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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

Přestože byl opravdu parný den, při-

šlo odhadem asi 1 500 – 2 000 diváků. 

Jejich převážnou část tvořili dostihoví 

nadšenci, lidé, kteří dostihům a koním 

rozumí a přišli fandit svým favoritům. 

Samozřejmě se přišli podívat i ti, kteří se 

chtěli pokochat krásnými koňmi nebo si 

užít dostihovou atmosféru. 

Mezi hosty byl například náměstek 

hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík, 

pod jehož záštitou se tyto dostihy kona-

ly, radní Zlínského kraje Jindřich Ondruš, 

odpovědný za cestovní ruch a kulturu.

Startovalo celkem 120 koní v devíti 

rámcových dostizích. Ohlas byl mezi 

milovníky dostihového sportu velice 

dobrý.

Jak naše noviny informovaly již dříve, 

bylo plánováno spojit tento dostihový 

den s dětským filmovým festivalem jako 

každoročně. To bohužel nebylo z pro-

vozních důvodů možné, ale i tak se 

tento den vydařil.

Před čtvrtou hodinou odpolední byl 

na pořadu dne dostih veteránů, v němž 

závodili vítězové Velké pardubické Josef 

Váňa, Josef Bartoš, Vlastimil Knápek 

a František Zobal.

Zúčastnit se měl ještě Václav Cha-

loupka, který se omluvil.

Konečné pořadí bylo: Josef Váňa, 

František Zobal, Josef Bartoš a Vlastimil 

Knápek. Tento závod byl jistě zpestře-

ním nedělního odpoledne.

Nadační fond vyjadřuje poděkování 

sponzorům z řad místních firem – 

Yoplait Czech, a.s., GAZEL, spol. s r.o., 

Brola, spol. s r.o., ASP CZECH, s.r.o., 

Elektron Zlín, s.r.o.

Další letošní dostihy se uskuteční 

v neděli 7. září a 19. října, na které 

vás již nyní srdečně zveme.

  redakce

DOSTIHOVÝ DEN VE SLUŠOVICÍCHDOSTIHOVÝ DEN VE SLUŠOVICÍCH
V sobotu 31. května jsme mohli navštívit letos již druhý dostihový den 

uspořádaný Nadačním fondem Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích, 

jehož jediným zřizovatelem je Město Slušovice. Zvláštností těchto dostihů 

byl závod veteránů – vítězů Velké pardubické.

 Foto: Zenon Kisza
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•  Rada města (RM) schválila po doporu-

čení hodnotící komise jako nejlepší ce-

novou nabídku na rekonstrukci školní 

kuchyně a sociálního zařízení v ZŠ 

Slušovice nabídku firmy RAPOS, spol. 

s r.o. Holešov ve výši 13 026 891 Kč vč. 

DPH a ukládá starostovi města s vítězem 

výběrového řízení podepsat smlouvu 

o dílo.

•  RM ukládá starostovi zažádat o dota-

ci u Ministerstva financí ČR na opravu 

Základní školy Slušovice, další fáze opra-

vy – školní kuchyně a plynové vytápění 

v termínu do 31. 5. 2008. 

•  RM odsouhlasila zadání výběrového 

řízení na zpracování projektové doku-

mentace na intenzifikaci ČOV Slušovice 

formou výběrového řízení.

•  RM schválila zadání výběrového řízení 

na dodávku nového hasičského auto-

mobilu CAS firmě MCI Servis.

•  RM vzala bez připomínek na vědomí 

výsledky hospodaření města Slušovice, 

Základní školy Slušovice a Mateřské ško-

ly Sluníčko.

•  RM schválila přijetí dvou pracovníků 

na veřejně prospěšné práce z Úřadu 

práce na dobu určitou 4 měsíců ode dne 

nástupu do zaměstnání.

•  RM schválila poskytnutí finančního 

Ze zasedání Rady města Slušovice

příspěvku pro chrámový sbor ve Slušo-

vicích ve výši 10 000 Kč. 

• RM schválila žádost pana Březiny 

o osazení madel v bytě pro pohybově 

omezené občany v domě č.p. 590.

•  RM schválila proplacení nákladů dět-

ského dne pořádaného firmou sklenář-

ství NONSTOP do výše 10 000 Kč z roz-

počtu města.

•  RM schválila pronájem garáže v domě 

č.p. 590 nájemníkům, která jim bude 

sloužit jako společné prostory pro 

uskladnění kol a kočárků.

•  RM projednala a vzala na vědomí žá-

dost občanského sdružní SK Slušovice 

o finanční příspěvek na opravu a údržbu 

pobytové rekreační chaty Příschlop. 

Žádost bude předložena k rozhodnutí 

nejbližšímu zasedání zastup. města.

•  RM projednala dopis Hasičského zá-

chranného sboru ZK s nabídkou finanč-

ního příspěvku na udržení pohotovosti 

zásahové jednotky JPO II pro rok 2009. 

Z důvodu velké finanční zátěže a malého 

počtu zájemců o zapojení do systému 

pohotovostní služby nebude město 

Slušovice pro rok 2009 žádat o poskyt-

nutí neinvestiční dotace z rozpočtu HZS 

ZK na výdaje jednotky SDH ve Slušo-

vicích.

Hlášení oprav a poruch
– hlaste paní Zavřelové na tel.: 

577 983 379, máte možnost se 

obrátit i na místostarostku tel.: 

577 983 344

Chtěla bych připomenout, co mož-

ná nevíte:

1. Nesvítící městské pouliční osvětle-

ní – nahlásit číslo lampy a ulici

2. Porucha kabelové televize

3. Autovrak (jedná se o automobil 

k likvidaci, město může zajistit bezplat-

nou likvidaci s dodáním dokladů k od-

hlášení vozidla

4. Odstavené automobily (město 

v součinností s Policií ČR může oslovit 

majitele).

Je třeba nahlásit jméno, adresu 

a číslo mobilního telefonu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

O PRÁZDNINÁCH

Městská knihovna bude otevřena 

v následujících měsících takto:

• červen  1. – 27. 6.

• červenec  14. – 31. 7.

• srpen  1. – 5. 8., 20. – 29. 8.

V září bude provoz v knihovně již jako 

obvykle. Knihy je možné mít celý červe-

nec a srpen, vrátit je můžete až začát-

kem září. Během prázdnin se upomínky 

nebudou zasílat. 

