v domech č. p. 311–318, 322–
334, 573, 575, 788, 811–816,
K. Vystrčila – v  domech č. p.  320, 321, 352, 
391–393, Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 
33, 230, Školní – v domech č. p. 116, 262, 276, 
290, 305, 403, 569–571, 574
Do místnosti je bezbariérový přístup.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
 ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost v  přízemí budovy Zá-
kladní školy Slavičín – Vlára, K  Hájenkám
354, Slavičín.

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: v ulici Javorová I, Javorová II, Na Zastáv-
ce, Nad Ovčírnou, Pod Kaštany, U Rybníka,
K Hájenkám – v domech č. p. 341–346, 355–
358, 390, 567, K. Vystrčila – v domech č. p. 282,
377–389, 885, 886, 912, Školní – v domech č.
p. 564–566
Do místnosti je bezbariérový přístup.

 ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v  přízemí Domu dětí 

a mládeže, Osvobození 296, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu: v ulici Luční, Obchodní, U Zahrádek,
Osvobození – v domech č. p. 41–43, 224, 226,
236–238, 251, 252, 255–257, 260, 261, 265–
269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 303,
335, 353, 367, 369,400, 402, 471, 531, 532, 534,
535, 591, 624, 903, 908, Dlouhá – v domech č.
p. 300, 587, 588, 590, 592, 688, 689, 824, 880,
888

 ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí Zá-

kladní školy Slavičín – Malé Pole, Osvoboze-
ní 8, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: v ulici Družstevní, Okružní, Dlouhá – v do-
mech č. p. 625–651, 673–676, 783–786

 ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v  tělocvičně v přízemí 

základní školy v Hrádku, Družstevní I č. p. 76,
Slavičín 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v místní části Slavičín – Hrádek na Vlár-
ské dráze
Do místnosti je bezbariérový přístup.

 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v  budově bývalé ško-

ly v Divnicích č. p. 79 pro voliče, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v místní části Slavi-
čín - Divnice

 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Domě spolků, Nevšo-

vá 16 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části Slavičín - Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo cestovním průka-
zem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hlasování umož-
něno.
2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem ko-
nání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.
3. Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do  prostoru pro úpravu hlasovacích líst-
ků, jinak mu okrsková volební komise hlasová-
ní neumožní.
4. K  zachování pořádku a  důstojného průbě-
hu hlasování v místnosti pro hlasování je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

Tomáš Chmela, starosta

Rozkopaný podzim ve městě završila oprava
vjezdu do městské nemocnice. Tam bylo nut-
né rozšířit vjezd natolik, aby se při případném
výjezdu vozidla rychlé záchranné služby vešlo
do protisměru ještě jedno auto. Také byla opra-
vena naklánějící se zídka u nemocnice včetně
chodníku. 

Problémy nastaly 
při dláždění schodiště 
do  nemocnice, protože 
při jeho budování musel 
být podchycen základ 
jednoho ze sloupů, kte-
rý nebyl ukotven v  do-
statečné hloubce. Kvůli 
výškovým rozdílům byla 
kolem budovy nemoc-
nice vybudována zpět 
část kamenné zídky

Pracovalo se také 
na  chodníku v  ulici Ko-
menského směrem 
na Lipovou. Ten byl pře-
dlážděn v úseku od ne-

Vjezd do městské nemocnice prošel opravou
Rostoucí náklady na svoz a likvidaci odpadu 

donutily město Slavičín k mírnému zvýšení cen 
za odvoz komunálního odpadu. Ceny se odvíjí 
od výše maximální sazby poplatku, tj. 0,45 Kč/
litr/rok a minimálního základu poplatku, tj. 60 li-
trů/měsíc/osobu.

Samotný systém zůstává nezměněn, tzn.
pořád bude poplatek vybírán v závislosti na ve-
likosti nádoby a frekvenci svozu. Navýšení cen 
je řádově o několik desítek korun. Veškeré infor-
mace o výši cen a možnostech platby se dozví-
te v lednové čísle zpravodaje. Splatnost poplat-
ku zůstává nezměněna, tj. do 28. 2. 2023. Žá-
dáme Vás, abyste se k platbě za svoz a likvida-
ci odpadů dostavili od 2. 1. 2023. Přejeme pří-
jemné prožití vánočních svátků, odbor ŽPSM. 

Odbor ŽPSM

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 7. 12.
plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny 
(oranž. pytle) 20. 12.

Ceny za svoz a likvidaci 
odpadů od 1. 1. 2023 mocnice po vjezd do ulice Ševcovské a v úse-

ku mezi ulicemi Krátká a  Květná. Ještě zbý-
vá dokončit poslední část chodníku v příštím
roce. Náklady na tuto stavební akci činily zhru-
ba 3 miliony korun a byly hrazeny z  rozpočtu
města. (šim)
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V pondělí 7. listopadu vyrazil starosta měs-
ta Tomáš Chmela do obce Uhrovec, se kterou 
město udržuje přeshraniční spolupráci, aby se 
poklonil památce tamního rodáka a bývalého 
československého politika Alexandra Dubčeka. 
Od jeho úmrtí uplynulo 30 let.

Příliš se neví, že Alexandr Dubček studoval
s  Michailem Gorbačovem, narodil se ve  stej-
ném domě jako spisovatel Ľudovít Štúr a  ze-
mřel před třiceti lety při záhadné autonehodě, 
která je dodnes tématem spekulací. Komunis-
tický politik a hlavní tvář Pražského jara Alexan-
dr Dubček se narodil ve  slovenském Uhrovci,
se kterým má Slavičín přeshraniční spoluprá-
ci – postaru „družbu“. Proto tam jeli zástupci 
města na slavnostní akt.

Spolupráce s Uhrovcem je dlouhodobá, trvá 

Zástupci města jeli uctít památku Alexandra Dubčeka do Uhrovce
už od roku 1964. Kromě starosty se zúčastni-
li výjezdu i projektový manažer města Marian 
Moudřík a zastupitelka Miroslava Vaclová, kteří 
vyrazili do obce ve Strážovských vrších, kde se 
Alexandr Dubček v roce 1921 narodil. 

Kromě piety a převzetí pamětního listu bylo 
druhým bodem akce také setkání pracovního 
týmu, kde se řešily možnosti spolupráce, spo-
lečná problematika (ekonomika obcí, energe-
tické úspory, investiční priority, životní prostředí 
a doprava). Se starostkou Zuzanou Máčekovou 
se podařilo domluvit budoucí společné školení 
pro oba úřady v oblasti SMART aktivit na ven-
kově, které je podpořeno z Fondu malých pro-
jektů Interreg V-A a které pomůže zlepšit a pro-
hloubit spolupráci mezi oběma subjekty. V mi-
nulosti byla z  přeshraniční spolupráce hraze-

na například rekonstrukce mostu v Zámeckém 
parku ve Slavičíně. (tz)

Eso tří front, tak se přezdívalo plukovníku Jo-
sefu Stehlíkovi, který sice není slavičínským 
rodákem, ale ve  městě bydlel od  roku 1971 
a  tamtéž i zemřel v  roce 1991. 28. října obdr-
žel in memoriam nejvyšší státní vyznamenání, 
Řád Bílého lva. Za  tyto zásluhy starosta měs-
ta Stehlíka na tuto poctu dopisem prezidentovi 
spolu s Czech Spitfi re Clubem navrhl. Ocenění 

Plukovník Stehlík ze Slavičína obdržel in memoriam nejvyšší státní vyznamenání
převzal z rukou prezidenta Miloše Zemana sy-
novec Stehlíkovy manželky, pan Tomáš Černý. 
Ten také dekret 5. listopadu věnoval městu, po-
tažmo předal do rukou místostarostky Moniky 
Hubíkové. Dekret bude uložen v Městském mu-
zeu Slavičín.

Josef Stehlík jako jediný československý stí-
hací pilot bojující ve druhé světové válce se stal 
stíhacím esem tří front. Na nebi Francie, Vel-
ké Británie a Slovenska dosáhl 10 sestřelených 
letounů jistě, 3 sestřelil pravděpodobně a 1 le-
toun poškodil. Přestože plukovník Stehlík bojo-
val za náš národ na třech frontách po boku na-
příklad Františka Fajtla, po  roce 1948 byl pro-
puštěn z armády, zbaven důstojnické hodnosti 
a uvězněn. Pro nedostatek důkazů ho po osmi 
měsících komunisté propustili s  tím, že mohl 
pracovat pouze v dělnických profesích.

Do Slavičína se tento čestný občan Liverpoo-
lu přistěhoval spolu s manželkou Marií 9. srp-

na 1971. Krátce předtím byl částečně rehabi-
litován a  jako vojenský důchodce si mohl vy-
brat město, v němž byly k dispozici vojenské
byty. Pro rozhodnutí, že to bude právě Slavičín,
přispěla blízkost Bratřejova, rodiště jeho ženy.
„Josef Stehlík byl šprýmař od přírody, nepokazil
žádnou legraci. Díky svému optimismu, družné 
povaze a stále dobré náladě si získával srdce lidí 
všude, kam ho osud poslal,“ vzpomíná slavičín-
ský historik a odborník na  letectví Ladislav Slá-
mečka.

V  roce 1990 byl plně rehabilitován, byla mu
vrácena důstojnická hodnost s  povýšením
na plukovníka letectva v záloze. Dne 8. května
1991 mu byl udělen řád M. R. Štefánika. Pro ne-
moc si jej však z rukou prezidenta republiky Vác-
lava Havla převzít nemohl. Plukovník ve výsluž-
bě Josef Stehlík zemřel dne 30. května 1991
ve  Slavičíně. Dnes jsou jeho ostatky uloženy
v rodinné hrobce v nedalekém Bratřejově. (tz)

Vážení členové osadních výborů, 
máte za  sebou kvalitní čtyřletou práci, 

za kterou bych Vám chtěl ze srdce poděko-
vat. Poděkovat Vám chci také za Vaši ocho-
tu ke spolupráci a komunikaci. Rozvoj míst-
ních částí Hrádek, Nevšová a Divnice je Vaší 
velkou zásluhou. Pevně věřím, že i s Vašimi 
nástupci navážu podobně dobrou spolupráci,
která bude k užitku hlavně občanům Vašich,
jak říkáte, obcí.

