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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

 Celkem bylo vytvořeno osm projekto-

vých skupin, složených z žáků 6. – 9. tříd. 

Šlo o to, aby se žáci, i když se neznali, na-

učili mezi sebou komunikovat a dobře 

spolupracovat. 

Během šesti vyučovacích hodin se všichni 

žáci vystřídali v pěti předmětech. Zeměpis, 

český jazyk, anglický jazyk, informatika 

a výtvarná výchova, to byly dnešní vyučo-

vací předměty. Postupně získávali různé in-

formace a šestou hodinu se snažili zvlád-

nout test na téma hudba. 

Anglický jazyk u paní učitelky Jany Šiškové 

a pana učitele Marka Dlabaji probíhal 

v klidu a pohodě. Tématem hudby byl 

„POP“. Žáci měli vybrané popové zpěváky 

a skupiny. Například Michael Jackson, 

Madonna, Elton John, PET SHOP BOYS, 

BONEY M a ABBA. Museli se s nimi sezná-

mit a něco málo o nich také vědět. Dále si 

překládali texty písniček, doplňovali do 

nich slova a luštili křížovky. Vyučující si vel-

mi pochvalovali 9. třídy, že ochotně pomá-

haly mladším spolužákům. 

V hodinách informatiky pod vedením 

paní učitelky Zdeňky Štěpánové a pana 

učitele Pavla Šavary žáci vyhledávali na in-

ternetu informace týkající se „FOLKU“ 

a slova ze známých písniček. Dozvěděli se 

spoustu zajímavostí o folkových skladate-

lích, mezi které patří např. Jan Nedvěd, 

Marek Eben, Karel Plíhal a Jarek Nohavica. 

Na zpestření hodiny žákům vyučující pouš-

těli také písničky těchto skladatelů. 

Paní učitelky Anna Janotová a Michaela 

Leblochová měly na starosti téma „ROCK“ 

v českém jazyce. Spolužáci si mohli vybrat 

ze tří skupin - Kabát, Beatles a Rolling Sto-

nes. O každé skupině dostali stručný zápis 

a jednu si pak vybrali. V průběhu celé hodi-

ny poslouchali rockové písničky. Dalším 

úkolem bylo doplňovat text. Překládali tex-

ty Johna Lennona z anglického jazyka, 

anebo doplňovali text písničky dle vlastní-

ho výběru. Všechny to velmi bavilo, proto-

že to bylo pěkné zpříjemnění oproti nor-

málnímu vyučování. 

Ve vedení výtvarné výchovy se střídala 

paní učitelka Růženka Krupičková, Barbora 

Pivodová, Jindřiška Čalová a pan učitel 

Rostislav Šarman. Náplní práce bylo nama-

PROJEKT „HUDBA KOLEM NÁS“
Ve čtvrtek 17. prosince 2009 se v naší Základní škole ve Slušovicích 

konal projekt s názvem Hudba kolem nás. Vyučující se snažili vybrat té-

ma, které žáky zajímá nejvíce. Cílem projektu bylo poznání různých hu-

debních stylů, osobností, překlady hudebních textů, historie hudby aj.
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lovat hudební zátiší. Žáci si mohli vybrat 

jakýkoliv materiál k malováni. K inspiraci 

dostali jako předlohu hudební encyklo-

pedii, ze které si vybrali různé nástroje, 

hudební skladatele a popřípadě výkres 

doplnili notami. Spolužákům se práce 

líbila, protože si vyzkoušeli něco nového 

a při tom poslouchali různé druhy hud-

by.

Hodiny zeměpisu vedla paní učitelka 

Věra Jánská a pan učitel Rostislav 

Šarman. Hlavním tématem byl „JAZZ“. 

Na úvod hodiny byla předvedena krátká 

prezentace. Ve skupinkách společně 

zpracovávali křížovky a pracovní listy 

pomocí atlasu. Během hodiny poslou-

chali jazz, mezitím pracovali s mapou 

Ameriky, jelikož jazz vznikl právě tam. 

Spolužáky práce ve skupinkách hodně 

bavila, protože to byl jiný způsob výuky. 

A to i přesto, že obvykle jazz neposlou-

chají. 

