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Skauting – nikdy nekončící dobrodružství 

Nový školní rok zahájen
V pondělí 3. září opět ožily třídy slušovické školy, ve které zahájilo nový škol-

ní rok celkem 449 žáků. Poprvé usedlo do školních lavic 35 prvňáčků. Na žáky
čekalo ve škole 27 pedagogů (10 učitelek na 1.stupni, 17 učitelů 2. stupně) a dá-
le čtyři vychovatelky školní družiny. Žáci prvního a šestého ročníku se budou 
učit podle nových osnov - školního vzdělávacího programu, vytvořeného peda-
gogy školy. Žáci 2.-5. ročníku přejdou na výuku podle ŠVP od 6. ročníku. Žáci
7.-9. ročníku dokončí školní docházku podle osnov „Základní škola" s tím, že
pedagogové budou do výuky těchto ročníků začleňovat i prvky nové školské re-
formy. 

V novém školním roce přejeme všem žákům úspěšné plnění všech povinnos-
tí a jejich rodičům radost z výsledků, které jejich děti ve škole dosáhnou.

Z historie skautingu
Za místa vzniku skautského hnutí jsou považovány

USA a Velká Británie. Zakladatelem americké větve skau-
tingu se stal spisovatel a lovec Ernest Thompson Seton,
který r. 1902 pořádá první tábor hnutí mládeže Wood-
craft Indians (Indiánští hoši), s nímž usiluje o život v se-
pětí s přírodou po vzoru indiánů. V Anglii r. 1907 gene-
rál Lord Robert Baden Powell dává svým chlapcům za
vzor rytíře bojujícího za čest a za vlast - sv. Jiřího.
Skauting staví na třech pilířích, které zůstávají dodnes zá-
kladními prvky hnutí - povinnost k Bohu, k bližnímu 
a k sobě samému. Z USA a Británie se skautská organi-
zace šíří po celém světě, r.1910 pak vzniká pod vedením
Agnes Baden-Powell, sestry R.B.P, také její dívčí větev. 

Zakladatelem českého skautingu se r. 1911 stává středoškolský profesor
Antonín Benjamín Svojsík. Seznamuje se s dílem E.T. Setona i R.B. Powella a je-
jich myšlenky spojuje s českými národními tradicemi: vzniká „Junák – Český
skaut“. Hnutí, které bylo v dobách nesvobody mnohokrát zakazované a v čase
svobody znovu povolované, vede a vychovává děti a mládež se schopností napl-
ňovat jejich náročné požadavky. I po sta letech trvání zůstává největší mládež-
nickou organizací v ČR, ale i na celém světě. Více na str. 4-5 

Zakladatel skautingu 
lord Robert Baden-Powell 

100. výročí založení skautského hnutí 
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• Rada města souhlasí s uzavřením ná-
jemních smluv s majiteli pozemků
pod dostihovou dráhou ve Slušovicích
a to se zpětnou platností od 1. 7. 2007
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 rok. Cena nájmu je schválena ve vý-
ši 2 Kč/m2 pronajatého pozemku za
rok. Touto smlouvou bude současně 
ukončen dosavadní pronájem dotče-
ných pozemků společnosti S-Media,
a.s., Zlín.
• Rada města vzala na vědomí, že po
zaplacení kolku ve výši 500 Kč bylo
zahájeno řízení o vkladu kupní smlou-
vy uzavřené mezi městem Slušovice 
a Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, týkající se odprode-
je části pozemku ve zjednodušené evi-
denci – původ PK p.č. 595 v k.ú.
Slušovice.
• Rada města nesouhlasí, aby JUDr. 
J. Jánský na vlastní náklady vybudoval
na pozemku p.č. 726, jehož vlastní-
kem je město Slušovice, chodník, pro-
tože by bylo prakticky znemožněno
zásobování prodejny potravin pana
Bednaříka. Rovněž byl zamítnut jeho
požadavek na zrušení parkovacích
míst před prodejnou potravin.
• Rada města vzala na vědomí odpo-
věď právního zástupce města Slušovice
JUDr. Křivánkové k požadavku pana
Antonína Štěpána na mimosoudní vy-
rovnání ve výši 1,6 mil. US dolarů po-
žadovaných po městu Slušovice z dů-
vodu zákazu studovat na Střední škole
ve Slušovicích ze dne 21. 6. 1954.
• Rada města vzala na vědomí výsled-
ky kontrolní činnosti finančního a kon-
trolního výboru v MŠ Sluníčko a ZŠ
Slušovice.
• Rada města vzala na vědomí výsled-
ky kontroly pracovníků kontrolního
odboru Zlínského kraje týkající se po-
skytnuté dotace z rozpočtu Zlínského
kraje na opravu mostovky přes Všemin-
ku v ulici Osvoboditelů.
• Rada města schválila návrh na de-
montáž průvodní podezdívky z lomo-
vého kamene na jižní straně oplocení
hřbitova a vybudování nové zdi z lo-
mového kamene vysoké 140 cm podél
příjezdové komunikace k městskému
kulturnímu středisku.
• Rada města schválila výměnu chod-
níkové dlažby na náměstí Svobody 
v prostoru autobusové zastávky před
restaurací Přerovská.
• Rada města vzala na vědomí ceno-
vou nabídku na výměnu zábradlí po-
dél toku Všeminky a na mostech v ul.
Školní. Z důvodu zvýšení bezpečnosti
dětí chodících tudy do školy navrhuje,