Byla zakoupena a zpracována spousta 

nových knih, které budou postupně dá-

vány do oběhu. Na dovolenou či prázd-

niny budete mít příležitost vybrat si ze 

spousty zajímavých titulů.

Připomínám i možnost bezplatného 

veřejného internetu pro všechny od pat-

nácti let věku. 

Je možné si internet rezervovat na ur-

čitou hodinu (tel. 577 981 627).

Pro děti (a nejen pro ně) je zde 19 CD-

ROMů, mezi nimi nejmenšími dětmi ob-

líbený Krteček nebo Alík, dále vědo-

mostní kvíz Einstein Junior nebo Cesta 

kolem světa za 80 dní. K dispozici jsou 

také různé encyklopedie na CD-ROMech 

– Panovníci českých zemí, Kronika 20. 

století, Kronika lidstva, Kronika českých 

zemí a další CD-ROMy o hradech a zám-

cích, architektuře… 

Půjčovní dobu knihovny a další infor-

mace včetně on-line katalogu knih na-

jdete na www.knihovnaslusovice.wz.cz.

Bývají zde uveřejňovány i akce, které 

se konají ve Slušovicích.

Přeji všem nádherně strávené léto, 

hodně pohody a sluníčka (nejen na ob-

loze, ale i ve vás).

Jana Kapustová

MěK Slušovice

Správce konkurzní podstaty úpadce Václava Zapletala

prodá z konkurzní podstaty 

nemovitost v k.ú. Slušovice, okres Zlín, zapsanou na LV č. 1370, 

a to pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový 

katastr (PK) p.č. 881 o výměře 4758 m2 (ovocný sad v oblasti Háje)

• Podmínky pro zájemce - zaplacení nabídnuté kupní ceny nejpozději při 

podpisu kupní smlouvy. Kritérium výběru - nejvyšší nabídce

O další informace volejte na tel. 541 240 014 

nebo pište na e-mail akbrno@seznam.cz

Písemné nabídky zasílejte nejpozději do 30. 6. 2008 na adresu: 

Mgr. Miroslav Sládek, advokát

SKP úpadce Václava Zapletala, AK Jana Uhra 4, 602 00 Brno 2, ČR

Správce konkurzní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky, 

měnit podmínky, vyhlásit nová kritéria nebo i termíny, a to i bez udání důvodu.

Den otevřených dveří
u příležitosti 60. výročí založení Mateřské školy ve Slušovicích a 30. výročí 

existence její nové budovy pořádá MŠ Sluníčko ve Slušovicích a současně zve 

všechny své příznivce na návštěvu školy dne 20. června 2008 v době od 8.00 

do 12.00 hod. a odpoledne od 13.30 hod.

Můžete si prohlédnout prostory školy, staré fotografie, kroniky, alba, výstavky pra-

cí dětí, zapojit se do jejich denního programu a za příznivého počasí strávit od 16 h 

příjemné odpoledne na zahradě nové školy, kde budou pro děti připraveny drobné 

soutěže a posezení u táboráku s poklábosením, písničkami a možností opékání při-

nesených špekáčků.  Těšíme se na vás!
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Z HISTORIE

NAŠEHO

MĚSTA

(1. část)

Celá staletí bojovali Slušovjané zjevně 

i skrytě s lukovskou vrchností o to, aby 

zmenšili, nebo odstranili ponižující bře-

meno pravidelných robot. Jedním ze 

zachovaných dokumentů o těchto zápa-

sech je pergamenová listina z roku 1612. 

Podle ní tehdejší lukovští páni propustili 

z větší části Slušovské z robotní povin-

nosti za roční plat 200 zlatých.

Doslovný opis této listiny zní:

My, Albrecht Eusebius z Valdštejna, 

Lukrecie Valdštejnka, rozená Nekešovna 

z Landeku, dědiční držitelé panství 

Vsetínského, Lukovského a Rymického:

Známo činíme tímto listem přede vše-

mi, kdežkoliv čten nebo čtoucí slyšen 

bude, jako jsou nám a držitelům hradu 

Lukova poddaní naši z městečka 

Slušovic některými povinnostmi a robo-

tami povinni byli, z kterýchžto jich, po-

tomky jejich na časy budoucí a věčné 

propouštíme a prázdna činíme:

Toliktéž sirotkové jejich od nás a po-

tomků našich a držitelů hradu Lukova 

k službě bráni ani jinému žádnému dá-

vání býti nemají, avšak jestliže by se 

který sirotek nepoctivě choval, tehdy 

spravedlnost jeho na nás, budoucí pány 

a držitele hradu Lukova do důchodů 

našich odvozované býti má, ze sirotčích 

pak peněz nám pánům a držitelům hra-

du Lukova počet pořádný neb úřední-

kům naším činiti povinni budou.

Též na žádné hony, kromě vlků 

a medvědů, choditi ani žádné vymyšle-

né roboty od žádného potahovány býti 

nemají.

Valchu na Dřevnici dva rámy, jichž 

jsme užívali, těm měšťanům k užívání 

pouštíme a jiné valchy (mimo tu) v nově 

zastavovati ani budoucí potomkové 

a držitelé hradu Lukova nemáme, mimo 

plat, kterýž nám ročně dávati mají: to-

tižto dvěstě zlatých počtu moravského 

na pět termínů:

o Hromnicích čtyřicet zlatých

o sv. Jiří čtyřicet zlatých

O tom, jak Slušovští z robot se vykupovali 
a robotní povinnosti vrchnosti své odpírali...

o sv. Janě čtyřicet zlatých

o sv. Václavě čtyřicet zlatých

o Vánocích čtyřicet zlatých

Slepic čtyři kopy a vajec dvanácte 

kop, kdy se jim poručí, v žádné jiné dáv-

ky potahováni býti nemají.

A pro lepší toho jistotu pečeti naše 

vlastní a našim jistným vědomím a vůli 

k tomuto listu přitisknouti jsme dali.

Jehož datum na hradě Lukově v pon 

– (podpis Valdštejna) – dělí den památ-

ky sv. Jiří, léta Páně tisícího šestistého 

dvanáctého.

Zdálo by se tedy, že Slušovjané mohli 

být spokojeni s výsledky svého usilování 

o lepší existenční možnosti pro sebe 

i pro své děti, třebas vykupované je-li 

novými a novými peněžitými závazky ve 

prospěch lukovských pánů. Větší platy 

byly břemenem těžkým, avšak ukazova-

lo se, že ne na trvalo. Postupný pokles 

kupní síly peněz učinil jejich tíhu nako-

nec přece jen přijatelnější než robotní 

povinnosti.