Mgr. Tomáš Chmela, starosta

Poděkování 
osadním výborům

Zastupitelstvo města Slavičín na svém listo-
padovém zasedání vyhlásilo dotační programy, 
které mají za cíl podpořit místní občany a zá-
jmová sdružení v  jejich vlastní iniciativě. Kon-
krétně se jedná o oblast kultury, sportu, životní-
ho prostředí a mimoškolních aktivit dětí a mlá-
deže. Celkem bude vyčleněno 800 tisíc korun. 
Věříme, že díky dotačním programům, které bu-
dou poskytnuty z městského rozpočtu, vznikne 
spoustu zajímavých projektů pro všechny ge-
nerace.

Podpora sportovní a  tělovýchovné činnos-
ti v  roce 2023 – tento program je určený pro 
všechny spolky, organizace, jednotlivce zajiš-
ťující celoroční činnost případně jednorázové 
sportovní akce, jako jsou turnaje, závody, pře-
bory, mistrovské zápasy, exhibice.

Podpora rozvoje kultury v roce 2023 – cílem 
tohoto programu je zajištění kulturních a spole-
čenských aktivit. Např. podpora řemesel, lido-
vých tradic jako je pletení košíků, malování va-
jec, vystoupení alternativních hudebních a diva-
delních uskupení, divadlo pro děti, společenské 
aktivity seniorů a jiné.

Podpora aktivit v  oblasti životního prostře-
dí v roce 2023 – program pro zajištění činnos-
tí a organizaci akcí zaměřených na ochranu ži-
votního prostředí, činností spojených s ochra-
nou přírody a  krajiny (např. obnova a  údržba
studánek, výsadba stromořadí), péče a  chov
volně žijící zvěře, stabilizace a  zvýšení počtu
včelstev, zkvalitnění jejich chovu společně se
zvýšením opylovací služby rostlin ve  slavičín-
ském regionu.

Podpora mimoškolních aktivit dětí a mláde-
že v  roce 2023 – tento program je určen pro
školy a školská zařízení, které působí v našem
městě a nejsou jím zřízeny. Jedná se zejména
o podporu celoroční činnosti zájmových krouž-
ků, kulturních a environmentálních aktivit a akcí 
pro děti a mládež, spolupráce se zahraničními
školami a jiné.

O poskytování fi nančních prostředků z  roz-
počtu města lze požádat od 27. prosince 2022
do 16. ledna 2023, a to pouze elektronicky. Po-
třebné formuláře elektronické žádosti budou
dostupné na webových stránkách města Slavi-
čín (www.mesto-slavicin.cz). Pokud by měl ža-

datel problémy s  vypsáním žádosti, budeme
připraveni mu pomoci.

Více o jednotlivých programech a obecných 
pravidlech pro poskytování dotací městem Sla-
vičín můžete zjistit na  webových stránkách
města.

Bližší informace: Marie Bothová, odbor 
ekonomický Městského úřadu Slavičín, tel.: 
577 004 822, e-mail: bothova@mesto-slavicin.
cz.

Monika Hubíková, místostarostka

Město vyhlásilo dotační programy na rok 2023



6

„Už Martin na  bílém koni“ – tato písnič-
ka v podání dětí ze školní družiny zahájila již 
po  osmé oslavu svatého Martina v  našem 
městě. V  pátek 11. listopadu putoval tradič-
ní průvod v čele se svatým Martinem na koni 
doprovázeným dětmi s loučemi, lampiony a lu-
cerničkami ulicemi města k  místní Sokolov-
ně. Všechny účastníky uvítala příjemná hudba, 
sladké perníčky a čokoládové dukáty. Keramic-

Svatomartinský průvod ve Slavičíně
ké podkovy, dárek pro zúčastněné, vyrobili žáci
naší školy s paní učitelkou Ivou Šmotkovou.

Záře svíček, lampionů, vůně opečených špe-
káčků i svatomartinského vína, horkého moštu
a čaje pro děti, to vše po celý večer umocňova-
lo pravou sváteční pohodu. Na závěr se všem
tajil dech při úžasné ohňové show skupiny „Me-
mento mori“.

Velké poděkování patří všem organizátorům

jich budoucí život. 
V  průběhu měsíce října a  listopadu proto

navštívili v  rámci pracovních činností vybrané
střední školy v našem regionu. Při jednotlivých
návštěvách se seznámili s učebními a maturit-
ními obory, poznávali prostředí středních škol, 
mohli si vyzkoušet vybavení, techniku a poznat 
jednotlivá řemesla, na která se jednotlivé ško-
ly zaměřují.

Dne 2. listopadu se pro ně uskutečnil zájezd 
na Veletrh práce a vzdělávání konaný v Kongre-
sovém centru ve Zlíně. Zde se na jednom místě
nacházeli zástupci téměř všech středních škol
v kraji se svými prezentacemi a doprovodnými
programy. Žáci byli spokojeni.

Věřím, že tyto a jiné aktivity naší školy devá-
ťákům usnadní rozhodování nad volbou další-
ho studia a získají tak jasnější představu o své
budoucnosti.

PaedDr. Pavel Macek, MBA,
 ředitel školy

Vánoční přání 
Blíží se vánoční čas, jedno z nejkrásněj-

ších období v roce. Lidé se na chvíli zastaví, 
zapomenou na každodenní starosti, užíva-
jí si rodinnou atmosféru, pohodu a klid, kte-
rý je s tímto svátkem spojen. Říká se, že nej-
lepší dárek u každého vánočního stromeč-
ku je přítomnost šťastné rodiny. Proto bych 
Vám všem chtěl popřát radostné prožití Vá-
noc v kruhu svých nejbližších, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy

této akce – vychovatelkám školní družiny, uči-
teli Aleši Ptáčkovi, hřebčínu z Vlachovic s ma-
jitelem Radimem Pechalem, rodičům našich
žáků, panu Ščuglíkovi, pracovníkům městské-
ho infocentra, paním kuchařkám školní jídelny
za perníčky a strážníku městské policie za za-
jištění bezpečnosti během průvodu městem.

Tato akce byla fi nančně podpořena městem
Slavičín. 

Bc. Martina Ptáčková

Deváťáci se rozhodují o své budoucnosti
V tyto dny se žáci devátých tříd zamýšlí nad 

svými schopnostmi či předpoklady ke  studiu,
neboť volba střední školy je důležitá a ovlivní je-
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Poděkování 
Většinou se ve  článcích z  předškolních

zařízení ve Slavičíně dozvídáme, co se děje
na MŠ Malé Pole a Vlára. Ale co školky v Nev-
šové a Hrádku? U nich také děti mají své ak-
tivity mimo zařízení a  jsou v daleko složitěj-
ší organizační pozici, protože jejich podmín-
ky omezuje dojezd například na pohádky, kur-
zy a výukové programy. Někdy se jim poda-
ří zajistit třeba pravidelné cvičení nebo míst-
ní vystoupení v dané vesnici, ale je to pro ně
náročnější. Navíc je limituje i smíšená věko-
vá skupina dětí a musí brát velký ohled na to,
aby výlet nebo exkurzi zvládly všechny děti.
Hlavní díl úspěchu leží na  vedoucích učitel-
kách i jejich kolegyních, jde o týmovou práci.
A protože v obou výše zmíněných zařízeních
jsou skvělé vedoucí učitelky, které pro zpest-
ření nabídky akcí dokáží udělat mnohé, poda-
řilo se jim zajistit výlet do unikátního betlému
v Horním Lidči. Ale to vše by neproběhlo, kdy-
by dopravu nezasponzorovalo výrobní druž-

Děti z MŠ Vlára pomohly Marii Rumplíkové
s vytvořením adventní dekorace mostu 
v centru města.

1992 – 2022 – Gymnázium slaví 30 let 
od svého založení
Od září letošního školního roku realizujeme ak-
tivity, které se nesou v  duchu oslav založení 
gymnázia:
 Zářijová vernisáž obrazů Jiřího Ročáka 
ve vestibulu školy
 Projektové dny – Evropský den jazyků, Hal-
loween v rámci DOD
 Stužkovací ples maturantů
 Vydání studentských novin – Pivečkova 
měsíčního věštce
 Instalace Pivečkovy lavičky v  areálu ško-
ly (autor návrhu MgA. Zdeněk Kutra) – fi nanč-
ně podpořeno participativním rozpočtem měs-
ta Slavičín
 Vernisáž prací žáků v  prostorách školy 
a slavnostní koncert pro rodiče, přátele gym-
názia a pozvané hosty dne 8. 12. 2022 v aule 
školy
 Elektronický almanach – Tak šel čas….
Další aktivity plánujeme v  druhé polovi-
ně školního roku se závěrečnou květno-
vou slavností studentů Majáles – průběž-
né informace na www. gjpsosslavicin.cz

Částečné zatmění Slunce v podání žáků GJP 
a SOŠ Slavičín

V úterý 25. října bylo možné zhlédnout v are-
álu školy GJP Slavičín průběh částečného za-
tmění Slunce. Pozorování proběhlo za  účas-
ti nejen žáků gymnázia, ale i dalších zájemců
z řad veřejnosti. 

Žáci pomocí astronomické techniky pozoro-
vali a fotografovali tento úkaz na několika růz-
ných stanovištích. Jejich snaha byla kompli-
kována silnou proměnlivou oblačností. Přesto 
jsou i na některých snímcích velmi dobře patr-
né sluneční skvrny. 