aby zábradlí podél toku bylo vytvořeno
ze svislých pruhů.
• Rada města vzala na vědomí nabíd-
ku Ing. Zeťka na vytvoření kroniky de-
chové hudby. Vzhledem k vysokým
předpokládaným nákladům na vydání
této publikace se záměr na její vydání
odkládá.
• Rada města schválila vytvoření stálé
expozice významného slušovického
rodáka spisovatele J. M. Sousedíka 
v prostorách městské knihovny.
• Rada města schválila žádost místní
organizace svazu chovatelů o výměnu
oken v objektu č.p. 64 směřujících do
ul. Osvoboditelů.
• Rada města schválila, aby město
Slušovice uspořádalo 20. října 2007
dostihový den a ukládá starostovi měs-
ta zajistit organizační tým pro pořádá-
ní výše uvedeného dostihové dne.
• Rada města vyhodnotila čtyři cenové
nabídky na plánovanou investiční akci
města „Oprava komunikace v ul.
Příkrá“ a rozhodla, že nejvýhodnější
cenovou nabídku ve výši 1 099 885 Kč
vč. DPH předložila firma DIPS Zlín,
spol. s r.o. Na druhém místě se umísti-
la společnost SÚS, s.r.o., Zlín.
• Rada města schválila příspěvek na
akci Den pro zdraví ve výši 5 000 Kč,
který bude použit na úhradu atrakce
skákací hrad pro děti. Příspěvek bude
vyplacen na základě předložené faktu-
ry v pokladně města.
• Rada města vzala na vědomí ukon-
čení nájmu manželů Zimmermanno-
vých v obecním bytě č. 13 (garsoniera)
v ul. Dlouhá 197 ke dni 30. 9. 2007. 
• Rada města schválila přidělení bytu
č. 13 v ul. Dlouhá 197 – garsoniéra ve
3. podlaží o výměře 32,52 m2 paní
Marii Fotterové, s platností od 1. 10.
2007. Nájemní smlouva bude uzavře-
na na dobu určitou 1 rok, nájemné je
stanoveno na výši 50 Kč/m2 podlahové
plochy bytu.
• Rada města schválila cenu nájemné-
ho u nových bytů na ul. Dostihová č.p.
590 ve výši 50 Kč/m2.
• Rada města schválila podmínky pro
připojení domů k síti KBTV. Připojova-
cí poplatek bude činit 60 % nákladů,
minimální však 4 500 Kč.

Ze zasedání rady městaOznámení o pfieru‰ení dodávky 
elektrické energie

E.ON Česká republika, a.s. v souladu
se zákonem č. 458/2000 Sb. § 25
odst. 4, d) 6. Vám oznamuje, že z dů-
vodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací –
bude přerušena dodávka elektrické 
energie:

• dne 17. 10. 2007, 12 – 17 hodin
v části obce: Oblast T4 U školy – le-
vá strana ul. Školní směrem do obce
od č.p. 396 po č.p. 150, celá ul.
Sadová, část ul. Slunečná a to od ul.
Školní včetně řadovek od č.p. 341 po
č.p. 361 a chatová oblast nad trafo-
stanicí.
Oblast trafostanice T11 Rakovská
(Osvoboditelů) – ul. U Vrby, Krátká,
Příkrá po č.p. 51, Osvoboditelů od
hospody U Tonků (mimo) po konec
ulice. Oblast trafostanice T 37 Za
Mostky – část ul. Cirón a to od trafo-
stanice po č.p. 152 + chatová oblast.

• dne 25. 10. 2007, 7,30 –15 hodin
v části obce: ul. Dlouhá od č.p. 185
po č.p. 196, ul. Vítězství od č.p. 248
po č.p. 2.  Zdravotní středisko zůsta-
ne pod napětím.

Omlouváme se za problémy, které
jsou s touto akcí spojeny a děkujeme
za pochopení. Použití vlastního ná-
hradního zdroje je možné jen po
předchozím projednání s E.ON Čes-
ká republika, a.s. Tel. 840 111 333

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Vstupenky na divadelní představe-

ní PĚT KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA,
dne 9. 11. v 19 hodin - jsou k dispozi-
ci v městské knihovně. 

