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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

Nikdo neví, odkud jsme se vzali,

kdyby věděl, tak by nevěřil,

leda děti, ty by se nás bály, protože jsme…

Strašidla, strašidla, co neznají pravidla,

vypouští stavidla, zhasínají svítidla,

strašidla, strašidla, co neznají platidla,

mlsají povidla, popíjejí pojidla… 

Ale strašidel, která při této známé písničce 

pod taktovkou bílé paní vpochodovala v nedě-

li prvního února do sportovní haly, se určitě 

nebály ani ty nejmenší děti, protože všechna 

strašidla byla milá a veselá, a navíc děti oka-

mžitě odhalily, že v kostýmu dobrácké čaroděj-

nice, lesních skřítků, krásné pavoučí čarodějky 

či bludičky se ukrývají jejich paní učitelky ze 

školky...  Více na str. 8
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Ze zasedání rady města

• Rada města nedoporučí zastupitelstvu 

zařadit projekt „Rekonstrukce atletické 

dráhy s vybudováním umělého trávníku“ 

k podání žádosti o státní podporu v roce 

2009 z důvodu vysokého podílu (50 %) 

vlastních zdrojů,

• Rada města vzala na vědomí oznáme-

ní pana Houště o konání sportovních 

akcí Extreme moto show ve dnech 22. 

a 23. května 2009 a Tuning auto show 

ve dnech 3. a 4. července 2009.

• Rada města schválila udělení finanční 

odměny ve výši 2 000 Kč novým držite-

lům Jánského zlaté plakety paní 

Magdaleně Rapantové a panu Petru 

Trunkátovi, která jim bude slavnostně 

předána na nejbližším zasedání zastupi-

telstva města.

• Rada města vzala na vědomí návrh na 

úpravu vodného a stočného v roce 2009 

po vzniku nové příspěvkové organizace 

Služby města Slušovice.

• Rada města neschválila návrh na zvý-

šení nájmu za nebytové prostory prona-

jímané městem Slušovice.

• Rada města za účelem výběru nového 

vedoucího SÚ Slušovice, které se konalo 

ve středu 18. 2. 2009, jmenovala komisi 

ve složení: Ing. František Pavelka – sta-

rosta města, Ing. Petr Hradecký – radní 

města, Mgr. Jindřich Elšík – radní města, 

Ing. Alena Miklová – vedoucí odboru ÚP 

a SŘ, KÚ ZK, Miroslav Zeman – vedoucí 

oddělení stavebního řádu KÚ ZK a Ing. 

Jaroslav Pavelka – tajemník MěÚ 

Vizovice.

• Rada města vzala na vědomí inspekční 

zprávu České školní inspekce z kontroly 

MŠ Sluníčko, příspěvkové organizace, 

provedené v prosinci roku 2008.

• Rada města schválila umístění reklam-

ní tabule – Servis-chlazení Hanáček, 

o rozměrech 60 x 100 cm na sloupu 

veřejného osvětlení v prostoru kruhové-

ho objezdu.

• Rada města projednala a schválila 

Protokol o provedené inventarizaci ma-

jetku města Slušovice k 31. 12. 2008.

• Rada města schválila zakoupení 5 ku-

sů výtisků knihy od F. V. Peřinky – 

Vizovický okres z roku 1907. Tři výtisky 

budou předány pro potřeby veřejnosti 

do městské knihovny.

• Rada města schválila příspěvek do 

fondu FKSP Služeb města Slušovice, pří-

spěvkové organizace, ve výši 2 % z před-

pokládaných hrubých mezd jejich pra-

covníků do doby, než bude schválený 

rozpočet města na rok 2009.

• Rada města schválila výroční zprávu 

o poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb.

Údržba vegetace, ořezání větví a stromů 

podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji
Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy větve nebo 

stromy mohou negativně ovlivnit bezpečnost silničního provozu. Proto jako pově-

řený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje upozorňuje Ředitelství 

silnic ZK na následující skutečnostii:

Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá silniční vegetace (především dřeviny – stromy 

a keře) a který sousedí se silnicí, je dle občanského zákoníku povinen provádět je-

jich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů 

tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví či majetku fyzických či právnic-

kých osob. V případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka 

pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše citovaného zákona je strom součástí 

pozemku.

Dle § 14, odst. I. z.č. 13/1997 Sb. není silniční vegetace v průjezdním 

úseku obcí součástí silničního majetku. Povinnost provádět pravidelnou 

údržbu této vegetace není povinností vlastníka ani majetkového správce 

silnice, neboť tato silniční vegetace neplní v průjezdním úseku funkci do-

pravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vzhledu obce. Pečovat 

o ně musí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem pozemku.

 Ing. Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic ZK

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích pro školní rok 2009-2010

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko oznamuje termíny a informace o přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2009 – 2010.

Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě žádosti zákonných 

zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra. 

Formulář žádosti je možno si vyzvednout v budově MŠ na ulici Rovná 

v termínu od 16. 3. do 20. 3. 2009.

Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

opatřených vyjádřením dětského lékaře (dříve „zápis do MŠ“) 

proběhne dne 9. 4. 2009 v době od 12.00 do 17.00 hod. 

v budově mateřské školy na ulici Rovná.

Současně se žádostí je nutno předložit rodný list dítěte.

