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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

OSLAVY 750 LET

V úvodu kulturně společen-

ského programu na pódiu na 

náměstí proběhlo předání 

ocenění významným osob-

nostem Slušovic. Návštěvníci 

oslav měli možnost zhlédnout 

vystoupení sportovců, studen-

tů základní umělecké školy, 

dětí z mateřské školy Sluníčko 

a mažoretek, která byla začle-

něna mezi vystoupení slušo-

vické dechové hudby, jazzové 

kapely a ukázku historického 

šermu. V závěru proběhl kon-

cert skupiny „Děda Mládek 

Illegal Band“. Na náměstí byl také připraven řemeslný 

jarmark. Dalšími doprovodnými akcemi byla úspěšná vý-

stava „Průřez dějinami Slušovic a blízkého okolí“ v měst-

ském kulturním středisku a den otevřených dveří v základ-

ní škole, mateřské škole Sluníčko, hasičské zbrojnici 

a areálu chovatelů. Nechyběla ani tradiční prezentace 

činnosti skautů. 

Úspěch celé akce potvrzují četné pozitivní ohlasy ná-

vštěvníků, kterých přišlo opravdu hodně. Nemalý podíl na 

úspěšném průběhu oslav mělo také nádherné počasí.

Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem, kteří se 

podíleli na přípravě a podpoře těchto oslav. Bez jejich 

různorodých přípravných a organizačních prací, kterým 

věnovali mnoho pracovního času, mnohdy i na úkor své-

ho volného, by oslavy nemohly proběhnout tak úspěšně. 

Děkujeme. 

Vedení města Slušovice

V sobotu 17. září byl ve Slušovicích den, 

kdy jsme si připomněli 750 let od první 

písemné zmínky o Slušovicích. 
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Ze zasedání 

Rady města Slušovice

• Rada města schválila přidělení uvolně-

ného obecního bytu v domě č.p. 159.

• Rada města schválila přidělení obecní-

ho bytu (garsoniéry) v domě č.p. 23.

• Rada města doporučí zastupitelstvu 

schválit v rámci rozpočtových změn na-

výšení položky pojištění, aby mohlo být 

sjednáno kvalitnější pojištění hasičů.

• Rada města schválila finanční pro-

středky na zpracování studie cyklistické 

dopravy ve Slušovicích firmou Dopravní 

projektování, s.r.o. Olomouc.

• Rada města schválila realizaci příprav-

né fáze na prodloužení vodovodu v ul. 

Dlouhé v letošním roce a zahrnutí inves-

tičních prostředků do rozpočtu r. 2012. 

• Rada města v souladu s jednáním ko-

mise pro posouzení a hodnocení nabí-

dek schválila přidělení zakázky „Rekon-

strukce bývalé sokolovny ve Slušovicích“ 

společnosti ELSO Systém Fryšták, která 

podala nejvýhodnější nabídku.

Více informací na www.slusovice.cz.

Město Slušovice pořádá

tradiční 

Besedu s důchodci

nad 65 let
která se koná 

ve čtvrtek 13. října 2011 

ve 14,30 hodin

v jídelně Základní školy Slušovice

Odjezd autobusu ze zastávek:

- zdravotní středisko 14,00 h

- zastávka v ul. Dlouhá 14,05 h

- náměstí před kostelem 14,10 h

Autobusová doprava zajištěna i zpět.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Rekonstrukce sokolovny
V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce sokolovny. V první 

fázi probíhají demoliční a bourací práce starých objektů. Ve výběrovém řízení na do-

davatele stavby zvítězila firma Elso systém Fryšták s celkovou částkou za stavební 

práce 23 mil. Kč. V objektu bude zrekonstruován a rozšířen sál sokolovny, přistaveny 

budou obslužné místnosti, dále zde bude prostor pro novou knihovnu, zasedací míst-

nosti a klubovny. Firma by stavební práce měla dle dohody dokončit do 30. září 

2012.

Protipovodňová zídka na Všemince
Vydatné deště na konci měsíce června nečekaně otestovaly na jaře postavenou 

protipovodňovou zídku na říčce Všemince na ulici Školní. Tato finančně nenáročná 

investice města tak ochránila obyvatele okolních domů, protože při záplavové vlně na 

říčce Všemince, která přišla ze všeminského údolí, naplnila voda koryto řeky téměř po 

vrchní okraj této protipovodňové zídky.

