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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

Připravujeme nové projektové vyučování

Letopočet zakončený osmičkou přine-

sl v dějinách našeho národa mnoho vý-

znamných událostí a zvratů. Namátkou 

připomeňme rok 1348, kdy byla v Praze 

založena Karlova univerzita, nejstarší ve 

střední Evropě. Za zmínku jistě stojí i rok 

1618, kdy druhá pražská defenestrace 

spustila lavinu událostí, jež vyústily v ce-

loevropský konflikt, který vešel do dějin 

jako třicetiletá válka. Rok 1648 pak toto 

válečné běsnění podpisem kompromisu 

ve vestfálských městech Münsteru a 

Osnabrücku ukončil.

Pokud vplujeme do dějin 19. století, 

vybaví se nám revoluční události roku 

1848 a když přejdeme ke století dvacá-

tému, uvědomíme si, že rok 1918 zna-

menal pro náš národ nejen úlevu v po-

době ukončení první světové války, ale 

také obrovskou euforii a zadostiučinění 

v podobě vzniku samostatného státu 

Čechů a Slováků. Poněkud smutnější 

nádech měl pro většinu našeho národa 

rok 1948, který nečekaně rychle zchladil 

nadšení, jež provázelo porážku fašistic-

kého Německa ve druhé světové válce. 

Tento rok totiž znamenal nástup totality, 

která po následujících více jak čtyřicet 

let nedovolovala svobodný rozvoj řady 

nadaných a inteligentních osobností. 

Totality, která těžce zaplacenou svobodu 

sešněrovala do hranic z ostnatých drátů. 

Určitě musíme alespoň letmo připome-

nout i události roku 1968, který po na 

jaře vzbuzené naději představoval kruté 

procitnutí v podobě srpnové okupace 

naší země a nastoupivšího procesu nor-

malizace.

Člověk znalý základních historických 

mezníků zajisté postřehl, že jsem pře-

skočila rok 1938. Záměrně jsem si tento 

letopočet nechala na závěr, protože prá-

vě k němu se bude vztahovat projekt, 

který v naší škole připravujeme pro žáky 

7. a 8. tříd na předvánoční týden školní-

ho roku 2008/2009.

Podzim roku 1938 představoval v po-

době dohody podepsané v Mnichově 

nepopsatelné zklamání pro lidi, kteří se 

od roku 1918 ještě nestačili dosyta na-

dýchat atmosféry svobody a samostat-

nosti. Zrada, jíž se zde dopustily i státy, 

které jsme považovali za naše spojence 

(tedy Francie a Velká Británie), zasáhla 

do života řady obyčejných lidí i výjimeč-

ných osobností. Mezi ně lze jistě započí-

tat i českého spisovatele světového for-

mátu Karla Čapka. Tento prozaik, dra-

matik, novinář a svým založením prag-

matik a pacifista velmi senzitivně reago-

val na vzrůstající fašistické nebezpečí i 

události Mnichova. Právě tato tragédie 

českého národa se stala onou pověst-

nou poslední kapkou, která zanechala 

nevratné stopy na psychice a zdraví to-

hoto českého génia. O Vánocích roku 

1938 podlehl nemoci i štvavé kampani 

v tisku. I z těchto důvodů bychom chtěli 

Karlu Čapkovi věnovat náš připravovaný 

projekt. Využijeme přitom předností no-

vého vzdělávacího programu, který kla-

de mj. důraz na komplexní přístup a 

propojenost jednotlivých složek vzdělá-

vání, jež se projevují mezipředmětovými 

vztahy. Chceme se tedy na osobnost 

Karla Čapka podívat z různých úhlů po-

hledu. Pokusíme se ho poznat nejen ja-

ko spisovatele, ale také jako inteligent-

ního člověka přísných morálních zásad, 

poznat místa, kde se narodil, prožil dět-

ství, seznámit se s jeho rodinným pro-

středím. Při získávání a osvojování infor-

mací se pokusíme co nejvíce zapojit sa-

motné žáky, budeme pracovat s různými 

informačními zdroji a výsledky našeho 

snažení pak budeme prezentovat na 

nástěnkách a určitě dáme dohromady i 

pár řádků pro čtenáře Slušovických no-

vin. Ve výtvarné výchově vytvoříme buď 

ilustraci k některé z Čapkových pohádek 

či povídek, nebo se pokusíme o spisova-

telův portrét a zručnější kreslíři jistě 

zvládnou i karikaturu. Projekt bude pro-

Začíná nový školní rok...Začíná nový školní rok...
Milé děti, přejeme vám radost z poznávání všeho nového, dobré 

učitele a spolužáky.
Vám, drazí učitelé, přejeme hodně síly a trpělivosti. Aby se Vám 

dobře učilo a aby společnost udělala všechno pro posílení vaší au-
tority.  xy
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Zásady pro užití a umístění jednotli-

vých dopravních značek a dopravních 

zařízení na pozemních komunikacích 

jsou dány zákonnými normami a tech-

nickými předpisy.

Je tedy vždy nutné posuzovat vhod-

nost a v neposlední řadě také účelnost 

navrhovaného dopravního značení ve 

vztahu k místním podmínkám a zákon-

ným normám. Obecně lze říci, že tam, 

kde jsou podmínky provozu na pozemní 

komunikaci upraveny zákonem (např. 

zákaz stání v křižovatce, ve vjezdu, na 

komunikaci nedostatečné šířky atd.), by 

neměla být umístěna dopravní značka se 

stejným významem, aby nedocházelo 

k duplicitě.

Tímto řešením potom dochází k „pře-

značení“ komunikací, které ve svém dů-

sledku vede ke snížení vnímavosti řidičů 

ve vztahu k dopravnímu značení. 

Samostatnou kapitolou je umisťování 

zpomalovacích prahů. Při posuzování 

vhodnosti jejich umístění jsou zde ob-

zvlášť důležité místní podmínky, zejmé-

na charakter komunikace, intenzita do-

pravy, chodců apod. Obecně se prahy 

neumisťují na komunikaci, s níž je sou-

běžně veden chodník a má-li komunika-

ce velký podélný spád. Výhodou zpoma-

Problematika dopravního značení

lovacích prahů je nesporně snížení rych-

losti vozidel a tím i zklidnění dopravy 

v daném místě. Jejich umístění však při-

náší i negativní dopady, které si málo-

kdo uvědomuje. Dochází ke zvýšení 

hladiny hluku, vibrací, a jelikož se větši-

nou jedná o lokality k bydlení, dochází 

tím k narušení klidových zón. Dalšími 

problémy jsou odvodnění komunikace, 

náročnější údržba (zejména zimní), men-

ší životnost povrchu vozovky apod.

Proto je při návrhu zpomalovacích 

prahů nutné k těmto negativním dopa-

dům přihlédnout. Při nesprávném užití 

nebo umístění mohou být tyto negativní 

dopady ještě umocněny. Podmínkou pro 

bezchybnou funkci zpomalovacích pra-

hů je také vhodné osvětlení a dostateč-

ná zimní údržba.

