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ÚVOD
Program rozvoje města je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Je to střednědobý dokument,
který vychází z původního strategického plánu města 2011 – 2015, a navazuje na další dokumenty
související s rozvojem území města Slavičín. Program rozvoje města Slavičín je sestaven pro období let
2016 – 2022.
Pro budoucí rozvoj města je tento dokument velmi důležitý z důvodu mobilizace a efektivního
využívání všech vlastních zdrojů. Zároveň umožňuje včas reagovat na změny v regionu.
Program rozvoje města slouží:
- k plánování rozvojových aktivit a jejich zařazení do časové a místní posloupnosti realizace
- jako základ pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech
- ke koordinaci rozvoje města se záměry okolních obcí, vyšších územních celků, mikroregionů
- pro přípravu rozpočtů města v jednotlivých letech
- k optimálnímu využití finančních zdrojů
- umožňuje efektivně reagovat na vývoj vnějších podmínek, minimalizovat hrozby a využít příležitosti
- pro dlouhodobé a komplexní řešení problémů
- jako podklad pro poskytovatele dotací

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Program rozvoje města Slavičín v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
platném znění, schválilo Zastupitelstvo města Slavičín.
Datum schválení: 27. 4. 2016
Číslo usnesení: IX/8/2016
Text usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Program rozvoje města Slavičín 2016 -2022dle přílohy
č. 0599-16-P1
Podpis starosta:
Podpis místostarostka:
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1 ANALYTICKÁ ČÁST
1.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1.1.1 Území
Poloha
Město Slavičín leží v jihovýchodní části Zlínského kraje na toku Říka. Z jižní strany je město obklopeno
Bílými Karpaty, které byly 15. 4. 1996 vyhlášeny organizací UNESCO biosférickou rezervací, ze severu
pak Vizovickými vrchy. Slavičín a jeho okolí zasahuje ze západu do oblasti Luhačovského Zálesí, jemuž
vévodí proslulé lázně Luhačovice. Kopcovitý terén odděluje na východě regionu Českou republiku od
Slovenska. Příjemné klimatické podmínky v této příhraniční oblasti jsou ovlivněny především
nadmořskou výškou a převážně listnatými lesy.

Obrázek 1 Poloha města Slavičín včetně jeho místních částí

Město Slavičín v současnosti tvoří čtyři katastrální území. Slavičín a k němu přináležející jeho místní
části - Hrádek na Vlárské dráze, Divnice a Nevšová. Celková rozloha města je 55,84 km2.
Dle etnografického hlediska se město Slavičín včetně svých místních částí svou polohou, svými zvyky
a obyčeji, nářečím a dříve i hospodářskou činností řadí do regionu Valašska.
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Základní údaje
Název
Místní části

město Slavičín
Nevšová
Hrádek na Vlárské dráze
Divnice
Zlínský
3 365,62 ha
6 641
353 m n. m.
49°5'19"N, 17°52'42"E

Kraj
Rozloha (včetně místních částí)
Počet obyvatel (k 31. 12. 2015)
Nadmořská výška
Poloha GPS
Tabulka 1 Základní údaje o Slavičíně

Ve Slavičíně, který je obklopen mírně kopcovitým terénem, je podnebí chladnější a vlhčí než v jeho
okolí. Hospodaření drobných zemědělců ovlivňuje především jílovitá a částečně i kamenitá půda.
V minulosti i přes ne příliš příznivou polohu města však bylo zemědělství hlavním zdrojem obživy
místních obyvatel. Z průmyslu zde bylo rozšířeno strojírenství a obuvnictví.

Historie
Od pradávna se mezi lidmi šíří pověst o založení města Slavičín, která je spojená s výpravou svatého
Vojtěcha z Uher na Moravu. Pověst vypráví o tom, jak svatý Vojtěch se svou družinou procházeli přes
Vlárský průsmyk. Byli už příliš unavení, a tak se utábořili na kopci, kde dnes stojí slavičínský kostel. Na
protějším vršku stála tvrz, jejíž paní byla slepá. Ten večer nemohla paní spát, tak přistoupila k oknu.
Najednou, na kopci, kde družina tábořila, uviděla zář ohně. Druhý den ráno vyrazila na místo, aby
poděkovala za své uzdravení. Hraběnka nechala na tomto zázračném místě postavit kostel zasvěcený
svatému Vojtěchu. Na počest „slavného činu“ dostala osada název Slavičín.
Skutečně doložené první zmínky o Slavičínu však byly datovány do 13. století. Dle darovací listiny ze
dne 2. června 1256 olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku věnoval osadu jako léno Helembertovi
de Turri.
Vývoj města Slavičína byl v minulosti ovlivněn blízkostí Vlárského průsmyku a uherskou hranicí. Na
Slavičínsku se většina obyvatelstva věnovala zemědělství a chovu dobytka. Z řemeslných činností
prosluli místní muži především zvěroklestičstvím. V 19. století založil ve městě Josef Pivečka továrnu
na výrobu obuvi značky Japis, čímž došlo k rozvoji obuvnického průmyslu. Na pozdějším rozkvětu města
měl vliv také vznik strojírenského zbrojního závodu Detona v roce 1936, později známého pod názvem
Vlárské strojírny.
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Obrázek 2 Slavičín - Mladotice

Město se zapsalo také do historie II. světové války. Dne 29. srpna 1944 v letecké bitvě nad pohořím
Bílých Karpat během několika minut němečtí stíhači sestřelili deset amerických bombardovacích
letounů. V bitvě zahynulo jedenačtyřicet amerických letců, z nichž dvacet osm bylo pohřbeno na
slavičínském hřbitově, který se tak stal největším hromadným hrobem amerických letců na území naší
republiky.
Od konce druhé světové války prošlo město rozsáhlým vývojem a v roce 1964 se stalo oficiálně
městem. Jeho městskými symboly se stal znak města, v jehož zúženém horním modrém poli děleného
štítu je zobrazena stříbrná biskupská mitra se zlatým lemováním a červenou podšívkou, která odkazuje
na osobnost svatého Vojtěcha. Ve spodní části znaku je červená vykrajkovaná kůže, na níž leží zlaté
ozubené kolo, symbolizuje kožedělnou a kovozpracující výrobu.

Obrázek 3 Znak města Slavičín

Obrázek 4 Pečetidlo města Slavičín
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Symbolem města je též pečetidlo, které představuje dřevěnou plastiku krále svatého Rostislava
s péřovou korunou na hlavě, znakem Horních Uher na štítě a zmenšeninou znojemské rotundy v ruce
symbolizující šíření křesťanství po Velké Moravě.

Shrnutí:
Město Slavičín leží v mírně kopcovitém regionu Valašska na pomezí hranice se Slovenskem. Skládá se
ze čtyř částí – Slavičína, Hrádku na Vlárské dráze, Divnice a Nevšové. Bohatá historie města je důkazem
toho, že se neustále vyvíjí. Zejména v posledních letech zažívá Slavičín všestranný dynamický rozvoj
a dostává postupně nový vzhled.

1.1.2 Obyvatelstvo
Demografická situace
Vývoj počtu obyvatel na Slavičínsku v minulosti ovlivnily mnohé faktory. V 17. století to byly husitské
války, později třicetiletá válka. Celkový počet obyvatel Slavičína a Mladotic se pohyboval okolo 1000.
Postupně se tento stav zvyšoval. V roce 1869, kdy proběhlo sčítání lidu, se počet obyvatel více než
zdvojnásobil, což trvalo až do období první světové války. Po mírném poklesu v roce 1921 následoval
rapidní růst spojený především s rozvojem strojírenství v blízkosti Slavičína.
8000

Počet obyvatel

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Rok

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel ve Slavičíně včetně jeho současných místních částí podle sčítání lidu, domů a bytů v letech 1869 –
2011 (zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 [CD-ROM]. Praha: Český statistický úřad, 2007. ISBN 978-80250-1403-5.)
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Od 50. let 20. století počet obyvatel Slavičína včetně jeho místních částí rapidně vzrůstal. Na několik
let se tak město stalo třetím největším v okrese. Zlom nastal až po roce 1991, kdy se od Slavičína
oddělily obce Lipová, Rudimov a Šanov. Dalších téměř tisíc pět set obyvatel ztratilo město odloučením
Petrůvky, Rokytnice a Bohuslavic nad Vláří. Avšak počet obyvatel se v průběhu těchto let snižoval
taktéž v důsledku poklesu porodnosti. V současné době se počet obyvatel města i s místními částmi
drží pod sedmitisícovou hranicí.
Přehled vývoje místních částí
Obec
Hrádek na Vlárské dráze
Divnice
Bohuslavice nad Vláří
Lipová
Nevšová
Petrůvka
Rudimov
Rokytnice
Kochavec
Šanov

Připojení
1961
1961
15. 7. 1976
1. 1. 1980
1. 1.1980
1. 1. 980
1. 1. 1980
1. 7. 1980
1. 7. 1980
1. 7. 1980

Osamostatněno
Ne
Ne
1. 1. 2001
1. 1. 1992
Ne
1. 1. 1999
1. 1. 1992
1. 1. 2000
1. 1. 2000
1. 1.1 992

Tabulka 2 Přehled vývoje místních částí Slavičína (zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 [CD-ROM]. Praha:
Český statistický úřad, 2007. ISBN 978-80-250-1403-5.)
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Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v letech 2004 – 2015 (zdroj: Městský úřad Slavičín, odbor správní)

Výše znázorněný graf ukazuje na klesající trend počtu obyvatel Slavičína mezi roky 2004 – 2014.
K zastavení nepříznivého vývoje došlo teprve v roce 2015, kdy se početní stav obyvatelstva
k 31. 12. 2015 zvýšil na 6 641.
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Graf 3 Vývoj počtu obyvatel dle věkových kategorií v letech 2009 – 2015 (zdroj: Městský úřad Slavičín, odbor správní)

Graf zobrazuje strukturu obyvatel ve věku předproduktivním (0 – 14 let), produktivním (15 – 64 let)
a poproduktivním (65 a více let). Vývoj struktury obyvatelstva ve městě je ovlivněn několika faktory.
Na znázorněném grafu lze v jednotlivých letech pozorovat pomalu vzrůstající trend u nejmladší věkové
kategorie. Přestože počet dětí ve městě roste mírným tempem, lze to pro město považovat za příznivý
vývoj. Faktory působící na růst dětské složky jsou finanční situace rodin či nelehký návrat matek
s malými dětmi na trh práce. Kategorie produktivního věku zahrnuje nejpočetnější skupinu obyvatel
města, avšak ta v posledních pěti letech postupně klesá. Nejčastějšími důvody jsou odchod obyvatel za
prací a dosažení důchodového věku. Věková kategorie 65 a více let má vzrůstající charakter způsobený
stárnutím obyvatelstva. U této kategorie se posouvá hranice průměrného věku pro dožití ve městě
obdobně jako v celé ČR.
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Graf 4 Vývoj přírůstku obyvatelstva v letech 2004 – 2014 (zdroj: www.czso.cz)
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Každoroční úbytek počtu obyvatel Slavičína ve sledovaném období 2004 – 2014 byl ovlivněn především
vyšším počtem vystěhovalých osob a od roku 2011 i převládajícím počtem zemřelých lidí nad počtem
živě narozených dětí. Rozhodujícím faktorem, který měl v konečném důsledku zásadní dopad na
nepříznivý populační vývoj města, byl migrační úbytek obyvatelstva, což ukazuje i následující graf.
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Graf 5 Bilance obyvatelstva v letech 2004 – 2014 (zdroj: www.czso.cz)

Graf Bilance obyvatelstva ukazuje všechny kategorie přirozeného i mechanického pohybu obyvatelstva
obsažené v jeho celkovém pohybu. Z počátku sledovaného období počet narozených dosahuje vyšších
hodnot než počet zemřelých, avšak od roku 2011 (vyjma roku 2012) úmrtnost převyšuje nad
porodností. Globální úbytek obyvatel města je především ovlivněn zápornou složkou stěhování. Počet
vystěhovalých osob ve sledovaném období vždy převyšuje počet osob, které se do města přistěhují. Ve
většině případů lidé odchází za prací do větších měst, v mnohých případech jsou to mladí lidé, kteří
odchází za studiem a zůstávají právě tam, kde mají více příležitostí pro svůj další rozvoj.
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Graf 6 Vzdělanostní struktura obyvatel města podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (zdroj: Český statistický úřad)

Na základě údajů Českého statistického úřadu byl zpracován graf členění obyvatel města Slavičín dle
jejich dosaženého vzdělání. Největší podíl (63,18%) zastávají lidé se středním odborným vzděláním či
úplným středním odborným vzdělání. V minulých letech, na rozdíl od dnešní doby, bylo dosažení
vysokoškolského vzdělání spíše výjimečné, proto podle statistik tvoří dosažené středoškolské vzdělání
nejpočetnější skupinu.
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Graf 7 Struktura obyvatel dle národností podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (zdroj: Český statistický úřad)

Obyvatelstvo Slavičína je podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 tvořeno národností českou
(57,77 %), moravskou (17,09 %) a z části také slovenskou (1,49 %). Jen nepatrný podíl (0,26 %) připadá
12
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na jiné národnosti. Skutečná procenta zkresluje skupina obyvatel (23,39 %), která žádnou národnost
neuvedla.

Spolková činnost
Vznik místních spolků ve Slavičíně je často spojován se založením jednoty Sokol a Orel, avšak spolková
činnost se ve městě objevovala již ve 2. polovině 19. století. V té době byly spolky zaměřené především
na kulturu a vzdělávání českého obyvatelstva. Významnou roli při jejich budování hrála Rolnická
záložna založená v roce 1871, která se stala jejich útočištěm. Postupem času docházelo k rozvoji
spolků. Mnohdy byly jejich aktivity ovlivňovány politickým, hospodářským, sociálním a společenským
vývojem města. V období světových válek byla jejich činnost pozastavena či úplně přerušena.
V současné době ve městě působí sedmačtyřicet spolků v různých odvětvích. Mezi kulturní spolky,
které se věnují lidové slovesnosti, hrám a tancům z jihovýchodního Valašska a tradičním zvykům, patří
dlouhodobě fungující Cimbálová muzika Slavičan a Dětský národopisný soubor Slavičánek. Smíšený
pěvecký sbor Cantare při Základní umělecké škole Slavičín, který byl založen v roce 2000, se významně
podílí na oživení kulturního života ve Slavičíně pořádáním benefičních a každoročních vánočních
koncertů. Dále občanské sdružení UnArt pořádá pro mladé hudebníky pravidelné hudební akce. Ve
Slavičíně působí i dva divadelní soubory, Pařez a SemTamFór.
Mezi tělovýchovné spolky se řadí Orel jednota Slavičín, TJ Sokol Slavičín, FC TVD Slavičín a mnohé další
zaměřené na určité sportovní aktivity. Existují zde i skupiny věnující se přírodě a ochraně životního
prostředí, spolky zabývající se archeologií a historií, dále pak hasičské, modelářské, občanské a jiné
sdružení. Seznam všech spolků viz příloha č. 1.

