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Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhly volby 
do Zastupitelstva města Slavičín na volební ob-
dobí 2022–2026. Dnem voleb do zastupitelstva 
města (uplynutím prvního dne, ve kterém se vol-
by konaly) zanikl mandát všem dosavadním čle-
nům zastupitelstva města, takže tímto okamži-
kem došlo i k  „zániku“ dosavadního zastupitel-
stva města včetně jeho výborů.

V období ode dne konání voleb do zastupitel-
stva města do zvolení nového starosty, případně 
místostarosty, a nové rady města, správu města 

zajišťují v souladu se zákonem o obcích dosavad-
ní starosta a místostarostka a  dosavadní rada 
města.

Tyto orgány města i nadále plní své povinnos-
ti, a to bez jakéhokoli omezení, tedy v plném roz-
sahu. Nepřecházejí ale na ně pravomoci vyhraze-
né zastupitelstvu města, ty nelze do ustavujícího 
zasedání zastupitelstva města realizovat.

Ustavující zasedání zastupitelstva města svo-
lává dosavadní starosta tak, aby se konalo 
do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro 

podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo 
hlasování. K jeho svolání však může přistoupit až 
poté, kdy lhůta pro podání návrhu soudu na ne-
platnost voleb nebo hlasování již marně uplynu-
la.

Lhůta pro podání návrhu na  neplatnost vo-
leb nebo hlasování je 10 dní a počíná běžet ode 
dne následujícího po dni vyhlášení výsledků vo-
leb Státní volební komisí (sdělením ve Sbírce zá-
konů).

Luděk Latinák, tajemník 
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O etiketě vesele i vážně s Ladislavem Špačkem
Podle Gutha-Jarkovského je „slušnost člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit“. Zběhlost v pra-

vidlech společenského chování není archaismus z dob první republiky, v níž tento legendární odborník 
na etiketu žil. Jde pouze o každodenní praktickou potřebu v profesním, společenském i osobním životě.

Abychom se tedy i my mohli zábavnou formou přiučit pravidlům současné etikety, pozvali jsme k nám
do Slavičína mistra v této branži, Ladislava Špačka, autora televizních pořadů a publikací o etiketě. Ve své
dvouhodinové one man show shrne vše, co bychom měli znát, abychom se nechovali jako slon v porce-
lánu. Dozvíte se, jaký oděv je vhodný do divadla, které šaty by neměly chybět v žádném dámském či pán-
ském šatníku. 

Jeho další poradenství se zaměří na umění správného představování nebo kdo jako první nastupuje 
do výtahu. Na desítky otázek dostanete v pořadu odpovědi. A co víc – budete překvapeni, jak může být 
etiketa zábavná.

Na pořad plný humoru i užitečných rad jste srdečně zváni v pátek 14. října od 18.00 hodin do sálu So-
kolovny. Předprodej vstupenek na tuto akci probíhá v Městském infocentru Slavičín. Cena vstupenky je
100 Kč.

Gabriela Klabačková, Městská knihovna Slavičín
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Město Slavičín získalo dvě 
celostátní ocenění v ekologii

Ještě nebyla ani otevřená, 
ale už dostala cenu – oceně-
ní „Trvale udržitelný projekt 
roku“ pro Cirkulu, centrum udr-
žitelné energetiky a oběhové-
ho hospodářství ve Slavičíně, 
převzal v Praze 13. září nosi-
tel projektu starosta Tomáš 
Chmela. Otevření re-use cent-
ra Cirkula, které se uskutečni-
lo jen o pár dní později v areá-
lu sběrného dvora Malé Pole, 
bylo navzdory sychravému 
podzimnímu počasí velmi pří-

jemnou akcí. Prochladlé děti sledovaly napjatě pohádku Obrázky ze živo-
ta hmyzu obklopeny zásobami dřevní štěpky, kterou má kotelna připrave-
nou na topení v zimě. 

V místě sběrného dvora pak vyrostl párty stan pro případ deště a pří-
mo pod komínem hrála kapela Forever Rock. Uvnitř Cirkuly, tedy bývalého
skladu uhlí, který už neměl využití, pak na vyřazených židlích a gauči sedě-
li vzácní hosté – ředitelka Centra Veronica v Brně Yvonna Gaillyová spolu
s kolegyní Karlou Vincenecovou, ředitelka Energetické agentury Zlínského
kraje Miroslava Knotková a Martin Ander z brněnské Nadace Partnerství.
Opodál se děti mohly zapojit do dílniček na tvorbu z použitých materiálů.

Dámy spolu se starostou Tomášem Chmelou přestřihly pásku a provoz
centra mohl začít. Odborníci si střihli panelovou diskuzi s občany, kde pa-
daly nejčastěji dotazy na ceny energií, a do znovupoužitelných plastových
kelímků s logem Slavičína se čepovalo hrádecké pivo. Oslavit zisk ocenění 
přijel do Slavičína také náměstek ministerstva pro místní rozvoj Radim Sr-
šeň, jemuž se centrum velmi líbilo. „Je to moc pěkný projekt, fandím vám,
ať ho Slavičané berou za svůj,“ podotkl Sršeň. Kromě otevření re-use cen-“
tra se v  tento den v areálu sběrného dvora uskutečnily první slavičínské
Místní dny pro klima a energii. Šlo o osvětovou akci s přednáškou a výsta-
vami na témata změny klimatu, energetické efektivity, obnovitelných zdrojů
energie, volby vhodného způsobu vytápění, ale i odolnosti města vůči do-
padům změny klimatu. 

Cirkula je sběrný dvůr, kde se na uložené předměty nepohlíží jako na od-
pad, ale na věci, které mohou posloužit zase jinému člověku. Znamená to
tedy, že na Cirkulu mohou občané donést věci, které by jinak vyhodili, ale
které zároveň ještě někdo může upotřebit. Další lidé si je pak vezmou a tím
městu nepřibývá odpad, ale věci cirkulují, odtud název Cirkula. 

Město Slavičín tak přidalo další kamínek do mozaiky odpadové proble-
matiky, která postupně přitvrzuje. „V roce 2020 přijala ČR novou odpado-
vou legislativu, která na obce klade velké požadavky. Mají již v roce 2025 
dosáhnout 60 % úrovně třídění komunálních odpadů. Bez snížení produk-
ce směsného dopadu tohoto cíle nelze dosáhnout,“ poznamenal Milan Ha-“
vel z organizace Arnika, která každoročně uděluje ocenění Odpadový Oskar
obcím za nízkou produkci směsného odpadu.

A právě tady Slavičín zabodoval – v rámci kraje je na 1. místě mezi měs-
ty od 5000 obyvatel a v rámci celé České republiky se umístil druhý. „Výbor-
ných výsledků město Slavičín dosahuje díky tomu, že se problematice od-
padů dlouhodobě věnuje a stále hledá další možnosti ke zlepšení. Domác-
nosti platí za směsný odpad podle objemu přistavených nádob, svoz tří-
děného sběru je zdarma, bioodpad se sváží pomocí pytlů, které si domác-
nosti kupují,“ zhodnotil Havel. Dodal, že snížení produkce směsného odpa-“
du lze dosáhnout jen pomocí motivace a husté sítě pro třídění. „Důrazně
obcím doporučujeme řešit problematiku kuchyňských bioodpadů. Ovoce,
zelenina a suché pečivo tvoří jeho nejvýznamnější část,” uzavřel odborník”
z Arniky. V roce 2021 ve Slavičíně domácnosti produkovaly 122,6 kg/oby-
vatele směsného komunálního odpadu.

Mikuláš Múdry, energetický manažer města

Volební účast: 54,33

Zvolení členové zastupitelstva města dle počtu získaných hlasů

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Slavičín, 
konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

věk Volební strana Politická
příslušnost

Hlasy

abs. v %

Chmela Tomáš Mgr. 39 PROBUDÍME SLAVIČÍN STAN 1 046 8,21

Pinďák Pavel Ing. 43 Společně pro Slavičín ČSSD 831 9,63

Hubíková Monika 48 ANO 2011 ANO 746 7,65

Humpola Karel Ing. arch. 34 PROBUDÍME SLAVIČÍN BEZPP 744 5,84

Zvonek Marcel 45 Demokraté pro Slavičín ODS 730 8,37

Viceník Martin 44 PROBUDÍME SLAVIČÍN BEZPP 675 5,30

Rumplíková Marie 67 PROBUDÍME SLAVIČÍN BEZPP 652 5,11

Dvořáková Kristýna Mgr. 35 PROBUDÍME SLAVIČÍN BEZPP 638 5,00

Dulík Tomáš Ing. Ph.D. 47 Demokraté pro Slavičín Bezpp 632 7,25

Münster Bronislav 60 Demokraté pro Slavičín BEZPP 597 6,85

Vaclová Miroslava 45 PROBUDÍME SLAVIČÍN STAN 576 4,52

Čechmánek Petr Ing. 40 ANO 2011 ANO 545 5,58

Navrátil Petr PaedDr. 67 Společně pro Slavičín ČSSD 530 6,14

Švach Michal Mgr. 45 ANO 2011 BEZPP 523 5,36

Procházka Martin Ing. 42 ANO 2011 BEZPP 512 5,25

Bonko Anton 49 Společně pro Slavičín ČSSD 509 5,90

Malaník Libor 51 ANO 2011 ANO 504 5,16

Jordán Jan Ing. 45 Demokraté pro Slavičín ODS 464 5,32

Sovová Hana Mgr. et. Mgr. 45 Společně pro Slavičín ČSSD 459 5,32

Fojtíková Ivana 46 KDU-ČSL BEZPP 289 9,31

Studeníková Marie Bc. 55 SLAVIČÍN 2018 – sdruže-
ní nezávislých kandidátů

SLAVIČÍN
2018 279 9,89

Úspěšnost jednotlivých volebních stran celkem 

Kandidátní listina Hlasy
Počet 

mandátů
číslo název abs. Přepočtené %

platných hlasů

7 PROBUDÍME SLAVIČÍN 12 735 24,85 6

6 ANO 2011 9 751 19,03 5

1 Demokraté pro Slavičín 8 712 17,00 4

8 Společně pro Slavičín 8 621 16,82 4

3 KDU-ČSL 3 101 6,05 1

9 SLAVIČÍN 2018 – sdružení 
nezávislých kandidátů 2 820 5,50 1

2 NEZÁVISLÍ 2 425 4,73 0

4 PRO Slavičín 1 639 3,20 0

5 Komunistická strana Čech 
a Moravy 1 439 2,81 0

Zdroj: ČSÚ, podrobné informace na www.volby.cz 
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Ohlédnutí za slavnostním odpolednem 

V pátek 16. září se na Sokolovně konala slav-
nost k uctění památky Karla Vystrčila spojená 
s křtem knížky Karel Vystrčil 1906–1942, aneb
„Nezraďte ideály, za něž obětovali své životy“
a odhalením jeho busty.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se 
na přípravě slavnosti podíleli.