(z malé knížečky vydané roku 1968 

vlastivědným kroužkem, jde o jazykově 

neupravovaný text)

V květnovém vydání Slušovických novin jsem Vám, 

čtenářům, slíbil, že napíši o plánu činnosti včelařské or-

ganizace pro rok 2008. Tento plán činnosti obdržel kaž-

dý člen na výroční schůzi včelařů. 

V posledních letech máme nejvíce práce a starostí s léčením 

včelstev. Letos se znovu potvrdila skutečnost, že kdo poctivě 

neléčí svá včelstva, nemá dobré výsledky se zdravotním stavem 

svých včelstev. Díky našemu Výzkumnému ústavu v Dole 

u Prahy máme vypracovanou nejlepší metodiku pro léčení včel-

stev na varroázu na světě. Ale pak již záleží na každém včelaři 

a jeho poctivém přístupu k léčení.

V naší vzdělávací činnosti máme velkou radost, že se poda-

řilo mezi nás získat 5 nových mladých včelařů.

I proto se v měsíci červnu uskuteční v mysliveckém areálu 

v Neubuzi kurz pro začínající, ale i pokročilé včelaře. Kurz po-

vede učitel včelařství a známý odborník v tomto oboru př. Karel 

Kolínek z Nedašova. Kromě teorie chceme i prakticky ukázat, 

jak se tvoří oddělek, smetenec, nové včelstvo a také uslyšíme 

poznatky pokrokových včelařů, které jsou publikovány v od-

borných časopisech. Bude i malá výstavka včelařských potřeb, 

které přiveze př. Váhala z Valašského Meziříčí. Tyto se zde bu-

dou i prodávat. 

V listopadu připravujeme tradiční setkání našich členů 

s manželkami v klubovně mysliveckého sdružení Březina 

v Nových Dvorech. 

V letošním roce oslavili polští včelaři 25 let svého domu vče-

lařů v Kamiané na východě Polska. Protože jsme v Polsku 

u přátel včelařů byli již několikrát na návštěvě a stále udržuje-

me přátelské kontakty, byli jsme na toto významné výročí po-

zváni. Atmosféru u přátel včelařů v Polsku připomíná přiložená 

fotografie. Přesvědčili jsme se, že nás mezi nimi vždy rádi víta-

jí. V oblasti včelařství udělali v Polsku nemalý kus dobré prá-

ce.

Josef Košárek, předseda ZO ČSV Slušovice

Včelařské okénko
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TENISOVÉ KURTY 

během prázdninových měsíců 

OPĚT V PROVOZU 

Jako v minulých letech vám město 

nabízí provoz tenisových kurtů a mini-

golfu v době letních prázdnin.

Objednávky na tel čísle 731 761 695. 

Rezervujte si svůj čas. Sportoviště mů-

že být pro každého z nás.

Bližší informace o provozních hodi-

nách a ceník služeb budou zveřejněny 

v kabelové televizi, na webových strán-

kách města (www.slusovice.cz) v oddí-

le „sport, volný čas“ a na nástěnce na 

prodejně na náměstí.

„ Radost vstupuje do našeho života,

když máme co dělat,

co milovat

a v co doufat.“

 J. Addison

Dnešní dítě je mnohdy vydáno na po-

spas dění, které nemůže ovlivnit. Ne-

shody mezi rodiči, rozvody, nejisté ro-

dinné vztahy či neúplná rodina, ve které 

chybí muž nebo žena se svým výchov-

ným posláním. To jsou z části příčiny 

ztráty dětství, radosti nebo i vlastní iden-

tity našich dětí. A co si budeme nalhá-

vat, možná mnoho z těchto dětí bylo 

nechtěných, a tak velmi zraněných již 

v matčině lůně.

Přiznejme si, že čas, který lze věnovat 

vlastním dětem, věnujeme zaměstnání, 

kariéře, sportu či jiným činnostem, třeba 

i úklidu. Přestože jsme vybaveni mobilní-

mi telefony, často nevíme, kde se naše 

děti nacházejí a co zrovna dělají.

Nedostatek práce a povinností, zahání 

děti do ulic a na místa, kde se zjevně 

poflakují. Nechuť podřídit se autoritě, 

neuznání řádu, nechuť k práci a plnění 

vlastních povinností. Děti vyhledávají 

Naše děti jsou bolestí tohoto světa...

vrstevníky, se kterými je jim dobře. 

Vytvářejí party, se kterými tráví svůj vol-

ný čas. Potom je již jen krůček k cigare-

tám, alkoholu a drogám.

Nedá se říci, že život v partách se týká 

jen dětí, které jsou z nejistých rodinných 

poměrů. Do party se lehce dostane i dí-

tě, které má rodinné zázemí. Proto nelze 

říci: „To se mne netýká, v naší rodině se 

to stát nemůže.“

V minulých měsících jsme mohli být 

svědky vyšetřování trestných činů dětí. 

Vskutku se jednalo o děti, nikoliv mlá-

dež. Některé činy jsou alarmující. Na 

několika fotkách vám chci zdokumento-

vat to, co mne mrzí. Věřte, že jsem měla 

možnost hovořit s vyšetřovatelem z kri-

minální policie a expertem ohledávají-

cím místa činů. „O Slušovicích jsme 

v minulých letech vůbec nevěděli, ale 

dnes jsme u vás velmi často,“ začala je-

jich slova, z nichž mě docela zamrazilo.

Od 1. ledna do 14. dubna bylo spá-

cháno na území našeho města 23 trest-

ných činů a 43 přestupků.

Ke dni 27. února bylo v evidenci soci-

álně právní ochrany 292 dětí a mládeže 

do 18 let a v rámci mikroregionu se dá 

předpokládat nárůst o dalších 50 dětí. 

Pod sociálně právní ochranu spadá asi 

120 rodin. V péči kurátora je asi 50 dětí. 

Mladiství a dospělí nad 18 let věku by 

tuto skupinu značně navýšili.

Lze předpokládat, že nárůst trestné 

činnosti bude stoupat. Spolupráce jed-

notlivých složek, které by měly v této 

věci hledat řešení, je špatná. Strach ob-

čanů jasně pojmenovat a označit nebez-

pečné jevy či na ně upozornit je značný.

 místostarostka

EXTREME MOTO SHOWEXTREME MOTO SHOW 
Na dostihové dráze jsme mohli být svědky již čtvrtého ročníku motorkářské exhibi-

ce Extreme moto show. Několik tisíc milovníků adrenalinových sportů, rychlých stro-

jů a zajímavých show spatřilo kaskadérské špičky Petra Piláta a Petra Kuchaře. 

