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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

Říka se: „ Je to láska na první pohled“. Je to okouzlení? 

Možná radost. Setkání s člověkem, po kterém jsme již léta 

toužili. Někdy ani netušíme, že se může zrodit najednou něco 

tak závratného. Točí se nám z toho hlava. V noci nemůžeme 

spát a ve dne chodíme jako ve snu. Pohledy očí. Úsměv. 

Chvíle, kdy se zastaví čas.

Sedíme na zídce pod kaštany, držíme se za ruce a stále si 

máme co povídat. Smějeme se a blázníme. Tančíme pod ko-

runami stromů, a potom zas tichounce bloudíme ztichlým 

městem, abychom si užívali přítomnosti druhého. Někdy si 

nemusíme nic říkat a přece víme všechno.

Přišla láska. Neočekávaná, překvapující. Přišla ve chvíli, kdy 

jsme ji nehledali ani nevolali, ale je tady a je skutečností.

Sedím na posteli a píši tisíce „esemesek“ a tisíce jich dostá-

vám. Všechny jsou k zulíbání. Všechny jsou o tom, jak Tě po-

třebuji a jak mě máš rád. Protože láska je to nejkrásnější, co 

nám může život dát. Je poezií, je dramatem, je prózou. Láska 

je přítomností. Láska je snem o ještě krásnějším a bláznivějším 

zítřku.

Sníme o hvězdách a závratných dálkách vesmíru. Ta neko-

nečnost se promítá do našeho vztahu, do naděje v budouc-

nost, která má být nekonečnou. Jak jsi krásná, má lásko.

Ošklivé káčátko se dnes stalo vznešenou bílou labutí. Může 

roztáhnout své perutě, aby vzlétlo do oblak. Máváme křídly 

a létáme nad šedivým uspěchaným světem. Hrajeme si s vět-

rem a využíváme vzdušné proudy. Jen pozor, abychom s Ika-

rem nespadli do bezedných hlubin.

Jsem ráda, že je na světě láska spontánní, překvapující, 

možná bláznivá. Láska, která se rodí, kdy se jí zachce. 

Přeji vám krásný máj... P. L.

Máj, lásky čas...Máj, lásky čas...
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• Rada města schválila návrh smlouvy 

O úhradě nákladů na shromažďování, 

sběr, přepravu, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů od fy-

zických osob.

• Rada města schválila finanční příspě-

vek ve výši 10 000 Kč pro Středisko rané 

péče EDUCO, které se zabývá péčí o ro-

diny s dětmi s mentálním, pohybovým 

a kombinovaným postižením a jehož 

působnost spadá i do města Slušovice.

• Rada města pověřila starostu, aby ne-

chal zaktualizovat projekt na přestavbu 

sokolovny.

• Rada města schválila položení kabelu 

KBTV na ul. Příkrá v rámci rekonstrukce 

nové MK.

• Rada města vzala na vědomí žádost 

ASPV o přidělení skladovacích prostor 

pro potřeby ASPV.

• Rada města schválila vydání souhlas-

ného stanoviska k územnímu řízení na 

parkovací stání pana Brokla v ul. Na 

Stráni č.p. 528.

• Rada města vzala na vědomí návrh 

firmy EVON INVEST na zástavbu obec-

ních pozemků na p.č. 1485 a p.č. 1486 

třemi bytovými domy se 45 b.j. Rada 

města ukládá starostovi připravit na dal-

ší jednání rady podklady k projednání 

(vizualizace, dispoziční řešení jednotli-

vých podlaží, posouzení příjezdu ze silni-

ce III/4916).

• Rada města vzala na vědomí zápis 

změny kategorie dostihové dráhy ve 

Slušovicích z II. kategorie „C“ do kate-

gorie „B“ z jednání zástupců JC ČR 

a města Slušovice ze dne 6. 3. 2008.

• Rada města projednala žádost Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majet-

kových o vyjádření obce k uvažovanému 

prodeji pozemku p.č. 1526/1 a p.č. 

Ze zasedání Rady města Slušovice

1526/3 (část rybníku Reneta). Žádost 

bude předložena nejbližšímu zasedání 

zastupitelstva města s doporučením ne-

bránit prodeji výše uved. pozemků.

• Rada města schválila v souladu s § 

711, odst. 2 písmene b) Občanského 

zákoníku výpověď z bytu nacházejícího 

se ve 2. n.p. domu č.p. 621 na ul. 

Dostihové, jehož vlastníkem je město 

Slušovice, to vše zapsáno na LV č. 

10001 v kat. území. Slušovice na parcele 

č.p. 704/3,704/2 nájemci, z důvodu hru-

bého porušování povinností vyplývají-

cích z nájmu bytu.

• Rada města schválila 5 firem, kterým 

budou zaslány zadávací podmínky pro 

podání cenové nabídky dle zákona 

o veřejných zakázkách v režimu zjedno-

dušeného podlimitního řízení dle § 38 

zák. č. 37/2006 Sb. na rekonstrukci so-

ciálních zařízení a školní kuchyně v Zá-

kladní škole ve Slušovicích. Rada města 

současně schválila složení komise pro 

otevírání obálek a složení komise pro 

hodnocení nabídek včetně náhradníků.

• Rada města schválila pronájem částí 

obecních pozemků ve zjednodušené evi-

denci – původ PK p.č. 375 (5700 m²) 

a p.č. 268/4 (647 m2) panu Zdeňku 

Nesňalovi za jednotkovou cenu 1200 

Kč/1 ha pozemku na dobu určitou do 

31. 12. 2013.