Studenti GJP Slavičín v rámci svých pravidel-
ných školních astronomických aktivit pozorují 
a dokumentují obdobné jevy již mnoho let.

Informace o  astronomických aktivitách 
na  GJP najdete na  www.astrodenik.gjpslavi-
cin.cz.

Cenný kov na mistrovství ČR ve frézování
Žák 4. ročníku oboru mechanik-seřizovač

Martin Talaš z GJP a  SOŠ Slavičín vybojoval
krásné třetí místo na mistrovství České repub-
liky v CNC frézování. Příprava probíhala něko-

 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
lik měsíců a Martin strávil desítky hodin škole-
ním programování v CAMU a u CNC stroje. Mu-
sel se vypořádat s  výrobou dvou dílců, které
programoval v programu Solid CAM a násled-
ně vyrobil na CNC stroji. Mistrovství pořádala
společnost Skills Czech Republic a zázemí po-
skytla fi rma DMG MORI v Brně. Perfektní záze-
mí na přípravu kvalifi kačního dílce poskytla fi r-
ma PGI Morava, které tímto děkujeme. V přípra-
vě na soutěž i během mistrovství byl Martino-
vi velkým pomocníkem a  také oporou vedou-
cí učitel odborného výcviku pan David Fojtík.

Logická olympiáda 2022 
Jako každým rokem se studenti gymná-

zia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín účastnili Lo-
gické olympiády pořádané Mensou ČR. Pro-
bojovat se do krajského kola není vůbec snad-
né, většina postupujících zkouší tuto sou-
těž opakovaně několik let. Celkem se v  kate-
gorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající roční-
ky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 26368 ře-
šitelů, z toho v našem kraji 1510 a v kategorii
C (studenti středních škol) do  soutěže zapo-
jilo 17661 řešitelů, z  toho v našem kraji 1560.
Letos se do krajského kola v Kategorii C pro-
bojoval Jakub Červeňan (septima). V krajském
kole, které se konalo v pátek 4. 11. 2022 na Fa-

kultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše
Bati Zlíně, se Jakub Červeňan umístil na 4. mís-
tě a  stal se tak fi nalistou  s postupem do  ce-
lostátního fi nále, které proběhne 28. 11. 2022
– Poslanecké sněmovně, Praha 1.

Přírodovědný klokan – úspěchy v  okresním 
kole

Krásné druhé místo v okresním kole kat. Ka-
det získali se stejným počtem bodů Jan Čer-
venka z kvarty a Vojtěch Pinďák z tercie. Za se-
bou tak nechali dalších 837 soutěžících. V kat.
Junior se podařilo vybojovat třetí místo mezi
458 soutěžícími Filipu Podlouckému z kvinty.

Všem studentům gratulujeme a  děkujeme 
moc za vzornou reprezentaci naší školy, učite-
lům děkujeme za náročnou přípravu. 

Projektový den
V  rámci Dnů otevřených dveří ve  dnech

4.– 5. listopadu uspořádali žáci školy pod ve-
dením svých učitelů Halloweenskou party, kte-
rá se opravdu vydařila. Příchozí návštěvníci se
zastavovali u  jednotlivých stanovišť, kde plni-
li zadané úkoly v  anglickém jazyce. Všechny 
fotografi e ze zdařilé akce najdete na: https://
gjpslavicin.rajce.idnes.cz/Halloween_day_na_
GJP_Slavicin/

Vánoční přání
Do nadcházejícího adventního času bych 

chtěla popřát za  všechny žáky a  zaměst-
nance školy GJP a SOŠ Slavičín pohodové
a voňavé Vánoce prožité v radosti a spoko-
jenosti se svými rodinami a nejbližšími přá-
teli. Ať je pro všechny z Vás závěr roku pří-
jemný, optimistický a hlavně zdravý! Všem, 
kteří nás jakkoliv podporují nebo nám fan-
dí, děkujeme za  přízeň a  budeme se těšit 
na další spolupráci v novém roce.

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

stvo TVD. Proto obrovské a srdečné opravdo-
vé díky majitelům a vedení této fi rmy. Spoko-
jenost dětí a jejich rodičů bude hřát nejen paní 
učitelky z Nevšové a Hrádku, ale i právě Vás, 
sponzory z TVD. Lea Frenzelová
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Vzpomínáme

Dne 12. prosince 2022 by se dožil 85 let 
pan Jaroslav HRBÁČEK

p
. Za tichou vzpo-

mínku děkuje manželka a dcery s rodinami.

Dne 5. prosince 2022 uplyne 5 let 
od úmrtí pana Jiřího BRAVENÉHO

p y
.

S láskou vzpomíná manželka, 
syn Jiří s manželkou a syn Roman.

Dne 27. prosince 2022 si připomeneme
30. výročí úmrtí skromného, pracovitého

tatínka, dědečka a pradědečka, pana
Karla ŠEVCŮJE

, p
 z Nevšové. 

S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 
dcery Jarmila, Stanislava a potomci zesnu-
lé Drahomíry s rodinami. Děkujeme všem,

kdo vzpomenou s námi.

Už 15 let je pro nás nejsmutnějším dnem 
23. prosinec, kdy nás opustil a odešel

do hornického nebe pan Josef PUČOK
p

, ro-
dák z Orlové. Jeho svíce dohořela v roce
2007. S úctou, láskou a díky za vše vzpo-
mínají manželka Stanislava, synové Jo-

sef a Martin s rodinami, vnoučata Barbo-
ra, Martin, Pepík, Sany, Jonáš a ostatní pří-

buzenstvo. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.

Dne 27. prosince 2022 by se dožil 70 let 
náš manžel, tatínek a dědeček, pan
Jaroslav PONÍŽIL. S láskou a úctou

vzpomínají manželka Vlasta a dcery s ro-
dinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s panem ak. malířem

Jaroslavem JEŘÁBKEM
pp

. Velké díky pat-
ří všem, kteří se podíleli na důstojném prů-
běhu smutečního obřadu, především mu-

zikantům CM Slavičan a řečníkům za jejich 
vzpomínky a laskavá slova útěchy, děkuje-
me rovněž za květinové dary a projevy sou-

strasti. Zarmoucená rodina  

Dne 13. prosince 2022 
to bude 10 let, kdy nás navždy opustil

náš manžel, tatínek a dědeček, pan
Stanislav BUDÍN. Stále vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 29. prosince 2022 uplyne 1 smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný 

syn a bratr, pan Luděk DROŠČÁK
y p

. 
S láskou stále vzpomínají zarmoucení 

rodiče a bratr Petr.

Dne 1. prosince 2022 by se dožil 75 let
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Oldřich RYŠKA. S láskou a úctou stá-
le vzpomínají manželka, dcera a synové

s rodinami.

Dne 29. prosince 2022 uplyne 10 let, kdy 
nás navždy opustil pan Antonín ŽÁČEK

p y y
. 

S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Dne 17. prosince 2022 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí paní 

Marie MĚRKOVÉ a dne 24. prosince 2022 
by se dožila 90 let. V roce 2023 si připo-
meneme 50. výročí úmrtí jejího manžela,

pana Milana MĚRKY
ý j jj

. 
Vzpomínají dcery s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají… 
Dne 4. prosince 2022 vzpomeneme 

40. výročí úmrtí pana Josefa SURÉHO
p

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

Dne 10. prosince 2022 uplyne 5 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Jaroslav ŠOPÍK
yy

. S láskou a úctou stá-
le vzpomínají manželka, dcera s rodinou

a ostatní příbuzní.

Dne 13. prosince 2022 uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček, pan
Vladimír SOUKUP. S láskou vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

NAROZENÍ – ŘÍJEN
Dan Cabák a Petra Filáková – syn Matěj
Marek Černobila a Miroslava Ševčíková –

y j

dcera Sofi e
Tomáš a Nela Fojtíkovi – dcera Stella
Pavel a Leona Hofschneiderovi – dce-
ra Marie

SŇATEK – ŘÍJEN
Prokop Šuráň a Bronislava Saňáková

ÚMRTÍ
 4. 10. 2022 Drahomíra Obadalová, 82 let, 
  Slavičín
 13. 10. 2022  Josef Fojtík, 64 let,
  Slavičín
 13. 10. 2022  Jaroslava Petrášová, 77 let,
  Nevšová
 17. 10. 2022  Vlastimil Dobrovolný, 96 let, 
  Rokytnice

Společenská kronika  20. 10. 2022  František Chmela, 76 let, 
  Rudimov 
 21. 10. 2022 Josef Šmotek, 75 let, 
  Bohuslavice 
 22. 10. 2022 Gabriela Uherová, 88 let, 
  Slavičín
 23. 10. 2022  Jaroslava Dohnalová, 87 let,
  Slavičín
 25. 10. 2022  Libor Marek, 55 let, Slavičín
 27. 10. 2022  Anna Buriánková, 77 let, 
  Slavičín
 28. 10. 2022  Leo Lezna, 67 let, Hrádek
 29. 10. 2022  Marta Matulíková, 67 let, 
  Šanov

Pokud budete mít zájem uvést do  Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a  uzavření manželství, dostavte se, 
prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k  podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na zá-
kladě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Petr Zemčík neordinuje ve dnechk 5. až 9. prosince 2022.
Zastupuje ho MUDr. Markéta Manová.
MUDr. Markéta Manová neordinuje ve dnech 27. až 30. prosince 2022,
zastupovat ji bude u akutních stavů MUDr. Petr Zemčík. 



Rok 2022 nám pomalu končí 
a my máme před sebou poslední měsíc, mě-
síc prosinec. Jedenáct měsíců, které máme 
za sebou, v nás zanechaly stopy, stopy úspě-
chů a nezdarů, radostí, ale i mnohdy bolestí. To 
je prostě život.

