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Čas rozsvícených stromečků
nás objal vůní pryskyřice.
Není sníh v zimě na vlečku,
jen mrazík občas škádlí plíce.
Oblékáme se do něhy,
jsme všichni z jejích prominentů,
hledíme zblízka na břehy
novoročního kontinentu.
Penízky úsměvů plaťme si
za vlídnost, která nás nebolí.
Ať mlčí černé klávesy,
ať život nechodí o holi.
Záměrně jsem do svého novoročního příspěvku vybrala do úvodu verše,
které nejsou jednoduchou říkankou ze
školky, ale nutí nás k přemýšlení nad
jejich obsahem. A pro mě navíc jsou
vyjádřením zážitku a pocitu, o který se
s vámi chci podělit. Musím ale začít
od začátku a vrátit se do doby předvánoční.
Pro nás ve školce je to doba se
spoustou akcí a aktivit, které všechny
směřují k pochopení smyslu prožívání
adventu a vánočních svátků. Pro děti
by to měla být doba, ve které celoročně plně zaměstnaní a vytížení rodiče
zvolní životní tempo a spolu s nimi se
na toto překrásné období těší a čekání
na Ježíška plně prožívají. V této době
se akcentuje význam rodiny a vzájemných pozitivních vztahů mezi jejími
jednotlivými členy. Abychom toto společné prožívání podpořily i my učitelky, tradičně před Vánocemi nabízíme
rodičům možnost přijít do školky
a spolu s dětmi prožít část jednoho odpoledne při vánočním tvoření. Děti se
vždycky těší, jak budou společně
s maminkami a občas i tatínky vytvářet
vánoční výzdobu - svícínky, drobné
ozdůbky, vystřihovánky do oken. Bylo
tomu tak i tentokrát a věřte, že je radost vidět zaujetí, se kterým děti s maminkami tuto činnost prožívají. A najednou se do té příjemné tvořivé atmosféry vloudí smutek. Dítě se slzami
v očích. Ptáte se proč a dozvíte se, že
maminka s ním tvořit nechce. Důvod
se nedozvíte a jen je vám z toho nekonečně smutno. Snažíte se plačící dí-
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tě utěšit, mluvíte s ním, vysvětlujete,
a nakonec se vám to snad i podaří. Ale
ani ta nejlepší učitelka maminku nahradit nemůže.
Asi bych mohla vyjmenovat spoustu důvodů, proč maminka nechtěla
nebo nemohla splnit tak prosté a přirozené přání svého dítěte a naplnit jeho velkou touhu být s ní a účastnit se
společného dění. Ale nejsem si jistá,
jestli by byly současně i dostatečnou
omluvou pro nezájem o potřeby svého
dítěte. A ještě něco: propásla příležitost dát svému dítěti krásný dárek, který by je obohatil a navíc nestál ani korunu.