Součástí show byla i soutěž amatérů – „Ukaž, co umíš“. 

Všichni, kdo jsme tam byli, žasneme, co všechno lidé pro své pobavení dokážou.
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POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 20. června v 19 hodin se v městském kulturním středisku bude 

konat divadlo jednoho herce MALÝ PRINC.

Určitě spousta z vás zná stejnojmennou knihu Antoina de Saint-Exupéryho, jedno 

z nejslavnějších děl moderní světové literatury.

Přibližně hodinu a půl trvající představení bude výjimečné i něčím jiným než téma-

tem. Budete mít možnost sledovat na scéně Divadlo jednoho herce Radost - Tomáše 

Koliandra z Opavy. Přestože je téměř nevidomý, dává lidem radost a možnost zamyš-

lení prostřednictvím divadelních her.

Přijďte si připomenout nádhernou knihu Malý princ na představení nejen o tom, že 

záleží jen na úhlu pohledu, co uvidíme. O tom, jak je důležité mít přátele, a také 

o tom, že dospělí se již někdy nedokáží vžít do dětské duše. Přijďte si připomenout, 

jaké to je být otevřený a zvídavý jako dítě, přemýšlet nad situacemi v našem životě 

z trochu jiného úhlu pohledu.

Vstupné je dobrovolné. Místa nebudou očíslovaná, z toho logicky vyplývá, že kdo 

dřív přijde, bude mít větší možnost výběru sedadla. Podle herce je představení vhod-

né pro dospělé i děti, každý si tam najde to své.

Přijďte, určitě nebudete litovat. Ohlasy na toto představení byly velmi dobré.

 Jana Kapustová, za kulturní a sportovní komisi města Slušovice

„Sbohem,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen 
srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Pálava - turistický výlet pro Slušovice
ASPV Slušovice uskutečnilo turistický zájezd pro veřejnost na Pálavu. Zpočátku byl 

autobus nenaplněn, ale v závěru byl tak plný, že nestačil kapacitou. Výlet začal 
procházkou. Pavlovské vrchy, ze všech stran obklopené úrodnými vinicemi, patří se 
svými bělostnými vápencovými skalami, kvetoucími kosatci na sluncem ozářené 
skalní stepi, dubovými háji, zříceninami gotických hradů, jedinečnou architekturou 
historického Mikulova i vinnými sklepy v okolních obcích k nejznámějším a nejna-
vštěvovanějším místům České republiky. Zastávka byla také v Lednici, kde si zájem-
ci mohli vybrat a navštívit velké akvárium, zámek, krásné zahrady, památné stromy 
nebo si vyšlápnout na minaret. I ochutnávka vína v místní restauraci nesměla chy-
bět. Zpáteční cesta uběhla rychle, a protože všichni byli spokojeni, při loučení zazněl 
slib organizátorů, že se opět pokusí podobný zájezd uskutečnit.  Iša

O herci Tomáši Koliandrovi - Tomáš Koliandr se narodil v roce 1970. Jako slabo-

zraký pracuje v chráněných dílnách opavské charity. Hraní divadla se začal věnovat 

v roce 1994, kdy založil divadlo RADOST. Jeho repertoár představení je bohatý: Malý 

princ, Listové do nebe, Zahrada Mariánská, Popelka Nazaretská aj. Mezi jeho záliby 

patří také skládání veršů a hra na housle, kterými se na některých svých představe-

ních doprovází. Svá představení uvádí v různých klubech, v ústavech sociální péče, 

v domovech důchodců a na akcích charity. Představení Tomáše Koliandra je předává-

ní radosti a pohlazení na duši druhým lidem.

Permanentky a odvoz

do Městského divadla Zlín

Rádi bychom vám nabídli možnost 

strávit v divadelní sezóně 2008/2009 

(od září), devět večerů v Městském di-

vadle ve Zlíně. Jelikož víme, že někteří 

z vás byste rádi divadlo navštěvovali, 

ale nemáte jak se tam dopravit (při 

cestování běžnými linkami autobusu je 

někdy únavné čekání na zpáteční spoj) 

nebo také nemáte s kým, nabízíme 

vám možnost zakoupit si předplatné 

do divadla s tím, že odvoz tam i zpět 

do Slušovic je zajištěn. Tento odvoz si 

platíte, cena by neměla přesahovat 60 

Kč za cestu do Zlína a zpět.

Jedná se o páteční večer (představe-

ní v 19 hodin), v případě dvou bonusů 

je možné vybrat i jiný den.

Na programu jsou zajímavé tituly:

BALADA PRO BANDITU 

– Milan Uhde/Miloš Štědroň

CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY 

– Jan Mikulášek, Vladimír Fekar

EVA TROPÍ HLOUPOSTI 

– Fan Vavřincová

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 

– Michal Viewegh

ROK NA VSI 

– Alois a Vilém Mrštíkové

MERLIN aneb PUSTÁ ZEM 

– Tankred Dorst

PŘEDSTAVENÍ HOSTUJÍCÍHO DIVADLA 

– činohra

Celkem tedy navštívíte 4x činohru, 

2x muzikál a 1x činohru – hostující di-

vadlo. V předplatném jsou obsažena 

i dvě bonusová představení, která bu-

dou vybrána z dalších zajímavých titu-

lů, na které nebudete mít permanent-

ku.

Cena předplatného pro důchodce 

a studenty činí 850 Kč do 1.-12. řady 

a lóže, 750 Kč do 13.-22. řady.

Cena předplatného pro ostatní (zá-

kladní) činí 1.000 Kč do 1.-12. řady 

a lóže, 900 Kč do 13.-22. řady.

Tyto ceny neobsahují dopravu.

Pokud máte zájem o předplatné na 

páteční večer, rezervujte si perma-

nentku buď osobně v Městské 

knihovně ve Slušovicích, na tel. 

čísle 577 981 627 či na emailu: 

knihovna.slusovice@cmail.cz. 

Zde také najdete brožurku na příští 

sezónu. Můžete si ji odnést domů 

a v klidu si projít nabízená představení 

a vše zvážit.