Speciální tým vytvářel televizní, webo-

vé a novinové zpravodajství a pořizoval 

fotodokumentaci. V tomto týmu praco-

valo celkem 13 žáků 9. ročníku.

Projekt „Hudba kolem nás“ připravili 

a zorganizovali všichni vyučující druhého 

stupně, za což jim patří velký dík.

Text a foto:

Pavla BENETINOVÁ (9.B), Tereza BRŮZ-

LOVÁ (9.B), Kristýna DOLANSKÁ (9.B), 

Renáta MIKOVÁ (9.B), Anna ZECHNERO-

VÁ (9.B), Michal BARTL (9.B), Ondřej 

DANĚK (9.A), Robin HANULÍK (9.A), Petr 

MIKULČÁK (9.A), Martin MINAŘÍK (9.A), 

Josef RŮČKA (9.B), Martin RYBÁK (9.B), 

Dominik SLOVÁČEK (9.B) a pan učitel 

Vladimír BĚLÍN.

K vašim stížnostem
V současné době si nejvíce stěžujete 

na chodníky znečištěné psími exkre-

menty. Na sněhu je všechno obzvlášť 

viditelné. Venčení psů, kdy pejsek 

znečišťuje udržovanou předzahrádku 

a plot souseda, také není výjimkou.

Další ze stížností se týká kouře z ně-

kterých komínů. Není možné utajit, že 

právě z vašeho komína se valí hustý 

černý zapáchající dým. Vaši sousedé to 

vědí a velmi je to obtěžuje.

Prosím, z důvodu dobrého občan-

ského soužití ale i lidské slušnosti, ne-

dovolte svým čtyřnohým miláčkům vol-

ný výběh po území obce. Mikrotenové 

sáčky při venčení jsou na psí exkre-

menty.

Spalujte jen vhodné palivo, které 

neznečisťuje náš vzduch. Vyhnete se 

podnětu k řešení v přestupkové komisi 

nebo blokové pokutě.

 místostarostka

Město Slušovice ve spolupráci s Klubem křesťanských žen

vyhlašuje pro Diakonii Broumov

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkovin, prostěradel, 

ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek), domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoško-

zené, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, obuvi – veške-

rou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologic-

kých důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodno-

tí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční dne: 1. – 2. března 2010

od 9,00 do 17,00 v hasičské zbrojnici

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje so-

ciální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, 

azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:¨tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Tříkrálová sbírka 2010 

ve farnosti Slušovice
Slušovice 51 865

Březová 12 305

Hrobice -

Neubuz 8 790

Veselá 19 208

Celkem farnost 92 168

V letošním roce proběhla Tříkrálová 

sbírka za ztížených podmínek. Byla po-

řádná ledovka. 

Na mnohých místech obce jsme cho-

dili bez dětí, protože je rodiče nepustili. 

O to víc patří poděkování malým dě-

tem a jejich rodičům, kteří se sbírky zú-

častnili. Jeden muž mi řekl: „Přišly k nám 

malé holčičky, byly tak nádherné, jen mi 

bylo líto, že jim mnoho lidí u nás v pane-

láku neotevřelo.“

Velké poděkování patří vám všem, 

kteří jste nám své příbytky otevřeli. 

Děkujeme vám, za vaši štědrost. 

Ráda bych také poděkovala paní Marii 

Máčalové a slečnám Marii Tomšíčkové 

a Mgr. Marii Zgarbové, které byly ochot-

né vzít na sebe nevděčný úkol navštívit 

vás i bez malinkých koledníků.

 místostarostka

Výzva pro plátce SIPO
V souvislosti se zvýšením cen vodného 

a stočného (již v minulém roce 2009) 

nereagovali mnozí odběratelé na tuto 

skutečnost nahlášením vyšších záloh do 

systému SIPO.

Vyzýváme Vás tímto, abyste přehod-

notili stávající výši zálohy a nahlásili 

bezodkladně zvýšení. Učiňte tak v kan-

celáři Služeb města Slušovice, 1. patro 

budovy MěÚ.