V čase rozsvícených stromečků jsme
na sebe všichni hodní, milí, vlídní
a jsme spolu. Ale to nestačí. Zkusme
nevyhodit tyto postoje spolu s nepotřebným stromečkem a nechat si je po
celý příští rok. Ať těch černých tónů
v našich životech zaznívá co nejméně,
zvláště ve vztahu k našim dětem.
Vnímejme jejich přání, potřeby
a touhy a nezrazujme jejich důvěru
v nás. Žijme spolu, ne vedle sebe.
Přeji vám všem v novém roce spoustu šťastných dnů plných vzájemného
pochopení.
Jana Tománková
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MùSTA
SLU·OVICE
• Rada města projednala zápis z tematické kontroly Hasičského záchranného sboru a na jeho základě schválila
žádost o dotaci na nákup bezpečnostních oděvů pro SDH Slušovice.
• Rada ukládá starostovi města zahájit
jednání se Zlínskou vodárenskou, a.s.,
o vzájemných pohledávkách.
• Rada města schválila prodej multikáry za cenu 8 000 Kč.
• Rada města schválila zprovoznění
sauny ve sportovní hale a ukládá správci haly, aby po třech měsících provozu
vyhodnotil ekonomický přínos sauny.
• Rada města schválila příspěvek ve
výši 8 000 Kč na teplákové soupravy
pro starší žáky FC Slušovice.
• Rada města schválila prodloužení
nájemní smlouvy na nebytové prostory
uzavřené mezi Městem Slušovice a Michalem Bartlem (Vinotéka) na dobu určitou do 31. 12. 2007.
• Rada města pověřuje starostu města
k uzavření smlouvy s Městskou policií
Zlín na odchyt toulavých psů.
• Rada města schválila Nařízení rady
č. 1/2006 – plán zimní údržby na zimní období 2006-2007.
• Rada města schválila školné ve školní družině základní školy od 1. února
2007 ve výši 70 Kč.
• Rada města zřídila kulturní a sportovní komisi ve složení Petr Staroveský
- předseda, členové - Jana Maulová
(ASPV Slušovice), Kamil Elšík (FC
Slušovice), Miroslav Horák ml. (SDH
Slušovice), Jana Kapustová (Městská
knihovna Slušovice), Erika Krutiaková
(ženy Slušovice), Ing. Milan Sedláček
(KBTV Slušovice), Veronika Vránová
(Skaut a farnost Slušovice) a Markéta
Garguláková (Sportovní kluby).

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA SLU·OVICE
konaného dne 13. prosince 2006
• Zastupitelstvo města schválilo kontrolní výbor ve složení Karel Jarcovják
– předseda, Magdalena Rapantová
a Alois Kobylík - členové výboru
• Zastupitelstvo města schválilo finanční výbor ve složení Ing. Jaroslav
Pečiva – předseda, Jan Musil a František Javora – členové výboru
• Zastupitelstvo města schválilo návrh
rady města na zajištění chodu městského úřadu od 1. 1. 2007 v režii rozpočtového provizoria do doby schválení
rozpočtu města na rok 2007. Měsíční
příjmy a provozní výdaje budou maximálně ve výši 2 500 000 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo prodej
části pozemku p.č. 726 v k.ú. Slušovice společnosti s.r.o. Jarojan za cenu
350 Kč/m2.
• Zastupitelstvo města schválilo prodej
p.č. 433 v k.ú. Slušovice společně
s oddělenou částí bývalého mlýnského
náhonu manž. Sousedíkovým za cenu
150 Kč/m2.
• ZM schválilo odkoupení pozemku
PK p.č. 595 o výměře 59 722 m2 v k.ú.
Slušovice – část dostihového areálu za
cenu 3 100 000 Kč.
• Na základě pověření rady města navštívil starosta města ředitele Zlínské vodárenské, a.s., za účelem projednání
možného mimosoudního vyrovnání

města Slušovice a Zlínské vodárenské,
a.s. Ředitel Zlínské vodárenské, a.s.
doručil městu Slušovice písemné vyjádření a návrh na mimosoudní vyrovnání. Rada města návrh projednala a nedoporučuje přistoupit na podmínky nabídnuté Zlínskou vodárenskou, a.s..
Zastupitelstvo města neschválilo podmínky na mimosoudní vyrovnání dodané Zlínskou vodárenskou, a.s., a trvá
na soudním dořešení sporu.
• Zastupitelstvo města schválilo nové
ceny vodného a stočné. Viz strana 3.
• Zastupitelstvo města schválilo poplatky za svoz komunálního odpadu
a kabelovou televizi pro rok 2007 ve
stejné výši jako v roce 2006.
• Zastupitelstvo města schválilo zadání
změny ÚP č. 15 – rychlostní komunikace R 49.
• Dle ustanovení § 84 a § 85 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů si Zastupitelstvo
města Slušovice vyhrazuje pravomoc
pověřit členy zastupitelstva obce k přijímání prohlášení o uzavření manželství a schvaluje oddávající: starostu,
ing. Františka Pavelku a místostarostku,
Blanku Lisovskou.
• Zastupitelstvo města schválilo uspořádání silvestrovského ohňostroje za
částku 70 000 Kč.

