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Ve sváteční středu 28. října 2009
– v den výročí vzniku samostatného
československého státu - se uskuteční poslední letošní dostihy na
slušovické dráze. Pořadatelé tak
dostáli svému slibu, uspořádat
v sezóně 2009 čtyři dostihové dny.
Díky Zlínskému kraji a sponzorům,
kteří dostihové dny ve Slušovicích finančně podporují, se v tomto roce
podařilo učinit další významné kroky
k tomu, aby se náš areál dostal nazpátek mezi pět nejvýznamnějších závodišť
v ČR. Není pochyb o tom, že je i dnes
nejlepší drahou na Moravě.
Poslední letošní dostihy se budou
konat od 13:00 hodin již na uměle zavlažované dráze. To je nejvýznamnější
krok kupředu. Rovněž se pro účastníky
dostihů otevře nová vážnice a šatny se
špičkovým hygienickým zázemím.
Dráha samotná seznala také některých
změn – bariéry byly opatřeny novým
nátěrem, byly opraveny a upraveny
překážky a podniklo se mnoho dalších
změn, které dráha vyžaduje. V souladu
se zpracovanou a schválenou studií
celkové rekonstrukce tribuny, která je
v majetku města, byl proveden její barevný nátěr. Studie řeší především výstavbu nových sociálních zařízení pro
veřejnost a nebytových prostor využitelných jako další technické zázemí pro
dostihovou dráhu. Výše popsané investice stály Město Slušovice více než
4 miliony Kč, z nichž 2,5 miliony Kč
přispěl Zlínský kraj. Na podzim nás čeká rekonstrukce travnatého oválu
a další přínosné změny, které budou
pro návštěvníky v příští sezóně jistě
příjemným překvapením.
Přijďte se proto rozloučit s končící
dostihovou sezónou. Čekají vás nejen
rovinové a překážkové dostihy, ale také
dostihy poníků a neregistrovaných koní. Účast přislíbili nejlepší trenéři
a jezdci v čele s Josefem Váňou. Kromě
toho Vás čeká bohatý doprovodný program s ukázkami westernového ježdě-
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ní a vystoupení mistra světa ve voltiži
Petra Eima, plánujeme seskok parašutistů a další zajímavosti. Program obohatí i autogramiáda a prodej knihy
s dostihovými fotografiemi našeho
spolupracovníka a špičkového fotografa Zenona Kiszy. Můžete se také stát
aktivními účastníky natáčení nového
seriálu České televize Znamení koně,
který se bude odehrávat na naší dráze.
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Dostihové odpoledne pak bude zakončeno ohňostrojem a ukázkou funkce zavlažovacího systému.
A pokud vám okolnosti nedovolí
návštěvu dostihů, pak máme pro
vás dobrou zprávu – tyto dostihy
bude přenášet v přímém přenosu
Česká televize na programu ČT 4
Sport, a to od 13:55 hodin.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Centrum pro rodinu
a sociální péči Zlín

Vážená paní Pečeňová,
rozhodla jsem se pro formu otevřeného dopisu, protože bych ráda veřejně
ocenila služby, které poskytujete rodinám nemocných a umírajících v našem
městě. Ráda bych vzpomněla na poslední případ naší spolupráce, kdy jste přijela do půlhodiny po mém telefonátu za umírající maminkou, přestože jste sama měla doma malou dcerušku.
Oceňuji Vaši věcnost, schopnost orientovat se a jemně zasáhnout v nesmírně
těžkých situacích, kdy se všichni cítíme bezmocní. Poskytla jste rodině, do které
jsem Vás přivolala veškeré informace, které potřebovali, aby svou milou doprovodili v klidu a bezpečně až na práh věčnosti. Protože jsem mohla být tentokrát
součástí této rodiny, velmi jsem vnímala každou Vaši radu, přímost, upřímnost,
ale i nesmírnou pozornost vůči bolesti rodiny. Neopomněla jste vyzvednout
žádnou maličkost, která by umírající usnadnila odchod z tohoto světa. Úcta
a důstojnost, s jakou jste s umírající a rodinou jednala, mě přesvědčila o Vašich
vysokých morálních a etických hodnotách.
Jsem nesmírně ráda, že jako místostarostka s Vámi mohu vždy počítat. Obrací
se na mne mnoho lidí, kteří si v různých životních situacích nevědí rady, patříte
mezi ty, na které se vždy mohu obrátit a spolehnout. Děkuji Vám za přátelství.
S úctou Blanka Lisovská
Drazí Slušovjané, dopis, který jsem
napsala zakladatelce obecně prospěšné
společnosti Dotek, jsem se rozhodla
zveřejnit. Je to z důvodu neobyčejné
spolupráce, protože mi paní Radana Pečeňová vždy vyšla ve vašich potřebách
vstříc. Dotek je centrum zdravotní a sociální pomoci, které působí na Vizovicku
a Slušovicku. Kromě pečovatelské služby, která zajišťuje hygienu, rozvoz a podávání stravy, nákupy, úklid, praní prádla, zajišťování léků a asistenci, včetně
doprovodu či dovozu k lékaři nebo na
úřady, zajišťuje také respitní péči.
Co to znamená? Jedná se o pobytovou odlehčující službu pro rodiny, které
se dlouhodobě starají o své blízké. Může
se jednat o 24 hodinovou pobytovou
péči, avšak délka pobytu může být až tři
měsíce. Péče se zaměřuje také na osoby
s Alzheimerovou chorobou a na osoby s
jiným typem demence. Dále je také
možná domácí zdravotní péče zajišťovaná zdravotní sestrou v domácím prostředí dle indikace lékaře, jako je aplikace
injekcí a infuzí, odběry krve, ošetřovatel-