Program byl připraven přesně v duchu pořa-
du, kterým slavičínští občané, především So-
kolové, vzdali poctu svému náčelníkovi, popra-
venému dne 15. 7. 1942 v Mauthausenu. Teh-
dy – 24. září 1946 vystupovali slavičínští obča-
né, pěvecký sbor, učitelé a Sokolové.

Pěvecký sbor Cantare s vedoucí Annou Fraj-
tovou zazpíval Ukvaldské písně, fl étnové kvar-
teto Fúkneto opět s vedoucí Annou Frajtovou
doplňovalo jednotlivá vystoupení vhodně vo-
lenými skladbami. Slyšeli jsme také duchovní 
skladbu „Soudce všeho světa, Bože“, která je 
známá ze seriálu F. L. Věk.

Operní zpěvačky Kateřina Oškerová a Lenka 
Rafajová vystupující pod názvem Ars Animae, 
zazpívaly za  klavírního doprovodu Pavly Ka-
davé písně z Moravských dvojzpěvů Antonína 
Dvořáka a moravské písně  Jaroslava Křičky.

Sestry Švihálkovy (Ludmila Hánová, Bohu-
mila Šuráňová, Marie Rumplíková) nacvičily
podle zpěvníčků nalezených v  dokumentech 
o Karlu Vystrčilovi dvě populární písně z  30.

let, které hrával pan učitel se svými 
hudebníky – skladbu Ninon z fi lmu 
„Píseň pro tebe“ a skladbu „Kdo jen 
jedenkrát měl někoho rád“.

Text projevu Vladimíra Bobála – 
tehdejšího jednatele Sokola – za-
zněl v  přednesu Josefa Floreše. 
Učitelé základní školy Ludmila Jan-
díková a Petr Malec přečetli z kníž-
ky o Karlu Vystrčilovi vybrané pa-
sáže o popravených učitelích země 
moravskoslezské.

Vzhledem k tomu, že se v  letoš-
ním roce slaví také 100 let od zalo-
žení Měšťanské školy ve Slavičíně, 

zapojili se do programu i malí školáci. Dětský 
národopisný soubor Slavičánek předvedl pás-
mo „O škole“, kterým odlehčil pietní atmosféru 
nesoucí se zaplněným sálem. Poděkování pat-
ří učitelkám Miroslavě Zálešákové a Haně Str-
nadové. 

Programem pohotově provázela Darja Ko-
nečná. 

Knížku pokřtil Karel Absolon, vnuk Karla Vy-
strčila za  přispění slavičínského starosty To-
máše Chmely.

Slavnostní odpoledne bylo završeno odha-
lením nádherné bronzové busty Karla Vystrči-
la, kterou vytvořil akademický sochař Radim 
Hanke podle dobových fotografi í a s povědo-
mím o charakteru pana učitele včetně průběhu 
jeho života podle sokolského hesla „V zdravém 
těle zdravý duch“.

Hymna v nezkrácené podobě zazněla na zá-
věr.

Součástí akce byla i výstava fotografi í, kte-
rá se nyní nachází v městské knihovně. Zde se 
v pondělí 10. října v 18 hodin uskuteční bese-
da o Karlu Vystrčilovi, čtení z knížky a prohlíd-
ka výstavy doplněná o  sbírku jeho osobních 
věcí a dokumentů. I zde bude možné zakoupit 
si knížku, příp. s podpisem autorky. 

Kromě poděkování organizátorům a účinku-

Elsa s Olafem či Šmoulové – Zámecký park ožil pohádkovými bytostmi
nou Elsou se sněhulákem Olafem a mnoha dal-
šími. Po splnění všech úkolů byly děti při audi-
enci u krále a královny Pohádkového parku ob-
darováni malým dárkem.

Během odpoledne, jež bylo ve znamení slu-
nečného letního počasí, se děti mohly zapojit
do  zábavného pořadu plného písniček a  sou-
těží na  parketu u  altánku. Přímo na  altánku
pak byly připraveny výtvarné dílničky, malová-
ní na  obličej, dětské tetování i  výroba oblíbe-
ných placek.

Za přípravu i zdárný průběh akce patří velké
poděkování především ochotným dobrovolní-
kům na stanovištích a také pracovníkům a pra-
covnicích městského infocentra, Domu dětí 
a mládeže Slavičín a Nadace Jana Pivečky.

Za pořadatele Jitka Pfeiferová
NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2022V sobotu 3. září se uskutečnila tradiční oblí-

bená akce pro rodiny s dětmi Pohádkový park. 
Na  patnácti stanovištích, které děti přenes-

ly do  říše pohádek, se malí návštěvníci setkali 
se Šmouly, Piráty z Karibiku, Harrym Potterem 
a jeho kamarády, s pejskem a kočičkou, králov-

Kniha Karel Vystrčil 1906-1942 a  busta Karla Vy-
strčila, která je umístěna v portálu Sokolovny Slavi-

čín, vznikly za  přispění 
Nadačního fondu Kde
domov můj.

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 12. 10.
 plasty (žluté pytle) a  nápoj. kartóny
(oranž. pytle) 24. 10.
 bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)
3. 10., 17. 10., 31. 10.

Pozor! Změna svozu odpadu! Z  důvo-
du státního svátku bude svoz komunálního
odpadu ve Slavičíně proveden už ve středu 
26. 10. a v místních částech Hrádek, Divni-
ce, Nevšová ve čtvrtek 27. 10.

jícím bych chtěla poděkovat všem, kteří si v pá-
teční odpoledne našli čas a přišli uctít památ-
ku pana učitele.

Mé ohlédnutí chci uzavřít slovy pana profe-
sora Viktora Koláře, synovce Karla Vystrčila:
„Svojí knížkou jste vrátila do života jeden z tra-
gických osudů vlastenců této české země k po-
zornosti nejmladší generace a nejen jí…“

JUDr. Marie Macková
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Od  událostí zde popisovaných uplynulo 
v září 2022 sice již 104 let, ale až nyní po zpra-
cování dostupných archiválií je možné popsat 
je uceleněji, než jen tak, jak zaznívalo z ústního
podání pamětníků a jejich potomků.

Jak Rakousko-Uhersko sláblo na polích vá-
lečných, tak tím větší rozvrat nastával uvnitř 
monarchie. Rozvrat hospodářský, politický, 
ekonomický. Byla to těžká doba, zejména v po-
sledních měsících války. Jak uvádí řídící učitel 
Topič z Lipové: „Byly to těžké časy, doma bylo 
zle a mužům na  frontě ještě hůř. Armáda byla 
špatně šacena a  živena, mezi mužstvem byla 
nespokojenost a odpor proti válce a mnozí od-
běhli od  svých útvarů, potloukali se po  lesích
a jen v noci přicházeli do vesnic se najest. Mno-
ho bylo těch, kteří zběhli z fronty a pěšky došli 
až domů. Doma byli stíháni a četnictvem chytá-
ni, bylo na ně stříleno a běda tomu, kdo byl chy-
cen. Takového hned svázali, tloukli a  fackova-
li a v poutech byl odveden ku své části a ihned 
odeslán na frontu.”

V okolí Slavičína-Mladotic se začaly hroma-
dit zelené kádry. Jednalo se o zběhy nebo ne-
navrátilce na frontu z dovolených, z nemocen-
ských, z dovolených na zotavenou. V obecném 
podání je zmiňovaná hlavně Nevšová, jelikož 
tam zelených kádrů bylo v  roce asi 1918 nej-
více. Obecně lze ale říci, že každá obec na oko-
lí měla tyto zelené kádry. (Historická odbočka: 
i Nikola Šuhaj byl zeleným kádrem).

Po zelených kádrech pátralo polní četnictvo, 
politické úřady, vojsko a rakousko-uherské čet-
nictvo. Na slavičínsku nebyla situace jiná. Čet-
níkům chodila hlášení a svodky o dezertérech 
a oni museli pěšky chodit pátrat ve svém rajoně 
po  těchto osobách. Ať svítilo slunce, lilo nebo 
mrzlo. A  musela se podávat hlášení. A  pod-
le úspěšnosti v pátrání po dezertérech byli po-
suzováni i četníci. Později jim politická správa 

přiznala i  fi nanční odměny
za dopadení dezertéra, což
zejména v  posledních mě-
sících války, v  době všeo-
becné drahoty, byl motivač-
ní prvek jistě nezanedbatel-
ný, k  zajištění rodiny velmi
vítaný.

Místní události se daly
do  pohybu, když se místní 
četnický velitel Julius Ha-
mal vydal sám dne 20. září 
1918 udělat prověrku k de-
zertérům v  obci Nevšová.
Za  využití svých osobních
a  místních znalostí zamí-
řil s  jistotou na  jedno z ob-
dělávaných polí u  Nevšové
a „haft” dezertéra se mu po-
vedl hned napoprvé. Ale co
zmohl jeden jediný, byť oz-
brojený četník proti přesi-
le mladých Nevšovjanů? Ti
jej u  obecního starosty při
úředních úkonech odzbrojili
a  jen na starostovu přímlu-

vu jej nezesměšnili a nelynčovali.
Odplata na  sebe nenechala dlouho čekat.

