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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

• Zastupitelstvo města (ZM) schválilo
bez výhrad závěrečný účet, jehož sou-
částí bylo plnění rozpočtu, příjmů 
a výdajů města Slušovice k 31. 12.
2006, tvorbu a použití sociálního fon-
du k 31. 12. 2006 a zprávu o pře-
zkoumání hospodaření..
• ZM schválilo text Dohody o narov-
nání uzavřené mezi městem Slušovice
a Zlínskou vodárenskou, a. s., a uklá-
dá starostovi tuto dohodu podepsat.
Po odečtu vzájemných pohledávek 
uhradí město Slušovice Zlínské vodá-
renské zbývající pohledávku ve výši

750 000 Kč. Dále zastupitelstvo
schválilo Smlouvu o dodávce vody
předané, uzavřenou mezi Zlínskou vo-
dárenskou, a.s., a městem Slušovice
na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou s platností od 1. 1. 2007. 
• ZM schválilo s platností od 1. 7. ‘07
navýšení ceny vodného o 3 Kč/m3, kte-
ré je vyvoláno nově uzavřeným smluv-
ním vztahem mezi městem Slušovice 
a Zlínskou vodárenskou, a.s., o dodáv-
ce vody předané za cenu, která je stej-
ná pro všechny odběratele vody dodá-
vané Zlínskou vodárenskou, a.s.

• ZM schválilo nabídku FC Tescoma
Zlín, a. s., na odkoupení jižní tribuny
fotbalového stadionu za částku 10 000
Kč. Současně zastupitelstvo schválilo
přijetí daru ve výši 10 000 Kč ve pro-
spěch města Slušovice od FC Tescoma
Zlín na rozvoj a výstavbu dětských
hřišť ve Slušovicích.
• ZM schválilo kupní smlouvu uzavře-
nou mezi Českou republikou – Úřad
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových a městem Slušovice na od-
koupení části parcely ve zjednoduše-
né evidenci – parcela původ Pozem-

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konaného dne 6. června 2007 
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kový katastr (PK) p. č. 595 o vým. 59
772 m2 v k.ú. Slušovice a ukládá sta-
rostovi města výše uvedenou smlouvu
podepsat.
• ZM schválilo záměr odprodeje poz.
p.č. 825 v k.ú. Slušovice o vým. 45 m2.
• ZM schválilo záměr odprodat poze-
mek p.č. 354/1 v k.ú. Slušovice
• ZM neschválilo záměr odprodeje
části pozemku p.č. 1551/41 a p.č.
1551/10 v k.ú. Slušovice.
• ZM schválilo záměr odkoupit RD
č.p. 99 a pověřilo starostu města zapo-
četím jednání s majiteli domu.
• ZM schválilo odkoupení pozemku
p.č. 1740/211 – komunikace k ČOV
od společnosti ASP CZECH za symbo-
lickou částku 1 Kč.
• ZM schválilo odkoupení pozemku
p.č. PK (216/2) v k.ú. Slušovice o vý-
měře 2 199 m2 za cenu 75 Kč/ m2 (za
zastavěnou část pozemku MK v ul. Na
Výpusti) a 20 Kč/ m2 za zbylou neza-
stavěnou část.
• ZM schválilo odkoupení pozemků
p.č. 1753/67, p.č. 1753/98, p.č. 1753/
70, p.č. 1761/2 a p.č. 1752/13 v k.ú.
Slušovice o celkové výměře 918 m2 za
75 Kč /m2 a prodej obecního pozemku
ve zjednodušené evidenci - PK p.č.
(619/1) v k.ú. Slušovice o celkové vý-
měře 323 m2 za cenu 75 Kč/m2 společ-
nosti TES s.r.o. za účelem obnovení bý-
valé Kříbové cesty.
• ZM schválilo odprodej obecního po-
zemku p.č. 699/3 a část pozemku p.č.
700/2 v k.ú. Slušovice o celkové výmě-
ře 349 m2 panu Rudolfu Horákovi za
částku 400 Kč/m2.
• ZM schválilo odkoupení poz. p.č.
1474/3 v k.ú. Slušovice o celk. vým.
1 189 m2 za celk. částku 110 000 Kč.
• ZM vzalo na vědomí vyrozumění
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
katastr. pracoviště Zlín o vyznačených
změnách v katastru nemovitostí týkají-
cích se poz. p.č. 434/1 a p.č. 434/2.
• ZM schválilo návrh změny č. 15 ÚP
SÚ Slušovice. Tato změna ruší hranici
řešeného území v k.ú. Slušovice pro 
uvažovanou výstavbu R49 a nahrazuje
ji ochranným pásmem navrhované
rychlostní komunikace R49 v celkové