ská rehabilitace a nácvik soběstačnosti
po mozkových příhodách a operacích,
převazy ran, ošetření stomií, poradenská
činnost a péče o umírající.
Doplňkové služby pak zahrnují poradenství, jak pečovat o ležící nemocné
a umírající. Je zde také půjčovna kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka,
antidekubitní pomůcky, toaletní židle,
invalidní vozítka, chodítka, berle, zvedáky do vany, schodolezy a další).
Denní stacionář pomáhá v péči, kdy již
nemůžeme své blízké nechat z bezpečnostních důvodu samotné doma nebo
když jim chceme dopřát smysluplný pobyt mezi svými vrstevníky, když jsme
v práci. Jsou zde služby pedikúry, manikúry a kadeřnice.
Někdy je mi velmi líto, že nemáme
všechny tyto služby u nás doma, ale že
si pro ně musíme jezdit do Vizovic, kde
je tak špatná dopravní dostupnost.
Přesto je mobilní péče poskytována ve
Slušovicích velice dobře. To by vám
mohli potvrdit všichni, kdo ji již vyhledali.
místostarostka

Pozvánka
Vedení města Slušovice a Komise pro věci občanské a sociální
Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ BESEDU S DŮCHODCI OD 65 LET,
která se koná ve čtvrtek 22. října 2009 ve 14,30 hodin
v jídelně Základní školy Slušovice.
Odjezd autobusu ze zastávek: zdravotní středisko – 14,00 hodin
zastávka v ul. Dlouhá – 14,05 hodin, náměstí před kostelem – 14,10 hodin
Autobusová doprava zajištěna i zpět.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!
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Centrum.zlin@volny.cz
www.rodiny.cz
nestátní nezisková organizace
Typ služby: Poradna a osobní asistence
Komu je služba určena: zejména
rodinám s dětmi, osobám v krizi a osobám se zdravotním postižením
Charakter. poskytovaných služeb:
1. Přednášková činnost - pro školy a
skupiny (Dospívání a osobnost, Láska a
sexualita…), přednášky pro manžele a
dospělé (Komunikace, Plánování rodiny,
Priority), příprava snoubenců, kurzy přirozeného plánování rodičovství
2. Poradenství – psychologické, právní
v oblasti rodinného práva a přirozeného
plánování rodičovství
3. Osobní asistence – v rodinách s
postiženými dětmi
4. Klubová činnost – klub maminek,
klub osamělých matek
5. Kroužky – sportovní pro rodiče a
děti
6. Pobytové akce – pobyty pro ženy,
muže s dětmi, rodiny
7. Půjčovna knih, kazet
8. Adopce na dálku
Kapacita zařízení: neomezená.
Podmínky pro poskytnutí služeb:
žádné.
Příjem žádostí: na uvedených kontaktechkontaktech.

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Klubem křesťanských žen a Městem Slušovice vyhlašuje humanitární sbírku, která se uskuteční
v pondělí 2. 11. 2009
a v úterý 3. 11. 2009, 9–17 h
v hasičské zbrojnici.
Sbírá se: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše jen funkční, peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
Věci, které z ekologických důvodů
vzít nemůžeme vzít:
Obnošené boty, kožichy, oděvy
z umělých vláken, kabáty, dále pak
ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola a dětské kočárky – ty se
transportem znehodnotí.
Děkujeme za Vaši pomoc.

KLUB MAMINEK A DĚTÍ VE SLUŠOVICÍCH
Od letošního května funguje i ve Slušovicích klub, ve kterém se schází maminky
s dětmi a který zaštiťuje Centrum pro rodinu ve Zlíně (http://www.cpr-zlin.cz/).
KDO JSME?
Jsme volné sdružení maminek s dětmi (nejen) ze Slušovic, přístupné pro všechny
matky, které se snaží obohatit svou rodičovskou dovolenou o společné aktivní prožívání volného času. Svým dětem by chtěl KLUB MAMINEK přinášet první kontakty
s vrstevníky – první přátelství, společné hry, tvoření, poznávání, nenásilné přivykání si
kolektivnějšímu způsobu žití v mateřské školce a v budoucím životě.
Pro maminky je klub možností výměny zkušeností při výchově, místem pro předávání nápadů a rad a v neposlední řadě příjemným vytržením z každodenního stereotypu domácích činností a zdrojem informací předávaných odborníky jak v oblasti
péče o děti, dětské psychologie, či logopedického poradenství, tak i jiných odborných
informací, ke kterým se maminky na mateřské dovolené mimo toto společenství jen
velmi těžce dostanou.
Smyslem klubu maminek je setkávání a sbližování malých i velkých a hlavně radost
ze společného prožívaní tak krásného údobí života, jako je mateřství a dětství.
Scházíme se na faře (vchod dvorem) každé úterý a středu, vždy od 9.00 do 11.00
hodin. Mimo pravidelné schůzky plánujeme i další akce ( např. táborák a grilování na
konci prázdnin v areálu fary), které jsou určeny pro širší veřejnost. Rádi uvítáme maminky jak s dětmi tak i maminky, které teprve miminko čekají.
Přes letní prázdniny se nám podařilo „vytvořit“ pro děti hernu, na čemž se z největší části finančně podílelo město Slušovice. Z rozpočtu města vyčlenili radní 20.000
tisíc korun. Nemalou finanční a hmotnou pomoc jsme získali od místních podnikatelů. Náš dík patří všem, kteří nás podpořili a rádi bychom touto cestou poděkovali
městu Slušovice, paní doktorce Kalabusové, paní doktorce Brožové, paní doktorce
Pšenkové, panu doktoru Bartlovi, panu Jaroslavu Matůšů, panu Dušanovi Matůšů,
Stavebninám Urban, paní magistře Vránové-lékarna Slušovice, panu Josefu Krajčovi,
panu Rudolfu Michalovi, sklenářství Nonstop, firmě Zdema, panu Janu Mikovi,
Knedlovu řeznictví, prodejně Bytový textil a koberce na náměstí ve Slušovicích a všem
ostatním, kteří nás podpořili.