Shrnutí:
Situace klesajícího počtu obyvatel není jen problémem Slavičína, ale je obdobná v celém regionu.
Postupně se snižující stav obyvatel způsobuje migrace obyvatel zejména za prací. Průměrný věk
obyvatelstva města se za posledních deset let neustále zvyšuje. Podle sčítání lidu, domů a bytů 2011
byl ve Slavičíně průměrný věk obyvatel 41,9 let (z toho u mužů 40,1 let a u žen 43,6 let). Za rok 2014
dosahoval průměrný věk 42,9 let. Přírůstek počtu narozených dětí je každoročně zatím stále nižší než
přírůstek obyvatel v poproduktivním věku.
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Rozvoj města se bude ubírat tím směrem, aby byly pro všechny obyvatele vytvořeny bezpečné a klidné
podmínky pro život ve Slavičíně. Pro místní obyvatele je velmi důležité vybudování kvalitní technické
a dopravní infrastruktura včetně kompletní občanské vybavenosti.

1.1.3 Hospodářství
Ekonomická situace
Ve městě Slavičín bylo k 31. 12. 2015 evidováno celkem 1 571 ekonomických subjektů, přičemž mezi
tři nejvýznamnější odvětví patří průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba
motorových vozidel. Podniky lze rozdělit dle tří sektorů: sektor zemědělství, sektor průmyslu a sektor
služeb. Většina ekonomických subjektů na území města se věnuje poskytování služeb (64,57 %), což
jsou hodnoty téměř shodné s údaji pro Zlínský kraj. Sektor průmyslu dosahuje hodnoty 31,51 % a jen
malý podíl 3,92 % patří zemědělskému sektoru.
Struktura ekonomických subjektů dle odvětví
Počet
ekonomických
subjektů

% podíl

Aktivní

Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod, opravy a
údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnost
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnost v oblasti nemovitosti
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana, povinné sociální
zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnost
Ostatní činnosti
Nezjištěno

66
276
223

4,20 %
17,57 %
14,19 %

320

20,37 %

41
168
123
131

39
74
29
53
70
158
13

2,48 %
4,71 %
1,85 %
3,37 %
4,46 %
10,06 %
0,83 %

17
39
17
22
46
96
10

8

0,52 %

6

31
26
22
119
44

1,97 %
1,65 %
1,40 %
7,57 %
2,80 %

19
23
12
58
16

Celkový počet ekonomických subjektů

1571

100,00 %

844

Odvětví

Tabulka 3 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví k 31. 12. 2015 (zdroj: www.czso.cz)
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V tabulce 4 je znázorněn počet ekonomických subjektů v závislosti na velikosti podniku. Z hlediska
počtu zaměstnanců převládají ve Slavičíně ekonomické subjekty bez zaměstnanců a mikropodniky (dle
členění EU) zaměstnávající maximálně devět osob.
Počet ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců
Počet zaměstnanců
Bez zaměstnanců
1-9
10-49
50-249
250 a více
Nezjištěno
Celkem

Počet ekonomických
subjektů
495
134
43
8
0
891

31,51 %
8,53 %
2,73 %
0,51 %
0,00 %
56,72 %

1 571

100,00 %

% podíl

Tabulka 4 Struktura ekonomických subjektů dle velikosti podniku k 31. 12. 2015 (zdroj: www.czso.cz)

Od roku 2004 v nedalekém průmyslovém areálu (bývalé Vlárské strojírny) začali opět rozvíjet svoje
podnikatelské aktivity menší a střední podnikatelé, což jistě celkově přispělo k rozvoji průmyslu ve
Slavičíně.
Zemědělství
Úroveň zemědělství je na Slavičínsku ovlivňována kopcovitým terénem a chladnějším a vlhčím
podnebím. V minulosti se i přes ne příliš příznivé klimatické podmínky lidé živili zemědělstvím a chovem
dobytka. Zemědělci využívali pro obhospodařování své půdy lehkou, popř. středně těžkou techniku,
jako žací stroj či mlátičku.
Současný trend vývoje zemědělství v této lokalitě směřuje k extenzifikaci výroby, který je dán nízkou
úrodností půdy a uchováním přírodních hodnot Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Zemědělská
sféra se v této lokalitě orientuje zejména na zachování a posilování mimoprodukční funkce krajiny
a drobnou živočišnou výrobu sníženou v závislosti na útlumu rostlinné produkce.
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zemědělská půda
9,92%
2,19%
0,66%
lesní půda

49,42%
vodní plocha

37,62%
zastavěné plocha

ostatní plocha

Graf 8 Struktura ploch na území města Slavičín k 31. 12. 2015 (zdroj: www.czso.cz)

Ve městě Slavičín se nachází celkem pětadvacet zemědělských subjektů zapsaných v Evidenci
zemědělského podnikatele (viz příloha č. 2), z nichž nejvýznamnějšími jsou ABM Hrádek, s.r.o., Josef
Zemánek a AGM servis s.r.o.
Lesnictví
Lesy

jsou

významným

stabilizačním

prvkem,

a

to

pro

hospodářskou,

krajinotvornou,

vodohospodářskou a rekreační funkci. V průběhu minulých let došlo ke změně ve vlastnických vztazích,
osamostatněním některých obcí (Bohuslavice nad Vláří, Rokytnice) se výměra lesů podstatně snížila.
V současnosti zaujímají lesy plochu velkou 1 266,16 ha, což je 37,62 % celkové rozlohy města.
V druhové skladbě dřevin převládají jehličnany před smíšenými lesy a listnatými porosty. Z jehličnatých
stromů má největší zastoupení smrk, následuje borovice, z listnatých stromů dub a buk.
Dle kategorizace lesů převládají lesy hospodářské. Dále jsou na katastru zastoupeny lesy zvláštního
určení, u nichž je veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí, nebo jiný oprávněný zájem
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na plnění mimoprodukčních funkcí lesa nadřazen funkcím produkčním. Lesy ochranné nejsou na území
města Slavičín a jeho místních částech zastoupeny.
Průmysl
Významné místo v jihovýchodní části území Mikroregionu Luhačovského Zálesí zaujímá právě město
Slavičín, které se v této oblasti považuje za největší a nejlidnatější město a zároveň plní i roli jeho
průmyslově-obchodního centra.
V minulosti byla za nejvýznamnější průmyslový podnik z koželužského a obuvnického průmyslu
považován továrna JAPIS Jana Pivečky (dnes Prabos), ze strojírenského průmyslu zbrojní závod
DETONA (později Vlárské strojírny). Tyto podniky znamenaly velký přínos pro zaměstnanost obyvatel
a všeobecný rozvoj města. Postupem času docházelo v oblasti průmyslu a stavebnictví k pozvolnému
rozpadu velkých společností, byla to výzva pro vznik řady menších firem či rozvoj podnikání drobných
živnostníků. Dle získaných statistických údajů se na hospodářství města podílí průmyslový sektor
přibližně z jedné třetiny.
Do katastru města spadají 2 průmyslové zóny, a to Průmyslová zóna Slavičín – Hrádek a Průmyslový
areál Slavičín.
Služby
Největší část služeb a maloobchodních prodejen je situována přímo v centru města. Poskytované
služby a maloobchodní prodej využívají nejen místní obyvatelé, ale i lidé ze sousedních obcí. Slavičín
nabízí pro běžný chod domácností tyto služby a prodejny: potraviny a pekárny, supermarkety, drogerie,
lékárny, prodejny se zdravou výživou, zdravotnické potřeby, oční optiku, obuv a oděvy, domácí
potřeby, květinářství, zlatnictví, knihkupectví, sportovní potřeby, elektro, finanční služby, poštu,
pojišťovnické služby, cestovní kancelář, kadeřnictví a kosmetické služby, fitness, vinotéky, cukrárnu,
bufety, restaurace, autodíly a servisy, čerpací stanice i mnohé další poskytované především drobnými
živnostníky.
V případě potřeby služeb nad rámec výše uvedených lidé dojíždí do větších měst.

Trh práce
V důsledku politické a hospodářské situace se měnily podmínky pro pracovní příležitosti obyvatelstva.
Slavičín rozkládající se v příhraniční oblasti se potýká se zvýšenou mírou nezaměstnanosti. Ve Slavičíně
žilo k 26. 3. 2011 celkem 6 611 obyvatel, z nichž ekonomicky aktivní bylo 3 257 osob. Zbývající část,
17
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nepracující důchodci, osoby v domácnosti, děti, žáci, studenti, lze označit za ekonomicky neaktivní
obyvatelstvo.
Zaměstnání dle odvětví
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl a stavebnictví
Služby
Nezjištěno
Celkem

Celkem
53
1165
1422
326

Ženy
13
360
809
152

Muži
40
805
613
174

2966

1334

1632

Tabulka 5 Počet zaměstnaných osob dle odvětví k 26. 3. 2011 (zdroj: Český statistický úřad)

Výše uvedená tabulka znázorňuje počet zaměstnaných osob dle jednotlivých odvětví. Na začátku roku
2011 se uplatnilo nejvíce obyvatel v sektoru služeb a sektoru průmyslu a stavebnictví. V oblasti služeb
byly ve větší míře zaměstnány ženy, v oblasti průmyslu naopak mužská část populace. Mimo obec
vyjíždělo za prací 681 osob do blízkých i vzdálených firem.
Nezaměstnanost
Údaje v následující tabulce jsou uvedeny za celou spádovou oblast Kontaktního pracoviště ÚP Slavičín.
Informace o nezaměstnanosti na úrovni obcí od roku 2012 nelze kvůli reorganizaci ÚP získat. Jediná
data, která jsou k dispozici, jsou za celou spádovou oblast KoP ÚP Slavičín. Obce spadající pod KoP ÚP
Slavičín: Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Jestřabí, Lipová, Loučka, Petrůvka, Rokytnice, Rudimov,
Slavičín, Slopné, Šanov, Štítná nad Vláří, Vlachovice.

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Rok 2011
821
794
750
649
577
549
583
586
532
560
577
656

Počet nezaměstnaných osob
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
711
835
859
728
841
834
710
785
741
625
714
664
583
630
587
568
589
552
598
571
560
593
586
570
593
615
537
617
611
526
660
669
514
745
774
583

Rok 2015
656
645
573
462
436
375
387
397
389
364
423
450

Tabulka 6 Nezaměstnanost pro spádovou oblast KoP ÚP Slavičín v letech 2011 - 2015 (zdroj: Úřad práce České republiky,
Krajská pobočka ve Zlíně)
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Nejvyšší nezaměstnanost bývá z pravidla na začátku roku. K mírnému nárůstu dochází v měsících
červenci a srpnu (toto zvýšení nezaměstnanosti se dá připisovat na vrub uchazečů o práci, kteří právě
dokončili své vzdělání) a v zimní období, kdy se na úřadě práce registrují převážně sezónní zaměstnanci.
Na konci roku 2015 byl v porovnání s předcházejícími lety zaznamenán velmi nízký počet uchazečů
o zaměstnání.
Nezaměstnanost na Slavičínsku je dlouhodobě problematická. Dříve bylo možné ji sledovat pomocí
ukazatele Míra nezaměstnanosti, ovšem od roku 2013 již tyto údaje nejsou k dispozici a sledování
a srovnávání nezaměstnanosti probíhá za pomoci ukazatele Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu.
K 31. 12. 2015 dosahoval podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve městě Slavičín 4,69 %, což je ve
srovnání s údaji za oblast Zlínského kraje o 1,44 % méně a při celorepublikovém srovnání, které
dosahuje hodnoty 6,2%, o 1,52 % méně.

Shrnutí:
Město se snaží podporovat místní podnikatele tím, že jim pronajímá volné prostory k podnikání,
rekonstruuje místní komunikace a chodníky pro lepší přístup. Slavičín se neustále rozvíjí, čímž zvyšuje
svoji atraktivitu nejen pro místní obyvatele, ale také pro potenciální investory.

1.1.4 Cestovní ruch a kultura
Cestovní ruch
Oblast Slavičínska lze označit za turisticky vyhledávanou oblast. Počet turistů, kteří ročně navštíví
Městské informační centrum Slavičín, dosahuje hodnoty přes deset tisíc, přičemž přibližně 25 % tvoří
turisté ze sousedního Slovenska. Důvodem poměrně vysoké návštěvnosti turistů je i to, že region nabízí
množství příležitostí v oblasti cestovního ruchu. V mnohých případech se jedná o cykloturisty, kteří
využívají cyklotras a cyklostezek ve Slavičíně a jeho okolí.
Ve městě se nacházejí atraktivity přírodního charakteru, Pivečkův lesopark, zámek s přilehlým
anglickým parkem, místa připomínající bitvu nad moravskoslezským pomezím, která se odehrála v roce
1944, a jiné atraktivity.
Ve městě se nachází několik památek uvedených na Ústředním seznamu kulturních památek – kostel,
strop v budově Záložny a zámecký park. Do seznamu jsou také zahrnuty dvě cenné menší stavby, a to
Kaple P. Marie Sedmibolestné ve Slavičíně na ulici Osvobození a zvonice v Nevšové. Na území města
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a jeho místních částí se vyskytuje asi dvacet drobných sakrálních památek (kamenné sochy a kříže),
z nichž některé jsou taktéž uvedeny na ÚSKP.
Kostel sv. Vojtěcha
Existence kostela sv. Vojtěcha je historicky doložena v roce 1256,
kdy je poprvé zmiňován i Slavičín. Kostel zde ale mohl stát již dříve,
k čemž se přiklánějí i autoři starší dobové literatury (Gregor Wolný
a František Václav Peřinka). Z nejstarší stavby se dochovaly části
obvodového zdiva hlavní lodi do výšky 2/3 stávajících stěn. Tyto
konstrukce byly pohlceny rozsáhlými přestavbami probíhajícími
především v 17. století. Postupně bylo zvýšeno zdi hlavní lodi
a na místě dřívějšího presbytáře byl vystavěn nový a patrně
prostornější polygonální závěr. Chrám byl rozšířen o dvě boční
kaple a sakristii. Západní průčelí bylo na koci 17. století zakončeno

Obrázek 5 Kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně

věží, jejíž podoba se do současnosti vlivem požárů, válečných okolností a pozdějších úprav několikrát
změnila. Během 20. století se exteriér stavby výrazně nezměnil. V tomto období byl výrazněji přestavěn
spíše interiér chrámu, a to hned několikrát. Za velké finanční a fyzické podpory byl naposledy interiér
spolu s okolím chrámu upravován před několika lety.
Slavičínský farní kostel je situován na nejvýše položeném bodě ve městě a díky tomu je viditelný téměř
z jakéhokoliv místa. Na přilehlém hřbitově se nachází dnes již symbolický hrob osmadvaceti amerických
letců, kteří zde byli pohřbeni po letecké bitvě nad Slavičínem dne 29. 8. 1944.
Záložna
Budova Záložny z roku 1893 byla střediskem místního
kulturního

a

společenského

života

a

pokroku.