Informace o kabelové televizi

S ohledem na množství „nepřesných“ informací, které vznikly prostřed-

nictvím informačního šumu, si Vám dovolujeme objasnit nejčastěji řešené 

dotazy.

Poplatky za užívání kabelové televize

Při úhradě měsíčních poplatků je vždy nutné uvést variabilní symbol = číslo 

smlouvy (666...) a číslo účtu = 1882436379/0800. Platby je možné provádět mě-

síčně, čtvrtletně, pololetně i ročně – dle Vaší volby. V případě platby prostřednic-

tvím SIPA je třeba celou rozpisku SIPA ofotit a poslat poštou, naskenovat nebo 

odfaxovat.

Adresa:

Kabelová televize Přerov, a.s.

zákaznické středisko

Šířava 295/17

750 02 Přerov

e-mail: prodej@ktvprerov.cz

fax: 581 333 335

Poplatek za zrušení smlouvy

Kabelová televize Přerov, a.s., neuplatňuje žádný poplatek za zrušení Smlouvy 

o poskytování televizního a rozhlasového signálu, vč. digitálního vysílání.

Zdražování služeb

V průběhu roku 2010 nebude zvýšena cena za poskytované služby kabelové 

televize ve městě Slušovice.

Stávající analogová programová nabídka

Klienti, kteří nebudou mít zájem o digitální nabídku, nebudou nuceni si pořizo-

vat set-top box. Stávající analogová programová nabídka za 80 Kč měsíčně zůsta-

ne zachována v obdobném rozsahu i v nové síti v roce 2011.

Digitální vysílání

Nově zařazené digitální stanice budou na nové síti dostupné ve formátu DVB-C. 

Skladba i cena nově zařazených programových bloků bude v obdobných intencích 

jako je poskytována v Přerově.

Pro příjem digitálních stanic šířených kabelovou sítí ve formátu DVB-C je nutný 

kabelový set – top box (DVB-C) nebo televizor s podporou DVB-C. Systém DVB-C 

není kompatibilní s pozemským digitálním systémem DVB-T (tj. na digitální DVB-T 

televizoru nenaladíte DVB-C signál). Na trhu jsou dostupné televizory, které záro-

veň podporují DVB-T i DVB-C. Jde o vybrané modely značek Sony, Samsung, 

Panasonic, Philips, LG, Toshiba a další. V případě, že plánujete nákup nového te-

levizoru, doporučujeme televizor s podporou DVB-C, pro náročnější diváky 

i s MPGE4 (HDTV). Pro příjem kódovaných stanic poskytujeme CA modul, vč. kar-

ty pro CONAX, který se vloží do CI slotu v DVB-C televizoru. Cena CA modulu, vč. 

karty je 1 500 Kč, vč. DPH. Pro nekódované (základní stanice) není CA modul 

nutný.

Klienti, kteří budou mít zájem o digitální DVB-C vysílání a budou potřebovat 

set-top box (nehodlají si pořídit televizor DVB-T/C) mohou jej získat buď formou 

pronájmu nebo zakoupit. Měsíční pronájem za DVB-C set-top box, SD kvalita, se 

slotem pro kartu v systému Conax (vč. párování) je 50 Kč měsíčně vč. DPH. Set-top 

box je možné i zakoupit za 2 000 Kč, vč. DPH.

Z důvodu vyššího zabezpečení obsahu převzatého vysílání, chráněného podmí-

něným přístupem (kódované stanice), jsou set-top box i karta vzájemně párovány 

v systému Conax. Z tohoto důvodu nedoporučujeme nákup vlastních set-top bo-

xů. I u set-top boxů, které jsou nabízeny na internetu s tím, že podporují Conax, 

není záruka, že je bude možné zavést do systému SAS. V takovém případě na nich 

poběží pouze volně vysílané nekódované stanice.

Více informací o našich službách získáte na www.ktvprerov.cz.

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici na prodej@ktvprerov.cz 

nebo telefonicky na 581 333 350.