Nové chodníky 
V průběhu měsíce července byla dokončena rekonstrukce chodníků na mostě přes 

Dřevnici mezi kruhovým objezdem a náměstím. Stávající značně narušený povrch 

z litého asfaltu byl nahrazen nově zámkovou dlažbou. Na straně u hasičské zbrojnice 

byla z chodníku odstraněna nefunkční svodidla. Investice města si vyžádala finanční 

prostředky ve výši 328 674 Kč. (foto vlevo)
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ZŠ Slušovice získá 2,16 mil. na projekt EU peníze školám
ZŠ Slušovice uspěla s žádostí a od 

července 2011 vstoupila do projektu EU 

peníze školám. Mapování situace a prá-

ce na projektové žádosti probíhaly 

v průběhu minulého kalendářního roku. 

Projekt samotný byl podán v únoru, 

v následujících měsících proběhlo zpra-

cování žádosti a koncem dubna přišlo 

kladné vyjádření z ministerstva školství. 

Od července 2011 se naše škola zapojila 

do tohoto projektu. Celkově bude ZŠ 

Slušovice čerpat z operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

částku 2 161 285 Kč. Projekt poběží do 

konce roku 2013. Název projektu je 

Zkvalitnění ICT ve slušovické škole. Již 

samotný název napovídá, k čemu bude 

částka 2,16 mil., kterou se podařilo zís-

kat, určena. Projekt je zaměřen na šab-

lonu III.2 - Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT. Hlavní část finanč-

ních prostředků bude čerpána na zkva-

litnění informačních a komunikačních 

technologií v naší škole. Tyto finanční 

prostředky budou použity především na 

obnovu počítačů v jednotlivých třídách 

a v učebnách informatiky, popřípadě na 

nákup další výpočetní techniky. 

Část financí již byla investována do 

vylepšení interaktivity v naší škole. 

V průběhu prázdnin byly pořízeny inter-

aktivní tabule do několika tříd na prvním 

a druhém stupni, pomůcky na zkvalitně-

ní výuky jako např. vizualizéry, výukový 

software nebo interaktivní učebnice pro 

žáky. V řadě vyučovacích hodin získají 

žáci možnost pracovat s netbooky, které 

byly rovněž pořízeny z projektových pe-

něz.

Další část získaných prostředků (5 %) 

připadne na proškolení pedagogů v ob-

lasti práce s digitálními technologiemi. 

Našim učitelům patří velké poděkování 

Přesunutí hřiště z ul. Družstevní 
Na základě četných stížností občanů z panelových domů v ulicích Družstevní 

a Dostihová na obtěžování hlukem se vedení města rozhodlo k přesunu hřiště z ulice 

Družstevní na zpevněnou plochu ke „Kvatrům“ v areálu dostihové dráhy. Obavy, že 

přestěhováním dojde k navýšení nežádoucího chování uživatelů přestěhovaného 

hřiště, se nepotvrdily. Technický stav hřiště je týdně monitorován místostarostou Mgr. 

Jindřichem Elšíkem, který také pravidelně komunikuje se zástupci mladých uživatelů. 

Odstěhováním hřiště se prokazatelně podařilo zklidnit celou lokalitu, která navíc mů-

že být v klidu využívána okolními obyvateli, třeba maminkami s malými dětmi.

Neplánovanou investici 
do nové travní sekačky pro fotbalové 

hřiště muselo o prázdninách řešit město 

s vedením fotbalového klubu FC 

Slušovice. Doposud používaná sekačka 

měla závadu takového rozsahu, že bylo 

výhodnější ji nahradit novou a moder-

nější. Finanční prostředky na zakoupení 

byly vyčleněny z provozních prostředků 

určených pro FC Slušovice v rozpočtu 

města. Fotbalisté ve Slušovicích tak ne-

plánovaně získali novou techniku, která 

jim zajistí dlouhodobě kvalitní údržbu 

travnaté plochy.

za realizaci projektu. Učitelé na základě 

získaných nových zkušeností budou 

v průběhu dvou let vytvářet na 900 digi-

tálních výukových materiálů (tzv. DUM), 

které zkvalitní výuku v celé řadě před-

mětů na naší škole. Realizace projektu 

Zkvalitnění ICT ve slušovické škole tedy 

povede k vylepšení vybavenosti školy, 

zkvalitnění výuky a zvýšení vzdělanosti 

vašich dětí. 