Na závěr bych si jen dovolila dodat, že 

žádné dopravní značení (omezení rych-

losti, zpomalovací prahy apod.) situaci 

na našich komunikacích nezklidní a ne-

vyřeší, pokud nebudeme dodržovat 

předpisy a nebudeme vůči sobě tole-

rantní, ať již jako řidiči či jako chodci.

Ing. Emilie Klinkovská

vedoucí odboru dopravy 

a silničního hospodářství 

bíhat formou integrace do příslušných 

vyučovacích předmětů (český jazyk a li-

teratura, dějepis, občanská výchova, ze-

měpis a výtvarná výchova). Od projektu 

si slibujeme, že žákům přiblížíme jednu 

z nejvýznamnějším a ve světě nejproslu-

lejších postav české literatury 20. století. 

Zároveň je naším cílem, aby si žáci doká-

zali tuto osobnost spojit s konkrétní 

historickou situací, s dalšími osobnostmi 

této doby i s konkrétními místy naší ze-

mě i zahraničí. V neposlední řadě chce-

me přiblížit jeho životní a filozofické 

postoje a názory a ukázat, jak se promít-

ly do Čapkova nedostižného díla.

 Jana Marušáková

Dovolujeme si Vás pozvat na 

DOSTIHOVÉ ODPOLEDNE,
které se bude konat 

v neděli 7. září 2008 

od 13 hodin

v dostihovém areálu ve Slušovicích.

***

Nadační fond 

Rozvoj dostihového sportu 

ve Slušovicích

VÁŽENÍ OBČANÉ,

vzhledem k častým dotazům a požadavkům ohledně instalace nových 

dopravních značek nebo dopravních zařízení (zpomalovací prahy) či změn 

stávajícího dopravního značení vám touto formou chceme poskytnout obec-

né informace o této problematice.

UPOZORNĚNÍ 

pro držitele Osvědčení profesní způsobilosti řidiče

Od 1. 4. 2008 platí nové znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-

vání odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel . Tento zákon se zabývá kromě 

přípravy řidičů v autoškolách také tzv. profesní způsobilostí řidičů. Konkrétně je tato 

problematika obsažena v páté části zákona, v § 46 a následujících.

Se změnou zákona souvisí především povinná výměna starého „Osvědčení profesní 

způsobilosti řidiče“ (dále jen „OPZŘ“) za nový „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“ 

(dále jen „PPZŘ“). 

Požádat o tuto výměnu je dle zákona povinen každý držitel do konce měsíce září 

2008. V době podání žádosti však musí být vaše OPZŘ platné. 

Požádat je třeba na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 

Vizovice (budova hasičské zbrojnice, 1. patro) a k žádosti doložit platné doklady (ob-

čanský průkaz, řidičský průkaz, OPZŘ) a 1x fotografii .

Pro vydání nového PPZŘ se předem nevyplňuje žádný formulář, vše probíhá „on-

line“ přes počítač na přepážce úřadu. Pokud jsou předložené doklady a fotografie 

v pořádku, je podání žádosti otázkou okamžiku. Vlastní výrobu PPZŘ zajišťuje státní 

tiskárna cenin ve lhůtě do 30-ti dnů. S touto lhůtou je tedy třeba počítat pro včasné 

podání žádosti vzhledem k platnosti vašeho současného starého OPZŘ.

Výměna je při podání žádosti zpoplatněna správním poplatkem 200 Kč. 

V případě dalších dotazů a informací kontaktujte odbor dopravy a silničního hos-

podářství Městského úřadu Vizovice, tel. 577 599 182.

Ing. Emilie Klinkovská

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Vizovice

Poplatky 
Připomínáme Vám, že poplatek za 

KBTV je možno zaplatit v pokladně měs-

ta u pí Zavřelové. Poplatek za rok 2008 

činí 960 Kč za zásuvku. Samostatně žijící 

důchodci nad 70 let zaplatí 480 Kč.

Při kontrole jsme zjistili, že někteří dr-

žitelé psů doposud nezaplatili poplatek 

za svého psa. Vzhledem k tomu, že už 

jsme na tuto skutečnost upozorňovali, 

nebudeme Vám již Váš dluh vůči městu 

opakovaně připomínat, ale bude Vám 

zaslán výměr včetně penále. Zbytečně 

tak zaplatíte poplatek vyšší.

Kancelář Policie ČR
Z iniciativy Policie ČR obvodní odděle-

ní Vizovice byla od 1. srpna 2008 v bu-

dově Městského úřadu ve Slušovicích 

otevřena kancelář policie. Každý čtvrtek 

odpoledne máte možnost obrátit se 

přímo na policii ve věcech, které vás 

znepokojují. Vzniká tak nová spolupráce 

mezi policií, občany a představiteli obce. 

Využívejte této služby, která je zřízena 

pro vás.
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Kulturní akce v září

Autovraky
V některých místech obce se nacháze-

jí autovraky. Městský úřad ve Slušovicích 

nabízí možnosti bezplatné likvidace, 

avšak majitel musí projevit vlastní zájem. 

Naopak se často stává, že zájem na od-

stranění mají sousedé, kterým vadí, že 

auto zabírá místo na parkovišti nebo 

hyzdí okolí jejich domu. 

Chtěla bych zdůraznit, že vaše stížnos-

ti a podněty, které nesou podpis „ná-

jemníci domu“ bez jakéhokoliv podpisu 

konkrétní osoby nebo kontaktu, jsou 

nevhodné. Ve svých podnětech uvádějte 

jméno, adresu a číslo telefonu.

Zveme vás na dvě kulturní akce, které 

byste si neměli nechat ujít.

První plánovanou akcí je Povídání o 

Peru s promítáním fotografií - o tam-

ních lidech – potomcích dávných Inků, o 

dětech, které jsou rády, že mohou cho-

dit do školy, o jejich zvycích a životě. 

Na tuto besedu přijede z Prahy paní 

Olga Vilímková, zakladatelka Nadačního 

fondu Inka, která je zároveň autorkou 

dvou knih o Peru (obě jsou k dispozici 

v městské knihovně). 

V Peru dokonce rok učila děti, stále se 

tam vrací a velmi místním lidem pomá-

há. Ovládá jejich jazyk – kečua, čímž je 

jim ještě bližší.

Paní Vilímková bude mít k dispozici 

spoustu fotografií a také prožitků, ales-

poň o některé z nich se s námi podělí.

Toto promítání se uskuteční v sobotu 

13. září v 17.30 hodin v městském kul-

turním středisku.

V neděli 28. září v 19 hodin se bude 

v městském kulturním středisku konat 

představení, které nese název Dámy, na 

kafíčko! S Květou Fialovou a Naďou 

Konvalinkovou si bude u kávy povídat 

moderátor. Jak obě dámy známe, toto 

povídání zcela jistě nebude postrádat 

humor a šarm. V druhé půlce představe-

ní budou herečky a dlouholeté přítelky-

ně odpovídat na dotazy diváků. Kdokoli 

z diváků se bude chtít na něco zeptat, 

napíše dotaz na připravené lístky, které 

budou k dispozici při vstupu do sálu 

(psací potřeby si, prosím, přineste vlast-

ní, není možné je v takovém množství 

zajišťovat). Tyto lístky s dotazy budou 

herečkám předány a jimi zodpovězeny.