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
Slušovice – Vizovice
V rámci péče o pacienty nabízíme
ambulantní vyšetření:
- převazy, ošetření úrazů
- ambulantní chirurgické výkony
- odstranění kožních a podk. útvarů
- sklerotizace křečových žil
- indikace k operačním výkonům
- sonografická vyšetření
Ordinační doba – Slušovice
nám. Svobody 57, budova AB
pondělí
7,00 – 11,00 hodin
úterý
12,00 – 16,00 hodin
středa
--čtvrtek
11,30 – 15,30 hodin
pátek
12,00 – 15,00 hodin
Ordinační doba – Vizovice
Masarykovo nám. 20 (vedle aut. zast.)
pondělí
12,00 – 16,00 hodin
úterý
7,00 – 11,00 hodin
středa
7,00 – 14,00 hodin
čtvrtek
--pátek
07,00 – 11,00 hodin
Vyšetření a ošetření všech pacientů
v rámci smlouvy zdravotního pojištění
zdarma.
MUDr. Haša Eduard,
vedoucí lékař ambulance
Mikulčáková Věra, zdravotní sestra

PROGRAM KLUBU MAMINEK SLUŠOVICE – ŘÍJEN
• úterý 6. 10.
• středa 7. 10.
• úterý 13. 10.
• středa 14. 10.
• úterý 20. 10.

Tvoření a pohybové hry s Míšou a Petrou
Přednáška : Přírodní produkty Yust – Lucie Vaculíková
Přednáška : Psychomotorický vývoj u dětí – Radka Křížková
Přednáška: Očkování malých dětí i dospělých – Světlana Žáčková
Přednáška: Preventivní výchovný systém podle Don Boska
v předškolním věku - otec Emil Matušů
• středa 21. 10. Tvoření a pohybové hry s Míšou a Luckou
• úterý 27. 10. Cvičení na gymballu s Radkou

BYTOVÝ TEXTIL
Slušovice
Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás v období
od října 2009 do ledna 2010
NOVINKU:

DÁRKOVÉ POUKAZY,
které zakoupíte v naší prodejně.
Dále Vás chceme upozornit
na rozšíření nabídky:
spodní prádlo
– dětské, dámské, pánské
pyžama • noční košile • župany
(Andrie, Spoltex, Lovelygirl, Atlantic)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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CENÍK INZERCE 2009
A4

2000 Kč

A5

1000 Kč

A6

500 Kč

A7

250 Kč

menší formát

100 Kč

Kreativní kurzy
• 10. 10. - pletení z pedigu pro
začátečníky + pletení vánočních zvonečků (spojené dva kurzy - můžete si
vybrat, co byste rádi, jestli se naučit
základy, nebo, pokud již základy ovládáte, chcete plést vánoční zvonky)
- 13.30 hodin - lektorka Jana Kapustová
• 31. 10. - drátování - drátovaný
šperk pro začátečníky - 13.30 hodin lektorka Magda Černochová
• 4. 11. - textilní a filcové brože
- 16.30 hodin - lektorka Jana Svobodová
Rezervace a bližší informace na tel.
čísle 603 141 723, emailu agentura.
jasmina@seznam.cz či na www.agentura.jasmina.sweb.cz.

