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Foto: St. Vala

OPRAVA KOSTELA

(rozhovor)

Hlavním tématem dnešního rozhovoru se starostou města Ing. Františkem
Pavelkou a s panem farářem Mgr. Emilem Matušů byla, jak jinak, oprava střechy
kostela. Neuvádím, kdo přesně řekl tu kterou část odpovědi, jelikož názory jich
obou se krásně doplňovaly a shodovaly.
• Spoustu obyvatel Slušovic a přilehlých obcí by jistě zajímaly bližší informace o opravě kostela, jejíž první
část byla právě ukončena. Můžete
nám říct, co k rozhodnutí přistoupit
k opravě střechy vedlo?
Důvod je jednoduchý a řešení muselo být rychlé. Již před osmi lety při
natírání kostela se vědělo, že střecha

kostela je ve špatném stavu. Nyní již
několik let střechou zatékalo.
A vzhledem k tomu, že materiály na
opravu jsou stále dražší, nechtěli jsme
již otálet.
• Z iniciativy města a farnosti
Slušovice byl založen nadační fond na
opravu střechy kostela a byla zahájena
veřejná sbírka. S jakým výsledkem?
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Základ nadačního fondu byl 200 tisíc Kč (150.000 Kč poskytlo Město
Slušovice a 50.000 Kč farnost Slušovice). Do sbírky přispěly fyzické osoby, občané města a přilehlých obcí,
firmy a také okolní obce.
Jelikož je plánována oprava celé
střechy, sbírka nekončí, stále pokračuje. Ještě v tomto roce se opraví taktéž
malá věžička s umíráčkem v zadní
části kostela. V plánu je oprava celé
střechy, výhledově do dvou až tří let.
Zatím je v jednání s památkovým ústavem, jaký typ krytiny použít na chrámovou loď. Zvažujeme materiál, jelikož měď památkový ústav zavrhl.
Předběžný odhad nákladů na opravu věže i věžičky je asi 670.000 Kč.
• Jak postupovaly opravy? Setkali
jste se s nějakými problémy při realizaci oprav nebo s nečekanými okolnostmi?
Byla plánována výměna bednění
a pokrytí povrchu kopule věže mědí.
Ovšem netušili jsme, že věž je v natolik špatném stavu. Teprve po odkrytí se
zjistilo, že tvarové díly (kulisy) jsou shnilé a že bude nutno je vyměnit. Při
obnovovacích pracích tesařských rekonstrukcí se využívalo služeb místních firem, jimž patří dík za jejich
vstřícnost a také rychlost provedení
prací. Samotnou opravu provedl pan
Patúc ze slovenských Smrdáků.
• Byly vyhlášeny i brigády na pomoc…
Ano, brigád bylo několik a zúčastnilo se jich relativně dost mužů. Jelikož
nemáme k dispozici výtah nebo lešení, bylo potřeba vše odklízet ručně
a taktéž materiál vynášet nahoru.
Trochu složitější to bylo při manévrování v tak úzkém prostoru, ale vše se
dalo zvládnout.
• Kdy začne další fáze – oprava malé věžičky?
Co nevidět se započne s další fází
opravy, s malou věžičkou. A příští rok,
po závazném stanovisku památkářů,
bychom chtěli pokračovat s opravou
celé střechy.
pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 1

• Chtěli byste něco důležitého dodat?
Zdejší kostel, který je dominantou
našeho města, neslouží jenom pro potřeby věřících, ale je používán i pro
kulturní akce pořádané městem Slušovice. Proto je velmi důležitá spolupráce mezi farností a vedením města. Pak
se vše může doplňovat a fungovat.
Děkuji Vám za odpovědi i za Váš
čas.
Jana Kapustová

Poplatky
za kabelovou televizi
Připomínáme Vám, že do konce měsíce září je nutno uhradit v pokladně
města roční poplatek za provozování
kabelové televize.
Poplatek činí 720 Kč, u samostatně
žijících důchodců nad 70 let je poplatek 360 Kč.

Výměna
občanských průkazů
Nejpozději dnem 31. prosince
2007 skončí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.