Jelikož o představení je obrovský zá-

jem, kapacita sálu je omezena na 130-

140 sedadel a lístky jsou k dispozici již 

od konce srpna (jak bylo uvedeno v mi-

nulém čísle Slušovických novin), nemů-

žeme zaručit všem zájemcům volné mís-

to. Pokud máte o představení zájem, 

ozvěte se co nejdříve, máte tak větší 

šanci, že ještě budou volná místa.

Vstupenky je možné zakoupit osobně 

v Městské knihovně ve Slušovicích, re-

zervace i tel. na čísle 577 981 627 nebo 

emailem: knihovna.slusovice@cmail.cz.

Cena vstupenky je 135 Kč.

 Za kulturní a sportovní komisi 

 Jana Kapustová

NOVÝ VÝPŮJČNÍ SYSTÉM V KNIHOVNĚ
Od července je nainstalovaný v knihovně nový výpůjční systém, který je mnohem 

propracovanější než ten předchozí. Ihned vám například oznámí, že knihu, kterou si 

chcete odnést domů, jste již měli vypůjčenou (to uvítají zvláště pilní čtenáři, kteří 

přečetli již spoustu knih a nejsou si jistí, zda tu kterou již náhodou nečetli). 

V knihovně je na dvou čtenářských počítačích instalován katalog titulů městské 

knihovny, 

v němž lze vyhledávat a rovnou zjistit, zda je kniha dostupná nebo vypůjčená.

Katalog knih městské knihovny najdete také na www.knihovnaslusovice.wz.cz 

pod odkazem Služby. Zde si můžete prohlížet knihy, které jsou v knihovně k dispo-

zici, zjistit, zda jsou právě volné nebo dokdy jsou vypůjčené. Čtenáři si mohou také 

prolongovat (prodloužit) výpůjčku knih, rezervovat knihy či zjistit, které tituly ma-

jí doma, dokdy je potřeba je vrátit a zda již náhodou nemají upomínku. Tuto mož-

nost naleznete v oddílu Čtenáři – vypůjčky. 

Do uživatelského jména zadejte číslo kódu na průkaze bez poslední číslice. Poté 

je nutné ještě zadat PIN. PIN je nyní nastaven tak, jak je uvedeno v oddíle Čtenáři. 

Doporučuji ihned při prvním přihlášení změnit uživatelské jméno a PIN na nějaká 

vaše originální. 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Je září, začíná školní rok… Pro mladší děti je škola také vstupem do jiného světa. 

Světa písmen, knih a pozoruhodných příběhů, země fantazie, kam můžete vstoupit, 

kdykoliv otevřete knihu… A proto kterékoliv dítko (základní) školou povinné se přijde 

přihlásit v měsíci září do knihovny, má registraci na celý jeden rok zdarma.

Rodiče, přijďte s vašimi dětmi pootevřít jim dveře k příběhům a pohádkám…

Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích
(půjčovní dobu a ostatní informace naleznete na www.knihovnaslusovice.wz.cz)

KREATIVNÍ KURZY
Od října budou opět probíhat kreativ-

ní kurzy. Začínáme v sobotu 11. října 

drátovanými šperky. Lektorka vyrábí 

nádherné věci z drátků, a protože již 

některé z vás projevily zájem naučit se 

drátovat, pozvala jsem ji, aby nás něco 

z jejího umění naučila.

Před Vánocemi jsme naplánovaly ještě 

dva další kurzy, na tom prosincovém by 

se měly vyrábět věci s vánoční témati-

kou.

Bližší informace a rezervace míst na 

říjen již nyní na tel. 603 141 723, email: 

agentura.jasmina@seznam.cz.

Předběžná cena: 300 Kč, materiál 

v ceně.

Místo konání: Slušovice – bude upřes-

něno, zda v MŠ Sluníčko či jinde.

Postřeh
Půjčila jsem si v naší knihovně knihu 

paní Vilímkové „Byla jsem učitelkou 

v Peru“. Autorka je vysokoškolskou uči-

telkou. Zájem o kulturu Inku ji dovedl až 

do And, kde rok učila tamní indiánské 

děti. Vděčnost dětí za poskytnutou mož-

nost vzdělání je velmi dojemná. Znovu 

jsem se utvrdila v tom, že odříkání a 

prostý život mění pořadí našich hodnot. 

Vřele vám i vašim dětem doporučuji 

přednášku a besedu s autorkou knihy.

   Blanka Lisovská

INFORMACE 

O VOLBÁCH
Volby do zastupitelstev krajů se ko-

nají ve dvou dnech, v pátek 17. října 

2008 od  14,00 hodin do 22,00 

hodin a v sobotu 18. října 2008 od 

8,00 hodin do 14,00 hodin.

Současně s volbami do zastupitel-

stev krajů se našem volebním obvodu 

konají i volby do třetiny Senátu Parla-

mentu České republiky.
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Žijí s námi - žiji s Vámi

„Sláva nazdar výletu, výletu, výletu! 

Nezmokli jsme už jsme tu, už jsme ta-

dy...“ Takto s písničkou jsem si mohl vy-

razit naposledy snad před 300 lety. 

V letošním roce jsem se já odvážný a 

mladý bobřík vypravil kolonizovat nová 

území a došel jsem z řeky Moravy na 

slušovickou Dřevnici. Tady jsem porazil 

několik plevelných olší na břehu řeky. 

Chtěl bych vás vyvést z omylu, že se ži-

vím dřevem stromů. Živím se totiž pouze 

lýkem. To je totiž jediná živá část stro-

mu. Je to neuvěřitelné, ale živím se 

stejně jako žirafa. Můžete si ji prohléd-

nout například v ZOO Lešná. Ukázkově 

vám předvede, jak se loupe lýko z větví. 

To je náš problém: po 300 letech se 

chováme podle vzoru :“Trhala fialky dy-

namitem“- chceme mladou větvičku, ale 

nevylezeme si pro ni, ani nemáme dlou-

hý krk, abychom se natáhli, my porazí-

me celý strom!!!

Po obědě jsem se vydal k Vizovicím, 

odkud mne dovezli zase domů k řece 

Moravě. 

Výlet se mi povedl a některý z mých 

kamarádů se k vám zase přijde podívat.

V minulosti jsem byl hojným obyvate-

lem řek celé Evropy. Člověk ze mne měl 

značný užitek: teplá kožešina, chutné 

maso (zvláště ocas byl vyhlášená po-

choutka) a také mazovou žlázu, které se 

přisuzovala ve středověku až zázračná 

léčivá moc.