 Jana Tománková, ředitelka MŠ Sluníčko

• Rada města ukládá starostovi města 

objednat dendrologické posudky pro 

stromy stojící na náměstí Svobody 

a v parku za kostelem.

• Rada města projednala a schválila žá-

dost pana Františka Daňka o zařazení 

podnětu na pořízení změny ÚPD 

Slušovice č. 17, týkající se parcely p.č. 

642 v k.ú. Slušovice, resp. její změny za 

účelem výstavby rodinných domů nebo 

bytových domů.

• Rada města doporučí nejbližšímu za-

sedání zastupitelstva města schválit 

směnu části obecních pozemků p.č. 

934/1 (PK) a p.č. 934/2 (PK) za pozemky 

ve zjednodušené evidenci p.č. 832/2, 

p.č. 854/1 a p.č. 1000, vše ve zjednodu-

šené evidenci původ PK.

KVĚTINÁŘSTVÍ 
– Lucie Bečicová

(u pošty)

VÁM NABÍZÍ:
řezané květiny • hrnkové květiny

vazba kytic • aranžování 
dárkových květinových košů 

(s uzeninou...)
keramiku • zeminu

svatební vazbu 
(svatební kytice, kytice pro maminky, 

svatební ikebany na stoly, apod..)
dárkové zboží

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 

Tel. 721 196 981
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BŘEZEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Většina z vás ví, že březen je Měsíc 

knihy. Čtení a knihy nás provázejí celý 

život. Vlastně ještě dříve, než jsme se 

učili číst ze Slabikáře známé: „Máma 

mele maso, Ema má mísu, máma má 

Emu, ó my se máme…“ (Přiznám, že 

toto přesné znění pro mne zjišťovala 

moje známá učitelka snad týden, než se 

jí je podařilo vypátrat. Většina z nás se 

při otázce na pořadí vět a na tom, zda 

máma má nebo mele maso, jestli Ema 

má mísu nebo maso, neshodne.)

V každém případě ale je to tak, že ta-

to kniha (mladším či starším ročníkům 

jiný slabikář) nám pomalinku otevírala 

dveře k tajemství písmenek. Občas jsme 

s nimi bojovali, ale výsledkem je, že 

všichni umíme číst, což ještě stále někte-

ří lidé někde ve světě bohužel neumí. 

Neměli a nemají tu šanci. My jsme ji 

měli, a tak se nám otevřel svět fantazie, 

svět příběhů, které můžeme číst. Některé 

děti maminky musí nutit ke čtení, a jiné 

naopak odhánějí od knih, protože již 

přece musí jít spát…

Knihy nám byly společníky ale už dří-

ve, než jsme šli poprvé do školy. Určitě 

spoustu z vás okouzlovaly obrázky v kni-

hách, rodiče či prarodiče vám četli po-

hádky před spaním…

Březen je v poslední době nejen Měsíc 

knihy, ale také Měsíc internetu. 

Zdálo by se, že tyto dvě věci si odpo-

rují, ale když se nad tím blíže zamyslíme, 

není tomu tak. 

I na internetu můžeme najít spoustu 

kvalitních textů a hlavně spoustu 

a spoustu potřebných dat. Je to již ne-

odmyslitelný pomocník nejen pro stu-

denty a žáky. Jistě, je třeba třídit kvalitní 

od nekvalitního, ale ve výsledku je inter-

net zdrojem informací, po kterých by-

chom jinak možná pracně pátrali.

Z toho důvodu se budou v městské 

knihovně v březnu opět konat hodinové 

lekce internetu pro začátečníky INTERNET 

BEZ OBAV. Za dobu, kdy se tyto kurzy 

konají, prošlo hodinovým minimem hod-

ně „žáků“. Nemusíte se bát, že nebude-

te chápat, stíhat apod., na lekci je příto-

men vždy jeden člověk a v probírání tajů 

internetu postupujeme jeho tempem.

Máte-li o tento hodinový kurz zájem, 

přihlaste se v městské knihovně (osobně 

či telefonicky na tel. čísle 577 981 627). 

Kurzy probíhají vždy dopoledne v urče-

né dny v týdnu po celý březen.

A pro všechny je tady v týdnu od 16. 

do 20. března oblíbený bazárek vyřaze-

ných knih a časopisů. Budou zde knihy 

a periodika, které ještě v žádném výpro-

deji nikdy nebyly.

Kdo se v tomto týdnu registruje jako 

čtenář knihovny, bude mít roční popla-

tek zdarma. Vždyť březen je Měsícem 

knihy, proto jako dárek dostanete mož-

nost rok si půjčovat knihy bez poplat-

ku… Jana Kapustová, 

 Městská knihovna ve Slušovicích

P O D Ě K O V Á N Í
Děkuji všem, kdo jste darovali 

knihovně knihy, které jste vytřídili ze 

svých knihovniček. 

Samozřejmě každoročně nakupuje-

me množství knih, ale jsme rádi, když 

některé dostaneme darem a můžeme 

tak doplnit knižní fond o zajímavé ti-

tuly.

JK

Nadační fond ukončil činnost

Nadační fond „Oprava střechy kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích“ byl 

založen 30. dubna 2007 za účelem shromáždění finančních prostředků pro provede-

ní opravy střechy kostela, který je farním kostelem pro pět obcí farnosti – Slušovice, 

Březová, Hrobice, Neubuz, Veselá - a je kulturní památkou z počátku 19. století.