STATISTIKA

– rok 2009 v číslech
(statistický přehled – srovnání s r. 2008)

  2008 2009

Uzavření manželství  24 24

z toho - církevních 12 8

  - občanských 12 16

Narození  23 34

z toho - chlapců  9 14

 - děvčat 14 20

Úmrtí  22 15

z toho - mužů 13 7

 - žen 9 8

Přistěhovalo se 55 59

Odstěhovalo se 63 70

Celkový počet občanů

ke dni 31.12. 2.957 2.965

 matrikářka
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Paliativní péče, 

kde ji hledat? 
„Proti narození a smrti není léku. 

V mezidobí zachovej radost.“ 

 (George Santayana)

Dlouho jsem váhala jak začít a jestli 

vůbec psát následující text. Otázka umírá-

ní není vůbec atraktivní a moc se nehodí 

do dnešní doby zaměřené na výkon 

a úspěch. Je to však naše jediná jistota. 

Když jsme zdraví, tak nás vůbec nenapa-

dá přemýšlet, jaké to bude, až budeme 

z tohoto světa odcházet. Velká většina lidí 

by si však přála poslední okamžiky své 

pozemské pouti prožít doma obklopena 

svými nejbližšími. Málokomu je však toto 

štěstí dopřáno. Oddělení rodin od umíra-

jících v minulých letech bylo tak dlouhé, 

že přirozené vzorce chování se dnes ne-

má příbuzný kde naučit. Mnozí nejbližší 

by přivítali možnost trávit u lůžka nemoc-

ného víc času a posloužit mu. Jejich nejis-

tota a úzkost je však příliš vysoká. 

Zkušenost s dobrou péčí o umírající může 

být osvobozující.

Když se člověk narodí na svět, umějí se 

o něj nejlépe postarat jeho nejbližší. 

Podobně je tomu i na konci života. 

Umírající člověk potřebuje ty, kteří jej ma-

jí rádi a rozumějí mu. Těm, kteří se v této 

důležité době o něj starají, pomáhá tato 

zkušenost vyrovnat se nejen s jeho smrtí, 

ale i se svojí vlastní smrtelností. A děti, 

které vidí své rodiče pečovat něžně a tr-

pělivě o babičku nebo dědečka, budou 

schopné v budoucnu podobně samozřej-

mě posloužit rodičům nebo jiným blízkým 

lidem. Konec života je dobrý čas, velice 

často také pomůže tomu, abychom viděli, 

jaký smysl život měl, odkud a kam a s 

kým jsme šli. Ohlédneme se zpět a vidí-

me, co jsme všechno dostali, že život byl 

těžký i dobrý zároveň, potkali jsme v něm 

dobré lidi, udělali dobré věci, měli hodné 

děti. Pokud jen hledíme dopředu bez 

vděčnosti a pořád od života něco ještě 

chceme, pak odcházíme nespokojeni, ne-

smířeni.

Paliativní péče*) pracuje s nadějí: nabízí 

pacientovi účinnou úlevu a rodinám pak 

možnost společně naplnit, hledat či 

uzdravit vzájemné vztahy tak, aby se na 

prožitý čas dalo ohlédnout s vděčností 

a s vědomím, že tato doba měla smysl 

a že bylo uděláno všechno, co uděláno 

být mohlo.

 „Právě od našich umírajících pacientů 

se učíme poznávat pravé hodnoty života. 

Kdybychom byli schopni dosáhnout stá-

dia přijetí již v mládí, prožili bychom mno-

hem smysluplnější život, dokázali bychom 

se radovat z maličkostí a jistě bychom 

měli i jiný žebříček hodnot.“ (dr. Kubler-

Rossová)

Bohužel stále chybí základní porozumě-

ní politiků pro to, že paliativní péče má 

mít své jasně definované místo ve zdra-

Masopust
Masopust končí před popeleční stře-

dou bláznivým masopustním veselím. 

Někde vodí medvěda, jinde jsou zase 

zvyky jiné. Ale často můžeme vidět kar-

neval masek. Hraje muzika, lidé se radu-

jí. U nás doma se smažily koblihy. 

V dávných dobách dokonce vládl na 

trůnu největší chuďas a král nosil žebrác-

ký šat. Jako by se čas zastavil a všechno 

bylo naruby. 

O půlnoci masopustní veselí končí, 

hudba utichne. Všichni se vrátí na své 

místo. Začne doba postní.