Tak se stalo, že v roce 1730 u obce 

Grygov byl uloven poslední moravský 

bobr evropský (Castor fibel). Bylo to jen 

57 km od Slušovic. Vybíjení pokračova-

lo v nebývalé míře. Proto se můžete 

dočíst v učebnici přírodopisu z roku 

1906 toto : ..ničí je lidé nerozumně tak, 

že již brzy bude se o bobrovi říkati: „ 

Kdysi byl“. V roce 1937 napsal Jaroslav 

Foglar slavnou knihu Hoši od Bobří řeky, 

ve které vypráví Rikitan o statečném 

chlapci Royovi, který lovil kanadské 

bobry a na jeho památku začal s chlap-

ci lovit 13 bobříků (lov bobříků se rovná 

zkouškám z dospělosti u mladých indiá-

nů). Zvláště šestý, tmavohnědý bobřík 

odvahy je obecně známý . V té době 

jsem byl již jen mýtické zvíře. Od vydání 

knihy uplynulo 60 let a vše bylo jiné. Ne 

všichni lidé jsou stejní. Stal jsem se 

hvězdou, za kterou jdou všichni, co 

chtějí žít společně ve 

shodě s pří-

rodou, jak tomu bylo u severských 

Indiánů. Rakouští aktivisté usoudili, že 

můj návrat do volné přírody a život 

s Vámi je na konci tisíciletí možný. Je pro 

nás dostatek potravy a zákony umožňu-

jí, aby nás lidé nezabíjeli. Došlo na věci 

nevídané: v roce 1986 jsem překročil 

„železnou oponu“ a objevil se na řece 

Jihlavě. V roce 1988 na Dyji. Pro spoustu 

lidí jsem byl předmětem veselých průpo-

vídek, že my chceme sem a vy tam… 

Vzpomene si někdo? Od roku 1991 jsme 

byli vysazováni legálně nad Litovel a stát 

nás prohlásil za druh kriticky ohrožený 

podle 395/1992 Sb. My, stateční bobři, 

jsme se chopili příležitosti a ukázali Vám, 

že největší evropský hlodavec je schop-

ný se o sebe postarat. Tak se stalo, že 

v roce 2006 nás přeřadili na úroveň mé 

kamarádky ze zákona - užovky hladké, 

jako silně ohrožený druh. Na moje místo 

zařadili mimo jiné také netopýra velké-

ho, který Vám bude 

vyprávět svůj příběh 

příště. A víte, že mi 

tahle byrokracie ani 

nevadí ? Pro mne je 

důležité žít s Vámi a 

lovit bobříky můžete při ochraně 

přírody všichni. 

Pozdrav z výletu zasílá 

váš bobřík ROY

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městským úřadem vyhlašuje

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U
MŮŽETE NÁM DAROVAT: letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské), 

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové přikrývky 

a polštáře, deky a přikrývky (obyčejné, vatované, spací pytle), noviny, časopisy a knihy

pouze novou obuv, pouze funkční kabelky (s funkčním zipem, zapínáním, apod.)

VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME PŘIJMOUT, jelikož pro ně nemáme uplatnění:

kabáty, svetry, samostatná saka, oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon)

lyžařské boty, stany, veškerou elektroniku (ledničky, televize a počítače apod.)

nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky, hračky a školní potřeby

domácí potřeby ( černé a bílé nádobí, příbory apod. )

Sbíráme pouze textilní materiál, a to z důvodu, že pro ostatní materiál nemáme 

uplatnění a jeho případná likvidace je pro nás finančně náročná.

Sbírka se uskuteční v hasičské zbrojnici:

v pondělí 8. až 10. září v době od 9,00 do 17,00 hodin

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.

Více na www. diakoniebroumov.org

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje 

materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, 

kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. 

Vážení přátelé,

měsícem srpnem končí včelařský rok, 

což je jistě pro nevčelaře překvapením. 

Měsíc červen – slunovrat – je vrcholem 

včelařského roku. Matička dosáhla při 

kladení vajíček svého vrcholu a koncem 

června omezuje kladení, a tím se včel-

stva připravují na zimu.

Milí přátelé, i Vy se připravte na zimu 

tím, že si zajistíte dobrý med od svého 

známého včelaře. Hodně Vás se mne 

ptá, co se zkrystalizovaným jarním me-

dem, který je ztuhlý. Tento med stačí 

zahřát ve vodě teplé do 40 °C, ne více, 

aby se nezničily všechny léčebné látky, 

hlavně enzymy. Pokud je med jarní kou-

pený na podzim nebo v zimě v tekuté 

podobě, je to med převařený a neobsa-

huje léčebné látky a je to pouhé sladi-

dlo. Jarní medy – květové - jsou jedny 

z nejlepších medů, protože obsahují i 

pylová zrnka, tolik potřebná pro naše 

zdraví. 

V tomto článku jsem chtěl, abyste se 

dozvěděli o medu více. Med není jen 

sladidlo, ale všichni víme, že je to lék a 

dar naší přírody. Josef Košárek

VČELAŘSKÉ OKÉNKO
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SBÍRKA PRO ZLÍNSKÝ ÚTULEK
Tak jako v loňském roce i letos začíná od 1. října časově neomezená sbírka dek, 

ručníků, svetrů a podobných textilií pro zlínský útulek. Zaměstnanci útulku tyto 

textilie používají pro pelíšky svých svěřenců.

Protože podzim i chladnější dny se nezadržitelně blíží a s ním, myslete na pejsky 

v útulku, kterým zrovna vaše nepotřebné starší deky mohou dodat o trochu víc tolik 

potřebného tepla.

Textilie musí být vyprané. Pokud chcete přispět i něčím jiným, jako jsou oblí-

bené piškotky a další pochoutky, hafani i kočičky budou nadšení…

Chci zároveň poděkovat všem hodným lidem, kteří již vloni přinesli nějaké přilep-

šení do bříšek nebo do pelíšků, vodítka, obojky… Darované věci rozhodně našly své 

uplatnění.

Po roce se zase v útulku sejdeme

Pro velký ohlas prvních dvou ročníků 

oznamujeme všem těm, kteří si vzali do 

pěstounské péče pejska z Útulku pro 

zvířata v nouzi Zlín – Vršava, že se letos 

uskuteční už III. ročník setkání útulko-

vých psíků a jejich páníčků.

Koná se 20. září 2008 v areálu útulku 

od 13 hodin přibližně do 17 hodin. 

Zúčastnit se mohou všichni zájemci se 

svými původně útulkovými pejsky - ti 

noví i ti, kteří už tu někdy na setkání 

byli.

Kdo už takové odpoledne prožil, urči-

tě by vám ho doporučil. Pejskové se tak 

mohou setkat s mnohými kamarády, se 

kterými společně prožili v útulku kus ži-

vota, a pozdraví také ty, kteří ještě 

v útulku pobývají.

Páníčkové zase zábavnou formou 

všem povyprávějí, jak a proč si právě 

pejska z útulku vybrali, jaké s některými 

měli počáteční starosti, co jim jejich čtyř-

nozí přátelé vyvedli nebo naopak jak 

chlupáči své majitele překvapili, jak rych-

le si zvykli. Jak s některými museli mít 

hodně trpělivosti, ale nakonec i ti se jim 

odvděčili a už jim dělali jen radost. 

V podstatě u všech nakonec z jejich ve-

selých příhod vyplyne, že se navzájem 

mají rádi a že není třeba se bát vzít si 

opuštěného pejska do rodiny.

Po celkovém seznámení se životem 

psíků v nových rodinách si pejsci mohou 

odzkoušet svou zdatnost na překážkové 

dráze a to bývá obvykle opravdu velká 

legrace.