Nadační fond byl řízen správní radou: Ing. Miroslav Gargulák – předseda SR, 

P. Mgr. Emil Matušů – farář, Ing. František Pavelka – starosta města Slušovice, 

Miroslav Dubovský – starosta obce Neubuz, Ing. František Gajdošík – starosta obce 

Hrobice, Blanka Lisovská – místostarostka města Slušovice, dozorčí radou: Ing. Petr 

Hradecký – předseda DR, Jaroslav Šmakal – starosta obce Březová, Daniel Juřík – sta-

rosta obce Veselá, ekonom: Ing. Jana Sousedíková.

Celkové finanční výsledky nadačního fondu:

 Rok 2007 Rok 2008 Celkem

Příjmy celkem 912 428,- 1 113 666,- 2 026 094,-

Poplatky Česká spořitelna 893,- 1 938,- 2 831,-

Příspěvek farnímu úřadu 724 006,- 1 299 257,- 2 023 263,-

K 31. 12. 2008 byl běžný účet u České spořitelny zrušen a zůstatky finančních 

prostředků z pokladny i běžného účtu byly převedeny Římskokatolické farnosti 

Slušovice. Nadační fond nedisponuje žádnými finančními prostředky, nemá žádný 

majetek ani žádné závazky a pohledávky.

Všechny činnosti, které byly nezbytné pro zajištění fungování nadačního fondu, se 

prováděly bez nároků na odměnu. Nadační fond neměl žádné náklady pouze poplat-

ky za vedení běžného účtu. 27. ledna 2009 správní rada rozhodla o ukončení činnos-

ti nadačního fondu. Důvodem zrušení NF je dosažení účelu nadačního fondu, neboť 

oprava střechy byla ke dni 14. 12. 2008 dokončena, dílo bylo předáno a veškeré 

náklady na opravu střechy kostela byly uhrazeny. Byly provedeny nezbytné kroky 

k ukončení a výmazu nadačního fondu v obchodním rejstříku. 

Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům a dárcům – městskému úřadu a obec-

ním úřadům, farnosti Slušovice, firmám i jednotlivým dárcům z řad občanů. Odměnou 

pro všechny ať je radost z toho, že dobré dílo se podařilo.

 Ing. Miroslav Gargulák, předseda správní rady NF 
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Zpráva o činnosti SDH Slušovice za rok 2008

Leden: 

- námětové cvičení nositelů dýchací 

techniky v Základní škole ve Slušovicích

- výjezd k požáru v Neubuzi (pro poru-

chu starého vozu k požáru nedojeli)

Únor:

- výjezd k požáru lesního porostu na 

Klečůvce

- povinné složení psychotestů pro řidiče 

hasičského vozidla

Březen:

- výjezd k požáru v areálu firmy 

ARBOREA

Duben:

- výjezd k požáru zemědělské usedlosti 

ve Vizovicích a zajišťování dodávky vody

- školení strojníků ve Vizovicích

- námětové cvičení nositelů dýchací 

techniky (cvičení probíhalo v panelových 

domech formou výběhů do pátého pat-

ra)

- výjezd k požáru zahradního domku ve 

Slušovicích

- pořadatelská služba při dostizích ve 

Slušovicích

- účast na oslavách 100. let od založení 

SDH v Šenově

- stavění máje 

Květen:

- tradiční hasičská pouť na Svatý Hostýn 

(celkem se zúčastnilo 27 dospělých hasi-

čů). Výjezd z Bystřice pod Hostýnem ke 

kostelu zajistil hasičský sbor z Neubuze.

- účast na námětovém cvičení při příle-

žitosti 70. výročí založení SDH v Neubuzi 

- zorganizování sběru železa po 

Slušovicích

- výjezd k požáru sklepních prostor ro-

dinného domu ve Slušovicích, kdy bylo 

nutno použít i dýchací techniku

- účast v 1. kole postupové soutěže 

v požárním sportu na Hrobicích

- kácení máje

- pořadatelská služba na dostizích

Červen:

- výjezd k požáru na skládce Březová

- nácvik plnění nádrží s vodou do leta-

dla na letišti Bílá hlina s předcházejícím 

teoretickým školením

Červenec:

- výjezd k požáru na ul. Družstevní

- příprava CAS trambus na STK

- pohárová soutěž ve Veselé

- výjezd k požáru louky v Ostratě

Srpen:

- na schůzi výboru podána první infor-

mace o zakoupení nového vozidla CAS 

MAN. Členové SDH se musí připravit na 

úpravu garáže, snížení podlah, zbudování 

spádových nájezdů a celkovou rekon-

strukci nádvoří. Od 

konce srpna začínají 

brigády, které potrvají 

až do listopadu a čle-

nové SDH na nich od-

pracují celkem 433 

hodin.