Ve Slušovicích se dne 16. ledna uskutečnil již 6. slušovický košt slivovice v režii zá-

kladní organizace Českého zahrádkářského svazu Slušovice. Do restaurace U Strýčka 

přišlo 56 účastníků, kteří přihlásili celkem rekordních 46 vzorků slivovice. Po zahájení 

ve 14,30 hodin se ujalo koštování 32 koštéřů, kteří v průběhu 2 hodin rozhodli 

o celkovém pořadí a tím i o udělení cen za prvních osm umístění.

Vítězové obdrželi hodnotné ceny věnované starostou města, výborem zahrádkářů 

a majitelem pálenice ve Slušovicích. Vítězové dále obdrželi diplom a všichni zúčastně-

ní vzpomínkové listiny se svým umístěním.

Objektivně však musíme říct, že vyhráli všichni, protože i poslední vzorky slivovice 

byly nadprůměrně dobré, ale nějaké pořadí nakonec samozřejmě být musí. Všichni 

zúčastnění vyhráli také dobrou pohodu, dobrou zábavu, prožili krásný den.

Všechny tyto hezké výsledky jsou však i zavazující k tomu, abychom neumdlévali 

a snažili se zajistit pokračování, další a další košty, dokud u nás slivovice bude.

Děkuji jménem výboru slušovických zahrádkářů i jménem majitele pálenice všem za 

účast za vytvoření dobré pohody a přeji hodně zdraví do dalších podobných setká-

ní.
 Ing. Jiří Buriánek, předseda ZO ČZS Slušovice

I. ples Mikroregionu 

Slušovicko
V sobotu 9. ledna 2010 jsme se 

mohli zúčastnit v restauraci Veselanka 

na Veselé  prvního plesu našeho mik-

roregionu. Díky štědrosti sponzorů 

byla tentokrát tombola skutečně bo-

hatá. Proto jim i starostům obcí mik-

roregionu patří poděkování za pří-

spěvky a organizaci plesu.

Věřím, že založení nové tradice spo-

lečných plesů, ale i jiných akcí obcí 

mikroregonu, nás povede ke spolu-

práci, vzájemnému setkávání a obo-

hacování. 

Těšíme se za rok nashledanou.

První farní ples
Někteří byli udiveni a ptali se, co se 

dělá na farním plese? Odpověď je jedno-

duchá. Dobře se bavíme! Všichni kdo 

přišli na farní ples 30. ledna v předvečer 

svátku dona Bosca, prožili radost a vese-

lí z příjemného setkání. K tanci hrála 

cimbálová muzika ze Strání „Strýci“ a ka-

pela zlínské záchranné služby „Mireč-

kovy sekeráše“. Slušovické mažoretky, 

které ples zahájily, byly kouzelné. Před-

tančením potěšily děti ze ZŠ Neubuz. 

Překvapením večera byl půlnoční kan-

kán. Dobrá zábava trvala až do rána. 

Popeleční středa 

a postní doba
Prvním dnem postní doby je Popeleční 

středa. V kostele dostávají lidé na čelo 

křížek z popela se slovy „ Pamatuj, že jsi 

prach a v prach se navrátíš.“ Začíná tak 

naše putování k Velikonocím. 

Půst je zdánlivě v našich očích něco 

nepříjemného, co nám může kompliko-

vat náš pohodlný život. Avšak půst není 

jen zevním odříkáním, ale obrácením. 

Můžeme přemýšlet, čím jsme se v na-

šem životě nechali ukolébat, nebo co 

přeháníme. Zříkáme se dobrovolně pe-

něz, času a aktivit, abychom se osvobo-

dili. 

Tím čeho jsme se zřekli, můžeme obo-

hatit jiné. Někdy je to právě čas, který 

dáme své rodině nebo svým starým rodi-

čům, někdy neděle, ve které věnujeme 

čas naslouchání v modlitbě.

 Smíření nás naplňuje pokojem ve 

vztahu k Bohu, lidem i sobě.

B.L.