Hned 22. září je do  Nevšové komandována
asistenční druhá setnina p. pl. 84 (97 % Něm-
ců) z Brna pod velením nadporučíka Neuhau-
sera a sedm četníků pod velením strážmistra
Josefa Petříka, velitele četnického stanoviš-
tě z Uherského Brodu a důkladně prohledává-
na. Současně je na základě trestního oznáme-
ní četnického velitele ze Slavičína c.k. okres-
nímu soudu ve Valašských Kloboukách zave-
deno trestní řízení proti Cyrillu Peškovi a spol.
za  trestné činy dle ustanovení § 81 (násilné
vztažení ruky na  osoby vrchnostenské nebo
nebezpečné jim vyhrožování ve věcech úřed-
ních) a § 220 (nadržování zločinu) rakouského
trestního zákoníku. Pachatelům za tyto skutky
hrozil trest těžkého žaláře na šest měsíců až
jeden rok. Podezřelí Cyrill Pešek st., Cyrill Pe-
šek ml., Jan Anders, Antonín Anders, Vincenc
Anders, František Pešek, Františka Andersová
a Marie Stará jsou vzati do soudní vazby.

Z obce Nevšová je nakradeno rakousko-uher-
ským erárem (ve zboží, penězích a zásobách)
po přepočtu na dnešní měnu přes 600.000 ko-
run za  tři a půl dne neomezeného řádění. Jen
kupříkladu kilogram vepřového masa ze září 
1918, v dnešních cenách ohodnocený, vychá-
zí na 679,- Kč za kilogram!

Smutným výsledkem těchto všech zbyteč-
ných akcí je smrt lipovského rodáka Cyrilla Re-
meše, narozeného dne 11. července 1888 v Li-
pové čp. 42. Bratra dalších čtyř sourozenců,
z nichž tři byli rovněž odvedeni na  fronty Vel-
ké války. Cyrill byl povolán k  vojskové službě
hned v první mobilizaci na začátku války v srp-
nu 1914. Rukou dopsaná poznámka ve  farní 
kronice narozených pro obec Lipovou v kolon-
ce jeho jména udává, že 25. září 1918 zemřel
v Nevšové, Protokol o prohlídce mrtvého udá-

Příběh z roku 1918, aneb Cyrill Pešek a spol. stíhaný pro násilí
vá, že zemřel v poledne - v poslední den poby-
tu vojska a četníků v Nevšové. Z dobových zá-
znamů víme, že rodina Remešových se pře-
stěhovala v  roce 1905 na  nevšovské pase-
ky do domu čp. 27. Publikace „I. světová vál-
ka v dějinách Nevšové“ Pavla Hrbáčka udává,
že Cyrill Remeš byl postřelen horlivým slavi-
čínským četníkem vrchním strážmistrem Ha-
malem a podlehl zranění krajiny břišní (tzv. zá-
pal střev). Nešťastnému Cyrillu Remešovi chy-
běl jen jeden měsíc a tři dny a dožil by se svo-
body a nového státu. Bylo by mu 30 let. Spisy
hejtmanství a moravského místodržitelství pří-
pad tohoto tragického úmrtí zahrnuly pod spi-
sy ze zářijové akce proti dezertérům v Nevšo-
vé. Pozůstalost po vojínu Cyrillu Remešovi evi-
doval okresní soud ve Valašských Kloboukách
pod číslem jednacím A 659/18.

Během těch tří dní, těmi samými vojáky i sla-
vičínskými četníky je perzekuována i obec Lipo-
vá, jak popisuje řídící učitel Topič: “Bylo to po-
slední dny měsíce září roku 1918, asi měsíc před
státním převratem. V noci směrem od Nevšo-
vé přitáhla do obce setnina rakouských vojáků
pod velením důstojníka a  slavičínských četní-
ků a za tmy celou obec obsadili. Uzavřeli cesty,
okraje vesnice a v každé zahradě stál voják neb
dva s puškou k výstřelu připravenou, aby každé-
mu zabránili odejíti z obce. Četníci a ostatní vo-
jáci divoce prohledávali všechna stavení. Chlé-
vy, stodoly, kolny, půdy, do všeho bodáky strka-
jíce naháněli hrůzu a strach. Hledali dezertéry. 
Kdo z občanů se jim protivil nebo odepřel odpo-
vídati na jejich otázky, byl zavřen do hasičského 
skladiště. Ten den bylo právě několik dezertérů
v obci.” Následky, které pocítila Nevšová, se na-”
štěstí Lipové vyhnuly. Jen nějací dezertéři jsou
odváděni.

Ale doba plyne k 28. říjnu. Doba je to vskut-
ku revoluční. Zlom skutečně přichází, vše ra-
kouské končí. Je republika. Orlíčci padají na
dlažbu. Od obecně zmiňovaných událostí, jak
proběhl 28. říjen v Praze, i zde to žilo. Vyřizo-
vání domnělých křivd nebo náprava těch sku-
tečných, to vše bylo podhoubí revolučního
kvasu i v našem pohraničí. Snaha domoci se
spravedlnosti, oplatit… Odplata na prorakous-
kém četnickém strážmistrovi a  jeho zástup-
ci… S odstupem 104 let se již nikdo nedozví,
co se zde a  nakolik přesně vše událo. Mno-
ho archiválií bylo skartováno nebo zničeno.
Zřejmé je to, že v  absolutně zbytečné době
(cca měsíc před převratem) se zde udály věci,
které nebyly ani nutné, ničemu nepomohly, ne-
zvrátily vítězství zbraní stařičkého mocnářství 
ani na  jednu, ani na druhou stranu… Stály jen
zbytečně dva mladé životy (Cyrill Pešek z Ne-
všové a Alois Marek z Kochavce), mnoho slz,
vyrabovaného majetku, škod, zášti a hořkosti…
Poučíme se?

Tomáš Kubů, autor: Bojovali za  císařpána
(Sie kämpften für den Kaiser) - Příběhy zele-
ných kádrů na Slavičínsku za Velké války (Ge-
schichten von Grünen Garde in der Region Sla-
vičín während des Ersten Weltkriegs)
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Výměna svítidel veřejného osvětlení na nej-
větším sídlišti Malé Pole je v současné době vy-
sokých cen za elektrickou energii důležitým po-
činem. Původní nevyhovující a sodíkové výboj-
ky byly nákladné na provoz, a proto byla v rám-
ci projektu provedena kompletní výměna 128 
kusů za úsporná svítidla s technologií LED s vý-
bavou pro bezdrátový sběr dat na centrální dis-
pečink veřejného osvětlení. Všechna nová sví-
tidla LED jsou umístěna na  původní podpě-
ry – stožáry veřejného osvětlení. Díky držáku
je možné svítidla nastavit do  vodorovné rovi-
ny. Svítidla rovněž disponují chytrou technolo-
gií, která umožňuje regulaci svícení v  rozmezí 
60 % – 100 %, předpokládá se více než padesá-
tiprocentní úspora energií.

Projekt je podpořen z  dotačního programu 
Státního fondu životního prostředí částkou
ve výši 904 096 Kč. Celkové náklady budou ne-
celé 2 miliony Kč bez DPH.

Alena Viktorinová, odbor investic

Nové veřejné osvětlení na sídlišti 
Malé Pole umožnuje regulaci Oprava průtahu 

Hrádkem
Výstavba probíhá za  částečného ome-

zení silničního provozu po polovinách šířky 
vozovky se zřízením pracovního místa, jde 
o úsek od kruhového objezdu po odbočení 
na Divnice. V úseku od odbočení na Divnice
po železniční přejezd bude provoz řízen se-
mafory. Řízení provozu semafory se očeká-
vá od měsíce října až do konce stavby z dů-
vodu, že zřízení pracovních míst je nevyho-
vující a nebezpečné z hlediska bezpečnos-
ti a plynulosti silničního provozu. Pokládka 
živičného povrchu proběhne po polovinách 
vozovky. 

Alena Viktorinová, odbor investic

Díky projektu “Slavičín – protipovodňová 
opatření města – upgrade” dojde k moderniza-
ci lokálního varovného systému, který je v sou-
časné době už v  nevyhovujícím technickém 
stavu. Stávající analogová zařízení budou na-
hrazena digitálními, doplněno bude celkem 22 
hlásičů s 50 reproduktory a upgradováno (vy-
měněno za  novější, pozn. red.) bude celkem 
131 hlásičů. Varovný systém je možné využívat 
i k informování občanů jako městský rozhlas. 

Dále bude vytvořen digitální povodňový plán. 
Obojí zlepší informovanost obyvatelstva a dal-

V rámci zlepšení protipovodňových opatření 
lze využívat i zmodernizovaný rozhlas

ších institucí o aktuálním stavu případných po-
vodňových rizik, přičemž informace budou za-
neseny do Povodňového informačního systé-
mu POVIS.

Celkové zdroje projektu Slavičín – protipo-
vodňová opatření města – upgrade z Operač-
ního programu Životní prostřední jsou odhado-
vány na 4 mil. Kč, podpořen bude maximálně 
částkou 3 464 073 Kč.

Alena Viktorinová, odbor investic

Dlouhá léta býval za Sokolovnou minigolf, 
ovšem jeho oblíbenost už odvál čas. Namísto
zachovávání starých omšelých prvků se měs-
to rozhodlo vytvořit místo, kam by rádi chodi-
li mladí a teenageři. Proto tam bylo vybudová-
no parkourové hřiště. Pozor, nepleťte si s par-
kurem, což je disciplína pro jezdce na koni!

„Parkour je nová tréninková metoda, při kte-
ré může každý překonávat různé překážky růz-
nými styly v přirozeném prostředí. Při zdolávání 
překážek se používají gymnastické prvky nebo
triky, při kterých se mnohdy tají dech,“ popsa-
la místostarostka Monika Hubíková. „Spousta 
dětí ze Slavičína dnes jezdí do Zlína do kroužků
parkouru, které vedou zkušení závodníci. Právě
s nimi jsme konzultovali rozvržení a velikost jed-
notlivých prvků na hřišti za Sokolovnou,“ upřes-
nila s tím, že by tito lidé měli připravit pro slavi-
čínské děti několik tréninků, aby si osvojily triky
a skoky backfl ip, sidefl ip nebo frontfl ip.

