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• Na základě výsledků výběrového ří-
zení dle zákona č. 312/ 2002 Sb. 
o úřednících rada města schválila při-
jetí nového pracovníka na stavební 
úřad ve Slušovicích.
• Rada města vzala na vědomí infor-
maci o založení Nadačního fondu, kte-
rý byl zřízen za účelem opravy střechy
kostela Narození sv. Jana Křtitele ve
Slušovicích.
• Rada města vzala na vědomí ukon-
čení pracovního poměru pana Eduarda
Janušky u města Slušovice k 31. 3.
2007 z důvodu odchodu do starobního
důchodu.
• Rada města projednala a schválila
návrh změny projektové dokumentace

„Opravy silnice II/491 – Slušovice – ul.
Dlouhá“ týkající se přemístění kříže
před zdravotním střediskem, úpravy
oblouku křižovatky před zdravotním
střediskem a napojení místní komuni-
kace k fotbalovému stadionu na silnici
II/491.
• Rada města projednala návrh studie
úpravy silnice 491/III (od kruhového
objezdu ke vjezdu k dostihovému 
areálu).
• Rada města vzala na vědomí a dopo-
ručí zastupitelstvu města schválení
příspěvku Krajskému úřadu Zlínského
kraje na dopravní obslužnost v roce
2007. Příspěvek činí 50 Kč na jednoho
obyvatele.

• Rada města projednala písemné sta-
novisko p. F. Dujky k nabídce zastupi-
telstva města odkoupit jeho pozemek
p.č. 216/2 (Na Výpusti) a doporučí za-
stupitelstvu města odkoupení pozemku
p.č. 216/2 o výměře 2 199 m2 v k.ú.
Slušovice za níže uvedených podmí-
nek: a) část zastavěnou místní komuni-
kací za cenu 70 Kč/m2; b) zbylou část
neudržovaného pozemku za 10 Kč/m2

• Rada města doporučí zastupitelstvu
města uzavřít smlouvu s městem Na-
pajedla o spolupráci a o poskytnutí pe-
něžního daru ve výši 20 000 Kč jako
příspěvek na zpracování studie prove-
ditelnosti revitalizace dostihového are-
álu ve Slušovicích. Dále rada města

Z iniciativy města Slušovice a místní římskokatolické farnosti
byl založen „Nadační fond oprava střechy kostela Narození
sv. Jana Křtitele“

Nadační fond byl zřízen nadační listinou ze dne 21. března 2007 za
účelem shromáždění finančních i nefinančních prostředků pro pro-
vedení opravy střechy kostela Narození Sv. Jana Křtitele ve Slušovi-
cích. Kostel je farním kostelem pro pět obcí farnosti – Slušovice,
Březová, Hrobice, Neubuz a Veselá.
Oprava střechy kostela bude probíhat ve dvou etapách a započne 
v polovině roku 2007.
V tomto roce budou opraveny věže kostela. Věže budou pokryty
měděným plechem. 
V roce 2008 započne oprava střechy nad chrámovou lodí. Na do-
poručení pracovníků památkového úřadu bude střecha pokryta pá-
lenou taškou bobrovkou. V průběhu opravy bude provedena kon-
zervace krovů a výměna všech střešních latí.

Ze zasedání rady města
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Z důvodu četných dotazů občanů kdy budou dokonče-
ny stavební úpravy v části ulice Dlouhé od kruhového ob-
jezdu po zdravotní středisko, považuji za nutné sdělit ná-
sledující fakta.

Stavební práce byly zahájeny první týden měsíce dubna
letošního roku a k dnešnímu dni jsou oproti původním
předpokladům opožděny přibližně o dva měsíce. Hlavním
důvodem je, že E.ON, a.s., zahájila přeložku a rekonstruk-
ci sítě nízkého napětí včetně přípojek k RD téměř až na
konci května. Od zahájení prací byly navíc dokončeny
schválené vícepráce a 10 vodovodních a 2 kanalizační pří-
pojky k rodinným domkům, jejichž vlastníci se rozhodli
připojit k veřejným sítím téměř až „za pět minut dvanáct“.
Původně měly být všechny přípojky k vodovodu a kanali-
zaci dokončeny v roce 2006.

Pokládka kabelů nízkého napětí, veřejného osvětlení 
a KBTV bude dokončena nejpozději do konce měsíce červ-
na. Již v průběhu těchto prací se v úsecích s položenými
kabely položí nová zámková dlažba. Na konci měsíce
června bude rekonstruovaný úsek ul. Dlouhé na 2 – 3 dny
uzavřen z důvodu pokládky nového asfaltového koberce. Je
reálný předpoklad, že do konce července budou zrekon-
struovány chodníky po obou stranách komunikace.

Dodavatelská firma společnosti E.ON ve výše uvede-
ném termínu postupně provede přípojky k jednotlivým ro-
dinným domům v dotčené části ul. Dlouhé.

Vím, že se jedná o velmi frekventované místo ve Slušo-
vicích, kde stavební práce probíhají již druhý rok, ale jsem
přesvědčen, že i přes jistý časový skluz bude výsledek spo-
lupráce města Slušovice, E.ON, a.s., a Ředitelství silnic ZK
úspěšně dokončen a předán do užívání našim občanům.

