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Z P R A V O D A J  O B Č A N Ů  M Ě S T A  S L U Š O V I C E

Pokračovali jsme také v opravách 

a budování nových chodníků. V ulici 

Dlouhá od křižovatky u zdravotního 

střediska směrem k sídlišti Padělky byl 

předlážděn chodník a opraveny vjezdy 

k rodinným domkům. V ulici Dostihová 

byl vybudován nový chodník pro zlepše-

ní bezpečnosti chodců, zvláště dětí.

Pro chlapce, kteří hrají fotbal, byly na 

stadionu FC Slušovice zrekonstruovány 

další dvě šatny vč. sociálního zařízení.

Nezapomínáme ale také na mládež, 

která není organizována v žádném 

klubu nebo spolcích. Pro ni i pro 

všechny ostatní zájemce jsme již 

v minulém roce připravili nevyužitý 

prostor u dostihové dráhy na bývalém 

parkovišti u Kvater. Do těchto prostor 

jsme v roce 2011 přesunuli víceúčelo-

vé hřiště a v letošním roce byl zhoto-

ven na tomto hřišti nový povrch. 

V květnu byla připravena také plocha 

pro vybudování skateparku. V měsíci 

červnu byly instalovány na této ploše 

překážky. Na výběru a typu překážek 

se podílela velká skupina chlapců ze 

Slušovic, kteří společně s ostatními 

budou využívat skateparku ve svém 

volném čase pro sportovní vyžití na 

velmi slušné úrovni. 

Velmi úspěšně pokračuje rekon-

strukce bývalé sokolovny. Všechno 

nasvědčuje tomu, že termín ukončení 

bude dodržen a Slušovice již v letoš-

ním roce budou mít důstojné místo 

pro společenský život a kulturu. 

O dalších investičních i neinvestič-

ních akcích probíhajících v našem 

městečku vás budeme informovat 

v dalších vydáních Slušovických novin 

a na webových stránkách.

 vedení města

Vážení občané,

činnost vedení města Slušovice 

v oblasti zlepšování prostředí, ve kte-

rém žijí naši spoluobčané, navazuje na 

předcházející kalendářní rok 2011. 

Pravidelnou údržbou městské zeleně, 

zametáním komunikací, chodníků, 

sběrem a následnou likvidací odpadků 

se neustále snažíme vytvářet v našem 

městečku příjemné prostředí pro byd-

lení nás všech. 

V prvním pololetí tohoto roku se 

podařilo pro zlepšení možnosti parko-

vání osobních aut zrealizovat označe-

ní parkovacích míst v ulicích Druž-

stevní, Dostihová, nám. Svobody a sí-

dlišti Padělky. Zvláště parkování na 

Padělkách je velmi problematické, 

proto doufáme, že se situace o něco 

málo zlepší. Poděkování patří všem 

zástupcům obytných domů, kteří po-

mohli s organizací přípravy na tuto 

akci.

Po zimních měsících utrpěly také 

naše místní komunikace. Opravy vý-

tluků a propadlých překopů se usku-

tečnily ve všech částech Slušovic včet-

ně místních komunikací mimo obydle-

né území. Podařilo se také opravit sil-

niční rošt v ulici U Vodojemu, který byl 

ve velmi špatném stavu.
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Ze zasedání rady města
• Rada města schválila pronájem pro-

stor základní školy – malé tělocvičny, 

haly a venkovního sportovního areálu 

pro Domino cz, o.s., za účelem konání 

příměstského tábora pro děti v termínu 

od 9. 7. do 3. 8. 2012. 

• Rada města nazákladě doplnění žá-

dosti schválila Centru pro zdravotně 

postižené Zlínského kraje příspěvek ve 

výši 3 000 Kč.

• Rada města schválila příspěvek pro 

ASPV Slušovice na akci Jarní pochod 

o Velikonoční vajíčko ve výši 1000 Kč.

• Rada města schválila odměnu za 

obdržení Jánského zlaté plakety za 40 

bezpříspěvkových odběrů krve panu 

Karlu Jarcovjákovi.

• Rada města schválila smlouvu o po-

skytnutí účelové investiční dotace z roz-

počtu Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč 

na nákup zásahového dopravního auto-

mobilu pro SDH Slušovice.

• Rada města schválila smlouvu o po-

skytnutí účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 100 

tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti 

(organizační, technické, odborné) pro 

SDH Slušovice.

• Rada města schválila fin. příspěvek 

ve výši 3 000 Kč na pořízení sportovních 

stejnokrojů týmu florbalistů.

• Rada města schválila žádost pana 

Pavlíčka o možnost výstavby dětského 

hřiště na pozemku města p.č. 664/1, 

který sousedí s venkovní zahrádkou AB 

restaurace. 

• Rada města schválila finanční pří-

spěvek ve výši 2 000 Kč Dětskému do-

movu a ZŠ Vizovice na akci Dětský den 

mikroregionu s Napoleonem.

• Rada města souhlasí s průjezdem 

rychlostní zkoušky při pořádání automo-

bilové soutěže Barum Rally dne 1. 9. 