• Rada města vzala na vědomí podmín-

ky usnesení presidia Jockey Clubu 

o prodeji tribuny na dostihové dráze ve 

Slušovicích městu Slušovice za kupní 

cenu 120 000 Kč. Technické podmínky 

provedení prodeje budou zajištěny měs-

tem Slušovice. Rada města doporučí za-

stupitelstvu odkoupit tribunu na dosti-

hové dráze ve Slušovicích za kupní cenu 

120 000 Kč.

Pozvánka na dostihový den

Dovolujeme si Vás pozvat na 

DOSTIHOVÉ ODPOLEDNE, které se 

bude konat v sobotu 31. května 

2008 od 13 hodin v dostihovém 

areálu ve Slušovicích.

Nadační fond Rozvoj dostihového 

sportu ve Slušovicích

Oznámení o přerušení 

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 důvodu 

plánovaných prací na zařízení distri-

buční soustavy – rekonstrukcí, oprav, 

údržbových a revizních prací – bude 

přerušena dodávka elektrické ener-

gie: 

• dne 21. 5. 2008 od 7,30 do 

10,00 hodin

v části obce: 

celá ul. Na Vyhlídce (vč. zdravot-

ního střediska) a část ul. Dlouhé od 

hlavní cesty po č.p. 239 resp. 197

• dne 21. 5. 2008 od 11,00 do 

13,30 hodin

v části obce: 

část ul. Ciron a to od trafostanice 

po č. p. 152 vč. chatové oblasti.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, a. s. 

Tel. 840 111 333

POZVÁNKA NA SLAVNOST 
KÁCENÍ MÁJE

Neděle 25. května 2008 od 14 hodin

Již podruhé se koná ve Slušovicích Slavnost kácení máje. V loňském roce se akce 

vydařila. Také letos bychom vás chtěli pozvat ke strávení příjemného nedělního 

odpoledne. Program se koná v prostorách hasičské zbrojnice a u pošty.

14:30  Vystoupení - mažoretky, Genesis, Kontrast Dance, ASPV, ZŠ Neubuz

15:00   Kácení máje

15:10   Soutěže pro děti i dospělé

15:30 Představení kejklířů 

16:30 Žongléřské dílny pro děti i dospělé – žongléřské dílny pod vedením

 prof. kejklířů – zapojit se můžete kdykoliv (www.komediantinakare.cz)

Změna programu vyhrazena

Po celé odpoledne: skákací hrad pro děti • živá hudba • posezení u piva a klo-

básy • občerstvení

TĚŠÍME SE NA VAŠI HOJNOU ÚČAST!

 Kulturní a sportovní komise města Slušovice

23. května 2008, Zlín

„Přehlídka pracovních příležitostí 

– VÁŠ ÚSPĚŠNÝ START“ 

Cíl:  prezentace firem, 

resp. nabídky volných pracovních míst

 směrem k uchazečům o zaměstnání, 

zájemcům o zaměstnání a široké veřejnosti.

Místo konání: 

Sportovní hala Novesta Zlín

Čas: 

10:00 – 18.00 hod.

Kontakt: 

Úřad práce – Institut trhu práce

Telefon: 577 577 181

E-mail: michaela.greplova@zl.mpsv.cz

Akce se uskuteční pod záštitou ředitele Úřadu práce 

ve Zlíně Ing. Zdeňka Semeráda a náměstka 

hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josefa Slováka.



3

Z HISTORIE

NAŠEHO

MĚSTA

O tom, jak to zde vypadalo v ob-

dobí války, si můžete udělat před-

stavu z úryvků z kroniky, které vám 

zde předkládám.

„Nařízením Okresního úřadu ve Zlíně 

bylo v dubnu 1942 naporučeno ode-

vzdání dvou zvonů z věže našeho koste-

la pro válečné účely. Do Slušovic přijeli 

odborníci, kteří prováděli sundávání 

zvonů v celém okrese. Postavili lešení 

a po něm zvony spustili, aniž by se tyto 

poškodily. Zvony, které byly již zařízeny 

na elektrický pohon, byly odvezeny 

k nemalé lítosti všech. Ztráceli jsme však 

jiné statky, oželeli jsme i zvony. Jaká byla 

ale naše radost, to již v osvobozené vlas-

ti, když do Slušovic přišla zpráva, že je-

den z našich zvonů byl objeven v Praze 

na nádvoří továrny. Za několik dnů nato 

vrátil se nám zvon skutečně zpět a byl ve 

vší tichosti zavěšen na své místo.“

„Dne 5. července 1944 jsme pozoro-

vali první hromadný přelet anglo-ame-

rických bombardérů. Letěli ve veliké 

výšce – 8 tisíc metrů – sešikované v pra-

videlné skupiny o 25 i více strojích od 

severu k jihu. Nad Klečůvkou v lesíku 

spadla tehdy jedna, opodál u Janošova 

mlýna druhá bomba. Naštěstí nezpůso-

bily žádné škody. Lidé se chodili dívat do 

lesíka na trychtýř způsobený bombou. 

Schovala by se do něho malá chalupa 

i s komínem…“

Letecký souboj nad Slušovicemi

Bylo to dne 29. října 1944 k poledni. 

Sirény ve Zlíně dávaly znamení, že ne-

přátelská letadla letí směrem na Zlín. Ten 

den bylo pod mrakem, a proto špatná 

viditelnost. Již zanedlouho poté, pronikl 

k našemu sluchu dunivý rachot většího 

počtu bombardovacích letadel anglo-a-

merických, na jejichž zvuk jsme byli 

dávno uvyklí. Měly směr od Uh. Brodu 

na Vsetín, Ostravu. V tu dobu byli ve 

vrchu už i Němci a pod clonou mraků 

snažili se napadnout těžce naložené 

bombardéry. Do pravidelného hluboké-

ho dunění motorů bombardérů se vmísil 

občas zvonivý bzukot amerických stíha-

ček, které jsme znali jako velmi rychlé, 

bílé vlaštovky, obletující semknuté roje 

bombardérů a jejich častý, ostrý svist 

dával tušiti jakýsi neklid. Netrvalo to 

dlouho a do všeho toho hluku vmísily se 

rány kulometů. Clona mraků se jen zne-

náhla trhala a našim užaslým zrakům se 

naskytla podívaná na závěr vzdušného 

boje.