Jelikož více
než čtvrtina lístků
je již rezervova-
ná, nenechte si u-
jít tento jedinečný
kulturní zážitek 
a přijďte si zajistit
místa na toto představení.

Cena je 80 Kč do prvních šesti řad
a 70 Kč do dalších šesti řad. Jistě uzná-
te, že cena je velmi mírná.

Rezervace a bližší informace pří-
mo v knihovně nebo na tel. čísle 577
981 627 či emailu knihovna.slusovi-
ce@cmail.cz.

Informace o této kulturní události
najdete i na www.knihovnaslusovi-
ce.wz.cz v oddíle Akce.

Jana Kapustová

O víkendu 14.-16. září 2007 pro-
běhl v kulturním středisku DĚTSKÝ
BAZÁREK. Touto akcí maminky po-
máhají maminkám. 

Zbylé nevyzvednuté ošacení bude
nabídnuto azylovému domu pro mat-
ky s dětmi.
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Již jen ve vzpomínkách našich sta-
říčků a stařenek nebo na starých foto-
grafiích ožívají doškové střechy a šin-
delem kryté valašské chalupy, sroube-
né z klád. Pohled na staré fotografie 
v nás vyvolává nostalgii, když vidíme
tyto chaloupky s úzkými okénky a ma-
lovaným štítem. Čas však jde dál, ta-
kovéto chaloupky najdeme již jen po-
skrovnu a dokážeme si představit, že
bychom v nich trávili víkend nebo do-
volenou, ale našim současným náro-
kům, které máme na každodenní ži-
vot, by už nevyhovovaly. Nádherná ro-
mantická dovolená, návrat k jednodu-
chosti, na chvíli, to ano… 

Ale v této zrychlené době, která na
nás klade stále větší nároky, jsme pře-
ce jen zvyklí na určitý luxus (ve srov-
nání s roubenkami našich předků má-
me vodu až do domu, sprchu, WC, 
elektřinu, různé elektrospotřebiče, te-
lefon, ve většině domácností je počí-
tač a připojení na internet…). Dokáže-
me se bez tohoto luxusu obejít?
Možná malá část z nás, a to většinou
jen na krátkou dobu.

Chalupy ve Slušovicích se stavěly
jen ze dřeva. I na pokrývání se použí-
valo dřevo – šindele. Kromě slamě-
ných došků to byla nejpoužívanější
krytina střech na Valašsku. Šindel se
vyráběl podomácku. Je to asi 40 cm
dlouhá destička opatřená na jedné 
z podélných stran zkoseným žlábkem.
Na druhé straně je zkosena tak, aby

Z HISTORIE 
NA·EHO 
MùSTA

ŘEMESLA VE SLUŠOVICÍCH – ŠINDELÁŘI – VALAŠŠTÍ POKRÝVAČI

lehce zapadala do žlábku vedlejšího
šindele. 

Šindele se štípaly ze špalíčků, a pro-
to byla jejich šířka rozdílná. Naštípané
kusy se přihlazovaly pořízem – „ob-
strúhali sa“. Hotové šindele prodávali
Valaši na kopy vázané ve vázankách 
a vozili je na vozech po dědinách.

Nejlepší šindele se vyráběly v Trna-
vě, Všemině a Liptále. 

A protože oprava střechy kostela je
téma aktuální, zmíním zde historku,
která se zde odehrála a týká se právě
šindelářů.

Kostel ve Slušovicích byl až do roku
1900 krytý také šindelem. Nejen stře-

cha, ale i celá cibulovitá báň a malá
věžička. Ještě roku 1890 se šindelová
střecha kostela opravovala. 

Pamětníci vypravovali: „Tož tedy ti
šindelářé a tesařé, co dělali tú novú
střechu a aj tú baňu až ke křížíčku, to
vám byli majstrovní lidé. Lozili po
střeše jak ražky a ani sa nedržali. 
A najšikovnější byli strýček Drgovi 
z Veseléj. Když dělali jako tú střechu,
sadili sa s chlapama o bečku piva, že
udělajú na věži, na samém vršku 
u křížka, stojku. Myslete si, tá výška,
ve čtyřiceti metroch stojku! Ostatní,
keří ho neznali, sázku přijali. Roznés-
lo se to po celých Slušovicách a ob-
smrdačů bylo habaděj. Strýček lézli
navrch, vysúkali sa na baňu a lézli vy-
šéj. Lidi hrúzú trnúli, až ich v paty 
ozíbalo. Na vršku, až u křížíčka, sa
rafli šindelů a už sa zdvíhali. Ale né že
by dělali nejakú suchů vrbu, ale opra-
vdovú stojku. Baby dolú aj omdlévaly.
Drgovi sa potem pomalúčku spustili
dolú, zlézli a šli s ostatníma vypit tú
bečku piva.“

Když to čteme, většina z nás určitě 
ocení, že současní řemeslníci si po-
dobné adrenalinové zážitky odpusti-
li…

Jana Kapustová, kronikářka

V povídání bylo použito dřívějšího článku
pana Aloise Kapusty, který jsem nalezla
vlepený v úžasné kronice jednoho slušov-
ského rodu. A rozhodla jsem se podělit se
o něj s vámi. 