Skaut (nejen ve Slušovicích)
Již 18 let se ve Slušovicích můžeme setkávat se skauty, a přestože éra velkého zaujetí pro během komunismu zakázanou organizaci pominula, odvažuji se říci, že stále nabízejí nejširší pole
aktivit ze všech zájmových kroužků. Avšak když se napíše kroužek, pak vlastně tak docela o skautu nemluvíme. Skauting je životní styl, je to snaha o rozvoj nejen našich dovedností manuálních, ale také morálních. Šíře aktivit je prakticky neomezená
a kombinuje činnosti sportovní (nepřeberné množství her), výtvarné (různé techniky), hudební (zpěv), zálesácké (sepětí s přírodou na výpravách i na táboře), řemeslné (ražba do kůže) a tradiční (např. výroba píšťalky z vrby). Na cestě našeho rozvoje nám
v morální oblasti napomáhají skautský zákon, slib a heslo jako
ideály, k nimž míříme. Skautská stezka je nám pak jakýmsi průvodcem na naší cestě k vlastnímu rozvoji.
Tak jako se mění svět kolem, snažíme se i my reagovat na
probíhající změny. Není to však cesta ústupků z hodnot, ale snaha nabídnout lákavý program pro dnešní, někdy „divoké“ děti. Je
to cíl veliký a můžu říci, že v současné době k jeho naplnění
kráčí parta vedoucích a rádců, kteří především prací na sobě sa-

mých získávají kompetence k vedení družinek dětí a někdy s vynaložením všech sil pro ně chystají lákavý skautský program.
K tomu jim napomáhá skautský vzdělávací systém různých kurzů
a kvalifikačních zkoušek. Nikdy nelze předem říci, co nás potká,
ale snažíme se být věrni našemu heslu: „Buď připraven!“,a i přes
všechna úskalí kráčíme po naší stezce stále dál, abychom „byli
lepší dnes než včera“.
Inu, kdo nic nedělá, nic nezkazí. A také nikdy nic nedokáže.
Zkušenosti, kamarádství a široká nabídka seberozvoje podpořená stoletou tradicí tak činí ze skautingu nepřekonatelnou nabídku trávení volného času.
Být skutečným skautem je úkol na celý život a určitě to není
nic jednoduchého. Možnost alespoň to zkusit zde však je pro
každého a skauti ze Slušovic mezi sebe přijmou všechny bez
rozdílu věku, kdo tuto výzvu přijmou za svou.
Alespoň částečnou představu o tom, co pořádáme za akce,
můžete získat na našich stránkách: Slusovice.borec.cz, obzvláště
v naší fotogalerii.
Daniel Knedla

Velký tábor
Co Vás napadne, když se řekne „prázdniny“? Většinu pracujících a unavených
lidí zřejmě nicnedělání a opalování se u
moře. Děti si však většinou představí dva
měsíce dobrodružství, super kamarády a
hlavně spoustu zábavy. A to vše jim my,
skauti, můžeme nabídnout na táborech.
Vedle „velkého tábora“ se letos už potřetí konal i „malý tábor“, který je určený
spíše pro mladší děti, zatímco „velký tábor“ je už pro ty starší a otrlejší.
Myslím, že zdaleka nebudu mluvit jen
za sebe, když řeknu, že se na „velký tábor“ těšíme celý rok a před koncem
školního roku se už nemůžeme dočkat,
až si sbalíme kufry a vyrazíme k Novému
Hrozenkovu. Naše malebné tábořiště leží
v CHKO Beskydy a bereme jako velké
privilegium, že naše tábory můžeme každoročně pořádat na takovém nádherném, člověkem netknutém místě.
Příprava tábora začíná měsíce předem
a ani rok 2009 v tom nebyl výjimkou.
Vedoucí se ze všech sil snaží vymyslet ten
nejlepší program - takový, který by se
dětem líbil. Ale nebojte, když jste obklopeni tou správnou partou lidí, vše jde
snadněji.

Rychlé šípy – příslušníci starší generace
si jistě vzpomenou na dobu, kdy jako
malí tuto partu obdivovali. Jenže v dnešní
době plné počítačových her už málokdo
ví, kdo je Červenáček nebo Mirek Dušín,
a tak nás napadlo, že by nebylo špatné
dětem připomenout, kdo byly a stále
jsou Rychlé šípy.
Naše cesta k vyluštění záhady hlavolamu začala dne 4. 7. 2009. Děti coby
Rychlé šípy čekala spousta úkolů a překážek, se kterými se musely vypořádat, aby
se dostaly k vysněnému cíli, tedy k vytažení ježka z klece. Musely ve svém týmu
skutečně spolupracovat, neboť cestu jim
komplikovali i Vontové, kteří se snažili
získat ježka v kleci pro sebe. Rychlé šípy
se ale nenechaly zastrašit a bojovaly s
Vonty opravdu statečně.
Během své cesty za ježkem v kleci zažily Ryhlé šípy mnohá dobrodružství, dokonce se v noci vydaly na tajné zasedání
Vontské rady. Nejtěžší úkol – dvoudenní
putování za nalezením plánku, jak dostat
ježka z klece, zvládly skvěle.
Ptáte se, jak to nakonec všechno dopadlo? Potvrdilo se pravidlo, že dobro
vítězí nad zlem, a tak Rychlé šípy porazily
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Vonty, staly se pány Stínadel a získaly
svou odměnu, ježka v kleci.
A pak už jim nezbývalo než se rozloučit
s kamarády a vydat se domů pochlubit se
rodičům, jak bravurně onen nelehký úkol
zvládly.
Zasteskne-li se někomu z nás po kamarádech a po společných zážitcích, vždy
nás mohou hřát vzpomínky na báječných
14 dní prázdnin i představa, že za rok se
snad na táboře zase všichni setkáme.
Jana Vránová

