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Slušovičtí hasiči oslavili 125. výročí založení SDH
Za poslední roky minulého a předminulého století vzniklo mnoho nejrůznějších spolků a sdružení. Některé z nich
měly zdravotní, kulturní či sociální cíle. Ty
nejvýznamnější spolky mají velmi dlouhou tradici. Svoji službou lidem všech
věkových nebo společenských kategorií
prokázaly důležitost, užitečnost a dlouhodobou nepostradatelnost. Výše uvedené v celé míře splňuje práce sboru
dobrovolných hasičů Slušovice již od
svého založení.
Je smutné, že pravé poslání a význam
hasičské činnosti si uvědomujeme teprve
tehdy, až obcí zazní požární siréna.
V tom okamžiku spoléháme jedině na
pohotovost a odbornou zdatnost hasičů.
Po průvodu do kostela Narození sv. Jana
Křtitele proběhla mše svatá za zakladatele dobrovolných hasičů ve Slušovicích,
jejich následovníky a rodinné příslušníky.
Po mši svaté slušovický farář P. Emil
Matůšů požehnal hasičské vozy 11. okrsků. Památku členů padlých v 1. a 2.
světové válce uctili účastníci oslav položením kytice, chvilkou ticha a státní
hymnou u pomníku padlých na náměstí.
Cílem následného průvodu se stala požární zbrojnice. Starosta SDH poděkoval
za účast sborům okrsku a hostům a pozval všechny na občerstvení v prostorách
Jen za posledních 25 let vyjížděla naše
technika k 115 požárům nepočítaje výjezdy ke spadlým stromům, autonehodám, vyplaveným domům a k čištění
studní. Toto vše je již historií. Proto
s vděčností a úctou vzpomínáme zásluh
všech našich předchůdců. Je třeba si jen
přát, aby si noví členové vzali příklad z
těch, kteří svými činy obětavě hájili šlechetnou myšlenku obsaženou v původním heslu Bohu ke cti, lidem ku pomoci.
Sbor dobrovolných hasičů ve Slušovicích byl založen 5. května 1884. Proto
jsme si 2. května letošního roku připomněli 125. výročí od jeho založení.
Slavnostní odpoledne začalo v prostorách požární zbrojnice přivítáním hostů.

hasičské zbrojnice a k poslechu dechové
hudby. Starosta Okresního sdružení hasičů Zlín Josef Bernatík předal slušovickému
sboru ocenění – medaili Za příkladnou
práci. Starosta města Slušovice Ing.
František Pavelka poděkoval členům SDH
za jejich práci.
Závěr patřil ukázce zásahu JSDHO při
likvidaci požáru a vynesení osoby ze zakouřeného prostoru pomocí dýchací
techniky. Přihlížející občané si mohli vyzkoušet dýchací techniku. Tuto možnost
však využil pouze jeden „odvážlivec“.
Poté následovala volná zábava v prostorách hasičské zbrojnice, kde k poslechu
i tanci hrála cimbálová muzika.
Výbor SDH Slušovice děkuje všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na důstojném průběhu oslav 125. výročí založení sboru.

Platba za svoz
komunálního odpadu
Připomínáme občanům, že v letošním roce platí nová vyhláška týkající se
poplatku za komunální odpad. Poplatek činí 450 Kč na jednoho poplatníka
za kalendářní rok a byl splatný do 31.
5. 2009. Vzhledem k tomu, že je stále
hodně občanů, kteří doposud poplatek za odpady neuhradili, upozorňujeme je, aby tak urychleně učinili.
V případě, že poplatek nebude
uhrazen, vystavují se neplatiči zahájení řízení o úhradu poplatku, které
může skončit až exekučním příkazem.
V rámci svozu odpadů bychom ještě
rádi podali informaci pro občany, kteří
museli vyměnit týdenní svoz za čtrnáctidenní a využívají ke svozu odpadů
plastové pytle. Byli bychom rádi, kdyby používání plastových pytlů bylo jen
přechodnou záležitostí a tito občané
si buďto pořídili ještě jednu popelnici,
anebo vyměnili jejich stávající 120 litrovou popelnici za větší 240 litrovou.
Pokud bude menší popelnice vrácena
v čistém stavu městu Slušovice, bude
možné ji vyměnit za popelnici větší
a doplatí se pouze rozdíl, který činí
238 Kč (240 l popelnice za 893 Kč –
vrácená 120 l popelnice za 655 Kč =
doplatek 238 Kč).