Nad slušovskými loukami byl boj už 

ukončen. Těžký americký bombarďák 

zasažen řítil se klouzavě dolů, zatímco 

posádka se zachraňovala padáky. 

Bombarďák zmizel pod Březovou, spadl 

až v Kašavě a pohřbil v troskách 4 ame-

rické vojíny. Hrdinové byli pohřbeni na 

tamním hřbitově. Jeden z trosečníků při-

stál v sousední Neobuzi, druhý v Trnavě. 

Druhý byl raněn na noze a přivolaný lé-

kař MUDr. Srna ze Slušovic ho ošetřil.

Oba parašutisté pak byli ještě téhož 

dne odvezeni gestapem do Zlína. Ve 

Slušovicích bylo tehdy sesbíráno několik 

kovových kousků z rozstříleného křídla 

letounu jako připomínka na letecký 

boj.“

„Obdivovali jsme počínání občanů ne-

obuzských, kteří parašutistu – Kanaďana 

- častovali tím nejlepším, co měli, a pro-

jevovali mu nepokrytě své přátelství. Do 

příjezdu Němců učinili častování přítrž 

četníci.“

Persekuce u nás

„První obětí nacistické zlovůle ve 

Slušovicích byl Bedřich Winterstein, syn 

hostinské a majitelky realit, jehož Němci 

odvlekli na jaře 1939 asi proto, že byl žid 

a oni se chtěli zmocnit majetku. Byl pl-

ných 6 let v koncentráku Buchenwaldě 

a po osvobození, když se vracel domů, 

cestou zemřel.

Druhou obětí byl místní poštmistr 

Milosl. Škorpil, legionář, starosta Sokola, 

místní velitel podzemní organisace, je-

hož Němci odvlekli dne 5. 8. 1940. 

Prošel mnoha vězeními a vrátil se dne 

11. 5. 1945 do osvobozené vlasti s pod-

lomeným zdravím. Rodina jeho dostáva-

la jen polovici platu, musela zaplatit 

35.000 K za soudní proces, odbývaný ve 

Vratislavi (Breslau), kdež byl odsouzen 

na 6 let.

Třetí obětí byl Frant. Lička, npor. v zál., 

úředník ve zbrojovce ve Vsetíně. Pro sa-

botážní činy ve výrobě byl odvlečen dne 

7. 10. 1941, vláčen po soudech až na-

posled se octnul v Oswěčimi v Polsku, 

kde 21. 3. 1942 útrapami zemřel.

Čtvrtou obětí byli Jan Skřítek, tesař 

a zemědělec, a jeho syn František Skřítek, 

stavit. asistent. Byli odvlečeni pro po-

OSVOBOZENÍ SLUŠOVIC A PŘEDCHÁZEJÍCÍ VÁLEČNÉ OBDOBÍ

slech a šíření zpráv cizího rozhlasu dne 

15. 2. 1943. Oba se vrátili, syn až do 

osvobozené vlasti.

Pátou obětí byl František Večeřa, to-

vární dělník fy Baťa. Dne 27. 2. 1943 

odvlekli ho s jinými z továrny jako pode-

zřelého z účasti na podzemním hnutí, 

které mělo sídlo v Březnici. Zemřel dne 

18. 2. 1943 na Mírově.

Šestou obětí byl Vojtěch Obořil, skle-

nářský mistr. Byl odvlečen dne 1. 3. 

1943 rovněž pro podezření z účasti na 

podzemním hnutí. Následkem útrap ze-

mřel dne 2. 7. 1944 v Brandeburgu.

Sedmou obětí byl Eduard Maršálek, 

krejč. mistr, jehož Němci podezřívali, že 

jako legionář má účast na podzemním 

hnutí. Byl odvlečen dne 5. 4. 1943 a dne 

15. 8. 1944 byl propuštěn s podlome-

ným zdravím. Po dobu okupace mu za-

vřeli živnost.

Osmou obětí byl Jan Keprt, odb. uči-

tel, náčelník Orla a kulturní pracovník, 

ppor. v zál., který byl účasten na pod-

zemním hnutí v Napajedlích. Byl odvle-

čen dne 11. 6. 1943 a vrátil se dne 9. 

12. 1944. Rodina pobírala poloviční 

plat. Po návratu nesměl vyučovat a byl 

přidělen berní správě ve Zlíně.

Devátou obětí byl Josef Pšenka, za-

městnanec fy Baťa. Pro spoluúčast na 

voj. podzemním hnutí byl odvlečen dne 

24.2.1945, téměr už na sklonku němec-

ké nadvlády, a vrátil se do osvobozené 

vlasti dne 12. 5. 1945.

Desátou obětí byl František Oškera, 

autodopravce, jehož Němci dne 30. 4. 

1945 odvlekli i s autobusem do Zlína, 

aby odvezl prchající gestapáky do bez-

pečí. Na Českomoravské vysočině došlo 

k bojům mezi partyzány a Němci a Oš-

kera byl rovněž zastřelen.