Puťák - Krkonoše 2009
Dne 18. 7. 2009 se skupinka šesti
Slušovických skautů vydala s krosnami na
zádech do Krkonoš za účelem zdolání
naší nejvyšší hory Sněžky a zhlédnutí dalších krás tohoto národního parku.
Vlakem jsme přijeli do Jablonce nad
Jizerou, kde jsme viděli hasičské závody a
strávili tam první dobrodružnou noc.
Potřebovali jsme nakoupit potraviny,
a tak jsme se vydali do Rokytnice a odtud
jsme zamířili k Sněžce. Cestou jsme zdolali Lysou horu, Růženčinu zahrádku,
Labskou boudu, kde jsme viděli krásný

vodopád a taky pramen Labe. Druhou
noc jsme spali u Martinovy boudy a další
den jsme se šli podívat na Mužské
a Dívčí kameny, které stojí na hranicích
mezi Českem a Polskem. Dál jsme sešli ke
Špindlerově boudě a odtud přímou čarou
na Sněžku.
Druhý den nám začalo pršet. Přestože
jsme měli všichni pláštěnky, stejně jsme
byli mokří na kost. Pršelo skoro po celou
dobu naší výpravy. To ale nikoho z nás
neodradilo, ba naopak nás to ještě víc
povzbudilo a všichni jsme se těšili, jak
rychle a snadno Sněžku pokoříme. Na
Sněžku vedlo více cest a my jako správní
nebojácní skauti, jsme si samozřejmě vybrali tu těžší. Už když jsme stáli pod
Sněžkou a zbývalo nám posledních pár
set metrů, začalo hodně pršet a foukal
silný vítr. Cesta byla obtížná, ale nezapomenutelná. Když jsme vylezli nahoru a
rozhlédli se. Stálo to za to vyčerpávající
úsilí.
Dál jsme pokračovali přes Luční Boudu
na Výrovku a právě tam jsme strávili třetí
noc. Poté jsme se vydali na Černou horu,
kde jsme se byli podívat i na rozhledně a
cestou zpátky jsme viděli nejstarší rašeliniště v Česku. A když už jsme v Krkonoších
viděli vše, co jsme vidět chtěli, řekli jsme
si, že dáme Sněžce na frak ještě podruhé
a zdoláme ji z jiné strany. Tentokrát
ovšem s plánem přespat na jejím vrcholu.
S obdivem jsme pak sledovali krásný západ i východ slunce. Poslední den už
jsme jen sešli do Malé Úpy a odtud autobusem a vlakem domů.
Díky Bohu, žádná velká zranění ani
zlomeniny nebyly. Až na dost nepříjemné
puchýře z mokrých bot a bolavá kolena.
Vzpomínky jsou ale vzácné a nezapomenutelné a všichni jsme byli nadšení.
Těšíme se na další skautské akce
a kdo by se chtěl přidat nebo se alespoň
podívat na fotky, tak vše najdete na našich webových stránkách.
Anna Zechnerová

Přežití 2009
Ve dnech 22. - 24. května jsme se zúčastnili akce zlínských skautů s názvem
„Přežití“. Tato soutěž, ve které své síly
poměřují 2 - 3 členné týmy rozdělené do
3 kategorií podle věku spočívá v překování předem neznámé trasy spolu s plněním často velmi zajímavých úkolů.
Zároveň testuje vaši fyzickou i psychickou
odolnost. Náš tým Surreal zvítězil v nejtěžší kategorii s názvem „Pátek 13.“.
Začínali jsme u Intersparu v Prštném spo-

Malý tábor – Egypt 2009
Již potřetí se konal tzv. malý tábor pro vlčata a světlušky, pořádaný skautským střediskem ve Slušovicích. Akce šitá na míru mladším členům střediska, kteří si snad ještě
netroufají na tábor velký, nebo kteří si chtějí užít o prázdninách ještě jeden skautský
tábor, ovšem s odlišným programem i pojetím.
S malým táborem totiž neustále zkoušíme novinky, které by se snad mohly ukázat
jako nosné nápady i do budoucnosti. Proto testujeme jiná tábořiště, nabízíme velký
prostor pro uplatnění schopností mladších rádců a rádkyň družinek, dalo by se říci, že
celý tábor trávíme v našem etapovkovém kostýmu a především hrajeme hry, které nepatří k obvyklému táborovému repertoáru her.
Letošní rok byl inspirován starým tajemným Egyptem. Tři družiny archeologů se vydaly zkoumat jeho tajemství a společně objevily nejen vzácné, ale i mocné artefakty. A
tak se nám do ruky dostaly staré kanopy, Kniha mrtvých a našli jsme i vyschlou mumii.
Jaké bylo ale naše noční překvapení, když mumie po přečtení zaklínadla
z Knihy mrtvých ožila a seslala na nás 9 egyptských ran. Úkolem dobrodruhů pak bylo
napravit co spáchali a dostat mumii zpět mezi mrtvé. Nebudu vás napínat. Podařilo se
jim to. Co vše zažili však nelze slovy popsat a jediný způsob jak zažít podobná dobrodružství je vydat se tam příště s námi.
Daniel Knedla
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lu s dalšími 6 týmy. Po krátké instruktáži,
rozdělení jídla (mimochodem na jednu
osobu připadlo 300 g jídla na celé tři dny
složené pouze z vloček, jáhel apod.) a
vyluštění šifry jsme se vydali na cestu,
během níž bylo dovoleno komunikovat
pouze s členy vlastního týmu. Počasí nám
přálo, i když podle zpráv se na nás hnaly
bouře s blesky a krupobitím. Nám však
po celou dobu, až na krátkou přeháňku,
svítilo sluníčko. Cesta byla krásná, i když
nám někdy dala docela zabrat. Kupříkladu
sehnat 60 mravenců není na jaře tak
snadné, jak by se na první pohled mohlo
zdát (úkol se však podařilo splnit a na
mravencích jsme si pochutnali). Vše vám
ale vynahradí pohled na překrásný východ i západ slunce, pohádkově bílý
ranní opar nad jezerem a pocit, který
máte sami ze sebe, když to vše zvládnete. V této soutěži není důležité vyhrát, ale
především přežít až do konce. Takže pokud máte rádi výzvy, dobrodružství, přírodu a chcete vědět, kam až můžete posunout vaše hranice, neváhejte. Přežití je
otevřeno nejen skautům, ale všem, kteří
si chtějí na vlastní kůži vyzkoušet, co
v nich vězí. Na příští ročník budete určitě
upozornění na našich stránkách.
Veronika Rybáčková