Nejde však jen o místo pro teenagery. Trénin-
ky si zde můžou zpestřit i sportovní týmy, pří-
padně i školáci během tělocviku. Překážky jsou
postaveny tak, aby umožňovaly co nejširší šká-
lu pohybů mezi nimi, také dopadová plocha 
z velké vrstvy dřevěné štěpky je speciálně uzpů-
sobená pro bezpečné doskoky. „Jde o moderní 
způsob trávení volného času, proto plánujeme i
posílit free wi-fi  signál v okolí,“ podotkl staros-
ta Tomáš Chmela. Hřiště stálo 1,2 milionu ko-
run s DPH. (tz)

Za Sokolovnou vyrostlo 
parkourové hřiště 

Navzdory uplakanému počasí přilákala akce Babí léto fest v sobotu 10. září do Obecního dvora 
v Hrádku velkou řádku návštěvníků. Ti si užili příjemné odpoledne při poslechu Cimbálové muziky Sla-
vičan a dua Motýl band cz a ochutnali oblíbené pochoutky, jako jsou slavičínské langoše, hrádecké 
palačinky či zvěřinový guláš ad. Velký zájem sklidila výstava automobilových veteránů včetně expo-
nátů zemědělské techniky, za jejich laskavé zapůjčení patří majitelům velký dík. Poděkování si zaslou-
ží všichni dobrovolníci, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce. Městské infocentrum Slavičín



6

Letošní prázdniny se nesly v  naší základní 
škole v duchu odpočinku a klidu.

Po  rozsáhlé rekonstrukci elektroinstalace
celé hlavní budovy jsme se v závěru prázdnin

soustředili na  snížení její energetické nároč-
nosti. Celá budova je nyní vybavena termore-
gulačními hlavicemi do veřejných prostor. 

Tyto investice, jak věřím, budou při dneš-

 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Škola o prázdninách a vydařený start nového školního roku
ní neúnosné ceně energií přínosem pro školu
i zřizovatele. Téměř všechny práce se podařilo
ukončit do konce srpna a zahájení vzdělávání 
žáků tak proběhlo zcela bez problémů. 

Nový školní rok odstartoval adaptačními po-
byty žáků šestého ročníku s  třídními učiteli
a metodičkou prevence, naši druháci a třeťáci
zahájili plavecký výcvik a v pátých třídách pro-
běhly adaptační dny pod vedením vyučujících
a zkušených lektorů. 

Po dvou letech opět zahájí svoji činnost zá-
jmové kroužky při naší škole tak, jak jsme byli
zvyklí. Z pestré nabídky si může vybrat každý
žák podle svého zájmu.

V  tyto dny společně s  vyučujícími tvoříme 
plán aktivit, které nás v letošním školním roce
čekají. Mimo jiné také na  oslavy jubilea naší 
školy. O  mnohých budeme čtenáře Slavičín-
ského zpravodaje informovat.

PaedDr. Pavel Macek, MBA, 
ředitel školy

Školní rok 2022 – 2023 byl zahájen ve zna-
mení příprav na oslavy 30. výročí vzniku gym-
naziálního vzdělávání ve  Slavičíně slavnostní 
vernisáží výstavy obrazů pana Jiřího Ročáka
pod názvem – Krajina Bílých Karpat. 

Adaptační pobyty žáků 1. ročníků 
Ve dnech 5. – 6. 9. 2022 vyrazili na jelenov-

skou žáci třídy G-1, v dalším termínu od 8. - 9. 9. 
se uskutečnil ve stejném prostředí seznamova-
cí pobyt třídy primy a současně adaptační po-
byt žáků tříd AEI-1 a MS-1 a IT-1 v rekreačním 
středisku Královec ve Valašských Kloboukách. 
Během krátké doby žáci absolvovali řadu aktivit 
zaměřených zejména na navázání přátelských 
vztahů, stmelení třídního kolektivu a  vytvoře-
ní důvěry nejen mezi spolužáky, ale i mezi žáky 
a třídním učitelem. K tomu jim pomohli přítom-
ní lektoři z  nízkoprahového zařízení KamPak 
a školní psycholog. Na základě společných zá-
žitků nyní mohou žáci dále utvářet zdravé vzá-
jemné vztahy a procházet studiem s vědomím, 
že na to nejsou sami. 

Poznávací zájezd studentů do Francie
Ve dnech 3. – 8. 9. 2022 se vybraní studenti 

z vyššího gymnázia zúčastnili poznávacího zá-
jezdu do Francie. Během našeho putování jsme 
navštívili celkem tři krásné a zajímavé evropské
země. V  hlavním městě Lichtenštejnska Va-
duzu jsme si udělali vycházku k hradu vysoko 
nad městem, kde sídlí knížecí rodina. Ve Francii 
jsme pobývali v půvabném horském městečku 
Chatel, které je ve výšce cca 1500 m nad mo-
řem a odtud jsme podnikali pěší túry a výlety
do okolí. V Chamonix jsme se lanovkou dosta-
li až do výše 2500 m nad mořem, a protože po-
časí nám přálo, naskytl se nám úžasný výhled
na nejvyšší horu Evropy Mont Blanc. Také jsme 
podnikli výlet do  švýcarské Ženevy, kde jsme

obdivovali jezero s jeho slavným vodotryskem.
Měli jsme možnost ochutnat francouzskou ku-
chyni a přivezli jsme si nejenom skvělé zážitky,
ale také výborné sýry, salámy a jiné speciality.

Skills Czech Republic
Dne 2. 9. 2022 proběhl kvalifi kační rozho-

vor o  letošního mistra republiky v CNC frézo-
vání v DMG MORI v Brně. Škola se opět do této
soutěže zapojila a tentokrát ji reprezentuje žák
4.  ročníku oboru Mechanik seřizovač Martin
Talaš.

Do  letošního ročníku se přihlásilo 17 účast-
níků, kteří zpracovávali dílec podle mezinárod-
ní zadávací dokumentace WorldSkills. Úkolem
bylo navrhnout technologický postup, zvolit
vhodné nástroje, dílec naprogramovat, připra-
vit stroj a danou součástku vyrobit podle přes-
ných pokynů organizátora. Odborná komise
po  konzultaci a přeměření dílce vybere 5 nej-
lepších žáků, kteří následně postoupí do celo-
státní soutěže Skills Czech Republic. Velké po-
děkování patří fi rmě PGI Morava, která nám po-
skytla prostory, čas a odbornou konzultaci při
výrobě frézovaného dílce.
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Zprávičky z Domečku
Dveře našeho domečku se dětem i veřejnosti otevřely v pon-

dělí 3. 10. 2022, kdy nám začal zájmový školní rok a při této pří-
ležitosti bychom chtěli veřejnost pozvat na týden otevřených dveří, který
se koná od 3. 10. do 7. 10. 2022.

V tomto školním roce se bude o aktivity (pravidelné i nepravidelné) sta-
rat kolektiv čtyř interních a 40 externích pracovníků.

Termín odevzdání přihlášek do zájmových kroužků byl stanoven na 30.
9. 2022. Pokud ale máte ještě o některou z nabízených pravidelných aktivit
zájem, můžete i po tomto termínu své dítě přihlásit.

26. 9. 2022 se sešel kolektiv interních a externích pracovníků na své za-
hajovací schůzi, aby probral to, co je tuto dobu pro nás nejdůležitější a sou-
visí s prací a zajištěním nového školního roku.

Rodiče bychom rádi upozornili, že v našem zařízení zůstala po letní čin-
nosti spousta zapomenutých svršků, které čekají na své majitele. 

Jestli jste v naší nabídce pravidelných aktivit našli to své, tak jsme moc
rádi. Máme pro vás připraveno 59 zájmových aktivit. Jistě jste také zjistili,
že pro vás byly připraveny i nové kroužky,
A jaké aktivity s DDM na vás čekají?
7. – 8. 10. 2022 Pohádkiáda – dvoudenní pohádkové klání. Akce pro
děti pořádaná DDM s Městskou knihovnou Slavičín. Děti zažijí zábavné
a taky trochu tajemné dva dny plné soutěží, tvoření a pohádek. Přihlašo-
vat se na akci můžete v DDM Slavičín. Informace naleznete na webu a Fa-
cebooku DDM a knihovny.
9. 10. 2022 Šachový turnaj v DDM
14. 10. 2022 Dýňohraní – akce pro rodiče a děti. Zábavné vyřezávání 
dýňových strašidýlek. Začátek akce je v 16.00 h v DDM Slavičín. Dýně bu-
dou k dostání v DDM, ale pokud máte i doma, můžete si vzít svou. Na zá-
bavné odpoledne si přineste potřebné nástroje na vydlabávání a nebude
chybět ani vyhodnocení a odměny pro všechny děti.
16. 10. 2022 Šachový turnaj v DDM
 26. – 27. 10. 2022 program pro děti na podzimní prázdniny
12. 11. 2022 Závodí celá rodina – na sportovní akci jsou srdečně zváni
rodiče a děti. Společně si zasoutěžíme v hale i kuželně a prožijeme příjem-
né odpoledne. Pro všechny soutěžící je připraveno malé občerstvení i hez-
ké ceny. Akce začíná ve 13.00 h ve Sportovní hale Slavičín. S sebou si při-
neste přezůvky do kuželny, a hlavně dobrou náladu.
13. 11. 2022 Šachový turnaj v DDM
20. 11. 2022 Šachový turnaj v DDM

Připravované akce pro rodiče a děti jsou fi nančně podpořeny z dota-
ce města Slavičína.

A co je nejdůležitější?
Už se moc a moc na vás, děti, těšíme.

Interní a externí pracovníci DDM Slavičín

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních tech-
nik.
Každé úterý v 16:00 hodin v HORÁKOVĚ VILE – první podlaží, informa-
ce na tel. 777 913 782 a na facebooku: Dílna inspirace Slavičín
Plán aktivit na říjen: Pletení z papí ru – košíčky

Připravujeme Benefi ční koncert: 
15. října 2022 se v  sále Sokolovny uskuteční Benefi ční koncert 
k 25. výročí založení Nadace Jana Pivečky, začátek je v 18 hodin
Na koncertě vystoupí profesionální komorní soubor Ars animae, který  
byl založen roku 2012 Lenkou Rafajovou (soprán), Kateřinou Oškerovou 
(mezzosoprán) a Jiřím Šonem (klavír, varhany). Toto seskupení inter-
pretuje klasickou vokální hudbu od baroka až po 21. století. Předností 
hudebního tělesa je především barevně a výrazově sladěný vokální pro-
jev za doprovodu klavíru nebo varhan.
Dále vystoupí žákovská kapela ZUŠlechtěné tóny, ve které zahrají žáci 
ZUŠ Slavičín ve složení: kytara, klávesy, baskytara, saxofon, bicí a zpěv. 
Vedoucím a učitelem souboru je Zdeněk Kozubík. Na koncertě zazní po-
p-rockové hity od Mekyho Žbirky, zpěvačky Pink nebo Freddieho Mercu-
ryho.
Srdečně zveme veřejnost.
Vstupné je dobrovolné
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Vzpomínáme

Dne 16. září 2022 by se dožil 100 let pan 
Miloslav BAČA a dne 24. října 2022 jsme

vzpomněli 19 let od jeho úmrtí. Stále 
vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 31. října 2022 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustila 

paní Erika BAČOVÁ
yy

. S úctou a láskou 
na ni stále vzpomíná rodina Suchánkova.