Svůj zájem nahlaste do 27. červ-

na včetně. Čím dříve si rezervujete 

místa, tím lepší místa vám můžeme 

nabídnout. 
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Árón východní ve Slušovicích

Za Základní školou ve Slušovicích 

roste velmi zajímavá, neobvyklá 

a jedovatá rostlina. Na obou březích 

potoka Všeminka se můžeme setkat 

s jednoděložnou rostlinou z čeledi 

áronovitých (Araceae) – árónem vý-

chodním (Arum cylindraceum Gasp.). 

Každoročně se tu vykvétá několik 

desítek rostlin. Nenápadně rostou 

spíše v menších skupinkách nebo 

jednotlivě. 

Jedná se o vytrvalou rostlinu, 9 až 15 

cm vysokou, s vejcovitým až skoro kulo-

vitým oddenkem. Listy jsou řapíkaté, 

střídavé, s listovými pochvami. Čepele 

listů jsou hrálovité až střelovité, žilnatina 

je zpeřeně větvená. Je to jednodomá 

rostlina s jednohlavnými květy. Květy 

jsou v květenstvích, ve ztlustlých kla-

sech, někdy se tento typ květenství na-

zývá palice. Květenství je podepřeno 

nápadným listenem, který tvoří toulec. 

Otevřená část toulce je 1,5-2x delší než 

uzavřená. Květenství se skládá z mnoha 

květů, které jsou uspořádány do spirály. 

Na spodu palice jsou samičí květy, nad 

nimi je úsek samčích květů a nad nimi 

soubor sterilních květů v podobě brvi-

tých výrůstků na cibulkovité bázi. Nahoře 

je palice prodloužená v bezkvětý kyjovitý 

výrůstek. Okvětí chybí. Tyčinky bývají 

3 – 4, prašníky jsou většinou fialové. 

Plody jsou vícesemenné, tvořené sytě 

červenými bobulemi, uspořádanými 

v plodenství.

Árón východní roste v Evropě, hlavně 

v její východní, jihovýchodní a jižní části. 

Přesné rozšíření není jednoduché stano-

vit kvůli taxonomickým problémům 

okruhu.

V České republice roste roztroušeně 

až vzácně ve východní části – na Moravě. 

Zde zřejmě zcela nahrazuje druh árón 

plamatý, který se vyskytuje pouze 

v Čechách. Árón východní roste v teplej-

ších listnatých a lužních lesích, přede-

vším v křovinách. Vyžaduje vlhké půdy 

bohaté na humus. Poměrně hojný je 

v nižších polohách moravských Karpat.

Všechny části rostliny jsou jedovaté. 

Obsahují glykosidy a alkaloidy. Při požití 

se dráždí sliznice, což je doprovázeno 

palčivou chutí a dochází k zánětu úst a 

hrtanu. Po vstřebání organismem se 

objevují poruchy srdečního rytmu, zor-

ničky se rozšiřují, nastávají křeče. 

Smrtelné otravy byly popisovány zřídka. 

Při požití je však třeba lékařské pomoci.

Árón východní není chráněnou ani 

ohroženou rostlinou, přesto patří k vzác-

nějším druhům naší květeny. Bezesporu 

však vyžaduje další pozornost z hlediska 

ochranářského. 

 Vladimír Bělín

VLEVO - Árón východní - rostlina

NAHOŘE - plody

Vzpomínka na Hostýn
Ráda se vracím ve vzpomínkách do 

svého dětství. Jezdívala jsem s babičkou 
na poutě. Hostýn, místo tak milé nám 
všem. 

Nejdříve jsme šly k prameni. Omýva-
la jsem babičce ochrnuté nohy. Vždy mne 
povzbuzovala, abych se i já celá umyla. 
Voda byla tak studená, nechtělo se mi 
umývat. Nabraly jsme do láhví vodu a po-
malu kráčely po nekonečných schodech 
ke svatyni. 

U Matky Boží bylo tak dobře. Tulila jsem se k té dobré ženě, která mne přivedla až na 
vrchol. Moc jsme nemluvily. Nebylo třeba slov.

Po mši svaté jsme šly za oltář. Kdož ví, za co prosila s rukama sepnutýma? Dívala 
se na Matku s Ježíškem. Byla tak laskavá a pokorná. Podobala se tolik té, ke které tak 
toužebně vzhlížela.

Kéž i nám naše Matka Maria vyprosí krásu tak, jak ji vyprosila našim babičkám 
i matkám. Kéž i naše dcery nesou podobu Marie.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

VIENNA INSURANCE GROUP
rozšiřuje svá obchodní zastoupení v lokalitách Otrokovice-Baťov, Slušovice, Luhačovice a další.

Nabízíme příspěvek na provoz Vaší kanceláře, zaškolení, servis a podporu silné pojišťovny.

Nabídky spolupráce na e-mail: zlin@cpp.cz

Sbírka pro zlínský 

útulek pokračuje
V loňském říjnu jsem Vás informovala 

o tom, že v Městské knihovně ve Slušo-

vicích začíná časově prozatím neomeze-

ná sbírka věcí pro Útulek pro zvířata 

v nouzi na Vršavě.

Sbírka stále pokračuje, ale nyní v let-

ním období se týká jen vodítek, obojků, 

piškotků a různých dalších laskomin pro 

pejsky a kočky. 

Deky, ručníky a staré svetry v tomto 

období nejsou tolik potřeba a v útulku 

jich mají nyní zásobu.

Děkuji všem, kteří čímkoliv do sbírky 

přispěli…

  Jana Kapustová

CENÍK INZERCE
A4  2000 Kč
A5  1000 Kč
A6  500 Kč
A7  250 Kč
menší formát  100 Kč
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Ve dnech 27. dubna - 2. května se čtyřicet žáků naší základní školy zúčastnilo 

zájezdu do Anglie. Jednalo se o studijně poznávací akci s podtitulem "Historie 

Londýna pro základní školy". Jejím smyslem bylo zejména obohatit výuku angličtiny 

a motivovovat k dalšímu učení anglického, ale i jiných cizích jazyků. Žáci samozřej-

mě poznali mnoho míst, o kterých zatím pouze četli v učebnicích angličtiny, země-

pisu nebo dějepisu, a seznámili se s ostrovním způsobem života, který se přece jen 

trochu liší od toho našeho - středoevropského. 

ANGLIE 2008

Dne 27. dubna, poslední aprílovou ne-

děli, jsme se před šestou hodinou ranní 

shromáždili před školou. Snad nikdo z nás 

by v tuto dobu nevstával, pokud by ho 

nečekalo to, co ten den. Výlet do Anglie. 