Všichni do toho jdou s vervou, někte-

rým to hned jde, jiní se aspoň snaží, 

prostě je radost se na ně dívat. Nejde o 

žádnou soutěž, ale o to, aby se psíci 

vyřádili a ukázali, že je život baví.

Zkušení, kteří se takové akce už zú-

častnili, vědí, že během celého tohoto 

odpoledne si mohou návštěvníci vybírat, 

který malý, střední nebo velký psík se jim 

svým projevem nejvíce líbil a toho ozna-

čí na anketním lístku. Z každé velikostní 

skupiny se pak vyberou tři s největším 

počtem hlasů a ti si pak odnesou i pohá-

ry a různé další ceny, většinou granule 

nebo pamlsky.

Ale i všichni ostatní dostanou na pa-

mátku malý dárek a diplom za účast.

Uznáte, že přece stojí zato prožít ta-

kové pěkné odpoledne, kde se všichni 

mohou pobavit a mnozí návštěvníci se 

mohou poučit, že i psík z útulku může 

do nového domova přinést hodně rado-

sti, a hlavně dokáže být svým novým li-

dem velice vděčný.

Kdo se rozhodne, že se tohoto setkání 

chce se svým psíkem zúčastnit, musí se 

předem přihlásit, a to tak, že si vyžádá 

přihlášku buďto e-mailem (utulekzlin@

volny.cz) nebo přímo v útulku, vyplní ji a 

předá útulku nejpozději do konce srpna. 

Pokud máte zájem o podrobnější infor-

mace, můžete volat na 577 244 444.

Pak už jenom v sobotu 20. září 2008 

„načančáte“ pejska, vezmete s sebou 

očkovací průkaz a dobrou náladu a ve 

13 hodin přijdete do útulku. 

Stejně tak zveme všechny ostatní, kte-

ří sice psíka nemají, ale měli by zájem se 

podívat, jak se žije s útulkovým psíkem.

 Za provozovatele útulku 

Šmigurová Danuše

CO PRO NÁS A NAŠI PŘÍRODU 

ZNAMENAJÍ VČELY?

Včely musí navštívit 5 milionů květů 

pro vznik 1 kg medu. 90 % jejich činnos-

ti slouží k opylování květů a 10 % pro 

produkci medu, propolisu, mateří kašič-

ky, včelího vosku a jedu.

Sladíte medem nebo cukrem?

Med je přírodním extraktem rostlinné 

šťávy obohacené o vše, co rostlina získá-

vá z půdy, vody i ze vzduchu.

Čím med prospívá zdraví?

- je zdrojem energie

- je snadno stravitelný

- posiluje imunitu

- zlepšuje trávení zejména u dětí a 

seniorů

- napomáhá při léčení chorob

- je to ekologicky čistý produkt

Co med obsahuje?

Jednoduché cukry, minerální látky, 

dextriny, draslík, vápník, fosfor, hořčík, 

železo, bílkoviny, enzymy, hormony, aro-

matické látky, vitamíny, stopové prvky a 

rostlinné silice, které posilují obrany-

schopnost našeho organismu.

A co cukr?

- Cukr je vyráběn průmyslovou tech-

nologií. Při trávení musí projít štěpením 

v játrech, čímž zatěžuje lidský organiz-

mus a ochuzuje jej o látky, které jsou 

obsaženy v medu. Je pouhým sladi-

dlem.

Jak med působí na naše zdraví?

Je zdrojem potřebné energie, má hoji-

vé účinky na lidskou kůži a na sliznici. 

Umí hospodařit s vodou v našem těle, 

brání svalovým křečím. Příznivě působí 

na cévy a srdeční činnost. Zpevňuje kos-

ti, chrupavky, brání zubnímu kazu, udr-

žuje rovnováhu cholesterolu v krvi, pod-

poruje činnost ledvin, tvorbu červených 

krvinek, zmírňuje kornatění tepen a 

vzniku aterosklerozy. Snižuje horečku při 

chřipce a nachlazení.

Jedna lžíce medu denně prospěje 

Vašemu zdraví!

Z uvedených příznivých důvodů je 

ideální nakupovat kvalitní med přímo od 

známého včelaře v našem kraji a za ce-

nu, která bude odměnou včelám za je-

jich péči o naši přírodu i včelaři za jeho 

obětavou práci při chovu včel.

 Josef Košárek
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A jsme zase 

o krok dál…

Vracím se k vám opět po prázdninách, 

moji milí věrní čtenáři, abych vám řekla, 

co je u nás ve školce nového. Začal nový 

školní rok, ve školce jsme přivítali nové 

děti, učitelky načerpaly novou energii 

pro krásnou, ale přece jen náročnou 

práci s tou naší drobotinou, a s hlavou 

plnou nových plánů a nápadů se pustily 

do nových úkolů. Ale letošní prázdniny 

byly nové a výjimečné ještě něčím. Snad 

poprvé v historii školy byl její provoz pro 

děti přerušen na plné dva letní měsíce. 

Vím, že spousta rodičů se díky tomu 

potýkala s problémem, jak zajistit péči 

pro své děti na tak dlouhou dobu, ale 

věřím, že díky pochopení mimořádné 

situace to všichni zvládli, a to i bez větší 

újmy na svém duševním zdraví. Ba právě 

naopak. Mnozí nabízenou (i když vynu-

cenou) příležitost strávit více času se 

svými dětmi plně využili a dlouhé škol-

kové prázdniny si s nimi opravdu užili. A 

proč to všechno? Asi vám neuniklo, že 

celé léto byl kolem naší školičky hustý 

provoz. Střídali se tu zedníci s instalatéry 

a elektrikáři, plynaři a okenáři, obkladači 

a malíři, mohli jste potkat stoláře a pod-

laháře. Ti všichni usilovně pracovali na 

tom, aby na začátku září byla v provozu 

nová školní kuchyně. Není to určitě pro 

vás žádné překvapení, ale přesto se chci 

s vámi podělit o radost z pocitu, že se to 

všechno podařilo a my jsme zase v re-

konstrukci celé školy o krůček dál. 

Můžete mít pocit, že taková akce by 

nemusela spolknout celé prázdniny, ale 

věřte, že na totální přestavbu to tak tak 

stačilo. Strávila jsem v létě ve školce 

spoustu času, takže jsem postup prací 

mohla průběžně sledovat a dokumento-

vat. A že se při takovém zásahu do bu-

dovy vždycky něco sukuje a komplikuje, 

je vždycky už dopředu téměř jisté. Ale 

šikovní řemeslníci všechno zvládli a my 

máme konečně kuchyň, která nejenže 

vyhovuje všem legislativním a hygienic-

kým předpisům na přípravu stravy pro 

děti, ale je také krásná. A kromě kuchy-

ně mají nový kabát také sklady, vznikly 

nové přípravny a pracovnice kuchyně i 

provozu se dočkaly nového důstojného 

zázemí - šatny a sociálního zařízení. 

Všechny tyto místnosti pak lemuje hlav-

ní chodba budovy, která také září novo-

tou - dostala zbrusu novou dlažbu. 