Dne 7. října 2022 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní 

Jana VÍTKOVÁ
yy

. Stále na ni vzpomínají 
sourozenci s rodinami.

Dne 31. října 2022 si připomeneme 
1. smutný rok od úmrtí paní 

Marie SVOBODOVÉ
ý

. S láskou a úctou
na ni stále vzpomínají manžel a synové 

s rodinami.

Děkujeme za účast na posledním rozlou-
čení s panem Jaroslavem MÜNSTEREM

p
, 

projevy soustrasti a květinové dary. 
Zarmoucená rodina

Dne 3. října 2022 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel,

pan Zdeněk KRAJÍČEK
y p

 ze Slavičína.K
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel-

ka, dcera Věra a syn Aleš s rodinami.

Uplynulo 20 smutných let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, 

maminka a babička, paní 
Hedvika PEŠKOVÁ z Nevšové.

S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manžel a dcery 

s rodinami.

Dne 26. října 2022 vzpomeneme 
nedožité 70. narozeniny mého bratra, 

pana Emila MIKULČÍKA
yy

 z Lipové 
a dne 13. prosince 2022 si připomeneme 

49 let od jeho úmrtí. S láskou stále 
vzpomíná sestra Dagmar s manželem.

Dne 25. října 2022 vzpomeneme 
nedožitých 80 let pana Jana DVOŘÁKA

p

z Hrádku. Dne 14. dubna 2022 uplynulo 
8 let od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkuje manželka

Dne 13. října 2022
uplyne 25 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustila naše
dcera Blanka DORUŠKOVÁ

y y py p
 ze Slavičína.

S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra 
Renata a sestra Jarmila s rodinou.

Dne 26. října 2022
oslaví 65. výročí 

společného života manželé
Josefa a Karel SUCHÁNKOVI 

ze Slavičína. Za všechno děkují 
a do dalších let hlavně zdraví,

přejí synové a dcera s rodinami. 

Dne 14. října 2022 oslaví manželé 
Marie a Pavel PRCHLÍKOVI 

zlatou svatbu. Do dalších společných let 
jim hodně pevného zdraví, spokojenosti,

Božího požehnání, lásky a radosti
v kruhu rodinném i mezi přáteli ze srdce 

přejí synové s rodinami.

NAROZENÍ – SRPEN
Michal a Veronika Švachovi – dcera Elen
David a Veronika Frolovi – syn Ondřej

SŇATKY – SRPEN
Stanislav Fajt a Eliška Jančaříková
Petr Garaja a Kateřina Belhová
Radek Krajíček a Tereza Fojtů
Miroslav Kužela a Katarína Bolčeková
Marek Tomaník a Monika Molková

ÚMRTÍ
 1. 8. 2022  Jan Bača, 50 let,
  Petrůvka
 2. 8. 2022  Miroslav Jelínek, 84 let,
  Slavičín
 18. 8. 2022  František Struhař, 78 let,
  Slavičín
 19. 8. 2022  Eliška Galetová, 90 let,
  Petrůvka

Společenská kronika

Poděkování
Děkujeme policistům Obvodního od-
dělení Slavičín Policie ČR, panu Petru 

j p

Valčíkovi a panu Rostislavu Urbánko-
vi za rychlé nalezení jízdních kol, kte-
ré byly odcizeny v  centru Slavičína
v sobotu 27. srpna 2022. 

Johana Košťálová
Chtěla bych tímto poděkovat pra-
covnicím Městské knihovny Slavičín
za velmi hezkou vernisáž výstavy fo-
tografi cké soutěže Čtyři roční období,

ý y

kterou pečlivě připravily.
Helena Bezděková

 21. 8. 2022  Radek Trčka, 53 let, 
  Slavičín
 21. 8. 2022  Marie Vrbová, 83 let,
  Slavičín
 23. 8. 2022  Marie Fraitová, 86 let,
  Slavičín
 26. 8. 2022  Aloisie Obadalová, 84 let, 
  Slavičín
 27. 8. 2022 J aroslav Münster, 66 let, 
  Nevšová
 28. 8. 2022  Josef Kvasnička, 90 let, 
  Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Sla-
vičínského zpravodaje narození Vašeho 
dítěte a uzavření manželství, dostavte 
se, prosím, na matriku Městského úřa-
du Slavičín k  podepsání souhlasu se
zpracováním a  zveřejněním osobních
údajů na základě zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů.

SEŘÍZENÍ OKEN Firma Manza Vám nabízí odborné seřízení Vašich 
plast. oken i eurooken. Jedná se o seřízení, promazání celého obvodové-
ho kování a impregnaci gumového těsnění. Možnost výměny poškozených 
a vychozených klik, protiprůvanových pojistek atd. Možnost oprav řetízků 
a strun na žaluziích v rámci seřízení oken. Možnost objednání nových žalu-
zií i sítí do oken. Kontakt: 605 269 403, 604 287 151. www. manza.cz

Blahopřání
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Srdečně Vás zveme do naší 

nově otevřené 
lékárny ve Valašských Kloboukách 
na adrese Masarykovo náměstí 167
Těšíme se na Vás.
PharmDr. Jana Horáková
Po-Pá 8:00-16:00
+420 571 113 802
www.lekarnahorakova.cz
info@lekarnahorakova.cz

Firma K Z K Bojkovice, s.r.o., 
nabízí volná pracovní místa:
frézař CNC
programátor CNC
Zájemci se mohu hlásit osobně v sídle fi rmy
Palackého 214, Bojkovice 
nebo zaslat životopis na email: 
info@kzk.eu,
telefon 602 712 458
www.kzk.eu
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Letos v říjnu uplyne 80. let od narození Emilie 
Malíkové, rozené Poláškové, jejímž rodištěm je 
Lipová u Slavičína. Narodila se Anně a Vincen-
ci Poláškovým jako nejstarší ze čtyř sourozen-
ců. Její matka Anna Polášková, už tehdy pro-
slulá básnířka a prozaička, členka ochotnické-
ho spolku a sběratelka lidové slovesnosti, ji od-
malička vedla k  lásce k  rodnému kraji a  také 
k zájmu o jeho historii, folklorní tradice a k lido-
vému zpěvu. Už od útlého dětství se se svými 
sestrami Janou a Štěpánkou účastnily soutěží 
lidových písní, které s obdivem porot vyhráva-
ly. I přes krušné období padesátých let, kdy byly 
rodině Poláškových zabaveny v rámci tehdejší 
kolektivizace veškeré polnosti, lesy, hospodář-
ská zvířata, které jim poskytovaly jistotu obživy, 
zůstali její rodiče hrdými odpůrci totalitního re-
žimu, i přes chudobu, jež je provázela po mno-
ho let. Mladá Emilie vystudovala gymnázium
ve Valašských Kloboukách a poté Střední osvě-
tovou školu v  Bratislavě. Právě toto studium
knihovnictví a dějin umění ještě prohloubilo její 
další talenty, mimo zpěv, zejména umění malby, 
kresby a písmomalířství, v němž vynikala.

Místní pamětníci se s  Emilií mohli setká-
vat už od  roku 1967 v  tehdy nově zbudova-
né knihovně Závodního klubu Družba Slavi-
čín, v  krásném prostředí levého křídla zdejší-
ho zámku. Svou knihovnickou kariéru začínala 
v tamním dětském oddělení pod vedením paní 
Věry Tlukové, tehdejší vedoucí. Už tehdy patři-
la knihovna k největším městským knihovnám 
v Gottwaldovském okrese, co do počtu svazků, 
čtenářů a výpůjček. V 70. letech byla Emilie po-
věřena tehdejší okresní knihovnou v Gottwal-
dově vybudováním tzv. Knihovnického středis-
ka, což znamenalo zprovoznění místních lido-
vých knihoven v obcích Hrádek, Divnice, Nevšo-
vá, Bohuslavice nad Vláří, Loučka, Lipová a Ru-
dimov. Práce to byla nelehká, knihovničky i  je-
jich fondy byly ve velmi zanedbaném stavu, bez 
otopu a sociálního zařízení. Emilii i přes všech-
na úskalí tato práce bavila, obzvláště, když se 

jí podařilo mezi poškozenými a prachem zčer-
nalými svazky objevit literární klenoty, za  kte-
ré považovala tituly regionální či svazky vyda-
né do roku 1945. Její tehdejší kolegyně si jistě
vzpomenou na chvíle, kdy se s těmito knižními
skvosty s radostí vracela na své stálé pracoviš-
tě, aby je poté mohla zkultivovat, řádně zaevi-
dovat a zařadit do vznikajícího oddělení regio-
nální literatury. Při vší této i fyzicky náročné čin-
nosti dokázala za knihovnickým pultem předá-
vat všem čtenářům svůj nezdolný optimismus,
elán a  pro ni typický, dobrosrdečný humor.
Od roku1983 se Emilie stává vedoucí knihovny
a pod jejím vedením knihovna nadále vzkvétá.
Vždy byla týmovou hráčkou, spolupracovala se
všemi veřejnými institucemi – školami, závo-
dy, Domem pionýrů a mládeže, Sborem pro ob-
čanské záležitosti při MěNV Slavičín, s národo-
pisným souborem Slavíček, s ČSOP, ČSŽ aj. Při
knihovně tehdy vznikl literárně-hudební krou-
žek pod vedením její sestry, učitelky Jany Po-
láškové. Ve triu sester Poláškových pak účinko-
vala na takřka každém významném městském
programu s hudebně-recitačními pásmy, která
u posluchačů vždy slavila velký úspěch. Za  je-
jího působení získala knihovna řadu čestných
uznání a  také významných ocenění v  okres-
ních a krajských soutěžích, např. obhájení kraj-
ského kola soutěže Budujeme vzornou lido-
vou knihovnu, krajské uznání v  soutěži aktivit
knihoven k 35. výročí SNP a 35. výročí osvobo-
zení apod. Emilie vykonala neuvěřitelné množ-
ství pořadů pro děti z MŠ, žáky ZŠ, SOU Slavičín
i  besed s  regionální tematikou pro veřejnost.
V přátelské atmosféře kolektivu Závodního klu-
bu Družba byla velmi spokojená, už jen proto,
že všichni jeho tehdejší zaměstnanci byli jejími
kamarády i mimo pracoviště.Úzce spolupraco-
vala i s Klubem přátel historie Slavičínska, kde
byla dosud jedinou ženskou členkou a  spolu
s PhDr. Ladislavem Slámečkou (členem KPHS)
založili při knihovně Klub stíhacího pilota Jose-
fa Stehlíka. Ještě v 80. letech minulého století 