Jedenáctou obětí byl Josef Klačánek, 

npor. četn., bývalý okresní velitel 

v Prostějově, zdejší rodák. Žil delší dobu 

mimo rodnou obec. Účastnil se pod-

zemního hnutí, byl zatčen ve zlínské 

nemocnici, vězněn asi půl roku a dne 

12. 1.1 945, téměř na prahu našeho 

osvobození, ve Vratislavi zastřelen.“

OSVOBOZENÍ SLUŠOVIC

„Dočkali jsme se tedy přece. 3. května 

1945 pozdě večer odtáhli poslední uby-

tovaní Němci od nás směrem na Štípu. 

Od Zádveřic k nám blížila se nezadržitel-
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ně fronta. Střelba z děl i ručních zbraní 

se znatelně přibližovala každou hodi-

nou. Po silnici od Lípy přicházely menší 

hloučky z boje vyřazených Němců, pro-

jely občas povozy s raněnými, které se 

marně domáhaly vpuštění. Počasí tehdy 

bylo deštivé, nad krajem visela nepro-

niknutelná tma, proříznutá občas explo-

sí pancéřové pěsti nebo granátu a ještě 

snad zakletím promáčeného Němce.

Asi k půlnoci otřásla se půda dunivými 

detonacemi vyhozených mostů v Zádve-

řicích a Lípě. Byli jsme tou dobou všichni 

v krytech a jen muži s nastraženým slu-

chem sledovali počínání bezradných 

okupantů, opouštějících naši domovinu, 

tentokráte již natrvalo. Mezi posledními 

byla 4 těžká, motorisovaná děla.

K ránu na den 4. května střelba utich-

la zcela a my čekali, upírajíce svůj již 

znavený zrak do záhadně mlčící deštivé 

noci, ustupující jen pozvolna rannímu 

svítání, brzo-li se objeví naši Osvoboditelé. 

Tak minul zbytek poslední noci a rodil se 

krásný, slunný den

4. květen 1945

Asi k 9. hodině objevili se první vojáci 

Rudé armády na kopci nad Rakovou. 

V rojnici, střílejíce sem a tam, čile postu-

povali polem ke Slušovicím. Němci, tou 

dobou již zakopáni na protějším kopci 

směrem k Březové, snažili se postup 

střelbou z ručních zbraní a minometů 

zadržeti. To už byli rudoarmějci prvého 

sledu v městečku, kdež nastalo s nimi 

dojemné vítání. Obyvatelé nedbali vlast-

ního nebezpečí a vycházeli z krytů. Byli 

to vojáci hrdinného nadporučíka Roma-

nova, kteří osvobodili Slušovice.

Když další vojáci Rudé armády a jejich 

povozy se objevili na cestě od Rakové 

a pohybovali se směrem na Slušovice, 

zahájili Němci palbu z těžkých děl od 

Hvozdné a ostřelovali cestu velmi nebez-

pečně. Již třetí rána zasáhla prvý z vozů, 

který byl již nad Slušovicemi. Koně byli 

zabiti na místě, posádka těžce raněna, 

jeden z vojáků pak ve Slušovicích zraně-

ní podlehl.

Ostatní vozy se daly potom směrem 

opačným k „Sýkorným“ a oklikou se 

dostali do městečka, kdež se zatím roz-

poutal boj.

Nic nepomohlo zuřícím Němcům, 

zvláště když deštěm dělostřelecké palby 

se podařilo beze ztrát prodrati se ruské 

baterii od Rakové. Tryskem vjela na měs-

tečko a za pomoci obyvatelstva jedno 

dělo vyjelo nad hřbitov. Také ostatní 

děla zaujala palebná postavení a baterie 

se pustila ihned do boje s elánem, že 

jsme se tomu podivovali. Pozorovací 

stanici si pohotoví Rusové pořídili na 

věži kostela, kdež v plechové střeše pro-

řízli příčné otvory k pozorování.

Záhy baterie umlčela německá děla na 

hřišti ve Hvozdné a u větrného mlýna ve 

Štípě. Zbývala už jen pěchota, zakopaná 

v poli u Březové, a posádka, držící se 

v Bednaříkově mlýně pod Březovou. 

Němci, kteří nalezli oporu právě ve zmí-

něném mlýně, v jeho obyvatelích, vybu-

dovali na svahu pole okopy a odtud 

dobře ovládali komunikace a celé údolí 

k Janůvkám, z druhé strany opět k říčce 

Ostratce a obci Veselé, takže konečné 

jejich zneškodnění vyžádalo si urputné-

ho boje, který se protáhnul až do druhé-

ho dne, tj. 5. května, kdy do boje zasáh-

li naši chrabří Čechoslováci, postupující 

po silnici od Neobuze k Novým Dvo-

rům.

Obchvatem mlýna zneškodnili posád-

ku a vyhnali Němce z okopů. Bylo pobi-

to celkem 14 Germánů, kteří byli v nej-

bližším okolí nalezeni a pochováni v hro-

madném hrobě na místním hřbitově.

Tak byly Slušovice osvobozeny od 

Němců a na znamení toho ozdobilo 

obyvatelstvo svoje příbytky státními pra-

pory a vlajkami, do té doby bedlivě 

ukrývanými. Než naše radost byla i na 

okamžik zkalena bolestí, kterou jsme 

pocítili, když jsme se dozvěděli, že za 

bojů o Slušovice padlo 5 hrdinných vojá-

ků Rudé armády a 3 civilní osoby.“

„Z civilního obyvatelstva byla to první, 

nedávno před tím ovdovělá Anna 

Vingárková a její 5ti letý synáček Jiří, 

kteří byli zasaženi vybuchnuvší minou 

v předsíni domu čp. 79. Další obětí byl 

rolník Emil Dlabaja, vdovec z čp. 69, 

který byl rovněž těžce zraněn vybuch-

nuvší minou a zranění druhého dne 

v nemocnici ve Vizovicích podlehl.“

„Jména padlých našich občanů budou 

na věčnou paměť vyryta na pamětní 

desku ku jménům těch, kteří položili své 

životy za naši Svobodu daleko od vlas-

ti.“

ČEST JEJICH PAMÁTCE…

(Z kronik – jazykově neupravováno)

Vzpomínkou na ukončení druhé 

světové války chceme vzdát díky 

všem, kteří svým utrpením vykoupili 

náš život v míru. Zdá se nám, že 

války, hladomory a nespravedlnosti 

tohoto světa jsou příliš daleko, aby 

se nás dotýkaly. Přesto je dobré si 

uvědomit, že žijeme na jedné Zemi 

a bolest národů zmítaných trýzní je 

velmi blízko nás.