Prosinec je měsíc, který se od  ostatních 
liší tím, že děti se těší na Mikuláše a zároveň 
se bojí čerta, píší Ježíškovi a s napětím čeka-
jí na Vánoce. Dospělí shánějí dárky ve  snaze 
udělat svým nejbližším radost a pomalu začí-
nají rekapitulovat rok. Přichází myšlenky, jak ho 
zvládli.

Stejně tak je tomu i u nás v domečku pro děti, 
máme velkou radost z toho, co se nám pro děti 
podařilo udělat a co se nepovedlo, to je v plá-
nu na další rok, hlavní je být stálými optimisty.

Naštěstí je ale stále více důvodů k  radosti.
Za našimi úspěchy i neúspěchy je spousta li-
diček:

Interní pracovníci DDM, externí pracovníci –
vedoucí našich zájmových kroužků, kterých je
40, pak těch, kteří nám pomáhají při malých,
větších či velkých akcích. K  těmto patří i  29
subjektů, s  nimiž spolupracujeme, samozřej-
mě zde patří i ti, kteří s námi připravují a reali-
zují letní činnost – příměstské tábory a  jeden
pobytový.

Všem těm patří náš obrovský dík. Bez nich
by byla činnost v DDM v podstatě nemožná. 

Velké poděkování za milou spolupráci patří 
také hlavně městu Slavičín za jeho všestrannou
podporu, školám, školkám a organizacím Slavi-
čína i okolních obcí.

A co nás ještě čeká v prosin-
ci v DDM?

Chceme si společně vytvořit
velmi příjemnou atmosféru, kte-
rá k vánočním svátkům patří.

Některé kroužky budou mít
své besídky, připravujeme pro-
gram k  příležitosti Rozsvícení 
vánočního stromu ve  Slavičí-
ně, děti z MŠ k nám i nadále bu-
dou chodit na  výukové progra-
my – Vánoční keramiku a  pe-
čení perníčků. Rybáři se budou
chystat na svůj, již tradiční „Vá-
noční štěpánský rybolov“ a  tak

tomu bude i u šachistů, kteří se již těší na ša-
chový vánoční zápas.

Nebude chybět ani návštěva svatého Mikulá-
še, a to přímo 5. prosince, v našich zájmových 
kroužcích, akce DDM je opět ve spolupráci s or-
ganizací Orel.

V pátek 16. prosince se můžete těšit na naši
tradiční akci „Adventní tvoření“, která bude za-
čínat v 16.00 hodin. Rodiče s dětmi si zde vy-
robí spoustu krásných vánočních dekorací 
a aspoň trošku se pozastaví v  tom vánočním
shonu, prostě užijí si s  námi, a  hlavně svými 
dětmi klidný předvánoční čas. Samozřejmě
nebude chybět vánoční nálada s  malým
občerstvením a dobrým punčem pro děti i ro-
diče. Akce je fi nančně podpořena městem Sla-
vičín.

Tím vším tak uzavřeme plejádu soutěží, zá-
pasů, turnajů, přehlídek a výstav v tomto roce.

Těšíme se na první letošní sníh, který pokud
přijde a bude mít tu správnou kvalitu, vyhlásíme
soutěž pro skupinky dětí, samostatně nebo i ro-
dinné týmy „O nej sněhové městečko“.

Ve středu 21. prosince budou v našem DDM
poslední den probíhat zájmové kroužky a pak
se všichni rozjedeme na vánoční prázdniny.

A  až si budeme připíjet 31. prosince 2022
na  ten nový rok, budeme si přát i pro náš do-
meček, ať se mu daří a je plný co nejvíce spo-
kojených dětí.

Veřejnosti přejeme co nejpříjemnější proži-
tí letošních vánočních svátků, pohodu v kruhu 
vašich nejbližších a  jen to nejlepší do nového
roku 2023.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Zprávičky z Domečku pro děti

Poděkování
Vzdělávací, sociální a  kulturní středisko při 

Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., děkuje za poskyt-
nutí fi nanční podpory na základní činnosti pro-
vozovaných sociálních služeb v roce 2022:

Zlínskému kraji, který podpořil služby Níz-
koprahového zařízení KamPak? a Poradenské-
ho centra Zebra dotacemi z Programu zajištění 
dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kra-
ji a z Programu Pro sociální služby. Děkujeme.

Mnohokrát děkujeme městu Slavičín za  fi -
nanční podporu obou výše uvedených služeb 
individuální dotací z  rozpočtu města a spolu-
práci při realizaci služeb pro osoby, které se oct-
ly v nepříznivé životní situaci.

Děkujeme i  městům Valašské Klobou-
ky a  Brumov-Bylnice za  podporu obou slu-
žeb individuálními dotacemi z  rozpočtu měs-
ta a za dobrou spolupráci. Podpory si velmi vá-
žíme.

Naše velké poděkování dále patří městům 
a obcím Luhačovice, Štítná nad Vláří, Nedašov, 
Návojná, Lipová, Újezd, Rudimov, Poteč, Drno-
vice a Vlachovice, které podpořily činnost PC 
Zebra.

Město Vsetín podpořilo služby Poradenské-
ho centra Zebra pro občany obcí Valašské Pří-

kazy a Študlov prostřednictvím Dotačního pro-
gramu pro registrované sociální služby posky-
tující v roce 2022 služby obyvatelům obcí zapo-
jených do spolufi nancování v ORP Vsetín a při-
pojených obcí. Děkujeme.

Děkujeme i MVDr. Marku Sedláčkovi za vý-
znamnou podporu Nízkoprahového zařízení 
KamPak? a všem, kdo nám jakkoliv pomáhali.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-

mocí různých kreativních technik. Každé úterý
v 16:00 hodin v Horákově vile – první podlaží,
informace na tel. 777 913 782 a na Facebooku:
Dílna inspirace Slavičín

Plán aktivit na  prosinec: Výroba vánoční 
dekorace.

Nadace Jana Pivečky děkuje všem dárcům, 
příznivcům a přátelům za fi nanční, materiál-
ní a jinou podporu činnosti v roce 2022. Vel-
mi si vážíme všech, kteří věnují své fi nance,

dovednosti nebo čas na rea-
lizaci nadačních projektů.
Všem spoluobčanům pře-
jeme pokojný adventní čas,
krásné Vánoce a  do  nové-
ho roku hlavně zdraví, štěs-
tí a vše dobré. 

Adventní zájezd od Ostravy
Pátek 9. 12. 2022
Odjezd: v 7.15 h od slavičínské radnice, ná-
vrat cca v 20:00 hodin
Cena: 600 Kč (zahrnuje dopravu, vstup, prů-
vodce)
Program:
 odjezd 7.15 hodin od radnice, návrat cca 
20.00 hodin
 100minutová komentovaná prohlídka 
Vysoké pece s výkladem o historii Vítkovic 
a výrobě surového železa
 60minutová komentovaná prohlídka 
po stopách ostravské historii
 adventní trhy (Masarykovo nám., Jirás-
kovo nám., nám. Edvarda Beneše).
Přihlášky v Městském infocentru Slavičín, 
tel. 577 342 251

SEŘÍZENÍ OKEN Firma Manza Vám na-
bízí odborné seřízení Vašich plast. oken i eu-
rooken. Jedná se o seřízení, promazání celé-
ho obvodového kování a  impregnaci gumo-
vého těsnění. Možnost výměny poškozených
a  vychozených klik, protiprůvanových pojis-
tek atd. Možnost oprav řetízků a strun na ža-
luziích v  rámci seřízení oken. Možnost ob-
jednání nových žaluzií i sítí do oken. Kontakt: 
605 269 403, 604 287 151. www. manza.cz
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Držitel Ceny města, akademický malíř Jaro-
slav Jeřábek, nebyl jen váženým občanem Sla-
vičína, ale opravdovou živoucí osobností. Se-
tkání s ním bylo milou událostí, lidé ho měli rádi 
a Jaroslav Jeřábek měl rád lidi.

Byl „náš“, i když pocházel z nedalekých Valaš-
ských Příkaz. Zažil dětství v chudobě a skrom-
nosti, vlastní pílí a odhodláním si splnil svůj sen 
o studiu umělecké školy. Po studiu na praž ské 
akademii výtvarného umění se usadil v Praze,
kde si i  vybudoval umělecký ateliér. V polovi-
ně 70. let se vrátil zpět na Valašsko a ve Sla-
vičíně zakotvil roku 1979, kdy dostal nabídku 
učit nově vzniklý výtvarný obor na Lidové ško-
le umění ve Slavičíně, která byla do té doby de-
tašované pracoviště umělecké školy ve Valaš-
ských Kloboukách. Díky tomu dostal ve Slavičí-
ně byt, a tak se tu usadil a na slavičínské „liduš-
ce“ působil sedmnáct let.

Charakterizovala ho lidskost. Odučil tisíce 

hodin výtvarné výchovy. Vzpomí-
nají na něj stovky dětí, a to i v ko-
mentářích na facebookové strán-
ce Město Slavičín, kde jsme zprá-
vu o jeho úmrtí zveřejnili. „Upřím-
nou soustrast rodině a ostatním,
kteří vzpomínají na  laskavého, ti-
chého, skromného umělce! Tiše
vzpomínám na  léta na  základní 
umělecké škole, kdy jsem měl to
štěstí a učil se pod vedením pana
Jeřábka,“ píše například Štefan“
Horák. „Byl to úžasný pan učitel,
je tomu už mnoho let, co mě učil
malovat. Milý, lidský, skromný, ale
hlavně velmi nadaný člověk,“ při-“
dala Ilona Slánská svou vzpo-
mínku. Jaroslav Jeřábek se za-
jímal o další osudy svých žaků,
sledoval je a  těšilo ho, když byli
úspěšní v uměleckém světě.