uspořádala s nebývalou odvahou několik před-
nášek pro veřejnost s plk. Josefem Stehlíkem, 
stíhacím esem tří front, vězněným a perzekuo-
vaným za své hrdinské činy ve 2. světové vál-
ce. Sama tímto počinem ohrozila i svou vedou-
cí pozici, přesto všechna příkoří tehdejšího reži-
mu statečně zvládala.

Léta devadesátá pro ni znamenala značnou 
úlevu od zániku ideologie, která se tehdy bohu-
žel promítala do činnosti každé kulturní institu-
ce. V  tomto období započala blízce spolupra-
covat s panem Janem Pivečkou a jeho nadací,
který se konečně mohl vrátit ze zahraničí a pře-
dat své úspěšné podnikatelské i jiné zkušenos-
ti našemu městu. Spoluvytvářela programy ob-
líbeného Dětského vánočního jarmeku, pro-
bíhajícího mnoho let na Horním náměstí, kde
každoročně vystupovala se svým kamarádem, 
akademickým malířem Jaroslavem Jeřábkem, 
který její sytý hlas doprovázel hrou na píšťaly.
Její skvělá spolupráce s Nadací J. Pivečky pak
dlouhá léta pokračovala už s Mgr. Boženou Fi-
lákovou, ředitelkou této instituce.

Její láska ke zdejšímu folkloru a národopis-
ným tradicím se ostatně táhla jako nitka celým
jejím životem. Se svými sestrami byla u  zro-
du nově obnoveného souboru Slavíček pod
vedením učitele Milana Švrčiny, s  jehož cim-
bálovkou vyhrály bezpočet folklorních soutě-
ží a  festivalů tzv. od Šumavy k Tatrám. Nelze
nevzpomenout její letité působení v  dechové
hudbě Zálesanka v Luhačovicích, se kterou se
po celém Česku účastnily velkolepých hudeb-
ních festivalů – např. Země živitelka – a sdíle-
ly společná zázemí kulturních domů se slavný-
mi českými hereckými i pěveckými celebrita-
mi. Několikrát byly pozvány k účinkování v te-
levizním pořadu Na  Vlachovce, kde jim pro-
ducent pořadu nabídl stálé angažmá. Je na-
místě zmínit i  její dlouhodobé pěvecké aktivi-
ty společně se sestrami ve slavičínské cimbá-
lovce Františka Staňka, bývalého ředitele Lido-
vé školy umění, se kterou reprezentovaly naše
město v celé ČR a ve východoněmeckém lá-
zeňském městě Warnemünde. Často také vy-
stupovaly s  cimbálovkou Slavičan pod vede-
ním Mgr. Aleše Ptáčka, manažera muziky. Zde

Emilie Malíková – Polášková: dlouhá léta 
vůdčí osobnost zdejší kultury a národopisu 
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byl jejím pěveckým partnerem pan Luboš Frajt 
z Lipové, též vyhlášený lidový zpěvák a sólis-
ta v několika valašských souborech. Několikrát 
se ocitla na pódiu i s valašskou královnou Jar-
milou Šulákovou, se kterou si dobře rozuměly 
a také několikrát společně zapěly slavičínské-
mu publiku. 

Nejen lidový zpěv byl ale její doménou. Se 
sestrami častokrát zpívala v  našem chrámu 
sv. Vojtěcha za  doprovodu varhan vynikající-
ho varhaníka pana Josefa Gadase nábožen-
ské skladby od starých mistrů. Píseň Ave Ma-
ria od Franze Schuberta či další sólové zpěvy 
v jejich profesionálním podání si možná někte-
ří pamětníci a návštěvníci kostela ještě vybaví. 

Díky její všestrannosti a neutuchajícímu en-
tuziazmu pracovat na kulturním poli pro obča-
ny Slavičína a okolí byla veřejně činná v orga-
nizacích národopisných a vlastivědných. Pub-
likovala v odborném tisku knihovnickém a tak-
též v  regionálním. Soustavně shromažďova-

la regionální literaturu a dokumentaci ke  kul-
turnímu místopisu Slavičínska. Mezi její hob-
by patřilo sbírání lidových zpěvníků, sestavová-
ní hudebně-recitačních a národopisných pro-
gramů pro veřejná vystoupení, rozhlas i televi-
zi. Zpracovala několik personálních bibliogra-
fi í – Leoš Janáček, Čeněk Kramoliš, Libuše Su-
šilová, Ladislav Stroupežnický aj. Dále tiskem 
vyšly tyto její stěžejní tituly – Z historie knihov-
nictví ve Slavičíně, Ploština varující, Milan Švr-
čina, národopisný pracovník a zakladatel sou-
boru Slavíček. Společně se sestrou Janou se-
stavily sbírku básní své matky Anny Poláško-
vé s názvem Ohlédnutí. Emilie navíc jako do-
sud jediná autorka zpracovala slavičínské zvy-
ky a obyčeje od jara do zimy do útlé brožurky 
Lidové tradice Slavičínska v podání pamětní-
ků. Známý zlínský spisovatel Antonín Bajaja ji 
na  festivalu Literární Luhačovice v  roce 2002 
pozval na autorské čtení, kde tuto publikaci na-
zval literární perlou.

Ještě, než ji přímo na  pracovišti přepadla
zákeřná choroba, měla do  budoucna spous-
ty plánů v oblasti sestavování dalších zvyko-
slovných prací, k nimž sesbírala neuvěřitelné
množství podkladů a historických dokumentů.
Do svých posledních chvil věřila, že jí Bůh ješ-
tě ponechá více času na tuto záslužnou práci.
Přestože se tak nestalo, opouštěla tento svět
v klidu, pokoji, s úsměvem na rtech a možná si
při tom notovala některou ze svých oblíbených
písní. Odešla tiše, přesně v hodinu, kdy za ni
její bratranec Mons. doc. ICLic. ThDr. František
Polášek, papežský prelát a emeritní kanovník
v Metropolitní kapitule u sv. Václava v Olomou-
ci započal sloužit mši svatou.

Všechny její nepřeberné aktivity vycházely
z  její nezištné povahy a ryzího srdce, které až
do konce jejích dnů bilo pro tradice a obyvatele
svého drahého rodného kraje – Valašska mile-
ného. Mgr. Gabriela Klabačková,

vedoucí městské knihovny

Letošní schůzky našeho klubu se mimo jiné
nesly v duchu oslav. V průběhu roku oslavily na-
rozeniny tyto naše členky – paní Vojtěška Borá-
ňová 90 let a paní Amálie Divilová 89 let. Paní 
Anastázie Štěpančíková a paní Božena Koseč-
ková oslavily 80 let a paní Štěpánka Janečko-
vá 85 let. 

Další naší činností jsou zájezdy za kulturou 
a  poznáním. Letos jsme například navštívily
výstavu květin Floria Kroměříž. Dále jsme byly 

Činnost klubu důchodců Slavičín za rok 2022
na Novoročním koncertě a Muzikálech naruby, 
obě akce ve Slavičíně.

Snažíme se být aktivní a chodíme pravidelně 
na procházky v našem městě i okolí. V září nás 
čeká výlet do Luhačovic. Také se rády účastní-
me výstav, které pořádá městská knihovna a in-
focentrum ve Slavičíně.

Děkujeme městu Slavičín za fi nanční podpo-
ru naší činnosti.

Rády do  svých řad přivítáme nové členky 

a  členy. Scházíme se ve  středu ve  13 hodin
na Horákově vile.

Členky Klubu důchodců

Představa o  seniorech, kteří společně tráví 
veškerý svůj čas v harmonii a vzájemném po-
rozumění, tedy bez hádek a konfl iktů, je stále 
méně reálná. To ale neplatí o členech Klubu se-
niorů z Nevšové, kteří mají v plánu činnosti kaž-
dý měsíc nějakou akci, která tady ještě neby-
la, nějaký zájezd za zábavou nebo za památ-
kami, které ještě neviděli. Dobrovolnou formou 
tak naplňují zdravě volný čas v době, kdy se ruší 
restaurace, obchody, pošty, zdravotní ordinace 
a musí se o sebe postarat sami.

V začátku roku 2022 narušil naši činnost Co-
vid, ale už v březnu jsme se sešli u zabíjačko-
vých specialit v Domě spolků a díky řeznické-

mu mistrovi Milanu Andersovi jsme si nejen 
pochutnali, ale také jsme se zapojili do výroby 
specialit. V dubnu jsme ještě nebyli kompletní, 
ale už jsme přepracovali plán činnosti a zača-
li jej realizovat. 

Společné setkání seniorů a dětí z MŠ Nevšo-
vá u  příležitosti Svátku matek se uskutečnilo 
dne 5. května 2022 na Kulturním domě v Nevšo-
vé. Další společnou akcí byla výuka dětí ve hře 
pétanque, kterou jsme uspořádali ke Dni dětí. 
Při návštěvách společných akcí jsme moh-
li nahlédnout jak paní učitelky Boráňová a Gu-
bischová s  dětmi pracují. Nenásilnou formou 
se nese nejen výuka, zpěv písní ale i sportov-

Aktivity Klubu seniorů z Nevšové v roce 2022 ní, kulturní a společenská průprava. Za  to jim
patří velký dík. Za fi nanční podporu děkujeme 
městu Slavičín.