šířce 200 m (100 m na každou stranu
od osy R49) v hranicích k.ú. Slušovice.
• ZM projednalo žádosti občanů, fi-
rem a institucí o změnu územního plá-
nu SÚ Slušovice za účelem změny vy-
užití plochy a schválilo předložené sta-
novisko pořizovatele k územnímu plá-
nu SÚ Slušovice, kterému současně 
ukládá zpracovat textovou část k zadá-
ní změny územního plánu SÚ Slušovi-
ce č. 16. 
• ZM vzalo na vědomí předložený ná-
vrh projektové dokumentace ke sta-
vebnímu povolení na úpravu silnice
III/4916 v úseku od kruhového objez-
du po křižovatku na dostihový areál.
• ZM vzalo na vědomí návrh řešení
odstavných pruhů a autobusových za-
stávek na komunikaci III/4915 před
Základní školou Slušovice. 
• ZM schválilo partnerství uzavřené
mezi městem Slušovice a regionem
Zlínsko v rámci připravovaného pro-
jektu páteřní cyklostezky Otrokovice –
Vizovice. 
• ZM schválilo smlouvu o spolupráci
uzavřenou mezi městem Napajedla 
a městem Slušovice a poskytnutí pe-
něžního daru ve výši 15 000 Kč ve pro-
spěch realizace projektu „Hyje – koně
Zlínského kraje“. 
• ZM schválilo pozastavení prací na
komunikaci v ul. U Vodojemu – nová
zástavba, dokud nebude od stavebníků
na účet města vložen schválený příspě-
vek ve výši 800 000 Kč na rozvoj in-
frastruktury města.
• ZM vzalo na vědomí informaci 
o možné výstavbě 1–2 bytových domů
v ul. Na Výpusti na pozemcích p.č.
1486 a p.č. 1487 v k.ú. Slušovice, kte-
ré jsou v majetku města.
• ZM Slušovice souhlasí s přijetím
střednědobého investičního úvěru ve
výši 3.000.000 Kč od Komerční banky,
a. s., na koupi pozemku p.č. 595 (do-
stihový areál).
• ZM vzalo na vědomí podání žádosti
o dotaci od Hasičského záchranného
sboru na nové vozidlo na rok 2008.
• ZM schválilo zakoupení ukazatele
rychlosti projíždějících vozidel, který
je umístěn před ZŠ ve Slušovicích.

Ze zasedání zastupitelstva města (dokončení ze str. 1)UPOZORNùNÍ 
Odb. dopravy a siln. hospodáfiství

MÚ VIZOVICE

Upozorňujeme občany, že platnost
řidičských průkazů vydaných do 31.
12. 1993 končí dne 31. 12. 2007. Žá-
dáme proto občany, kteří vlastní tyto
ŘP, aby jejich výměnu provedli co nej-
dříve na Odboru dopravy a SH MěÚ
Vizovice (budova hasičské zbrojnice,
1. patro, dveře č. 19). Výměna ŘP je
bezplatná. Výměnu řidičského průka-
zu (vydaného do 31. 12. 1993) musí
provést i ti občané, kteří mají v sou-
časné době zákaz řízení motorových
vozidel a mají zadržený řidičský prů-
kaz, který je uložen na Odboru dopra-
vy a SH MěÚ Vizovice. 

K výměně řidičského průkazu je
nutné doložit řidičský průkaz, občan-
ský průkaz nebo jiný průkaz totožnos-
ti (pas, rodný list) a 1 fotku 3,5 x 4,5
cm se světlým pozadím. 

Výměnu lze provést v úřední dny
(pondělí a středa od 8.00 do 17.00
hod, případně po telefonické domluvě
(577 599 182 - slečna Tomancová) lze
řidičský průkaz vyřídit i mimo úřední
dny. Na tomto čísle vám budou po-
skytnuty veškeré informace k vydávání
řidičských průkazů.

Prosíme občany, aby ve vlastním zá-
jmu tuto výměnu provedli co nejdříve,
a předešli dlouhým čekacím dobám,
které mohou nastat v závěru roku. 

Ing. Mária Kočíbová
pověřená vedoucí ODSH

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky el. energie 

E.ON Česká republika, a. s. v sou-
ladu se zákonem č. 458/2000 Sb. 
§ 25 odst. 4, d) 6. Vám oznamuje, že
z důvodu plánovaných prací na zaří-
zení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a reviz-
ních prací – bude přerušena dodáv-
ka elektrické energie: 

dne 23. 7. 2007 
od 7,30 do 15,30 hodin 
v části obce: 
ul. Dlouhá od č.p. 196 po kruho-

vý objezd (vyjma okolí pivnice
Stadion a č.p. 90, 92, 93, 136, 163,
245), dále ul. Vítězství od ul. Dlou-
hé po č.p. 248 a ul. Družstevní. 

Omlouváme se za problémy, které
jsou s touto akcí spojeny a děkujeme
za pochopení. Použití vlastního ná-
hradního zdroje je možné jen po
předchozím projednání s E.ON Čes-
ká republika, a.s.. Tel. 840 111 333. 

Dětský bazárek – a co s tím co zbylo?
Na jaře tohoto roku zorganizovaly maminky dětský bazárek. Několik krabic

dětského oblečení, které se neprodalo, nabídly organizátorky azylovému domu
pro matky s dětmi. Pracovnice Charity Zlín i maminky z azylového domu všem
dárcům srdečně děkují.

Akce, kterou si uspořádaly maminky pro sebe, byla velmi zdařilá. Věříme, že
se bazárek dětského oblečení opět uskuteční na podzim.
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Dům pro těhotné ženy v tísni – Šance dětem Nové webové stránky 
MK ve Slu‰ovicích

V provozu jsou nové webové strán-
ky knihovny na adrese: 

www.knihovnaslusovice.wz.cz.

Naleznete zde něco z historie kni-
hovny a budovy, kde je umístěna, půj-
čovní dobu, čtenářský řád, odkazy na
různé internetové adresy, které by se
mohly hodit a uveřejňujeme zde i za-
jímavé dění ve Slušovicích a okolí. 