6. slušovický košt slivovice
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Žijí s námi - žiji s Vámi

Zima bývala dobou, kdy se po veče-

rech vyprávěly příběhy. Z těch nejlepších 

se časem staly pověsti a pohádky. Dnes 

se sleduje hlavně televize. Otevřít knihu 

je pro mnohé skutečné utrpení. Je však 

jasné, že sledováním médií získáme jen 

povrchní poznání nebo si můžeme rozší-

řit již známé vědomosti, ale podstata 

uniká. 

Když jsem se podíval letos na čerstvě 

napadaný sníh, vybavila se mi kniha 

Stopař od J. F. Coopera. Čtení stop je 

velmi napínavé a to ani nemusíte mít 

schopnosti indiánů. Tak jsem se setkal se 

stopami černé zvěře. Přestože jsem ji 

neviděl, mohu s jistotou tvrdit, že „žije 

zase s námi“. Otevřel jsem knihu s po-

věstí „O Bivojovi“ a byl docela překvape-

ný – slovo prase jsem nenašel. Otevřel 

jsem „Malého Brehma“ z 19. století 

a našel jen vepře. Otevřel jsem slovník 

z roku 1924 a ani tam heslo prase není. 

V myslivecké mluvě se také nevyskytuje. 

Našel jsem vepř, divočák, kanec, svině, 

sele, lončák, bachyně, pašík,... ale slovo 

prase? To se do 30. let 20. století použí-

valo spíše v hanlivém spojení. 

Protože se stejný druh vyskytoval pod 

různými názvy, bylo pro druh (Sus scrofa 

L.1758) rozhodnuto nadále používat 

jednotně výraz prase divoké. V novém 

slovníku je uváděné vepřové jako maso 

z vykastrovaných samců, ale to není 

zcela přesné. Vepřové je maso z 50 % 

i z nevykastrovaných samiček. Může se 

nám však stát, že budeme název dál 

měnit, protože se již uvažuje o zákazu 

kastrování (v některých zemích EU již 

zavedeném ze stejných důvodů jako 

kupírování ocásků psů), a pak nezbude 

než jíst mladé prasečí, protože vepři ne-

která i v uzavřeném prostoru činila lov 

divočáků zajímavější.Velmi podobné to 

bylo i v našem pohraničí, kde byla po 

roce 1945 situace obdobná a nikdo ne-

měl čas se starat ještě o vepře. Tak se 

stalo, že se nekontrolovatelně rozšířila a 

osídlila celou ČR. Je docela zajímavé, že 

do Slušovic se vrátila černá až v 70. le-

tech 20. století. Snad se podaří zjistit 

i přesné datum prvního úlovku. 

Ochranáři jsou k opětovnému návratu 

divočáků zdrženliví. Původní populace 

byla zničená a dnešní černá je tedy ne-

původní a navíc ovlivněná lidmi. Požadují 

proto snížení stavů. Lovit by se měly 

zvláště mladé kusy a k chovu ponechat 

v revíru jen zdatnou bachyni a kapitální-

ho kance. V každém případě je návrat 

divočáka do volné přírody přínosný i pro 

člověka a je školní ukázkou, že přežijí jen 

ty druhy, které se dovedou přizpůsobit 

novému životnímu prostředí. 

Jídelníčky v restauracích stále častěji 

nabízí kančí guláš a pečené maso se 

zelím i s šípkovou. Doporučuji však kon-

zumovat jen maso ze zaručených zdrojů 

(pod veterinární kontrolou). V minulosti 

dost často docházelo k poškození zdraví 

lidí přenosem parazitů z masa divokých 

zvířat. Maso se od vepřového z obchodů 

liší hodně. Rozdíly jsou i v počtu chro-

mozomů (36 divoký vepř a 38 domácí). 

V arabském a židovském světě je konzu-

mace vepřového z náboženských důvo-

dů zakázaná. V loňském roce byla prase-

čí chřipka záminkou k likvidace prasat 

například v Egyptě, kde je chovají pře-

vážně křesťané. Zasahovaly tam meziná-

rodní organizace pro nehumánní zachá-

zení se zvířaty. My jsme ale rádi, že zase 

žijí s námi. 

 Váš Netopýr

budou existovat. Pro nás však zůstane 

vepřové vepřovým, ať si kdo chce co 

chce říká.