2012 v lokalitě Nové Dvory – nová AB 

budova – dostihová dráha dle předlože-

né žádosti za předem stanovených pod-

mínek.

• Rada města schválila smlouvu o vý-

půjčce nemovitostí a pozemků v majet-

ku města či pronajatých pozemků v do-

stihovém areálu se společností DOSTIHY 

Slušovice, o.s.

• Rada schválila smlouvu o nájmu 

nebytových prostor vážnice za účelem 

ubytování správce dostihové dráhy.

• Rada města schválila nové výpůjční 

hodiny v městské knihovně s platností 

od 22. 5. 2012.

• Rada města schválila finanční pří-

spěvek ve výši 23 000 Kč, který bude 

použitý na zaplacení účinkujících a úhra-

du dalších nákladů spojených s akcí 

Dětský den dne 29. června 2012.

(více na www.slusovice.eu)

Třídíme odpady
Občané města Slušovice v minulém 

roce významně přispěli ke třídění elek-

troodpadu. 

Vedení města se snaží už několik let 

zkvalitňovat služby spojené s tříděním 

odpadů ve městě. V roce 2011 rozšířilo 

ve sběrovém dvoře prostory pro usklad-

ňování elektroodpadu a dále byly roz-

místěny ve městě dva kontejnery na 

drobný elektroodpad. Díky zodpověd-

ným občanům, kteří využívají těchto 

možností, jsme v loňském roce ve 

Slušovicích zdarma shromáždili 

a odevzdali k následné recyklaci 215 

kusů televizorů, 88 kusů monitorů 

a 1 062 kg ostatních drobných elek-

trozařízení. Ve sběrovém dvoře byly 

také zdarma odevzdávány vysloužilé 

lednice, pračky, sporáky, zářivky, které 

také byly předány k recyklaci akreditova-

ným firmám. 

Vedení města proto děkuje všem ob-

čanům města, kteří touto formou přispí-

vají k ochraně životního prostředí, a na-

bízí ostatním, kteří doposud tyto služby 

nevyužívají, aby se do třídění elektroza-

řízení zapojili.

Nově zavádíme sběr nápojových 

kartonů

Město Slušovice nabízí občanům roz-

šíření možností pro třídění odpadů. 

Souběžně při měsíčním svozu plastů 

mohou odevzdat nápojové kartony 

v oranžových pytlích, které si mohou 

bezplatně vyzvednout na městském úřa-

dě v I. patře u paní Zavřelové. Tyto 

kartony lze individuálně odevzdat 

i ve sběrovém dvoře.

Do pytlů patří krabice od džusů, vína, 

mléka a mléčných výrobků. Nepatří sem 

„měkké“ sáčky, např. od kávy a různých 

potravin v prášku. Nelze odevzdat ani 

nápojové kartony silně znečištěné zbyt-

ky potravin.

Děkujeme všem, kteří pomáhají snižo-

vat náklady na likvidaci odpadů v našem 

městě.

Změna ve složení zastupitelstva
Členka zastupitelstva města MUDr. Dagmar Dostalová podala ke dni 23. 4. 

2012 rezignaci na post zastupitele města Slušovice. Na její místo nastoupil další 

člen stejné kandidátní listiny (ODS) s následným počtem nejvyšších získaných hlasů 

pan Pavel Böhm.

Platba za odpady
Upozorňujeme občany, kteří si ne-

zaplatili poplatek za odpady, že jim 

nebudou od 1. 7. 2012 popelnice vy-

váženy a vystavují se také správnímu 

řízení.

Rodiny, které mají více popelnic, 

musí mít všechny označeny novou 

nálepkou pro tento rok.

Změna při příjezdu

do Slušovic
Koncem měsíce května provedlo měs-

to ve spolupráci s firmou PARTR, spol. 

s r. o. odstranění starých nepoužívaných 

sloupů veřejného osvětlení podél příjez-

dové čtyřproudové komunikace pod 

Veselou. 

Finanční náklady na tyto práce budou 

hrazeny z odevzdaného kovového odpa-

du odstraněných sloupů. Vedení města 

předpokládá, že finanční výnos z ode-

vzdaného odpadu bude pro město větší 

než náklady na likvidaci. 

Odstranění nevzhledných rezavých 

sloupů přispěje k pozitivní změně vnímá-

ní vjezdu do našeho města. Následně je 

plánováno zbylé používané sloupy veřej-

ného osvětlení na vjezdu v této lokalitě 

opatřit novým ochranným nátěrem.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA – 1. pololetí 2012

ným čtenářským průkazem, který děti 

při pasování dostaly, a vyplnili přihlášku. 

Již ten den si mohou děti půjčit knížky 

domů. 

A příště si malí čtenáři mohou chodit 

půjčovat knížky buď s rodiči, sami nebo 

s kamarády.

Samozřejmě je můžete přihlásit i po 

prázdninách, ale to již zaplatíte 20 Kč na 

rok.

V 1. pololetí proběhly také 3 sou-

těže pro děti. 

Výhrami byly čtenářské placky.

Od ledna do počátku června probíhala 

v městské knihovně revize knihovního 

fondu, tzn. musela jsem vzít knihu po 

knize a postupně kódy všech knih v re-

gálech sejmout do revizního programu 

v počítači a orazit revizním razítkem. 