V současné době je v přízemí budovy restaurace,
v

prvním

poschodí

několik

menších

místností

a reprezentační sál s cennou nástropní malbou
restaurovanou v roce 1999.
Obrázek 6 Budova Záložny
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Slavičínský zámek a zámecký park
Barokní budova zámku pochází z 18. století.
Archeologický výzkum provedený v roce 1978
potvrdil existenci dřevěné stavby z konce 14. století,
která byla pravděpodobně koncem 15. století
přebudována na pevnou kamennou tvrz. K zámku
přináleží zámecký park a spolu se zámkem je zapsán
v Ústředním

seznamu

nemovitých

kulturních

památek. Dnes již je zámek ve vlastnictví soukromého
podnikatele a slouží převážně k pohostinským Obrázek 7 Zámek ve Slavičíně
účelům.
Pivečkův lesopark
Pivečkův lesopark patří k jedinečným zajímavostem
města. V roce 1936 založila Pivečkova rodina tento park
jako klidovou zónu pro místní obyvatele a zaměstnance
jejich obuvnického podniku. Park si nesl název „Pod
Obruby“. Po roce 1948 Pivečkovi o svůj majetek přišli,
a tak park zpustl.
K jeho obnově došlo až v roce 1997 zásluhou Jana
Obrázek 8 Zřícenina hradu v Pivečkově lesoparku

Pivečky, jemuž byl po návratu vrácen, proto taky nese
název „Pivečkův lesopark“. I dnes slouží park jako

odpočinková zóna, kde převážně dřevěná sochařská díla (vlci, žába, had, obří píďalka, kondor, kolotoč
či jezírko s dřevěným mostem) vytvářejí pohádkovou atmosféru. V roce 2013 byl park doplněn o stavbu
kamenného hradu o velikosti 6,3 x 7 metrů. Pivečkův lesopark se tak stal prostředím s unikátními
uměleckými kousky vystavenými pod širým nebem a zároveň příjemným místem pro procházky
a dětské hraní v přírodě.
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Městské muzeum Slavičín
Městské muzeum Slavičín bylo založené již roku 1956
a nachází se na Horním náměstí v centru města.
Muzeum ve Slavičíně nabízí ke zhlédnutí archeologické
nálezy dokumentující osídlení Slavičína a jeho okolí
v období pravěku a středověku, kosterní pozůstatky
z období osídlování našeho kraje slovanskými rody.
Od roku 1994 lze vidět i muzejní exponáty z letecké
bitvy nad Slavičínem, která se odehrála 29. srpna 1944.
Mimo to má muzeum bohatý archiv s dokumenty

Obrázek 9 Městské muzeum Slavičín

a záznamy o starých řemeslech, tradicích, akcích města a živelných pohromách. Areál městského
muzea má upravený dvorek, kde stojí obytné selské stavení či polozemnice (roubené historické obydlí).
Multifunkční kulturní centrum Slavičín
Multifunkční kulturní centrum Slavičín vzniklo rekonstrukcí
Horákovy vily v roce 2010. Prostory ve druhém patře jsou
vyčleněny pro městskou knihovnu a první a třetí nadzemní
podlaží má podobu multifunkčních sálů, které jsou využívány
místními zájmovými spolky a pro pořádání kulturních
a vzdělávacích akcí. Celá budova je řešena bezbariérově.
Obrázek 10 Multifunkční kulturní centrum Slavičín

Kultura
Městské infocentrum Slavičín zajišťuje pořádání kulturních akcí, divadelních představení, koncertů,
jarmarků či výstav tradičních řemesel ve městě. Městská knihovna Slavičín se podílí na pořádání
menších kulturních akcí, výstav a besed přímo v knihovně. Každoroční přehlídka neprofesionálních
divadelních souborů Valašské křoví je pořádána nezávislou divadelní scénou SemTamFór. Smíšený
pěvecký sbor, regionální umělci, občanské sdružení UnArt a jiná občanská sdružení jsou organizátory
koncertů, výstav a ostatních kulturních akcí.
V prostorách budovy Sokolovny se odehrává část kulturního a společenského života ve městě. Probíhají
zde filmová promítání, divadelní představení, akce pořádané školami, plesy, karnevaly, fašanky, ukázky
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tradicí a řemesel a jiné. Dalšími kulturními objekty jsou Městská knihovna Slavičín, Městské muzeum
Slavičín, nově zrekonstruované letní kino, výletiště.
Akce, které se pravidelně každoročně opakují:
Valašský kumšt
Valašský kumšt je již tradicí ve městě Slavičín. Každoročně se koná v místní Sokolovně většinou
za aktivní účasti slovenského partnera. Návštěvníci akce zde dostanou návod na zdobení perníčků
a kraslic, pletení z proutí, opracování skla, opracování dřeva, zpracování suchých bylin a dřevin.
Na kumštu vystupují jak tradiční moravští a slovenští lidoví řemeslníci, zpěváci, vypravěči. Součástí akce
je ochutnávka tradičních pokrmů – domácí chleba, valašská kyselice, domácí buchty a různé
velikonoční speciality.
Svatovojtěšský jarmark
Tento jarmark je tradičně pořádán od roku 1997 na veřejném prostranství na Horním náměstí při
oslavách svátku Vojtěcha. Město pokračuje ve starých tradicích pořádání lidových řemeslných trhů.
Součástí programu jsou lidoví umělci, kteří předvedou své řemeslo a své tradiční výrobky. Lidový
jarmark vždy prezentuje kulturní tradice typické pro naše území. Vstup na programy je volný.
Park párty
Město Slavičín touto akcí podporuje využití rozsáhlého areálu zámeckého parku. Ve stínu stromů se
diváci během párty mohou setkat se svými spoluobčany i návštěvníky z blízkého okolí. Doprovodný
sportovní i kulturní program pro děti a dospělé je vždy připraven od dopoledních až do nočních hodin.
Kromě zábavního programu je pro návštěvníky přichystáno i bohaté občerstvení s možností
ochutnávky několika druhů piva. Akce se koná vždy na svátek Cyrila a Metoděje.
Grill párty
Od roku 2013 Městské informační centrum Slavičín na začátku měsíce srpna organizuje na letní scéně
ve Slavičíně akci s názvem Grill párty. Mnohé místní obyvatele přiláká do areálu parku už jen ta vůně
grilovaných specialit, mezi které patří maso několika druhů, ryby i grilované sýry. Pro zpestření
programu je pro děti připraven zábavní program a celou akci doprovází hudební skupiny.
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Jak to dělali naši staříčci
Akce se koná každoročně v měsíci záři u Multifunkčního kulturního centra Slavičín. Jedním z bodů
programu jsou ukázky tradiční ruční výroby či lidových řemesel typických pro náš region Valašska
a Slovácka. Vystupují zde folklórní soubory místní i z nedalekého okolí.
Rozsvícení Vánočního stromu
Tato aktivita se koná každoročně první pátek v měsíci prosinci na Horním náměstí ve Slavičíně. Pro
místní obyvatele i lidi z okolních obcí je od časného rána připraven kulturní program doplněný
ukázkami řemesel a občerstvením. Velmi oblíbené je svařené víno, protože zimní teploty už dávají
o sobě znát. Po setmění je pravidelně rozsvícen vánoční strom, po němž následuje velkolepý ohňostroj.
V průběhu prosince bývají vánoční stromy postupně rozsvíceny i v Divnicích, Hrádku na Vlárské dráze
a Nevšové.
Plesy, karnevaly a fašanky
Již dlouholetou kulturní a společenskou zvyklostí města je pořádání plesů na Sokolovně ve Slavičíně.
Město již dlouhodobě organizuje Ples města. V Nevšové se koná myslivecký ples pořádaný
mysliveckým sdružením Nevšová. Pro pobavení dětí se konají karnevaly a to jak ve Slavičíně, tak i v jeho
místních částech.
Kulturní a společenské akce v Divnicích, Hrádku na Vlárské dráze a Nevšové jsou organizovány místními
spolky s podporou osadních výborů. V místních částech se v průběhu roku konají tradiční akce (fašanky,
karnevaly, stavění a kácení máje, zabíjačky). Místní organizace SDH Nevšová je organizátorem
hasičských soutěží. V místní části Divnice se každoročně koná setkání rodáků v Divnicích, Divnická
heligonka, metlový bál, v průběhu roku různé besedy a workshopy. Hrádek na Vlárské dráze se již po
několikáté zapojil do akce Česko zpívá koledy.

Sport a volnočasové aktivity
Ve Slavičíně mají místní obyvatelé dostatek příležitostí k výkonu sportovních a volnočasových aktivit.
Největším sportovní zázemí tvoří sportovní hala spolu s přilehlým fotbalovým stadionem přímo
v centru města. Sportovní halu provozují Sportovní kluby Slavičín. Prostory sportovní haly jsou vhodné
zejména pro míčové hry (odbíjená, košíková, sálová kopaná, stolní tenis, florbal) a tělesná cvičení.
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V hale se rovněž během roku pořádají různé sportovní akce a soutěže. Fotbalový stadion slouží
především pro fotbalová utkání a tréninky mužstev od nejmladšího věku.
Ve středu města v blízkosti Sokolovny se nachází venkovní víceúčelový sportovní areál. Zde jsou
k dispozici opravené kurty s umělým povrchem určené pro tenis či nohejbal, nově zrekonstruovaný
minigolf a dětské hřiště. Tenis si mohou místní či návštěvníci města zahrát také ve Sportovním areálu
Oáza na ul. Luhačovská.
Za zmínku stojí také Sportovní areál Vlára, který spravuje a provozuje Základní škola Vlára. Byl
vybudován pro potřeby výuky tělesné výchovy škol, tréninky organizovaných sportovců v oddílech, ale
rovněž i pro širokou veřejnost a příležitostné sportování dětí a mládeže.
Městské koupaliště se nachází v zalesněném prostředí v blízkosti zámeckého parku, sportovního
stadionu a rybníků. V provozu je zpravidla od června do září. Městské koupaliště ve Slavičíně je
v majetku města Slavičín a správě společnosti Služby města Slavičína, s. r. o. V prostředí zámeckého
parku je volně k dispozici antukové hřiště pro volejbal či nohejbal.
Pestrá nabídka volnočasových aktivit zahrnuje i mnohé ostatní – fitness, whirpool, squash, kuželky,
bowling, skatepark, zimní kluziště, motorkářskou dráhu nebo workoutové hřiště pro mládež.
Lze konstatovat, že město je z hlediska sportovních ploch dobře vybaveno a nabízí různé možnosti, jak
aktivně a zdravě trávit volný čas.

Shrnutí:
Město Slavičín je posledních dvacet let organizátorem většiny kulturních a společenských akcí
ve městě. Tato činnost je zabezpečována městským infocentrem. Město se v budoucnu bude neustále
snažit rozšiřovat nabídku pro kvalitní trávení volného času, obohacovat nabídku kulturních
a společenských akcí či vytvářet příjemné prostředí dané polohou města. Cestovní ruch díky svým
atraktivním místům na území Slavičína a vybudované síti cyklostezek přitahuje do města nejen
obyvatele regionu, ale také turisty ze zahraničí, především Slovenska.
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1.1.5 Infrastruktura
Technická infrastruktura
Vodovody a kanalizace
Město Slavičín má vybudovanou veřejnou vodovodní síť (skupinový vodovod Slavičín), ze které
zásobuje místní obyvatele pitnou vodou. Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo ve Slavičíně
včetně jeho částí 98 % obyvatel napojeno na vodovod z veřejné vodovodní sítě nebo na vodovod
domácí (ze studny). Skupinový vodovod Slavičín je v majetku a správě VaK Zlín a.s. Rozvodná vodovodní
síť je tvořena většinou jako okruhová, pokrývá celé území města. Slavičín má dva zdroje pitné vody.
Prvním je skupinový vodovod Stanovnice zásobovaný pitnou vodou z úpravny vody Karolínka, druhým
nádrž Šanov s úpravnou vody.
Úpravna vody Karolínka ležící pod přehradou na říčce Stanovnice ve městě Karolinka odebírá surovou
vodu z přehradní nádrže a upravuje ji. Ta následně putuje do skupinového vodovodu Stanovnice.
Vodárenská nádrž Šanov je situována na břehu potoka Rokytenka. Do nádrže je voda přiváděna
přívodním řádem z odběrného místa na potoce Šanovec. Pod touto nádrží je úpravna vody Šanov,
ze které je voda čerpána výtlačným řádem směr Hrádek na Vlárské dráze, Slavičín.
Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo ve Slavičíně včetně jeho místních částí napojeno 83 %
obyvatel na veřejnou kanalizaci. Správcem soustavné kanalizační sítě je Moravská vodárenská, a.s.
Čistírna odpadních vod situovaná ve Hrádku na Vlárské dráze je ČOV společná pro Slavičín i Hrádek.
V roce 2008 proběhla rekonstrukce této čistírny odpadních vod i kanalizačního přivaděče. V roce 2012
za podpory Ministerstva zemědělství a Zlínského kraje byla v místní části Nevšová pro odvedení
splaškových odpadních vod a jejich čištění vybudována nová ČOV. V této lokalitě se doplnila stávající
jednotná kanalizační síť novými stokami splaškové a jednotné kanalizace a kanalizačním sběračem
napojeným na nově vybudovanou ČOV Nevšová v celkové délce 2 022 m.
Zásobování plynem a teplem
Slavičín je celoplošně plynofikován. Již v roce 1978 byla zahájena plynofikace města. Postupem času
se přívod plynu rozšiřoval do jednotlivých částí města. Kompletně byla plynofikace ve městě včetně
jeho místních částí dokončena poslední etapou v Nevšové roku 2000. Podle sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011 činil podíl domů s plynovou přípojkou 86 %. Zemní plyn je do města zaveden dvěma
přípojkami z plynovodu, vedeného v trase Drslavice – Slavičín. Jedna přípojka přivádí plyn do ulice
Mladotické nad zástavbu rodinných domů. Druhá přípojka plynovodu vede zemní plyn do čtvrti Vlára.
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Město Slavičín má dvě soustavy tepelných zdrojů CZT. Původní soustava se nachází na sídlišti Malé
Pole. Kotelna je majetkem města, avšak provozuje ji společnost BTH Slavičín, spol. s.r.o. V soustavě
jsou tři tepelné zdroje – plynové teplovodní kotelny. Z této soustavy odebírá teplo deset odběratelů –
bytový, terciální a podnikatelský sektor. Druhá soustava je průmyslová, zdroj tepla je v průmyslovém
podniku Prabos plus a.s.
V roce 2011 proběhla modernizace systémů zásobování teplem sídliště Vlára ve Slavičíně. Jednalo se
o transformaci plynového kotle na kotel na spalování biomasy.
Město se výstavbou nových zařízení a rekonstrukcí stávajících zařízení snaží docílit zvýšení využívání
OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.
Zásobování elektřinou a veřejné osvětlení
Na území města Slavičín je spotřeba elektrické energie zajišťována z rozvodné soustavy 22kV.
Transformovna nacházející se v katastrálním území města Slavičín je pomocí nadzemního vzdušného
vedení napájena od Uherského Brodu. Z transformovny jsou vedeny rozvody do města i jeho místních
částí. Pro zabezpečení kvalitní dodávky elektrické energie se na řešeném území nachází trafostanice.
Zásobování elektrickou energií je plně v kompetencích společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Průmyslové a zemědělské subjekty provozující svoji činnost na území města Slavičín se zásobují
prostřednictvím vlastních transformoven. Ke konečným spotřebitelům je elektřina přiváděna
kabelovým rozvodem, nadzemním vedením nebo závěsnými kabely z páteřního rozvodu distribuční
sítě.
Současný stav veřejného osvětlení ve Slavičíně a jeho místních částech není uspokojivý. Záměrem
města je vypracovat pasport veřejného osvětlení, který vyhodnotí energetickou náročnost
a hospodárnost provozu veřejného osvětlení a to jak celkově, tak do detailu jednotlivých větví. Tak
bude zajištěno, aby investice do rekonstrukcí nebo oprav veřejného osvětlení byla ekonomické.

Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Silniční síť procházející územím města Slavičín je tvořena výhradně silnicemi II. a III. třídy. Hlavní
komunikace vedoucí skrze město Slavičín je silnicí II. třídy. Od směru z Luhačovic přes centrum města
až do Hrádku na Vlárské dráze je to silnice II. třídy č. 493. V tabulce uvedené silnice procházející městem
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vlastní Zlínský kraj. Stav vozovek není ideální z hlediska kvality, avšak postupně dochází k jejich
rekonstrukci. Městem nevede dálnice, rychlostní silnice ani silnice I. třídy.

Třída
II
II
II
III
III
III

Číslo silnice
493
494
495
4932
4931
49520

Popis
Luhačovice - Petrůvka - Slavičín - Hrádek
Val. Klobouky - Vlachovice - Slavičín
Pitín - Hrádek n. Vl. - Štítná n. Vl. - Brumov-Bylnice
Vizovice - Loučka - Lipová - Slavičín
Nevšová-příjezdná
Hrádek n. Vl. - Divnice - Bohuslavice n. Vl.

Tabulka 7 Struktura silnic ve Slavičíně a místních částech (zdroj: www.rszk.cz)

Následující tabulka znázorňuje intenzitu dopravy po hlavním tahu města Slavičín. Údaje o hustotě
dopravní situace jsou zjišťovány pomocí stacionárních radarových měřičů, jejichž evidenci pravidelně
zaznamenává Městská policie Slavičín. Stacionární měřiče se nachází na silnici II. třídy č. 493 na ulici
Luhačovská a v místních částech Slavičína. V Hrádku na Vlárské dráze na silnici II. třídy č. 495 na ulici.
Družstevní. V Divnicích je radar umístěn na silnici III. třídy č. 49520 při vjezdu do obce ze směru od
Bohuslavic nad Vláří a v Nevšové taktéž při vjezdu do obce.

Slavičín
Hrádek na Vl. dráze
Divnice
Nevšová

Rok 2011
914 772
568 140
-

Rok 2012
918 555
594 320
286 855

Rok 2013
808 651
629 745
152 407
287 027

Rok 2014
804 809
652 106
205 858
282 896

Rok 2015
798 126
671 025
218 659
296 155

Tabulka 8 Intenzita dopravy v letech 2011-2015 (zdroj: Městská policie Slavičín)

Místní komunikace
Místní a účelové komunikace má město ve svém vlastnictví, z čehož vyplývá i jeho povinnost oprav
a údržby z prostředků města. Správu místních a účelových komunikací spolu s chodníky zajišťuje
společnost Služby města Slavičín, s.r.o.
Ve městě dochází postupně k revitalizaci všech chodníků, zpevněných ploch i parkovacích míst. Již
v roce 2011 proběhla v centru města před budovou radnice revitalizaci veřejného prostranství.
Postupem času jsou všechny chodníky ve městě obnovovány ze zámkové dlažby. V průběhu roku 2014
došlo k rekonstrukci chodníků na obou velkých sídlištích Vlára a Malé Pole a na ul. Osvobození. V rámci
realizovaných dotačních projektů se v těchto lokalitách zvýšil i počet parkovacích ploch. Žádné
parkovací stání není ve městě Slavičín zpoplatněno.
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Železniční doprava
Železniční dopravu zabezpečuje společnost České dráhy, a.s. Slavičínem prochází trať č. 341 Staré
město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk, která ve Vlárském průsmyku spojuje Zlínský kraj se
Slovenskem. Vlakové stanice se nachází v místních částech Hrádek na Vlárské dráze a Divnice.
Cyklodoprava
Město nacházející se blízko slovenských hranic se stalo oblíbeným místem pro cykloturistiku.
Ve Slavičíně a okolí neustále dochází k rozvoji cyklotras a cyklostezek. Hlavním důvodem pro
vybudování cyklotras a cyklostezek je zajistit bezpečnost pohybu cyklistů ve městě.
Slavičín odstartoval za podpory EU v roce 2006 rozvoj cykloturistiky ve městě vybudováním cyklotrasy
ze Slavičína do Nevšové. V roce 2009 výstavba cyklotrasy pokračovala, čímž došlo k napojení Slavičína
na lázeňské město Luhačovice. Délka trasy je 5 418 metrů. Ve stejném roce vybudovalo město za
finanční spoluúčasti Státního fondu dopravní infrastruktury smíšenou cyklostezku pro chodce
a cyklisty, která je dlouhá 763 metrů. Vede ze středu města po ulici Luhačovská podél silnice II. třídy až
ke sportovnímu areálu.
V rozmezí let 2010 – 2015 byly za přispění Státního fondu rozvoje bydlení realizovány další tři
cyklostezky. V roce 2010 byl Slavičín spojen s místní částí Hrádek na Vlárské dráze cyklostezkou
dlouhou 782 metrů. Cyklostezka vedoucí z místní části Divnice k průmyslovému areálu podél vodního
toku Říka je dlouhá 1 210 metrů. Cyklostezka Pod Kaštany, která kopíruje areál Vojenského technického
ústavu výzbroje a munice, se stala spojnicí dvou nejvíce obydlených částí města při cestě do práce a do
školy. Délka cyklostezky je cca 171 metrů.
Cykloturistika ve Slavičíně navazuje na okolní cyklistické trasy, po kterých je možno se dostat až do
Zlína či opačným směrem na Slovensko.

Dopravní obslužnost
Slavičín je pro místní obyvatele i obyvatele okolních obcí centrem pro dojížďku do zaměstnání. Lidé
z okolních obcí dojíždí do města do zaměstnání, školy či k lékaři nebo zde přestupují na jiné spoje do
dalších měst a obcí. Veřejnou linkovou autobusovou dopravu je možno využít pro přepravu mezi
vzdálenějšími lokalitami Slavičína či pro spojení s jeho místními částmi. Hlavním centrem dojížďky pro
Slavičín je město Zlín, vzdálené od Slavičína cca pětatřicet kilometrů.
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Směrem na Uherské Hradiště je efektivnější, zejména pro studenty, využít vlakovou dopravu. Nejbližší
vlaková stanice se nachází v místní části Hrádek na Vlárské dráze. Na vlakové spoje navazuje
autobusová doprava zabezpečující přepravu z a do středu města.
Dálkové autobusové spoje ze Slavičína jezdí bez přestupu pouze do Brna. Autobusovou dopravu
zajišťují dopravci ČSAD Vsetín a HOUSACAR, vlakovou dopravu České dráhy, a.s.

Shrnutí:
V oblasti má Slavičín zajištěn plně funkční technickou infrastrukturu. Veřejná vodovodní síť zásobuje
obyvatele pitnou vodou ze dvou zdrojů, má vybudovanou soustavnou kanalizační síť a dvě čistírny
odpadních vod, avšak do budoucna město plánuje odkanalizování místní části Divnice. Území je
celoplošně plynofikováno a teplo lidem i podnikatelům dodává skrze dvě soustavy tepelných zdrojů.
Vzhledem k poloze a velikosti města se stal Slavičín centrem pro dojíždění. Ve městě je zastoupena
doprava automobilová, železniční, cyklistická i veřejná autobusová. Do budoucna se v oblasti
dopravního systému plánuje především rozšíření cyklotras a cyklostezek, které propojí Slavičín
s okolními obcemi.

1.1.6 Vybavenost
Bydlení
Nejpřesnější údaje o bydlení bylo možné získat ze sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011.
Z postavených domů ve Slavičíně tvoří 83 % rodinné domy a 16 % domy bytové. Na rozdíl od Luhačovic
či jiných okolních měst tvoří podíl neobydlených domů a bytů pro rekreaci jen nepatrný podíl, což
ovlivňuje především odvětví cestovního ruchu.

Počet celkem
Obydlené
z nich podíl rodinných domů v %
Neobydlené
Podíl neobydlených sloužících k
rekreaci z celkového počtu v %
Byty ve vlastnictví města v %
Podíl nájemních bytů v%

Domy
1 218
1 093
81,2
124

Byty
2 816
2 533
41,2
283

4,1

2,0

-

4,8
17,6
30
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Tabulka 9 Přehled domů a bytů ve Slavičíně podle sčítání lidu, domů a bytů 2011 (zdroj: www.czso.cz)

Město Slavičín vlastní celkem sto šestatřicet bytů. Všechny byty má ve své správě BTH Slavičín spol.
s.r.o. a jsou pronajímány. Tyto pronajímané byty ve vlastnictví města se nachází na ulici Středová,
na sídlišti Vlára a ve Hrádku na Vlárské dráze. Startovací byty město neposkytuje.
Ve Slavičíně město starším občanům nabízí byty v domech s pečovatelskou službou. V centru města
poskytuje osmadvacet jednopokojových bytů s pečovatelskou službou. V lokalitě Hrádek na Vlárské
dráze je vybudován komplex šesti budov s celkovým počtem třiašedesát bytů, z toho třiapadesát bytů
jednopokojových a deset bytů dvoupokojových. V místní části Nevšová, vzdálené od Slavičína pouhých
pět kilometrů, se nachází dům s šesti chráněnými byty. V těchto bytech si klient prostřednictvím
pečovatelské služby smluvně sjednává péči o vlastní osobu a domácnost, nákupy, apod. Pečovatelské
služby poskytuje Charita sv. Vojtěcha Slavičín.
Za období let 2003 – 2015 stavební úřad zkolaudoval na území Slavičína celkem čtyřiapadesát
rodinných domů a čtyřiasedmdesát bytů v bytových domech. Kolaudace se vztahovala k nové výstavbě
rodinných domů a bytů, ale též k větším rekonstrukcím podléhajícím stavebnímu povolení.

Vzdělávání
Ve městě Slavičín se nachází školská zařízení od mateřských škol až po střední vzdělání. Kromě těchto
základních forem vzdělávání můžou děti navštěvovat i mimoškolní zařízení pro různé volnočasové
aktivity od hudebních, výtvarných kroužků až po sportovní činnost. Rodiče spolu s dětmi do sedmi let
věku mohou využít Mateřského centra, které nabízí různé zajímavé programy.

Mateřská škola Vlára
Mateřská škola Vlára zahájila svoji činnost na sídlišti Vlára v roce 1995. Jejím zřizovatel je samotné
město Slavičín. Obdobně jako v jiných předškolních zařízeních, jsou děti rozděleny do skupin podle
věku. Zajímavostí školky je speciální logopedická třída. Mateřská škola v místní části Nevšová je jejím
odloučeným pracovištěm. Děti obou školských zařízení využívají prostory přilehlých školních zahrad.
Mateřská škola Malé Pole
Mateřská škola Malé Pole je druhým předškolním vzdělávacím zařízením ve městě. Tato školka zahájila
svoji činnost již v roce 2006. Nachází se na sídlišti Malé Pole, což je nejlidnatější část Slavičína. Stejně
jako MŠ Vlára má i Malé Pole své detašované pracoviště, a to v místní části Hrádek na Vlárské dráze.
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ZŠ Slavičín Vlára
První zmínky o školství ve Slavičíně pocházejí ze 17. století. Velké vzdálenosti bydlení od školy měly
neblahý vliv na školní docházku dětí. Velký rozmach nastal teprve po reformě školství za vlády Marie
Terezie a Josefa II., který však byl v době válek opět utlumen. Roku 1910 byla vybudována ve Slavičíně
obecná škola (současná budova nemocnice nad poliklinikou), kde již byly dostatečně velké prostory
pro vyučování. 5. září 1922 za podpory tehdejšího starosty bylo zahájeno vyučování žáků v měšťanské
škole ve Slavičíně. V roce 1923 byla přestavěna školní budova z roku 1807, která je dnes také součástí
městské nemocnice. Stávající budova základní školy byla vystavěna mezi lety 1947 a 1952. Pod plány
hlavní budovy Základní školy Vlára je podepsán jeden z nejvýznamnějších architektů Baťovského
meziválečného Zlína – František Lýdie Gahura, který je hlavním autorem urbanistické koncepce Zlína.
V roce 1995 byla otevřena druhá školní budova, kam byl přesunut první stupeň základní školy na Vláře.
ZŠ Malé Pole
V roce 1991 byla zastupitelstvem města zřízena škola na sídlišti Malé Pole. V jednotlivých letech se
škola rozrůstala o nové žáky a učitele. Postupem času bylo vytvořeno zázemí pro výuku tělocviku
v podobě běžecké dráhy, doskočiště a dětského hřiště, vybudována počítačová učebna
s dataprojektorem pro moderní výuku, pracovna pro výtvarnou výchovu či školní knihovnu.
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Slavičínské Gymnázium bylo založeno roku 1992, kdy první dva školní roky bylo možno studovat pouze
čtyřletý studijní obor. Později v roce 1994 byl otevřen i osmiletý obor. V roce 2005 byla škola
pojmenována po významném podnikateli ze Slavičína, Janu Pivečkovi, a nese název „ Gymnázium Jana
Pivečky“.
O pět let později proběhla rekonstrukce budovy, která dostala nový vzhled.
První zmínka o „učňovské škole“ ve Slavičíně pochází z roku 1912, kdy byla škola založena. Střední
odborná škola Slavičín vznikla v roce 1964 (1. 9. 1964). V tomto roce byla zahájena teoretická
i praktická výuka v dřevěných budovách před branou Vlárských strojíren, přičemž v následujících
dvaceti letech proběhla výstavba školy se zaměřením na strojírenský průmysl. Na konci 20. století byla
ke škole připojena ISŠ Štítná nad Vláří s SOU a RŠ Slavičín.
V důsledku ekonomického a demografického vývoje došlo 1. 1. 2012 ke sloučení gymnázia se střední
odbornou školou.
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ZUŠ Slavičín
Samotný vznik školy se datuje rokem 1965, kdy byla ve Slavičíně zřízena pobočka Lidové školy umění
Valašské Klobouky. Jako první působili v této škole manželé Mikulcovi, kteří ve škole vybudovali kvalitní
a profesionální zázemí pro nadané umělce. Škola měla na počátku problémy s nalezením vyhovujících
prostor, nejprve působila na základní škole, pak v hasičském zbrojnici, ale v roce 1989 byl problém
vyřešen. Lidová škola získala od města k užívání samostatnou budovu, která byla v roce 1900 postavena
jako radnice, v jejímž prvním poschodí tehdy sídlil poštovní úřad. Díky těmto novým prostorám si
dodnes děti mohou vybírat ze široké nabídky studia hudebních nástrojů, sólového nebo sborového
zpěvu a také mohou navštěvovat výtvarný obor.
Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže ve Slavičíně je školským zařízením, jehož zřizovatelem je město Slavičín. Dům dětí
a mládeže se zaměřuje na volnočasové aktivity především pro děti školního věku. DDM nabízí
pravidelné zájmové kroužky, ale i akce, které se konají nepravidelně a o prázdninách se věnují dětským
táborům.