Chaloupky z historie Slušovic - již nejsou celé ze dřeva, ale povšimněte si těch střech...
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Tento rok jsem se na přelomu července a srpna účastnil
největšího setkání skautů v historii. Jeho název – Jamboree -
pochází ze svahilštiny (Jambo = ahoj) a pojmenováno bylo
zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem
v roce 1920, kdy se konalo vůbec první z nich. Tento rok
slaví skauti 100 let své existence, a tak bylo Jamboree orga-
nizováno ve své kolébce – Anglii. A protože organizátoři
chtěli ukázat světu, že skauting rozhodně není žádná přeži-
tá a zanikající organizace, ale hnutí, jež má mnoho co na-
bídnout, pozvali skauty ze všech koutů světa, kde existují.
Byli zde tedy zástupci ze 158 zemí, celkem 42 000 skautů
a skautek, což je zhruba jedna tisícina celkového počtu
skautů na světě. 

Co ale takové Jamboree nabízí? Mimo dech beroucí ce-
remoniály, netradiční aktivity spojené jak se zálesáckými
znalostmi, tak i zábavněvýukovými, duchovními a odpočin-
kovými náměty, jde především o sílu setkání mladých lidí 
z celého světa spojených jednou myšlenkou - skautingem.
Poskytlo tak příležitost k seznámení se s kulturou a zvyky li-
dí ze všech kontinentů, pochopení jejich problémů a také
proniknutí do jejich způsobu myšlení. Hlavním jazykem by-
la na tomto setkání angličtina, ale jakýkoliv jazyk, jímž člo-

věk dokáže komunikovat, přišel na Jamboree vhod. Právě
zde jsem si uvědomil potřebu podobných setkání lidí z růz-
ných kultur. Mimo motivace vzdělávat se v jazycích je to
především uvědomění, že jsme si skutečně všichni rovni 
a stále se máme jeden od druhého čemu učit. Krásně to vy-
stihla kamarádka Riika z Finska: „If you meet someone from
different country and really get acquainted with him, you
can’t hate him.“ (Když se setkáš s někým z jiné země a sku-
tečně se s ním seznámíš, pak jej nemůžeš nenávidět). Je to
hnutí, které spojuje lidi všech ras i vyznání, protože to nej-
důležitější máme všichni společné. A to úctu k Bohu, člo-
věku i k sobě jako jedinečné lidské bytosti. Na Jamboree
jsem se o tom přesvědčil. 

Byl jsem členem světového servis teamu, který měl za 
úkol realizovat všechny činnosti, které zde během 12 dní
mohli skauti a skautky navštívit. Dostal jsem tak příležitost
seznámit se a navázat velice dobrý kamarádský vztah s ve-
doucími skautů z celého světa. Mnohé z nich mohu pova-
žovat na zbytek života za přátele, u nichž budu mít vždy
dveře otevřené, a doufám, že na příští Jamboree ve Švédsku
nás ze Slušovic pojede co nejvíce. Skutečně to stojí za to. 

Za skauty Daniel Knedla

Ve dnech 18.- 24. srpna se v Držko-
vé uskutečnil malý tábor, nebo-li tábor
pro vlčata a světlušky. Ten letošní nesl
název jednoho z nejnovějších filmo-
vých trháků - Piráti z Karibiku. Na ne-
velké louce uprostřed Hostýnských vr-
chů se tak odehrálo mnoho zajíma-
vých a nevídaných představení, soubo-
jů a her.

Hlavním cílem bylo zachránit dětmi
velmi oblíbeného Jacka Sparrowa, kte-
rý byl hned začátkem tábora unesen
zlým Barbossou a jeho neméně zlou
posádkou. Pro jeho záchranu byly děti
schopné udělat snad téměř cokoliv. 
A tak není divu, že během šesti dnů
stihly procestovat skoro celý Karibik,
splnit i ty nejzapeklitější úkoly, vyrobit
překrásné výrobky a vymyslet mnohdy
velice dobré strategie. Nejlépe se se
vším vypořádalo modré družstvo

21. světové Jamboree v Anglii
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21. světové Jamboree v Anglii

Malý (pirátský) tábor

(Williamovo oko), po nich následova-
lo družstvo oranžových (Lebky) a třetí
místo obsadilo družstvo červených (Ti
Gři). Třemi nejlepšími táborníky se pak
stali Monička H., Lenička Č. a Míša S.
Celých šest dní je samozřejmě zachy-
ceno v lodním deníku, napsaném sa-
motnými dětmi a mnohé také vypoví
fotky na našich webových stránkách.