Rostislav Šarman
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Vážení přátelé,
především vás srdečně zdravím a děkuji panu starostovi Hradeckému a panu mís-

tostarostovi Elšíkovi, jakož i Radě města Slušovice za ocenění mé devětačtyřicetileté 

kapelnické činnosti ve Slušovicích, jež mě velmi potěšilo. 

Chci při této příležitosti poděkovat za spolupráci hudebníků z rodin Jakubové, 

Kobylíkové, Pilařové, Dukové, Dlabajové, Oškerové, Jasenské, Bajlové, Daňkové, 

Kolečkářové, Mikové, Pečivové, Drábkové, Jarošové a Julinové. 

Vzpomínky na slušovickou kapelu byly inspirací k napsání hudební kroniky a písnič-

ky „Moje rodné městečko“. CD a kronika jsou uloženy na radnici. Rád si zavzpomí-

nám na své rodné městečko, dneska již město Slušovice, kde jsem prožil dětství 

i mládí. V roce 1939, kdy mi bylo pouhých 17 let, jsem založil sedmičlenný orchestr 

„TEMPO“. Byla to těžká doba, ale i přesto se hrálo. Měli jsme tolik nabídek, že jsem 

některé produkce přenechával okolním kapelám. V roce 1952 se vzdal činnosti kapel-

níka slušovické dechovky pan Alois Jaroš a z několika kandidátů jsem byl zvolen slu-

šovickým kapelníkem a o tuto dechovku jsem pečoval celých 49 let. Hráli jsme v řadě 

světských i církevních vystoupení, na plesech, svatbách, prvomájových oslavách, kon-

certech, festivalech a také na pohřbech, kdy jsme vyprovázeli spoluobčany na posled-

ní cestě.

Na závěr bych rád popřál slušovické kapele mnoho mladých nadšenců – muzikan-

tů, kteří ponesou tradici lidové muziky po nás. Však kdo rozdává radostnou náladu 

nejen svým nástrojem, ale i slušným vystupováním, nechť je přirozený a odvážný. To 

všechno umocňuje úsměvem, kterým prozrazuje, že má své poslání i publikum rád. 

Vždyť umění posluchače pobavit a rozveselit je umění největší.

 Rudolf Gargulák

Mažoretky Slušovice
Srdečně vás opět po roce zdravím 

a ráda bych vás tímto informovala 
o předchozím a následujícím období. 
V uplynulém školním roce 2010/2011 se 
přihlásilo dalších 15 nových malých ma-
žoretek ve věku od 5-7 let. Ze 2 skupin 
rázem vznikly 3 skupiny. Byla to dřina, 
ale podařilo se mi z této roztomilé sku-
pinky malých děvčátek vytvořit mažoret-
ky, které jsou již schopny vystupovat na 
různých akcích. Představily se s vystou-
pením na kácení máje, ve sportovní hale 
ve Slušovicích a na Dětském dni na 
Březové. Jsou moc šikovné a snaživé. Co 
se týká stávajících 2 skupin středních a 
velkých mažoretek, tento rok máme za 
sebou několik úspěšných vystoupení. 
Z velmi zajímavých bylo vystoupení ve 
Vsetíně, a to hned na 2 akcích: v Lido-
vém domě a také na Festivalu mládeže. 
Velké mažoretky měly poprvé velmi 
úspěšné vystoupení na letošním 30. vý-
ročí dostihové dráhy ve Slušovicích, kde 
se představily před velkým počtem divá-
ků.

Chtěla bych za uplynulý rok poděko-
vat nejen všem děvčatům, ale zejména 
rodičům, kteří nás skoro na každé vy-
stoupení doprovázeli. Poděkování patří 
také městu Slušovice za finanční dotaci, 
která nám pomohla při koupi nových 
kostýmů a profihůlek. 