Stavební firmu pak vystřídala firma jiná, 

aby nainstalovala nové vybavení kuchy-

ně, a když vyklidila bitevní pole 

i ona, nastoupily v plném šiku všechny 

pracovnice školy, aby ji uklidily a připra-

vily na nový školní rok. A i když děti 

v těchto nových prostorách svůj školko-

vý čas netráví, je toto nové kvalitní záze-

mí pro jejich spokojený pobyt velmi dů-

ležité. Víte jak? Samozřejmě prvotně se 

tu připravuje podle zásad správné živo-

tosprávy dobré jídlo uspokojující jednu 

ze základních tělesných potřeb dětí. Ale 

ani druhotná funkce tohoto nového 

prostoru není zanedbatelná. Příjemné a 

estetické pracovní prostředí je také jed-

nou z podmínek pro kvalitní práci za-

městnanců a jejich osobní pohoda na 

pracovišti pomáhá vytvářet celkové příz-

nivé klima školy. A to je zase nezbytné 

pro osobní spokojenost a psychickou 

pohodu našich malých svěřenců, a tím i 

pro úspěšnost naší práce s nimi. Mám 

velkou radost z toho, že jsme zase o 

krok dál.   Jana Tománková
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„Chci být básníkem“
Závěrem školního roku se stali ně-

kteří žáci 5. ročníku na okamžik básní-

ky. Jejich úkolem bylo vytvořit práci na 

téma „Chci být básníkem“. Mnohým 

se to dokonce velmi podařilo a všichni 

se o tom můžeme přesvědčit.

Barbora Machů

PAPOUŠEK

V kleci sedí papoušek,

je to malý drahoušek.

Pořád jenom jí,

pak už nevzletí.

Každé ráno křičí, ječí,

navíc mluví lidskou řečí.

Je žlutý a zelený,

rád leží v mé posteli.

Tadeáš Havelek

JERRY

Máme doma psa

a jmenuje se Jerry.

Doma létá jako blesk,

a pak kňourá o potlesk.

Štěká, vrčí na vetřelce

a jde spát až po večerce.

Přehled kroužků ASPV Slušovice 2008-2009 
 KROUŽEK PRO KOHO ČAS MÍSTO VEDOUCÍ

PONDĚLÍ 

 Aerobik začátečníci 16-17 hodin hala Iša 

 Aerobik pokročilí 16-17,30 hodin Malá tělocvična Evula 

 Florbal 1.-5.třída 16-17 hodin hala Pepa 

 Rodiče + děti R+D 17-18 hodin hala Majka 

 Všeobecná průprava 1.-6. třídy 17-18 hodin hala Cvičitelé ASPV

 Kontrast dance 6.- ? třída 18-20 hodin Malá tělocvična Kuba 

 Sportovní hry 5.-9. třída 18-19 hodin hala Petr 

 Aerobik +posilování  20-21 hodin hala Jana 

ÚTERÝ

 Cvičení s velkými míči  18-19, 19-20 h Posilovna v hale Iša

 Powerjoga  20-21 hodin Malá tělocvična Aneta

STŘEDA

 Pilates  20-21 hodin Malá tělocvična Aneta

ČTVRTEK

 Basketbal 1.-5. třída 15-16 hodin hala Luděk

 Cvičení s velkými míči  18-19 hodin 19-20 hodin Iša

 Aerobik  20-21 hodin hala Ivo

PÁTEK

 Aerobik pokročilí 16-17 hodin Malá tělocvična Verča

 Kontrast dance 6.- ? třída 17-19 hodin Malá tělocvična Kuba

Lucie Bubláková

MÁME DOMA ŠTĚNĚ

Máme doma štěňátko, 

je to malé bobátko.

Ráno i večer jí

a pak jenom spí.

Má hnědá očička,

jak ta jeho panička.

Je to prostě raťafák,

každého má k smrti rád.

Je to malý mazlíček,

jmenuje se Šrečíček.

Renáta Řeháková

HVĚZDIČKA

Noc je upředená z tenkých nití,

má hvězdička na ní svítí.

Měsíček hvězdičky doprovází,

nic jim tam neschází.

Plují si tiše po obloze

jako v mráčkovém voze.

V souhvězdí draka má hvězdička svítí,

kdopak ji asi chytí?

Hvězdičky se po obloze s mráčky honí,

měsíček je brzy zklidní.

Na konci noci hvězdičky jdou spát,

měsíc je bude kolébat.

Kateřina Miklová

PES

Máme doma pejska Ajgu

a má hnědou barvu.

Jí si svoje granulky,

ale spořádá i hranolky.

Honí kočky po dvoře,

ráno štěká v komoře.

Šlape mamce po pokoji

a pořád někoho honí.

BYTOVÝ
TEXTIL

 na náměstí ve Slušovicích 

nabízí rozšířený prodej:

- zdravotní ponožky 
(kojenecké, dětské, dámské, 

pánské) do vel. 13

- spodní prádlo
(pánské, dámské) ve vel. 64

- punčochové zboží
(samonosné puchčochy) 

a dětské punčochy vzorované

- šití voálů na míru
(za minimální poplatek)

- šití prostěradel 
a povlečení

- prodej koberců podle 
vzorku 

(odvoz domů - 50 Kč)

 
Změna prodejní doby:

 Po-Pá 8 - 17 hodin
 So 8 - 11 hodin
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DÍL PRVNÍ

• Úterý 24. 4. 2007 – odjezd ze 

Slušovic

Konečně vyrážíme! Krátce před osmou 

večerní jsme se nalodili na palubu naše-

ho čtyřkolého přemisťovadla. Posádka 

čítá sedm členů. Snad toto číslo bude 

pro naši expedici šťastným znamením. 

Kapitán Zdeněk, forďácký šéfpilot 

Zdenda, maskot Zdeněček, synové Kuba 

a Lukáš, snacha Jituš a moje větší malič-

kost.

Cesta ubíhá klidně a bez větších zádr-

helů. I při dodržování dvou až tříhodino-

vých intervalů malých cestovních přestá-

vek jsme v neustálém předstihu před 

časovými údaji uvedenými v počítačově 

zpracovaném itineráři. Přestože naše 

satelitní navigátorka, kterou jsme po-

jmenovali Markéta, přestává fungovat 

již při dosažení rakouské státní hranice a 

oživit se nám ji daří až několik desítek 

kilometrů před cílem, „kufrujeme“ jenom 

jednou. A to paradoxně až v naší cílové 

stanici. To však již dávno nastal nový 

den. Ale nepředbíhejme.

• Středa 25. 4. 2007 – přístav 

Savona a vyplutí

Nocí ukrajujeme kilometry rakouských 

dálnic, polooblačné svítání nás zastihne 

již na italském území. Z rakouských i 

italských velehor tak nemáme nic než 

barvitý popis šéfpilota, který tutéž trasu 

nedávno absolvoval v rámci služební 

cesty za plného denního světla. Ale že 

bychom se s nocí ponořili do nekonečné 

černočerné tmy, to zase tvrdit nelze. 