PODĚKOVÁNÍ
Mnohokrát děkuji všem, kteří jsou
ochotni zapůjčit nám své materiály
o historii Slušovic, fotografie týkající
se našeho města, pohlednice, různé
smlouvy apod. Díky Vám se náš archiv
utěšeně rozrůstá. Dokonce se mi dostala do rukou unikátní rodinná kronika, která zachycuje i dějiny Slušovic
a obsahuje také výstřižky z dobových
novin a milým překvapením byly i některé pověsti ze Slušovicka, které shromáždil vlastivědný spolek. S těmito
pověstmi se určitě na stránkách Slušovických novin setkáte.
Jana Kapustová, kronikářka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Jelikož začal nový školní rok a s ním do škol přišli noví prvňáčci, chceme jim
nabídnout něco, co by pro ně mohlo být zajímavé.
V celém měsíci září platí, že pokud se přijde do knihovny přihlásit nový malý
čtenář – prvňáček – bude mít roční poplatek zdarma.
Hodně z letošních prváčků tady bylo koncem minulého školního roku na besedě, takže se zde již vyznají. A kdo ne, toho zdejším prostředím rádi provedeme.
Maminky a tatínkové, věřím, že naší nabídky využijete a přijdete se spolu se
svým dětmi podívat do knihovny a třeba si již vypůjčit knihy. Zatím je dětem ještě budete číst vy, ale postupem času si již s knihami poradí samy. Pěstujme v dětech lásku ke knihám, rozvíjí nejen jejich slovní zásobu a vyjadřování, ale také
fantazii a představivost.
Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích
OZNÁMENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna ve Slušovicích bude od čtvrtku 4. října 2007
do pondělí 8. října 2007 ZAVŘENA.

Dopis, který potěší ….
Jsem jedna z těch, kteří dostáváme od Vás Slušovické noviny, a tak i my můžeme z dáli sledovat život v našem rodišti. Zprávy z těchto novin nás stále spojují s bývalým domovem. I když pod články jsou jména mladých, mně neznámých
pisatelů, vedou mě k představivosti vybavit si aktivní lidi, kteří mají snahu seznamovat a upozornit na činnost a rozvoj života slušovický občanů. Jako už hodně
starší rodačka sleduji se smutkem, jak se moji spolužáci, sousedé a známí ztrácejí a odcházejí do nenávratna. Jsem ráda, že ve společenské kronice uvádíte jména zemřelých. V myšlenkách se s nimi vždy rozloučím a zavzpomínám na mnohá společná kamarádství a společné zážitky s nimi.
Velmi ráda jsem zhlédla fotografie povodní ve Slušovicích. Mají historickou
cenu a měly by být uloženy v kronice města. Připomněly mi dětství. Voda bývala
vylitá v naší ulici až po Čelůstkovo a zaplaveny byly celé Padělky až pod Veselou.
Bývaly v době tzv. „Jánských plutí“ kolem svátku sv. Jana. Nebývaly každoročně,
ale pamatuji si jich několik.
Za noviny Vám upřímně děkuji a přeji celé redakční radě hodně zdraví a elánu. Ať se život všem občanům se Slušovicích rozvíjí k jejich spokojenosti.
Se srdečným pozdravem
Vlasta Janíčková-Záhořáková, Valašské Meziříčí
Výbor ČZS – základní organizace zahrádkářů Slušovice
Oznamujeme občanům

ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁVÁNÍ OVOCE
v objektu zahrádkářů na pálenici ve Slušovicích
(Školní ulice – naproti benzínové stanici).
Zpracování lze objednávat na těchto telefonních číslech (po 18 hod.):
Vaření povidel:
Stanislav Sedláček, tel.: 605 779 889, 739 377 228
Sušení, moštování: František Matyák, tel.: 732 702 635
Bedřich Plšek, tel.: 604 981 250, 577 981 718
Ovoce na zpracování přinášejte čisté a dobře vyzrálé.
Jen tak budete spokojeni s výslednými produkty.
Za MO ČZS Slušovice Ing. Jiří Buriánek