Den matek (Co možná o tomto svátku nevíte...)

V roce 1907 zahájila v USA kampaň Anna Jarvisová za ustanovení Dne matek 

jako národního svátku. V roce 1914 byl Den matek slavený druhou květnovou 

nedělí, oficiálně prohlášen za národní svátek – den veřejného vyjádření lásky úcty 

k matkám.

Nápad oslavovat Den matek přišel do  Československa kolem roku 1918, kdy 

zemi navštěvovalo hodně lidí z USA. Ideu začali šířit Čs. ochrana matek a dětí, 

Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky a některé ženské komise při politických 

stranách. Nejvíce se o oslavu Dne matek zasloužila paní Alice Masaryková. Tradici 

oslav přerušila až 50. léta, kdy Den matek nahradil Mezinárodní den žen. Po 

pádu komunismu v 90. letech se tato tradice opět obnovila. 

V letošním roce připadá svátek na neděli 11. května.

Kytičkou vděčnosti pohlaďme svoje maminky. B.L.
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Poradna zdravého životního stylu

ZO Českého svazu včelařů Slušovice hodnotila svou činnost

V neděli 30. března se konala výroční členská schůze včelařů 

v kulturním zařízení obce Neubuz. Společenská místnost zapl-

něná přáteli včelaři a jejich hosty vzdala minutou ticha poslední 

poctu a vzpomínku př. Radomilu Pláškovi z Rakové a př. 

Františku Trefilovi ze Slušovic, kteří v letošním roce zemřeli. Oba 

byli dlouholetými členy včelařského spolku a pracovali i ve funk-

cích výboru.

Poté předseda včelařů zhodnotil činnost spolku za uplynulý 

rok 2007. Činnost byla velmi bohatá. Začala 25. března před-

náškou předního včelařského odborníka ze Slovenska př. 

Moravčíka, který nás seznámil s nejnovějšími poznatky léčení 

našich včelstev. 15. dubna jsme se zúčastnili již 4. včelařské 

akademie ve Fryštáku, kde pro 400 účastníků přednášeli přední 

včelařští odborníci z celé republiky.

V neděli 20. května byla na Sv. Hostýně již pátá včelařská 

pouť. Tento den zůstane v paměti všech účastníků, ať už 

ohromnou sváteční atmosférou, vzájemným setkáním tisíců 

přátel včelařů, ale nejvíce tím, že zde byla odhalena socha sv. 

Ambrože – patrona včelařů. Krásná socha stojí na důstojném 

místě z pravé strany baziliky.

V pátek 21. září a v sobotu 22. září jsme uskutečnili v Neubuzi 

kurz medového pečiva. Kurz vedla učitelka medového pečiva 

paní Jana Hečková ze Všeminy. Účastnice kurzu napekly velmi 

dobré perníky, které ochutnali všichni účastníci oslav 80. výročí 

ZO Slušovice.

Pátek 28. září byl pro naši organizaci dnem svátečním. 

Osmdesát let od okamžiku založení včelařského spolku na 

Slušovicku bylo důstojným důvodem si toto výročí připome-

nout. 

V závěru zprávy předseda ZO poděkoval Městskému úřadu 

Slušovice a také ostatním obecním úřadům v působnosti naší 

ZO za jejich finanční pomoc, kterou využíváme zvláště na léčivo 

proti nebezpečné chorobě varroáza a na nákup mladých včelích 

matiček z výzkumných ústavů, kde jsou uznané chovy. Tyto 

včelí matičky jsou již více odolnější vůči nemocem.

Potvrzuje se nám zkušenost, že důsledným léčením a chovem 

mladých matiček ve včelstvech se může snížit úhyn včeliček. 

Máme zprávy, že podle předběžných odhadů za celou Českou 

republiku nepřežilo letošní zimu 150 000 včelstev, a to je alar-

mující počet, který může mít nebezpečný dopad na přírodu. 

Proto i na této výroční členské schůzi byli všichni včelaři znovu 

vyzváni k důslednosti v léčení svých včelstev, i když se za tím 

skrývá nemalá práce. Včelky si samy nepomohou a je jen na nás 

včelařích, abychom jim pomohli a ony mohly opylovat všechny 

květy, které vítají jaro a rozdávají radost všem.

Příště vás seznámím s plánem činnosti včelařské organizace 

pro rok 2008.

 Josef Košárek, předseda ZO ŠV Slušovice

BODYSTAT

Stále se snažíte marně zhubnout? Držíte zázračné die-

ty bez efektu? Užíváte potravinové doplňky bez slibo-

vaného výsledku? Myslíte si, že snížení váhy by Vám 

zlepšilo Vaše já? 

Máte pocit, že jste „tlustí“ i přesto, že přátelé, rodina 

nebo kamarádi vidí u Vás opak? 

Máte problémy s příjmem potravy nebo ji dokonce 

nemůžete přijímat? Je sport vaším koníčkem a chcete 

změnu ve stravování?