Všem dětem patří velké uznání!
Poděkování si pak zaslouží kuchařky
Martina a Maruška, zdravotnice 
a skvělá utěšovatelka Ivča, vedoucí
Dan, Prokop, Marki a praktikantky
Alča, Terka a Anet.

Myslím si, že se tábor velmi vydařil,
doufám, že se všem i přes velký stesk
po rodičích líbil a že se za rok opět
všichni ve zdraví sejdeme při další
cestě za dobrodružstvím!

Za skauty Aneta Lejsalová
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I přesto, že třikrát byly myšlenky skautingu umlčeny
totalitními režimy, má dnes Junák - Svaz skautů a skau-
tek ČR 51 000 členů a je největší výchovnou organizací
mladých lidí v České republice. 

Co však je tou myšlenkou, která dala skautingu pře-
žít celých sto let a podnítila rozšíření tohoto hnutí za
hranice Anglie a Evropy do celého světa? Je to myšlenka
vzájemnosti. Skauting totiž dává příležitost vstoupit do
dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách 
i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Ve
skautingu si člověk sáhne na sekyru, počítač, mapu i ky-
taru, naučí se slaňovat skály, vařit vodu na sněhu, nebát
se drsných podmínek pro přespání v přírodě, připravit
večerní program pro skupinu. To ale není důležité.
Důležité je, co se člověk učí jaksi mimoděk - že má ce-
nu se o něco snažit, že má cenu se zapojit, spolupraco-
vat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem. 

Kromě toho „dá skautský oddíl člověku především
přátele na celý život. Naučí ho přátelství, důvěře, spolu-
práci s druhými a pomůže mu objevit, v čem je dobrý.“
(Doc. Helena Ilnerová) 

Hlavním posláním skautingu je formování charakte-
ru v té životní etapě, kdy děti a mládež pro prožívají
bouřlivý vývoj. Svým vlastním úsilím se mají stát dobrý-
mi lidmi a užitečnými občany své země. Bude-li každý
plnit své úkoly, nastane na celém světě doba většího
rozkvětu a štěstí a konečně se dočkáme toho, na co
všichni tak dlouho čekají: 

MÍRU A DOBRÉ VŮLE MEZI LIDMI. 
Marie Skočovská
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Velký skautský tábor 200
Ke skautu jsem se dostal již před více než dvěma léty 

a od té doby jsem se na něm různými způsoby snažil podí-
let. Poslední rok v oblasti skautingu se mi zvláště líbil a uží-
val jsem si jej na schůzkách, kde jsem poznal nové přátele.
Avšak až do tohoto léta jsem nebyl na žádném dvoutýden-
ním táboře. Byl jsem plný očekávání z toho, co se zde bude
dít. 

Vše začalo jak už to na táborech tohoto typu bývá obvy-
klé stavěním stanů, kdy jsme si užili spoustu legrace. To by-
lo dva dny před oficiálním počátkem. Jakmile nastal první
den tábora všichni jsme nastoupili do autobusu a v tom mo-
mentě to začalo. V autobuse se dětem oznámilo, že letí le-
tadlem a hned nato dostaly dotazník, ve kterém si zvolily, co
se jim toho dne má přihodit a jak mají začít svou pouť let-
ním táborem. Ten dále probíhal se zábavným programem.
Velice mne zde zaujalo překrásné životní prostředí, které
bych také mohl nazvat velmi pestrým. I přes menší nepřízeň
počasí tábor probíhal víceméně bez problémů a zábavy zde
bylo vždy dostatek.

Toto vše by se však dalo říci též o jiných dobrých tábo-
rech. Skautský tábor však není pouze o hledání radosti ve
hrách, ale i ve vlastní duši. Poznal jsem zde velké množství
nových přátel a také jsem díky mnohým z nich konečně po-
chopil, co to skutečně znamená býti
SKAUT. Zjistil jsem to skrze rady dru-
hých, skrze to, co jsem se zde naučil, 
a hlavně skrze to, co jsem mohl vidět ko-
lem sebe – jak se chová jeden ke druhé-
mu jako ke skutečnému bratrovi a sestře.
Právě proto jsem se naplno odhodlal být
skautem a rozhodl jsem se splnit ještě 
s mou dobrou kamarádkou skautský slib.
Musím říci, že právě onen slib pro mne
znamenal mnohem víc, než jsem byl do
té doby schopen očekávat; a to ve všech
směrech. Jeho průběh byl naplněn ně-
čím, co může chápat pouze ten, kdo zde
byl přítomen. 