JAK UMÍRÁ STROM
Veškerý život na naší krásné planetě je neustálým kolotáním. Vše
má čas zrodu, zrání i konce.
Abychom se mohli narodit do života
věčného, musíme projít školou poznávání přírody i mezilidských vztahů ve světě viditelném. Na závěr
této cesty odcházíme do světa mnohem většího – neviditelného (tedy
alespoň našemu pozemskému zraku).
Pojďme však zpět ke stromům. To,
čeho jsem si všiml v našem okolí, je nedostatek starých vzrostlých stromů.
Proto dominanta lípy u hřbitova poutala
tolik pozornosti. Ještě před patnácti léty,
to byl krásný, majestátný strom, jistě
několik set let starý. V devadesátých letech se při velké bouři ulomila mohutná
větev, která spadla na chodník a částečně poškodila střechu klubovny skautů
(nynější městské kulturní středisko).
Později byly ořezány větve ohrožující
pomníky a po roce 2005 zůstal jen holý
kmen. Plně se ukázaly důsledky nešetrného zákroku, zalití dutiny betonem,
tvrdým jak leckteré srdce lidské. A tak
v dubnu 2007 došlo k závěrečnému zářezu, kdy strom odhalil své srdce v klínovém řezu. Jak vidíte na snímku, strom se
smutně dívá na slušovické náměstí. Po
skácení třítunového kmene se ukázalo,
že i tato lípa měla velkou vůli žít. Ze
ztrouchnivělého středu vyrůstal nový
kmen, který měl v průměru již 30 cm,
ale kubík betonu byl nad jeho síly. Naše
městečko přišlo definitivně o nejstaršího
obyvatele, který dlouhá staletí pomáhal
tisícům lidí k lepší pohodě, “dopřával
znaveným poutníkům stín, ptákům
obydlí, svou vrásčitou tváří kmene byl
pamětí místa, z něhož nemohl odejít“.
Za svůj život vyprodukoval velké množství kyslíku, bez nějž by náš lidský druh
nepřežil. Je naší škodou, že si tak málo
vážíme stromů. To listí nám i vícekrát
pomáhá, těší krásou barev a tvarů, nutí
nás k pohybu při úklidu a při svém zániku vytváří humus, v němž opět začíná
nový život. Važme si stromů a nekácejme je jen pro své pohodlí. Pokud jde
o větší množiny, aleje a les, je opět jen
naší vizitkou, jak vypadají. Zda se stanou
smetištěm či oázami pohody. Snad by
stálo za úvahu, zda alespoň z nejbližšího
obecního lesa na Bílé hlíně by šlo utvořit
kus lesoparku. Zanechat něco pěkného
pro budoucí generace. Aby v současném kapitalistickém prostředí nenastala
situace jako v písni W. Daňka „Jak vypadá les – (prý někde na Moravě, nebo
u Semil, podle tajné zprávy kousek lesa
zbyl)“. Věřím, že v dobře udržovaném
lesoparku je dostatek prostoru pro sport

i odpočinek. Tento prostor, volně přístupný všem, si naše město snad zaslouží, i když vím, že udržet pořádek je těžké.
Snad bych ani nezveřejnil tyto úvahy,
ale když vidím, že stále je důležitější fasáda než obsah, dávám toto k úvaze
zastupitelům obce, případně ke zveřejnění do slušovského tisku.

Prostředí, v němž žijeme, netvoří jen
pěkné domy a čistota kolem. Samozřejmostí by měla být péče o zeleň všeho druhu, ale zásadní zůstává čistota
myšlenek.
Přeji nám všem hodně porozumění,
tolerance a lásky
– JAN I.

Závěrem chci připomenout známou prosbu lesa:

Milý člověče,
jsem dárcem tepla ve tvém krbu za chladných nocí
v zimě a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce.
Já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš, kolébka tvého syna.
Já jsem dal topůrko tvé sekery, vzduch a vodu k tvému žití.
Ze mne jsou prkna a víko tvé rakve,
jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro nevěstu kvítí.
Slyš nyní mou prosbu – nenič mne a nepustoš,
nenos sem střepy a odpadky!