Víte-li o nějaké zajímavé akci, která
se chystá nebo ji sami organizujete, 
uvítám oznamky na tyto akce na emai-
lu: knihovna.slusovice@cmail.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří nosí starší foto-

grafie a dokumenty k oskenování. Tyto
materiály mají velkou hodnotu z hle-
diska zdokumentování historie obce.
Není to uzavřená záležitost, kdykoli
něco podobného najdete, prosím,
ozvěte se na tel. čísle 577 981 627
(městská knihovna) nebo přijďte mate-
riály nabídnout osobně, velice děkuji.

Jana Kapustová

PÒJâOVNÍ DOBA
MùSTSKÉ KNIHOVNY 

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Městská knihovna bude o prázdni-
nách otevřena vždy 3 týdny v každém
měsíci a to takto: 

od 9. 7. do 27. 7. 
a od 13. 8. do 31. 8. 2007.

Přeji všem krásné a barevné léto…
Jana Kapustová,

Městská knihovna ve Slušovicích

S vědomím toho, že život je dar, se Nadační fond Betlém nenarozeným 
a Obecně prospěšná společnost Dlaň životu zaměřuje na šíření úcty k životu od
početí až po přirozenou smrt. V naší společnosti považujeme za veliký problém
především to, že lidský život je v ní ohrožen již na svém počátku, kdy nemá žád-
nou možnost se bránit. Proto svou činnost zaměřujeme zejména na pomoc nena-
rozeným dětem a jejich matkám a otcům, kteří uvažují o ukončení života svého
dítěte.

V posledních letech uvádějí statistiky v České republice kolem 30 000 potratů
ročně, to je asi 70 denně. Důvody k nim jsou však různé, a ne vždy jde o svo-
bodnou volbu obou partnerů s plným vědomím následků tohoto rozhodnutí.

Těm, kteří hledají odpověď na otázky života, poskytujeme pomoc v poradně
Cesta těhotenstvím v Ostravě s celorepublikovou působností. Zde mohou ženy 
a jejich partneři nalézt chápající prostředí, umožňující jim získat nadhled, zvláš-
tě v situaci nečekaného těhotenství, aby nemuseli činit unáhlená rozhodnutí. Také
se zabýváme otázkou prevence těchto situací a nabízíme výchovně vzdělávací
program pro základní a střední školy. Jeho cílem je předat dospívající mládeži co
nejcelistvější informace v oblasti sebepřijetí, partnerských vztahů, antikoncepce,
těhotenství, postabortivního syndromu atd.

Několikrát jsme se již setkali s prosbou o pomoc, kdy těhotná žena sama ne-
dokázala najít východisko, aby uhájila život svého dítěte a zároveň odolala tlaku
okolí, které je od tohoto kroku odrazovalo. Těmto matkám z celé republiky chce-
me nabídnout také možnost pobytu v našem Domě pro těhotné ženy v tísni 
v Pardubickém kraji. Jedná se teprve o třetí dům tohoto typu v naší zemi.

Tento dům je dosud v rekonstrukci a jeho otevření předpokládáme již v letoš-
ním roce. Ženy zde budou moci strávit své těhotenství a několik měsíců po naro-
zení dítěte. Jedním z podstatných cílů projektu je pomoci klientkám připravit se
na samostatný život s dítětem. 

Abychom také my mohli těmto ženám z celé naší země a jejich dětem pomá-
hat, čeká nás ještě řada dokončovacích prací na našem domě. Tento objekt jsme
dostali na skonku roku 2002 darem od sdružení Na počátku. Bylo třeba provést
jeho celkovou rekonstrukci, od vybudování kanalizace, zajištění statiky, rozvodů
elektřiny, výměny střechy, oken, až po výstavbu nových pokojů... Práce stále po-
kračují za pomoci sponzorských darů několika firem, řady dobrovolníků při bri-
gádách a také finančních příspěvků našich dárců. Jako nezisková organizace si 
v naší činnosti bez pomoci druhých nevystačíme. Nyní nás tíží zvláště náklady na
zprovoznění domu, od vybavení až po zajištění běžného chodu domu. Proto 
i každý Váš příspěvek, jakkoli malý se Vám může zdát, je cenným přínosem pro
toto dílo.

Děkujeme všem, kteří spolu s námi pomáháte dětem, aby se mohly narodit!    
Mgr. Iva Křenková

Kontakt: www.dlanzivotu.cz • E-mail: krenkova.dlanzivotu@nfbetlem.cz
Tel: 739 354 269 • Č. účtu: 2446229001/2400, var. sym.: 1001333

Poplatky a úhrady
Povinností městského úřadu je vybí-

rat poplatky z vyhlášek a úhrady za
svoz komunálního odpadu a KbTV. 

Podle Zákona o správě daní a poplat-
ků je povinností městského úřadu tyto
také vymáhat, a to i formou exekuce.

Upozorňujeme proto občany, pokud
jste zapomněli poplatek ze psů nebo 
úhradu za svoz odpadů zaplatit, učiňte
tak v pokladně městského úřadu u paní
Zavřelové, protože se vystavujete ne-
bezpečí zákonného vymáhání.

Také úhradu za kabelovou televizi
nemusíte odkládat na podzimní měsí-
ce, lze ji platit již nyní v pokladně
městského úřadu.

místostarostka

Informace KbTV
Diváci kabelové televize postrádali

v posledních týdnech stanici Hall-
mark. V počátečním stádiu poruch se
jednalo o přeladění stanice podle po-
zic na družici Astra. Později došlo 
k neodstranitelné poruše. 