Telefonická krizová linka pro zdravotně postižené
800 246 642
Potřebujete pomoc? Nevíte si rady? Narodilo se Vám postižené dítě?
Nevíte, na jakou dávku máte nárok? Potřebujete vhodnou kompenzační pomůcku? Potřebujete osobní asistenci? Ztratili jste práci?
Hlavním záměrem projektu Společnosti
pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením PROSAZ a jeho celkovým cílem je umožnit nejen zdravotně
postiženým odborně konzultovat aktuálně vzniklé problémy související se zdravotním postižením nebo řešit náhlé krizové situace, poskytovat podporu a poradenství v životních situacích a stavech.
Vzniklé potíže přitom mohou být charakteru zdravotního, psychického, psychosociálního, sociálněprávního či týkající se obecných problémů života se

zdravotním postižením. Cílem projektu
je tedy vytvořit linku telefonické krizové
pomoci a poradenství, která je v provozu 24 hodin denně a slouží zdravotně
postiženým. Zajišťují ji odborně vyškolení konzultanti, dále externě spolupracující odborníci na jednotlivá témata (psycholog, speciální pedagog, právník, lékař) a sociální pracovník poskytující terénní pomoc.
Více informací můžete získat na
web. stránkách: www.prosaz.cz.
PROSAZ - Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

Psi na veřejných prostranstvích
Při pohybu ve městě potkáváme řadu
našich spoluobčanů, kterým dělá společnost jejich, u některých téměř rodinný
příslušník, pes. To, že psům věnujete svou
pozornost, dopřejete jim dostatek pohybu a péče, je jistě velmi chvályhodné.
Nicméně by se většina z Vás měla zamyslet nad tím, jestli byste při svých vycházkách neměli věnovat péči také tomu, co
po Vašich svěřencích zůstává na očích
nám všem ostatním.
Pokud tedy při venčení psa dojde ke
znečištění ulic, trávníků a veřejných pro-

Sbírka pro Diakonii Broumov
Ve dnech 12. a 13. května proběhla v prostorách hasičské zbrojnice již tradiční
sbírka šatstva pro Diakonii Broumov. Za dva dny se sesbíralo celkem 150 krabic a 50
pytlů oděvů. Tato sbírka se mohla uskutečnit jen díky obětavosti členek Klubu křesťanských žen, které věnovaly svůj volný čas na pomoc potřebným.
Proto alespoň touto cestou děkujeme Marii Oškerové, Stanislavě Kapustové,
Bohumile Jaškové, Gabriele Oškerové, Anežce Dvořákové, Františce Kučerové a Marii
Krajčové.
vedení města Slušovice
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stranství psími exkrementy, je povinností
osoby pečující o zvíře neprodleně znečištění odstranit.
O tom, že to jde, svědčí i příklad starší
paní, jež při venčení svého psa drží v ruce
mikrotenový sáček a při pochvale, která je
k ní pronesena, odpoví, že to je přece
samozřejmost, když její pes znečistí okolí,
aby to po něm uklidila. Vždyť je to i její
vizitka.
Věříme, že takových majitelů psů, kterým záleží na pěkném venkovním prostředí, je mezi námi hodně, ale při míjení
psích pozůstatků se stále jeví, že je jich
menšina a většině je jejich počínání naprosto lhostejné a vůbec se nestydí za to,
co po jejich procházce zůstává na očích
ostatním.
Buďme všímaví ke svému okolí, nebojme se upozornit nezodpovědného majitele na tento nešvar. Chraňme si pořádek
a čistotu v našem městě, abychom dávali
dobrý příklad našim dětem.