Ing. František Pavelka, starosta města

Rekonstrukce ulice Dlouhé

doporučí zastupitelstvu města schválit
přistoupení města Slušovice k projektu
Zlínského kraje a města Napajedla
„Hyje koně“.
• Rada města vzala na vědomí výsle-
dek hospodaření města Slušovice za I.
čtvrtletí roku 2007 a výsledek hospo-
daření MŠ Sluníčko za stejné období.
• Rada města zamítla žádost pana
Davida Minaříka o pronájem posilovny
ve sportovní hale. Důvodem zamítnutí
je nedořešená bezpečnost při cvičení
na strojích.
• Rada města schválila finanční příspě-
vek ve výši 5 000 Kč na akci kácení
máje, kterou pořádá kulturní a sportov-
ní komise města.
• Rada města na základě žádosti ASPV
schválila finanční příspěvek ve výši 
3 000 Kč na autobus pro dopravu vy-
stupujících na soutěž pódiových skla-
deb.
• Rada města vzala na vědomí pořádá-
ní dětského dne firmou Sklenářství
Nonstop v sobotu 2. 6. 2007 na dosti-
hové dráze. V tento den jsou současně
pořádány dostihy. 

Na akci dětského dne město zajistí lu-
napark a ceny podle dohody s pořada-
telem.
• Rada města schválila konání koncer-
tu Operetní skříňka s líčidly, který se 
uskuteční 20. května 2007 v kulturním
středisku. Účinkují sólisté opery a ope-
rety Slezského divadla v Opavě.
• Rada města schválila prodloužení
nájemní smlouvy na nebytové prostory
panu Čižmářovi na dobu neurčitou 
s platností od 1. 1. 2007.
• Rada města vzala na vědomí čerpání
provozních prostředků ZŠ Slušovice za
1. čtvrtletí roku 2007. 
• Rada města schválila finanční příspě-
vek na činnost chrámového sboru ve
výši 10 000 Kč.
• Rada města schválila podání žádosti
o dotaci na zakoupení hasičského vo-
zidla.
• Rada města doporučí zastupitelstvu
města uzavření partnerství s regionem
Zlínsko, který je garantem projektu
„Budování páteřní cyklostezky Otroko-
vice – Vizovice a sítě cyklistických tras
ve zlínském regionu“. 

• Rada města vzala na vědomí podání
žádosti o poskytnutí dotace na rok
2008 na zakoupení nového hasičského
vozidla pro jednotku JPO II ve Slušo-
vicích.
• Rada města projednala možnost ná-
těru východní tribuny fotbalového sta-
dionu a ukládá starostovi připravit vý-
běrové řízení.
• Rada města schválila uzavření
smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ASEKOL,
s.r.o.

Ze zasedání rady města  (dokončení ze str. 1)

SPORTOVNÍ KLUBY SLUŠOVICE

Vás zvou 

v sobotu 9. června 2007

na akci 

Jízda zručnosti na kole,
která se uskuteční v dostihovém areálu.

Začátek je ve 14 hodin.

* * *
Součástí jsou i písemné testy.
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Slušovická pouť
24. června 2007 bude ve Slušovi-

cích pouť. Koná se vždy na svátek
„Narození sv. Jana Křtitele“, kterému
jsou náš kostel i farnost zasvěceny. 

Když půjdete s dětmi na kolotoče,
zastavte se také v kostele. Chrám je
vystavěn ve slohu doznívajícího baro-
ka a je jedním z nejkrásnějších chrá-
mů v kraji. Třicet šest metrů vysoká
věž propůjčuje kostelu monumentál-
nost. Tehdejší farář Jakub Riemelt ne-
váhal shánět finanční prostředky, půjč-
ky a ze svých vlastních úspor opatřo-
val vše potřebné. Také jeho nástupce
farář Karel Flessel doznává, že pro svůj
milý kostel velmi mnoho daroval.
Stavba vyčerpala mnoho prostředků,
proto byl kostel vybaven inventářem
ze starého kostela, avšak do nového
kostela byl pořízen hlavní oltářní ob-
raz od malíře Schilingra. Právě na něm
uvidíte výjev narození Jana Křtitele. 

Když pohlédnete vzhůru na chrámo-
vou klenbu, prohlédněte si hodnotné
fresky akademického malíře Josefa
Hellera z Velehradu. Ve třech obra-
zech zachytil výjevy ze života Jana
Křtitele, avšak na fresce u varhan uvi-
díte výjev ze života sv. Cecílie, patron-
ky církevní hudby.

Možná se ptáte, kam jít na pouť,
když na trávníku na Dostihové stojí
nový obytný dům? Nebojte se, pouť
bude. Uvítá vás sokolská zahrada, ná-
městí a přilehlá veřejná prostranství.

Pouť je přece nedílnou součástí ži-
vota každé obce.

místostarostka

Tou nepřekonatelnou zkušeností v životě rodiče je pocit naprosté 
důvěry, jistota útěchy, víra vašeho dítěte ve vaši všemocnost….

Peter Gray

***
Když jsem držela své děti v náručí, měla jsem vždy pocit veliké úcty. Cítila

jsem zvláštní chvění, protože podílet se na předání daru života je něco neopako-
vatelně vznešeného. 

To, co činí dítě dítětem, je bezmezná důvěra. Žel, jak často tuto důvěru již 
v raném věku ztrácíme a jak těžko se k ní v pozdějších letech dopracováváme.

Důvěra je veliký dar, je něčím nesmírně čistým a neopakovatelným. Je vydá-
ním sebe sama na pospas druhým.

Abychom byli schopni důvěry, musíme mít pocit bezpečí a jistoty. Ve svém ži-
votě potřebujeme alespoň jeden pevný bod. Potom nalezneme znovu své dětství
a budeme s určitostí vědět, že jsme Božími dětmi.