Vzhledem k tomu, že v našem městě 
je o mažoretky velký zájem, chtěla 
bych vás požádat o pomoc s vede-
ním tohoto kurzu. Začínáme v pátek 
7. října 2011 v 15 hodin.

Pokud by někdo z vás s vedením ma-
žoretek chtěl pomoci, přijďte se domlu-
vit v pátek 14. října od 16-17.30 hodin 
do městského kulturního střediska.

Nábor nových mažoretek bude probí-

hat také 14. října od 17 hodin. 

Eva Korpasová, ved. mažoretek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SLUŠOVICÍCH

VÝPRODEJ 

VYŘAZENÝCH KNIH
Od 3. – 14. října 2011 bude 

v městské knihovně probíhat výprodej 

vyřazených knih (nejen pro registrova-

né čtenáře).

Ke koupi budou knihy, které ještě 

v žádném předchozím výprodeji neby-

ly. K dispozici je více než 500 titulů – 

většinou beletrie, dětské knihy či dívčí 

romány.

Přijďte si vybrat knihy za symbolic-

kou cenu.

Jana Kapustová, 

Městská knihovna ve Slušovicích
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Pohořelice 2011

Na chatu Příschlop jezdím pravidelně 

už téměř padesát let. První má význam-

ná vzpomínka na pobyt na Příschlopě je 

z roku 1953, kdy jsem zde se třídou 

absolvoval, pod vedením PaedDr. J. 

Slaměníka, jeho ženy a za účasti paní 

Sedláčkové v roli kuchařky, lyžařský vý-

cvik na jasankách vyrobených místním 

stolařem panem Vidlářem.  

Nezapomenutelné byly také následné 

turistické výpravy s panem Javorou, 

Bednaříkem, Patákem a dalšími, kteří 

nás, mládež, učili jak se v horách pohy-

bovat a také chovat. Jezdilo se tehdy v 

sobotu po práci a díky tomu jsme občas 

zvládli ještě noční lyžování při úplňku 

na protilehlé louce před chatou.

Z dalších pobytů mi utkvěla v paměti 

návštěva Příschlopu v roce 1960, kdy 

jsem se jako desátník Čs. armády na 

pozvání zúčastnil výletu žáků ZŠ 

Slušovice, které vedl skvělý cvičitel 

a pedagog pan Ladislav Koblížek. Snad 

si na to tehdejší žáci 6. či 7. třídy ještě 

vzpomenou. Po vojně jsme jako hráči 

slušovického fotbalového mužstva po-

řádali na Příschlopě letní soustředění 

před novou sezonou a byly to, i po 

stránce sportovní, poměrně náročné 

týdny. Později se zde organizovaly i zim-

ní sportovní víkendy fotbalistů.

Nejvíce však ve mně zůstala vzpomín-

ka na výpravu z roku 1966, kterou jsem 

absolvoval se svou ženou, dvouletým 

synem a čtyřměsíční dcerou postiženou 

akutním černým kašlem. Po vystoupení 

ze „Žiliňáku“ jsme naložili děcka na sa-

ně, batoh na záda a šli jsme. Tehdy to 

byl vlastně zoufalý pokus o záchranu 

jejího života. Na chatu jsme v metro-

vém sněhu došli asi ve 13 hodin pouze 

díky pomoci mladé paní Poláškové 

z poslední chalupy na Potokách pod 

Příschlopem, která tehdy 25letá už mě-

la doma pět svých dětí. Neváhala 

a pomohla nám. Díky ní a neuvěřitel-

Moje vzpomínky na chatu „Na Příschlopě“

ným klimatickým změnám v průběhu 

pouhých tří dnů, kdy teplota z –12ºC 

vystoupila na +10ºC s mlhou a deštěm, 

aby nato opět klesla na –15ºC, se po 

týdenním pobytu stav naší dcery do 

čtrnácti dnů po návratu domů výrazně 

zlepšil a od té doby nedám na Příschlop 

dopustit.