Každý zná svého policistu
Vážení spoluobčané,
Policie ČR se snaží o nové pojetí policejní práce, tzv. community policing. Toto
staronové pojetí policejní práce, které doplňuje a usnadňuje standardní policejní postupy, vychází zejména z následujících principů1:
Za bezpečnost a veřejný pořádek není odpovědna pouze policie, nýbrž celá veřejnost. Instituce a občané přijímají i díky tomuto policejnímu přístupu svůj díl odpovědnosti za kvalitu života v místě svého bydliště. Hodnoty aktivní občanské společnosti
tak postupně nahrazují přetrvávající lhostejnost občanů k věcem veřejným.
V okrsku vykonává pěší hlídku stále stejný policista, který se stará o jeho bezpečnost (občan osobně zná svého policistu).
Policie vede své partnery k společnému řešení trestné činnosti a současně usiluje
o eliminaci příčin jejího výskytu (prevence předchází represi).
Policie pravidelně informuje veřejnost o bezpečnostní situaci a při plánování své
činnosti bere pravidelně v úvahu potřeby a očekávání občanů vyjádřené pravidelnými
průzkumy spokojenosti (policie je službou veřejnosti).
KONTAKT:

Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Obvodní oddělení Vizovice
Slušovská 425
763 12 Vizovice
Tel.: 974 662 604
Fax: 577 453 333
Email: zloopvizov@mvcr.cz
www.policie.cz

Vedoucí oddělení:
Zástupce vedoucího oddělení:

npor. Bc. Jiří Ježík
npor. Bc. Alois Hofschneider

1) http://www.policie.cz/clanek/co-je-to-community-policing.aspx;
T Í S Ň O V Á V O L Á N Í : 158
150
155
156
112

Policie České republiky
Hasičský záchranný sbor České republiky
Zdravotnická záchranná služba
Obecní policie
Integrovaný záchranný systém

INFORMACE
Občanského sdružení sociálních a finančních poraden ČR
a svazu důchodců
Sociální a finanční poradna Občanského sdružení sociálních a finančních poraden
ČR spolu se svazem důchodců rozšiřuje své služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace „Zelená úsporám“ – zateplování domů, ekologického
topení a dalších ekologických zařízení.
Kdo může poradnu především využívat: - držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
- senioři, sociálně slabší rodiny
- rodiny s dětmi
Klientům poskytujeme pomoc a informaci o slevách
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, sleva
- pojištění domácností a nemovitostí, sleva 10 – 20 %
- zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva 10 – 15 %
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10 – 20 %
- prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí
- zajištění financí na pohřebné – PROGRAM PIETA
Nabízíme i možnost zajištění pracovní příležitosti
– spolupráce v poradnách OS SaFP ČR.
Kontaktní místa pro Zlínský kraj: Zlín, Randýskova 1800, Tomáš Zetík – ředitel,
tel. 518 321 861, 739 446 788, úřední den: čtvrtek 9,00 – 14,00 hodin
Call centrum: pondělí – pátek 9,00 – 14,00 hodin
3