B.L.

Maminko , Ty mû nechce‰?
Nechá‰ mû zemfiít dfiív,e neÏ se narodím?
VÏdyÈ ani neví‰, jsem–li dcera nebo syn.
Já pfiece jsem z lásky vze‰el, nuÏ dovol, 
proã jsi lásku vûnovala komusi. 
Tma chodila jak noãní hlídka kolem,
milence nikdo vidût nemusí.

Maminko , Ty mû nechce‰?
Bojí‰ se, Ïe má‰ pfiíli‰ tûsn˘ byt,
mohu se tfieba v koutku pfiikrãit.
VÏdyÈ tolik lidí spalo dávno venku, 
kdyÏ z domu zbyly trosky tesklivé.
Maminka skryla dítû pod halenku
a vy‰la ze sklepení jako z jeskynû.

Maminko, maminko, Ty mû nechce‰?
Bojí‰ se, Ïe si vezmu navíc lÏiãku?
VÏdyÈ já bych z odrobinek jenom Ïil,
podobn˘ vrabãáku ãi psíãku.
Natrhal bych si horsk˘ch ostruÏin.
Pfies válku lidé v hladu jedli kofiínky, 
a matka pfiece dala dítû do plínky.

Mamink,o Ty mû nechce‰?
Bojí‰ se, Ïe uberu Ti krásy?
Já si Tû celou pfiemaluji jen
A jestli trochu krásy nasbírám si,
mÛÏe‰ se ve mnû zhlíÏet kaÏd˘ den.
VÏdyÈ v dítûti se vidí kaÏdá matka,
uÏ nemusí‰ se dívat do zrcátka

Maminko, Ty mû nechce‰?
A co aÏ bude‰ chtít pohár vody poda
a osamûlá zvolá‰ marnû stokrát.
A co aÏ promûní‰ se na stafienku,
kdo se Tû zeptá: „Mami, co je Ti?“
Kdo s Tebou, moÏná chromou,
pÛjde venku a komu jednou zemfie‰ v objetí?

Mezinárodní den dětí

Maminko, Ty mû nechce‰?

Maminko, Ty mû nechce‰?
Tak rád bych vidûl dva nejhezãí ‰perky,
sluníãko zlaté, hvûzdy tfipytivé.
Jak rád bych vidûl s˘korky a ãejky, 
kdyÏ hledí z hnízda vyjevenû.
Tak rád bych vidûl rÛÏi, kousek nebe,
v‰ak nejvíc Tebe, mami, Tebe.

Maminko,Ty mû nechce‰?
Snad najdu proti rakovinû lék.
âi proti stárnutí a zaãnu nov˘ vûk.

Poletím k hvûzdám na vesmírné lodi,
po cestû polní pÛjdu pû‰í, jak se chodí,
Kosmick˘m tulákem snad mohu b˘t.
V‰ak vÏdy rád navrátím se k Tobû domÛ,
mami, pomazlit.

(Kytaráci, vyprávûná píseÀ)

MùSTSKÁ KNIHOVNA
V E  S L U · O V I C Í C H

bude o prázdninách otevřena vždy 
3 týdny v každém měsíci:

9.-27. 7. a 13.-31. 8. 2007

Prosím, přijďte si knihy vybrat v tuto
dobu. Internet je k dispozici na měst-
ském úřadě. 

Milá zpráva pro všechny čtenáře, od
poloviny června budu dávat do oběhu
spoustu nových knih.

Dále Vás upozorňuji na nové webo-
vé stránky: www.knihovnaslusovi-
ce.wz.cz. Stará internetová adresa
www.mestoslusovice.cz již není v pro-
vozu.

Nové stránky se postupně budou do-
plňovat.

Všem přeji krásné léto, odpočiňte si
a načerpejte síly ze sluníčka.

Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích
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Z historie slušovických kostelů
Kostel Narození Sv. Jana Křtitele ve Slušovicích je podle dochovaných mate-

riálů již čtvrtým slušovickým kostelem. Na historických fotografiích vidíme, že
ještě v roce 1897 byl pokryt šindelem. Před generální vizitací po velikonočních
svátcích v roce 1901 byl současný kostel natřen světle šedou barvou, pokryt po-
zinkovaným plechem a opatřen hromosvodem.

Avšak podle dochovaných materiálů víme, že první slušovický kostelík byl za-
ložen již roku 868 slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, kteří tudy pro-
cházeli na cestě z Velehradu do Vizovic.

Osada náčelníka Slucha (odtud Sluchovici neboli Slušovice) byla již dost vel-
ká, aby věrozvěstové uznali za vhodné zde dřevěný kostelík zřídit. Stál na konci
Bílé hlíny, zhruba v prostorách dnešního letiště. Pod ním, směrem k dnešní ces-
tě do Trnavy, byl hřbitov, na kterém se pochovávalo ještě v r. 1080.

Později byl při vladyckém dvorci, který stál na nejvyšším místě Bílé hlíny, po-
staven kostelík nový, opět dřevěný. Kolem něj se pak rozprostírala osada Staré
Slušovice. Do tohoto novějšího kostelíka nechal vladyka roku 1062 zhotovit ma-
sivní kamenný kříž. Tato vzácná historická památka se nám dochovala a je ulo-
žena v současném kostele. Kříž i s románským pojetím postavy bezvousého
Krista je vytesán z jednoho kusu hrubozrnného pískovce.