Před koncem tábora ještě proběhl
menší dvoudenní pochod, což bylo pro
všechny velmi zajímavé, neboť po cestě
jsme potkávali různé úkoly(ať už předem
připravené, či ne), které jsme museli
všichni společně překonávat.

Myšlenka skautingu

Po návratu jsme byli opět přivítáni a pomalu se v dalších
dnech začínalo schylovat k boření stanů, společnému lou-
čení (každý mohl napsat nějaký malý dopis komukoli 
z tábora) a balení domů. Já jsem bohužel musel odjet z tá-
bora ihned po návratu z pochodu, ale i přesto budu na ten-
to tábor vzpomínat dlouho jen v dobrém.

Za skauty Rastislav Pečeňa

Jamboree 
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Škola slušného chování

Ze života obce
Ve čtvrtek 20. září 2007 nás přivítala jídelna základní školy slavnostně připra-

vená na setkání seniorů. Pan starosta účastníky pozdravil a seznámil je s investič-
ními akcemi, které ve městě v současné době probíhají. Při pohledu na přeplně-
ný sál neopomenul zdůraznit, že město bude muset v co nejkratší době započít 
s výstavbou kulturního centra na místě bývalé sokolovny, aby se občané měli kde
scházet a trávit volný čas.

Musím podotknout, že počet občanů důchodového věku stoupá, avšak na tvá-
řích osmdesátiletých dam a mužů bychom jen stěží jejich věk uhádli. Tradiční set-
kání důchodců má velkou oblibu a věřte, že se i my, organizátoři, celý rok upřím-
ně těšíme.

Ráda bych touto cestou poděkovala členkám komise pro věci občanské a so-
ciální, dále zaměstnancům městského úřadu, panu řediteli základní školy, všem
kuchařkám a také učitelům a žákům základní umělecké školy za milé vystoupe-
ní. Tentokrát si malé kulturní vystoupení připravili také občané žijící mimo Slušo-
vice v domovech důchodců. Děkuji jim za odvahu a lásku, se kterou nás všechny
potěšili. Ukázali nám, že lidé žijící v domovech důchodců mohou svůj podzim
života prožívat smysluplně ve službě ostatním a tím naplňovat i vlastní život.

Za rok zase nashledanou!

PODZIMNÍ TÝDEN 
S KNIHOVNOU

Ve dnech 15. - 19.10.2007 probíhá
v městské knihovně akce s názvem
Týden s knihovnou. Pokud se přijdete
zaregistrovat do knihovny v tomto týd-
nu, máte roční poplatek zdarma. Ti 
z vás, kteří jste dostali upomínku, pro-
tože jste nevrátili knihy včas, využijte
tzv. amnestie na upomínky. Pokud při-
jdete v tomto týdnu, promíjí se vám
částka za upomínku, jakkoli dlouho
knihy máte. Prosím, využijte toho,
hlavně ti z vás, kteří máte knihy oprav-
du, ale opravdu dlouho. Nikdo se na
vás nebude dívat zle, že jste knihy tak
dlouho nevraceli, spíše budu ráda, že
se tituly opět objeví v knihovně.

Po celý týden budou probíhat i rych-
lokurzy internetu. Kdo potřebujete za-
světit do tajů internetu, neváhejte a re-
zervujte si místo v hodinovém kurzu,
ve kterém se naučíte základy práce 
s internetem. Kurz je vždy pro jedno-
ho člověka, bude se postupovat vaším
tempem, takže se nemusíte bát, že
byste něčemu neporozuměli. Počet
míst je omezen.

V půjčovních hodinách knihovny
probíhá opět VÝPRODEJ VYŘAZE-
NÝCH KNIH. Je tam i část knih z mi-
nulého výprodeje, ale hlavně knihy,
které ještě nikdy ve výprodeji nebyly.
Ceny jsou mírné.

Zveme vás všechny do naší knihov-
ny. Přijďte si prohlédnout, jaké knihy
či časopisy tady máme k dispozici, 
a třeba se i stanete naším čtenářem.

Krásný podzim vám všem… 
Jana Kapustová

POZDRAV

Pozdrav je nejfrekventovanější formou společenského styku, protože jej použí-
váme i vůči lidem pro nás doposud (nebo i nadále) zcela neznámým. Zdravíme 
i v obchodním styku, na úřadech, ale i v restauraci nebo kavárně. Pozdrav patří 
i do telefonního hovoru, dopisu, dokonce i do e-mailu. 

Pozdrav je důležitou součástí prvního dojmu při setkání dvou lidí a současně
jím vyjadřujeme vzájemné vztahy i vlastní náladu. Je to odraz vnitřku našeho JÁ 
i konkrétní společenské situace. Způsob pozdravu se liší podle stavu zdravícího,
podle místa a času zdravení a podle osoby zdraveného.