Přijmete radu odborníka?

Chcete vidět pravdu o svých kilogramech?

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, jed-

noduše zpracovatelné.

Profesionální analyzátor složení těla BODYSTAT je po-

můcka nezbytná při plánování strategie jak zkvalitnit 

Váš osobní život a naučit se správně kombinovat jed-

notlivé složky potravy, které máte tak rádi. (životo-

správu)

Výsledek aktuálního složení těla, tedy zastoupení tě-

lesného tuku, aktivní tělesné hmoty i tělesné vody, 

obdržíte v okamžiku.

Před vyšetřením na BODYSTATU je nutné:

• nejíst a nepít po dobu minimálně 4 až 5-ti hodin

• necvičit po dobu 12-cti hodin

• nepít alkohol po dobu 24 hodin

• vyprázdnit močový měchýř 

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 bu-

dou srozumitelné i pro Vás. 

Pozvánka na 

DĚTSKÝ DEN 
Dovolujeme si Vás pozvat na Dětský den 

se SKLENÁŘSTVÍM NONSTOP, s.r.o., ve 
Slušovicích. Přijďte s námi strávit příjemné 
odpoledne plné soutěžení o pěkné ceny, 
pobavit se s účinkujícími našeho programu. 
Občerstvení zajištěno – děti zdarma!!!

KDE: dostihový areál
KDY: sobota 7. června 2008 od 12,30 h
PROGRAM:
- vystoupení členů World asociation of 

karate Juitsu se skupinou asijského historic-
kého boje

- vystoupení mažoretek a taneční skupiny 
Kontrast Dance

- ukázka zásahu policie a hasičů ze Zlína 
a Slušovic

- pouťové atrakce, skákací hrad, přilepo-
vací stěna – moucha – zdarma!!!

- jízda na voze taženém koňmi
- prohlídka závodních aut
- k tanci a poslechu až do pozdních hodin 

hraje kapela

Na závěr akce čeká na všechny zúčastněné 
VELKÉ PŘEKVAPENÍ !!!

Těšíme se na Vaši účast.

Přijďte a získáte odborné rady, jak bezpečně i účinně upravit Vaši váhu!

K o n t a k t : 

Jan Cimburek, zdravotnický pracovník, osvědčení Ministerstva zdravotnictví pro samostatný výkon činnosti 

(bez odborného dohledu), Mobil: 739 144 270, E-mail: honzacimburek@seznam.cz
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Projekt 

Krajské město Zlín
Zúčastnili jsme se celorepublikového 

projektu „Města kolem světa“, abychom 

srovnali život na vesnici a ve městě, pa-

mátky, tradice, možnosti, významné 

stavby, osobnosti .Vydali jsme se jako 

malí princové objevovat naše krajské 

město Zlín. A co jsme všichni společně 

udělali, aby se město cítilo lépe?

Jak už bývá naším zvykem, pracovali 

jsme v blocích. Tohoto projektu se 

účastnily všechny třídy od prvňáčků po 

páťáky. A co žáci řešili?

1. Pozoruj a objevuj své město- 

nejprve jsme naplánovali exkurzi do 

Zlína. 

2. Děti si měly přinést cokoli o 

Zlínu - knížky, časopisy, noviny, brožur-

ky, pohlednice, pátraly o nějakých zají-

mavostech. Město se stejně jako člověk 

rodí, roste, vyvíjí se a má svůj charakter. 

Proč města existují? Co můžeš dělat ve 

městě a jinde ne? Na tyto a spoustu 

dalších otázek jsme se společně snažili 

hledat odpovědi. 

3. Prší - naše tradiční hra, žáci měli 

složit co nejvíce slov vystihujících město 

Zlín. 

4. Jak město funguje? Doprava, 

zpracování a úprava vody, čistota města 

(třídění odpadu, zpracování energie, do-

dávky elektřiny…). 

5. Co mohou obyvatelé města 

udělat pro jeho ochranu?

Upřednostňovat veřejnou dopravu, 

filtrovat kouř z továren, čistit odpadní 

vody, omezovat plýtvání vodou a ener-

gií, třídit odpad - recyklovat… Nemalým 

překvapením pro každého bylo, když 

jsme zjistili, že cigaretový nedopalek se 

přirozeně rozpadá až 5 let, igelitová 

taška anebo plastový kelímek 100 – 

1000 let a sklo dokonce 4 000 let!

6. Ankety: Využití průzkumu spoko-

jenosti, možnost navrhnout zlepšení, 

jaké projekty se v obci a ve Zlíně chysta-

jí, (který ti připadá nejdůležitější a proč), 

co se dá udělat a co konkrétně můžeš 

udělat i ty? Žáci si naplánovali svoje 

společné akce a jejich realizace. 

7. Příběhy, kresba obrázku, písnič-

ky a básničky: Co si přeje naše měs-

to? Každá skupinka vypracovala svůj 

Ještě jsem vám, moji milí čtenáři, nestačila ani povyprávět, jak jsme u nás ve školce 

prožili začátek jara a velikonoční svátky, a naše školička už žije svátkem úplně jiným. 

Druhá květnová neděle je v kalendáři zapsána jako Den matek a mnoho z nás tento 

svátek slaví, i když možná neví nic o jeho historii. Dovolte mi její stručné shrnutí, 

a pokud ji znáte, následující odstavec můžete klidně přeskočit.