Třetí slušovický kostel byl postaven v druhé polovině 13. století v prostorách
dnešního hřbitova. Byl to gotický kamenný kostel s gotickou klenbou, jejíž žeb-
ra se nahoře opírala o kamenný svorník, který se nám také zachoval. Je rovněž
uložen v současném kostele.

Tento kamenný svorník byl objeven zazděný ve zdi farské zahrady, když se
roku 1967 rozšiřovala cesta k Trnavě. Je to jediná dochovaná památka ze stavby
třetího kostela. Kamenný kříž (přenesený sem z vladyckého dřevěného kostelíka),
byl umístěn na kamenném podstavci za křtitelnicí. 

Po bocích kostela byly mohutné opěrné zdi. Kostel byl však postaven na sváž-
ném terénu, a tak ani tyto opěrné zdi nezabránily postupnému sesuvu. Asi po sto
padesáti letech se gotická klenba zřítila a už nebyla znovu obnovena. Byla na-
hrazena rovným tabulovým stropem. I přesto, že šlo jen o půl centimetru ročně,
sesuv podloží kostela stále pokračoval. Za pět set let trvání kostela to dělalo v ro-
ce 1812 již 2, 5 metru. Kostelu hrozilo zřícení a farníci se obávali do něho cho-
dit.

Tehdy rozhodl patron, pán lukovský hrabě Seilern, k jehož panství Slušovice
patřily, že se postaví kostel nový, tentokráte dole na náměstí. Starý kostel byl ro-
zebrán roku 1812 a kamene bylo použito při stavbě kostela nového. V neuvěři-
telně krátké době tří let stál na náměstí nový kostel. Byl vysvěcen 15. 10. 1815. 

Kamenný kříž do nového kostela převezen nejprve nebyl. Při bourání a stě-
hování byla uražena jeho horní část, a tak byl uložen do sklepa fary. Teprve ro-
ku 1905 jej farář Josef Bajar nechal vezdít do severní zdi márnice. Uražená hor-
ní část kříže se mezitím ztratila a byla ve zdi zedníky pouze naznačena maltou. 

V listopadu 1987 byl kříž ze stěny márnice jako vzácná historická památka
vyjmut pracovníky Státního památkového úřadu v Brně, byl jimi odborně restau-
rován a konzervován. Při tom se neuvěřitelnou shodou okolností našla i jeho
ztracená horní část. Nyní je kříž uložen v kostele, aby nebyl vystaven povětr-
nostním vlivům.

Ze slušovických kronik zpracovala Jana Kapustová

Koncert
25. dubna 2007 jsme se s panem

starostou mohli zaposlouchat do tónů
Koncertu b mol pro klavír a orchestr
op. 23 P. I. Čajkovského. Absolventský
koncert Martina Kobylíka ze Slušovic
sklidil zasloužené ovace. Žák profeso-
ra Zdeňka Muchy absolvoval na kro-
měřížské konzervatoři P. J. Vejvanov-
ského a současně je již rok poslucha-
čem JAMU v Brně. Nadaný a pilný stu-
dent je velkou nadějí českého kultur-
ního života.

Přejeme mu proto do dalších let ra-
dost z hudby, mnoho dobrých profeso-
rů a pevnou vůli a vytrvalost v dalším
studiu.

místostarostka

Máte rádi operetu?
Možná vám již v době muzikálů nic

neříká. Je to lehčí hudební žánr, který
nám přináší oddych. V neděli 20. květ-
na jsme měli možnost uvítat v naší ob-
ci sólisty Slezského divadla v Opavě.
Často slyšíme, že se ve Slušovicích nic
neděje. Myslím, že nemáte pravdu.
Stále se něco děje, něco vymýšlí, po-
řádá a koná. Avšak kdo z nás s radostí
přijme pozvání? Bylo mi trošku smut-
no, když herci zpívali a tančili před
poloprázdným sálem. O to větší dík
patří těm, kteří nedělní odpoledne při-
šli prožít s operetou. Vzpomínala jsem
na své mládí, kdy každé představení o-
perety v divadle Jiřího Myrona bylo
beznadějně vyprodáno. Byla to zlatá
éra ostravské operety, defilovali v ní
především pan Kobr a pan Holubář.

Chodila jsem do divadla od svého
dětství. Milovala jsem divadlo, jeho
příchuť, krásné róby dam, lesk světel,
celou tu neopakovatelnou atmosféru.
Můj tchán byl členem sboru opery i o-
perety ostravského divadla a dodnes
vzpomínám na jeho milé pozvání:
„Tak co, přijdete na operetku?“

Věřte, šla jsem velmi ráda.

Z  K U L T U R Y

PROSBA O ZAPÒJâENÍ STAR¯CH FOTOGRAFIÍ A MATERIÁLÒ
Prosíme o pomoc při shromažďování fotodokumentace o našem městě. Pokud má-

te doma fotografie Slušovic ze starších dob (od začátku fotografie do 70.-80. let 20.
století) a jste ochotni nám je zapůjčit k oskenování, budeme Vám velmi vděčni.
Fotografie dob minulých jsou vzácný materiál a byla by velká škoda, kdybychom je ne-
uchovali pro příští generace. Snažíme se nyní započít s dokumentací těchto snímků.

Pokud máte nějaké staré listiny, kresby na papíře nebo malé knížečky, které vy-
cházely například u příležitosti 50 let Sokola apod. (tu máme), jistě bychom je 
uvítali. Vše samozřejmě v pořádku a v co nejkratší době vrátíme. A my všichni se s ni-
mi třeba časem setkáme i v těchto novinách. Určitě nejednoho občana našeho města
zajímá srovnání, jak určitá ulice či dům, náměstí a slušovická zákoutí vypadala dříve
a jak je tomu nyní.