Potom opět vše vzorně naskládat do 

regálů. Celkem mi prošlo rukama a od-

nosila jsem k počítači a zpět více než 

11.000 knih. 

Při revizi byla spousta knih přebalena 

či navržena k vyřazení. Prozatím bylo 

přebaleno přibližně 600 knih, dalších 

nejméně 200 knih na přebalení čeká. 

Takto bude knižní fond již připraven na 

stěhování do nové knihovny.

Po vyřazení navržených knih se opět 

uskuteční výprodej vyřazených knih. 

O výprodeji budete informováni na vý-

věsce u obchodu a na webových strán-

kách knihovny a města.

Městská knihovna se podílela také na 

organizaci představení Divadla Klauniky 

z Brna 7. května.

Další službou pro občany je zařizování 

permanentek a svozu do Městského di-

vadla Zlín (bližší informace najdete tak-

též uveřejněny v těchto Slušovických 

novinách).

Zpracováno bylo 543 nových knih. 

V rámci regionálních činností proběh-

la revize a vyřazování knih v Obecní 

knihovně na Hrobicích (přibližně 2.200 

knih), zpracovány byly nové knihy pro 

Místní knihovnu v Dešné a Obecní 

knihovnu v Neubuzi.

Od 22. května byla také rozšířena 

půjčovní doba, a to následujícím 

způsobem:

V prvním pololetí tohoto roku proběh-

lo v městské knihovně 10 akcí pro děti:

Březen 

– beseda pro MŠ – S Večerníčkem za 

pohádkou – pro 2 třídy předškoláčků,

– návštěva MŠ – nejmladší děti – 

Kuřátka z MŠ na náměstí,

– 2. A – soutěž v knihovně,

– 2. B – vyučování v knihovně.

Duben 

– beseda pro 2. třídy – Václav Čtvrtek 

– 2 třídy.

Květen 

– pasování prváčků na čtenáře – 3 

třídy.

Ráda bych připomněla rodičům paso-

vaných dětí, že pokud přijdou své rato-

lesti přihlásit do knihovny do konce let-

ních prázdnin, budou mít možnost si 

celý rok půjčovat knihy zcela zdarma. 

Stačí, abyste spolu s dětmi přišli s čest-

Pasování na čtenáře
Dne 23. května uspořádala vedoucí 

městské knihovny Jana Kapustová pro 

prvňáčky akci pod názvem „Pasování na 

čtenáře“. 

V tento den navštívily děti 1. tříd míst-

ní knihovnu, kde na ně již čekala králov-

na říše knih. Seznámila děti s knížkami, 

a protože už čtou, kouzelnou hůlkou je 

pasovala ne na rytíře, ale na čtenáře. 

Každý čtenář dostal „glejt“, řád a kartič-

ku na půjčování knih. Svým podpisem se 

zavázal, že bude opatrovat knížky a při 

čtení s nimi slušně zacházet. Pak si děti 

prohlédly celou knihovnu a některou 

z vybraných knih.

Tato akce se všem moc líbila a mnozí 

prvňáčci si již knihy půjčili domů.

 učitelky 1.tříd
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NOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA 

PO: 12.00–18.00 

 (původně 13.00-18.00)

ÚT: 12.00–17.00 

 (původně 14.00-18.00)

ST: zavřeno

ČT: 9.00–11.00 12.00-17.00 

 (původně13.00-17.00) 

PÁ: 9.00–11.00 

Počet půjčovních hodin pro veřejnost 

byl zvýšen z původních 17 hodin na 20 

hodin týdně. 

O prázdninách bude provoz 

knihovny omezen – knihovna bude 

uzavřena od 2. do 13. července.

O prázdninách se upomínky ani předu-

pomínky (upozornění emailem, že již 

dochází lhůta výpůjčky) posílat nebu-

dou, můžete si již v červnu půjčit knihy 

na celé prázdniny (i VS). Stačí výpůjčku 

vrátit do 7. září.

Zájemci o veřejný internet mohou (ne-

jen v tuto dobu) využívat internetového 

připojení na městském úřadě – u staveb-

ního úřadu.

OPĚT ZA DIVADLEM DO ZLÍNA…

Předplatné – 67. sezona 2012/2013

Tak jako již několik let i v další sezóně od září 2012 do června 

2013 vám nabízíme možnost zajištění permanentek a odvozu 

do Městského divadla ve Zlíně.

Jedná se opět o páteční večer (představení v 19 hodin, 

5. skupina).

K permanentce obdržíte zdarma dva bonusové kupóny, které 

můžete uplatnit na další dva tituly, které nejsou obsaženy 

v předplatném. 

V nové sezóně již vstupenky na bonusová představení a od-

voz na ně zajišťovat nebudeme, každý si podle svého uvážení 

můžete zajistit lístky na představení, které by rád viděl, nebo 

bonus neuplatňovat. 

Kupóny vám budou předány spolu s permanentkami. Každý 

kupón je na 50 Kč, na jedno představení lze uplatnit pouze 

1 kupón. 