Také proto jsem po přestěhování do 

Zlína a absolvování cvičitelského kurzu 

CPP (pobytu v přírodě) začal vodit své 

mladé cvičence z Prštného na letní 

i zimní víkendové pobyty na Příschlop, 

stejně jako mnoho dalších svých kama-

rádů a přátel, včetně účastníků zimních 

seminářů, cvičitelů CPP, se kterými jsem 

letos v únoru absolvoval už 36. ročník 

„Přejezdu Javorníků“. A to nás bývalo 

zpočátku na chatě i více než 30, přesto-

že na spaní bylo k dispozici pouze 23 

míst, včetně míst v podkroví, ale také už 

v mnohem pohodlněji vybavené chatě 

než dříve. (Mládež z Třebíče dávala 

přednost nocování v záhrabu či pod ši-

rákem). O lepší vybavení chaty se za-

sloužil, díky pochopení tehdejšího vede-

ní TJ Slušovice, bývalý dlouholetý správ-

ce pan Antonín Sousedík, také zvaný 

„Pařez“. Díky mu! Také současný správ-

ce chaty pan Coll v poslední době rov-

něž provedl několik změn, které přispěly 

ke zlepšení hygieny a pobytu na chatě.

Mám radost z toho, že na Příschlop 

jezdí i nadále moji bývalí žáci z Prštného, 

mnoho mých přátel a kamarádů, ale 

i těch, kteří se mnou byli na chatě je-

nom jednou. I když už pár let máme, 

jako členové ASPV SK Zlín, své sportovní 

středisko s chatou a stanovou základ-

nou na Janově hoře ve Vizovicích, je pro 

mě chata „Na Příschlopě“, v sedle mezi 

Gigulou a hlavním hřebenem Javorníků, 

místem s neopakovatelnou atmosférou, 

krásnou přírodou, ale hlavně tím správ-

ným místem pro setkání s přáteli.

Závěrem mi dovolte, abych připojil ke 

svému vyznání také vyjádření pocitů 

z pobytu na Příschlopě těch, kteří byli 

Na přelomu července a srpna – tak 

jako každý rok – uspořádala ASPV 

Slušovice tábor v Pohořelicích, kterého 

se zúčastnilo 66 dětí. Letos jsme se ne-

chali inspirovat atikou a již v úvodu při-

vítali táborníky udatní gladiátoři a kou-

zelné bohyně. 

První den byl spíše volnějšího rázu. 

Hrály se seznamovací hry, děti vymýšlely 

názvy týmů a malovaly vlajky. Fantazii se 

meze nekladly. Program na další dny byl 

bohatší, avšak kvůli nepřízni počasí jsme 

ho museli přizpůsobit vnitřním podmín-

kám. V půlce tábora se nám konečně 

ukázalo sluníčko, které jsme přivolávali 

při každé ranní rozcvičce. Tím se nám 

naskytlo mnohem více možností. Mohli 

jsme se vrátit k původnímu plánu a za-

hrát si hry v lese. Nechyběla klasická te-

matická hra „Po stopách bohů“, zoo 

a co by to byl za tábor bez Pašeráků? 

Hry a tréninky (ať už sportovní nebo ta-

neční) doprovázel tradičně i turnaj 

v brannballu. Večery byly obohaceny 

diskotékou, či noční hrou – pálivá svíč-

ková nebo strašidelná stezka odvahy. 

Aby program nebyl jednotvárný, zařadili 

jsme na třetí kritický den túru ke Svaté 

vodě a také se nám přijeli ukázat zlínští 

šermíři. K tomu jsme si lehce osvojili 

řecké báje a pověsti a naučili se řecky.

Myslím, že by mi všichni odsouhlasili, 

že letošní tábor nebyl o nic horší než ten 

loňský a vyvedl se víc než výborně. 

Všemos děkujemos za účastos!

Na táborová trička, ceny na olympiá-

du tábora a taneční mistrovství, na do-

pravu dětí autobusy a na šermířské vy-

stoupení přispěli tito sponzoři: ASP s.r.o 

Slušovice, OÚ Všemina, OÚ Neubuz, 

PARTR, spol. s r.o., Všemina, Železářství 

Zimmermann, s.p.o, Slušovice, Reda, 

s.r.o, Zlín, TNS, s.r.o, Slušovice. Drobným 

zbožím přispěly obchody Masna Bořuta, 

Sanytrák, Ovoce a zelenina Slušovice, 

prodejna pečiva za poštou, drogerie za 

poštou, Lékarna Slušovice, Obuv Válek, 

prodejna hraček Coop Slušovice, prodej-

na Baby, s.r.o. Všem mnohokrát děkuje-

me. Díky jejich pomoci byl tábor ještě 

pestřejší.
 Verča Vinklárková

PS.: Děkuji všem vedoucím „kontrasťá-

kům“ za pečlivou přípravu táborového 

programu, také všem kuchařkám a ve-

doucím cvičitelům, kteří se starali o chod 

celého tábora.
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Mezi dvěma lidmi budiž při všech dobrodiních tento zákon: Jeden aby ihned za-