Pokud máte nějaké materiály, prosím, kontaktujte mě na tel. 577 981 627 (Městská
knihovna ve Slušovicích) nebo osobně tamtéž. Jana Kapustová, kronikářka

Koncerty ZUŠ
V červnu se uskuteční v kulturním

středisku několik koncertů základní 
umělecké školy.

9. 6. 14 h Absolventský koncert
9. 6. 16 h I. závěrečný koncert

16. 6. 14 h II. závěrečný koncert
16. 6. 16 h III. závěrečný koncert

Srdečně vás zvou žáci a učitelé
Základní umělecké školy ve Slušovi-
cích.
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ci. Ve voze bylo rázem dusno. Fantazie
pasažérů pracovala na plné obrátky.
Konečně se dostavila známá fráze:
„Pane řidiči, vaše doklady, prosím.“
Jeden z policistů kontroloval papíry, dru-
hý obcházel auto a počítal osazenstvo
vozu. „Více vás není, jen osm? Jo hoši,
to bude pokuta dvě stovky. Čtyři vystou-
pí a čtyři mohou pokračovat.“ Zdálo se,
že nepomohou žádné výmluvy, ač jsme

se snažili, jak jsme jen mohli. Žádný uváděný argument, ať to
byla pravda či výmluva, nenacházel pochopení. A tu se ze zad-
ního sedadla ozval náš hudebník Mirek Januška, velký fotbalo-
vý fanda a uznávaný rozhodčí. „Pane poručíku, minulou nedě-
li jsem vám pískal fotbal na Letné. Vy jste se v obranném pás-
mu dopustil faulu. Jistě si na to vzpomínáte. A já jsem vám ho
neodpískal. Přestože stadion bouřil, já vás pouze slovně napo-
menul. Při pozdější rekapitulaci situace jsem došel k názoru,
že to měl být pokutový kop a co by to mohlo znamenat pro váš
manšaft v samém závěru zápasu, to doufám nemusím konsta-
tovat.“ Jak se v zápětí ukázalo, tento argument byl účinný – tre-
fa do černého. Chvíle ticha byla ukončena osvobozujícím roz-
sudkem: „Tak víte co, švihejte, ať vás už nevidíme.“

Na stadion v Březolupech jsme dorazili na poslední chvíli.
Zážitek s dobrým koncem jsme oslavili úspěšným vystoupe-
ním. Teplý červnový večer se protáhl do stejně krásné, měsí-
cem zdobené noci. Ke čtvrté ráno jsme končili. Dostavil se pří-
jemný pocit z dobře odvedené práce. Okamžik štěstí, který do-
dává životu potřebnou šťávu. Krásný den byl na obzoru.

Tatrovka byla opět plně obsazená, ale tentokrát již unavený-
mi, po spánku toužícími hudebníky. Sotva jsme se rozjeli, za-
klepal někdo na okno a ejhle, on to byl policajt od Velkého ki-
na. „Pane kapelníku, že mě vezmete do Zlína? Kamarád mi u-
jel a autobus odjíždí až v osm ráno.“ 

„Jo, vážený, ale my vás nemáme kam posadit. Jestli chcete,
tak jedině na stupačku.“ Auta v té době měla po stranách ka-
roserie ještě široké prahy – stupačky. Ale už po několika met-
rech devátý pasažér usoudil, že by to byl mnohem větší pře-
stupek a navíc by to asi do Zlína neustál. A tak jsme v osmi
šťastně dojeli domů.
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Červnová noc v Březolupech

Už je tomu dávno, velice dávno. Bylo to v době histo-
rického přelomu ČSR v Protektorát Čechy a Morava, tedy
v roce 1939, co jsem ve Slušovicích založil taneční or-
chestr „TEMPO“. Bylo mi tenkrát 17 let a ostatním spolu-
hráčům tak do dvaceti. Co všechno už se od té doby sta-
lo, co všechno jsme byli nuceni prožít! Nejsmutnější na
této skutečnosti je, že nositelem vzpomínek na onu dobu
už jsem jenom já.

Než uvedu jeden zážitek z putování s naší kapelou
„TEMPO“ z úcty připomenu jména spoluhráčů: Miroslav
Januška, Hynek Jakuba, Karel Michálek, Emil a Alois
Valeriánovi, Stanislav Dujka a Jaroslav Kobylík.

Kapela měla dobré jméno, zakázek bylo tolik, že jsme
si mohli zákazníky vybírat. Jednou nás objednávka za-
vedla až do Březolup, kam jsme se museli dopravit starou
tatrovkou, protože přeprava mikrobusem se z nějakých
důvodů neuskutečnila. Konečně, proč by jednoduchý
problém nemohl být složitý, vzrušující, riskantní. To patří
k mládí.