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
O prázdninách bude provoz knihovny
omezen následovně: knihovna bude
uzavřena ve dnech 29. 6. – 10. 7.,
10. 8. – 11. 8., 24. 8. – 26. 8. 2009
V ostatních půjčovních dnech bude
otevřeno jako obvykle.
Knihy je možné mít vypůjčeny celý
červenec a srpen, vrátit je můžete až
začátkem září. Uvedené se týká i výměnného fondu. Během prázdnin se upomínky nebudou zasílat.
Postačí, když knihy vrátíte v prvním
zářijovém týdnu.
Připomínám i možnost bezplatného
veřejného internetu pro všechny od patnácti let věku.
Je možné si místo u počítače rezervovat na určitou hodinu (tel. 577 981
627).
Pro děti (a nejen pro ně) je zde 23 CDROMů, mezi nimi nejmenšími dětmi oblíbený Krteček nebo Alík, dále vědomostní kvíz Einstein Junior či Cesta kolem světa za 80 dní.
Nově jsou zakoupeny tyto tituly:
Aztékové (hra vtáhne děti do života tohoto indiánského kmene, vhodné i pro
předškolní děti), Hádanky a hlavolamy,
Kvízová horečka Evropa, Kvízová horečka Česká republika. Poslední jmenované
tituly obsahují spoustu vědomostních
otázek pro celou rodinu.
K dispozici jsou také různé encyklopedie na CD-ROMech – Panovníci českých
zemí, Kronika 20. století, Kronika lidstva, Kronika českých zemí a další CDROMy o hradech a zámcích, architektuře…
Tyto CD-ROMy jsou k dispozici pouze
na počítači v knihovně, není možno je
vypůjčit domů.
Půjčovní dobu knihovny a další informace včetně on-line katalogu knih najdete na webových stránkách www.
knihovnaslusovice.wz.cz.
Přeji všem nádherně strávené léto
plné pohody a sluníčka .
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Žijí s námi - žiji s Vámi
Jednoho jarního dne jsem opět zaslechl nezaměnitelné krov – krok. Obrátil
jsem hlavu k nebi. Tento nápadně hluboký a výrazný zvuk se většinou opakuje
4 x, a tak jsem měl čas se orientovat na
obloze. Při druhém krok – krov jsem jej
spatřil. Poměrně nízko nade mnou letěl
typickým vytrvalým letem s mohutnými
rozmachy svých značně dlouhých křídel
krkavec. Oddechl jsem si, zůstal i letos
s námi. Literatura z 60. let uvádí: „Podle
klínovitého ocasu a rozpětím okolo metru (obrázek siluety za letu) se dá velmi
snadno poznat, ale asi málokomu se
podaří ho uvidět, protože je u nás velni
vzácným ptákem.“ Skutečnost je však
jiná. Přes všechny v literatuře uváděné
znaky jej v přírodě rozpozná jen málokdo. Nejvýraznějším projevem je totiž
jeho hlas, který se výrazně liší od krákání
vran a havranů. Pokud letí tiše, šance na
jeho rozpoznání je minimální. Je obdivuhodné, že tak velký pták, který s námi již
zase žije, je tak nenápadný. Zážitky tohoto druhu posilují víru, že každá snaha
v ochraně přírody má smysl, byť by to
byla jen propagace přírody ve SN. Návrat
krkavců je toho příkladem.
Již v roce 1908 se totiž v učebnicích
psalo: „Největším havranem jest krkavec
(Corvus corax Linnaeus, 1758). V některých krajinách, jako u nás v Čechách,
jest úplně vyhuben. Žádné zvíře, od zajíce až po myš, od tetřeva až po nejmenšího pěvce, není před ním bezpečno.
Velikých drápů užívá jako dravci.“ Před
sto lety asi nebylo nikomu líto, že tento
největší představitel řádu pěvců u nás
zmizel z přírody, zvlášť když byl vylíčen
po boku vlků, medvědů a rysů jako nelítostný škůdce. Doba se mění a s ní
i názory na přírodu kolem nás. Již v roce
1929 se píše v encyklopedii - „spíš užitečný než škodlivý“. Dnes je názor již
takový, že příroda nerozlišuje užitečné –
škodlivé, krásné – škaredé a jiné pojmy
ze světa lidí. Každý tvor do přírody patří
a musíme se snažit zachovat její přiroze-