Slušovické stromy
Po letošní tragédii ve Zlíně, kdy nečekaně usmrtil dva chlapce spadlý strom, také
radní našeho města nechali zpracovat dendrologický posudek stromů. Při hodnocení nevyšly naše dřeviny vůbec se ctí. Bude třeba velkých zásahů a věřte, že mě to
bude velmi bolet, avšak životy lidí jsou přednější. Hodnocení provedla Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky. A protože na podzim bude vyhlášená
výzva na projekty z Operačního programu životního prostředí týkající se výsadeb ve
volné krajině i v obcích, začali jsme pracovat a hledat možnosti pro vytvoření projektu vhodného pro naše město. Rada města schválila účast na tomto programu i s
možností vybudování parku, krásné klidové zóny sloužící k odpočinku. Zdá se mi, že
skoro zázrakem se nám povedlo získat paní zahradní architektku Damcovou. Je to
paní s velkým „P“. Její práce zdobí nejkrásnější místa naší země. Navíc je dendrolog
a také dělá posouzení dřevin. Každé naše setkání bylo svátkem. Naši krajinu si ihned
zamilovala a začala pracovat. Možná začneme jen s málem. V první etapě to bude
ošetření dřevin a lípy u rakovského kříže. A jestli se všechno povede, možná bude i
překvapení. Paní architektka se ráda setkává také s občany, a proto neváhejte. Když
Vás pozveme na společné setkání, určitě přijďte.
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Žijí s námi - žiji s Vámi
V měsíci říjnu se naše původní rostliny
připravují na zimu a jen květy ocúnu
jesenního (Colchicum autumnale
L.1753) jsou výjimkou potvrzující pravidlo. Tato liliotvará rostlina má zvláštní
cyklus vývoje. Na podzim z hluboko
v zemi ukryté hlízy vyrůstají krásně fialové květy. Svou výškou (kolem 15 cm nad
zemí a asi 20 cm pod zemí) drží evropský rekord v délce květu. S příchodem
podzimu mají tyto květy velkou přitažlivost pro včely. Opylovaná semínka v tobolkách vyrůstají teprve na jaře příštího
roku společně s listy a v květnu dozrávají. Celá rostlina a zvláště semínka obsahují alkaloid kolchicin používaný v lékařství. Pro svou obecně známou jedovatost však k otravám prakticky nedochází.
Tato rostlina mě zaujala před více než
čtyřiceti lety, kdy jsem v krátké době
přečetl všechno, co se od milovaného
spisovatele Jaroslava Foglara dalo sehnat. Že jsem nebyl sám, potvrzuje i
právě probíhající anketa KNIHA MÉHO
SRDCE, ve které je tento autor knih pro
dospívající kluky v TOP 12. Listuji v knize
Kronika ztracené stopy z roku 1967 a
vzpomínám, jak mne ovlivnila na celý
život. Stala se knihou mého srdce. Na
str. 41 popisuje parta šesti kluků své setkání s ocúny jako velké dobrodružství,
které prožili na výpravě daleko za Zemí
Nikoho. Tenkrát jsem se velmi divil, že
někdo z Prahy může obdivovat tak obyčejnou rostlinu jakou je ocún. Kolem
mne byly tisíce těchto krásných květů.
Nazýval jsem je tenkrát „podzimní šafrány“ a každý rok se znovu a znovu těšil,
až zase pokryjí louky ve Slušovicích. Při
první seči jsem měl často za úkol vybírat
zelené ocúny z trávy, aby se králíci neotrávili. Docela zvláštní je, že až do přelomu tisíciletí jsem se s ocúny setkával

Myslivci
A MYSLIVOST VE SLUŠOVICÍCH II.

poměrně často. V posledních letech se
však s naší přírodou něco děje. Nikdo
ocúny chemicky neničí; z luk, které sloužily k produkci sena pro domácí zvířata,
je nikdo neodstraňuje, a přece ocúny
mizí přímo před očima. V roce 2008
jsem našel na bývalém bohatém nalezišti jen 2 rostliny a letos žádnou. Již jsem
si myslel, že ocún zmizel z naší přírody
docela.
Náhoda tomu chtěla, že jsem se po
přečtení SN 9 vypravil podívat na ulici
Příkrou, kde jsem nalezl několik rostlinek
přímo u cesty. Ještě s námi žije!
Největší radost byste nám, milí čtenáři, udělali například zprávou tohoto typu: „Mýlíte se! S přírodou (my lidé)
umíme žít. Vím o místě, kde letos ve
Slušovicích vykvetly tisíce ocúnových
květů na jedné louce a chci se s Vámi
o tyto zážitky podělit. Přijďte se podívat.“
Ozve se někdo?
Váš Netopýr