Charakterizovala ho pocti-
vost. K  sobě samému i  k okolí.
I v pokročilejším věku se udržo-
val v kondici, otužoval se i podni-

kal delší vycházky.
Charakterizovala ho skromnost. Uměl být

spokojený s  málem, nepodlehl modernímu
trendu konzumního života. Radoval se z drob-
ností a nežehral na zkaženost dnešní doby.

Charakterizovala ho duševní svěžest. S mi-
lou samozřejmostí zapadl do i kolektivu výraz-
ně mladších lidí. Přestože působil plaše, byl zá-
bavný společník, rád přidal vtipnou glosu k  ja-
kémukoli tématu. Ačkoli nepoužíval počítač
a ani neměl chytrý mobil, stále sledoval aktuál-
ní dění, nejen politické, i sportovní atd. Rodinné
vazby jej stále poutaly i do Valašských Klobouk,
kde jsme jej až do letošního léta mohli potkávat
stejně jako ve Slavičíně. Často v pověstné ko-
žené bundě a s taškou, rychlým drobným kro-
kem spěchal na chalupu či na autobus… Rád
prohodil dobré slovo s každým známým, které-
ho potkal. Na těchto cestách necestách jej věr-

ně až do posledních chvil doprovázela manžel-
ka jako dobrý anděl strážný, kterou měl nesmír-
ně rád. V jeho šlépějích umělce také kráčí jeho
syn Jarek.

Charakterizovala ho láska k rodnému Valaš-
sku. Folklórní a lidové výjevy byly častými moti-
vy jeho obrazů. Když se v nebi rozdělovaly hřiv-
ny, šel si Jaroslav dvakrát, jeho dalším výraz-
ným talentem bylo hudební nadání, kterému
dával vyniknout především při pískání na různé
druhy píšťalek a fujar. Začal na ně hrát v Praze
při studiu. „Na Václaváku bývala Slovenská izba, 
a tam měli fujaru za výlohou a mě lákalo si ji vy-
zkoušet. Tehdy byla hrozně drahá a  já jsem se
dozvěděl, že se dá udělat z černého bezu. Hledal
jsem pak v Praze na Žižkově černý bez a když
jsem ho našel, ručním kolovrátkem jsem ho dva 
dny vrtal. Nikdo mi neradil, naštěstí jsem ji vrtal
v kůře, takže nepopraskala. Tehdy jsem si fujaru
namořil i ozdobil,“ vzpomínal Jeřábek při svém“
posledním rozhovoru pro zpravodaj u  příleži-
tosti svých osmdesátých narozenin.

Jeho vystoupení byla vítaným zpestřením 
nejrůznějších slavnostních událostí ve městě. 
Naposledy hrál na vernisáži výstavy fotografi í 
Povodeň 1972 v Městském muzeu.

Takový byl – malý velký muž, osobnost,
na niž budou s  láskou a velkou úctou vzpomí-
nat všichni, kteří se s ním měli možnost setkat
a blíže ho poznat.

Redakce Slavičínského zpravodaje

Život v datech
 27. 3. 1936 Valašské Příkazy – 11. 11. 2022
Slavičín
 Od roku 1936 vyrůstal ve Val. Kloboukách
 Studoval SUPŠ ve Zlíně a v Uh. Hradišti 
1951–1955
 Studoval na jednoroční přípravce pro vysoké
školy výtvarného zaměření 1955-56
 Studoval na Akademii výtvarných umě-
ní v Praze, fi gurální a monumentální malbu
u prof. Vladimíra Sychry 1956 – 1962
 1962 – 1975 žil a působil v Praze
 1975 – 1979 ve Valašských Kloboukách
 od r. 1979 žil ve Slavičíně, kde kromě výtvar-
né činnosti působil jako učitel výtvarného obo-
ru na ZUŠ Slavičín 1979–1996

Od roku 1962 kandidátem a potom členem
Svazu výtvarných umělců do roku 1975. Byl čle-
nem Sdružení výtvarných umělců Moravsko-
slovenského pomezí a také členem Sdružení 
valašskoklobouckých výtvarníků – VINCÚCH.

Jeho díla jsou zastoupena mj. ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Oblastní galerie výtvar-
ného umění ve Zlíně, Galerie výtvarného umě-
ní v Ostravě, Ministerstva školství a kultury ČR
i v soukromých sbírkách v Rakousku, Švédsku,
USA ad.

Zemřel Jaroslav Jeřábek, malíř valašské duše

PosPosezeezení ní s s kkkoleoleoleggygy (700. lllééééta 220022 . s. s. s. tolletíetíetíetí))))

Město Slavičín Vás srdečně zve na akci

Zpívání na schodech
v úterý 27. prosince 2022 v 17 hodin
před slavičínskou radnicí.
Známé i neznámé koledy zahraje a zazpívá 
hudební skupina DoGa UH.
Přijďte si užít poklidnou vánoční atmosféru.
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 Jsme smutní ze zprávy o odchodu pana ak. 
mal. Jaroslava Jeřábka. I když jsme věděli, že 
v poslední době zápasil s  těžkou nemocí, tak 
nějak jsme doufali, že tento boj vyhraje nebo 
alespoň tady s  námi bude co nejdéle. Jeho 
osobnost zůstane navždy spojená s  aktivita-
mi nadace – od dětských vánočních jarmarků 
ve Slavičíně, na které od devadesátých let mi-
nulého století vždy kreslil nový obrázek s valaš-
ským motivem na pozvánku a pak všem pro 
radost zahrál snad na všechno, na co se dalo 
„pískat“ až po mnohé další aktivity.
Patřil mezi nejbližší přátele pana Pivečky, kte-
ří často na vile sdíleli s panem Pivečkou jeho
vize a přemýšleli nad tím, co zajímavého by se 
dalo ve Slavičíně zorganizovat nebo čím Slavi-
čín ozvláštnit.
Pomáhat nám nikdy nepřestal, každoročně
zasedal v porotě výtvarné soutěže a při předá-
vání ocenění dětem radil, jakou cestou v malo-
vání jít. Ještě letos v červnu v porotě slavičín-
ských výtvarníků vybíral vítěze aktuálního roč-
níku.
Každý rok nám na tradičním Valašském miku-
lášském jarmeku hrál v dřevěnici č.p. 7 ve Va-
lašských Kloboukách, a  jeho umění obdivova-
li návštěvníci nejen ze všech koutů naší země, 
ale i  cizinci, kteří bývají na  jarmeku častými 
hosty. Hrál při různých příležitostech a  všem 
svým hraním a především svými obrazy připo-
mínal, kde máme kořeny, kam patříme a kde by-
chom měli mít i svoje srdce. Bude v našem re-
gionu moc chybět.
Jardo, moc Ti za všechno děkujeme, nikdy ne-
zapomeneme! Upřímnou soustrast rodině...

Nadace Jana Pivečky

Jardo, odpočívaj v pokoji. Upřímnou soustrast
celé rodině. Marek Tulpa, TV Slepičín

 Do  uměleckého nebe odešel 11. 11. Ma-
líř Valašska, Jaroslav Jeřábek, velký přítel naší 
knihovny i nás, knihovnic. Jeho obrazy, jež ně-
kolikrát krášlily naši galerii, jeho vystoupení 
na mnoha uspořádaných vernisážích, jeho ryzí 
a krásná osobnost nám bude neskutečně chy-
bět. Vždy na něj budeme vzpomínat s  láskou,
úctou a radostí, kterou sám rozdával svým ma-
lířským umem a brilantní hrou na píšťaly.

Posíláme mu tam “nahoru” báseň, kterou
Malíři Valašska věnovala k  šedesátinám bás-
nířka Anna Polášková z Lipové:

Na mládí skromné, na dětství milý čas 
vzpomínky táhnou hlavou, jak ovečky bílé.
Na maminky tichý, otce starostlivý hlas, 
na všechny milé i smutné chvíle, 
vzpomínáš v zadumání a rád.
Od mala život tvrdý byl kolem, 
o skývu chleba bylo třeba se rvát, 
bitva se sváděla s chudičkým polem, 
aby ten černý chléb na stůl mohl se dát.
A v koutku u stolu sedával chlapec 
s papírem, tužkou a  tisícem snů v  té hlavě 
tmavé.
V nich valašské hory byly, tátové tvrdí, 
odvážní dát se do boje s bídou, 
betlémy chudých valašských rodin 
i tak plné radosti a lásky, 
zvířátka přítulná, živitelky dětí, 
vše ze svých snů maloval na obrázky.
Sen se stal jeho povoláním a splněnou tou-
hou. 
Zachytit tragiku i štěstí valašských kotárů, 
jak kdysi se skromně žilo tam, postaru. 
Jak láska, ta ovečka tichá a bílá 
i v chaloupce dřevěná světla rozzářila. 
Z obrázků jeho dnes vysoce cenných 
zní hluboké krédo: 
Štěstí je, když člověk na dlani 
srdce své dává druhému.

Městská knihovna Slavičín

Jaroslav Jeřábek 
ve vzpomínkách

 Ráda bych vyjádřila rodině upřímnou sou-
strast. Moc jsem si Jardy vážila jako svého uči-
tele, kamaráda a člověka. V každém svém ob-
razu tu zůstane navždy. 
 Jana Holá, výtvarnice

 Je to neskutečně smutná zpráva. Jarda byl
pro mě velkou osobností, kterých je jen málo.
Neobyčejný člověk, velký Valach, který vystu-
poval vždy obyčejně a velice skromně. Je pro
mě velikou ctí, že jsem měl možnost ho v živo-
tě potkat. 
Vzpomínkou nezůstane jenom obrázek na zdi,
na který už bohužel nenapíše slíbené věnová-
ní, ale také řada historek z folklorních a kultur-
ních akcí s ním, které se nezapomenutelně vryly
do paměti i do srdce, stejně jako Jarda.