V nové sezoně 2012/2013 můžete zhlédnout tato před-

stavení:

ORESTEIA – Aischylos – antická tragédie.

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ – Petr Zelenka - současná 

komedie.

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ – William Shakespeare – klasická 

komedie.

ŘEK ZORBA – John Kander – Joseph Stein – Fred Ebb – svě-

tový muzikál.

PALUBNÍ DENÍK HANZELKY A ZIKMUNDA – Vladimír Fekar – 

Petr Štindl – Jitka Taussiková – původní hra.

O MYŠÍCH A LIDECH – John Steinbeck – klasické drama.

SPLAŠENÉ NŮŽKY – Paul Pőrtner (současní předplatitelé již 

Splašené nůžky viděli jako bonusové představení, vedení diva-

dla se rozhodlo tento vždy brzy vyprodaný titul zařadit místo 

představení hostujícího divadla).

Představení hostujícího divadla v této sezoně není obsaženo 

v předplatném.

Cena předplatného pro seniory a studenty (bez dopravy) činí 

1 000 Kč do 1. - 12. řady a lóže, 900 Kč do 13. - 22. řady.

Cena předplatného pro ostatní (bez dopravy) činí 1.150 Kč 

do 1. - 12. řady a lóže, 1.050 Kč do 13. - 22. řady

Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P obdrží slevu 50 % ze základní 

ceny všech druhů předplatného. Tato sleva je rovněž poskyto-

vána osobě doprovázející držitele průkazu ZTP-P.

Tyto ceny neobsahují dopravu. Permanentky budou placeny 

v červenci, odvoz zaplatíte zvlášť v září. Cena dopravy by nemě-

la přesáhnout 60–70 Kč za cestu do Zlína a zpět (záleží na míře 

naplnění autobusu).

Pokud máte o permanentku zájem, rezervujte si ji buď 

osobně v městské knihovně, na tel. čísle 577 981 627 či 

na emailu: knihovna.slusovice@cmail.cz. 

Pokud bude zájemců nejméně 29, bude vypravován velký 

autobus, jinak bude zařízen pouze minibus pro 17 lidí (podle 

data rezervace permanentek).

Pokud si odvoz chcete zajišťovat sami, je možné vám zajistit 

pouze permanentku bez dopravy.

V knihovně si můžete vyzvednout brožurku na příští sezonu, 

v klidu si projít nabízená představení a vše zvážit.

Svůj zájem nahlaste nejpozději do 30. července v městské 

knihovně, osobně, telefonicky na čísle 577 981 627 či na emai-

lu knihovna.slusovice@cmail.cz. 

V době od 2.–13. července bude knihovna zavřena. 

 Jana Kapustová

 Městská knihovna ve Slušovicích

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ LÉTO, 

Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích

Fotografie z akcí poskytly paní učitelky.
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Adopce na dálku
Dokážete si představit, že byste měli žít v domě, kde neteče 

pitná voda, není televize, internet, počítačové hry a vaši rodi-

če nemají peníze na vaše studium? Dnes už asi nikdo z nás. 

Přesto jsou na zemi lidé, kteří v takových podmínkách vyrůs-

tají a žijí. 

Společně s naší třídní paní učitelkou jsme měli možnost podívat se 

na život dětí v našem věku v zaostalých zemích Afriky a Asie, kteří 

bohužel neměli to štěstí narodit se ve vyspělé zemi. Bylo smutné číst 

si jejich životní příběhy a přitom nijak nepomoct. Naděje však umírá 

poslední. A i tyto děti doufají v naději, kterou jim můžeme poskytnout 

i my sami. Tak jsme se dozvěděli o organizaci (Arcidiecézní charita 

Praha), která zajišťuje tzv. adopci na dálku již od roku 1993. Hned 

jsme věděli, že se do tohoto programu určitě zapojíme. A tak se 

i stalo.

Podařilo se nám vybrat si holčičku, která tu pomoc rozhodně potře-

buje. Jedná se o dvanáctiletou Phiri Christianu ze Zambie, které bude-

me přispívat jednak na studium a následně také na hygienické věci 

denní potřeby. Holčička má sice oba rodiče, tatínek je však mentálně 

postižený a hlavní živitelkou je tudíž maminka. Žijí v chatrči z bláta 

a chybí jim pitná voda. 

Příspěvky na Phiri Christianu budeme posílat pololetně a ta částka 

by měla být minimálně 4000 Kč za půl roku. Oslovujeme proto i vás, 

milí spolužáci. Pokud máte chuť se do sbírky rovněž zapojit, neváhej-

te a pojďte do toho s námi. Jakýkoliv váš příspěvek je vítán a určitě 

seznam dárců vyvěsíme někde v areálu školy. Během 14 dnů máme 

peníze vybrat, zaslat na organizace Arcidiecézní charity a následně 

nám budou zaslány všechny informace k Phiri Christianě, včetně její 

fotky (my už jsme její fotku viděli při jejím výběru) a korespondenční 

adresy, abychom si s ní mohli dopisovat. 

Peníze prosím noste k paní učitelce Heleně Novákové do kabinetu. 