 Zamávali jsme našim nejbližším a po 

několika hodinách jízdy – asi kolem třetí 

hodiny ranní - jsme spatřili francouzskou 

celnici. O několik minut později jsme se 

nalodili na trajekt, jenž s námi přeplul 

onen slavný La Manche. Během plavby 

jsme se procházeli po restauracích a ob-

chodech a občas zamířili na palubu zkon-

trolovat, jestli se už nerozednívá a my 

nezahlédneme ony slavné Doverské kří-

dové útesy. 

 Po příjezdu do Londýna jsme spatřili 

něco vskutku nevídaného, a to krásné 

slunné počasí. Ti z nás, kteří si ho nezapa-

matovali z těchto momentů, už ho bě-

hem pobytu téměř nepostřehli. Naše prv-

ní procházka Londýnem směřovala do 

Regent´s parku kde jsme se po cestě na-

jedli, napili a trochu si odpočinuli. Další 

kroky vedly do Muzea voskových figurín 

Madame Tussaud. Tolik lidí tam patrně 

nikdo z nás nečekal. Snad stovky turistů 

se tu mačkaly před Julií Robertsovou či 

Bradem Pittem, aby se s nimi mohli vyfo-

tit. Nemohla jsem věřit vlastním očím. 

Některé figuríny vypadaly více než oprav-

dově a k některým jsem se raději nepřibli-

žovala. Co kdyby to přeci jenom nebyla 

figurína? Snad každý z nás má foto s ně-

kterým svým idolem. Od zmíněného 

Brada Pitta, přes Stevena Spielberga až 

po Beatles nebo Shreka.

 A zpět do víru velkoměsta. Svezli jsme 

se oním slavným „ándrgraundem“, vyfoti-

li se na slavném Picadilly Circus, náměstí, 

které se proslavilo především světelnými 

reklamami. Všude mraky turistů, ale i 

„pravých londýňanů“. Navštívili jsme čtvrť 

Soho, ve které se dalo báječně nakupo-

vat, a poté zamířili na nejnavštěvovanější 

Londýnskou atrakci – London Eye. 135 

metrů vysoké kolo nás uchvátilo. Většina 

fotografovala jako divá. Rozhled na celý 

Londýn, parlament a spoustu dalších slav-

ných míst a budov. Po návštěvě Londýna 

jsme přesedli do autobusu a vydali se na 

“meeting point“ (neboli shromaždiště), 

kde si nás doslova rozebraly naše náhrad-

ní rodiny. Během prvního dne jsme se se-

známili se jejich členy a bylo nám ozná-

meno, jaký řád bychom měli dodržovat. 

Ráno jsme dostali snídani v anglickém 

stylu - mléko s cereáliemi, tousty, marme-

ládu... Některé rodiny si nás opravdu 

hýčkaly. Na oběd, který v Anglii vypadá 

asi tak jako naše svačina, jsme dostali 

obvykle tousty se sýrem, nějaké ovoce, 

láhev pití, brambůrky a nějakou sladkost. 

 Druhý den jsme navštívili Portsmouth, 

v minulosti velmi rušný námořní přístav. 

Prohlédli jsme si loď admirála Nelsona, na 

které byla spousta věcí, které se daly fotit, 

kromě místa, kde Nelson zemřel. Hlídali 

ho dva zaměstnanci přístavu a prosili nás 

o úctu. Okružní plavba přístavem zakon-

čila náš přímořský den. Ten další nás čekal 

opět pobyt v Londýně. 

 Nejprve jsme navštívili „Přírodní histo-

rické muzeum“. Plejtvák obrovský v život-

ní velikosti, imitace zemětřesení v japon-

ském supermarketu, kostry dinosaurů 

a mnoho dalších zajímavostí z přírody, 

vědy a techniky. Během poněkud deštivé 

procházky jsme měli možnost vyfotit si 

Clock Tower (mylně nazývanou Big Ben), 

Westminsterské opatství, prošli jsme ko-

lem Downing Street, kde bydlí britský 

premiér a o několik desítek metrů dál 

jsme si fotili slavné stráže na koních. 

Zastavili jsme se na Trafalgar Square, vý-

znamné především sochou admirála 

Nelsona a čtyřmi lvy. Naše další kroky 

vedly k Buckinghamskému paláci. Hodně 

mě zarazilo, že již zmiňovaná Downing 

Street, na níž bydlí „pouze“ premiér, je 

zabezpečená snad více než sídlo královny. 

Poté jsme se vydali na plavbu po Temži. 

Z lodě jsme si mohli vyfotit další známé 

stavby a především Tower Bridge, slavný 

londýnský most. Den jsme ukončili ná-

vštěvou Greenwiche, jímž prochází nultý 

poledník. Měli jsme tedy možnost stát na 

obou polokoulích zároveň. 

 Poslední den jsme si museli přivstat. 

Rozloučili jsme se s rodinami, někteří 

z nás se s nimi vyfotili, pobrali jídlo na 

Studijně poznávací zájezd do Velké Británie

cestu, naskládali se do autobusu a vyrazi-

li směr Windsor, letní rezidenci královny.

Prošli jsme si hrad, kaple, všechny při-

lehlé objekty a utratili poslední „money“ 

v místních obchůdcích.

Asi za hodinu jsme už uháněli, a to 

doslova v „legolandském“ autobuse 

směr…? No přece Legoland. Ráj zábavy. 

Tato dvě slova stačí. Desítky atrakcí, hor-

ských a vodních drah, ze kterých na nás 

nezůstala ani nitka suchá. Snad nikdo se 

ale nenudil. Naposled jsme se občerstvili 

na anglické půdě a vyjeli směr Dover… 

Útesy jsme bohužel neviděli ani teď, jeli-

kož už byla tma, ale i tak jsme hlasitě 

poděkovali pánům řidičům za neskutečně 

rychlou dopravu k trajektu. Cesta domů 

utekla, ani jsme nestihli mrknout okem. 

Už v brzkých odpoledních hodinách jsme 

překročili české hranice a snad všichni 

pocítili ten smíšený pocit lítosti, že to tak 

rychle uběhlo, ale zároveň radosti, že už 

jsme doma. Ještě cesta po České republi-

ce a kolem osmé hodiny večerní jsme se 

začali vítat s rodiči, jež stáli u školy, jako 

by se těch pět dnů nehýbali. Konec. 

Zájezd končí. Zkontrolovat svoje místo 

v autobuse, vytáhnout kufr a domů.