Zdravotnictví
Slavičín je jedinou obcí v regionu Luhačovského Zálesí disponující městskou nemocnicí. Městská
nemocnice Slavičín vznikla v roce 1993 odloučením od Baťovy nemocnice, pod kterou patřila jako
detašované interní oddělení. Jedná se o příspěvkovou organizaci, kde město Slavičín vystupuje jako její
zřizovatel. Dříve se v nemocničních prostorách nacházela i porodnice sloužící rodičkám
ze širokého regionu Valašska. Avšak kvůli poklesu porodnosti dětí byl provoz porodnice po dvaceti
letech zrušen. Dnes nemocnice funguje pouze jako lůžkové oddělení následné péče.
V těsné blízkosti slavičínské nemocnice stojí poliklinika. V současné době se zde nachází většina
ordinací lékařů. Ostatní ordinace jsou rozmístěny po Slavičíně převážně v soukromých objektech.
Následující tabulka zobrazuje počet ordinací lékařů ve Slavičíně. Je zde osm specializovaných lékařů,
kteří však ordinují jen určité dny v týdnu. Kategorie laboratoře zahrnuje jednu odbornou a tři zubní
laboratoře.
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Zdravotnické zařízení
Ordinace praktického lékaře
Ordinace lékaře pro děti a dorost
Ordinace stomatologa
Ordinace gynekologa
Ordinace psychologa
Ordinace logopedie
Ordinace specialisty
Lékárny a zdravotnické potřeby
Laboratoře

Počet
6
2
6
1
1
1
9
3
4

Tabulka 10 Seznam zdravotnických zařízení ve Slavičíně (zdroj: www.mesto-slavicin.cz)

Pro obyvatele Slavičína i okolních obcí má Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje ve městě
v prostorách areálu městské nemocnice jedno ze svých výjezdových stanovišť se skupinou lékařů
vycvičených pro rychlou zdravotní pomoc. Dříve se ve Slavičíně lidem dostalo lékařské pomoci
na pohotovostní službě, zejména v nočních hodinách. Její provoz byl však zcela zrušen. Nejblíže lidem
se zdravotními obtížemi poskytnou odbornou lékařskou pomoc na pohotovosti ve Valašských
Kloboukách či ve Zlíně.

Sociální péče
Ve městě je několik organizací zabývající se sociální oblastí. Naleznete zde organizaci věnující se pomoci
lidem se zdravotním postižením či nemohoucím vlivem stáří (Charita sv. Vojtěcha) a organizace
zaměřené na podporu a zdravý rozvoj dětí a mládeže formou vytvoření bezpečného zázemí s možností
konzultací různorodých problémů.
Město má ve svém vlastnictví několik domů určených pro seniory od šedesáti let věku. Ve Slavičíně
a Hrádku na Vlárské dráze jde o Domy s pečovatelskou službou. Byty v těchto domech jsou určeny
zejména pro seniory, kteří z finančních či zdravotních důvodů již nejsou soběstační. Ve Slavičíně se
jedná pouze o dům s jednopokojovými byty, ve Hrádku pak o šest domů s jedno a dvoupokojovými
byty. Pouze část z nich disponuje bezbariérovým přístupem. V Nevšové vznikl Dům se šesti chráněnými
byty přestavbou budovy bývalé školy. Charita sv. Vojtěcha nabízí uživatelům těchto bytů své
pečovatelské a ošetřovatelské služby.
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Charita sv. Vojtěcha
Charita sv. Vojtěcha Slavičín zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním a mentálním
postižením, kteří mají sníženou soběstačnost při základních životních dovednostech (péče o vlastní
osobu, osobní hygiena, stravování a jiné). Usiluje o jejich setrvání v jejich přirozeném domácím
prostředí a podporuje zachování jejich aktivního života a udržení kontaktu s okolím. Pečovatelské
služby poskytuje na území Slavičína a v okolních obcích vzdálených do patnácti kilometrů.
Charita nabízí i ošetřovatelské služby. Odbornou zdravotní péči poskytují zdravotní sestry dlouhodobě,
chronicky i akutně nemocným pacientů v prostředí jejich domácnosti. Je indikována lidem v době
nemoci a snížené soběstačnosti jejich ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí a hrazena zdravotní
pojišťovnou.
R-Ego
R-Ego, z.s. je poskytovatelem registrované sociální služby na provoz nízkoprahového zařízení dle
zákona 108/ 2006 Sb. o sociálních službách. Cílovou skupinu tvoří děti a dospívající mládež od ve věku
od 7 do 15 let. Posláním této služby je poskytnout zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži ve
Slavičíně a okolí, kteří jsou ohroženi rizikovými projevy chování, ocitnou se v nepříznivé životní situaci
nebo jsou ji ohrožení a tím tak přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Nízkoprahový klub představuje
pro cílovou skupinu bezpečný prostor, je alternativou k různým zájmovým útvarům, kroužkům či jiným
organizovaným aktivitám, navíc poskytuje základní poradenství a sociální servis. Přístup do klubu není
omezen financemi, ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby při pohybu
v prostoru klubu i ve volbě vykonávaných činností.
Zařízení je držitelem „Pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí“ v rozsahu: vyhledávání dětí, na
které se sociálně-právní ochrana vztahuje, poradenská, činnost, přednášky související s péčí o dítě
a jeho výchovu, ochrana dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, provoz zařízení
k sociálně výchovné činnosti.
Další poskytovanou službou jsou programy specifické primární prevence pro školy a školská zařízení
v mikroregionu Jižní Valašsko a Luhačovické Zálesí pro cílovou skupinu od 6 do 15 let. Posláním této
služby je předcházet vzniku, popřípadě rozvoji rizikového chování, zvýšit informovanost v této oblasti
a usilovat o zdravý a bezpečný způsob života dětí a dospívající mládeže.„Certifikát pro programy
školské

všeobecné

primární

prevence“

je

v

rozsahu:

záškoláctví,

šikana

a extrémní projevy agrese, kyberšikana, rizikové sporty, rizikové chování v dopravě, rasismus
a xenofobie, prevence v adiktologii, spektrum poruch příjmu potravy, základní vzorce bezpečného
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chování napříč typy rizikového chování, prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového
chování, internetová bezpečnost, zdravý životní styl.
Nízkoprahové zařízení KamPak?
Obecně prospěšná společnost Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.,
je poskytovatelem a zřizovatelem sociální služby Nízkoprahové zařízení KamPak?, které působí na dvou
pracovištích, a to ve městech Slavičín a Valašské Klobouky. Nízkoprahové zařízení KamPak? je
registrovanou službou sociální prevence dle § 62 Zákona 108/2006. Poskytuje bezplatné ambulantní
sociální služby, včetně volnočasových aktivit, neorganizovaným dětem a mládeži, ve věku od 11 do 26
let. Cílovou skupinou zařízení je mládež, ohrožená nebo zasažená sociálně – patologickými jevy, mládež
ze sociálně znevýhodněného prostředí a neorganizovaná mládež, projevující se ve svém chování
rizikově. Této cílové skupině nabízí Nízkoprahové zařízení KamPak?, možnost trávit volný čas
v bezpečném prostředí. Smyslem služby je také poskytnout svým uživatelům pomocnou ruku při řešení
problémů, spojených s obtížným životním obdobím nebo problematickým sociálním prostředím.
Služba je zacílena na své uživatele, kterým poskytuje individuální pomoc, celkově však působí také
společensky prospěšně. Cílem služby je snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života
uživatelů, zlepšit kvalitu jejich života a nabízet způsoby řešení v nepříznivých životních a sociálních
situacích. Jedním z dílčích cílů nízkoprahového zařízení je rovněž primární a sekundární prevence
sociálně patologických jevů. Zařízení je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
V rámci činnosti nabízí poradenské služby rodičům při řešení výchovných problémů s dětmi.

Shrnutí:
Kvalita bydlení ve městě souvisí s možností volby typu bydlení. Ve městě jsou vystavěny v převážné
většině rodinné domy včetně řadových domů. Jedním z prioritních cílů města je rozvoj bydlení,
především podpora výstavby rodinných domů.
Slavičín má vybudovaný plně funkční systém vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání, který
slouží nejen místním, ale i dětem z okolních obcí. Mládež navštěvující střední odborné učiliště a střední
odbornou školu v Divnicích má možnost uplatnit se v lokálních firmách, kde absolvuje odbornou praxi.
Systém zdravotnictví je k dispozici pro celou spádovou oblast Slavičína. V městské nemocnici probíhá
za podpory města Slavičín pro zkvalitnění péče postupná modernizace.
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1.1.7 Životní prostředí
Kvalita půdy
Reliéf je tvořen převážně širokými a nepříliš dlouhými hřbety, které jsou rozčleněny či od sebe
odděleny 80 až 150 m hlubokými otevřenými údolími bez strmých svahů. Vzhledem k tomuto terénu
ohrožují případný sesuv půdy přívalové deště. Avšak může nastat i hrozba větrné eroze.

Typ pozemku
Orná půda
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

Výměra v ha
932,11
60,55
8,63
662,16
1 266,16
28,22
73,81
333,99

Tabulka 11 Členění pozemků na území města Slavičín k 31. 12. 2014 (zdroj: www.czso.cz)

Kvalita ovzduší
V řešeném území se nachází řada větších i drobných tepelných a technologických zdrojů, které mají vliv
na kvalitu ovzduší ve městě a jeho místních částech. Největším zdrojem znečišťování je automobilová
doprava zejména ve střední části města podél frekventované silnice II/493. Přestože je území Slavičína
plynofikováno, negativní dopad na kvalitu ovzduší má i přetrvávající vytápění rodinných domků tuhými
palivy, které je pro občany méně finančně náročné.

Kvalita vody
Pitnou vodu pro Slavičín dodává vodovodní sítí úpravna vody Karolínka pod správou Vodovody
a Kanalizace Vsetín, a.s. Dle posledních údajů týkající se kvality vody výsledné hodnoty splňují všechny
požadavky na kvalitu pitné vody dodávané z ÚV Karolínka. Výskyt dusičnanů v pitné vodě je velmi nízký,
proto může být voda použita i pro úpravu stravy pro kojence.
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Obrázek 11 Mapa dodávky pitné vody ve Zlínském kraji

Na území města je vybudován kanalizační systém, kam odpadní voda stéká a kanalizací je vedena
k místní čistírně odpadních vod, kde se voda čistí a následně vypouští do recipientu – řeky. Slavičín má
dvě čističky odpadních vod – ve Hrádku na Vlárské dráze a v Nevšové.
Hydrologicky patří oblast Slavičínska k povodí Váhu. Severovýchodně od Pozděchova pramení řeka
Vlára (47,6 km). Nejvodnatější je řeka Vlára v období přicházejícího jara. Čistotu vodního toku ovlivňuje
zemědělská činnost, přívalové deště a menší průmyslové podniky v bývalém areálu Svitu.

Odpadové hospodářství
V současné době město je odpadové hospodářství města zajišťováno prostřednictvím společnosti
zajišťující svoz komunálního odpadu a technických služeb města. Svoz směsného komunálního odpadu
zajišťuje soukromá firma a je ukládán na skládku odpadů nacházející se na území Slavičína v lokalitě
Radašovy cca 600 metrů od zastavěné části města. Skládka odpadů Slavičín s.r.o. byla založena v roce
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2007 a město Slavičín a provozovatel skládky jsou jejími rovnocennými vlastníky. Společnost provozuje
činnosti zaměřené na sběr, svoz a třídění komunálního odpadu a další činnosti spojené s odpadovým
hospodářstvím. Pro sběr biologicky rozložitelného odpadu z veřejné zeleně se v areálu skládky nachází
kompostárna.
Technické služby jsou ve městě zajištěny společností, jejímž zakladatelem je město Slavičín. V prostorách
technických služeb se nachází sběrný dvůr určený pro shromažďování druhotných surovin a hutního
materiálu. Hlavním cílem společnosti je zlepšovat životní podmínky občanů ve městě tím, že zabezpečuje
veřejné osvětlení, úklid komunikací, péči o veřejnou zeleň a jiné.
Ve městě již dlouhodobě funguje třídění odpadu na jednotlivé složky – plast, papír, sklo i nápojové
kartony. Občanům je k dispozici na několika místech ve městě a jeho místních částech také kontejner
pro zpětný odběr drobného elektrozařízení a kontejner pro sběr vyřazených oděvů a obuvi.

Ochrana životního prostředí
Město Slavičín leží v předhůří Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, jejímž nejcennějším dědictvím
jsou květnaté louky s množstvím vzácných rostlinných druhů. Pro ochranu významných rostlinných
a živočišných druhů se v této lokalitě organizují dobrovolné činnosti pro jejich záchranu.
Pro zachování mimořádně cenných přírodních hodnot byly Bílé Karpaty v rámci programu Člověk
a biosféra organizací UNESCO dne 15. 4. 1996 zařazeny mezi evropské biosférické rezervace.
Shrnutí:
Město Slavičín svojí polohou patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, proto je zde kladen
poměrně velký důraz na péči o životní prostředí. Avšak existují faktory, které město nedokáže příliš
ovlivnit, a to intenzitu dopravy ve městě a obytných částech a přetrvávající lokální topeniště na tuhá
paliva.