Ještě jednou díky za jakoukoliv pomoc :-) 
Třída 6.C

DIVADLO Z BRNA
V pondělí 7. května se uskutečnilo 

představení Divadla Klauniky Brno – 

Don Quijote de la Anča.

Toto představení bylo pod režijním 

vedením Bolka Polívky, což napovídá, 

jaký žánr jsme mohli očekávat.

Představení bylo komorní, diváků 

přišlo málo, což je škoda. Někdo se 

možná zalekl toho, že herci zapojují 

do hry i diváky. Nebylo se ovšem čeho 

bát a myslím, že nikdo z přítomných 

neutrpěl újmu. 
Foto poskytla Irena Sousedíková.

Školička pro předškoláky
Každý školní rok v červnu navštěvovali předškoláci z Mateřské školy Sluníčko ve 

Slušovicích 1. třídy na zdejší základní škole. S dětmi si vyzkoušeli, jak probíhá část 

vyučování. V letošním roce tato ná-

vštěva proběhla trochu jinak. Pozvali 

jsme k nám všechny předškoláky, tedy 

i z Hrobic a Březové. Na každé návště-

vě jsme se plavili lodí na ostrovy - na 

ostrov zvířátek, na ostrov pohádek, na 

ostrov tvarů a čísel. Děti vymalovávaly, 

lepily, skládaly obrázky, plnily úkoly, 

vyprávěly pohádku, řadily čísla, zkrátka 

zábavnou formou se seznamovaly 

s vyučovací jednotkou. Z každé plavby 

si odnesly na památku medaili, omalo-

vánky a určitě i pěkné zážitky. Po po-

slední plavbě poznaly děti i školní dru-

žinu, kde si hrály v době, kdy probíhala 

beseda jejich rodičů s ředitelem školy 

a učitelkami, které budou v 1. třídách 

učit. 

„Školička“ proběhla letos poprvé. 

Chtěly bychom poděkovat všem, kteří 

nám pomohli při organizaci. Ředitelkám a učitelkám z mateřských škol, vychovatel-

kám školní družiny, kuchařkám, které nám obstaraly pitný režim, a hlavně panu ředi-

teli.

Přejeme předškoláčkům, aby se jim ve škole líbilo a těšili se do ní tak jako na naši 

„Školičku“. Učitelky 1. tříd

Pomoc pro Klárinku
Ačkoliv se vám může zdát sběr víček od PET lahví nesmys-

lem, opak je pravdou. I takový sběr může někomu pomáhat. 

Naše škola se rozhodla zapojit do akce, která má pomoci 

Klárince Slezákové ze Zlína, která se narodila 10. 11. 2010. 

Klárinka má těžké tělesné a mentální postižení a péče jejich 

rodičů je sice láskyplná a neutuchající, bohužel však finančně 

náročná. Proto jsme se rozhodli sběrem víček přispět na zdár-

ný průběh rehabilitace (např. rehabilitační a jiné pomůcky), 

který bude ze sběru financován. 

Tato akce má ukázat všem přítomným, že lze pomoci po-

třebnému člověku i drobností, kterou malé víčko od PET lahve 

rozhodně je.



6

Exkurze Osvětim 

28. 5. 2012
Žáci 9. ročníku naší školy se vy-

dali dne 28. 5. 2012 na dějepisnou 

exkurzi do největšího vyhlazovací-

ho koncentračního tábora v pol-

ské Osvětimi. 

Se smíšenými pocity a plni očekává-

ní jsme se vydali brzy ráno na dlouhou 

cestu. Po příjezdu do tábora žáci do-

stali sluchátka a se svými průvodci se 

vydali na více než dvouhodinovou 

prohlídku. Nejprve jsme prošli celým 

prohlídkovým okruhem AUCHWITZ 

(Osvětim), což byla tehdy hlavní část 

tábora. Tam byli převážně političtí 

vězni. Pozastavovali jsme se přede-

vším nad několika místnostmi, kde 

týrali své oběti, nad mapami, které 

znázorňovaly místa, odkud byli vězni 

deportováni, i různými fotografiemi 

ukazujícími hrůznost těchto činů. 

Zapůsobil na nás modul plynové ko-

mory a hlavně blok 11 – blok smrti. 

Bylo to místo, kde vězni čekali na smrt 

a byli usmrcováni.

Po přemístění byla druhým prohlíd-

kovým okruhem Březinka (BIRKENAU). 

Ta byla v minulosti rozlehlejší, do 

dnešní doby se zachovala pouze část 

domů. Významným místem je vlakové 

nádraží, kam přijížděli deportovaní 

vězni. 

Na vlastní oči jsme tam viděli hrůzy 

druhé světové války. Někteří z nás si 

určitě z exkurze mnoho odnesou do 

dalšího života.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili 

v krásném městečku Štramberk, kde 

jsme obdivovali historické centrum, 

gotickou věž zvanou Trúba a nakoupi-

li si nezbytné „štramberské uši“. 

Mgr. Kateřina Kantová

Nový autobusový spoj 

Slušovice – Vizovice
Na hejtmanském dni ve Vizovicích byl 

vznesen požadavek na zavedení nové 

autobusové linky spojující město 

Slušovice a Vizovice, a to z toho důvo-

du, že Vizovice jsou sídlem obce s rozší-

řenou působností pro oblast Slušovicka.