- pohárová soutěž 

„starých pánů“ na 

Březové

Září:

- kropení dostihové dráhy 

- účast na pohárové soutěži v Neubuzi

- pojezdová soutěž pro mladé hasiče, 

soutěž naši hasiči zajišťovali pořadatelsky

Říjen:

- zásah při požáru propan-butanové 

láhve v rodinném domě

- soustředění zásahového družstva 

v Hluku

- cvičení nositelů dýchací techniky – 

kondiční příprava

Listopad:

- výjezd k požáru v areálu bývalé firmy 

Graddo

- pořadatelské zajištění vánočního jar-

marku

- brigády při rekonstrukci hasičské 

zbrojnice

- dodání nové hasičské techniky do 

Slušovic a oficiální předání starostou měs-

ta Slušovic do užívání

Prosinec:

- účast na valných hromadách SDH 

u spřátelených sborů

- požární dozor při zajišťování silves-

trovského ohňostroje

SDH ve Slušovicích má v evidenci 70 

řádných a 22 mimořádných členů.

Z toho jsou: mladí hasiči do 14 let - 4, 

od 15 do 17 let - 9, hasiči od 18 do 26 

let - 17, nad 26 let - 40.

Když se pozastavíme u mladých hasi-

čů, jejich činnost v podstatě stojí. Máme 

problém sehnat vedoucího mládeže, 

který by s nimi pracoval, a nevíme, zda 

stojí za to dělat náborovou akci pro zvý-

šení počtu mladých hasičů.

Členové SDH věnovali svůj volný čas 

k účasti na školení, opravě a údržbě 

techniky, kontrolních akcí HZS Zlín 

a v neposlední řadě k výjezdům k požá-

rům. Hodiny při této práci se nedají vy-

číslit. Smutný je fakt, že při počtu 70 

členů aktivní činnost provádí 15 až 22 

členů. Jim i jejich rodinám za toleranci 

patří velké poděkování. Dík patří i spon-

zorům, ať již za finanční či materiální 

pomoc, okolním SDH za celoroční spo-

lupráci, organizacím ve Slušovicích a ta-

ké městu Slušovice za kladný přístup 

k našemu sboru.

 starosta SDH Slušovice

V neděli 18. ledna 2009 se uskutečnila výroční valná hro-

mada členů Sboru dobrovolných hasičů ve Slušovicích. 

Členové hasičského sboru zhodnotili svoji činnost za uply-

nulý rok. A že akcí, kterých se zúčastnili, nebylo málo, 

o tom vypovídá jejich následující zestručnělý výčet.
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Žijí s námi - žiji s Vámi
Před dávnými, dávnými léty, kdy ještě nebyly na zemi 

automobily s benzinovým motorem, byla jedna obec, 

která byla zemí zaslíbenou pro žáby. 

Začíná pohádka „O ztraceném světě žab“. Nad vesnicí velký 

rybník, pod vesnicí močály. Údolím se v meandrech rozléval 

potok. Silnice byly samé záplaty a kaluže. V každém stavení 

byla kráva nebo alespoň králíci a slepice. Kolem domků za-

hrádky. V takovém prostředí bylo pro žáby dostatek potravy. 

Soužití s lidmi bylo výborné. Lidé byli přesvědčeni, že jedna 

ropucha na zahrádku patří. Chrání úrodu před slimáky a je 

před mouchami. Čas ubíhal a lidé nejprve zrušili rybník (1807). 

Zůstal jen název ulice – Na Hrázi. Lidé z města se lidem v Žabí 

ulici posmívali, že bydlí dohromady s „žabama,“ a obyvatelé 

žáby začali nenávidět. Využili příležitosti, a když se mělo budo-

vat nádraží, přejmenovali ulici Žabí na Nádražní (po roce 1921). 

Protože nádraží nebylo postavené (stejně jako přehrada a pří-

stav), přejmenovali ulici do třetice na ulici Dlouhou (po roce 

1950). Stále však byli schopni žít lidé a žáby společně. Místu, 

kde se žáby rozmnožovaly, se říkalo slepé rameno a vzniklo při 

regulaci říčky Dřevnice v roce 1944. Byl to vlastně meandr, 

který nebyl zavezený.

Žilo tam několik druhů žab. Ropucha obecná a skokan skře-

hotavý byli dominantní. Ještě v roce 1970 namaloval Alois 

Holík ulici „Žabí“, na které je bláto převládajícím prvkem a stav 

soužití člověka a přírody byl přijatelný. 

Po výstavbě přehrady v roce 1975 však nastal rychlý konec 

světa žab.

Jako v pohádkách a příbězích Tisíce a jedné noci bude po-

kračování příště. 

Zatím si můžete domyslet konec. 

V posledních letech se mění přístup k životnímu prostředí. 

Všeobecně převládal (a ještě dnes u některých převládá) názor, 

že jde o prostor, ve kterém žijí lidé. Dnes Ministerstvo životního 

prostředí ČR prosazuje, aby každý původní druh měl stejný 

nárok na své životního prostředí jako člověk. Například ještěr-

ka, krkavec, lilie i hvozdík mají stejné právo na svůj životní 

prostor jako ostatní obyvatelé EU. Problémy nastávají v oka-

mžiku, kdy se překrývá životní prostor lidí a původních druhů. 

Je možné, abychom žili s Vámi a Vy s námi? I příště budeme 

hledat společnou cestu.