pomněl, že něco dal, a druhý aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.

Moji milí věrní čtenáři,

Organizace školního 

roku 2011/2012
Období školního vyučování ve škol-

ním roce 2011/2012 začalo na naší 

základní škole ve čtvrtek 1. září 2011. 

Vyučování bude v prvním pololetí 

ukončeno v úterý 31. ledna 2012. 

Období školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno v pátek 29. 

června 2012. Podzimní prázdniny 

připadnou na středu 26. října a čtvrtek 

27. října 2011. Vánoční prázdniny 

budou zahájeny v pátek 23. prosince 

2011 a skončí v pondělí 2. ledna 

2012. Vyučování začne v úterý 3. led-

na 2012. Jednodenní pololetní 

prázdniny připadnou na pátek 3. 

února 2012. Jarní prázdniny v délce 

jednoho týdne jsou podle sídla školy 

stanoveny na 20. 2. – 26. 2. 2012. 

Velikonoční prázdniny připadnou 

na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 

2012. Hlavní prázdniny budou trvat 

od soboty 30. června 2012 do neděle 

2. září 2012.

přestože jsem právě teď zavřená do-

ma mezi čtyřmi stěnami a potýkám se 

s úplně jinými problémy, než je každo-

denní život naší školičky, nedá mi to, 

abych vás po prázdninách na začátku 

nového školního roku nepozdravila 

a nesplnila svůj slib z minulého příspěv-

ku. Dlužím vám zpravodajství o naší zá-

věrečné akci loučení s předškoláčky za-

končené dětmi dlouho očekávaným 

nočním spaním ve školce. Opět to byl 

báječný zážitek (a troufám si tvrdit, že 

pro všechny zúčastněné) a děti si celý 

program užily opravdu naplno. 

Odpoledne na zahradě plnily spoustu 

úkolů pohybových, inteligenčních, po-

zorovacích a mnoho jiných na pohádko-

vých stanovištích a ani si přitom nevšim-

ly, že se vlastně učí a plní záměry našeho 

školního programu. A bylo úžasné pozo-

rovat jejich vzájemnou spolupráci - když 

si někdy nevěděly rady, vždycky se našel 

kamarád, který pomohl a poradil. Také si 

procvičily třídění odpadu, projely se na 

koních, na čtyřkolce, hledaly poklad, 

povídaly si s myslivcem o životě v lese, 

opékaly špekáčky a večer zakončila roz-

verná pyžamová diskotéka. A i když děti 

usínaly ve známém prostředí a se svými 

učitelkami, přece jen to bylo jiné než 

běžný odpočinek na lehátkách po obě-

dě, a některé byly trochu nesvé. 

Uklidňující pohádka před spaním a po-

hlazení zjemnilo stýskání po mamince 

i nějakou tu slzičku a všechny děti tento 

výjimečný prožitek zvládly úplně skvěle. 

Druhý den pak následovalo loučení 

s udělením pamětní sluníčkové medaile 

a slibem, že se děti přijdou do školky 

pochlubit prvním vysvědčením z velké 

školy. Věřím, že dnes už naši prváčci 

budou nejen na tuto vydařenou akci, ale 

i na celou dobu pobytu ve sluníčkové 

školičce rádi vzpomínat. 