Jsem ráda, že jsme měli možnost podí-

vat se do země deštivého počasí, na které 

jsme si během pobytu vlastně dosti zvykli. 

Doufám, že se nikdo nebude zlobit, když 

jménem všech účastníků poděkuji za vý-

borně odvedenou práci pana učitele 

Dlabaji, paní učitelky Grácové, slečny prů-

vodkyně a pánů řidičů.

 Pavlína Hillerová, 8.A
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Opravdu se nedá říci, že bych měla 

tolik volného času a tak málo jiných zá-

jmů a činností, kterými bych naplnila 

těch několik málo volných chvil urče-

ných pro odpočinek od pracovních, ro-

dinných či domácích povinností, abych 

musela sáhnout po starých kronikách 

a listovat minulostí. Objektivně však mu-

sím uznat, že když už se člověk nějakou 

náhodou či omylem k podobné literatu-

ře dostane, je to čtení velmi zajímavé 

a poučné. Když jsem začala pracovat 

v naší sluníčkové školičce, pátrala jsem 

tak trošku v její historii, abych se dozvě-

děla, jak a kdy to všechno začalo, jak 

školka v průběhu času fungovala, kdo 

všechno jí prošel a jakých doznala změn. 

Zjistila jsem spoustu zajímavých infor-

mací a možná vás překvapí, že Mateřská 

škola ve Slušovicích funguje už neuvěři-

 Bylo-nebylo, dávno tomu... 

telných 60 let. Netuším, jestli si ještě 

někdo z absolventů prvního ročníku ško-

ly vybaví okamžiky v ní strávené, ale ti 

kteří žijí, jsou patrně již všichni v důcho-

dovém věku. Tak dovolte malinko histo-

rie a pojďte se mnou zavzpomínat na 

léta dávno minulá.

Naše mateřská škola byla otevřena 1.

dubna 1948, měla 36 zapsaných dětí 

a byla umístěna v přízemí národní 

a střední školy ve Slušovicích. Výnosem 

školské rady v Brně byla povolena již od 

1.ledna téhož roku, ale až od dubna 

byla ustanovena učitelka Anna Špalková 

z Osvětiman a správce školy Ladislav 

Buček. Už o rok později byla škola pře-

místěna do soukromého domu č. 23, 

budovy bývalého hostince, kde přes 

všechny peripetie času zůstala dodnes 

jako odloučené pracoviště kmenové 

školy. Pravidelný chod provozu také na-

rušovala spousta rozjezdových potíží, 

neměla potřebné zázemí a hned v násle-

dujícím školním roce byla téměř polovi-

nu času uzavřena, protože neměla uči-

telku. Je až dojemné sledovat v zápisech 

první kroniky snahu zřizovatele, dobro-

volných organizací a spolků o rozvoj té-

to instituce, jejich nadšení pomáhat při 

řešení potíží, nostalgicky číst o progra-

mu školy, vystoupeních dětí, jejich one-

mocněních (ještě se potýkali s černým 

kašlem), a to vše si uvědomovat v di-

menzi stávajícího režimu. O dalším osu-

du školy bych podle kronik mohla po-

kračovat ještě dlouho, ale opusťme teď 

založení mateřské školy jako takové 

a připomeňme ještě jedno datum. 

Protože kapacita školy nestačila, bylo 

rozhodnuto o výstavbě nové trojtřídní 

budovy. Byla vybudována v akci „Z“ 

a slavnostně otevřena podle Zpravodaje 

MNV Slušovice 2. října 1977, podle teh-

dejšího oficiálního tisku Naše pravda 

a kroniky školy již 18.září, a byla prezen-

tována jako nejhezčí a nejlevněji posta-

vená školka v širokém dalekém okolí.A 

už v této souvislosti postřehneme zmín-

ku o plánované opravě původní školy, 

protože ani tři třídy v nové budově po-

třebu Slušovic nestačily pokrýt. Trvalo 

však téměř třicet let, než k tomu došlo. 

Na přelomu roku 2004-2005 však byla 

konečně „stará MŠ“ od základu zrekon-
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Žáci naší školy se každoročně zúčast-

ňují mnoha vědomostních, výtvarných 

i sportovních soutěží. Porovnávají tak 

své vědomosti a schopnosti s ostatními 

školami, získávají nové zkušenosti.

3. dubna se všichni páťáci zúčastnili 

okresní matematické soutěže, kterou 

pořádá ZŠ Dřevnická ve Zlíně. I když 

jsme měli obavy z velké konkurence, 

dali se všichni do boje a z výsledků jsme 

byli velmi mile překvapeni.

Ze 43 soutěžících se Jakub Hynčica 

umístil na 1. místě, (získal 30 bodů 

z možných 33), Eva Vyvlečková na 11. 

místě, Míša Dřevikovská na 14. místě 

a Míša Garguláková na 30. místě.

Všichni nám udělali velkou radost. Za 

svůj výkon si zaslouží pochvalu za vzor-

nou reprezentaci naší malotřídní školy.

Další soutěží byla přírodovědná soutěž 

„Poznej a chraň“ v Želechovicích. Jedním 

z hlavních cílů organizátorů soutěže je 

přivést děti a mládež k hledání a nalézá-

ní krásy přírody a krajiny, k umění dívat 

se kolem sebe. Naši školu reprezentova-

la dvě družstva 4. a 5. ročníku. Soutěž 

struována a mám za to, že výsledek se 

opravdu podařil. Pravidelným čtenářům 

mých článků také nemusím jistě připo-

mínat rekonstrukci šaten, sociálních za-

řízení a vstupních prostor nové budovy, 

v letošním roce nás čeká generální pře-

stavba kuchyně a ve výhledu také tříd, 

heren a zahrady. Nejde to tak rychle, jak 

jsem si původně představovala, ale vě-

řím, že za svého působení se mi podaří 

dosáhnout opravy a modernizace všech 

zastaralých a nevyhovujících prostor, 

aby se těm našim malým človíčkům ve 

Sluníčku líbilo. 