Doposud kromě vlastní dopravy bylo 

možné používat pouze spoj s přestupem 

v Lípě, což se od 10. června 2012 mě-

ní a v pracovní dny začne fungovat již 

zmiňovaný spoj Slušovice-Vizovice, pro-

vozovaný společností Karel Housa – 

HOUSACAR, s odjezdy ze Slušovic 

v 7,25, 10,55 a 15,30 hodin a zpá-

teční spoj z Vizovic s odjezdy v 7,40, 

11,35 a 16,00 hodin.

Slušovičtí včelaři vědí, jak prodávat med

Je obecně známé, že hlavní užitek 

včelařství spočívá v opylovací činnosti a 

ta přináší mnohonásobně víc než od 

včel získané včelí produkty, hlavně med. 

Přesto pro každého včelaře je prodej 

medu ekonomickou nutností, která 

umožňuje pokrývat náklady se včelař-

stvím spojené, a v neposlední řadě je 

odměnou za čas vě-

novaný včelám. 

Jednoduše řečeno - 

dobře prodat je zájem 

a nutnost každého 

včelaře. Samozřejmě 

nejdůležitější je sa-

motná kvalita medu, 

ale v poslední době 

nabývá význam i tzv. 

prodej ze dvora, to je 

nákup přímo u včela-

ře. I při takovém pro-

deji se prosazuje to, 

co nazýváme kulturou 

prodeje tj. použitý 

obalový materiál (skle-

nice a víčka) ale také 

etiketa, popis na etiketě eventuálně 

další upoutávky s cílem přitáhnout 

a upozornit zákazníka na prodávaný 

med. Proto Okresní organizace včelařů 

Zlín využila včelařskou výstavu pořáda-

nou v rámci zemědělské výstavy Techagro 

letos v dubnu v Brně k průzkumu zákaz-

nického vkusu. Oslovila včelaře Zlínského 

kraje se žádostí o dodání vzorků vkusně, 

pěkně a zajímavě zabalených medů při-

pravených k prodeji zákazníkovi. Ty pak 

vystavila na stánku v Brně. Slouží ke cti 

slušovických včelařů, že se aktivně zapo-

jili a dodali svoje vzorky, ale že také po-

mohli s přípravou a organizací celé sou-

těže. Do ní došlo 25 vzorků, které pak 

návštěvníci hodnotili a hlasovacím líst-

kem odevzdávaným do urny vybírali 

vzorek, který se jim nejvíce líbil. 

Hlasovacích lístků se během výstavy se-

šlo 1060, ale nejen toto množství ode-

vzdaných lístků, ale i diskuse okolo vy-

stavených vzorků naznačovaly, že zákaz-

ník dává velký důraz na kulturu prodeje 

realizovanou předvedeným obalem. 

A slušovičtí včelaři mohou být opět hrdi, 

že jeden vzorek, který dodal jejich člen 

př. Antonín Ševců z Březové, se umístil 

na čelném místě. Prostě slušovičtí včela-

ři umí med nejen vyrobit, ale umí ho 

i prodat. To je jistě dobrá zpráva pro je-

jich zákazníky, nejen na Slušovicku. 

Zpráva hodná zřetele právě nyní, kdy se 

objevují alarmující zprávy o nekvalitních 

a někdy i falšovaných medech prodáva-

ných v nákupních střediscích.

Za včelařskou organizaci Slušovice

Josef Košárek - Hrobice

Provozní hodiny 

na tenisových kurtech
Z důvodu konání příměstského tá-

bora pořádaného krajskou neziskovou 

organizací DOMINO v prostorách  

sportovní haly a přilehlého areálu je 

provozní doba tenisových kurtů 

u Základní školy Slušovice pro veřej-

nost od 9. července do 3. srpna 

2012 upravena následovně:

pondělí – pátek 

od 16,30 do 21,00 hodin

sobota – neděle 

od 8,30 do 21,00 hodin

V měsíci srpnu bude opět provozní 

doba rozšířena dle vašich požadavků.

Kontakt pro dohodnutí termínů: 

731 761 695.
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ZŠ Slušovice pořádala akci zaměřenou na bezpečnost

V pondělí 7. května 2012 proběhl 

projektový den v Základní škole 

Slušovice. Tato akce se konala v areálu 

naší školy, organizačně se na ní podílelo 

také Obvodní oddělení Policie Vizovice 

a Městský úřad Slušovice. Celý den byl 

tematicky zaměřen – Den dětí s policií 

a integrovaným záchranným systémem.