Turnaj ve  hře pétanque  v  Nevšové pro
spřátelené kluby byl 3. července 2022 na hřiš-
ti v Nevšové. Při účasti na obnoveném turna-
ji v  pétanque Senior Cup v  Luhačovicích dne
15. června 2022 jsme skončili na  krásném
třetím místě. Akce měl na starosti člen výbo-
ru KS Nevšová Olda Mlčák, vypomohla nám 
místostarostka Slavičína, paní Monika Hubíko-
vá a město Slavičín. Oběma i všem ostatním
pořadatelům a  podporovatelům moc děkuje-
me.

Zájezd Nevšová – Holešov (prohlídka zá-
mek) – Fryšták (pobožnost) – Štípa (poutní 
kostel) – Zlín (vyhlídka z budovy ZK č.21), kte-
rý byl vloni zrušen, byl letos realizován dne 16.
srpna 2022. Děkujeme za  fi nanční podporu 
majitelům fi rmy TVD Slavičín a paní místosta-
rostce Monice Hubíkové.

Spolupráce s  městským úřadem bude po-
kračovat, paní Hubíková, místostarostka města
Slavičín, objednala vystoupení zpěváka a mo-
derátora Jiřího Helána. Ten potvrdil termín vy-
stoupení 1. října 2022 na  Mezinárodní den
seniorů v 17:00 hod. Na akci, která bude v KD Nev-
šová, zveme seniory ze Slavičína a Nevšové.

Chceme tímto poděkovat městu Slavičín
za fi nanční podporu činnosti Klubu přátel seni-
orů Nevšová. PhDr. František Anders,

předseda Klubu seniorů v Nevšové
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KLUB DŮCHODCŮ SLAVIČÍN
Klub důchodců Slavičín se obrací na bývalé členky, zda nemají bližší in-
formace o klubové kronice, informace předejte pracovnicím Městské 
knihovně Slavičín. 

OV Nevšová nabízí možnost

moštování jablek a vaření povidel 
v Domě spolků v Nevšové. 
Kontaktní telefon – p. Josef Anders 739 020 824

Podzimní bazárek 
26. – 27. října 2022, 
11.00 – 18.00 hodin, Sokolovna Slavičín

Členky základní organizace Českého 
svazu žen Slavičín pořádají tradiční Bazá-í
rek dětských věcí. Do prodeje budou při-
jímány pouze věci nepoškozené, čisté, se-
zonní (tj. věci na podzim – zima, letní věci 
budou vráceny) v  počtu 25 ks na  osobu. 
Seznamy a pořadová čísla k  zapsání věcí 
k vyzvednutí v Městském infocentru Slavi-
čín od začátku října. Věci k prodeji je nut-
né opatřit cedulkou dle instrukcí pořadate-
lek, cedulku přišpendlit (nepřišívat, nepřipo-
jovat sponkovačkou).

Řádková inzerce
 Přijmeme uklízečku na úklid zdravotnického zařízení.
Tel. 604 200 620, 576 776 093

Ladislav Špaček
Etiketa ve zkratce aneb umění 
společenského vystupování
Pátek 14. října 2022 v 18.00 hod.
Sokolovna, vstupné: 100 Kč
Předprodej: Městské infocentrum Slavičín

Jakubské náměstí 
a objevení kostnice
Foto beseda Ing. Aleše Svobody, historika
a experta na brněnské podzemí
Středa 19. října 2022 v 18.00 hod.
Sokolovna, vstup volný

Komunistická strana Čech a Moravy děkuje všem občanům,
kteří přišli vyjádřit svou vůli ve volbách do zastupitelstva města,
obzvláště pak těm, kteří hlasovali pro její kandidáty.
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sobota 1.10. v 10.00 hodin –
dorost FC TVD Slavičín vs. SK Kvítkovice
neděle 2.10. v 10.15 hodin – muži FC TVD
Slavičín vs. TJ Skaštice
sobota 8.10. v 9.00 – 12.00 – přípravky FC 
TVD Slavičín vs. Brumov, Bylnice, Štítná n. Vl.
neděle 9.10. v 9.30 a v 11.15 hodin – žáci FC
TVD Slavičín vs. SK SV Bojkovice
sobota 15.10. v  10.00 hodin – dorost FC 
TVD Slavičín vs. SK SV Bojkovice
neděle 16.10. v 10.15 hodin – muži FC TVD 
Slavičín vs. SFK ELKO Holešov
sobota 22.10. v 9.30 a v 11.15 hodin – žáci
FC TVD Slavičín vs. SFK ELKO Holešov
sobota 29.10. v  10.00 hodin – dorost FC 
TVD Slavičín vs. Jiskra Staré Město
neděle 30.10. v 10.15 hodin – muži FC TVD 
Slavičín vs.SK Baťov 1930

Letošního jubilejního ročníku se zúčastni-
lo 52 hráčů ze šestnácti oddílů, osm z Moravy
a osm ze Slovenska, mezi startujícími bylo pět
žen. Turnaj se hrál ve sportovní hale ve Slavičí-
ně na 12 stolech. Začátek byl v 9 hodin, posled-
ní utkání, a to fi nále soutěže družstev, se ode-
hrálo v 18.30 hodin.
Výsledky a hodnocení:
Jednotlivci – Memoriál O. Kozáčka (účast 52i
hráčů): Marek Tutura  (KST Nižná SVK) – To-
máš Smýkal  (MS Brno) 3:1, Josef Kutiš  (KST
Prusy SVK) – Michal Matiašovský (Stránské)
0:3, fi nále  Marek Tutura  –  Michal Matiašov-
ský 3:1 (sety 10, 8, -6, 7).

Mladý hráč Slovenska Marek Tutura se pre-
zentoval výborným podáním a pohybem, ma-
teriál na pálce soupeře mu nedělal problémy.
Jednotlivci do divize a 3. ligy na Slovensku –
Memoriál J. Fojtů (účast 36 hráčů): semifi ná-
le – Ivan Páleník (Nová Dubnica – SVK) – Lu-
bomír Kutiš (KST Prusy SVK) 3:1, Ján Šup-
ka (Stránské SVK)  –  Peter Machalík (Strán-
ské) 0:3, fi nále Ivan Páleník – Peter Machalík
3:2 (sety   5,-11. 9, -6, 8). Bývalý ligový hráč Pá-

50. ročník turnaje ve stolním tenisu
leník měl se soupeřem problémy, nakonec roz-
hodla zkušenost a trocha štěstí v koncovce pá-
tého setu.
Veteráni – Memoriál M. Maryáše (účast 24 hrá-i
čů): semifi nále – Michal Matiašovský (Strán-
ské) – Luboš Oppenberger  (Nové Mesto nad
Váhom SVK) 3:2, Peter Machalík (Stránské) –
Čechvala (Prusy) 3:2, fi nále Michal Matiašov-
ský – Peter Machalík 3:1 (sety -7, 9, 10, 8). Sou-
boj hráčů z jednoho oddílu byl vyrovnaný, vítěz
uplatnil v koncovkách větší důraz.
Družstva  – Memoriál F. Trlla (účast 26 druž-
stev): semifi nále – Tomáš Smýkal (Brno), Jan 
Dufek  (Zlín) – Lubomír Kutiš (Prusy), Ivan Pá-
leník (Nová Dubnica) 2:1, Smýkal – Kutiš 3:1,
Dufek – Páleník 2:3, čtyřhra 3:1; Marousková, 
Geci (oba Keraming Trenčín) – Josef Kutiš, Če-
chvala 2:0, Marousková – Josef Kutiš 3:1, Geci 
– Čechvala 3:0, fi nále Smýkal, Dufek  – Ma-
rou-sková, Geci 2:0, Smýkal – Geci 3:0 (sety 8,
8, 5), Dufek – Marousková 3:0 (sety 7, 7, 85).
Utkání bylo jasnou záležitostí favoritů.

Stolní tenis Slavičín

Program domácích mistrovských 
utkání FC TVD Slavičín:

Pravidelné lekce dle rozvrhu
Víkendové akce v ZENu: Kurz Reiki 1. stupně – Shoden – sobota 8. 10.
NOVINKA: Spustili jsme pro vás ONLINE ZEN!
Nemůžete přijít osobně k nám do studia? Přidejte se na naši stránku www.patreon.com/yogast-
udiozen a získejte přístup k téměř 20 jógovým videím různého zaměření (včetně vedených relaxa-
cí nebo jógy pro těhotné) v podání vašich oblíbených ZENových lektorek. Každý měsíc budou při-
bývat další 4 videa a vy tak s námi můžete zenovat v pohodlí vašeho domova kdykoli se vám bude 
chtít! Více informací a rezervace na www.yogastudiozen.cz

Yoga studio ZEN

Diaklub Slavičín pořádá zájezd do Polského Těšína v sobotu 15. října 2022. 
Odjezd ze Slavičína v 5 hod. od zastávek autobusů. Cena 300 Kč,
volat tel. 731 269 304 pí. Janáčková. Počet míst – doplnění autobusu.



15

Přijměte naše srdečné pozvání do městské 
knihovny na aktivity pořádané v době tradič-
ního celostátního Týdne knihoven, probíhají-
cího od 3. 10. do 9. 10. Pořady Týdne jsou ur-
čeny všem generacím.

Těšíme se na  vaši návštěvu nejen v Týdnu 
knihoven, ale i po celý měsíc říjen!