Zdravit tedy můžeme vesele, smutně, uctivě, nedbale, chladně, vztekle, vý-
hružně, podlézavě, mnohomluvně nebo beze slov, rozmáchlými gesty, decentně
– nebo také vůbec ne. Poslední možnost je ovšem zásadně proti pravidlům spo-
lečenského chování a opomenutí pozdravu lze prominout pouze výjimečně – na-
příklad padáme-li do výtahové šachty. Někdy je ale úmyslně nepozdravit nejen
dovoleno, ale i doporučeno; vidíme-li známého v trapné nebo jiné situaci, v níž
by mu mohlo být nepříjemné, že jsme ho vůbec poznali (například víme-li, že je
šťastně ženat, a potkáme ho v objetí s milenkou). V takových případech je lépe
dělat, jako bychom ho neviděli nebo nepoznali, a raději nenápadně vyčkáme, po-
zdraví-li nás on.

Rozhodně bychom se při každém pozdravu měli dívat zdravenému do očí a ne-
pozorovat zrovna sousedovi kocoura; mohlo by to vypadat, že zdravíme jeho.
Nikdy neuškodí malý úsměv, kterým dáme najevo, že máme ze setkání radost. 

(Z knihy Lexikon společenského chování, Smejkal, Bachrachová)

Pasování prvňáčků
a první školní den v Neubuzi
„A je to tady!“ znělo v hlavičkách

osmi našich malých prvňáčků, kteří se
vydali v pondělí 3. září poprvé do ško-
ly. Někteří možná trošku s obavami, ji-
ní s naprostou pohodou a klidem.
Každý z nich musel při „pasování“
zvládnout projít kruhem přes lavičku,
propíchnout balonek a dojít až k paní
učitelce a ještě říct něco o sobě. Žád-
ný jednoduchý úkol, to nám věřte. 

Na uvítanou jim také starší děti za-
hrály na flétny, zazpívaly, zatancovaly
a zarecitovaly básničky. Po uvítacím
projevu paní ředitelky a pana starosty
se všichni odebrali do svých tříd.
Přejeme jim krásný a úspěšný první
školní rok a rodičům jen samou radost
ze svých dětí.

Petra Výchopňová
učitelka ZŠ Neubuz
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DOBRÝ SKUTEK PRO ZVÍŘÁTKA

Pokud byste rádi nějak pomohli,
Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně 
uvítá staré deky, ručníky, staré teplé
svetry a podobné textilie pro pelíšky
jeho zvířecích obyvatel. Zvláště teď 
v podzimním a zimním období. Také
akutně potřebují pevná vodítka (i star-
ší) a piškoty (ty kdykoliv a v jakémko-
liv množství). 

A jelikož v současné době je v útul-
ku hodně koček, které příliš granule
nemilují, budou vděčné za každou ko-
čičí konzervu, kterou dostanou. Mu-
sím dodat, že kočičky jsou moc milé 
a přítulné.

Někteří z vás byste rádi zvířátkům
pomohli, ale nemáte možnost se na
Vršavu dopravit. 

V městské knihovně bude proto od
října v půjčovní době probíhat zatím
časově neomezená sbírka těchto dek,
ručníků, svetrů atd. Vše samozřejmě
pouze čisté.

Ráda do útulku věci od vás zavezu,
jakmile se jich zde nastřádá trochu
víc. Myšlenka na tuto sbírku textilií
pro útulek mě napadla poté, co jsem
jim vezla nějaké věci.

Pokud by vás zajímalo něco víc 
o činnosti útulku, zvažujete možnost
péče o nějakého zvířecího mazlíčka
nebo vzít některého ze svěřenců na
procházku, prohlédněte si webové
stránky www.utulek.zlin.cz. Jsou tam
i fotografie současných obyvatel útul-
ku.

Všem lidem dobrého srdce děkuji.
Jana Kapustová

Alda

Cita

Erik

DEN PRO ZDRAVÍ 
ve Slušovicích

Moc nás potěšil tak velký zájem ob-
čanů Slušovic a sousedních obcí o tuto
akci. Je vidět, že si lidé váží zdraví 
a chtějí pro něj něco udělat. Největší
zájem byl o měření cholesterolu a tla-
ku. Cholesterol a tlak si nechalo změřit
109 osob, BMI 102. Sto občanů využi-
lo poradenskou činnost lékaře. Z 19 re-
gistrovaných kuřáků navštívilo 17 ku-
řáckou poradnu. Nejmladší zaregistro-
vaný účastník měl 12 let, nejstarší 79
let. Celkem se zaregistrovalo 150 ob-
čanů. Na prvním místě Slušovice se 75
občany, na druhém pak Březová se 16
občany. 