80.80  na narozrozenienie ny ny nynyyy osososloslosslslsloslaviavil pl pan an Jeřeřábeábek vk vv krkrr kr kruhuuhu přpřáteáteel al al al aaa sss s  ss s úúsmúsmúú ěveěvem nm nm m a ta tvářváři.i.
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Ještě před 20 lety byly potoky, které spravuje
pobočný spolek Slavičín MRS Brno, vyhledává-
ny rybáři z důvodu kvalitního zarybnění pstru-
hem potočním. Na  pstruhových revírech Vlá-
ra a  Kloboučka bylo ročně chyceno více než 
3 500 ks pstruhů obecných a roční násada či-
nila 5  000 ks pstruha obecného v  délce cca 
15 cm. Násadu jsme odchovávali ve vlastních 
chovných potocích. V poslední době vlivem vy-
sychání potoků, zvýšení počtu predátorů (kor-
morán, volavka, vydra) je chyceno v  našich 

ci. Jedná se o soutěž 3členných družstev mla-
dých rybářů ve znalosti pravidel při lovu ryb, po-
znávání vodních živočichů a rybolovné techni-
ce. Soutěže se pravidelně účastní 8 – 10 týmů.
Nestranné pozorovatele zaujme zarputilost
dětí, s jakou se snaží dosáhnout co nejlepších
výsledků. 

Chtěl bych poděkovat pracovnicím DDM
za poskytnutí zázemí a za připravené občerst-
vení pro soutěžící. Dále děkuji obci Štítná nad
Vláří, která přispívá fi nančním darem na nákup
cen pro účastníky soutěže. Každý z účastníků
si odnese nějakou drobnost.

Pro děti pak pobočný spolek organizuje pra-
videlně závody na  rybníku Slavík. Mladí rybáři
soutěží o chycení nejdelší kaprovité ryby. V  le-
tošním roce jsme po období covidu zorganizo-
vali závod ve dvou termínech. V  termínu 7. 5.
2022 se zúčastnilo 33 dětí a v  termínu 28. 9.
2022 se zúčastnilo 42 dětí. V květnu byla účast
dětí ovlivněna počasím. Ale ani to neubralo nic
na odhodlání soutěžících přemluvit kapříky, aby
si všimli jejich nástrahy.

Pro organizátory závodů jsou tyto momen-
ty největší odměnou. Ryby malé rybáře neigno-
rovaly. Přispělo k tomu i to, že výbor pobočné-
ho spolku uvolnil prostředky na vysazení větší-
ho kapra nad rámec zarybňovacího plánu. Ně-

kteří si domů odnesli svůj trofejní úlovek. Star-
tovné je pro děti zdarma a každý z účastníků
měl v ceně občerstvení. A ocenění, mladí, kte-
ří se umístili na bedně, obdrželi poukazy na ná-
kup rybářského vybavení, do  desátého místa 
věcné ceny a všichni ostatní minimálně pytlík
nástrahy na ryby. 

Závody dospělých se podařilo zorganizovat
za přispění širší členské základny pobočného
spolku dne 1. 10. 2022. Zúčastnilo se 70 rybá-
řů. Na  závody přijali pozvání zástupci poboč-
ných spolků Bojkovice a Uherský Brod. Děkuji
všem členům pobočného spolku, kteří se podí-
leli na organizaci závodů dětí a dospělých. Dří-
ve jsme uváděli jména úspěšnějších v  jednot-
livých kategoriích. Dneska musím pouze kon-
statovat, že kdo byl přítomen a zajímá se o dění 
ve spolku je v obraze.

Dětské závody proběhly pod hlavičkou měs-
ta Slavičín. Město uvolnilo programovou dotaci 
„Dětské rybářské závody 2022“. Prostředky byly
použity na nákup cen pro malé rybáře. Pan Li-
bor Malaník se jako každoročně postaral o ob-
čerstvení mladých rybářů. Dále na organizaci
závodů přispěla fi nančním darem i fi rma Groz-
Beckert z Valašských Klobouk. Všem děkuji.

S pozdravem Petrův zdar
Ing. Zdeněk Juřík, předseda rybářského spolku

V sobotu 17. září 2022 v 11 hodin se opět 
otevřely dveře bývalé školy v Divnicích, aby uví-
taly pozvané účastníky 6. srazu místních rodá-
ků. Naše tříčlenná skupina jela z Ostravy au-
tem. Původně zamýšlenou trasu přes Hrádek,
jsme ve Slavičíně změnili, abychom se na Div-
nice podívali z druhé strany – od bývalé zbro-
jovky Detona. Bývalý název dostál svému ná-
zvu, když v  katastru zbrojovky došlo k  výbu-
chu několika skladišť výbušnin. Po pravé stra-
ně silnice jsme již viděli část Divnic a za křižo-
vatkou u Bohuslavic z vrcholu kopce, zvaného
„Na drahách“ u  evangelického hřbitůvku jsme 
již viděli v údolí řeky zvané Říka cíl naší cesty – 
celou rodnou vesničku, plnou pěkných chalou-
pek, mezi kterými vynikala budova naší dvou-
třídní školy z  roku 1926, v současnosti použí-
vaná občany při společenských a kulturních ak-
cích, výstavách a také pro setkání rodáků. Pří-
chozí účastníci setkání byli přivítáni panem Jo-
sefem Peškem se skleničkou dobré slivovice. 
Pozvaní účastníci si sedali k  prostřeným sto-
lům na svá místa, zaujímaná na předešlých sra-
zech. Bohužel, některá místa už zůstala prázd-

ná. Věk a Covid-19, záludné to choroby, se po-
depsaly na tom, že na chybějící už jsme moh-
li jen vzpomínat. Sešlo se nás celkem 37. Ubylo
starších a částečně je nahradili účastníci mlad-
ších ročníků. Pan Pešek nás seznámil, co no-
vého se v obci událo, změnilo a přivítal vzác-
ného hosta – starostu města Slavičína – pana
Mgr. Tomáše Chmelu, který se pochvalně vyjá-
dřil k rozvoji obce. Sám prožil několik let v Divni-
cích. Byl překvapen příjemnou atmosférou a or-
ganizací setkání. Po projevech a přípitcích se
podával výborný oběd, káva, zákusky a vynikají-

Setkání divnických rodáků

cí koláčky od paní Marušky Lukášové. Následo-
vala volná zábava. Starší účastníci obdivovali
vystavené poháry poměrně úspěšného místní-
ho družstva v pétanque. Většina účastníků na-
vštívila kapličku, ve které jednou měsíčně slou-
ží mši svatou kněz slavičínský pan farář Marian 
Dej. Tato služba vyhovuje místním, špatně cho-
dícím občanům. Následovalo společné focení 
a procházka obcí. Po večeři jsme se rozloučili
s místními účastníky a plni příjemných dojmů
jsme v pohodě odcestovali zpět ke svým rodi-
nám. Děkuje Otta Plášek 

Pstruzi v našem regionu

Rybářský spolek a děti

pstruhových revírech do 300 ks pstruhů potoč-
ních s menší průměrnou délkou. Klesl také vý-
nos z chovných potoků a obsádku pstruhových
potoků musíme doplňovat nakoupenou nása-
dou. Vlivem těchto skutečností klesl prodej
pstruhových povolenek, v současné době je vy-
dáno cca 25 pstruhových povolenek, což není 
ani 10 % vydávaných povolenek v  letech před
rokem 2005. 

Z  odchovu pstruha na  chovných potocích
a  z  prodaných povolenek jsme dříve vrace-
li přírodě to, co jsme si vzali. V posledních le-
tech končí dlouhodobě hospodaření na pstru-

hových revírech v červených číslech. Naše žá-
dosti o  výpomoc uchovat pstruha obecného
jako původní druh v našich potocích našla ode-
zvu u Města Slavičín a Města Brumov-Bylnice, 
kdy pobočnému spolku byla přiznána progra-
mová dotace „Chovné potoky, odchov pstruha
obecného“. Poskytnuté fi nanční prostředky byly
pobočným spolkem použity na  nákup plůdku
pstruha obecného, a nákupu dvouročka pstru-
ha obecného z chovných stanic. 

S pozdravem Petrův zdar
Ing. Zdeněk Juřík, 

předseda PS Slavičín

Působnost pobočného spolku Slavičín Mo-
ravského rybářského svazu, z.s., není dána 
hranicemi katastru města či obce, ale je dána 
hranicemi revírů, na  které obdržel náš spolek
dekrety ministerstva zemědělství. Sdružuje-
me členy, kteří mají bydliště od Slavičína přes 
Loučku, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice 
a Štítnou nad Vláří. Při hospodaření na poto-
cích a nádržích nás spojuje společný koníček. 
Pobočný spolek sdružuje v dnešnímu dni 647
členů a z toho 73 dětí do 15 let.

Veřejnost nás a  naši činnost vnímá přede-
vším jako postávání a sezení na břehu u vody. 
Mimochodem jsme si vysloužili i  specifi cké
označení… Nicméně naše aktivity nezačína-
jí a nekončí rybařením. Naši členové se věnu-
jí i výchově mladých rybářů. Pracují jako lektoři 
kroužků mladých rybářů při domech dětí a mlá-
deže ve Slavičíně, Brumově-Bylnici, Valašských 
Kloboukách, Nedašově Lhotě. 