nou rozmanitost. Toto poznání přišlo
pro mnohé pozdě. Lidé získali takovou
moc, že již v 19. století byli schopni vyhubit většinu tvorů, které prohlásili za
škodlivé. O posledním bobrovi na
Moravě byla již zmínka v SN 9/2008.
Poslední krkavci na Moravě byli spatřeni
v oboře u Hukvald v roce 1852.
V minulosti, kdy neměli lidé takové
znalosti, si vykládali svět pomocí bájí
a mýtů. Krkavec je jejich nedílnou součástí již minimálně 3000 let. Krkavec byl
ve starověku věštecký pták. Lidé si všimli, že krkavci mláďatům přinášejí vodu
v zobáku. Snad proto bůh Slunce Apollón
poslal krkavce, aby mu donesl pohár
vody určené jako oběť Diovi. Ten se však
cestou zdržel. Vymlouval se, že mu
Hydra nedovolila vodu nabrat. Apollón
však lež prohlédl a potrestal ho. Na
hvězdné obloze musí nyní stát před pohárem čisté vody, ale nesmí se napít.
Hydra pohár hlídá. Proto můžete vedle
sebe najít nad jižním obzorem dvě malá,
ale výrazná souhvězdí - CORVUS
a CRATER .
Zato v germánské mytologii krkavce
nikdo netrestá. Jsou zde zobrazováni
jako věrní průvodci nejvyššího boha

Odina (Wodana). Moudří krkavci Hugin
a Munin (myšlení a paměť) mu každou
noc přinášejí zprávy, co se děje na zemi.
Když Božena Němcová přepisovala
podle lidového vyprávění pohádku
Sedmero krkavců, vesničané se s nimi již
nesetkávali.Vysvětlení bylo pro ně jednoduché, odletěli za hory. Krkavci se stali
pohádkovými bytostmi. Jako příčina
zmizení se uvádí, že doplatili v plné míře
na likvidaci vlků pomocí návnad otrávených strychninem. Strychnin je jed ze
semen tropické kulčiby dávivé… Bohužel
i dnes se používá jako jed na krysy
a najdou se jedinci, kteří jej neváhají
použít, např. proti sousedovu psu.
Případy v TV jsou poměrně časté. Krkavci
naštěstí na východě přežili a přizpůsobili
se změněným životním podmínkám.
Tam vznikla nová populace, která žila
i ve vesnicích s lidmi. Krkavci z této oblasti se jako jedni z mála vrátili zpět do
naší přírody. Podivuhodnou shodou náhod se na Moravě opět objevili po 116
letech na zřícenině hradu Hukvaldy.
V roce 1975 zahnízdili v Beskydách a v
polovině 80. let jako vzácnost i u nás.
V posledních letech hnízdí také ve slušovickém katastru. Proto je můžete spatřit
na nebi při přeletech nad Slušovicemi.
Krkavec do naší přírody patří, a když jej
příště spatříte, snad Vám bude i díky
tomuto vyprávění bližší.
V městské zástavbě Slušovic se můžete stále častěji setkat i s ostatními druhy
čeledi Corvidae -krkavcovitých (povšimněte si, že v minulosti se mluvilo o čeledi
havranovitých): strakou, sojkou, vránou
i havranem. Toto zjištění je velmi příjemné. Je nepochybné, že k němu přispěla
výrazně i legislativní ochrana podle zákona 114/1992, kterou se postupně realizovala Bernská úmluva o ochraně
volně žijících druhů živočichů a planě
rostoucích druhů rostlin, jejíž 40. výročí
si v tomto roce připomínáme.
Váš netopýr

Jaroslav Pečiva na 6. místě v ČR!
tech zeměpisné olympiády. Krajské kolo
proběhlo na uherskohradišťském gymnáziu 14. dubna 2009. Žáci zde vyplňovali
stejně jako na celostátní, krajské i okresní
úrovni tři druhy testů se zeměpisnou tématikou. Nejdříve vyplnili test bez atlasu, následovaly testové otázky s atlasem a práce
s turistickou mapou.
V březnu se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Už na této úrovni nepoznal Jaroslav Pečiva konkurenta a s přehledem v okresním kole zvítězil. Do zlínského
okresního kola postoupil jako vítěz z únorového školního kola zeměpisné olympiády konané v ZŠ Slušovice.
RŠ