Během čtení vám jako bystrým čtená-

řům jistě neušlo, že v letošním školním 

roce si tedy připomínáme dvě výročí - 60 

let existence mateřské školy a 30 let 

provozu „nové“ budovy. Za tuto dobu 

zanechalo svou stopu ve školce téměř 

3 600 dětí a také učitelky a ředitelky, 

které jim věnovaly svou péči, pozornost 

a lásku, a provozní zaměstnanci, bez je-

jichž práce by bylo naplňování cílů školy 

nemožné. Samozřejmě nelze poděkovat 

všem osobně, ale dovolte mi vyslovit 

toto poděkování za práci s dětmi ales-

poň dvěma ředitelkám, které znám 

a jejich pomyslným prostřednictvím 

všem pracovnicím mateřské školy, které 

se v průběhu její šedesátileté existence 

podílely na procesu výchovy a vzdělává-

ní těch nejmenších. Mé předchůdkyni 

Jitce Bednaříkové, která pracovala ve 

funkci ředitelky od roku 1976 do roku 

2001 a Zdeňce Drápalové, která na tom-

to pracovním postu působila od roku 

1957 (to jsem pořád ještě nebyla na 

tomto světě).

Nejsem příznivkyní bombastických 

a okázalých oslav takových výročí, ale 

myslím, že připomínku a ohlédnutí za 

uplynulými roky si naše mateřská škola 

rozhodně zaslouží. U nás ve Sluníčku si 

je připomeneme dnem otevřených dveří 

v závěru letošního školního roku a naší 

školičce popřejeme do dalších let její 

existence hodně dětí, které se do ní bu-

dou těšit, hodně spokojených rodičů 

a hodně příznivců, kterým není její bu-

doucí život lhostejný. 

  Jana Tománková

Děti z ASPV Slušovice nás reprezentovaly
Tak jako každý rok se přes 80 dětí 

z  ASPV Slušovice z tanečního oddílu 

Kontrast Dance a 17 dětí z country SK 

Neubuz zúčastnilo soutěžní přehlídky 

pohybových skladeb ve Zlíně. Děti před-

vedly skladby, které celoročně nacvičují 

ve svých hodinách v hale ve Slušovicích. 

Jejich výkon byl opět skvělý. Námaha 

a pečlivost v přípravě se vyplatila. 

Reprezentovalo nás 6 choreografií. První 

místa získali jak malí se skladbou Jaro 

malých skřítků, tak oddíl Kontrast Dance 

se skladbami Party DJ, De Dix, Gordon 

bleu.

Čtyři skladby nás reprezentovaly týden 

nato i na krajské přehlídce ve Zlíně. Zde 

již bylo 36 skladeb, konkurence i úroveň 

vyšší. Náš oddíl však obstál výborně 

a „kontrasťáci“ si opět vybojovali dvě 

první místa. Poděkování za nácvik patří 

všem cvičitelům z ASPV a také vedoucím 

skladeb Kontrastu, a to Kubovi Henze-

lýmu, Verunce Závadové, Evě Staroveské 

a Petru Staroveskému. Najít si volný čas 

pro druhé, nacvičit skladbu a věnovat se 

celoročně vedení těchto zájmových od-

dílů je v dnešní době opravdu oběť. 

Proto všem, kteří chod našeho oddílu 

ASPV zajišťují, patří velké poděkování. 

I rodičům, kteří malé děti vedou k tomu-

to zájmu a pomáhají nám. Poděkování 

patří i panu starostovi Miroslavu Du-

bovskému, který uhradil jeden víkend 

veškeré náklady na autobus. Druhý au-

tobus si hradilo ASPV Slušovice samo. 

Ještě jednou všem vítězům blahopřeje-

me a děkujeme všem dětem za dobrou 

reprezentaci.

 Lydie Staroveská

byla rozdělena na dvě části – praktickou, 

kde žáci určovali různé přírodniny a zví-

řata, dále pak teoretickou, kde písemně 

odpovídali na přírodovědné i ekologické 

otázky. První družstvo ve složení Míša 

Garguláková, Míša Dřevikovská a Kuba 

Hynčica se umístili na krásném 2. místě 

a pokračují tak do krajského kola, které 

se uskuteční 23. dubna 2008. Druhé 

družstvo reprezentovali Dominik Závada, 

Marek Velikovský (4. ročník) a Eva 

Vyvlečková, kteří skončili na 16 místě. 

Postupujícím přejeme hodně zdaru 

a úspěchů v krajském kole. 

Výtvarných soutěží se účastní i naši 

nejmladší malíři. 

Hnutí Brontosaurus vyhlásilo 14. roč-

ník celostátní výtvarné a literární soutě-

že na téma „Máme rádi přírodu“. Je 

krásné, že děti baví tvořit dílka s téma-

tem přírody, naučí se dívat kolem sebe, 

všímají si všeho, co lidé udělali špatně, 

zamýšlejí se nad tím, jaký má člověk vliv 

na přírodu a není jim tento vztah k pří-

rodě lhostejný.

 H. Červenková

Chválíme, chválíme, chválíme…
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Červen 2008

• Jubilanti 

Jaroslav Kašík 75 let

Zdena Kobylíková 70 let

Lucien Rudl 70 let

Ludmila Jarošová 75 let

Anna Horáková 75 let

Jaroslav Tomšíček 75 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí 

a rodinné pohody!

• Narození

Michaela Míčková 

Tereza Pavlová 

Šťastným rodičům blahopřejeme! 

• Sňatek uzavřeli

Jakub Orolin a Eva Janská

Pavel Polášek a Jana Šturalová

Ivo Gerža a Lucie Svobodová

Na společné cestě životem 

přejeme manželům hodně štěstí!

 matrikářka

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem občanům, souse-

dům, přátelům a známým, kteří se 

přišli rozloučit s naší maminkou a ba-

bičkou paní Annou Divilkovou na 

její poslední cestě.

Dík patří také paní Jitce Bedna-

říkové.

 Děti a snacha Ludmila s rodinami
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Společenská 
 kronika

PROSBA O INFORMACI

V minulých Slušovických novinách byla uveřejněna fotografie pomníku na náměstí. 

Pokud jste se dívali pozorně, postřehli jste postavu legionáře, která po válce zmizela 

neznámo kam. Tehdejší režim si nepřál připomínat legionáře… Od té doby o postavě 

legionáře nemáme žádné informace. Pokud vy víte, jaké byly její další osudy, prosím, 

dejte mi vědět, buď na tel. 577 981 627 (městská knihovna) nebo osobně tamtéž.

Děkuji za jakoukoliv zprávu.  Jana Kapustová, kronikářka

O M L U V A

V rubrice Společenská kronika ne-

bylo nedopatřením v dubnovém čísle 

Slušovických novin zveřejněno úmrtí 

paní Ludmily Pšenkové.

Touto cestou se rodině omlouvá-

me. red