 V dostupných zdrojích z historie 

Slušovic není o divočácích ani zmínky. 

V minulosti byl obyvatelem lužních lesů, 

ale škodil zemědělcům do té míry, že 

Josef II. vydal pokyny k likvidaci divočá-

ků ve volné přírodě a uzavření zvířat do 

obor. Tam si je mohli nimrodi nadále 

chovat a lovit. Tento příkaz byl důsledně 

plněn i po smrti panovníka roku 1790, 

a tak byl poslední český divočák uloven 

1801 u Hluboké nad Vltavou. Na Slo-

vensku tomu nebylo lépe, i když se 

v Tatrách znovu objevil v 80. letech 19. 

století. Kdekoliv se divočák objevil ve 

volné přírodě, byl nemilosrdně zastřelen. 

Krkonošské pohádky mají reálnější zá-

klad, než by se na první pohled mohlo 

zdát.

Přišel však rok 1945. V té době uniklo 

z německých obor v dnešním Polsku 

značné množství zvířat do volné přírody. 

Ve volném prostoru využily vlastností, 

které byly záměrně přes 140 let člově-

kem rozvíjené pro myslivost: vysoká 

plodnost, rychlé dospívání a ostražitost, 

votně-sociálním systému. Neexistuje uce-

lená představa o systému péče poskyto-

vané lidem na konci života tak, aby byla 

dostupná všem, kteří ji potřebují. 

Dotek, o.p.s., se snaží ve spolupráci 

s obvodními lékaři tuto péči zajistit. Děku-

jeme dobrodincům, jež nás v tom nene-

chali samotné. Jsme připraveni podpořit 

doprovázející své blízké. Potřebovali by-

chom víc elektrických polohovacích po-

stelí, antidekubitní matrace atd. Dárcům, 

kteří by nás chtěli podpořit, patří úcta. 

Nejen naše.

Číslo účtu: 141 755 8389/0800. 

Darovanou finanční částku lze uplatnit 

jako snížení základu daně z příjmu na zá-

kladě darovací smlouvy.

 za Dotek, o.p.s. R. Pečeňová

r.dotek@seznam.cz

www.pecovatelstvi-dotek.cz

I nemoc může být darem
Začátkem února na svátek Panny Marie Lurdské je stanoven Den nemocných.

Asi před dvanácti lety jsem se zúčastnila Lesní školy. Jeden z přednášejících tam 

vůdcům skautských oddílů barvitě a zaníceně líčil, jak jen zdravý člověk je schopen 

plnohodnotného života.

Když tato přednáška trvala již dvě hodiny, neodolala jsem a přednášejícímu jsem 

přetrhla nit. Položila jsem mu otázku: „A co když má skaut rakovinu i přesto že nepil 

alkohol a nekouřil a ani nevedl nezřízený život? Myslíte, že jeho život je bezcen-

ným?“

Mladí lidé se zasmáli. Když jsem se představila, že ten bezcenný jsem já, ztichli.

Nikdy jsem si nemyslela, že můj život nemá cenu. Určitě mi dáte zapravdu, že prá-

vě v nemoci poznáváme cenu života. Úcta k životu, úcta k nemocným, slabým, po-

stiženým a starým je projevem krásy ducha a růstu naší osobnosti. Dcera mi jednou 

řekla: „Maminko, přejeme si hlavně zdraví, ale já si myslím, že je třeba si přát, aby-

chom byli šťastní.“ Bylo to velmi pravdivé. Podívejte se kolem sebe kolik je nešťast-

ných zdravých lidí a jak je krásné potkat šťastného nemocného. 

Proto tolik prosím Pannu Marii, aby nás všechny objala svým mateřským objetím, 

abychom pochopili cenu našeho života a dobře s ním naložili.

 B. L.

Poznámka: Paliativní péče = péče, která se nezabývá příčinou nemoci, ale pouze jejími příznaky.
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 ÚNOR 2010
• Jubilanti

Josef Drábek  80 let

Marie Bednaříková  75 let 

Miloš Krempl  85 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• Narození

Sára Macíková

Eliška Štěpánů

Marina Spivak

Jan Krupík

Tereza Novotná 

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a přejeme hodně štěstí,zdraví!