 Váš netopýr

V první polovině měsíce února se obje-

vila na břehu potoka Všeminka a v areá-

lu naší školy nádherná a životaschopná 

stříbrná nutrie. Pravděpodobně si chtěla 

doplnit své vzdělání a také asi sháněla 

něco na zub. Nutrie je velmi krotká, vů-

bec se nebojí lidí a dokonce si vezme 

i jablko přímo z ruky. Bezesporu se jedná 

o jedince, který asi unikl z nějakého cho-

vu v okolí Slušovic. V poslední době se 

množí případy pozorování tohoto nepů-

vodního druhu v naší přírodě. 

Nutrie říční (Myocastor coypus, 

Molina 1782) patří mezi hlodavce (Ro-

dentia). Tělo dosahuje délky od 40 do 80 

cm, ocas je dlouhý 30 až 45 cm a hmot-

nost se pohybuje mezi 6 až 12 kg. Je 

přizpůsobena k životu ve vodě a vlhkém 

prostředí. Má zavalité tělo s krátkým sil-

ným krkem, širokou hlavou a dlouhý 

Nutrie – nečekaný návštěvník základní školy

kuželovitý ocas pokrytý tmavými šupina-

mi a řídce porostlý štětinovitými chlupy. 

Na zadních tlapkách jsou 4 prsty spojené 

plovací blánou. Výrazným znakem jsou 

oranžové hlodáky. Základní zbarvení je 

na hřbetní straně šedohnědé až tmavo-

hnědé, naspodu bývá světlejší a na špič-

ce čenichu vyniká větší bílá skvrna.

Pochází z Jižní Ameriky, kde se vysky-

tuje nehojně v subtropických oblastech 

od Bolívie až po jižní Argentinu. Jako 

kožešinové zvíře je běžně chována v za-

jetí a v řadě zemí byla též úspěšně akli-

matizována (např. jižní Rusko, Japonsko, 

jižní Afrika, USA). V Evropě žijí volné 

populace v přírodě zejména ve Francii, 

Německu a Itálii.

Nutrie v přírodě obývá mokřadní ob-

lasti a okolí vodních toků. Aktivní je za 

soumraku i ve dne. Je vynikajícím plav-

cem a podstatnou část své aktivity vyvíjí 

ve vodě.

K nám byly nutrie dovezeny v roce 

1924 z Argentiny na farmu v Jablonném 

nad Orlicí jako první v Evropě. Zhruba od 

70. let se v naší přírodě začaly objevovat 

nutrie uniklé ze zajetí a během posled-

ních 20 let už vytvářejí v některých oblas-

tech i polodivoké populace. V součas-

nosti je stálý výskyt hlášený zhruba z 8 % 

území ČR a nadále se rozšiřuje. 

V zajetí je chována pro maso nebo pro 

Povodně byly součástí života v Žabí ulici.

Ulice Dlouhá od A. Holíka (1970)

Ulice Dlouhá v roce 2008
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Středa 2. 5. 2007 – Funchal

(Madeira) 

Do přístavu Funchal na pobřeží portu-

galského souostroví Madeira dorážíme 

kolem sedmé hodiny ranní. Máme ob-

jednanou čtyřapůlhodinovou exkurzi po 

ostrově, bohužel však netušíme, kdy 

máme sraz s naší skupinou 0706, proto-

že místní televizní informační kanál se 

„sekl“ a neposkytuje žádné informace. 

Vstáváme v půl osmé a ve stejnou chvíli 

zjišťujeme, že sraz je ve tři čtvrtě na 

osm, podle Zdendy v Piazza Italia na 

osmé palubě.

Těžko se smiřujeme s faktem, že za 

poznáním vyrazíme na lačno. Snídani už 

totiž nemáme šanci stihnout. Čas zbývá 

pouze na nezbytnou hygienu, makeup 

musím vynechat a jeho absenci umně 

maskuji hodně tmavými a vskutku ne-

přehlédnutelnými slunečními brýlemi. 

Z Piazza Italia nás posílají na správné 

místo srazu do Tango baru na deváté 

palubě. Tady nafasujeme identifikační 

nálepky. Jituš přibíhá z restaurace se 

dvěma croisanty, Lukáš na poslední chví-

li chvátá uzmout alespoň něco vitaminů 

a vlákniny v podobě dvou jablek. 

Tentokrát se ocitáme na palubě autobu-

su ve společnosti německy hovořících 

spoluturistů. Průvodkyně je příjemná, 

dokonce je jí dobře rozumět. I při našich 

kusých a především pasivních znalos-

tech jazyka Goethova rozumíme z 80 % 

všemu, co se nám snaží sdělit. Autobus 

šplhá po strmých a hodně úzkých silni-

cích ostrova serpentinami stále vzhůru. 

Před každou zatáčkou dává troubením 

najevo svou přítomnost a záměr zatáčku 

zdolat bez případné kolize. Silničky jsou 

tak uzoučké, že se zde jen těsně vyhnou 

dvě vozidla. Při pohledu vlevo strmý 

sráz, při pohledu vpravo neméně strmá 

skalní stěna. 