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 20. září 2007 ve 14,30 hodin v jídelně základní školy Slušovice
Odjezd autobusu ze zastávek: zdravotní středisko (14,00 h), ul. Dlouhá (14,05 h), nám. před kostelem (14,10 h)
Autobusová doprava zajištěna i zpět. TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!
•2•
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Z HISTORIE
NA·EHO
MùSTA
HISTORIE ŠKOLSTVÍ VE SLUŠOVICÍCH
Vznik slušovického školství souvisí
s existencí samostatné duchovní správy i se zvyklostí zakládat školy u kostelů. Spíše však než o škole bylo by
správnější mluvit o školním mistru nebo učiteli, který vyučoval mládež základním dovednostem - čtení, psaní
a počítání v místnostech mu k tomu
propůjčených.
Souvislost s kostelem byla patrná.
Jako jinde, i zde býval učitel zároveň
kostelním zpěvákem, cantorem neboli
choralistou, nezbytným pro řádný
chod bohoslužeb. Učitel měl nárok na
roční plat 2 krejcary, které měl vybrat
od rodičů školních dětí, ale pro velkou
chudobu je ani nevybíral. I tato skutečnost vedla k tomu, že učitel či rektor býval celou svou existencí úzce
spojen s kostelem, kde i varhaničil,
což byla u učitele hlavní činnost. To
potvrzuje i fakt, že v nejstarších slušovických kronikách nečteme o učitelích, ale pouze o varhanících.
Předtím, než ve Slušovicích začalo
probíhat řádné vyučování, učení dětí
i dospělých obstarávali z ochoty vzdělanější občané. Posledním z těchto byl
kamenický mistr Křižkovský.
Nevíme již, kde bychom měli hledat
místo, na němž stávala první slušovická škola, k jejíž výstavbě došlo roku
1687 nebo krátce po něm. Teprve po
zavedení číslování domů v roce 1770,
kdy matrikáři začali zapisovat do matrik čísla domů, si můžeme učinit nějakou představu o tom, kde snad první
škola stála. Usuzuje se tak z toho, kde
zemřely dcery slušovických učitelů.
Původně byla škola snad na č. 66. Roku 1779 byla možná škola na č. 24.
Teprve kolem roku 1780 se uvádí jako místo pobytu učitele nárožní dům
na náměstí, kde národní škola slušovická byla domovem až do výstavby
moderní školy v roce 1933. Škola pozůstávala z jedné světničky, která sloužila za „učírnu“ i za byt učiteli a nevešlo se do ní mnoho žáků.
Zpočátku hodně dětí do školy nechodilo. Důvodem byl i nezájem ze
strany rodičů. Tak roku 1789 ze 103
zdejších dětí školou povinných navštěvovalo školu jen 55. Do školy docházelo více chlapců než děvčat.

Josefinská doba však kladla velký
důraz na vzdělání žáků a školní docházku. To se projevilo i ve znalosti
psaní. Ještě počátkem 19. století se nedovedla podepsat většina obecních
funkcionářů.
Roku 1890 neumělo ve Slušovicích
číst a psát ještě 181 lidí. Nyní je pro
nás nemyslitelné, že by někdo nedokázal číst a psát.
Pro stále se zvyšující počet žáků (do
zdejší školy chodily i děti z okolních
obcí) bylo přibližně roku 1838 (materiály se v datu o dva až tři roky liší)
nutné na tomtéž místě vystavět budovu novou – již dvoutřídní. V prvním
poschodí byly dvě učebny a dole dva
učitelské byty, jeden pro správce školy
a druhý pro učitele. Učiteli byl roku
1839 přidán jeden podučitel, později
druhý. Roku 1844 byli oba podučitelé
pro poklesky odvoláni a na jejich místo přišli noví.
V oné budově nyní sídlí městská
knihovna.
O Vánocích učitelé chodívali po
vesnici a prodávali oplatky. Ty se obvykle napekly ve škole a o Štědrém
dnu se jedly s medem.
Roku 1874 byla škola rozšířena na
trojtřídní.
Školní rok dříve končíval kolem posledního července a začínal přibližně
v půlce září. Oproti současným dětem