Byl objednán nový přijímač z USA 
a u nás na přechodnou dobu byl nain-
stalován zástupný náhradní, který však
během několika dnů vyhořel. 

Dnes je již nainstalován nový přijí-
mač, proto věřím, že se již bez kom-
plikací budete moci těšit ze svého ob-
líbeného programu.

Děkuji vám za trpělivost.
místostarostka

Sběr šatstva
Ve dnech 11. – 13. června 2007 se

konal sběr šatstva pro Diakonii Brou-
mov. 

Paní Milena Pšenková, která sběr or-
ganizuje, nám napsala, že bylo posbí-
ráno 62 velkých krabic a 23 pytlů šat-
stva, dále jedna krabice bílého nádobí.
Dále ženy přispěly 405 korunami na
odvoz. Poděkování patří především
paní Mileně Pšenkové, paní Stanislavě
Kapustové, paní Marii Oškerové, paní
Gabriele Oškerové, paní Marii Oške-
rové (Trunkátové). 

Děkujeme všem dárcům, ale přede-
vším všem obětavým ženám, bez ni-
chž by se sbírka, na kterou jsme si
všichni již zvykli, neuskutečnila.
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Vzpomínka na včelařskou pouť

19. a 20. května měli včelaři a jejich
přátelé pouť na Sv. Hostýně. Během
těchto dvou dnů připutovalo na toto
krásné místo více než 20 000 poutníků.

V minulém článečku jsem Vám slíbil,
že se s Vámi podělím o krásné zážitky 
z této nevšední události. V sobotu se
zdobily a chutnaly medové perníčky 
a četní návštěvníci Sv. Hostýna využili
pěkného počasí k procházkám a návště-
vě baziliky.

V neděli v 10 hodin arc. Jan Graubner
vysvětil sochu sv. Ambrože, patrona vče-
lařů. Sochu v životní velikosti vytvořil p.
Vladimír Vrablím z Bystřice pod Hostý-
nem. Musím dodat, že socha je moc
krásně provedená a její umístění na pra-
vé straně baziliky je vzácně posvátné. 

Mezi hosty byl náměstek hejtmana
Zlínského kraje Vojtěch Jurčík, předseda
Českého svazu včelařů Mgr. Luděk Sojka
a přátelé včelaři z Pardubic v krásných
včelařských krojích. Milé vystoupení předvedly děti v krojích ze scholy z Lidečka
a dechová hudba Lidečanka, která perfektním způsobem doprovázela tuto slav-
nost. Všichni hosté poděkovali všem včelařům za jejich práci, zdůraznili užitel-
nost včel v přírodě, projevili přání, aby se více mladých lidí zajímalo o tuto po-
třebnou činnost. Slova z časopisu Včelařství – „pojďme prožít tento velký den
včelařů z Čech, Moravy a Slezska za účasti evropských přátel společně“ – se na-
plnil měrou vrchovatou.

Odjížděli jsme ze Sv. Hostýna s pocity pokory a štěstí, s radostí ze setkání 
s včelařskými přáteli a snad s trochou hrdosti, že se dobrá věc podařila. Nejdů-
ležitější fotodokumentaci z milých okamžiků zachytil Jiří Holík ml., který ještě 
v ten den daroval krásné barevné fotografie všem hostům a pořadatelům.

Fotografie, kterou k tomuto článku přikládám, je toho důkazem.
Josef Košárek, předseda včelařů

Z  K U L T U R Y

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI…

V sobotu dne 4. 8. ve 20.30 hodin se
ve fotbalovém areálu TJ Slušovice koná
představení hvozdenských ochotníků 
s názvem BALADA PRO BANDITU. Je
to kultovní folkový muzikál jako stvoře-
ný pro divadlo v přírodě. 
Napsal: Milan Uhde - Miloš Štědroň

Režie: Dušan Sitek
Hrají: Erik Zajíček - Nikola Šuhaj

Kristina Sitková - Eržika
David Zelík - Mageri
Stanislav Čmelák - Velitel
Jan Balajka - Kubeš
Dušan Sitek - Drač

a 35 skvělých hvozdenských ochotníků.
Nenechejte si ujít tuto jedinečnou

příležitost. Kdo z vás již někdy viděl
hvozdenské ochotníky v akci, rozhod-
ně nelitoval.

Před představením vystoupí taneční
skupina Kontrast Dance.

V neděli 27. 5. 2007 uspořádala
Kulturní a sportovní komise Slušovice
ve spolupráci s městem, hasiči a ASPV
akci Kácení máje. 

Kácení máje
www.kontrastfoto.wu.cz

Samotná májka vydržela u pošty sko-
ro měsíc, až poslední noc ji jistí vanda-
lové pořezali. Bohužel ne v duchu tra-
dic, a tak nedostali půllitr slivovice, na
který by jinak měli právo.

Na úvod akce se představily mažoret-
ky z Genesis. Zlatý hřeb odpoledne, te-
dy kácení, proběhl symbolicky s nově
postavenou májkou. Následovaly soutě-

že pro děti i dospělé a taneční vystou-
pení skupiny Kontrast dance a ZŠ
Neubuz.

Poté se všichni přesunuli do areálu
hasičské zbrojnice. Zde bylo připrave-
no občerstvení, živá hudba v podání
Tondy Šulce a skákací hrad pro děti.
Program zpestřila opět ZŠ Neubuz hrou
na flétnu, mažoretky z Genesis a ma-

minky s dětmi z ASPV Slušovice se
skladbou Rej rybiček.