Odměnou za hrůzu prožitou v serpen-

tinách je nám pohled na ostrov shora 

a následná cesta lanovkou zpět k moř-

skému pobřeží. Sevřená údolí jsou pose-

ta úhlednými vilkami a domečky. V ba-

revnosti převládají světlé odstíny bílé, 

žluté a světle okrové barvy. Střechy jsou 

si podobné jako vejce vejci, téměř všech-

ny jsou pokryty pálenými taškami barvy 

terakoty. Pokud na Madeiře někdy ně-

kdo byl, nebo o ní alespoň slyšel či četl, 

jistě by mi neodpustil, kdybych opomně-

la zdejší úžasnou flóru. Již krátce po 

Palubní deník plavčíka amatéra 

aneb Neumělý pokus o cestopis 
(Čtení na pokračování - díl sedmý)

kožešinu. Maso nutrie je velmi chutné. 

Kromě standardního hnědého plemene 

se podařilo vyšlechtit další odrůdy, např. 

bílé, černé, zlaté, stříbrné, pastelové, sa-

fírové a perlové. Základní potravou pro 

nutrie je tráva, kořínky, větve i plody. 

V zajetí se v létě krmí trávou, jetelem, 

vojtěškou a zelenou kukuřicí. V zimě pak 

především krmnou řepou, mrkví, vařený-

mi brambory a drceným senem. Celo-

ročně s oblibou konzumuje větve listna-

tých a ovocných dřevin. Krmné dávky se 

často doplňují šroty a lze podávat i celé 

zrniny. Příležitostně se přidávají i ostatní 

druhy zeleniny a ovoce.

V Evropě je v poslední době považová-

na za obtížný invazní druh, bohužel 

ovšem zásluhou nezodpovědného člově-

ka. Vladimír Bělín

Bankovní účty 
bez poplatků!
• osobní účet – mKonto

• spořící účet – eMax

• podnikatelský účet 

pro živnostníky – mBusiness

Sjednejte si 

individuální schůzku s bankéřem 

ve Slušovicích! 

Tel.: 774 904 098
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opuštění přístavu nás upoutají košaté 

koruny stromů bohatě poseté sytě oran-

žovými kalichy květů, které naše průvod-

kyně označuje jako africké tulipány. 

Neméně úchvatně na nás zapůsobí 

modrofialově kvetoucí koruny mohut-

ných stromů, podle nichž se tomuto 

místu také někdy říká „modrý ostrov“. 

Svahy kolem cest jsou bohatě posety 

opunciemi, filodendrony, oleandry, eu-

kalypty a další květenou. Při první za-

stávce nakupujeme typické madeirské 

produkty – víno, košíkářské zboží aj. – 

jako suvenýry pro rodinu a známé. Na 

stejném místě obdivujeme nádherné 

různobarevné a hojně kvetoucí stromy 

kamélií. V nejvyšším bodě našeho dneš-

ního putování doháníme v malé kavár-

ničce promeškanou snídani. Poté vy-

chutnáváme z pohodlné kabinky lanov-

ky další z panoramatických pohledů na 

ostrov.

Na dolním stanovišti lanovky nastupu-

jeme do autobusu a popojíždíme k mís-

tu s turisticky atraktivním zbožím 

a hlavně ochutnávkou místních vín. 

Následuje půlhodinový rozchod, po ně-

mž se soustředíme v autobuse, který nás 

odváží zpět do přístavu. Moje bolest 

v krku je silnější než touha prošmejdit 

místní obchůdky. Proto po obědě nasa-

zuji medikamenty, Priessnitzův obklad 

a horizontální polohu, zatímco ostatní 

členové naší expedice ujíždějí taxíkem 

do centra Funchalu na procházku a ná-

kupy. Krátce po šestnácté hodině se 

vracejí, tentokrát v legitimním limitu. 

V 17 hodin odplouváme.

Vše po nalodění je dnes zasvěceno 

domovské zemi naší lodi. V centrálním 

baru plápolá výzdoba v italských národ-

ních barvách, menu je veskrze italské, 

naše obsluha je vyzbrojena apartními 

zástěrkami s mapou italské boty a bě-

hem večeře se restaurací víc než hlasitě 

nese tklivá melodie „O sole mio“ a další 

italské hity. Večer v opeře má být trium-

fem údajně charismatické a populární 

italské zpěvandule, která nás obšťastní 

několika šlágry z oblasti popu i vážné 

hudby. Hlas je hodně ostrý. Některé árie 

vstřebávám jen se zacpanýma ušima. 

Italové a Němci jsou nadšení a vynucují 

si u tohoto infantilního a potřeštěného 

stvoření další přídavky. Kriticky konsta-

tuji, že na můj vkus se například Schu-

bertovy skladby Ave Maria daleko lépe 

zhostila Lucie Bílá. Navíc se díky zpěvač-

činu vystupování a způsobu komunikace 

s publikem nemohu ubránit pocitu, že si 

diva těsně před vystoupením šlehla ne-

bo alespoň vydatně přihnula.

Hledáme schopného člověka pro rozjezd wellness center. Telefon: 608 853 147

ASPV – Asociace sportu pro všechny Slušovice
Jde o organizace, která sdružuje něko-

lik sportovních oddílů. Vede žáky k pra-

videlnému cvičení a snaží se u dětí vy-

pěstovat lásku ke sportu. Rozvíjí u nich 

pohybové dovednosti, zvyšuje jejich fy-

zickou zdatnost, sílu a obratnost. 

Seznamuje je s pravidly určitých sportů. 

Také u nich rozvíjí kladné vlastnosti pro 

život - čestnost, smysl pro fair play, ko-

lektivní hru, ctižádost, poctivost a kama-

rádství.