Temná image královny noci je neustále 

bořena korálky světýlek lemujících neko-

nečný zástup tunelů a tunýlků. Náš malý 

maskot se nechává ukolébat směsí pra-

videlného houpání a nepravidelných a 

často velmi překvapivých zvuků, které 

vydává naše červená dýchavičná fordka. 

Během noci několikrát vymění bezpečí 

autosedačky za pohodlí, teplo a něhu 

matčiny náruče.

Po rozednění je hornatý terén vystří-

dán údolím Pádu, které působí velmi 

poklidně, místy dokonce idylicky. 

Průmyslová centra vyspělého severu jsou 

protkána terasami úhledných vinic a 

políček, díky nimž se nížinaté krajině 

daří nepůsobit fádně. 

O klid a bezpečí celé posádky pečují 

kapitán Zdeněk a šéfpilot Zdenda, kteří 

se víceméně pravidelně střídají za volan-

tem dodávky. Náš první kontakt s horko-

krevným jižanským národem probíhá 

prostřednictvím několika stanic rychlého 

občerstvení u dálnice. Chaos, hluk, na-

prostá dezorganizace – zkrátka typická 

„itálie“. K dalšímu kontaktu s italským 

temperamentem dochází krátce před cí-

lem našeho suchozemského putování. 

Při popojíždění kolony aut čekajících na 

placení mýtného při výjezdu z dálnice 

jeden horkokrevný a evidentně spěchají-

cí Ital zanechává stopy laku svého vozu 

na našem tažném zařízení. Jiné škody 

neevidujeme.

Krátce před touto událostí se nám 

daří přimět naši virtuální navigátorku 

Markétu k rozumné komunikaci. Po de-

sáté hodině dopoledne dorážíme do cí-

le, menšího severoitalského přístavu 

Savony. Přestože se důsledně řídíme po-

kyny Markéty, poprvé za celou trasu, 

která obnáší cca 1200 km, bloudíme. 

Spojujeme ale nepříjemné s užitečným 

(či naopak) a přijímáme tuto na první 

pohled nepříjemnou skutečnost pozitiv-

ně. Poznáváme totiž mimo plán několik 

malebných savonských ulic a uliček. 

Po menším okruhu krátce před jede-

náctou dopolední parkujeme v přístavu. 

Vyndáváme naši označkovanou bagáž, 

golfové hole (rozuměj dětské vozítko) i 

příruční zavazadla. Vzhledem k nezkuše-

nosti s podobným druhem cestování a 

také díky početnosti naší výpravy nám 

to trvá poněkud déle než našim spolupa-

sažérům přijíždějícím vesměs v nablýska-

ných limuzínám věhlasných značek. 

Personálu se daří s naučenými profesio-

nálními úsměvy nedávat najevo nervozi-

tu či pohoršení, jež u nich naše neohra-

bané počínání nutně musí vzbuzovat. 

Konečně jednomu z nich předáváme 

klíčky od našeho odstaveného vozu a 

s příručními zavazadly se v sevřeném 

sedmihlavém útvaru přesouváme směr 

terminál.

Při čekání na odbavení zde znovu má-

me okusit typický italský chaos a napro-

sto nelogickou organizaci, když chceme 

zakoupit skrovné občerstvení. V jedné 

řadě se čeká na placení, v jiné na jídlo, 

další zástup směřuje k teplým a poslední 

ke studeným nápojům. Ale času je hafo. 

Ono si to nějak sedne. Zdeněček je u 

vytržení z dětského koutku a ještě více 

z jeho dočasných obyvatel. V zápalu hry 

a lákavých atrakcí odmítá veskrze zdra-

vou a výživnou ovocnou přesnídávku a 

hladově se vrhá po nezdravém sendviči 

neznámé italské holčičky.

Skupina šest, jejíž jsme součástí, se má 

dostavit k odbavení. Naše příruční zava-

zadla jsou monitorována a také my 

procházíme bezpečnostními rámy. 

Bohudík technika i obsluhující personál 

společně dospěly k názoru, že nikdo 

z nás není pašerák ani terorista. Můžeme 

se tedy přesunout dál a společně se slič-

nou námořnicí a záchranným kruhem 

vyrobit „cheese“ do objektivu lodního 

fotografa. Pak už nás členové posádky 

s informací, že kajuty budou připraveny 

ve 13. 30, „lifrují“ k výtahu a odtud do 

desátého patra, kde nás čeká královské 

pohoštění.

Kombinace probdělé noci, dostavivší 

se menstruace a prvního kontaktu s ka-

jutou vede k pocitu naprostého vyčerpá-

ní a beznaděje. Vyskládat čtyři napěcho-

vané kufry do jedné a půl miniaturní 

skříně a šesti zásuvek prostě není v lid-

ských silách. Horní postele určené našim 

synům jsou upevněné na boční zdi a 

úhel, který s onou zdí svírají, má k před-

pokládaným devadesáti stupňům očivid-

ně dost daleko. Příliš důvěry ve mně tedy 

nevzbuzují. Pomalu, ale jistě se smiřuji 

s faktem, že příštích dvanáct dní a jede-

náct nocí strávím podobně jako tempe-

ramentní hostitelé v chaosu. Kajutu ne-

lze při nejlepší vůli s mými třemi spolu-

cestujícími (příslušníky silnějšího pohlaví) 

udržet uklizenou.

Personálu trvá téměř dvě hodiny, než 

shromáždí všechna naše zavazadla v pi-

dikajutě, která se nyní má stát naším 

dočasným domovem. Mladý hoch snědé 

pleti při transportu bagáže neuvěřitelně 

až trošku teatrálně funí. Nedivím se mu, 

sama jsem kufry balila a mám poměrně 

přesnou představu, kolik asi váží. Starší 

syn se snaží situaci a hmotnost zavaza-

del „odlehčit“ vtipnou anglickou konver-

zací. Z polohy vleže na horní palandě 

zahaleká: „Velká rodina, velká zavaza-

dla.“ Obsluha neodpoví. Dost marně se 

snažím na jeho tváři vystopovat chápavý 

úsměv. Ironický škleb – to nejvýstižněji 

vystihuje mladíkovu mimiku v daném 

okamžiku. Unaveně odchází.

Hned po příjezdu se z místních tiskovin 

dovídáme, že ve čtyři odpoledne máme 

informativní schůzku s anglicky mluvící 

průvodkyní, v pět pak cvičný poplach 

v záchranných vestách s následnou in-

struktáží v sále místní opery a před sed-

mou hodinou večeři. Na to, že jsme ce-

lou noc nespali, vcelku nabitý program. 

Po sprše a celkové hygieně všechno vi-

dím trochu veseleji. Informativní schůzka 

nemá žádný efekt – nedověděli jsme se 

nic než to, co jsme už znali z prospektů. 

Cvičný poplach v plovacích vestách s ne-

zbytnými blesky fotoaparátů je slušná 

zábavná šou. Večeře o pěti chodech je 

výtečná. První noc spíme, jako by nás do 

vody hodil. Příď naší zaoceánské lodi 

rozráží mořskou hladinu a neomylně 

míří na plavbu západním Středomořím a 

východním Atlantikem. 