Mnohokrát děkujeme restauraci
Přerovská a všem organizátorům, kteří
se na akci podíleli. Těšíme se zase za
rok! 

Jana Maulová 

Kácení máje
www.kontrastfoto.wu.cz
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di, spolužáci. Jenda Hradský prý se ože-
nil a ostatní se mají dobře. Ještěže to ne-
slyšela nevěsta. 
Svatba dostávala žádoucí obrátky, stoly se
prohýbaly pod různými dobrotami. Pivo,
víno, slivka a jiné nápoje měly vliv na tu-
to nefalšovanou valašskou svatbu.
Muzika dávala všem křídla a dobrý pocit
ze svatebního mumraje. Je dobře, že
všechno má svůj začátek i konec, že nic

netrvá věčně. Bohužel i některá manželská předsevzetí končí
předčasně, protože svoboda je víc než přísaha. Při konečném ú-
čtování se ztrácí krása svatebního dne, jeho pohodu vystřídá ne-
klid, tíha svědomí a opuštěnost. 

I lukovská svatba měla svůj konec. Ženich přišel, zářil spo-
kojeností a ochotně vyřídil domluvené požadavky. Nastala chví-
le pro splnění daného slibu, že na závěr posedíme a něco popi-
jeme. Něco je míra neurčitá, někdy zrádná. Stalo se. Alkohol vy-
konal své a já jsem dal pokyn k odjezdu. Do kufru jsme uložili
nástroje a bicí na ohrádku. Chování mých spoluhráčů prozrazo-
valo, že nabízený a konzumovaný alkohol již kulminuje. Jelikož
jsem všem nechtěl, ba ani nesměl připustit, abych k rodinám do-
pravil podroušené a zmožené manžely, rozhodl jsem se, že bu-
du pouštět draka. Předstíral jsem slabou baterku, že je třeba au-
to roztlačit. Několikrát motor naskočil, ale vzápětí opět ztichl.
Takže kamarádi za hustého sněžení padali, zvedali se a nadáva-
li. Rozcvička byla prospěšná. Po několika kilometrech na cestě
k domovu mnozí usnuli. Po příjezdu do Slušovic byli spáči pře-
kvapení, že všechno kolem je pod pořádnou peřinou sněhu.

Další překvapení přispělo ke značnému vystřízlivění. Během
cesty jsme ztratili buben. Hoši jej v tom posvatebním rozpolo-
žení špatně upevnili. Se dvěma nejstřízlivějšími jsem se vydal
buben hledat. Sněžilo a sněžný pluh, který nás míjel, posílil na-
še obavy, že buben je někde v příkopu zahrnut sněhem. To po-
tvrdila až jarní obleva a jeho procitnutí jej určilo pro sběr.
Neštastný alkohol!
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SVATBA V LUKOVĚ
Za padesát let mého muzikantského života jsem prožil

mnoho různých příhod. Byly veselé, vážné, komplikované
a náročné na řešení, ale i poučné pro mne a mé nejbližší.

Náročné na čas i jednání s lidmi bývalo hraní na svat-
bách. Styk se svatebčany byl bezprostřední. Mnozí se po-
hybovali více mezi námi muzikanty než u bohatě prostře-
ných stolů nebo na parketu. A ty řeči ovíněných či na-
chmelených! Měli různá přání. Někdo chtěl zpívat, dirigo-
vat, někdo přicházel s jinou nabídkou – popíjejte se mnou.
Vytrvalost některých svatebčanů bývala obdivuhodná a na-
še trpělivost také. 

Kdysi jsme hráli na svatbě v Lukově. Sotva jsme vstou-
pili do hostince, už nám hlásil jeden ze svatebčanů: „Pane
kapelníku, já su Franta Holý a mám povinnost přivítat vás
i celou kapelu jménem ženicha Jardy Surého. Přeje si, 
abyste se dobře cítili a pěknů muziků přispěli k dobrej ná-
ladě. A aby tomu tak bylo, tož si všeci dajme po kalíšku.“ 

„Nehněvejte se, já nepiju. Kamarádi ať si dají po jedné
na dobrý nátisk a více si můžeme popít až na rozlouče-
nou. A tamhle vidím ženicha, mého dobrého přítele ze
ZPS. Musím mu jít pogratulovat.“ Došlo k chlapskému ob-
jetí, poplácání a pronesení optimistických slov do dnů
příštích, posvatebních.

Další z gratulantů byl můj spolužák. Kromě jiných jsem
mu položil otázku, jak se mají někteří naši blízcí kamará-

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.

Dříve působil ve Slušovicích vlastivědný spolek, který vykonal velmi zásluž-
nou práci při zjišťování historie Slušovic. Hlavními aktéry tohoto spolku byl pan
Alois Kapusta a pan Jaromír Drápal. Shromáždili spoustu historických faktů o na-
šem městě a zaznamenali i některé pověsti, které se zde tradovaly. Také dali pod-
nět pro sepsání jediné knihy o Slušovicích, kterou máme – Dějiny Slušovic od
Rudolfa Hurta (pro zájemce o tuto knihu uvádím, že je možné půjčit si ji v měst-
ské knihovně).

V článcích z naší historie, které vám zde pravidelně budu předkládat, vychá-
zím ze zmiňovaných materiálů vlastivědného kroužku, obecních, školních a far-
ních kronik a také ze starého tisku.