V oddílech Kontrast Dance a aerobiku 

se rozvíjí nejen jejich taneční pohybové 

schopnosti, ale také je seznamuje se 

společenskou etiketou. 

Z akcí, které ASPV organizuje, měl 

úspěch Velikonoční pochod za pohád-

kou a výlet na Pálavu. 

Ze společenských a kulturních akcí 

bych ráda připomněla mikulášskou be-

sídku ve sportovní hale, mikulášský kar-

neval na Veselé, přátelské posezení 

sportovců pro veřejnost v restauraci 

Přerovská. Škoda jen, že není ve Slu-

šovicích sál, kde by se mohlo sdružovat, 

jako dříve v sokolovně, více lidí a trochu 

více společensky a kulturně žít.

Taneční choreografie se pravidelně 

umísťují na prvních místech v soutěžích 

pódiových skladeb v kraji, postupují až 

na republikové přehlídky. Také v atletic-

kém čtyřboji se žáci umísťují velmi dob-

ře. Orientační běh, košíková, předtanče-

ní na plesech a kulturních akcích, to je 

část úspěšné činnosti naší organizace. 

Velmi žádaný a úspěšný je sportovní 

a taneční tábor pro děti v Pohořelicích, 

který se koná o letních prázdninách. 

Činnost této organizace zajišťují kvalitní, 

vyškolení cvičitelé ASPV, trenéři a taneč-

ní lektoři. Jsou to: Květa Henzelýová, 

Liba Junngmanová, Ivana Hynčicová, 

I N Z E R C E :

KREDITNÍ KARTA 
– Vaše finanční rezerva
Úvěrový limit 20 až 35 tis. Kč

mPŮJČKA 
– peníze na počkání
Úvěrový limit 10 až 60 tis. Kč

Veškeré úvěrové produkty rychle a jednoduše, 

bez zajištění a bez ručitele. ŽÁDNÉ POPLATKY PŘEDEM! 

K vyřízení žádostí stačí pouze 2 doklady totožnosti, 

nepožadujeme potvrzení o příjmu

Tel.: 774 904 098

Kubu již před večeří zmohl další atak 

žaludečních problémů, Jituš naopak se-

brala poslední zbytky sil a večeře se zú-

častnila. Dokonce si později zašla pro 

nášup do Pizza baru. Já a kapitán se po 

večerní kultuře odebíráme do kajuty. 

Lukáš se nám ztrácí z dohledu a v pro-

storách našeho nocležiště se nenachází 

ani těsně před jedenáctou, tedy v době, 

kdy jsou všichni ostatní nocležníci při-

praveni ku spánku. Kapitán Zdeněk na-

supeně navléká na pyžamo kalhoty 

a vyráží hledat našeho ztracence. 

Naštěstí pro oba ho objevuje v nejbližší 

chodbě. Po kratší rodičovsko – synovské 

vzrušené konverzaci zaujímáme polohu 

vleže a těšíme se na probuzení v jiho-

španělské Malaze. 

 J. M.

(Pokračování v příštím čísle SN)
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• Jubilanti BŘEZEN 2009

Zdenka Procházková 75 let

Srdečně blahopřejeme 

a přejeme hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti!

• Narození

Barbora Hanáková

Filip Brázdil

David Kolář

Sára Mareková 
Narozeným dětem 

i jejich rodičům blahopřejeme!

• Jubilanti BŘEZEN 2009

Zdenka Procházková 75 let

Srdečně blahopřejeme 

a přejeme hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti!

Narození

Společenská 
 kronika

 A vy, moji bystří čtenáři, jste po tomto úvodu jistě rychle 

odhalili, že vám opět po roce, jak je v tomto čase obvyklé, při-

náším zprávu o průběhu velkého karnevalu, který naše mateř-

ská škola pořádá již tradičně pro všechny děti a jejich rodiče, 

kteří rádi prožívají a tráví svůj společný čas dobrou zábavou, 

legrací, pohybem a spoustou nových zážitků. Možná si také 

vzpomenete, jak jsem si vloni stěžovala na nepřítomnost múzy, 

abych mohla napsat něco objevného o akci, která se každoroč-

ně opakuje, a přitom se neopakovat. Múza mě sice nepolíbila 

ani letos, ale aspoň mě trošku nakopla a já jsem si uvědomila 

jednu věc. Vždycky mám pocit, že už není co říct, protože všich-

ni už všechno ví a znají, soutěže jsou podobné, program také 

(tady jen připodotknu, že letos nově vystoupily malé slušovské 

mažoretky a byly prostě kouzelné), ale trošku jsem pozapomně-

la, že spolu s dětmi do školky přicházejí i jejich rodiče, vystřída-

jí se a k těm novým některé informace z výše uvedeného důvo-

du prostě nedoputují. Tímto to napravuji a kromě poděkování 

všem hodným a obětavým lidičkám, bez jejichž přičinění by 

nebylo vůbec možné takovou akci uskutečnit, a její vlastní prů-

běh by byl ochuzen například o krásná taneční vystoupení, 

přidávám ještě jednu informaci. Díky všem sponzorům se nám 

podařilo shromáždit do tomboly spoustu krásných cen, které 

dětem přinesly radost z výhry a kromě této radosti pro děti 

všichni, kteří si lístky do tomboly zakoupili, ještě přispěli naší 

školičce, protože výtěžek z karnevalu (a největší jeho část je 

právě z tomboly) putuje opět na zakoupení vybavení pro děti. 