Stará školní budova na náměstí.
•3•

byly tenkrát děti ošizeny asi o 14 dní
prázdnin, což by se, předpokládám,
současné školní mládeži pramálo líbilo, ale tehdy to bylo tak běžné, děti to
neznaly jinak.
Jiná věc je, že když nebylo čím topit,
měly za starých dob děti „uhelné
prázdniny“ – ve škole bylo chladno,
takže mívaly i 2-3 týdny volno, jakož
i při určitých epidemiích nemocí, jimž
se doby minulé nevyhnuly.
V létě vyučování začínalo v 9 hodin,
v zimě v 8.30 hodin. Spousta dětí
z okolních vesnic chodila do zdejší
školy pěšky, uvažme, jaký byl letopočet. Takže mládež opravdu strávila
školní docházkou značnou část dne.
Nehledě na to, že nyní by pro nás bylo asi nemyslitelné poslat malé dítě
třeba 5 kilometrů samo pěšky (v lepším případě se spolužáky). Dříve to tak
bylo. Samozřejmě žádná veřejná doprava neexistovala, takže se děti musely spolehnout na vlastní nohy, což
zvlášť v mraze a sněhu nebyla nejpříjemnější záležitost. Pokud byla tuhá
zima, návštěva školy bývala velmi slabá.
Dříve děti nechodily do školy kvůli
nepříznivému počasí, polním pracím,
pasení dobytka, opatrování mladších
sourozenců a zčásti i pro nedbalost.
Roku 1902 bylo nutné otevřít čtvrtou třídu na radnici. Bylo potřeba řešit
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otázku nové školy, protože pro množství žáků již byla stará škola nevyhovující. Než došlo k vybudování nové
školní budovy, hledala se různá nouzová řešení, k nimž patřila např. výuka
v sokolovně, orlovně apod.
Až roku 1933 byla postavena škola
nová. Jelikož 1. září ještě nebyla budova dohotovena, tři třídy měšťanky se
střídaly s obecnou školou (tehdy pětitřídní) v sokolovně, orlovně a v budově staré školy.
5. prosince 1933 byla obecná i měšťanská škola přestěhována do nové budovy. K ní byla později pořízena přístavba. A do této školy chodí žáci
dnes. Škola je krásně nově zrekonstruovaná a velmi dobře vybavená.
Současné děti si možná ani neuvědomují, jaké mají štěstí, že mají takové
možnosti vzdělání a takové hmotné
zajištění, že mohou využívat spousty
moderních vymožeností. Možná není
od věci zkusit jim přiblížit dobu, kdy
vše bylo úplně jinak… Nebo vzpomenout na to, že například děti v horských oblastech Peru by neměly možnost se učit, kdyby nebyl pro ně založen nadační fond, přes který jim čeští
kmotři a kmotry platí školní docházku.
Tamní děti – potomci Inků - se učí
moc rády, jsou smutné, když nemohou
do školy, třeba proto, že si vyprali oblečení a jiné nemají…
Přeji všem školákům, ať se učí pro
ně zajímavé věci tak, aby je to bavilo.
Vždyť už velký učitel národů Jan Amos
Komenský říkal: „Škola hrou“… A prváčkům k tomu příjemný začátek školní docházky a hodné paní učitelky nebo pány učitele.
kronikářka Jana Kapustová
(čerpáno z obecních a školních kronik a z publikace Dějiny Slušovic)

Z

K U LT U R Y

OHLÉDNUTÍ ZA DIVADLEM…
V sobotu 4. srpna se ve Slušovicích konalo jedinečné divadelní představení
ochotníků ze Hvozdné Balada pro banditu. Jsou sice ochotníky, ale jejich výkon
byl takřka profesionální. Dokáží vtáhnout diváka do děje.
Pravdou je, že po tomto divadle mi písničky z představení stále zněly v hlavě
natolik, že jsem si koupila CD z Balady pro banditu, které nazpíval nejen Miroslav
Donutil a Iva Bittová. Některé písně možná znáte z televizních pořadů Miroslava
Donutila. Musím dodat, že pěvecký projev hvozdenských ochotníků je srovnatelný s profesionály.
Balada pro banditu je příběh, který v sobě skrývá hodně o lidské povaze a morálce. Ale nemyslete, nebylo to jen uvažování o povahách nás lidí. Krásné písně,
napětí i humor určitých postav, to vše vás rozhodně zaujme. I pod humorným pojetím určité postavy je ovšem, zamyslíme-li se, možno vycítit smutek z toho, jací
dokážeme být…
Věřím, že kdo tam byl, rozhodně nelitoval. Vy ostatní jste možná ještě využili šance derniéry s ohňostrojem 1. září na Hvozdné.
JK

PŘIPRAVUJEME
Kulturní a sportovní komise ve spolupráci s městem Slušovice pro Vás přichystala jedinečný kulturní zážitek. V pátek dne 9. listopadu v 19 hodin se
v městském kulturním středisku bude konat představení Pět klobouků Jana
Přeučila.