Po celou dobu se činnost ve vyučová-

ní, ale i během samotného projektu za-

měřila na bezpečnost a integrovaný zá-

chranný systém. V průběhu prvních vyu-

čovacích hodin se žáci učili a bavili 

o všem, co dnes uvidí. Sledovali filmy 

zaměřené na bezpečnost silničního pro-

vozu, dopravní a zdravotní výchovu, 

první pomoc, ochranu člověka za mimo-

řádných situací a podobně. Někteří 

z nich připravili plakáty, kresby a materi-

ály, které informují o všem, co tato ob-

last obsahuje. To vše byla jen předehra 

hlavního programu. Odehrával se před 

budovou školy, na hřišti a ve vestibulu 

sportovní haly. Během projektových čin-

ností se do areálu školy postupně sjíždě-

li účastníci akce a připravovali si svá vy-

stoupení. Představily se snad všechny 

složky, které nám pomáhají v nebezpeč-

ných a krizových situacích. Žáci si mohli 

zblízka prohlédnout automobily i moto-

cykly Policie ČR, ambulanci, činnost pro-

fesionálních i dobrovolných hasičů i vo-

jenské policie. Nové informace se do-

zvěděli na stanovišti Besipu. Vyzkoušeli 

si prostředky pořádkových jednotek, jíz-

du na kole na dopravním hřišti, sejmutí 

daktyloskopických otisků, střelbu z lase-

rové zbraně atd. Jednotlivá stanoviště 

nabízela nesčetně možností. Vše si moh-

li žáci osahat, vyzkoušet a zeptat se na 

to, co je zajímalo. Hasičský záchranný 

sbor přivezl automobilovou vysokozdviž-

nou plošinu a předvedl několik akcí při 

záchraně osob. Nad školou se dokonce 

objevilo letadlo, které shodilo dětem 

sladkou zásilku. Na hřišti probíhala vy-

stoupení, ukázky a prezentace. Nejvíce 

asi žáky zaujal výcvik služebních psů, 

přehlídka jízdní policie nebo zadržení 

nebezpečného pachatele. Celé akce se 

zúčastnily i školy z okolí. 

Velké poděkování patří zejména pá-

nům Čížovi a Karkoškovi za Policii ČR, 

Obvodnímu oddělení Policie ve Vizo-

vicích, dále pak Městskému úřadu 

Slušovice, Hasičskému záchrannému 

sboru Zlínského kraje, hasičům ze 

Slušovic, Záchranné službě Zlín, Besipu 

a dalším složkám Policie ČR.

Fotogalerii najdete také na webové 

stránce www.zsslusovice.cz. Zde je 

umístěn i nejnavštěvovanější článek 

o projektovém vyučování letošního škol-

ního roku. Projektové vyučování žáky 

zaujalo a již se těší na další, které je čeká 

v závěru školního roku.

Rostislav Šarman

Foto: P. Šavara

Foto: M. Dlabaja

Foto: P. Šavara
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placená inzerce

Florbal 2011/2012
Florbalovou sezonu ukončili naši re-

prezentanti ve Vsetíně, kde se konalo 

eliminační kolo žáků a žákyň Poháru 

ministra školství ve florbalu. I když se jim 

nepodařilo postoupit do dalšího turnaje, 

jejich výkony byly výborné a ve všech 

utkáních hráli vyrovnané partie s nejlep-

šími týmy zlínského kraje. Chlapci nako-

nec obsadili páté místo a děvčata skon-

čila čtvrtá. To jsou v konkurenci, která se 

ve sportovní hale Na Lapači sešla, krás-

né výsledky. 

Sestava dívek: Veronika Kučerová, 

Adéla Buriánková, Karolína Gerychová, 

Eliška Benetinová, Anna Miková, Kateřina 

Chovancová, Martina Jemelková, Kristýna 

Pagáčová, Kateřina Miklová, Renáta 

Řeháková, Lenka Čalová, Monika 

Škrabanová, Veronika Dolinová. 

Sestava chlapců: Tomáš Pšenka, 

Tomáš Sedláček, Patrik Bořuta, Jan Buchta, 

Martin Kučera, David Mikel, Jakub Žůrek, 

Richard Kobylík, Vojtěch Knirsch, Lukáš 

Klečka, Milan Vala, Patrik Kvasnica 

Pro většinu z našich hráčů a hráček to 

byl poslední turnaj, kterého se jako re-

prezentanti ZŠ Slušovice zúčastnili. 

Turnajů a akcí, na kterých nás tato silná 

sestava reprezentovala, bylo bezpočet (a 

byla to nejen florbalová klání). Všem, 

kteří na konci června opustí jako čerství 

absolventi ZŠ Slušovice, děkujeme za 

několikaletou skvělou reprezentaci. 

Přejeme jim hodně úspěchů v jejich dal-

ším životě i studiu a samozřejmě i další 

nejen florbalové poháry a medaile. 

Děvčata a hoši, děkujeme!

Vedení ZŠ Slušovice

LETNÍ KINO 
na fotbalovém stadionu

Začátek promítání v 21,30 hodin.