Převážně jsou to věci, na které v provozním rozpočtu školy 

nezbývají penízky a mohli bychom je shrnout pod termín nad-

standartní vybavení. Většinou se jedná o vybavení tříd techni-

kou - videa, počítače, DVD, kopírky (tiskneme velké množství 

pracovních listů, omalovánek, podkladů pro výtvarné a pracov-

ní činnosti), dále dětské výukové programy pro PC, ale také fi-

nančně nákladnější hračky a učební pomůcky nebo materiál pro 

práci s dětmi. A je dobré si také uvědomit, že čtyři třídy po 

osmadvaceti dětech už něco spotřebují. Doufám, že tímto vy-

čerpávajícím vysvětlením jsem svůj informační dluh smazala 

a můžu se posunout k závěru.

Myslím, že i letošní karneval se vydařil ke spokojenosti všech 

zúčastněných, všichni si ho s hodnými strašidly jaksepatří užili 

a my všechny holky ze školky už se těšíme na setkání s dětmi 

a jejich rodiči při tom příštím.

Jen ve mně zahlodal takový malý červíček. Přesto ale chci 

věřit, že dotaz směřující na to, co se vlastně děje s penězi získa-

nými uspořádáním takové akce, pramenil pouze z upřímného 

zájmu o dění ve školce a nebyl v něm ani stín pochyb, neřkuli 

podezření. I když… 

Víte, jak končí písnička z úvodu mého dnešního povídání? 

Prozradím vám to:

…pamatujte si ta strašidla,

jen se bojí lidí víc než čerta, protože - 

lidi jsou, lidi jsou někdy horší, bohužel horší než strašidla… 

 Jana Tománková

Metabolický syndrom = nenápadná smrtící nemoc

V České republice má už téměř polovina populace příznaky metabolického syndro-

mu. Je to nemoc, která nebolí a jen pomalu plíživě a skrytě ohrožuje naše životy, 

hlavně u populace středního a vyššího věku. Pomalu přibýváme na váze, cholesterol se 

zabydluje v cévách, krevní tlak stoupá vzhůru zrovna tak jako hladina cukru, paměť už 

trochu vynechává, dušnost nás provází skoro na každém kroku do kopečka nebo do 

schodů. Máte v pase více než 88 cm (ženy) a více jak 100 cm (muži), hladinu choleste-

rolu vyšší než 5,2 mmol/l, hladinu cukru nad 5,8 mmol/l nalačno a krevní tlak v klidu 

nad 140/85 ? Tak máte přímým směrem nakročeno k potížím a nevyléčitelným formám 

nemoci srdce, krevního tlaku, získané cukrovce a některým formám rakoviny. V tom 

lepším případě skončíte s bypassem. V horším případě s infarktem srdce nebo mozku. 

Obětí metabolického syndromu jsou totiž hlavně cévy.

Udělejte změnu !
Přijďte do poradny zdravého životního stylu, kde Vám pomohu 

spolu s profesionální pomůckou BODYSTAT najít ideální řešení. 

Poradím Vám jak se postavit k Vašemu problému.

Vyšetření je velmi rychlé, snadno opakovatelné, jednoduše zpracovatelné.

Profesionální analyzátor složení těla BODYSTAT je pomůcka nezbytná při plánování 

strategie jak zkvalitnit Váš osobní život a naučit se správně kombinovat jednotlivé 

složky potravy, které máte tak rádi (životosprávu).

Výsledek aktuálního složení těla, tedy zastoupení tělesného tuku, aktivní tělesné 

hmoty a tělesné vody, obdržíte s odborným výkladem i v tištěné podobě.

Cena 300 Kč za vyšetření na analyzátoru BODYSTAT není hrazena zdravotní 

pojišťovnou.

Díky odborné obsluze analyzátoru a péči odborníka získáte cenné rady a doplňkové 

informace, které budou srozumitelné i pro Vás. 

PŘIJĎTE A ZÍSKÁTE ODBORNÉ RADY JAK BEZPEČNĚ I ÚČINNĚ UPRAVIT VAŠI VÁHU!

Kontakt: Jan Cimburek, zdravotnický pracovník, osv. Min. zdravotnictví 

pro samostatný výkon činnosti (bez odborného dohledu)

Mobil: 739 144 270 • E-mail: honzacimburek@seznam.cz

Marie Maulová, Gábina Dřevikovská, 

Mira Horák, Petr Staroveský, Eva Staro-

veská, Kuba Henzelý, Verča Závadová, 

Jana Staroveská-Maulová, Laďa Hynčica, 

Veronika Rybáčková a praktikanti Lukáš 

Chovanec, Honza Vlachynský a další.

Práce je to dobrovolná, neplacená, na 

úkor volného času. Všem obětavcům 

věnujícím se výchově těchto začínajících 

sportovců patří velké poděkování a přá-

ní, aby se jim i v dalších letech dařilo tak 

úspěšně jako letos.

Lydie Staroveská, předseda ASPV

dokončení ze str. 1