PĚT KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA

Tyto děti již mají svůj první rok ve
školních lavicích za sebou. Nově příchozím dětem a ale i všem ostatním
školákům, jejich učitelům a ostatním
pracovníkům školy přejeme pěkné
vztahy a nadále dobré výsledky, jakých naši žáci dosahují.

je osobní výpověď herce, kde protagonista se šarmem
sobě vlastním uplatní všechny svoje herecké, pohybové
i loutkoherecké schopnosti. Připraví divákům neobyčejný zážitek, kde není nudy, ani v současné době tak často předváděné vulgarity, ale čistota a radost z kumštu.
V tomto pořadu vystupují i hosté, například KLOBOUKY obohatí o trošku zpěvu a legrace herečka, loutkoherečka a zpěvačka Eva HRUŠKOVÁ.
Lístky budou v předprodeji v Městské knihovně ve Slušovicích od začátku října. Kapacita sálu je omezena, rezervace přijímáme již nyní v městské knihovně
nebo na tel. čísle 577 981 627 v půjčovní době knihovny, případně na emailu
knihovna.slusovice@cmail.cz.
•4•
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Ze vzpomínek kapelníka

Rudolfa Garguláka
ŠÁTEČKOVÁ ZÁBAVA VE VŠEMINĚ
Ne všechny příhody hudebníků byly
veselé. Jedna, na niž jsem dosud nezapomněl, mě notně vystrašila.
Šátečková zábava, kterou pořádala
Rada žen ve Všemině, končila až před
svítáním. Sbalili jsme nástroje a vydali
se na cestu domů do blízkých Slušovic. Tam jsme instrumenty skladovali
v jedné místnosti na staré radnici. „Tak
Franto, máme všechno?“ ptám se kolegy. „Ne, schází nám kufr se zesilovačem.“ To je nadělení! Rychle zpět do
Všeminy.
V té době jsem dopravu hudebníků
zajišťoval sám. Když jsem běžel od
svého vozu do všeminské hospody,
oslovila mne mladá dívka. „Pane, nejedete do Gottwaldova?“ „Jen tu něco
vyřídím a jedu zpět, ale jen do
Slušovic.“ Vpadnu do sálu, kde mi dvě
pořadatelky sdělovaly. „Pane kapelníku, něco jste si tu zapomněli, ale nebojte se, ten kufr by se u nás neztratil.
Už jsme jej dobře schovaly.“ Poděkoval jsem a spěchám k autu.
Tam mě však čekalo nemilé překvapení. V mém voze na zadním sedadle
si hověli tři mládenci s tvářemi ostrých
hochů. Zvláště ten vousáč mi připadal
jako typický rváč. Poprvé v životě jsem
pocítil strach, ale hlavu jsem neztratil.
Kufr se zesilovačem pokládám do zavazadlového prostoru a hlavou mi

bleskla spásná myšlenka. Vzpomněl
jsem si totiž, že nám pořadatelky přibalily za pěknou muziku dvě flašky vína, které zůstaly v autě. Vzal jsem je
a hajdy zpět do sálu. To bude řešení,
jak ty nezvané hosty přelstít. Protože
po probdělých nocích někdy špatně
usínám, nosím s sebou prášky na spaní. Požádal jsem pořadatelky o talířek,
vysypal jsem na něj několik tablet,
rozdrtil je nožem a smíchal s vínem.
Několikrát jsem sklenicí zatřepal
a s obavou se vracel k autu.
Černí pasažéři projevovali netrpělivost. „Omlouvám se za to zpoždění,
nesu lahvinku vína.“ „Už nekecej, naval flašku a dovezeš nás až do Zlína.“
S ničím jsem nespěchal, pojedu zvolna, aby ti darebové během jízdy dohlédli až na dno láhve a tvrdě usnuli.
Kousek před Slušovicemi se ohlédnu –
a hle, všichni chrápou jak beliny.
Zamířil jsem na náměstí ku stanici
SNB a oznámil strážmistru Štalmachovi, koho nedobrovolně vezu. Bylo po
páté hodině ranní a do služby právě
přicházel strážmistr Mikulaj. Oba probudili spáče a odvedli je na stanici.
Dívka, když viděla strážníky, se vytratila jako pára. Velmi mne udivilo, když
mi brzy nato přišlo poděkování, že
jsem pomohl k dopadení vykradačů
chat a bytů.