Budeme se těšit na Vaše reakce, doplnění, vzpomínky i nové informace, které
přijdou jako reakce na tyto články.

Jana Kapustová, kronikářka

Z HISTORIE 
NA·EHO MùSTA

OSÍDLOVÁNÍ SLUŠOVIC

Archeologické nálezy ukázaly, že na
našem území žili lidé již před 4000 le-
ty. Před 2500 lety bylo naše území 
osídleno Kelty, a to do r. 180 n.l. Jejich
hroby je poseto celé blízké okolí.

Také zbytky pecí na tavení bronzu
byly nalezeny na mnoha místech po-
blíž potoků.

Jméno Slušovice je odvozeno od po-
lozávislé čeledi svobodného muže
Slucha, odtud tedy Slušovici – Slušovi-
ce. Stará osada se nacházela v horní
části Bílé hlíny směrem k dnešnímu le-
tišti. 

Osada Staré Slušovice zanikla v hu-
sitských válkách kolem r. 1425 (kroni-
ky udávají 1422-1423). Byly to vesměs
domky ze dřeva a s kamennými pod-
klady, které se dosud někde nacházejí 
v zemi.

Po této době se již Staré Slušovice
nikde neuvádějí. To už ale v údolí na
soutoku Dřevnice a Všeminky stála 
osada nová – městečko Slušovice. 
A na tomto místě stojí Slušovice do-
dnes.
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PRODEJ PEDIGU 
A POTŘEB NA PLETENÍ 
Z TOHOTO MATERIÁLU 

(dna překližková i z materiálu HDF,
kuličky, ubrousky)

Jana Kapustová, 
ul. Rovná 306, Slušovice

PÁ: 13-19 hodin 
(slunečnice na dveřích, zvoňte), 

v jiné dny možno domluvit 
na tel. čísle 603 141 723.
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Pro naši školičku to byl dvakrát mi-
mořádný den. I když to meteorologo-
vé předpovídali, nikdo nepředpoklá-
dal, že vyšší moc zasáhne do našeho
programu takovým zásadním způso-
bem.

Ale začněme od začátku. Mimořád-
nost předposledního školního čtvrtku
byla předznamenána velkou akcí, kte-
rou už znáte jako naše tradiční louče-
ní s předškoláčky s vyvrcholením v po-
době nočního spaní ve školce. Letošní
projekt byl zaměřen na práci hasičů 
a začal už čtrnáct dnů před vlastní ak-
cí. Děti se seznamovaly s náročnou 
a často nebezpečnou prací hasičů, na-
učily se potřebné telefonní číslo, do-
zvěděly se jak postupovat při zjištění
požáru, které látky jsou hořlavé, jak
požáry vznikají a jaká je jejich pre-
vence. Vyráběly hasičské oblečení, li-
stovaly v knihách s hasičskou temati-
kou, kreslily a malovaly úžasné obráz-
ky. Navštívili jsme hasičskou zbrojnici,
zažili evakuaci školky při cvičném po-
žárním poplachu a těšili se na velký
den. 

Od rána vrcholily přípravy a děti se
nemohly dočkat, až všechno vypukne.
Odpoledne jsme zahájili plněním růz-
ných úkolů na školní zahradě, které
symbolizovaly nelehké povinnosti ha-
sičů. Nezapomenutelným zážitkem
pak byl příjezd dvou hasičských aut
dobrovolných slušovských hasičů, 

ukázka zásahu při hašení požáru za
použití vody a práškového hasicího
přístroje na školním nádvoří, prohlíd-
ka auta a zkouška dětí a učitelek ze
znalosti hasičské problematiky, ve kte-
ré jsme všichni obstáli na výbornou 
a dostali od velitele hasičů i sladkou
odměnu. Pak jsme se vrátili na zahra-
du a pokračovali v našem programu.
Na řadě bylo opékání špekáčků, ale už
k němu nedošlo. Začalo pršet, tak
jsme se schovali a čekali. Jenže déšť sí-
lil a my jsme museli program na za-
hradě vzdát. Nastoupila krizová vari-
anta a improvizace. Po přesunu do
školky jsme hladové hasiče musely na-
krmit a musím říct, že špekáčky peče-
né v troubě chutnaly úplně stejně jako
ty táborové. A pak to přišlo. Kulisa 
k právě servírovaným špekáčkům byla
strašidelná. Venku foukal silný vítr,
déšť se změnil v průtrž, oblohu křižo-
valy blesky a burácení hromu bylo dě-
sivé. Naši malí hasiči byli ale nesmír-
ně odvážní a situaci zvládli fantastic-
ky. Žádné slzy, žádný strach ani pani-
ka. A to jsme ještě netušili, že si práci
hasičů vyzkoušíme na vlastní kůži.
Než jsme stačili dojíst, začala se nám
do tříd valit voda. První reakce byla 
obava z prasklého topení, ale rychle
jsme zjistili, že voda nám podtéká vše-
mi okny zvenčí. Vyhlásili jsme po-
plach a likvidaci následků přívalového
deště. Stejně jako hasiči musí vodu při
takových mimořádných událostech
odčerpávat, tak i my jsme museli s na-
šimi malými adepty na hasiče povo-
deň rychle zlikvidovat. Když se bouře
přehnala, déšť ustal a potopa byla ukli-
zena, pokračovali jsme v programu.
Neměli jsme sice oheň skutečný, ale
stačil nám i namalovaný v pozadí se
svíčkou a iluze k písničkám při kytaře
byla dokonalá. Po velké práci následo-
vala i další zábava v podobě diskotéky,

druhá večeře, další příděl vody, tento-
krát však jen v podobě sprchy a ulože-
ní do pelíšku. Pohádka před spaním 
a povídání o dojmech z mimořádného
neplánovaného zážitku ukončilo náš
hasičský den a malí unavení hasiči po-
stupně usínali. Následující den jsme
program dokončili rozdílením pokla-
du zachráněného z ohně a dekorová-
ním všech statečných a odvážných ha-
sičů sluníčkovou medailí. 