Ve dnech 6. a 7. května 2009 se konalo
celostátní kolo zeměpisné olympiády v Nečtinách u Plzně. Organizátorem olympiády
v ČR byla pro letošní rok katedra geografie
pedagogické fakulty ze Západočeské univerzity v Plzni. V konkurenci vítězů všech
krajů ČR se na velice pěkném 6. místě
umístil žák 6. ročníku ZŠ Slušovice Jaroslav
Pečiva. Výborným způsobem reprezentoval Zlínský kraj a také ZŠ Slušovice.
Jaroslav Pečiva se stal také vítězem krajského kola zeměpisné olympiády a na základě tohoto výsledku postoupil do celostátního kola. V konkurenci všech škol a
gymnázií v kraji získal nejvíce bodů v tes4

vrásky většinou přicházejí až s vyšším věkem.
Ideální přípravek udržuje optimální úroveň hydratace a zanechává pleť čistou
a svěží.

Lexikon krásy – 1. část

Poznejte
svou pleť

Smíšená pleť vypadá zdravě a je jemná,
ale v T-zóně (oblast ve tvaru písmene T, kterou tvoří čelo, oblast nosu a brady) je mastnější, tváře a vnější obličejové partie vykazují znaky suchosti. Pokud této pleti věnujete
dostatečnou pozornost, pak vrásky většinou
přicházejí až s vyšším věkem.
U smíšené pleti by správné přípravky měly pomáhat regulovat nadměrné množství mastnoty v T-zóně (čelo, nos a brada).
Také stahovat póry a hydratovat suché oblasti.

Milé ženy a dívky,
jsem moc ráda, že Vám počínaje tímto vydáním mohu radit jak se starat o pleť a jak se
správně nalíčit. Poradím Vám jak se cítit fit a
jaké trendy jsou nachystané pro letošní rok.
V tomto vydání začínáme od základů. Vysvětlíme si, jak
rozpoznat typ své pleti.
Rozeznáváme čtyři základní druhy typů pleti. Každý typ
pleti má své charakteristické vlastnosti a vyžaduje specifické
přípravky péče o pleť.

Mastná pleť je důsledkem nadměrné činnosti tukových
žláz. Pleť je pak lesklá a někdy se stává, že už několik hodin
po vyčištění můžete mít pocit, že je mdlá a lepkavá. Pro tuto
pleť jsou, v porovnání s ostatními typy pleti, též typické větší
póry, které se ucpávají, a akné. V případě mastné pleti se
vrásky neobjevují tak brzy jako v případě sušších typů pleti.
Vysoký obsah tuku na povrchu pleti umožňuje vrchním vrstvám zadržovat vodu, a chránit tak pleť před vlivy životního
prostředí, které ji vysušují.
Přípravek by měl regulovat povrchovou mastnotu tak, aby
byla pleť hladká a zářivá. Póry je třeba čistit do hloubky
a pomáhat tomu, aby po nalíčení vypadala pleť delší dobu
svěže.
V příštím čísle: Krok za krokem ke krásné a zdravé pleti.

Pro suchou pleť jsou typické malé póry a matný povrch,
téměř nemastný a bez lesku. Vrásky se tvoří snadno a rychle
kolem očí a úst. Suchou pleť mají většinou ženy nad 50 let,
avšak v dnešní době, kdy na pleť působí mnoho negativních
vlivů (jako znečištěné ovzduší či klimatizace), nejsou výjimkou
ani mladé ženy. Taková pleť se stává drsnou a může šupinatět
či popraskat.
Správné přípravky pro suchou pleť by ji měly jemně čistit,
aniž by pleť poškodily. Dále změkčit, zvláčnit a dodat pleti
nezbytnou vlhkost.
Normální pleť vypadá zdravě a je jemná. Mastnota a hydratace jsou v rovnováze. Jen zřídka na ní lze pozorovat akné
či ucpané póry. Pokud této pleti věnujete dostatečnou péči,