Začínající rybáři jsou v kroužcích připravová-
ni na složení zkoušek, které je opravňují poří-
dit si povolenku na lov ryb. Starší děti jsou zdo-
konalovány v rybolovné technice a připravová-
ny na vánoční soutěž mladých rybářů, která se 
koná každý rok 27. 12. v DDM v Brumově-Bylni-
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Velkou radost udělali v podzimní části svým 
příznivcům fotbalisté FC TVD. V celkové tabul-
ce divizní skupiny E obsadili nakonec druhou 
příčku, jenom o bod za vedoucími Kozlovicemi. 
Svěřenci trenéra Petra Slončíka poznali pouze 
dvakrát hořkost porážky a na své konto si při-
psali hned jedenáct výher. Mužstvo získalo na-
příklad cenný skalp rezervy brněnské Zbrojov-
ky anebo ve valašském derby rozstřílelo Vsetín. 
Tým dokončil podzimní část s aktivním skóre 
30:15 a se ziskem 33 bodů. Nejlepším střelcem 
podzimu byl Jakub Žůrek s osmi brankami, dru-

Fotbalisté FC TVD Slavičín prožili skvělou podzimní část
hým nejlepším střelcem se stal s pěti trefami
Vlastimil Juřica a na třetí příčce skončil i přes
absenci kvůli zranění David Staněk. Ten se tre-
fi l celkem čtyřikrát.

Fotbalisté FC TVD Slavičín předváděli velmi
dobrý fotbal, a dali tak svým příznivcům zapo-
menout na nepovedenou loňskou sezonu. To
se Slavičané hodně trápili, a dokonce bojova-
li několik kol před koncem o setrvání v soutě-
ži. Přes letní pauzu bylo však mužstvo vhod-
ně posíleno. Přišli brankáři Petr Mendl a  To-
máš Pjajko. Obranu skvěle vyztužil Pavel Na-

ňák. Do středové řady přišli Matěj Fiala a Ma-
rek Malenovský. Trenér Slončík navíc mužstvo
výborně poskládal a to šlapalo od úvodních kol 
jako dobře namazaný stroj. I  přes velmi těž-
ký los dokázali Slavičané vyhrávat i na hřištích
soupeřů. Fotbalisté i vedení klubu tak mohou
prožít velmi klidnou zimní přestávku. Poděko-
vání závěrem patří všem hráčům a celému rea-
lizačnímu týmu, který se na  rekordním bodo-
vém zisku podílel. Samozřejmě velký dík patří 
hlavnímu sponzoru slavičínského fotbalu – fi r-
mě TVD a také městu Slavičín. Petr Koseček

Životního úspěchu dosáhl fotbalista slavičín-
ského klubu Martin Goňa. V půlce října se podí-
lel na postupu zlínského krajského fotbalového
svazu (KFS) z kvalifi kační skupiny v Severním
Irsku na Euro Regions cup, které se bude hrát 
v létě příštího roku. Připravili jsme pro Vás roz-
hovor se slavičínským fotbalistou.

Martine, gratulace k postupu na Euro v Re-
gions cup. Jak s  odstupem času hodnotíš 
tento skvělý úspěch?

Děkuju moc, za mě je to super úspěch, který
se nám všem podařil jako kolektivu. Jsem moc 
rád, že jsem kluky poznal a děkuju jim za to, co 
jsme společně dokázali.

Můžeš nám v krátkosti zhodnotit všechna 
tři utkání v Severním Irsku?

První utkání proti Švédsku bylo nejjednoduš-
ší, i když jsme nevěděli, co nás čeká. Proti Wa-
lesu to bylo divoké utkání nahoru dolů, se šťast-
nějším koncem pro nás. Třetí utkání proti do-
mácím pro nás bylo nejdůležitější a  zároveň 
proti nám stál nejkvalitnější soupeř. I s trochou 
štěstí jsme to zvládli a postupujeme.

V prvním utkání se Švédy jsi dal dokonce 
branku. Co jí předcházelo?

Byl to gól ze standardní situace asi ze třice-
ti metrů, brankář stál špatně a ještě podklouzl, 
takže to bylo hlavně štěstí.

V týmu byl i bývalý hráč FC TVD Adam Ja-
kubowicz. Jak se mu dařilo?

Slavičínský fotbalista Goňa si zahrál za amatéry v Severním Irsku
Adam odehrál super turnaj, byl náš klíčový

hráč. Rád jsem si s ním zase na  lajně zahrál.
Zároveň jsme spolu sdíleli i pokoj.

Na  jakých stadionech kvalifi kační skupina
probíhala?

Stadiony byly prvoligové. Pokaždé jsme hráli
na umělé trávě. U nás bych to přirovnal ke sta-
dionu Zlína.

Kde jste byli ubytování a ve kterém hotelu?
Bydleli jsme v hotelu Europa v Belfastu, kde

o nás bylo dobře postaráno.
Jak byla technicky zajištěna vaše výprava? 
Měli jsme k  dispozici veškeré vybavení 

a zázemí. Já byl na  takové akci poprvé, takže
za mne super.

Měli jste možnost navštívit i  nějaká jiná
místa v Severním Irsku?

Ano, každý den jsme poznávali Belfast a  je-
den den jsme měli vyhrazený na výlet na sever
na útes Giant’s Causeway, kde byl nádherný vý-
hled.

Jak tato země na Tebe působila?
Hlavní rozdíl byl počasí, které bylo co deset

minut jiné. Ale jinak hezká země se spoustou
zajímavých míst.

Jak jste oslavili postup na Euro?
Postup jsme oslavili po  valašsku – pivem

a slivovicí, z hotelu jsme odjížděli už ve 3 ráno,
tak se moc nespalo.

Kde bys chtěl, aby se závěrečný turnaj

EURO v příštím roce odehrál? 
Určitě bych nechtěl turnaj v Česku, rád bych

se opět podíval do zahraničí. Nejlépe do Špa-
nělska.

Zpátky do  reality FC TVD Slavičín, za kte-
ré hraješ. Jak bys zhodnotil podzimní účin-
kování klubu?

Za  mě zatím super, i  když jsme prohrá-
li ve Šternberku a v Kozlovicích, tak jsme oba
týmy herně přehráli. Věřím, že doma budeme
na jaro stoprocentní a budeme hrát co nejvýše.

Dík za rozhovor a ať se Ti daří!
Petr Koseček



15

Amatérská tenisová liga Slavičín 2022
V letošním roce se uskutečnil na antukových 

tenisových kurtech Oáza již 7. ročník Amatér-
ské tenisové ligy. Soutěže se letos zúčastnilo 
opět téměř 20 hráčů z širokého okolí. Po před-
chozích úspěšných letech se turnaje neúčastnil 
poslední mnohanásobný vítěz Lukáš Koseček, 
a tak byl trůn uvolněn pro nového hráče.

Systém turnaje je dlouhodobě nastaven dle 
výkonnostních skupin, kdy každý měsíc jeden 
či dva nejlepší hráči postoupili do  vyšší sku-
piny a  naopak poslední sestoupili o  skupinu 
níže. Jednotlivé skupiny a zápasy jsou bodová-
ny a na konci je za celkového vítěze určen hráč 
s nejvíce body v žebříčku. Turnaj probíhal dlou-
hodobě od května do října. 

Při absenci loňského vítěze se očekávala 
dramatická bitva o celkové vítězství. To ale na-

Úspěch na Mistrovství Evropy v Holandsku

Florbalové zprávy

Eliška Mikulcová a její fenka border kolie Sofi  
dostaly velkou příležitost. Ze dne na den se sta-
ly členy české reprezentace. Český Dogdancing 
klub musel na poslední chvíli učinit úpravy kvůli 
zranění jedné členky reprezentačního týmu. Vý-
bor Elišce udělil divokou kartu a nominoval ten-
to tým jakožto juniorské mistry republiky. Roz-
hodnutí, zda nominaci přijmout nebo ne, mu-
selo být rychlé a samotná příprava trvala pou-
hé 3 týdny. Akce Open European Champion-
ship se konala ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2022 
v malém městečku s  názvem Burgum (Nizo-
zemsko). Tento mladý tým sebral všechnu od-
vahu a nastoupil mezi ostatní daleko zkušeněj-
ší týmy. Svým výkonem překvapily nejen ostat-
ní diváky, ale hlavně sami sebe. Se svou novou 
taneční sestavou se umístily na 25. místě z 39 
nastoupených týmů. V součtech pro český tým
přispěly do týmu krásnými body a podařilo se 
jim umístit na 3. místě ze všech zúčastněných 
států. Po pěti letech se českému freestylovému 
týmu podařilo stoupnout na stupně vítězů a při-
vézt si bronzovou medaili. Pro Elišku a Sofi  to 
byla velká zkušenost a taky příležitost se uká-
zat za  hranicemi našeho státu. Všem z okolí 

děkujeme za skvělou podporu a obci Rudimov 
za poskytnutí tréninkových prostorů.

Vanda Gregorová – trenérka dogdancingu

Konec roku se pomalu blíží a my se ohlížíme, 
a tak proto jsme se rozhodli tak trochu bilanco-
vat. Ne však uplynulou sezónu, ta bude končit 
na jaře 2023. Můžeme konstatovat, že rok 2022 
byl opět náročný, a to jak po stránce organizač-
ní, tak i po stránce soutěžní. Přesto se nám daří 
naplňovat cíle, které jsme si předsevzali. Naši 
muži se s úspěchem účastní hned dvou ligo-
vých soutěží, a to Zlínské ligy a Orelské ligy. Le-
tos máme silný juniorský ročník, a proto se naši
junioři s úspěchem začleňují do mužských ka-
tegorií.

V Orelské lize dále bojují v mládežnických ka-
tegoriích junioři, dorostenci a  starší žáci. Po-
sledně zmiňovaní mají za sebou dalekou štaci 
na první turnaj sezóny do Havířova, kde doká-
zali zvítězit nad všemi soupeři. Odkazy na vý-

sledky všech slavičínských kategorií najdete 
na: https://old.ceskyfl orbal.cz/souteze/ostat-
ni/zl-liga-muzu-A/vysledky a  https://orelskafl .
cz.

K našim investičním akcím patří pořízení no-
vých mantinelů, neboť ty stávající dobře slouži-
ly přes dvacet let a jejich oprava by byla fi nanč-
ně nerentabilní. Nové mantinely byly pořízeny 
z prostředků poskytnutých organizací Národní 
sportovní agentura.