Naši předškoláčci prokázali v neplá-
nované zátěžové situaci skutečně ob-
divuhodnou odvahu, statečnost a prak-
tické zvládnutí mnoha kompetencí,
které naším školním programem po-
máháme u dětí vytvářet, formovat 
a rozvíjet, a tím zároveň potvrdili
správnost naší vzdělávací cesty. Našim
malým hasičům přeji při jejich vstupu
do velké školy a celého dalšího života,
aby je tato statečnost a odvaha nikdy
neopustily a aby všechny záludnosti 
a překážky, které jim život postaví do
cesty, zvládli stejně perfektně jako na-
še noční spaní s velkou bouřkou. 

Jana Tománková

Co jste, hasiči, co jste dělali?

Dfievov˘roba v Ostratû 

hledá 

ZAMùSTNANCE 

DO V¯ROBY.

Hledáme pracovníky ke katru 
a k manipulaci kulatiny.

PoÏadujeme znalost práce se dfievem, 
práce s motorovou pilou 
a fiidiãsk˘ prÛkaz C vítán.

Kontakt (po 18. hodině)
577 431 958

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko
ve Slušovicích děkuje členům Sboru
dobrovolných hasičů pod vedením
pana Jiřího Fišnara za ukázkovou
prezentaci jejich náročné práce,
kterou se zapojili do programu ma-
teřské školy.

J. Tománková 

Co jste, hasiči, co jste dělali?
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Přípravka FC Slušovice
V sobotu 2. 6. naši chlapci vyhráli
turnaj O pohár starosty města
Slušovic, kterého se zúčastnilo 12
mužstev.

• 7 •

Absolventi devátého ročníku naší školy už ví, 
kde budou pokračovat ve vzdělávání

Během dubna a května letošního roku 72 žáků devátého
ročníku procházelo přijímacími pohovory nebo přijímacími
zkouškami na různé typy středních škol. V prvním kole přijí-
macího řízení bylo na zvolené nebo náhradní studijní či 
učební obory přijato 60 žáků. Žáci si mohli podat pouze jed-
nu přihlášku na jednu zvolenou školu, některé školy umožňo-
valy napsat dva studijní obory. Ve druhém kole mohli žáci za-
slat neomezený počet přihlášek ke studiu, ale samozřejmě je-
nom na ty střední školy, které vypsaly druhé kolo přijímacího
řízení. Zde uspělo i zbývajících dvanáct žáků.

Zájem žáků směřoval z velké části na státní střední školy.
Do dvou zlínských gymnázií byli přihlášeni i následně přijati
čtyři žáci. Dva žáci z pátého ročníku nebyli přijati na osmile-
té gymnázium z důvodu velkého množství uchazečů. Největší
zájem byl o Střední průmyslovou školu polytechnickou – cop
Zlín (do 1. 1. 2007 to byla integrovaná škola, která se sloučila
s kožařskou průmyslovkou), kde nastoupí v září ke studiu 14
našich žáků. V prvním ročníku školního roku 2007-08 zased-
ne do lavic Střední průmyslové školy Zlín osm absolventů ZŠ
Slušovice. V letošním roce byl enormní zájem žáků zlínských
škol a okolí o studium na Obchodní akademii Tomáše Bati 

a VOŠ ekonomické Zlín. Z našich sedmi přihlášených žáků by-
ly úspěšné čtyři dívky. Střední škola gastronomie a obchodu
Zlín bude vzdělávat osm našich žáků. Střední odborná škola 
v Otrokovicích přijala všech sedm našich přihlášených ucha-
zečů. Ve Vizovicích budou studovat oděvnictví nebo obor
kosmetika tři děvčata. Management a podnikání v umění a re-
klamě je studijní obor na střední odborné škole v Luhačovi-
cích, kde máme umístěnou jednu dívku. Do Vsetína na střed-
ní zdravotnickou školu a na Střední odbornou školu Josefa
Sousedíka budou dojíždět tři žáci. Letos byl také zájem dvou
žáků o studium na Střední policejní škole MV Holešov – při-
jata byla jedna dívka. Obor jezdec a ošetřovatel dostihových
koní bude absolvovat jeden žák na Střední škole dostihového
sportu a jezdectví Velká Chuchle. Ke studiu na středních sou-
kromých školách ve Zlíně a Vsetíně bylo přijato 8 žáků. Další
podrobnější informace o umístění našich žáků najdete na we-
bových stránkách školy.

Doufáme, že žáci ZŠ Slušovice si zvolili vhodný studijní
nebo učební obor a budou schopni, ochotni a plni mladistvé-
ho entusiasmu a touhy se dále vzdělávat. Věříme, že zúročí vě-
domosti a poznatky, které jim poskytli učitelé ZŠ Slušovice, 
a budou na své oblíbené i méně oblíbené kantory vzpomínat
a někdy se třeba zastaví na kus řeči.