Tatrovka, která už něco pamatovala, patřila našemu ka-
marádovi Karlovi. Občas jsme s ní cestovali, ale nikdy
jsme nejeli přes Zlín, protože v útrobách čtyřmístného
vozu se tísnila osmičlenná kapela. Je pravda, že naše teh-
dejší postavy byly útlé, klukovské. Odjížděli jsme s urči-
tými obavami – ve městě je více policajtů, větší riziko
kontroly. Tatra nechávala za sebou kilometr za kilomet-
rem. V pohodě jsme projeli takřka celým Zlínem. Zádrhel
se dostavil u Velkého kina, kde nás zastavili dva strážní-

Ze vzpomínek kapelníka Rudolfa Garguláka
Dostala se nám do rukou brožura kapelníka slušovické hudby pana Rudolfa

Garguláka, v níž líčí několik příhod, které se našim slušovickým muzikantům při-
hodily při jejich účinkování na svatebních hostinách a tanečních zábavách.
Protože jsou tyto příběhy z našeho prostředí a líčí muzikantský život z té vese-
lejší stránky, rozhodli jsme se, se svolením autora příběhů, Vás s některými his-
torkami obveselit. Většina „hrdinů“ z těchto příběhů již nežije, ale určitě si je rá-
di připomenou jejich rodinní příslušníci a známí.

Poezii a hudbu, dva fenomény laho-
dící našim vjemům, přinesly ve čtvrtek
19.dubna v sedmnáct hodin do pro-
stor Chráněného pracoviště na Podlesí
žákyně Základní školy Slušovice, které
obohatily v tomto školním roce svojí
aktivní účastí okrskovou recitační sou-
těž.

Pracoviště zlínské Charity hostí ve
svých prostorách poety a hudebníky již
několik let. Avšak školáky, kteří by si
sami zrežírovali večer poezie, zde při-
vítalo poprvé. Pro pásmo, které vychá-
zí z básní předvedených na recitační
soutěži, si děvčata překvapivě nevy-
brala poezii klasiků, ale autory převáž-
ně soudobé, ba dokonce místní. „Je to
moc milé, že zde zazní básně i zlín-
ských poetů Vojtěcha Mrázka či paní
Anny Kojanové, která sama je velkým

příznivcem přátelského setkávání 
s hudbou a poezií“, naznačuje pro-
gram Radmila Zwickerová, vedoucí
pracoviště. I když se skutečně zdá, že
žáky oslovují spíše soudobí autoři jak v
hudbě tak i poezii, přece jen zazní
Vějíř Jaroslava Seiferta, kterého jistě za
klasika považovat můžeme. 

„Já jsem také sáhla do současné míst-
ní tvorby. Vybrala jsem si básničku
dvaadvacetileté kroměřížské autorky
Jany Šušlíkové s názvem Mamince. 
A důvod? Báseň mne oslovila. Strašně
moc. Je milá, něžná. Jako maminka,“
vysvětluje svoji volbu žákyně šesté tří-
dy Tereza Elšíková. Nikoho pak nepře-
kvapí, že hudební kulisu děvčata, která
skutečně mají režii večera ve svých ru-
kou, volila taktéž ze současnosti.
Slyšeli jsme tak reprodukovaný hudeb-

ní mix z písní například Lucie Bílé,
Pavola Habery či titulní píseň z filmu
Titanik a Zorro. A tak jako u poezie by-
la přednesena jedna klasikova báseň,
tak tomu bylo i v hudbě. Zazněla hud-
ba klasika, jehož tvorba zvláště v loň-
ském roce zněla snad všemi koncertní-
mi sály, zazněla malá ukázka z díla
Wolfganga Amadea Mozarta. „Je to po-
prvé, co naše žákyně budou takto re-
prezentovat školu ve Zlíně. Jsme moc
rády za pozvání zlínské Charity do tak
zajímavých prostor a velmi si jej váží-
me. Věřím, že je to příjemný začátek
spolupráce,“ říká učitelka Libuše Žáč-
ková a dodává: „Hlavně pro děvčata je
velkou motivací, že se mohou na ve-
řejnosti pochlubit se svými zájmy.
Poezii se věnují dlouhodobě a stále ví-
ce je zajímá. Možná i ony samy zač-
nou jednou psát!“

Žákyně zarecitovaly v Charitě
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V sobotu 16. června 2007 se koná
tradiční pletení z pedigu – pro pokro-
čilé i pro naprosté začátečníky.

Kurz se koná v Mateřské škole
Sluníčko v prostorách bývalé pečova-
telské služby a začíná ve 13.30 hodin.

Nutná je rezervace na tel. 603 141 
723. Aktuální naplánované akce na-
jdete i na www.sweb.cz/agentura.jas-
mina.

Těšíme se na setkání nad košíky. 
Jana Kapustová a lektorky
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Kreativní kurzy v červnu 

OHLEDUPLNOST 
má být přirozenou vlastností kultur-

ního člověka. Ohleduplný člověk je
tolerantní, ale nikoliv bez zásad. Je kri-
tičtější k sobě než k lidem okolo sebe.
Nesnaží se prosadit a dosáhnout vý-
hod na úkor jiných, ani jim být na ob-
tíž. Ohleduplnost můžeme projevovat
vždy a všude: doma, v zaměstnání, na
ulici, v dopravních prostředcích, na
místech zábavy a odpočinku… 

Důležitou složkou ohleduplnosti je
snaha usnadňovat druhým život a ne-
dotýkat se nepříjemně lidí okolo sebe.

Ohleduplnost by měla kráčet ruku 
v ruce s UPŘÍMNOSTÍ, která by nám
nedovolila vyhýbat se problémům tím,
že nepoukážeme na jevy neshodující
se s morálkou, pracovními povinnost-
mi a jinými platnými zásadami.