 J. M.

(Pokračování v příštím čísle Slušovic-

kých novin)

Palubní deník plavčíka amatéra aneb Neumělý pokus o cestopis 
(Čtení na pokračování)
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Policie ČR informuje
V dnešním příspěvku pro Slušovické noviny zhodnotím období od začátku 

ledna do konce června 2008 z hlediska problematiky Policie ČR.

• Jubilanti Září 2008

Oldřich Sukup 85 let

Drahomíra Sporková 94 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí 

a rodinné pohody!

• Narození

Nela Hovadíková

Zuzana Šubová
Narozeným dětem 

i jejich rodičům blahopřejeme!

• Sňatek uzavřeli

Martin Zavřel a Anna Ohlídalová

David Pavlík a Simona Oškerová

Oldřich Hanák a Zuzana Kuželová

Jaroslav Kristek a Barbora Podhajská

Petr Matušinec a Helena Čápová

Vladimír Holík a Kateřina Ševců

Viktor Reischig a Petra Polachová

Ondřej Nábělek a Petra Maťová

Aleš Vízdal a Michaela Kopecká

Milan Březík a Michaela Krčmová

 Na společné cestě životem přejeme 

manželům hodně štěstí!

• ZLATÁ SVATBA

V sobotu dne 26. července 2008 se 

uskutečnila v obřadní síni radnice 

města Slušovice oslava 50 let společ-

ného manželského života manželů 

Jaroslava a Marie PILAŘOVÝCH ze 

Slušovic.

Paní Blanka Lisovská, místostarostka, 

jim poděkovala jménem Města za prá-

ci, kterou společně vykonali, za výcho-

vu dětí, vnoučat a do dalších společ-

ných let jim popřála hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti a tolerance.
 matrikářka

• Jubilanti Září 2008i

Oldřich Sukup 85 let

Drahomíra Sporková 94 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí 

a rodinné pohody!

• Narození

Společenská 
 kronika

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům a známým, 

kteří přišli doprovodit na poslední ces-

tě paní Marii Mikačovou. Dík patří 

také paní Jitce Bednaříkové za procítě-

né rozloučení.

 Dana Somorovská s rodinou

Omlouváme se pozůstalým, že jsme ne-

dopatřením poděkování neuveřejnili 

v minulém čísle SN. Redakce

S příchodem roku 2008 se v naší poli-

cejní práci nic nezměnilo, avšak zvýšila 

se intenzita trestné činnosti o 13 přípa-

dů a přestupků o 4 případy. První trestný 

čin na území města jsme zaznamenali již 

dne 1. 1. 2008 a jednalo se o rozbití 

skleněné výplně okna. Dalšími zaevido-

vanými trestnými činy byly: maření výko-

nu úředního rozhodnutí, krádeže vlou-

páním do OMV, minipivovaru, krádeže 

mobilů, osobních peněženek, platebních 

karet. Dále je třeba vzpomenout poško-

zování cizí věci – sprejerství ze dne 10.

února a krádež vloupáním do firmy 

Graddo ze dne 28. května, kdy se na 

těchto trestných činech podíleli mladist-

ví.

Kuriózní je právě druhý případ, kdy ve 

dnech 28. února, 17. března, a 28. květ-

na poškodili neznámí pachatelé nejprve 

skleněnou výplň okna firmy Graddo a 

následně z ní odcizili dva faxy a modem. 

Přivolaná policejní hlídka se dala do pro-

následování pachatelů. Při dopadení se 

jeden z pachatelů k činu přiznal. Pro-

hlídkou u něj doma byly nalezeny faxy. 

Dalším šetřením byli odhaleni i další tři 

pachatelé. Jednalo se o mladistvé, kteří 

navštěvují Základní školu ve Slušovicích. 

Jelikož se čím dál více rozmáhá vanda-

lismus a trestná činnost mladistvých, 

měli bychom se zamyslet nad tím, v čem 

je chyba. Zda bychom se neměli našim 

dětem více věnovat anebo je více za-

městnat povinnostmi jak doma, tak i ve 

škole. Nabídnout jim zájmovou činnost, 

aby neměly čas na potulování po ulicích 

v pozdních večerních hodinách, na alko-

hol, cigarety, ničení veřejného prostran-

ství a majetku obce. Hodně záleží i na 

rodičích, jak se k celému problému po-

staví a kterým směrem se rozhodnou své 

děti vést. Za tento půlrok bylo spácháno 

oproti předešlým letům více přestupků a 

tresných činů, na kterých se podíleli 

hlavně mladiství.

V druhé polovině měsíce března se 

pak staly další trestné činy, a to maření 

výkonu úředního rozhodnutí, trestné či-

ny proti majetku, narušování občanské-

ho soužití a opakovaně různé krádeže, 

jak už jsme zmiňovali na začátku.

Neustále se opakují přestupky a trest-

né činy na úseku dopravy, jako je jízda 

pod vlivem alkoholu a jízda pod vlivem 

návykové látky, kde jsme již zaznamena-

li od začátku roku 33 přestupků a 2 

trestné činy, což je oproti roku 2007 

hrubý nárůst. Proto chceme upozornit 

všechny občany, že pokud užijete návy-

kovou látku anebo alkohol, nesedejte za 

volant. Ve většině případů se to řidičům 

vymstilo a byli potrestáni buď blokovou 

pokutou, nebo odebráním řidičského 

oprávnění a zákazem řízení. Policie pro-

to všechny řidiče varuje a upozorňuje na 

častější kontroly, hlavně v nastávajících 

měsících a v době letních prázdnin.

Protože se neustále opakují trestné 

činy proti majetku, kdy pachatelé využí-

vají nepozornosti a odcizí v obchodě 

z odložené tašky nebo nestřežené kabel-

ky mobily, peněženku, často s finanční 

hotovostí, platební kartou (nezřídka i 

s PIN kódem!!) a osobní doklady, chtěli 

bychom shrnout v několika bodech zá-

kladní pravidla prevence proti tomuto 

jednání: noste vše v náprsních, popř. 

uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních 

kapsách u kalhot; nenechávejte peně-

ženku a jiné cennosti navrchu tašek či 

kabelek; nenoste své osobní doklady 

v peněžence; nemějte u sebe větší fi-

nanční hotovost, využívejte možnosti 

bezhotovostního platebního styku; čtyř-

místné identifikační číslo platební karty 

(PIN) mějte zásadně odděleně od samot-

né karty; v případě krádeže platební 

karty okamžitě volejte pobočku banky, 

krádež oznamte a kartu zablokujte; svá 

zavazadla nikdy nespouštějte z očí; ulo-

žíte-li v obchodě zavazadlo do nákupní-

ho koše, mějte je stále na očích; všímej-

te si svého okolí a lidí, kteří se pohybují 

kolem Vás, vyhýbejte se tlačenicím; po-

kud se stanete obětí trestného činu, 

ihned volejte linku 158 - včasné zavolání 

může dopomoci k dopadení pachatele.

Děkuji za vzájemnou pomoc, vstříc-

nost a diskrétnost při objasňování trest-

ných činů a přestupků.

Pprap. Gabrišová Jana, 

vrchní asistent
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