1.1.8 Správa obce
Městský úřad a kompetence města
Město Slavičín je základním územním samosprávním celkem s právní subjektivitou. Činnosti města jsou
vykonávány v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
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Slavičín patří do kategorie obcí s pověřeným obecním úřadem. V oblasti přenesené působnosti
Městský úřad Slavičín vykonává státní správu pro Slavičín, jeho městské části i pro sousední obce
Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov, Šanov.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Luhačovice, které vykonává státní správu pro správní
obvod Slavičín. Právě v nedalekých Luhačovicích lidé z územního obvodu města Slavičín vyřizují
doklady jako občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas a jiné, pro které nemá Městský úřad
Slavičín oprávnění je vydávat.
Město je samostatně spravováno jednadvaceti členným zastupitelstvem. Zastupitelstvo města je
nejvyšším orgánem města v oblasti jeho samostatné působnosti. Zastupitelstvo města rozhoduje ve
věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného
celku (kraje). Vzniká ve volbách, které se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního
práva s tajným hlasováním.
Výkonným orgánem města v samostatné působnosti je Rada města Slavičín skládající se ze sedmi
členů. Při výkonu své působnosti se zodpovídá zastupitelstvu města.
K 31. 12. 2015 mělo město Slavičín třicet osm stálých zaměstnanců včetně starosty i místostarosty.
Městský úřad nabízí místním lidem vedeným na Úřadu práce možnost pro město vykonávat veřejně
prospěšné práce.
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Obrázek 12 Organizační struktura Městského úřadu Slavičín

Tato kapitola obsahuje seznamy příspěvkových organizací města, organizačních složek města
a organizací s majetkovou účastí města Slavičín. V případě příspěvkových organizací se jedná
především o školské a vzdělávací subjekty, jejichž zřizovatelem je město.

Seznam příspěvkových organizací města
Dům dětí a mládeže
Mateřská škola Slavičín – Malé Pole
Mateřská škola Slavičín - Vlára
Městská nemocnice Slavičín
Základní škola Slavičín – Malé Pole
Základní škola Slavičín - Vlára
Tabulka 12 Seznam příspěvkových organizací města (zdroj: www.mesto-slavicin.cz)

Seznam organizačních složek města
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Slavičín,
místní část Divnice, Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová
Městská knihovna Slavičín
Městské infocentrum Slavičín
Městské muzeum Slavičín
Tabulka 13 Seznam organizačních složek města (zdroj: www.mesto-slavicin.cz)
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Město Slavičín se u níže uvedených společností podílelo na jejich založení.

Organizace s majetkovou účastí města
BTH Slavičín, spol. s.r.o.
Bytové družstvo Centrum Slavičín
Regionální centrum kooperace, a.s.
Skládka odpadů Slavičín s.r.o.
Slavičínské lesy, s.r.o.
Služby města Slavičína, s.r.o.
Tabulka 14 Seznam organizací s majetkovou účastí města (zdroj: www.mesto-slavicin.cz)

Příspěvky pro provozní činnost vybraných organizací města jsou schvalovány každoročně v rozpočtu
města. V posledních letech za podpory dotačních zdrojů byly provedeny potřebné rekonstrukce
příspěvkových organizací a organizačních složek města.

Hospodaření města
V následujícím grafu je znázorněna bilance rozpočtového hospodaření města Slavičín v letech
2006 – 2015, která je v tomto sledovaném období poměrně proměnlivá. Nejvyšší schodek v rozpočtu

160 000

40 000

140 000

30 000

120 000

20 000

100 000

10 000

80 000
0

60 000

-10 000

40 000

Saldo v tis. Kč

Příjmy, výdaje v tis. Kč

města byl dosažen v roce 2009. Podrobnější údaje o plnění rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 3.
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Graf 9 Hospodaření města v letech 2006-2015 (zdroj: Městský úřad Slavičín, odbor ekonomický)

Město Slavičín se již delší dobu snaží financovat vybrané rozvojové aktivity prostřednictvím dotačních
programů. Výši dotačních příspěvků v letech 2006 – 2015 zobrazuje níže uvedený graf.
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Graf 10 Dotační příjmy města Slavičín v letech 2006 – 2015 (zdroj: Městský úřad Slavičín, odbor ekonomický)

Bezpečnost
Ve Slavičíně i jeho místních částech je bezpečnost obyvatel města zajištěna pomocí obvodního
oddělení Policie ČR a útvaru Městské policie Slavičín. Město Slavičín je na základě přehledu kriminality
považováno za jedno z nejbezpečnějších měst, přesto však policie dohlíží ve městě na dodržování
veřejného pořádku a zabezpečuje ochranu obyvatel.
Obvodní oddělení Policie ČR Slavičín se umístilo na čtyřiadvacátém místě žebříčku v celkovém počtu
spáchaných kriminálních činů z celkového počtu pět set dvaceti dvou obvodních oddělení Policie ČR
(řazeno od nejnižšího počtu spáchaných kriminálních činů). Celkem bylo ve Slavičíně v roce 2015
spácháno čtyřiceti sedmi trestných činům, z toho bylo 62 % objasněno.
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Obrázek 13 Porovnání kriminality v ČR a ve Slavičíně za rok 2015 (www.mapakriminality.cz)
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Tabulka 15 Přehled kriminality ve Slavičíně v letech 2010 – 2015

Ochranu města však nezabezpečuje jen místní obvodní a městská policie. Pro případ požárů a jiných
krizových situací jsou ve Slavičíně i jeho místních částech zřízeny jednotky sboru dobrovolných hasičů,
které jsou připraveny k okamžitému zásahu.
Přestože městem protéká jen jedna říčka Říka, byl v rámci spolupráce se Slovenskem vybudován
i ochranný protipovodňový systém. Ve Slavičíně a v Nevšové proběhla rekonstrukce mostů, které by
znamenaly při povodňové aktivitě zvýšené riziko, doplněné o čidla sledující hladinu toku. Současně byl
instalován varovný systém krizového řízení k informování obyvatel o mimořádných situacích.
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Komunikace s občany
Kvalita vedení a řízení města je významně ovlivňována vzájemnou komunikací s občany. Město pro
dorozumívání s obyvateli města a jeho místních částí využívá různé druhy komunikačních prostředků.
Lidé mají k dispozici informace dostupné na webových stránkách města (www.mesto-slavicin.cz), kde
mohou rovněž vznášet dotazy určené přímo starostovi obce (sekce Ptejte se starosty), dále jsou
informováni na úřední desce města, prostřednictvím tisku Slavičínského zpravodaje, hlášením
městského rozhlasu či veřejného zasedání zastupitelstva.

Vnější vazby
Město Slavičín mnohdy vystupuje i jako člen právnických osob sdružujících více obcí. Mezi ně patří:
Mikroregion Luhačovské Zálesí
Mikroregion Luhačovské Zálesí je svazkem obcí, který vznikl v roce 1999. Území mikroregionu o rozloze
248,54 km2 se nachází v jihovýchodní části České republiky a je soustředěno kolem lázeňského města
Luhačovice. Mikroregion leží na hranici Valašska, Slovácka a Hané a zahrnuje celkem dvacet čtyři obcí.
Necelá polovina obyvatel mikroregionu žije v jediných dvou městech mikroregionu, ve Slavičíně
a Luhačovicích.
MAS Luhačovské Zálesí
Místní akční skupina je sdružení fyzických a právnických osob soukromého, neziskového a veřejného
sektoru, jejímž cílem je obnova a všestranný rozvoj regionu Luhačovské Zálesí. MAS poskytuje
bezplatné služby pro získání a vyřízení dotací a organizuje aktivity v oblasti cestovního ruchu
luhačovského regionu.
Svaz měst a obcí České republiky
Svaz měst a obcí České republiky je zájmové sdružení právnických osob podílející se na přípravě
a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.
Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst,
kteří hájí zájmy všech členských obcí a jejich obyvatel.
Partnerská města a obce
Město Slavičín v minulosti navázalo vztahy se slovenskými partnery. Jejich oboustranná spolupráce
vznikala především při realizaci přeshraničních projektů. Mezi tyto významné partnerské města a obce
patří Nová Dubnica, Uhrovec, Horné Srnie a Horná Súča.
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Shrnutí:
Správa města funguje na základě vzájemné spolupráce jednotlivých odborů Městského úřadu,
zastupitelstva a rady města. Vedení města spolu s ostatními orgány jedná v zájmu blaha obyvatel,
zajišťuje bezpečný život ve městě, pečuje o majetek ve vlastnictví města a koná aktivity vedoucí
k dalšímu rozvoji. Ten mnohdy ovlivňuje i členství města v organizacích věnujících se právě
všestrannému rozvoji regionu.

1.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část vyplývají z vytvořené SWOT analýzy, která zachycuje vnitřní stránku
organizace a její příležitosti či hrozby číhající zvenčí. SWOT analýza je nástroj prospěšný pro strategické
plánování a zhodnocení možných přínosů pro organizaci veřejné správy.
SWOT analýza města Slavičín

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• Klidné a čisté životní prostředí

• Stárnutí populace

• Oblast CHKO Bílé Karpaty

• Nedostatečná kapacita domovů pro seniory

• Péče o prostředí města

• Nedostatek ploch pro výstavbu rodinných

• Zateplení a nový vzhled veřejných budov

domů

• Bezplatné parkování

• Migrace obyvatel za prací

• Bezpečné město - nízká kriminalita

• Nedostatek pracovních příležitostí ve městě a

• Dětská a sportovní hřiště

blízkém okolí, zejména pro ženy
• Krátká provozní doba a omezená kapacita

• Široké spektrum vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ)
• Existence sociálních služeb - nízkoprahová

mateřských škol
• Nedostatečné autobusové spojení s železniční

zařízení, pečovatelská služba
• Podpora zaměstnání - veřejně prospěšné

dopravou
• Chybějící přímé autobusové linky do větších

práce pro město
• Kvalitní systém nakládání s odpady (sběrné

měst (Praha, Brno, Ostrava)
• Špatná dopravní dostupnost o víkendech,

nádoby, sběrný dvůr, mobilní sběr)
• Vybudovaný systém protipovodňové ochrany

svátcích a prázdninách

• Hustá síť turistických stezek

• Výrazná převaha drobných podnikatelů

• Bezpečnost cyklistů – cyklostezky mimo hlavní

• Nevytíženost průmyslového areálu
podnikatelskými subjekty

komunikaci
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• Multifunkční kulturní centrum s

• Nedostatečné označení průmyslových areálů

bezbariérovým přístupem pro komunitní

• Zastaralé veřejné osvětlení

setkávání

• Špatný stav městského koupaliště

• Udržování tradic a zvyklostí

• Nevyhovující stav některých mostů v katastru

• Spolupráce se slovenskou stranou

obce
• Nedostatek ubytovacích kapacit
• Omezený počet kulturních akcí

PŘÍLEŽITOSTI
• Využití dotačních titulů k financování rozvoje

HROZBY
• Pokračující klesající trend vývoje počtu

obce
• Podpora menších a středních podniků z
evropských dotačních zdrojů

obyvatel města
• Zvyšující se kriminalita
• Snižující se stav obvodního oddělení Policie ČR

• Rekvalifikační kurzy a finanční podpora úřadu
práce pro nezaměstnané

ve Slavičíně
• Odliv kvalifikované pracovní síly do větších

• Příchod nových kapitálově silných investorů
do průmyslových zón

měst a zahraničí
• Růst negativního vlivu dopravy na

• Vyřešení vztahu města se Skládkou odpadů
• Modernizace a úsporná opatření veřejného

obyvatelstvo a životní prostředí
• Zhoršující se technický stav místních

osvětlení
• Rozšíření parkovacích ploch a rekonstrukce

komunikací
• Rušení spojů veřejné dopravy z důvodu

komunikací
• Oprava historických památek města

nevytíženosti
• Prodej stavebních pozemků za účelem zisku

• Zvýšení počtu obnovených dětských hřišť

cizími investory

• Zkvalitnění technického stavu sportovní haly

• Krach velkých firem v okolí

• Rozšíření sítě cyklotras a cyklostezek

• Udržitelnost projektů financovaných

• Zvýšení turistického ruchu v obci
• Realizace komplexních pozemkových úprav

prostřednictvím dotační fondů
• Nezapojování občanů do veřejného života

• Podpora rozvoje bydlení mladých rodin

Výstupy SWOT analýzy jsou čerpány z poznatků o Slavičíně a z poznatků získaných na základě
vyhodnocení dotazníkového šetření určené obyvatelům města.
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Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření pro zjištění názorů občanů probíhalo v období od 1. do 19. září 2014 a sloužilo jako
podklad při zpracování Programu rozvoje města Slavičín na období let 2016 – 2022. Obyvatelé města
mohli vyjádřit své názory prostřednictvím písemného dotazníku uveřejněného ve Slavičínském
zpravodaji vydaný na měsíc září či jeho elektronické formy vyvěšené na webových stránkách města
(www.mesto-slavicin.cz). Vyplněných dotazníků se vrátilo osmdesát sedm. Odevzdané dotazníky byly
následně vyhodnoceny a zpracovány.
Dotazník určený obyvatelům města Slavičín i jeho místních částí se skládal z patnácti otázek. Dotazník
byl určen pro obyvatele města starší 15let. Věkové kategorie byly zastoupeny z 21,8 % respondentů ve
věku 15-29 let, 56,4 % respondentů ve věku do 64 let a 21,8 % osob ve věku od 65 let. Poměr odpovědí
žen a mužů byl téměř vyrovnaný. Odpovědělo celkem 47,1 % žen a 52,9 % mužů. Celkem 54,7 %
respondentů žije v rodinném domě a zbylá část dotazovaných (45,3 %) bydlí v domě bytovém.
Nejčastěji se na dotazníkovém šetření podíleli respondenti, kteří bydlí ve Slavičíně od narození či od
dětství (64,4 %), tudíž ho dobře znají, dále osoby přistěhované v dospělosti, které však žijí ve městě již
více než 5 let (31 %) a malá část dotazovaných (4,6 %) zná Slavičín kratší dobu než pět let. Zhruba třetina
respondentů (35,6 %) pracuje či studuje v místě bydliště, druhá třetina (31,1 %) musí za prací/studiem
vyjíždět z města a zbylá část (33,3 %) jsou osoby v důchodu, bez zaměstnání či v domácnosti.
Lidé jsou se životem ve Slavičíně poměrně spokojeni. Celkem 82,8 % dotazovaným se žije ve městě
či jeho místní části velmi či spíše dobře. Za neurčitým postojem (ani dobře ani špatně) stojí 11,5 %
respondentů. Pouze 5,7 % z nich má výhrady k životu ve Slavičíně a žije se jim zde spíše špatně.
Lidé ve městě oceňují především jeho upravený vzhled. Prostředí města považují za příjemné, klidné
a čisté. Kladně hodnocena byla i péče o veřejnou zeleň, zámecký a Pivečkův lesopark, ale také dětská
a sportovní hřiště a již vybudované cyklostezky. Mnozí respondenti si pochvalovali i společenský život
ve městě. Naopak se respondentům nelíbí stav komunikací a chodníků ve vybraných lokalitách,
nedostatek parkovacích míst, vzhled budovy hotelu i současný stav koupaliště. Někteří jsou
nespokojeni s mezilidskými vztahy ve městě.
Největší spokojenost lidé projevili s oblastí Životní prostředí (90 %), Péče o prostředí města (88,5 %),
Bydlení (87,4 %), Školství (85,7 %) a Informovanost o dění ve městě (83,5 %). Oblastmi, kde projevili
občané největší nespokojenost, byly Podmínky pro podnikání (45,1 %) a Veřejná doprava (41,4 %).
Nejvíce respondentů postrádalo krytý bazén. V mnohých případech jim chybí také častější spoje
veřejné dopravy, a to především na vlakové nádraží v Hrádku na Vlárské dráze, do okolních obcí, ale
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i do větších měst (Brno, Ostrava, Praha). Dále uváděli cyklostezku propojující Hrádek s Divnicemi,
pozemky pro výstavbu rodinných domů, hotel, školku, širší nabídku sportovních aktivit a vzdělávacích
kurzů. Občané by také uvítali více kulturních akcí či farmářské trhy.
Informace o dění ve městě sleduje 21,8 % respondentů denně, 55,2 % respondentů pravidelně
(minimálně jednou týdně) a 23 % respondentů jen občas (minimálně jednou měsíčně).
Za nejvyužívanější informační zdroj ve Slavičíně byly označeny webové stránky města a Slavičínský
zpravodaj.
Vybrané rozvojové projekty by občané realizovali v následujícím pořadí: rekonstrukce chodníků
(90,7 %), rekonstrukce koupaliště (82,6 %), rozšíření sítě cyklostezek (79,1 %), rozšíření ploch zeleně
(79,1 %), zvýšení počtu parkovacích míst (72,1 %), posílení ubytovacích zařízení (60,7 %), zvýšení počtu
dětských hřišť (56 %), oprava interiéru Sokolovny (55,8 %), rozšíření kamerového systému (48,8 %)
a rekonstrukce obřadní síně (48,2 %).
Městské finanční prostředky by využili následně: péče o veřejnou zeleň a prostředí města (89,3 %),
rekonstrukce místních komunikací (88,4 %), podpora kulturních/ sportovních/ společenských aktivit
(87,2 %), podpora péče o seniory (82,6 %), zlepšení podmínek pro podnikání (65,9 %), podpora bytové
výstavby (70,6 %), oprava památek (73,3 %), podpora cestovního ruchu (70,9 %) a častější spoje veřejné
dopravy (63,5 %).