Dobrý člověk ještě žije
V sobotu 4. srpna jsem se zúčastnil zdařilého ochotnického představení herců
ze Hvozdné na místním hřišti FC. Příjemně naladěn jsem se vrátil domů, ale dobrá nálada se vytratila, když jsem zjistil, že postrádám peněženku i s osobními doklady. Vrátil jsem se na místo, kde jsem celý večer seděl, peněženku jsem však nenašel, ale s nadějí jsem se zeptal ve výčepu v zahradní restauraci, kde mi paní,
která tam pracovala, tuto peněženku předala s tím, že ji donesla paní, jejíž jméno bohužel neznala. Proto touto cestou neznámé nálezkyni i paní z restaurace na
hřišti za nevšední poctivost mockrát děkuji.
Pavel Drápal
MAMINKY POZOR!

Zveme Vás na Dětský bazárek 14. – 16. září 2007
pátek 14. září
sobota 15. září
neděle 16. září
Kde?
Co?

14 – 18 hodin: příjem věcí
9 – 18 hodin: prodej
15 – 18 hodin: vyúčtování, výdej neprodaných věcí

Městské kulturní středisko ve Slušovicích.
Dětské oblečení na podzim a zimu, boty, hračky,
odrážedla, kočárky, lyže, sáně

Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Bližší informace na tel.: 602 750 937, 728 193 735
•5•

28. záﬁí
– den ãeské státnosti
Pravděpodobně druhý nejdůležitější
státní svátek se slaví 28. září. Jedná se
o svátek úzce spjatý s křesťanskou tradicí a tradicí svatováclavskou. Právě
v tento den byl tehdejší panovník
a budoucí patron české země, svatý
Václav, zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi. Každoročně
se zde v tento den koná svatováclavská pouť a na Pražském hradě uděluje
prezident republiky svatováclavské
medaile osobnostem, které přispěly
k české státnosti.

80 let založení
včelařského spolku
Slušovice
V letošním roce vzpomínáme 80.
výročí založení včelařského spolku
ve Slušovicích a okolních 10 obcí.
V kronice městečka Slušovice je však
zmínka, že již v roce 1669 u Nového
Dvora Slušovského v panské včelnici
bylo 100 úlů se včelami. Prvním
předsedou byl přítel Antonín Vašíček,
jednatelem př. Josef Sporek a pokladníkem př. Florián Manďák – všichni
ze Slušovic.
Touto vzpomínkou chceme poděkovat všem našim předchůdcům, kteří svou velkou láskou ke včelám a přírodě spolek budovali a také jeho pokračovatelům až do těchto dnů, kdy
všichni naplňují nejnovější poznatky
světových vědců, že „přírodě a společnosti včelařství více dává než bere!!“
Josef Košárek,
předseda ZO ČSV Slušovice

·kola slu‰ného chování
ÚCTA K LIDEM
neznamená to, že se budeme chovat
přehnaně uctivě a projevovat se poklonami, plýtvat výrazy jako „rukulíbám“ a „uctivý služebník“.
Je to projev naší lásky k lidem, doklad toho, že si vážíme jednotlivého
člověka i všech lidí. V každém člověku najdeme něco, pro co si ho můžeme vážit, v čem je lepší než my a co
bychom se mohli od něj naučit.
Samozřejmě znamená to i úctu k lidské práci a jejím výsledkům. Budeme
proto bojovat proti vandalům, proti rušení klidu a pořádku, proti lidské lhostejnosti.
(Z knihy Lexikon společenského chování, Smejkal, Bachrachová)
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Spoleãenská
kronika
Jubilanti

září 2007

Ludmila Vlachynská
Zlatuška Chrastinová
Jaromír Kobylík
Josef Polišenský
Marie Dušková

70 let
80 let
75 let
75 let
85 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody!
Narození

Vojtěch Kolář
Marie Mašláňová
Jakub Čala
Kristýna Chrastinová
Dětem i rodičům
přejeme hodně zdraví a štěstí!
Úmrtí

Ladislav Procházka
Rudolf Škrabana
Josef Zbranek
MUDr. Josef Tkadlec
Upřímnou soustrast pozůstalým!

Od září Vám opět budeme přinášet nabídku kreativních kurzů pro veřejnost
– pro začátečníky i pokročilé. V každém měsíci Vám přineseme 1-2 možnosti, jak
příjemným tvořením strávit odpoledne.
V pátek 14. září v 16.30 hodin se
koná pletení z pedigu. Vyhověli jsme
některým z vás, kterým sobotní kurzy
nevyhovují a od nynějška se budou
kurzy konávat střídavě v pátek a v sobotu.
A další pátek 21. září v tutéž hodinu Vám přinášíme novinku - výrobu
ketlovaného šperku (viz obr.).
Vyrobíte si šperk se skleněnými korálky dle Vašeho výběru (buď řetízek +
náušnice nebo náramek + náušnice).
Kdyby si někdo stihnul vyrobit i třetí
výrobek do kompletu, připočítává se
jen cena za materiál.