(Z knihy Lexikon společenského
chování, Smejkal, Bachrachová)

·kola slu‰ného chování

Poznej a chraň!
Své znalosti o přírodě a krajině si

naši žáci vyzkoušeli v ekologické sou-
těži Poznej a chraň na ZŠ Štípa ve
Zlíně. Letošní ročník byl věnován té-
matu Život v krajině. Soutěže se moh-
lo zúčastnit jedno družstvo v počtu
třech žáků. Naši školu zastupovali
Michaela Garguláková, Jakub Hynčica
a Pavel Mlích. Soutěž se skládala z vel-
mi náročného písemného testu a prak-
tické části, kde děti rozpracovávaly
obrázek krajiny. Měli za úkol nakreslit
a popsat část území v krajině, jak to
tam bude vypadat za dalších dvacet
let. 

I když jsme se v této soutěži neu-
místili na předních příčkách, odnesli
jsme si další cenné zkušenosti a těšíme
se na další ročníky této soutěže. Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

P. Výchopňová, ZŠ Neubuz

Hala Novesty ve Zlíně roztančila diváky 
jak v regionální, tak v krajské soutěži pohybových skladeb

Již tradičně RC ASPV ve Zlíně 15. 4.
2007 uspořádalo soutěžní přehlídku
pohybových skladeb. Hala plná soutě-
žících a napnutých diváků místy i tan-
čila. Maminkám, babičkám a dalším
příbuzným úsměvy jen zářily a skupiny
kamarádů skandujících při každém
provedení skladby bylo slyšet až ven.
Úroveň byla různá, ale nadšení a nasa-
zení u všech bylo stejné. Tancovalo se
na krajích haly, vpředu závodníci po-
vzbuzovali své týmy a za stolem přísná
porota hodnotila. 

„Je to těžké rozhodování,“ říká před-
sedkyně poroty H. Polášková. „Každý 
z nich udělal obrovský kus práce. Ale
ne každý může trénovat víckrát v týdnu
a ne každý má tak dobré finanční záze-
mí. Také jsou různé styly choreografií 
z různých tanečních a pohybových
žánrů, které lze těžko porovnávat. Dů-
ležité je, že soutěžící mají radost z po-
hybu a dělají něco pro své zdraví.“

Tato přehlídka nám ukazuje, že ve
zlínském regionu se hodně tancuje 
a sportuje. Soutěžily tyto kluby:
Aerobik klub Zdena Zlín, Aerobik sport
centrum Zlín, ASPV SK Zlín, SK Rytmik
Zlín, TS Pohyby Zlín, ŠD 9. ZŠ, TJ ASPV
Napa-jedla, Sportovní gymnastika
Talašky, TJ Jiskra Otrokovice, ASPV

Slušovice, SK Neubuz, HTSŠ Koťata
Zlín.

A teď k výsledkům našich oddílů.
Malošci z našeho ASPV se skladbou M.
Maulové a A. Kupcové Rej rybiček se
umístili na druhém místě a také získali
cenu Sympatie diváků. Milé bylo i to,
že malá rybka uplavala a cvičila si só-
lo. Látkové hračky, které dětem ušily
maminky, zpestřily taneční rej malých,
a často i plínkových rybiček. 

Také Veronika Závadová se skladbou
Šmoulové se ukázala v dobrém světle.
Tam byla vidět radost z pohybu a chuť
cvičit. Děvčata vystupovala i v Otro-
kovicích v soutěži Fitnes teamů.

Na druhém místě v II. kategorii 
a ocenění za originalitu si odnesla
skladba L. Staroveské Pod dubem, za
dubem. Tento country kroužek dělá
všechno. Tančí, předtančuje a hraje di-
vadlo. Letos je inspirovalo divadlo, kte-
ré nacvičují ve škole, a tak skladbička,
kterou zpívají s nadšením, sklidila ob-
rovský úspěch.

V VI. kategorii zvítězila skupina
Kontrast dance z ASPV Slušovice pod
vedením Petra Staroveského se sklad-
bou „2007 zelenáčů“. Divákům se za-
tajil dech, když 32 pochodujících kha-
ki oděných zelenáčů nastoupilo na par-

ket. S akčním doprovodem hudby, ve
stylu disko dance, předvedli tanečníci
precizně vypracovanou skladbu. Tři na-
še skladby postoupily do krajského ko-
la. Všem vedoucím děkuji za velmi
dobrou práci a také všem pořadatelům
z ASPV Slušovice a SK Neubuz za po-
moc při organizaci. Všem vystupujícím
děkujeme za vzornou reprezentaci. 

Velké poděkování patří také staros-
tům města Slušovice a obce Neubuz,
kteří nám pomohli uhradit dopravu pro
soutěžící.

Lydie Staroveská
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tímto datem žije celá školka přípravami
na oslavu tohoto krásného svátku. Děti
chystají pro maminky vystoupení, dá-
rečky a přáníčka, do kterých ti starší
vlastnoručně vpisují svá kouzelná vy-
znání lásky, kreslí a malují maminčin
portrét, povídáme si o tom, jaká je mo-
je maminka a proč vlastně slaví svůj
svátek. A pak konečně nastane ten vel-

Když moje ruka obejme tě 
vždycky tak ráda jsem 
že jsme se našli na tom světě
když tolik cest je v něm.

S podzimem letí ptáci na jih 
a s jarem zase k nám
já ale pořád ve tvých dlaních 
teploučké hnízdo mám.