• Úmrtí

Elena Skupienová

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast!

 matrikářka

ÚÚNOR 2010
• Jubilanti

Josef Drábek  80 let

Marie Bednaříková  75 let

Miloš Krempl  85 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme

hodně zdraví štěstí a spokojenosti!

Společenská 
 kronika

Klub maminek ve Slušovicích
V květnu loňského roku byl ve Slušovicích založen Klub maminek. Vznikl ve spolu-

práci s Centrem pro rodinu Zlín, o.s. Pan farář Emil Matůšů poskytl maminkám míst-

nosti v přízemí fary a farní zahradu. Ve velmi krátké době bylo za pomoci tatínků 

vybudováno pískoviště a provedeny nezbytné úpravy na zahradě. Místnost, která 

sloužila jako sušárna, dnes voní novotou. Stala se příjemnou hernou. 

Do klubu chodí asi třicet maminek na mateřské dovolené se svými dětmi. Činnost 

klubu je velmi rozmanitá. Kromě milého setkávání při hře a povídání je pokaždé při-

praven také program. Ústředním tématem není jen dítě, ale celá rodina. A právě 

šťastná rodina s pěknými zdravými mezilidskými vztahy je naší nadějí. Vedoucí, paní 

Martina Tomšíčková, je srdcem klubu. Dokázala svým organizačním talentem za velmi 

krátkou dobu vytvořit radostné prostředí, kde se stále něco děje a kam maminky rády 

přicházejí. 

Maminky se scházejí v úterý a ve středu od 9,00 do 11,00 hodin. Klub je 

otevřen pro všechny, nebojte se přijít se svými dětmi podívat.

 místostarostka

Program naší činnosti – leden, únor

• úterý 5. 1. - Cvičení s Míšou a tvoření s 

Petrou

• středa 6. 1. - Sněhuláci

• úterý 12. 1. - Beseda s psycholožkou 

Zdeňkou Schneiderovou

• středa 13. 1. - Beseda o očkování dětí 

i dospělých s pí. Žáčkovou

• úterý 19. 1. - Cvičení s Míšou a tvoření s 

Petrou

• středa 20. 1. - Cvičení s Míšou a tvoření 

s Petrou

• úterý 26. 2. - Beseda s logopedkou 

Monikou Kruťovou

• středa 27. 1. - Výroba aranžmá na ples 

pod vedením J. Divilkové

• úterý 9. 2. - Zimní malování pro děti 

s Radkou

• středa 10. 2. - Beseda s otcem Emilem: 

Výchova dětí

• úterý 16. 2. - Cvičení na gymbolech 

s Radkou

• středa 17. 2. - Vosková batika – tvoření 

pro maminky

• úterý 23. 2. - Přednáška: por. asistentka 

Marcelka – Masáž kojenců

• středa 24. 2. - Cvičení s Míšou a tvoření 

s Petrou

Od 9.00 – 11.00 hod. herna a dvůr na 

faře ve Slušovicích

P o d ě k o v á n í
Děkujeme za uspořádání koncertu žen z Tlumačova ve slušovickém kostele 

v sobotu 2. ledna. Věřím, že si každý z nás odnesl domů bohaté zážitky z jejich 

vystoupení. Kdo se zúčastnil, tak byl velmi příjemně potěšen. Jejich vystoupení se 

líbilo jak mladým, tak i nám, dříve narozeným. Bude dobře, když nám radnice ta-

kový koncert příště zase uspořádá. čtenář ze Slušovic

Smlouvy na odběr vody
V průběhu minulého roku jsme rozesí-

lali obyvatelům rodinných domů smlou-

vy na odběr vody a odvádění odpadních 

vod. Protože nám někteří tyto smlouvy 

(potvrzené podpisem) nedoručili zpět, 

žádáme, aby tak neprodleně učinili.

Děkujeme za spolupráci.

 Služby města Slušovice, p.o.

Upozornění
Na zúžených vozovkách zvlášť na 

sídlišti Padělky parkujte prosím na 

úplném kraji vozovky. Odklízecí 

technika a popeláři nemohou kvůli 

špatně zaparkovaným autům projet.