Shrnutí:
Analytická část poslouží jako podklad pro zpracování části návrhové. Budoucí cíle, opatření a aktivity
vycházejí ze zpracovaných údajů obsažených v jednotlivých kapitolách, SWOT analýzy zahrnující silné
a slabé stránky města a z dotazníkového šetření mezi obyvateli města.
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST
2.1 Vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města Slavičín 2011 – 2015
Součástí Strategického plánu rozvoje města Slavičín 2011 – 2015 byla databáze projektů, která po
dvanácti aktualizacích v průběhu jeho platnosti, obsahovala celkem devětatřicet projektů. Tyto
projekty byly rozděleny do šesti priorit: ekonomika a lidské zdroje, doprava a technická infrastruktura,
rozvoj sociálních a zdravotnických služeb, cestovní ruch, zvýšení kvality života ve městě, životní
prostředí ve městě a okolí.
Následující tabulka, do níž bylo doplněno slovní hodnocení naplnění cílů, zahrnuje celkem devětatřicet
projektů.
Priorita
Priorita 1
Ekonomika
a lidské zdroje
Priorita 2
Doprava
a technická
infrastruktura
Priorita 3

Opatření
Obnova Základní školy Vlára - IV. etapa

nerealizováno

Půdní vestavba ZUŠ Slavičín
Regulace veřejného osvětlení města Slavičín
Slavičín střed - revitalizace veřejného prostranství
Odkanalizování místní části Nevšová
Odkanalizování místní části Divnice
Slavičín - osvětlení víceúčelového hřiště Vlára
Slavičín - revitalizace čtvrti Vlára
Slavičín - revitalizace Malé Pole

realizováno částečně

Rekonstrukce kuchyně v Městské nemocnici Slavičín

nerealizováno

Rozvoj sociálních Dejte nám šanci II
a zdravotnických
Rekonstrukce objektu NZDM KamPak? Slavičín
služeb

Priorita 4
Cestovní ruch

Priorita 5

nerealizováno

realizováno
realizováno
nerealizováno
nerealizováno
realizováno
realizováno

nerealizováno
realizováno částečně

Muzeum raketové techniky
Cyklotrasa Slavičín - Divnice
Drobné sakrální památky
Kaple v Nevšové
Obnova Pivečkova lesoparku
Pěšky nebo na kole, zvládne to i batole
Do města i z města, pro cyklistu cesta
Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu

nerealizováno

Rekonstrukce budovy školy v Divnicích

realizováno částečně

Rekonstrukce koupaliště

nerealizováno
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realizováno částečně
realizováno částečně
realizováno
realizováno
realizováno
realizováno
realizováno
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Zvýšení kvality
života ve městě

Priorita 6
Životní prostředí
ve městě a okolí

Projekty MAS Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a
prosperity
Sportovní areál Nevšová - rozšíření sportovní plochy
Nový lanový prvek v zámeckém parku
Fotopasti pro potřeby městské policie Slavičín
Slavičín - rozšíření dětského hřiště na ulici Ševcovská
Zkuste to s námi!
Rekonstrukce střechy farní budovy Slavičín
Letní kino - partner pro hezké večery
ZŠ Malé Pole - rekonstrukce hřiště
Slavičín - rekonstrukce budovy ZUŠ
ZŠ Malé Pole - moderní technologie pro zkvalitnění
výuky
Úprava okolí chrámu sv. Vojtěcha
Zkuste nám dát šanci
Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů - Slavičín
Revitalizace zeleně - Slavičín
Zkvalitnění nakládání s bioodpady - Slavičín
Dýcháme stejný vzduch

realizováno částečně
realizováno částečně
realizováno
nerealizováno
realizováno
realizováno
realizováno
realizováno
realizováno
realizováno
nerealizováno
realizováno
realizováno
realizováno
realizováno částečně
realizováno
realizováno

Tabulka 16 Vyhodnocení SPRM Slavičín 2011 – 2015 (zdroj: Městský úřad Slavičín)

2.2 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města, o tom, jak se bude měnit
a zlepšovat. Město Slavičín chce pro své občany zůstat i nadále bezpečným místem. Pro vyšší
spokojenost občanů zlepšit infrastrukturu města a rozvíjet možnosti a prostory pro volnočasové
aktivity. I nadále chce město pokračovat ve spolupráci a partnerství mezi veřejnou sférou, neziskovou
sférou, podnikatelskými subjekty a veřejností a vytvořit tak předpoklady kvalitního života pro všechny
skupiny obyvatel.
Město Slavičín jako atraktivní, prosperující, trvale harmonicky fungující město, které poskytuje
dobré podmínky pro život místních obyvatel.

2.3 Programové cíle, opatření a aktivity
Programové cíle, opatření a aktivity podrobně definují vizi stanovenou na delší časový horizont. Cíle
a opatření vyjadřují, čeho chce město ve stanoveném období dosáhnout, a jsou naplňována
prostřednictvím rozvojových aktivit.
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1. Rozvoj území města
Prioritou číslo jedna je pečovat o všestranný a udržitelný rozvoj svého území, který zajistí pro obyvatele
města a jeho místní části příjemné, čisté a úhledné prostředí. Na základě jednotlivých opatření je
plánováno revitalizovat zpevněné plochy, postupně opravit stávající místní komunikace, rozšířit síť
cyklostezek v okolí Slavičína. Významný bude také projekt na odkanalizování místní části Divnice.
Programová opatření:
1.1 Revitalizace veřejných prostranství
1.2 Rekonstrukce veřejných budov
1.3 Dopravní infrastruktura
1.4 Technická infrastruktura

2. Zvyšování kvality života ve městě
Druhým důležitým cílem je vytvořit kvalitní a atraktivní prostředí pro život ve městě prostřednictvím
široké nabídky služeb pro obyvatele i návštěvníky. Cíl kvalitního živobytí se zaměřuje na společenské
a volnočasové aktivity, které zahrnují různorodé možnosti pro trávení volného času dětí i dospělých,
včetně atraktivit pro turisty. Významnými složkami jsou rovněž i modernizované a dostupné zdravotní
a sociální služby i ochrana obyvatelstva před kriminalitou a přírodními živly.
Programová opatření:
2.1 Kultura
2.2 Sportovní a volnočasové aktivity
2.3 Cestovní ruch
2.4 Zdravotní a sociální služby
2.5 Bezpečnost a ochrana obyvatel
2.6 Dopravní dostupnost
2.7 Nové nástroje pro zlepšování komunikace s veřejností
2.8 Zavádění inovací do fungování Městského úřadu
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3. Zvyšování potenciálu lidských zdrojů
Oblast lidských zdrojů představuje významný rozvojový potenciál, který je neustále potřeba uchovávat
a rozvíjet pomocí hodnotného vzdělávání již u těch nejmladších věkových kategorií. Zvyšování

potenciálu lidských zdrojů bude realizováno také formou podpory podnikatelského sektoru, jenž
působí na podíl zaměstnanosti obyvatel města, a zamezit tak odchodu mladých a kvalifikovaných lidí.
Rozvoj a stabilní zázemí pro rodiny lze dosáhnout též vytvořením kvalitních podmínek pro bydlení.
Programová opatření:
3.1 Vzdělávání
3.2 Podpora podnikání
3.3 Podpora bydlení
4. Životní prostředí
Cílem této oblasti je pečovat o životní prostředí tak, aby i v budoucnu město bylo čisté, zdravé a zelené
pro všechny generace. Toho plánuje město dosáhnout postupnou revitalizací zeleně v centru města
i v okolní krajině, zkvalitněním nakládání s odpady a v neposlední řadě i v podobě úsporných opatření.
V mnohých případech je možné pro tyto účely využít finanční podpory státu i EU.
Programová opatření:
4.1 Péče o veřejnou zeleň
4.2 Odpadové hospodářství
4.3 Úspora energie

Přehled programových cílů, opatření a aktivit

Rozvoj území
města

Opatření

1.1 Revitalizace veřejných
prostranství
1.2 Rekonstrukce veřejných
budov

Aktivita
1.1.1 Revitalizace náměstí Mezi Šenky
1.1.2 Revitalizace návsi v Nevšové
1.1.3 Revitalizace plochy v areálu Městské
nemocnice Slavičín
1.2.1 Rekonstrukce knihoven v místních
částech města
1.2.2 Rekonstrukce moštárny v Nevšové
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Období
realizace
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2017
2017
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1.3 Dopravní infrastruktura

1.4 Technická infrastruktura

Zvyšování kvality života ve městě

2.1 Kultura

2.2 Sportovní a volnočasové
aktivity

2.3 Cestovní ruch

2.4 Zdravotní a sociální
služby

1.2.3 Rekonstrukce hotelu
1.2.4 Rekonstrukce obřadní síně
1.2.5 Rekonstrukce obecního domu v
Divnicích
1.2.6 Vybudování bezbariérového vstupu
do víceúčelové učebny PC
1.3.1 Oprava místních komunikací a
parkovišť
1.3.2 Cyklotrasa Hrádek - Divnice
1.3.3 Cyklotrasa Slavičín-Šanov
1.3.4 Výstavba okružní křižovatky Hrádek
1.4.1 Rozvoj vysokorychlostního internetu,
optické sítě

2016 – 2018
2016
2018
2020
2019
2018
2018
2020
2018 – 2020

1.4.2 Odkanalizování místní části Divnice
2.1.1 Rekonstrukce Sokolovny
2.1.2 Rekonstrukce a rozšíření využití
plochy letní scény
2.1.3 Digitalizace a ozvučení kina, technika
na venkovní akce

2018

2.1.4 Oprava kulturního domu v Nevšové
2.2.1 Obnova dětských hřišť a pískovišť
2.2.2 Obnova sportovního hřiště v ul.
Mladotická
2.2.3 Oprava tribuny na fotbalovém
stadionu
2.2.4 Rekonstrukce antukových kurtů
v zámeckém parku
2.2.5 Rekonstrukce hřiště za Sokolovnou
2.2.6 Rekonstrukce městského koupaliště
2.2.7 Rekonstrukce sportovní haly
2.2.8 Výstavba hřiště s umělým povrchem
Divnice
2.2.9 Výstavba víceúčelového hřiště
Nevšová
2.3.1 Oprava kaple v Nevšové
2.3.2 Oprava sakrálních památek
2.3.3 Rekonstrukce zámku
2.3.4 Rekonstrukce ARMY PARKu pro
turismus a envir. výchovu
2.3.5 Výstavba rozhleden a turistické
značení
2.4.1 Výstavba heliportu pro záchrannou
službu
2.4.2 Modernizace městské nemocnice
2.4.3 Rekonstrukce budovy polikliniky

2019
2018 – 2019
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2021

2019
2020
2018
2022
2017 – 2019
2019
2018
2018
2017
2018 – 2020
2022
2019
2019
2020
2019
2020
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2.5 Bezpečnost a ochrana
obyvatel

2.6 Dopravní dostupnost

2.7 Nové nástroje pro
zlepšování komunikace s
veřejností

Zvyšování potenciálu lidských zdrojů

2.8 Zavádění inovací do
fungování Městského úřadu

3.1 Vzdělávání

2.4.4 R-ego - rekonstrukce venkovních
prostor
2.4.5 Vznik komunitního plánu sociálních
služeb
2.4.6 Rekonstrukce budovy Charita sv.
Vojtěcha
2.4.7 Rekonstrukce střechy NZDM
KamPak?
2.4.8 Zateplení budovy NZDM KamPak?
2.5.1 Projekty prevence kriminality
2.5.2 Protipovodňová opatření zkapacitnění mostů a toků
2.5.3 Modernizace kamerového systému a
IT města
2.6.1 Koordinace autobusové a vlakové
dopravy
2.7.1 Pořízení portálu občana
2.7.2 Pořízení elektronické úřední desky
mimo centrální část města
2.7.3 Rozvoj komunikace na sociálních
sítích – analýza, správa nových profilů
apod.
2.7.4 Informační kampaně - tvorba
videospotů, vydání speciálních čísel
Slavičínského zpravodaje
2.7.5 Samostatná webová stránka
k projektům města
2.7.6 Vzdělávací kurzy komunikačních a
prezentačních dovedností pro
zaměstnance a volené zástupce města
2.8.1 Zavedení principů inovačního
managementu jako součásti kultury úřadu
3.1.1 Modernizace IT základních a
středních škol
3.1.2 Půdní vestavba Základní umělecká
škola
3.1.3 Rekonstrukce a navýšení kapacity
mateřských škol
3.1.4 Rekonstrukce stravovacího provozu
ZŠ Vlára
3.1.5 Rekonstrukce střechy ZŠ Vlára
3.1.6 Rekonstrukce školního klubu ZŠ Vlára
3.1.7 Projekty environmentální výchovy ve
školách
a předškolních zařízeních
3.1.8 Obnovení technického zázemí
víceúčelové PC učebny
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2018
2018
2019
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2016 – 2022
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3.2 Podpora podnikání