Program:
 Pondělí 3. 10. 
9.00 – 11.00 Zahájení zimního semestru Vir-
tuální univerzity třetího věku pro seniory
 13.00 – 15.00 Jak mít knihu v okamžiku! Prů-
vodce světem eVýpůjček – rychlokurs pro 
 zájemce (probíhá všechny říjnové pondělky, je
potřebné objednání předem)
Úterý 4. 10. Knihovna k vašim službám! – 
Den otevřených dveří v knihovně! 
V  tento den platí amnestie na  registrační po-
platky, čtenáři se mohou do knihovny registro-
vat ZDARMA! Děti a mládež od 6 do 15 let mají 
registraci zdarma po celý říjen!
Program: 
 9.00 – 10.30 Paměťový trénink a mozkový jo-
gging pro seniory.
13.00 – 16.00 Všechny barvy podzimu. Krea-
tivní dílnička pro děti s rodiči i prarodiči.
13.00 – 16.00 Hádanky a  luštěniny. Určeno 
dětem mladšího školního věku.
13.00 – 16.00 Vesmírné nekonečno. Kvizy pro
starší děti a mládež.
18.00 – 20.00 Slavičínsko v knihách aneb po-
sezení nad regionální literaturou. Tradiční ve-
černí pořad, odehrávající se mezi knižními re-
gály, kde budou představeny tituly, vztahují-

cí se ke  slavičínským dějinám, osobnostem,
tradicím aj. Během večera proběhne exkurze
po celé knihovně, od sklepení až na po výstav-
ní galerii. Bude otevřena i studovna MUDr. Lu-
míra Horáka s  historickými svazky. V  tradič-
ní diskuzi vítáme od návštěvníků nápady, rady
a tipy na vylepšení knihovních prostor i náměty
na nové, zajímavé aktivity. Je možné zhlédnout
dvě knižní výstavy – Cestami našich předků
(výstava regionálních publikací) a Pel-mel ne-
jen novel – celodenní výstava knižních novinek
a jejich prezentace. Malé občerstvení zajištěno.
Středa 5. 10. 
9.00 – 10.00 Co nám knížky povídají. Interak-
tivní dopolední program pro děti z MŠ.
 13.00 – 14.00 Kouzla a žerty čarodějky Berty.
Určeno dětem ze školních družin.
 13.30 - 15.30 Knihou k pohodě a dobré nála-
dě aneb Herecké hvězdy první republiky.
Určeno Klubu důchodců. 
Čtvrtek 6. 10. 9.00 – 11.00 Malí tvořílkové.
Kreativní dílnička pro rodiny s dětmi.
9.00 – 11.00 Mandaly – relaxační malování.

Výtvarná dílna pro děti i dospělé podle předloh.
 15.00 – 16.30 Veselé čtení s Nezbedníčkem
Setkání rodičů (prarodičů) s nejmenšími dětmi
s  nezbedným skřítkem, který malé účastníky
překvapí spoustou literární i  jiné  zábavy (sou-
těže, hádanky, úkoly, pohybové hry, četba z dět-
ských knížek).
Pátek 7. 10. Koumáci v akci. 
Zábavně naučný dopolední pořad pro handi-
capované klienty Charity  Slavičín a pro klienty
Chráněného bydlení.

 13.00 – 15.00 Kouzelné čtení s Albi tužkou
Určeno menším dětem.
 13.00 – 15.00 Ptejte se knihovny! Seznáme-
ní se službou, která vám zajistí získání  infor-
mací ze všech společenskovědních oborů. Pro-
bíhá všechny říjnové pátky, je nezbytné objed-
nat se předem. 
 Pátek 7. 10. – sobota 8. 10. POHÁDKIÁDA 
XVII. aneb Z pohádky do pohádky tam a zase 
zpátky! Městská knihovna společně s  Do-
mem dětí a mládeže ve Slavičíně srdečně zvou
na 17. ročník dvoudenního zábavného happe-
ningu, určeného dětem od 6 do 10 let.

Cílem programu je probudit v dětech soutěž-
ního ducha pomocí mnoha literárních i pohybo-
vých her, úkolů, hlavolamů a vědomostních kvi-
zů. Nebude chybět výpravné pohádkové diva-
dlo, průvod pohádkových masek městem, ve-
černí setkání se strašidly či tradiční diskotéka. 
Před společným nocováním děti zabaví vystou-
pení pejsků, cvičených v canisterapii pod vede-
ním paní Dany Kuncové. Poté bude následovat 
četba příběhů na dobrou noc. Po celé dva dny 
bude zajištěno občerstvení včetně špekáčků.

V sobotu dopoledne pak proběhne závěreč-
né soutěžní klání družstev a  jejich slavnost-
ní ocenění formou pěkných odměn. Sraz je
v  16.00 hodin v  Domě dětí a  mládeže Slavi-
čín. Účastnický poplatek činí 50,- Kč. Zajiště-
na bude večeře a snídaně spolu s pitným reži-
mem po celou dobu akce. Je potřebné přihlásit
se předem osobně nebo telefonicky v DDM (tel.
577 341 921). Při přihlášení obdržíte přesné in-
strukce a přihlášku na akci.

V  sobotu 13. srpna jsme v Nevšové uspo-
řádali Dětský den. Pro děti bylo připraveno vy-
stoupení klauna, různé soutěže, velký skákací 
hrad a bohatá tombola. Vrcholem bylo letadlo,
které sesypalo na hřiště sladkosti. Škoda jen, 
že vítr zavál některé cukrovinky špatným smě-
rem. Občerstvení bylo bohaté, v parném letním 
dni byla příjemným ochlazením zmrzlina. Ce-
lým programem nás provázel DJ Zdeněk Ma-
chů, který vytvořil pro děti pěknou atmosféru.

Děkujeme všem sponzorům a městu Slavi-
čín za fi nanční podporu této akce.

Věra Andersová

Dětský den v Nevšové
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, 
knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín
https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Akce pro veřejnost:
VÝSTAVY:
Středa 5. 10. – 28. 10. 
Karel Vystrčil 1906–1942 aneb Nezraďte 
ideály, za něž obětovali své životy. 

Výstava fotografi í mapuje tragický životní 
osud účastníka místního odboje, učitele měš-
ťanské školy ve Slavičíně, pana Karla Vystrčila. 
Výstava je k vidění ve vestibulu knihovny v její 
půjčovní době.
Sobota 22. 10. – čtvrtek 10. 11. 
Valašsko milené sester Poláškových.

Výstava fotografi í a  dokumentů, věnovaná 
vzpomínce na Emilii Malíkovou – Poláškovou, 
bývalou vedoucí slavičínské knihovny, folklo-
ristku, sběratelku místní lidové slovesnosti, au-
torku regionálních publikací a lidovou zpěvačku 
z  tria sester Poláškových, u příležitosti 80. vý-
ročí jejího narození. Lze ji zhlédnout v půjčovní 
době knihovny nebo po telefonní domluvě. Ver-
nisáž: sobota 22. 10. 2022 v 17.00 hodin, ga-
lerie městské knihovny 

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE:
 Středa 5. 10. 
Vojenská odbojová organizace Obrana náro-
da na bývalém okresu Valašské Klobouky.

O nové informace o vojenské odbojové orga-
nizaci Obrana národa se s vámi slovem i obra-
zem podělí PhDr. Ladislav Slámečka.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny. Vstup volný!
Pondělí 10. 10. 
Karel Vystrčil – oběť nacistického teroru.

Autorské čtení JUDr. Marie Mackové, která 
vás zároveň provede výstavou věnovanou jeho 
osobnosti.

Budou vystaveny originály dokumentů rodi-
ny Vystrčilovy.  Možnost zakoupení knihy.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží měst-
ské knihovny. Vstup volný!
 Středa 12. 10. Cesta ke zdraví aneb Strom 
života z přírodních doplňků stravy. 

Zdravovědná přednáška Aleny Hlavicové, te-
rapeutky a výživové poradkyně, týkající se po-
sílení imunity na  podzim, očištění organismu 
od  toxinů a  samoléčby pomocí osvědčených 
bylinných preparátů.

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

 Pátek 14. 10. 
Ladislav Špaček: Etiketa ve  zkratce aneb 
umění společenského vystupování.

Zábavný dvouhodinový pořad s Ladislavem 
Špačkem, bývalým mluvčím prezidenta Václa-
va Havla, moderátorem, autorem mnoha tele-
vizních pořadů a publikací o etiketě, který Vás 
ve  své one man show provede nejčastějšími 
úskalími etikety.

Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup-
né 100 Kč. Předprodej: Městské infocentrum 
Slavičín.

 Středa 19. 10. 
Jakubské náměstí a objevení kostnice.

Foto beseda Ing.  Aleše Svobody, historika 
a experta na brněnské podzemí o nejbizarněj-
ším nálezu v podzemí Brna. Seznámí vás s his-
torií objevení kostnice pod bývalým svatoja-
kubským hřbitovem, který byl založen na mís-
tě dnešního Jakubského náměstí i zajímavosti 
související s pohřbíváním a pohřebními rituály.

Začátek: 18.00 hodin, sokolovna. Vstup 
volný!
 Středa 26. 10. 
Vynálezy, které změnily svět.

Přednáška doc.  RNDr.  Vojtěcha Křesálka, 
CSc. s tematikou objevů a vynálezů od nejstar-

ších dob existence lidstva, které radikálně změ-
nily život každého člověka na této planetě.

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

Akce pro seniory:
 Pondělí 3. 10. 9.00 – 11.00

Zahájení zimního semestru Virtuální univer-
zity třetího věku pro seniory. Výuka VU3V pro-
bíhá pod záštitou České zemědělské univerzi-
ty v Praze.

Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce, poplatek za  semestr (6 kurzů) činí 
nově 400 Kč

Téma zimního semestru: Rituály evrop-
ských královských rodů.

Výuka se bude konat 1x za  14 dnů, vždy
v pondělí od 9.00 do 11.00 hodin

Místo konání – sál v  1. podlaží městské
knihovny.

Zde budou sděleny podmínky studia a  po-
drobnosti o  výuce novým zájemcům i  absol-
ventům předchozích kurzů. V  případě nejas-
ností nás kontaktujte na emailu nebo telefonic-
ky, případně osobně.

Připravujeme na listopad: 
 Středa 9. 11. 
Apetýt na  cestách! Show Jiřího Kokmotose, 
moderátora ČRO Brno a tří redaktorek stejno-
jmenného pořadu.
Součástí pořadu je vystoupení cimbálovky Oh-
nica a poté její hodinový koncert. 18.00 hodin, 
sokolovna. 
Vstupné 100 Kč. Předprodej: Městské infocen-
trum Slavičín.

 Jak si zlepšit paměť a  koncentraci. Další 
paměťové kurzy Mgr. Marty Fojtíkové, lektorky
3. stupně pro seniory.
Rozpis kurzů (listopad, prosinec):
1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12.