• Neděle 1. 7. 2012

Bitevní loď, USA sci-fi

• Pondělí 2. 7. 2012

Signál, česká komedie

• Úterý 3. 7. 2012

Líbáš jako ďábel, česká komedie

• Středa 4. 7. 2012

Probudím se včera, česká komedie

• Čtvrtek 5. 7. 2012

Prcičky: školní sraz, USA komedie

• Pátek 6. 7. 2012

Lorax, USA animovaný film

• Sobota 7. 7. 2012

Občanský průkaz, ČR, hořká komedie

• Neděle 8. 7. 2012

Čtyři slunce, ČR drama/komedie

• Pondělí 9. 7. 2012

Diktátor, USA komedie

• Úterý 10. 7. 2012

Muži v černém 3, USA sci-fi komedie
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CENÍK INZERCE 2012
A4  2000 Kč

A5  1000 Kč

A6  500 Kč

A7  250 Kč

menší formát  100 Kč

Nebeské představení

V roce 1971 si svět připomínal 400. 

výročí narození Jana Keplera. Tenkrát 

jsem četl, že poprvé v historii lidstva vy-

počítal s pomocí přesných pozorování 

Tycho Brahe dobu přechodu planety 

Venuše přes sluneční disk. Sám se již 

této chvíle nedožil, zemřel rok před úka-

zem. V celé historii lidstva proběhlo jen 

5 pozorování tohoto nejvzácnějšího 

předpověditelného astronomického 

úkazu. 7. a 8. přechod byl pro mne 

v daleké budoucnosti (8. 6. 2004 a 6. 

6.2012). Snil jsem tenkrát, jak by bylo 

krásné tyto jevy spatřit na vlastní oči. 

Dočkal jsem se na Medarda roku 

2004. Obloha byla bez mráčků a pře-

chod pozorovali snad všichni... Do spl-

nění přání zbývalo ještě dožít se ve 

zdraví druhého přechodu.

Dalších 8 let uběhlo jako voda. 

Předpověď na 6. 6. 2012 byla velmi pe-

simistická a ještě večer 5. června pršelo. 

Ve 3 hodiny jsem se probudil a spatřil 

v okně Měsíc. Přání se začalo plnit. 

Nachystal jsem dalekohled a čekal. 

Dočkal jsem se v 6:09 hodin, kdy z mra-

ků vykouklo Slunce i s Venuší. Vzbudil 

jsem rodinu. Společně jsme pak sledova-

li, jak se v 6:35 hodin dotkla Venuše 

okraje slunečního disku. Krátce před 

sedmou byl konec představení. Podě-

kovali jsme přírodě za krásný zážitek.

Přeji všem lidem, aby se jim také splni-

lo nějaké přání, které se zdá být nesplni-

telné. Když se pak přání vyplní jako 

v tomto případě po více než čtyřiceti le-

tech, jsou pocity štěstí prostě úžasné!

 Váš Netopýr 

www.solidni-finance.cz

Půjčky od 5 000 do 40 000 KčPůjčky od 5 000 do 40 000 Kč
HLEDÁME NOVÉ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE.

Tel. 773 774 082

❦❦❦

Čas běží, 

bolest zůstává…

Dne 2. července jsou tomu 2 roky, co 

nás opustil můj milovaný manžel, náš 

tatínek a dědeček pan Josef Mika. 

Za tichou vzpomínku děkují 

a s bolestí v srdci vzpomínají

 manželka a děti s rodinou.

Společenská 
 kronika
• Jubilanti

 DUBEN 2012

Marie Nábělková  80 let

Marie Vančíková 70 let

Jaroslav Pilař  75 let

Marta Vítová 70 let

Ludmila Babíková  80 let

Marie Matúšová 70 let

Antonín Manďák  91 let

Zdenka Drápalová  91 let

 KVĚTEN 2012

Marie Karlíková  85 let

Vlata Böhmová  75 let

 ČERVEN 2012

Věra Elšíková  70 let

Božena Gerychová  90 let

Eva Tomšů  70 let

Jaroslav Mika  85 let

Zdena Gruberová   90 let

Josef Machalíček  75 let

Jubilantům přejeme do dalších let 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• Narození

Radek Matušek

Caroline Stacke

Eliška Čalová

Simona Štalmachová

Václav Vesecký

Eliška Barbořáková

Ema Julinová

Rodičům blahopřejeme a zároveň všem 

přejeme hodně zdraví a štěstí!

• Úmrtí

Vladimír Daněk

Martin Satina

 Upřímnou soustrast pozůstalým. 
 

•Sňatek uzavřeli

Jan Suchý a Barbora Kupcová

Jan Ticháček a Lucie Pilařová

Lukáš Zavřel a Jana Miková

Martin Cimburek a Kateřina Blatecká

Aleš Valenta a Žaneta Novotná

Novomanželům přejeme 

hodně štěstí! 

Matrikářka

❦❦❦VZPOMÍNKA

Dne 6. 7. 2012 vzpomeneme první-

ho výročí úmrtí naší maminky paní 

Vlasty Štěpánové a 18. 7. 2012 prv-

ního výročí úmrtí našeho tatínka pana 

Josefa Štěpána.

Věnujte jim prosím s námi tichou 

vzpomínku. Vzpomínají syn Josef 

a dcera Vlasta s rodinami.

❦❦❦

Kdo Vás znal, měl Vás rád. 

Uměl jste potěšit a každému pomoci.

Dne 24. června uplynulo 10 let, kdy 

z našeho rodinného kruhu navždy 

odešel náš drahý tatínek, dědeček 

a pradědeček pan Ludvík Trunkát. 

Za tichou vzpomínku děkují 

a s bolestí v srdci vzpomínají 

dcera, syn a snacha s rodinami.