Z ustavujícího zasedání Mikroregionu Slušovicko
Dne 22. listopadu se v obřadní síni Městského úřadu ve Slušovicích konalo
ustavující zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Slušovicko.
Zasedání se mohli zúčastnit vždy
dva zástupci členských obcí. Podle
schváleného jednacího a volebního

řádu proběhly volby předsedy a místopředsedy svazku. Předsedou mikroregionu byl zvolen Ing. František
Pavelka a místopředsedou pan Miroslav Válek, starosta obce Hvozdná.
Každá obec mikroregionu bude každoročně vkládat členské příspěvky.
Pro nastávající rok bude členský příspěvek činit 10 Kč na jednoho občana
obce.
Ing. Pavelka informoval zástupce
obcí o problematice čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie v období 2007-2013. Předseda byl
pověřen zadat vypracování základního dokumentu „Strategický plán rozvoje Mikroregionu Slušovicko“ a starostové obcí si do příštího zasedání
valné hromady připraví důležité aktivity a programy budování a rozvoje
svých obcí.
< Foto z ustavujícího zasedání
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Jak budeme stavět podle nového stavebního zákona
Dne 1. 1. 2007 nabývá účinnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu. Jedná se o úplně novou právní normu,
která změní již zaběhnuté postupy příslušných úřadů.
Byl dlouho připravovaný a projednávaný a bude v něm mnoho změn, na
které se budou muset stavební úřady
připravit a stavebníci zvyknout. Prováděcí vyhlášky doposud zpracovává ministerstvo pro místní rozvoj a jejich konečná podoba ještě není stanovena.
Jejich pracovní znění je k dispozici na
webových stránkách ministerstva
www.mmr.cz. Nový stavební zákon by
se měl projevit liberalizací, tj. zjednodušením a zrychlením stavebně správních procesů, snahou co nejméně zatěžovat stavebníka a na druhé straně
posílením kontrolních mechanismů
a zpřísněním sankčních opatření k prosazení stavební kázně. Na stavebníky
bude přeneseno více povinností a zodpovědnosti, např. součástí stavebního
povolení bude plán kontrolních prohlídek a stavebník bez jejich provedení
na základě jeho žádosti nemůže pokračovat.
Nově vzniká Úřad územního plánování, který bude dotčeným orgánem a
mimo pořizování územních plánů, regulačních plánů a jejich změn, bude
pořizovat územně analytické podklady
a vydávat územně plánovací informace. Pro jednotnost přístupu stavebních
úřadů v celé republice budou formuláře jednotné pro všechny úřady s možností přístupu na internetu. Nově je zavedeno tzv. koordinované stanovisko,
kdy k záměru jeden úřad vydává vždy
stanovisko zahrnující požadavky na
ochranu všech veřejných, které hájí.
Tedy stanoviska dle všech předpisů, ke
kterým je tento úřad příslušný, pokud
nejsou protichůdná.
Dále stavební zákon zmírňuje požadavky na stavebníky ve věci dokladů
prokazujících jeho vlastnické či obdobné právo umožňující provést svůj
záměr, a to tak, že musí doložit jen tenkrát, pokud stavební úřad existenci
práva nemůže ověřit v katastru nemovitostí.
Nově je sjednocena výše pokut pro
fyzické osoby a fyzické a právnické
osoby podnikající. Jejich rozsah je vymezen tak, aby byla pouze trestem
a ne likvidací.
Okruh staveb, které nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení, je taxativně uveden v § 103 tohoto zákona.
Pro stavebníka to však neznamená
zbavení se všech povinností, neboť dle