Pro zajímavost uvádíme, že proužek
na vyšetření cholesterolu stojí 75 Kč,
proužek na glukózu 15 Kč. Určitě si
dokážete spočítat, jak nákladná byla
tato akce. 

I na hřišti bylo veselo. Jízdu zručnos-
ti absolvovalo 69 cyklistů a skákací
hrad byl v provozu po celý den. Z ka-
pacitních důvodů jsme bohužel ne-
mohli poskytnout službu všem zájem-
cům.

Děkujeme panu starostovi Ing. Fran-
tišku Pavelkovi, paní místostarostce
Blance Lisovské, panu faráři Emilu Ma-
tůšů za bezplatné poskytnutí prostor
a firmám, které se na akci podílely. 

Projekt vznikl za finanční podpory
dotačního programu MZ „Národní
program zdraví, projekty podpory
zdraví“ r. 2007, projekt č. 9812. Jak má
být zdraví ve Zlínském kraji.

Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně

Pirátský tábor ASPV Slušovice
ASPV Slušovice již několik let pořádá tábory pro děti.

Nejdříve na Příschlopě, pak na Prostřední Bečvě a nyní v Po-
hořelicích. Tábor byl nejdříve pro 25 dětí, později pro 60 
a nyní již jezdí kolem 80 dětí. V letošním roce bylo 10. vý-
ročí tábora v Pohořelicích. Že se dětem na táboře líbí, je vi-
dět ze stále vzrůstajícího zájmu chtivých účastníků. 

A reakce dětí? To si můžete přečíst sami:

Úryvek od Míši Gargulákové
V pátek 10. srpna jsem odjela na tábor do Pohořelic. Na

táboře jsme se naučili hodně perfektních tanečních sestav.
Hráli jsme hry v lese, koupali se,měli jsme večerní pro-

gramy s diskotékou, karneval, Kontrasťáci zahráli super diva-
dlo, bylo i kino v přírodě a soutěž v karaoke. Každý rok nám
na tábor přiletí letecky sladké překvapení. Letos to bylo hro-

zivé. Letadlo mělo problém se dostat nad tábor, proto-
že foukal vítr. Měla jsem docela strach, protože v tom
letadle seděl můj taťka. Nakonec to dobře dopadlo 
a v balíčku plném sladkostí mi přiletěl i dopis od mamky. 

Úryvek od Míši Dřevikovské
…pak další skvělý tábor na deset dní, 
v pirátské táborové hře jsme nebyli poslední,
hry a zábava se střídaly a stále byla dobrá nálada.
Až přijde zase čas, pojedeme na tábor zas.

Poděkování patří všem, kteří přispěli na tábor a všem
vedoucím z Kontrastu, kteří se zasloužili o organizaci 
a pěknou zábavu po celý čas tábora. 

L. Staroveská
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Pátek 26. 10. – 16.30 hodin

Kreativní kurz - Světýlko pro zimní večery

Zveme vás na kurz lití a zdobení svíček. Začínají dlouhé zimní večery a při-
chází doba, kdy si rádi odpočineme u světla svíčky. 

Přijďte si vyrobit svoje vlastní originální. Za odpoledne se naučíte lít svíčky do
vlastnoručně vytvořené formy, použijete i vonné esence pro parfemaci a vyrobíte
si plovoucí svíčky. Pomocí ubrouskové techniky si ozdobíte již hotové svíčky.

Aktuální kurzy najdete na www.sweb.cz/agentura.jasmina. 
Rezervace na telefonu 603 141 723.

Spoleãenská 
kronika

Jubilanti říjen 2007

Drahomíra Sporková 93 let
JUDr. Jan Drábek 95 let
Vlasta Manďáková 80 let
Marie Mikačová 97 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a rodinné pohody!

Narození
Martin Pavlík
Kristýna Chrastinová
Barbora Řehová
Martin Divilek
Michael Brázda    

Dětem i rodičům
přejeme hodně zdraví a štěstí!

Úmrtí
Martina Bailová
Ludvík Urbanec
Kristina Zbranková

Upřímnou soustrast pozůstalým!

Sňatek uzavřeli

Tomáš Krajča a Barbora Zahnašová
Srdečně blahopřejeme!

matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli roz-

loučit na poslední cestě s naší mamin-
kou, babičkou a prababičkou paní
Kristínou Zbrankovou.

Děti s rodinami

Dne 14. září 2007 jsme vzpomněli 4.
výročí, kdy nás opustila naše maminka
a babička paní Aloisie Sedláčková
ze Slušovic.
S láskou stále vzpomíná 

Rodina Mašláňová
Měla jsi život ráda, chtěla jsi s námi žít.
Přišla chvíle zlá, ty  jsi musela odejít.
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