Zlínský kraj rovněž fi nančně přispívá na chod 
našeho spolku, ať už na běžnou činnost spol-
ku, či na  jednorázové turnaje, za což mu pat-
ří poděkování. Vyřizování dotačních titulů je ná-
ročnou disciplínou podléhající přísným pravi-
dlům. Největší dík ale patří našemu mateřské-
mu městu Slavičín, bez jehož stabilní fi nanční 
podpory bychom si svoji činnost ani nedoved-
li představit.

Stále trvá nábor nejmladších fl orbalistů
a fl orbalistek ročníky 2015 a  starší. Zkušební 
tréninky probíhají vždy v úterý od 15 hodin.

J. Zvoníček

konec s  velkým rozdílem 28 bodů získal loň-
ský nováček Pavel Andrys z  Valašských Klo-
bouk, který turnajem prošel prakticky bez za-
váhání. Na druhém místě se umístil Libor Voj-
kůvka, který se turnaje účastnil letos také po-
druhé. Na třetím místě skončil Petr Šoman, kte-
rý za druhým místem zaostal pouze o 2 body.

Do turnaje se letos opět přihlásilo pár nováč-
ků ze širokého okolí a věříme, že i přes nároč-
nou přípravu a údržbu antukových kurtů se po-
daří tento turnaj zachovat.

Poděkování patří městu Slavičín, které ten-
to turnaj fi nančně podpořilo, Danu Konečnému 
za  neocenitelnou starostlivost o  kurty a  také 
všem dobrovolníkům, kteří se vždy na přípravě 
kurtů na sezonu podílejí.

Za zúčastněné hráče Štěpán Satin

Kuželkářský klub 
Našim kuželkářům se v  podzimní části 

Krajského přeboru daří. Družstvo KK CAMO 
Slavičín A je po 7. kole na prvním místě v ta-
bulce se ziskem 12 bodů. Stejný počet bodů 
má na druhém místě TJ Kelč a na 3. mís-
tě je pak TJ Gumárny Zubří s 10 body. Naše
„áčko“ usiluje o postup do Jihomoravské di-
vize, tak snad se bude našim borcům i v dal-
ších kolech dařit a postup do JM divize vy-
bojují.

Družstvo KK CAMO Slavičín B se drží 
uprostřed tabulky na 7. místě z celkového
počtu 12 družstev. Našim borcům z  „béč-
ka“ se podařil husarský kousek, když vyhrá-
li v Kelči nad prvním týmem v tabulce na je-
jich domácí kuželně!
Domácí zápasy v prosinci 2022:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – KK CAMO Slavičín A,
sobota 10. 12. 2022, 15.00 hod.
Poděkování

Kuželkářský klub Slavičín provozuje svo-
ji činnost, mimo jiné, i díky fi nanční podpo-
ře formou dotačního programu Města Slavi-
čín „Podpora sportovní a tělovýchovné čin-
nosti“. Velmi si vážíme této podpory kužel-
kářského sportu ve Slavičíně a touto cestou 
městu Slavičín děkujeme.

Ing. Rudolf Fojtík,
Kuželkářský Klub Slavičín

Přejeme Vám příjemné pro-
žití svátků vánočních, v no-
vém roce hodně úspěchů 
jak v pracovním, tak osob-
ním životě. 
Děkujeme všem institucím, 
fi rmám i jednotlivcům, kteří 

podporují činnost Kuželkářského klubu Sla-
vičín a těšíme se na další spolupráci s Vámi 
v roce 2023.

Yoga studio ZEN
Pravidelné lekce dle rozvrhu na  www.yo-
gastudiozen.cz 
Navazující kurz od  ledna: Kurz jógy začá-
tečníky s Klárou Valčíkovou od 19. 1. vždy
ve čtvrtek od 17:00 (10 lekcí)
Další akce:
Kurz Reiki 2. stupně – Okuden – sobota 10. 
12.
Vánoční PARTY v ZENu – čtvrtek 22. 12.
Kouzelný novoroční jógový pobyt v Penzi-
onu Kůlna Jedovnice 27. – 29. 1. 2023
Nemůžete přijít osobně k  nám do  studia?
Přidejte se na  naši stránku www.patreon.
com/yogastudiozen a  jógujte s námi onli-
ne kdykoli a kdekoli tak, jak to vyhovuje vám!
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Středa 7. prosince od 17:30 h. ve Fér Kaffé Veronica (K Nábřeží 850)
Bylinkový podvečer – Jak posílit tlusté střevo a lymfu a zvýšit tak imunitu? 
Bylinkové povídání s Katkou Černou ze Žítkové. Cena 390 Kč. 
Přihlášky na www.hostetin.veronica.cz

Prosincové akce oddílu turistiky 
10. 12. Závěrečná vycházka
26. 12. Na Štěpána ze Štěpána
31. 12. Silvestrovský pochod



19

Naši kapři jsou jak vepři
PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
21. – 22. 12. 2022 od 7:00
do vyprodání zásob
Slavičín, ul. Osvobození (u Sokolovny)

Městské infocentrum Slavičín Vás zve 

Josef Floreš: Fotografoval 
jsem anglického krále
Výstava fotografi í z návštěvy
prince Charlese v Hostětíně
1. – 16. prosince 2022
Každý všední den 9 – 11, 13 – 16 h, 
vstup volný

XV. okrsek Okresního 
sdružení hasičů Zlín

srdečně zve malé i velké na

výstavu 
výtvarných prací 
mladých hasičů.
Témata výtvarných prací jsou: 

Hasič hrdina, 
Požární sport očima dětí 
a Požár České Švýcarsko

Výstava se uskuteční 
v Městském infocentru Slavičín 

od 9. ledna 2023 
Sponzoři výtvarné soutěže jsou: NTS Pro-

metal Machining, s.r.o., Cukrárna Dorty Sla-
vičín, Gravírování a Výřezy, město Slavičín,
Obec Petrůvka, Obec Rudimov, OV Nevšo-
vá, OV Hrádek, XV. okrsek – pan Jiří Koller



SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk samosprávného územního celku, pro Slavičín, Lipovou, Bohuslavice n. Vláří, Rudimov, Šanov, Petrůvku a Rokytnici.
Číslo 12/2022, náklad 3 238 ks, pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR:
E 13 008. Odpovědný redaktor: Jitka Pfeiferová. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, 
fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. Vychází: k 1. dni v měsíci. Uzávěrka: do 15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku odpo-
vídá za jeho faktickou správnost. Redakce má právo příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska vydavatele. 
Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, 
knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín
https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
 1. 12. – 23. 12. 
Hana Bednářová: Barevný svět

Výstava fotografi í výtvarnice Hany Bednářo-
vé z Valašského Meziříčí. Je otevřena v půjčov-
ní době nebo po tel. domluvě. Galerie knihovny.

 Čtvrtek 8. 12. 
Nad knížkami Oldřicha Kovalčíka 
aneb Sychrovská chudoba a Bratr Bohuš

Setkání s Pavlem Kovalčíkem, synem regio-
nálního autora Oldřicha Kovalčíka a  jeho dvě-
ma knihami, plnými laskavých a  humorných
vzpomínek na dětství – od jara do zimy – pro-
žité ve Valašských Kloboukách v letech krátce 
před Velkou válkou, za války a těsně po ní. Je-
jich součástí jsou i tamní lidové zvyky a obyče-
je. Oldřich Kovalčík působil také celé čtvrtsto-
letí jako učitel ve  slavičínské škole, byl měst-
ským kronikářem a vedl zde místní knihovnu. 
Knihy vydaly Muzejní spolek ve Valašských Klo-
boukách a Městské muzeum Valašské Klobou-
ky. Pořadem provází Mgr. Petr Odehnal, Ph.D., 
vedoucí Městského muzea Valašské Klobouky.

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

 Úterý 13. 12. 
Tvořivý a hravý advent s knihovnou

Kreativní dílna pro děti i  rodiče, kde může-
te načerpat inspiraci ke tvorbě drobných dárků 
a vánočních ozdob. Budou také vystaveny tituly
zaměřené na slavnostního stolování, výzdobu 
interiéru, a také kuchařky s recepty na sváteční 
cukroví. Návštěvníkům budou k dispozici obál-
ky, kde mohou napsat svá knižní přání. Pod vá-
nočním stromečkem v knihovně naleznete ak-
tuální knižní novinky k zapůjčení. Po celý mě-
síc budou k dispozici i dárkové poukazy na roč-
ní registraci do knihovny.

13.00 – 17.00 hodin, dětské oddělení 
knihovny.

Připravujeme na leden 2023: 
 5. 1. – 31. 1. Pletení z papíru aneb kouzlo 
papírových ruliček. Výstava rukodělných prací 
členek Dílny Inspirace. Galerie knihovny.
 18. 1. Toulky po Slovinsku.
Cestovatelská přednáška Ing.  Jana Tluky. 
18.00 hod., sál v 1. podlaží knihovny

Oznamujeme čtenářům a  návštěvníkům, že 
v době mezi svátky (od 27. do 30. prosince 
2022) bude knihovna uzavřena.

Ten vánoční čas, ať pohody je plný zas!
Šťastný, radostný a ve zdraví prožitý nový rok 
vám přejí pracovnice městské knihovny

Změna termínu uzávěrky zpravodaje
Upozorňujeme přispěvatele a  inzerenty

Slavičínského zpravodaje, že uzávěrka led-
nového čísla bude už v pondělí 12. prosin-
ce. Po  tomto datu už nebude možné pří-
spěvky do  lednového čísla zařadit. Děkuje-
me za pochopení. Redakce SZ

Zveme Vás na
Rozsvícení vánočního 
stromu v Hrádku
v sobotu 10. prosince od 16 hodin.
Program: vystoupení 
dětí MŠ a ZŠ Malé Pole, 
slavnostní rozsvícení, 
ohňostroj
Občerstvení zajištěno