§ 152 tohoto zákona je povinen dbát
na řádnou přípravu a provádění stavby,
přitom však musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo
zvířat, ochranu životního prostředí
a majetku i šetrnost k sousedství.
Zároveň je povinen si k záměru vyžádat závazné stanovisko dle zvláštních
předpisů, tj. ve Vizovicích např. stanovisko dle zákona o památkové péči
v památkové zóně. Stavby dle § 103 i §
104 (např. oplocení, pergoly, kůlny,
skleníky do 40 m2, přípojky vodovodní,
kanalizační a energetické v délce do
50 m, bazény do 40 m2) budou často
podléhat, když ne územnímu rozhodnutí, alespoň územnímu souhlasu.
Stavby podléhající ohlášení jsou
uvedeny v § 104 tohoto zákona. Jsou
to jednoduché stavby, jejichž návrh je
v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací, které jsou umísťovány
v zastavěném území nebo zastavitelné
ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Spolu s ohlášením stavebník
stavebnímu úřadu doloží, že o svém
záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na
nich. Ti mohou oznámit stavebnímu
úřadu své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni. Součástí takového
ohlášení je i projektová dokumentace
a dalším zákonem a vyhláškou stano-

vené náležitosti (závazná stanoviska
dotčených orgánů). Souhlas platí po
dobu 12 měsíců, nepozbývá platnosti
pokud v této lhůtě bylo se stavbou započato.
Takovému ohlášení bez územního
rozhodnutí a územního souhlasu za
splnění výše uvedených podmínek
podléhají dle § 104 i stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné
plochy s 1 podzemním podlažím do
hloubky 3 m a 2 nadzemními podlažími a podkrovím.
Podání, které nemá náležitosti se odloží a stavba, která je v rozporu s výše
uvedenými požadavky, bude zakázána. V ostatních případech je nutno vést
klasické stavební řízení. Při stavebním
řízení je možno využít tzv. zkrácené
stavební řízení na základě smlouvy
s autorizovaným inspektorem. Nahradit stavební povolení může za zákonem stanovených podmínek i veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi stavebním úřadem a stavebníkem. V případě
potřeby zřízení nové výstavby a úprav
stávající veřejné dopravní a technické
infrastruktury pro záměr stavebníka je
nezbytné uzavření plánovací smlouvy
mezi obcí a stavebníkem o tom, jak se
bude podílet na jejím vybudování (nový povinný doklad).
Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že se v případě nového stavebního zákona jedná skutečně o zásadní změnu a určitě chvíli potrvá, než
si na ni všichni zvyknou. Až praxe
ukáže, zda se stavební zákon povedl
a splnil očekávání svých tvůrců a přinesl skutečně zjednodušení pro občany.

Ceny vodného a stoãného pro rok 2007
Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému navýšení ceny vody dodávané
Zlínskou vodárenskou, a.s., promítlo se toto navýšení také do zvýšení ceny vody ve Slušovicích. Zastupitelstvo města na základě podkladů dodaných
Zlínskou vodárenskou, a.s. na svém zasedání dne 13. 12. 2006 schválilo od
1. 1. 2007 nové ceny vodného a stočného.
VODNÉ