Začal se slavit na začátku 20. století ve Spojených státech amerických a první impuls 

daly ženy, které se angažovaly za práva žen – matek. Myšlenka se ujala, začala se šířit 

po USA a v r. 1914 tehdejší prezident T.W.Wilson oficiálně vyhlásil Den matek za ná-

rodní svátek a zároveň také navrhl, aby se symbolem svátku stal bílý karafiát jako 

poděkování všem matkám. V českých zemích se Den matek slavil ve 20. letech 20. 

století. Propagovaly ho některé organizace, např. Československý červený kříž, Sokol, 

Orel, YWCA (Mezinárodní organizace pro mladé křesťanské ženy), angažovala se také 

Alice Masaryková, dcera českého prezidenta T. G. Masaryka. V 90. letech 20. století 

se obnovená YWCA pokusila tento svátek oživit a postupně vstoupil do povědomí 

veřejnosti. V některých rodinách se slaví přáním a darovanou květinou. Na rozdíl od 

Mezinárodního dne žen, který je více svátkem politickým, má Den matek charakter 

rodinný a duchovně navazuje na středověké křesťanské tradice oslav mateřství Panny 

Marie. Ale dost už historie a hupky zpátky do současnosti.

I když u nás ve školce není tento svátek jedinou příležitostí, kdy se v dětech snažíme 

pěstovat a posilovat vztah k matce a rodině vůbec, je určitě momentem, který naši 

celoroční snahu o kultivaci mezilidských a zvláště rodinných vztahů akcentuje a zavr-

šuje. Maminkám bychom měli jistě děkovat neustále, ať už slovem, pohlazením, 

úsměvem, drobným dárečkem či pozorností ve formě pomoci v jejím každodenním 

starání, protože ať už chceme nebo ne, faktem zůstává, že většinou právě na ní spo-

čívá celá tíha péče o rodinu a chod domácnosti. Uvědomují si to už i naši malí svěřen-

ci, a proto právě v tento den přichází za svými maminkami s milým poděkováním. 

S předstihem vyrábí přáníčka, dárečky a chystají pro ně vystoupení plné básniček, 

písniček, pohybu a pohádek, které pak hrdě předvedou na besídkách. Neodmyslitelnou 

součástí dětského poděkování mámě je také srdíčko, které je i pro nás všechny ostat-

ní symbolem lásky a života, a když je navíc vlastnoručně vyrobené, má své nezaměni-

telné kouzlo a půvab a pro každou obdarovanou maminku je určitě dárkem nejkrás-

nějším. Nechme se dětmi inspirovat, a jestli my všichni v tom každodenním shonu 

zapomínáme svým maminkám děkovat, udělejme to alespoň v tento den a to srdíčko, 

třeba jen pomyslné, jim darujme. Naše maminky si to zaslouží měrou vrchovatou. 

Téměř všechny. Proč to říkám? Pořád se mi vtírá jedna neodbytná myšlenka. Je o hol-

čičce z naší školky, unesené vlastní matkou neznámo kam, aby tak zabránila jejímu 

předání otci, kterému byla dívenka svěřena do péče. Je mi z toho smutno. Smutno 

z toho, že někteří rodiče své neshody řeší přes dítě, které se stává jejich rukojmím, 

a nikomu z nich nezáleží na tom, jak se to malé stvoření cítí, co prožívá a jaké si po-

nese následky do celého dalšího života. Nevím, jestli je čistota oblečení tím nejpod-

statnějším ukazatelem dobré péče o dítě. Nečistá duše oné maminky, bránící dceři 

v kontaktu s otcem snad tím nejbrutálnějším způsobem, o dobré péči a prvořadém 

zájmu o štěstí, pohodu a spokojenost svého dítěte rozhodně nesvědčí. Netuším, jestli 

k letošnímu Dni matek dostane tato maminka od své dcerky srdíčko z lásky. Možná 

ano. Děti mají jiné vidění světa než my dospělí. Ale s čistým svědomím, že dává svému 

dítěti do budoucna to nejlepší, jej určitě přijmout nemůže.

  Jana Tománková

Co to kreslím pastelkami? 
Zatím je to tajné, mami. 
Musím kreslit, stříhat, psát,
přes rameno nekoukat!

Co to bude, až to bude?
Co to bude? Srdce, víš?
Dostanou je mámy všude
a ty také, uvidíš.

Srdce pro maminku… (?)Srdce pro maminku… (?)
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Matematický klokan 2008
Ve čtvrtek 27. března se na naší škole konal čtrnáctý ročník mezinárodní soutěže Matematický klokan.

vlastní příběh a napsala básničky, a do-

konce i písničky s doprovodem fléten, 

dřevěných doprovodných hudebních 

nástrojů…

Do kina Květen v Malenovicích náš 

projekt jela obhajovat dvě družstva ze 4. 

a 5. ročníku. Žákům se jejich prezentace 

velmi vydařila, i když jsme neskončili na 

prvním místě, naše články se velmi líbily 

pracovnicím odboru životního prostředí 

Magistrátu města Zlína, dokonce nám 

slíbili, že je otisknou v květnovém čísle 

Magazínu města Zlína, což je pro nás 

obrovská pochvala a úspěch. Jsme moc 

rádi, že jsme tento projekt absolvovali 

a nasbírali další cenné zkušenosti k naší 

činnosti a práci. Naše heslo přece zní: 

„NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚ-

ČASTNIT SE!“ 

 P. Výchopňová

Žáci základních škol jsou podle věku 

rozděleni do 4 kategorií. V kategorii 

Cvrček soutěží druháci a třeťáci, v kate-

gorii Klokánek čtvrťáci a páťáci. Zástupci 

šestých a sedmých tříd řeší kategorii 

Benjamín, osmých a devátých kategorii 

Kadet. Soutěž probíhá současně také na 

středních školách v kategoriích Junior 

a Student, kterých se účastní studenti 

prvních až čtvrtých ročníků. Soutěží se ve 

všech krajích naší republiky v jednom ter-

mínu, ve stejný den i čas, takže žáci 

a studenti absolvují školní, oblastní, re-

publikové a vlastně i mezinárodní kolo ve 

své lavici. 