R. Krupičková – výchovný poradce

Ze základní školy

Poděkování
Děkujeme všem občanům, souse-

dům, přátelům a známým, kteří se při-
šli rozloučit s mým manželem, tatín-
kem a dědečkem panem Josefem
Novákem 

Manželka a dcery s rodinami

Žáci FC Slušovice  - 1. místo v krajské soutěži!
V neděli 10. června krátce před jede-

náctou hodinou dopoledne se nad slu-
šovickým stadionem objevilo letadlo,
které za neustálého kroužení nad hrací
plochou shazovalo trička všem hrá-
čům, kteří právě za bouřlivého potlesku
a ovací potvrdili své jedinečné vítězství
v krajské soutěži starších žáků.

Vše začalo již na podzim 2006, kdy
chlapci nasadili vysokou laťku a svou
bojovností, vysokým herním nasaze-
ním a nadšením zamířili v tabulce na
příčku nejvyšší. Jaro 2007 již znamena-
lo jen jedno - musí potvrdit své kvality
a tyto velmi dobré výsledky udržet až
do konce. Skvělá hráčská sestava již 
ostřílených hráčů nezklamala a své ví-
tězství si již zajistila o týden dřív vítěz-
stvím nad hráči Napajedel. V neděli te-
dy nastoupili na stadion ve zcela netra-
diční sestavě, aby si vyzkoušeli, jak se
hraje na jiných postech, než na jaké
jsou zvyklí a výhrou si udrželi odstup
od druhého místa o 5 bodů.

A komu tedy patří uznání a dík za
vzornou reprezentaci FC Slušovic 
a města? Týmu hráčů ve složení: Patrik
Böhm, Michal Gajdůšek, Jiří Sedláček,
Jan Jaška, Jan Vlachynský, Jan Plšek,
Světoslav Tretjak, Jakub Oškera, Patrik
Stein, Pavel Budjač, Jakub Janků, Jakub
Klimt, Marek Poslušný,Robin Nevřala,
Radim Zmeškal, Tomáš Večeřa, Martin
Večeřa, David Dlabaja, Roman Polák.
Tento vítězný tým poctivě trénoval pod
vedením Františka Gajdůška, Libora
Jašky a Jiřího Sedláčka.

Poděkování patří také všem rodičům,
fanouškům a příznivcům, kteří chlapce
na jejich utkáních doprovázeli a po ce-
lou dobu jim fandili a povzbuzovali je. 

Také mladší žáci v sezoně 2006-
2007 předvedli velmi dobré výkony, 
o čemž svědčí jejich krásné 3. místo 
v krajské soutěži. Jejich chlapecká riva-
lita a fotbalové výkony přesvědčily
všechny, že si toto umístění plně za-
sloužili. Patří sem Petr Hlaváč, Martin
Pagáč, Jiří Pšenka, Marek Macík, Jakub
Žůrek, Tomáš Pšenka a Pavel Prachař.

Fotbalová sezona 2006-2007 se tedy
žákům Slušovic vydařila a my všichni
doufáme, že tyto úspěchy nejsou po-
slední a i v dalších letech budou naši
hráči patřit k těm nejlepším a my ostat-
ní o nich ještě hodně uslyšíme. Že jsou
tou nastupující generací, se kterou FC
Slušovice musí do budoucna počítat 
a na jejich jména budeme právem hrdi.

Vzpomínka
24. června tomu bylo pět let, když

z našeho rodinného kruhu navždy 
odešel náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček pan Ludvík Trunkát.

S bolestí v srdci vzpomínají
dcera, syn a snacha s rodinami

SLUS 7/07  2.7.2007 9:45  Stránka 7



SLUŠOVICKÉ NOVINY • měsíčník města Slušovice, vydává Městský úřad Slušovice, PSČ 763 15. 
Redakční rada Blanka Lisovská, Hana Hlaváčová, Jana Kapustová a Jana Marušáková. Grafická úprava, zlom RENO Zlín, 

tisk D print Zlín. Náklad 1200 výtisků. REG MK ČR E 13113. NEPRODEJNÉ. 
Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce SN.

Spoleãenská 
kronika

Jubilanti červenec 2007
Anna Zlámalová 85 let
Františka Polišenská 70 let
MVDr. Jitka Rybáčková 70 let 

srpen 2007
Marie Rapantová 75 let
Stanislava Žáčková 75 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a rodinné pohody!

Narození
Barbora Dostalová
Ondřej Vaculík

Přejeme hodně zdraví a štěstí! 

Úmrtí
Otakar Barták
Josef Novák

Upřímnou soustrast pozůstalým!

Sňatek uzavřeli
Martin Nábělek a Hana Horáková 
Vlastislav Kadlčák a Marcela Vaňková

Srdečně blahopřejeme!
matrikářka

...uspořádaly v sobotu 9. června jízdu zručnosti na kole. Děti si vyzkoušely
převoz kelímku naplněného vodou, přejezd přes nerovný terén, slalom, hod míč-
kem za jízdy, jízdu v kruhu do tvaru osmičky, přejezd přes úzkou lavici apod. Také
jsme mladé cyklisty vyzkoušeli z pravidel silničního provozu a na závěr jsme mě-
li malou ukázku Freestyle – akrobacie na kole. Přestože byla účast malá, odpo-
ledne se vydařilo a děti odjížděly spokojené. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací této akce.

Sportovní kluby Slušovice
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