3.3 Podpora bydlení

Životní prostředí

4.1 Péče o veřejnou zeleň

4.2 Odpadové hospodářství

4.3 Úspora energie

3.2.1 Podpora využitelnosti
podnikatelských objektů
3.2.2 Podpora rozvoje drobného a
středního podnikání
3.2.3 Zkvalitnění podmínek pro příchozí
investory
3.3.1 Rekonstrukce bytových domů
3.3.2 Podpora realizace technické a
dopravní infrastruktury pro následnou
výstavbu rodinných domů dle územního
plánu města
3.3.3 Rekonstrukce objektů pro sociální
bydlení
4.1.1 Revitalizace zeleně v intravilánu
města
4.1.2 Výsadba zeleně v extravilánu města
4.1.3 Revitalizace Pivečkova lesoparku
4.3.1 Rekonstrukce areálu Služeb města
Slavičína
4.3.2 Intenzifikace sběrných dvorů odpadů
4.3.3 Opravy a nákup techniky pro
komunální služby
4.3.4 Pořízení svozové techniky na odpady
4.3.5 Výstavba kompostárny
4.3.1 Zateplení veřejných budov
4.3.2 Fotovoltaické panely na veřejných
budovách
4.3.3 Rekonstrukce veřejného osvětlení

2019 – 2021
2017 – 2018

2018 – 2021
2019
2019
2020
2019
2018
2018 – 2019
2019
2018 – 2019
2018
2020
2018 – 2020

2.4 Podpora realizace Programu rozvoje obce
Realizace jednotlivých rozvojových aktivit vede k dosažení zamýšlených cílů Programu rozvoje obce.
Pro úspěšnou implementaci je však nutná aktivní spolupráce všech dotčených aktérů. Podmínkou
realizace Programu města Slavičín v období let 2016 – 2022 je vyhradit z rozpočtu města potřebné
finanční prostředky, bez nichž by nebylo možné dílčí projekty uskutečňovat. Celý proces musí být
průběžně kontrolován a aktualizován.
Vymezení odpovědnosti:
realizační role
garant
koordinátor
administrátor

kompetentní pozice
starosta města
tajemník městského úřadu
projektová manažerka
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konkrétní osoba
Ing. Jaroslav Končický
Mgr. Luděk Latinák
Ing. Olga Šenkeříková
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Tabulka 17 Odpovědnost při řízení a naplňování Programu rozvoje města Slavičín

Garant – zodpovídá za řízení a naplňování jednotlivých aktivit projektu. Realizaci aktivit řeší
v návaznosti na aktuální podmínky a možnosti obce. Nutné změny jsou zakomponovány do Programu
a přizpůsobovány dle nových skutečností, které k tomu vedly. Garant předkládá Program rozvoje města
Slavičín ke schválení včetně jeho nezbytných aktualizací. Případné problematické záležitosti řeší
s pracovní skupinou tvořenou těmito členy: Mgr. Božena Filáková (místostarostka města Slavičín,
ředitelka Nadace Jana Pivečky Slavičín), Ing. Ladislav Janáček (vedoucí odboru investic města Slavičín),
RNDr. Roman Kašpar (ředitel společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s.), Ing. Jaroslav Končický (starosta
města Slavičín), Ing. Alois Studeník (vedoucí stavebního úřadu města Slavičín), Ing. Olga Šenkeříková
(projektový manažer města Slavičín).
Koordinátor – je zodpovědný za činnosti spojené s administrativní stránkou Programu rozvoje města
Slavičín spojenou při naplňování a aktualizaci programových aktivit a opatření. Zpřístupňuje dokument
a jednotlivé aktualizace. Zodpovídá za dodržení harmonogramu a vyhodnocení projektu.
Administrátor – má ve své kompetenci přípravu podkladů pro aktualizaci, se souhrnnými údaji a jiné
v návaznosti na využití Programu rozvoje města. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu,
připravuje materiály pro monitoring. Účastní se schůzí pracovní skupiny, zajišťuje podklady pro garanta
a koordinátora.

Aktualizace Programu rozvoje města Slavičín:
Program rozvoje města bude dle potřeb a možností města průběžně aktualizován. Aktualizací dojde ke
zpřesnění informací u konkrétních projektů a budou postupně doplňovány projekty nové. Všechny
aktualizace schvaluje Zastupitelstvo města Slavičín.

Monitoring a vyhodnocení plnění harmonogramu Programu rozvoje města:
Každoročně bude sledováno naplňování jednotlivých aktivit Programu rozvoje města a jejich soulad se
stanovenými programovými opatřeními, cíli a vizí města. Po skončení období bude program
vyhodnocen a předložena souhrnná zpráva o plnění vybraných aktivit včetně jejich finančních nákladů,
zdrojů financování a období realizace.
Zpřístupnění programu:
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Program rozvoje města Slavičín pro období let 2016-2022 bude po schválení Zastupitelstvem města
Slavičín zpřístupněn na webových stránkách města (www.mesto-slavicin.cz) a v tištěné podobě
umístěn na odboru investic u projektového manažera.
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SEZNAM ZKRATEK
DDM – Dům dětí a mládeže
ESF – Evropský sociální fond
EU – Evropská unie
IROP – Integrovaný regionální operační program
ISŠ – Integrovaná střední škola
KoP ÚP – Kontaktní pracoviště Úřadu práce
MF ČR – Ministerstvo financí České republiky
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MZe ČR – Ministerstvo zemědělství České republiky
OPŽP – Operační program Životní prostředí
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SOU – Střední odborné učiliště
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
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UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace Spojených
národů pro výchovu, vědu a kulturu)

ÚV – úpravna vody
ZK – Zlínský kraj
ZŠ – Základní škola
ZUŠ – Základní umělecká škola
ÚSPK – Ústřední seznam kulturních památek

Příloha č. 1 Seznam spolků ve Slavičíně
Seznam spolkové činnosti ve Slavičíně
Army park
Asociace sportu pro všechny – SK Slavičín
Atletika – SK Slavičín
Basketbal – SK Slavičín
CANTARE – smíšený pěvecký sbor
CB SPOLEK města Slavičína
Český červený kříž
Český svaz žen MO Slavičín
DIA KLUB, o. s.
Divadlo Pařez
Divadlo SemTamFór
FC TVD Slavičín
Florbalový oddíl SK Sniper Slavičín
Junák – svaz skautů a skautek
Kampak? – nízkoprahové zařízení
Klub českých turistů
Klub důchodců
Klub důchodců Nevšová
Klub modelářů – při DDM Slavičín
Klub přátel historie Slavičínska
Klub vojenské historie
Klub žen Nevšová
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Kuželkářský klub Slavičín
Kynologický klub Slavičín
Letecký modelářský klub
Mateřské centrum Slavičín, o. s.
MO Českého svazu ochránců přírody
Myslivecké sdružení Hrádek
Myslivecké sdružení Jamné
Myslivecké sdružení Nevšová
Nadace Jana Pivečky
Nohejbalový klub – SK Slavičín
Orel jednota Slavičín
Přátelé z lásky, sdružení pro handicapované děti
R-Ego – nízkoprahové zařízení
Senior klub Divnice
SK Jerevan Slavičín – futsal team
Slavičan, cimbálová muzika
Slavičánek, dětský národopisný soubor
Stolní tenis – SK Slavičín
Šachový oddíl – při DDM Slavičín
TJ Sokol Nevšová
TJ Sokol Slavičín
UnArt, občanské sdružení
Valašský aeroklub Slavičín
Velo – club – SK Slavičín
Volejbal – SK Slavičín
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Příloha č. 2 Seznam zemědělských subjektů ve Slavičíně (zdroj: www.eagri.cz)
IČO

Obchodní jméno

60706228

KOMAS, s.r.o.

27691977
48909289
68005989
46279474
63469146
43427375
18132006
75041561
18810781
25583093
42341451
62185811
48444081
29206341
61717592
67022341

Lesy Jamné s.r.o.
ABM HRÁDEK, s.r.o.
Robert Studenka
Ludmila Ocelíková
AGM servis s.r.o.
Jiří Petrů
Zdeněk Machů
Václav Ocelík
Josef Zemánek
Služby města Slavičína, s.r.o.
Pavel Vrba
Radek Studenka
Naděžda Kovaříková
ROKSLAV s.r.o.
Lubomír Karlík
Martin Kašpar
OMI, spol. s ručením
omezeným
Jiří Vrána
Jakub Zemánek
Zdeněk Durďák
Jakub Durďák

45479356
72434759
72019441
03644260
03726177

Adresa
Průmyslová zóna, Družstevní č.e. 244, Slavičín,
76321
Osvobození 54, Slavičín, 76321
Divnická 157, Slavičín, 76321
Luhačovská 181, Slavičín, 76321
Družstevní I 66, Slavičín, 76321
Družstevní I 225, Slavičín, 76321
Na Zastávce 299, Slavičín, 76321
Dlouhá 785, Slavičín, 76321
Družstevní I 66, Slavičín, 76321
Družstevní I 67, Slavičín, 76321
Pod Kaštany 50, Slavičín, 76321
K Hájenkám 344, Slavičín, 76321
Luhačovská 181, Slavičín, 76321
Slavičín, 76321
Horní náměstí 818, Slavičín, 76321
Okružní 656, Slavičín, 76321
Okružní 593, Slavičín, 76321
Cihlářská 777, Slavičín, 76321
Na Zastávce 361, Slavičín, 76321
Družstevní I 67, Slavičín, 76321
Luhačovská 190, Slavičín, 76321
Luhačovská 190, Slavičín, 76321
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15249981
70956740
29359490

Jitka Durďáková
Břetislav Habanec
EnergoServis Plus s.r.o.

K Hájenkám 815, Slavičín, 76321
Hrádecká 168, Slavičín, 76321
Komenského 882, Slavičín, 76321

Příloha č. 3 Hospodaření města v letech 2009 – 2015 (zdroj: Městský úřad Slavičín, ekonomický
odbor)

Rok 2009
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
příjmy celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem
saldo

schválený
rozpočet
61 440
7 608
1 300
6 865
77 213
70 776
27 611
98 387
-21 174

% plnění
upravený
plnění k 31.12.
k uprav. rozpočtu
rozpočet
57 184
56 038
98
8 963
8 857
98,8
28 945
29 098
100,5
16 132
15 878
98,4
111 224
109 871
98,8
68 310
64 165
93,9
73 010
72 484
99,3
141 320
136 649
96,7
-30 096
-26 778
x
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Rok 2010
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
příjmy celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem
saldo

Rok 2011
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
příjmy celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem
saldo
Rok 2012
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
příjmy celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem
saldo

schválený
rozpočet
54 670
22 604
150
33 839
111 263
79 502
25 579
105 081
6 182

% plnění
upravený
plnění k 31.12.
k uprav. rozpočtu
rozpočet
58 621
58 802
100,3
23 664
33 245
140,5
1 116
1 169
104,7
50 868
50 498
99,3
134 269
143 714
107
86 351
75 029
86,9
41 736
39 658
95
128 087
114 687
89,5
6 182
29 027
x

schválený
rozpočet
56 670
21 862
11 751
32 208
122 491
90 275
59 696
149 971
-27 480

% plnění
upravený
plnění k 31.12.
k uprav. rozpočtu
rozpočet
60 004
58 423
97,4
21 776
23 899
109,7
11 254
11 669
103,7
38 871
38 472
99
131 905
132 463
100,4
88 724
83 204
93,8
65 945
64 507
97,8
154 669
147 711
95,5
-22 764
-15 248
x

schválený
rozpočet
54 215
21 137
2 130
46 007
123 489
72 333
64 105
136 438
-12 949

% plnění
upravený
plnění k 31.12.
k uprav. rozpočtu
rozpočet
56 607
57 091
100,9
21 769
22 927
105,3
2 130
2 302
108,1
41 512
41 527
100
122 018
123 847
101,5
78 225
71 861
91,9
56 622
55 930
98,8
134 847
127 791
94,8
-12 829
-3 944
x
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Rok 2013
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
příjmy celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem
saldo

Rok 2014
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
příjmy celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem
saldo

Rok 2015
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
příjmy celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem
saldo

schválený
rozpočet
61 230
22 761
1 150
19 089
104 230
77 921
41 540
119 460
-15 230

% plnění
upravený
plnění k 31.12.
k uprav. rozpočtu
rozpočet
62 760
70 388
112,2
24 034
24 688
102,7
2 166
1 824
84,2
23 731
22 462
94,7
112 691
119 362
106,2
84 107
71 371
84,9
48 314
41 178
85,2
132 421
112 549
85
-19 730
6 813
x

schválený
rozpočet
66 611
23 487
400
9 843
100 341
85 511
34 384
119 895
-19 554

upravený
% plnění
plnění k 31.12.
rozpočet
k uprav. rozpočtu
70 611
72 580
102,8%
23 909
24 660
103,1%
400
490
122,5%
23 358
22 216
95,1%
118 278
119 947
101,4%
85 720
78 800
91,9%
53 112
40 142
75,6%
138 832
118 942
85,7%
-20 554
1 005
x

schválený
rozpočet
70 835
21 998
300
12 760
105 893
86 211
32 141
118 352
-12 459

upravený
% plnění
plnění k 31.12
rozpočet
k uprav. rozpočtu
70 835
73 045
103,1%
22 409
22 712
101,4%
300
583
194,3%
18 130
14 423
79,5%
111 674
110 763
99,2%
89 496
77 195
86,3%
34 509
24 151
70,0%
124 005
101 345
81,7%
-12 331
9 417
x
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Příloha č. 4 Vyhodnocení dotazníkového šetření
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Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní využití
Životní prostředí
Péče města o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Rozvoj města
Informovanost o dění ve městě
Mezilidské vztahy
Bezpečnost města

velmi
spokojen
37,9%
26,2%
11,6%
6,9%
22,4%
20,0%
32,5%
35,6%
2,4%
32,1%
32,9%
6,0%
20,7%

spíše
spokojen
49,4%
59,5%
64,0%
41,5%
43,5%
42,4%
57,5%
52,9%
28,0%
47,6%
50,6%
56,0%
57,5%
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spíše
velmi
je mi to
nespokojen nespokojen lhostéjné
8,0%
4,7%
0,0%
6,0%
1,2%
7,1%
17,4%
3,5%
3,5%
31,0%
10,3%
10,3%
25,9%
4,7%
3,5%
20,0%
3,5%
14,1%
7,5%
2,5%
0,0%
6,9%
4,6%
0,0%
40,3%
4,9%
24,4%
15,5%
2,4%
2,4%
10,6%
5,9%
0,0%
22,6%
8,3%
7,1%
16,1%
5,7%
0,0%
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