Slušovické kříže
Když si tak povídáme o stromech, k našemu městu patří také kříže. Nejsou majetkem církve, ale města. Snad proto, že je stavěli jednotlivé rodiny nebo občané na
poděkování Pánu Bohu, anebo jako kříže prosebné. Všechny jsou ve velmi zchátralém stavu až na krásný kříž u zdravotního střediska, který jeden z našich občanů
nezištně nechal zrestaurovat. Nejvíce zachovalým křížem se jevil kříž hřbitovní. Když
se před dušičkami zřítil, všechny nás to překvapilo. Na jeho rekonstrukci a restaurování zbylých částí pracuje akademický sochař Mgr. Josef Petr. On je také člověkem,
který zpracoval další restaurátorské záměry na kříže, které jsou vedeny jako státní
kulturní památky, ale pracuje i na návrzích obnovy a restaurování ostatních křížů.
Když vloni zpracovávali naši školáci mezinárodní projekt o rakovském kříži, možná
ani netušili, jak dál toto místo bude chátrat. K lepšímu se nezměnilo vůbec nic.
Avšak každý, kdo prochází, zastaví se. Tato kouzelná vyhlídka je spojená také s něčím duchovním. Lípa, která svou rozložitou korunou vzdoruje větrům i větříkům,
tam stojí již více než sto let. V posledních třech letech jsme se na Velký pátek ve tři
hodiny po cestě na toto místo modlili prosebnou křížovou cestu za obec a děkovali Bohu, že nás má tak rád.
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Vážení čtenáři, chtěl bych Vás seznámit s celoroční péči o zvěř, jak je provozována v mysliveckém sdružení BřezinaSlušovice.
Jelikož již zvěř nemá na polích dostatek přirozené potravy, protože je sklizeň
obilovin za námi a právě probíhá i sklizeň kukuřice, začínají myslivci intenzivně
přikrmovat zvěř. K přikrmování zvěře
máme v naší honitbě vybudována následující zářízení: 35 slanisek pro zvěř, 32
krmelců, 16 zásypů pro bažanty a 15
krmelců pro zajíce. Dále naši myslivci
pečují o 9 políček, která jsou určena jen
pro zvěř. Na těchto políčkách jsou pěstovány atraktivní plodiny, které zvěř vyhledává.
Toto přikrmování se řídí dle hesla „poslední klas z polí, první zrno do zásypu“.
Jedná se v podstatě o to, aby si zvěř
vytvořila dostatečné tukové zásoby před
zimou a tuto zimu mohla přečkat za
minimálního příjmu potravy. U zvěře se v
zimě zpomaluje metabolizmus a v zimním období není schopná strávit energeticky bohatou potravu ve větším množství. Proto je důležité začít s přikrmováním zvěře již nyní. Takové intenzivní přikrmování zvěře se samozřejmě neobejde
bez aktivní účasti členů našeho mysliveckého sdružení. Příprava na toto přikrmování začíná již v létě, kdy si každý
myslivec musí opatřit kvalitní seno, aby
ho mohl v zimě předkládat do krmelců,
a také se po sklizni obilovin nakupuje
jadrné krmivo. Samostatnou kapitolou
je medikované krmivo, které se předkládá zvěři na jaře.
Každý čtenář si dovede představit, jak
je finančně a časově náročné takové
přikrmování. Tady bych neměl opomenout a zároveň poděkovat městu
Slušovice a obcím Březová a Hrobice, že
poskytují našemu sdružení dotace na
část nakupovaných krmiv. Zbytek finančních prostředků ale musí myslivci
sehnat sami. Z tohoto důvodu se naši
myslivci zaměřují i na činnosti, z kterých
mohou získat finanční prostředky na
nákup a rozvoz krmiva. Jako příklad
těchto činností můžu uvést stavby lesních oplocenek, výsadbu lesních sazenic
a v neposlední řadě pořádání tzv. přátelského posezení s živou hudbou, které
probíhá každoročně.
Vážení čtenáři, pokud příští rok navštívíte toto přátelské posezení a zakoupíte
si nějakou zvěřinovou specialitu, jednak
můžete jít domů s pocitem uspokojemí
chuťových buněk, ale co je asi důležitější, i s pocitem, že jste koupí těchto specialit podpořili naše myslivce v činnostech, které jsou důležité, abychom se
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• Jubilanti
JUDr. Jan Drábek
97 let
Anežka Miklová
85 let
Ing. Vladislav Macků
75 let
Ludvík Trunkát
70 let
Srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
• Narození
Gabriela Baranová
Pavlína Baranová
Šťastným rodičům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí,zdraví!

Oznámení
Město Slušovice zajišťuje při posledním rozloučení se zesnulými spoluobčany v kostele smutečního řečníka,
paní Jitku Bednaříkovou.
Pokud si rodina pozůstalého zajistí
jiného řečníka, prosíme, aby tuto skutečnost oznámila na matrice městského úřadu.

❦❦❦

neustále v naší okolní přírodě potkávali
se zdravou zvěří tak, jak ji známe.
Seznámení s celoroční péčí o zvěř
jsem poměrně hodně zestručnil, protože
toto téma je hodně obsáhlé a bylo by to
na několik dalších článků do Slušovických
novin. Nicméně doufám, že i tak jsem
Vám nastínil, že se o zvěř ve Slušovicích
pečuje výborně.
V dalším čísle Vás seznámím s druhy
zvěře, které žijí v našem okolí.
Nim.

• Sňatek uzavřeli
Michal Hajda a Lenka Kloučková
Aleš Novák a Soňa Rybáčková
Miroslav Trecha a Šárka Sittová
Pavel Kalčík a Romana Hamšíková
Lubomír Minařík
a Magdalena Rapantová
Pavel Novák a Hana Hlaváčová
Novomanželům přejeme
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti!
matrikářka
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