Přemýšlela jsem, co mám našim pr-

váčkům při jejich prvním velkém život-

ním kroku popřát tentokrát, a našla 

jsem zajímavou paralelu mezi nimi 

a svou současnou situací. Přeji jim, aby 

v životě nikdy nezůstali sami, aby vždyc-

ky měli kolem sebe opravdové přátele, 

kteří podají pomocnou ruku, když nebu-

dou moci nebo vědět jak dál. Přátelství, 

soucítění, nezištná pomoc - to jsou ně-

které z velkých životních pokladů a já 

věřím, že naše děti budou jejich šťastný-

mi nálezci, stejně jako jsem to štěstí 

měla v životě i já. 

 Jana Tománková

na chatě jako účastníci zimního výcviku 

nebo v pozici vedoucího akce poprvé. 

Tyto dva články byly uveřejněny v časo-

pise „Pepácký zpravodaj“ v letech 1996 

a 1998.

Josef Pšenka

P. S. Je potřeba se ještě zmínit o tom, 

že významnou oporou účastníků letních 

i zimních pobytů na Příschlopě, zvláště 

pak v posledních 17 letech, je místní 

restauratér v Tísňavách, mimo jiné také 

několikanásobný seniorský mistr a více-

mistr celého světa ve vzpírání, pan 

Karel Vojvodík, který je vždy ochoten 

pomoci člověku v nouzi. Díky Karle!
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Společenská 
 kronika
• Jubilanti
 ČERVENEC 2011

Otilie Grecmanová  85 let

Ema Freundová   75 let

Božena Horníková   80 let 

Jindřich Vávra   75 let

Drahomíra Křiváková   70 let

František Pícha   85 let

Emil Daněk   90 let

 SRPEN 2011

Jindřiška Vinklárková   85 let

Vladimír Klíčník   85 let

 ZÁŘÍ 2011

Jiří Vít   70 let

Drahomíra Sporková   97 let

Stanislava Kapustová   75 let

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

• Narození

Rodrigue Jiří Bellion-Jourdan

Natálie  Skácilová

Kateřina Švejčarová

Silvie Koutná

Edita Grosmanová

Marek Mikulík

Tomáš Kubáček

Michael Kužílek

Adam Mahďák

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a zároveň všem přejeme  

hodně zdraví a štěstí!

• Úmrtí

Miroslava Gajdošíková

Stanislava Studená

Marie Sousedíková

Josef Polišenský

Jaroslav Málek

 Upřímnou soustrast 

 přejeme pozůstalým.

•Sňatek uzavřeli

Jaromír Krajča a Tereza Sedláčková

Milan Šenkyřík a Eva Boršická

Miroslav Holík a Renáta Havlová

Tomáš Vozábal a Vlasta Křížková

Thomas Samawel Bellion-Jourdan 

a Jana Vinklárková

Tomáš Smetana a Simona Červenková

Karel Vesecký a Alena Nesrstová

Martin Černý a Veronika Matúšová

Roman Minařík a Klára Bělíčková

Martin Plaček a Monika Stavjaňová

Marek Sousedík a Martina Vystrčilová

Milan Ingr a Šárka Fajkusová

Novomanželům přejeme hodně štěstí! 

Matrikářka

N a b í z í m

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

pro OSVČ, DPH, mzdy, 

roční daňová přiznání, silniční daň.

Tel.: 607 983 296, Slušovice

P O D Ě K O V Á N Í

Děkujeme všem, kteří se přišli roz-

loučit a doprovodit na poslední cestě 

paní Stanislavu Studenou. 

Velké poděkování za slova útěchy 

patří Otci Emilovi a paní Jitce Bedna-

říkové.

 syn Václav s rodinou

V Z P O M Í N K A

Dne 7. října vzpomeneme prvního 

výročí, kdy nás opustila manželka 

a maminka paní 

Drahomíra Schreiberová. 

Vzpomíná manžel Ferdinand, 

dcery Dáša, Vlaďka a Jitka.

NOVĚ OTEVŘENÉ
STUDIO
Zlín, tř. T. Bati 3068
( 200 m za KB 
směr Vizovice)
Tel.:  734312612 

603536649

www.vestavene-skrine.czwww.vestavene-skrine.cz

JEDINÁ SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ VE ZLÍNĚ

Informace

Na oslavách 750. výročí první pí-

semné zmínky o Slušovicích byla 

k dispozici brožura Slušovice 1261–

2011. Na webových stránkách www.

slusovice.cz jsme ji zveřejnili také 

v elektronické podobě.