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku
Lyžařský výcvik žáků sedmého ročníku se letos uskutečnil

tradičně ve středisku Kasárna na Slovensku. Původní lednový
termín kvůli nedostatku sněhu byl přeložen na poslední týden
v březnu (24.-31. 3). Díky ochlazení v předchozím týdnu a
přívalu nového sněhu mělo padesát sedmáků nádherné jarní
lyžování pod jasnou slunečnou oblohou s příjemnými teplota-
mi kolem 5 stupňů. Kromě lyžování si žáci užili plavání v ba-
zénu hotelu Fran, spoustu legrace při zábavných večerech a
diskotékách. Součástí kurzu byly také přednášky a videopro-
gramy na téma lyžování, přednáška člena horské služby z
Vysokých Tater a závod ve slalomu. 

2. ročník velikonočního turnaje ve florbalu
Ve slušovické sportovní hale proběhl 4. dubna 2007 druhý
ročník velikonočního setkání mladých florbalistů (6.-7. roč-
ník). Kromě dvou týmů slušovické školy se turnaje zúčastnily
také školy z Kašavy, Vizovic a Želechovic.
Celkové pořadí 2. ročníku: 1. Vizovice 2. Slušovice I 3. Žele-
chovice 4. Kašava 5. Slušovice II 

Velikonoční laťka - XIV. ročník 
V pondělí 2. dubna 2007 se ve sportovní hale uskutečnil již
XIV. ročník soutěže ve skoku vysokém pod názvem
Velikonoční laťka. 
Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:
• dívky 6.-7. ročník: Michaela Nováková ze 7.B (115 cm) 
• dívky 8.-9. ročník: Soňa Hašpicová z 9.B (130cm) 
• chlapci 6.-7. ročník: Pavel Budjač ze 7.A (130cm) 
• chlapci 8.-9. ročník: Jiří Fišnar z 8.A (140 cm) 

Florbal 4.- 5. ročník - 2. místo v okresním kole
Pěkného úspěchu dosáhlo družstvo chlapců čtvrtého a pátého
ročníku v okresním finále škol ve florbalu. Turnaj proběhl
17.ledna 2007 v ZŠ Želechovice a kvalifikovalo se do něj 6
škol, které postoupily z okrskových kol. Tým naší školy pro-
cházel turnajem bez porážky až do finále, ve kterém v soubo-
ji o první místo podlehl družstvu z Otrokovic a obsadil tak cel-
kově 2. místo. Do soutěže ve florbalu se včetně okrskových
kol zapojilo celkem 15 škol okresu Zlín.

Jan Zicha

Druhá květnová neděle je v kalendá-
ři akcí naší školičky vyznačena tučným
písmem. Den, kdy maminky slaví svůj
svátek, je pro nás všechny významnou
událostí. Pro děti je příležitostí ke slav-
nostnímu poděkování maminkám za
jejich lásku, péči a obětavost, pro nás
učitelky silným momentem ve vzdělá-
vacím programu školy. Už dlouho před

Mámo má zlatá, 
dokud mám tebe, 
celý svět pro mě 
je jedno nebe.

Mámo má zlatá, 
dokud mám tebe, 
celý svět pro mě 
je jedno nebe.

ký den, kdy si všechny maminky uděla-
jí chvilku času v každodenním shonu a
starání a přijdou si prožít poděkování
svých dětí k nám do školky.

Děti se od rána těší a jsou k neudrže-
ní. Čas se vleče a odpoledne je neko-
nečně daleko. Ale pak ten okamžik na-
stane a já bych vám přála vidět nervo-
zitu dětí, ba někdy i slzičky, když ně-
která maminka těsně před začátkem
ještě není v publiku. A potom tu radost
a štěstí, když se objeví ve dveřích.

Všechny třídy měly připraveny pro
maminky krásné vystoupení, děti byly
sebevědomé a pyšné na to, co všechno
už zvládnou. Školkou zněly písničky,
básničky, tanečky, dramatizace pohá-
dek a každá drobná nedokonalost do-
dávala všem vystoupením neopakova-
telný půvab.

Pak ještě předání všech vlastnoručně
vyrobených dárečků, sladká pusa a dět-
ské ruce ovinuté kolem maminčina kr-
ku - dárek největší. 

Děti popřály maminkám a mně do-
volte popřát dětem. Přeji jim, aby si co
nejdéle, nejlépe po celý svůj život, do-
kázaly ve svých srdíčkách uchovat po-
cit teploučkého hnízda u maminky 
a aby se do něj mohly vždycky s láskou
a radostně navracet, ať už budou ve
světě kdekoliv.

Ze základní školy
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Spoleãenská 
kronika

Jubilanti červen 2007

Božena Gerychová 85 let
Anna Kostková 75 let
Jaroslav Mika 80 let
Zdena Gruberová 85 let
Josef Machalíček 70 let
Miroslav Horák 80 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a rodinné pohody!

Narození

Pavel Jadrníček
Adam Michal
Pavel Mikulenčák

Přejeme hodně zdraví a štěstí! 

Úmrtí

ing. Jiří Volák
Zdenka Stupková

Upřímnou soustrast pozůstalým!

Sňatek uzavřeli

Michal Pšenka a Petra Salíková
Srdečně blahopřejeme!

matrikářka

Pondělní den před státním svátkem využila neubuzská škola k předvedení své
besídky a divadelního představení O kozlíkovi.

Do kulturní místnosti v Neubuzi přijeli malí diváci z MŠ Sluníčko ze Slušovic
a z MŠ Všemina. Generálka pro malé diváky se podařila. Herci měli radost, že
hráli pro děti a dětským divákům se představení také líbilo. Napětí a úsměvy dětí
nám to prozrazují. Společně si pak zazpívali písničky a zarecitovali básně. 

MŠ ze Slušovic a Všeminy na divadle v Neubuzi
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