Ivana L., kosmetická poradkyně

Slušovice v Evropské unii – Evropská unie ve Slušovicích
Dne 28. 4. se na Základní škole ve
Slušovicích konal první den projektového vyučování na téma Evropská unie.
Celý projekt spočívá v tom, že se žáci
rozdělili do osmi států (Maďarsko, Slovensko, Řecko, Španělsko, Irsko, Rakousko, Nizozemsko a Švédsko) a v jednotlivých hodinách (zeměpis, dějepis, pracovní činnosti, informatika a výtvarná
výchova) zjišťovali informace a získávali
nové poznatky o EU.
Ještě před samotným začátkem pro-

jektu jsme měli přednášku, a to dne 20.
4. a 27. 4. Dozvěděli jsme se spoustu
nových informací o funkci EU u nás i ve
světě.
Žáci, kteří nebyli zařazeni do zemí,
byli rozděleni do tiskového, televizního,
fotografického a organizačního štábu.
Tito žáci měli na starosti hlavně dokumentaci, organizaci a zviditelnění celého
projektu.
Druhý den proběhla sportovní část
projektu, kdy proti sobě bojovaly jed-

5

notlivé státy. Chlapci soupeřili ve florbale, dívky v přehazované.
Monika Zavřelová, 9.C
• Některé rozhovory z prvního
dne projektu:
1. Rozhovor s Martinem Pagáčem 8.B
(Slovensko)
„Můj názor na EU? Mohli by České
republice věnovat více pozornosti.
V pracovních činnostech vytváříme státní vlajku Slovenska. Projekt mě baví.
Poskytuje mi informace mně prozatím
neznámé.“
2. Rozhovor s paní učitelkou Zdeňkou
Štěpánovou
„Všichni pracují na zadaných tématech, využívají k vyhledávání informací
internet a k jejich zpracování textový
editor.“
3. Rozhovor s Martinem Bořutou 8.B
(Rakousko)
,,Je to dobrý a naučný projekt o EU.
Jsem rád, že se můžu zúčastnit takové
akce. Je to velmi zajímavé a dozvím se
spoustu nových informací.“
4. Rozhovor s Martinem Čechem 9. C
(Švédsko)
„Je to velká zábava, která je někdy
nezvladatelná.“
Redakce Star-Trek Team

Společenská
kronika

❦❦❦

• Jubilanti
ČERVEN 2009
Jindřiška Jüngerová
80 let
Josef Haloda
70 let
Anna Horynová
80 let
Libuše Sukupová
75 let
Srdečně blahopřejeme
zdraví, štěstí
a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti!
• Narození
Lukáš Pavlík
Filip Reischig
Šťastným rodičům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí,zdraví!
• Úmrtí
Františka Maňáková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým za
projevy účasti a slova útěchy při doprovodu pana Jiřího Čižmáře na jeho poslední
cestě.
manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 13. června 2009 uplyne 100 let
od narození pana Emila Vosmanského, učitele ve Slušovicích a okolních obcích a řídícího učitele v Březové
a Hřiv. Újezdě.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si
s námi.
Děti s rodinami.

Pozvánka

Platba za kabelovou televizi
Služby města Slušovice oznamují, že
poplatky za KBTV se budou vybírat již od
1. 6. do 31. 7. 2009.
Poplatky jsou stejné, jako v loňském
roce, tj. 960 Kč. Samostatně žijící osoby
nad 70 let platí 480 Kč.

Základní umělecká škola Zlín
pobočka Slušovice
Vás zve na

ZÁVĚREČNÉ KONCERTY
v sobotu 6. června 2009
ve 13,30 a v 15,30 hodin
v sobotu 13. června 2009
ve 13,30 a v 16,00 hodin
v městském kulturním středisku.
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