Tento kurz je určen spíše pro dospělé, i když pokud by o to nějaké starší
šikovné děti moc stály, je to možné.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jana Kapustová

Aktuální kurzy najdete na www.sweb.cz/agentura.jasmina.
Rezervace na telefonu 603 141 723.

PŘÍPRAVKA FC SLUŠOVICE

Sňatek uzavřeli

Marek Lysoněk a Ivana Hubáčková
Martin Zetík a Martina Čočková
Ondřej Jünger a Lenka Vraštiaková
Roman Janků a Alena Horáková
Srdečně blahopřejeme!
matrikářka

POPLATKY ZA INZERCI
ve Slu‰ovick˘ch novinách
formát A4 formát A5 formát A6 formát A7 menší formát

Kreativní kurzy opět začínají

2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
250 Kč
100 Kč

ZHODNOCENÍ SEZÓNY 2006-2007
Uplynulá sezóna se našim chlapcům vydařila. Celou soutěž bojovali o 1.místo
v tabulce a až zaváhání v posledním zápase nás odsunulo na 2. místo. Přesto hodnotím sezonu jako velmi úspěšnou. Vždyť ze 16-ti zápasů jsme 14 vyhráli, 1 remizovali a pouze 1 prohráli. Soupeřům jsem nastříleli 118 branek a dostali pouze 24 branek. Mimo mistrovská utkání se chlapci zúčastnili 4 turnajů, na kterých
si vedli taky velmi dobře. V zimním satelitním turnaji, který byl velmi kvalitně obsazen, získali mladší i starší chlapci 3. místa. Na turnaji ve Slušovicích obsadili 1.
místo z 12-ti mužstev. Další turnaj hráli na Veselé, kde ze 6–ti družstev obsadili
2. místo. Poslední turnaj odehráli ve Vlčnově, kde ve velmi silně obsazeném turnaji vybojovali pěkné 4. místo z 12-ti mužstev.
O tento úspěch se zasloužili hráči :
Marek Macík, David Mikel, Jan
Buchta, Tomáš Pšenka, Patrik Bořuta,
Jakub Žůrek, Jakub Křížka, Tomáš
Sedláček, Matěj Buriánek, Ondřej

KOMPLETNÍ A VELK¯ V¯BùR OBLEâENÍ A VE·KER¯CH POT¤EB PRO KOJENCE

Baby Slu‰ovice

Hﬁbitovní 486, tel. 577 981 978, 776 298 297
Kojenecké v˘baviãky*koãárky*post˘lky*autosedaãky*ohrádky
pﬁebalovaní pulty*hraãky*obleãení dûtí pﬁed‰kolního vûku.
N A B Í Z Í M E : • Nízké ceny, kvalitní zboÏí.
• MÛÏete si sjednat schÛzku na urãit˘ den a hodinu mimo prodejní
dobu i v sobotu a nedûli). Rádi Vám pomÛÏeme pﬁi v˘bûru zboÏí.
• ZboÏí, které bûÏnû neprodáváme, Vám mÛÏeme zajistit a objednat.
OTEV¤ENO Po-Pá 9-12, 14-17 • So 9-11

Pro Va‰e dítû od nás jen to nejlep‰í!

Tkadlec, Adam Novák, Filip Křížka,
Jiří Vyoral, Jakub Rafaja, Josef
Sedláček, Filip Šubrt, Lukáš Kolaja,
Tobiáš Řihák, Jak Kurtin, Tomáš Klimt,
Ondřej Rafaja, Jakub Kolář, Pavel
Gajdošík, Lukáš Gajdošík, Jakub
Rudolf, Ladislav Máčala, Marek
Trávník, Barbora Machů a Lucie
Bubláková.
Upozornění rodičům
Aby si zahráli všichni chlapci, budou v sezóně 2007/08 hrát mistrovskou soutěž 2 mužstva. Upozorňujeme rodiče, jejichž chlapci mají zájem
o fotbal, že se můžou přihlásit od začátku září vždy v pondělí a úterý od
15,30 hod. na stadionu FC Slušovice.
Jedná se o chlapce ročníku 19972001.
Těšíme se na Vaši spolupráci
František Pšenka - trenér
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