Ve všech kategoriích, mimo kategorii 

Cvrček, soutěžící řeší 24 testových úloh, 

přičemž vybírá jednu z pěti nabízených 

možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve 

třech skupinách podle obtížnosti, za 

správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 

nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu 

jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosa-

hovali záporných výsledků, dostávají do 

vínku 24 bodů, takže lze získat maximál-

ně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, 

Benjamín a Kadet je na řešení vymezeno 

60 minut čistého času, v kategoriích 

Junior a Student je doba řešení 75 mi-

nut.

V kategorii Cvrček, určené 2. a 3. roční-

ku základních škol, soutěžní test obsahuje 

12 úloh, které jsou rozlišeny podle obtíž-

nosti. Žáci vybírají správnou odpověď ze 

čtyř nabízených možností. Každý soutěží-

cí začíná s dvanácti body a může dosáh-

nout maximálně šedesáti bodů.

Na naší škole je tato soutěž velmi oblí-

bená, letos se jí zúčastnilo 286 soutěží-

cích ve čtyřech kategoriích. 

Mezi těmi nejmenšími v kategorii 

Cvrček, kterou řešilo 78 žáků, vynikli žáci 

Tereza Macíková a Vojtěch Kališ ze 3. 

B a Ondřej Trnovec ze 3. A. Získali 

maximální počet bodů. Na druhém 

místě se umístili Jana Kupcová a Vla-

dimír Bouček ze 3. B s 54 body a na 

třetím místě skončili Aneta Drdová 

(2. A), Erik Kolaja (2. B), Jakub Pšenčík 

(2. B), Barbora Bednaříková (3. A) 

a Bára Brázdilová (3. B) s 51 body.

V kategorii Klokánek se soutěže zúčast-

nilo celkem 94 žáků čtvrtých a pátých 

tříd. Nejvyššího počtu bodů, a to 103, 

dosáhl Marek Trávník ze 4. B. Jen o je-

den bod méně - tedy 102 bodů - získala 

Monika Hubáčková také ze 4. B. Na 

třetím místě se v této kategorii umístili 

Pavel Gajdošík, Martin Charvát, 

Martin Kučera, Jaroslav Pečiva, Eva 

Bartoňová, Sabina Kučerová, Nikola 

Výborná a Martina Jemelková – všichni 

z 5. A – s 84 body.

Mezi 59 řešiteli v kategorii Benjamín se 

nejlépe umístili Pavel Mlích ze 6. B, zís-

kal 103 body, Jan Vinklárek ze 6. B s 81 

body a Ivana Tomšů ze 6. A se 75 bo-

dy. 

Nejvyššího počtu 59 bodů v kategorii 

Kadet, určené pro žáky osmých a devá-

tých tříd základních škol, dosáhl Marek 

Štefka z 8. C. Na druhé místo se probo-

jovala Tereza Vinklárková z 8. C s 57 

body, třetí v pořadí se umístil Štěpán 

Pavelka z 9. C, jenž získal 54 body.

Všichni soutěžící obdrží od svých vyu-

čujících matematiky osvědčení o účasti 

podepsané krajskou organizátorkou paní 

Evou Pomykalovou a ředitelem naší školy 

panem Jindřichem Elšíkem. 

V olomouckém centru budou vyhodno-

ceny statistické výsledky za celou Českou 

republiku, nejlepší řešitelé v každé kate-

gorii dostanou věcnou cenu. Zadání sou-

těžních úloh se správnými odpověďmi 

jsou uveřejněny ve sborníku na webových 

stránkách www.matematickyklokan.cz.

Organizátorka Klokana na naší škole, 

paní učitelka Zdeňka Štěpánová, děkuje 

kolegům a žákům za pomoc při realizaci 

soutěže, Klubu rodičů a přátel školy za 

příspěvek na odměny výhercům a všem 

účastníkům za zodpovědný a snaživý pří-

stup k řešení nelehkých příkladů. 

Hodně úspěchů 

v dalších matematických soutěžích!
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• Jubilanti 

Jarmila Trunkátová 85 let

Stanislava Studená 93 let

Jiřina Valeriánová 70 let

Marie Vitovská 75 let

Jaroslav Horník 80 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí 

a rodinné pohody!

• Narození

Kateřina Kuželová

Vendulka Jarcovjáková 
Narozeným dětem 

i jejich rodičům blahopřejeme!

• Úmrtí

Vladimír Kolář

Ing. Václav Rybáček

Josef Fiala

Ing. Ladislav Novotný
 Upřímnou soustrast pozůstalým. 

• Sňatek uzavřeli

Michal Mikuláštík a Monika Vičíková

Mgr. David Valůšek 

a Mgr. Kamila Nečasová 

Na společné cestě životem 

přejeme manželům hodně štěstí!

 matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přáte-

lům a známým, kteří se přišli rozloučit 

a společně doprovodit na poslední 

cestě pana Františka Trefila.

 Manželka Ludmila 

 a dcery s rodinami

Oznamky na akce e-mailem
Pokud chcete dostávat oznamky na akce kulturní a sportovní komise (divadelní 

představení, sportovní a kulturní akce), nahlaste nám prosím svoji emailovou adresu 

buď na email: knihovna.slusovice@cmail.cz, nebo zavolejte na tel. 577 981 627 v půj-

čovních hodinách knihovny či se zastavte osobně.

Rádi vás budeme informovat o pořádaných akcích. Letos je připraveno několik di-

vadelních představení a dalších akcí, které nebudeme předem prozrazovat.