STOâNÉ

CELKEM

2006

22,50 • 23,50

15,00 • 16,00

37,50 • 39,50

2007

25,50 • 26,50

16,00 • 17,00

41,50 • 43,50

domácnosti • ostatní

Humanitární sbírka
Začátkem prosince proběhla opět sbírka šatstva pro Diakonii Broumov. Bylo odvezeno přes padesát velkých krabic a desítky velkých pytlů sběru. Občané přispěli částkou 505 Kč na dopravu. Děkujeme obětavým ženám, bez nichž by se sbírka nemohla uskutečnit.
•3•
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Z policejního deníku...
Vítejte ve Slušovicích aneb jak se
Vám u nás líbí!
Slušovice mám ze svého dětství zafixované jako upravený malý ráj, místo pro nákupy, pro oddych celé rodiny, třeba na dostizích, nebo pro den
strávený na burze. Návštěva baru
v letadle byla, dnes bychom řekli,
snobárnou a snem každého kluka,
který se tím ve škole mohl pochlubit.
Dokonce si pamatuji, že jednou jsme
se cestou ze školního výletu stavovali
ve Slušovicích, abychom mohli nakoupit nějaké vítané pro rodiče.
Slušovice byly cílem mnohých. Leč
čas oponou trhnul a změnil svět….
Pokud dnes někdo přijede do Slušovic a zná je z dob jejich největší
slávy, nestačí se divit. Uvidí opuštěné
nebo jen částečně využité budovy
bývalého agrokombinátu. Ale přesto
se radnice stále snaží něco opravovat
a budovat – hřiště pro různé sporty na
Padělkách, na ulici Družstevní, opravuje náměstí a mnohé jiné.
Ne vždy se však tyto snahy setkají
s pochopením některých obyvatel
Slušovic. Proč, to nevíme, ale jejich
nespokojenost se projevuje třeba převracením popelnic, převrháváním
truhlíků s květinami a také třeba sprejováním nebo kreslením fixami na
značky, kontejnery na sklo a plasty,
telefonní rozvaděče. Co je však horší,
že tímto způsobem poškozují i fasády
budov. Jako příklad můžeme uvést fasádu mateřské školy na ulici Rovná,
kterou „vkusně ozdobili“ nyní již policii známí pachatelé. Mateřské škole,
a tedy i městu Slušovice vznikla škoda ve výši skoro 10 000 Kč. Škoda,
kterou někdo bude muset uhradit.
Pokud budete mít čas, najděte si
cestu kolem školky, chvíli postůjte
pod kresbami, můžete rozjímat a při
dobrém slunečním světle můžete pozorovat hru barev, tedy vlastně pouze
barvy černé na žlutém podkladě fasády. Snad to měl být pokus o vytvoření
galerie pod širým nebem. Tím by se
Slušovice staly opět unikátem, avšak
tomu asi tak nebude…
Trestní zákon označuje takové jednání pachatele jako trestný čin proti
majetku a v § 257 b), odstavci 1 výslovně uvádí, že „kdo poškodí cizí
věc tím, že ji postříká, pomaluje či
popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody až na
jeden rok nebo peněžitým trestem.“
A nezůstává bez zajímavosti, že rozhodující zde není výše způsobené

Plán zimní údrÏby místních komunikací ve Slu‰ovicích
pro zimní období r. 2006 – 2007
Délka MK 12 km, délka chodníků 5 km
Město Slušovice bude údržbu provádět dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích a vyhlášky č. 104 ze dne 23. 4. 1997 i jejich příloh, zejména přílohy č. 5, 6, 7.
1. Osoby odpovědné za zimní údržbu
Za výkon zimní údržby na celém spravovaném území zodpovídá během pracovní doby vedoucí odboru komunálních
služeb p. Huťťa Matúš. V mimopracovní
době pověřený zaměstnanec, na něhož
připadá v dané době pohotovost stanovená řádným rozpisem. Vedoucí komunálních služeb předloží plán údržby, ve kterém jsou přesně naplánovány všechny
činnosti, osoby, telefonní čísla, časy, použitá technika.
Pro účinnou kontrolu a zaznamenávání všech činností, služeb a změn je zaveden deník zimní údržby, za jehož vedení
zodpovídá vedoucí KS p. Huťťa. Kontrolní činnost provádí a rovněž do deníku zapisuje vedoucí odboru KS, starosta města
a místostarosta.
Při zabezpečování zimní údržby budou odpovědní vedoucí technici: ing.
Malík a p. Huťťa, kteří se budou střídat po
týdenních intervalech.
2. Mapová část
Součástí plánu je mapa místních komunikací s vyznačením pořadí důležitosti provádění zimní údržby (umístěna na
úřední desce a internetových stránkách
města.
3. Posypový materiál zimní údržby
městských komunikací
Posypový materiál bude před zimním
obdobím zajištěn a uskladněn na hospodářském dvoře města Slušovice za fotbalovým stadionem.
Bude použito drcené drobné kamenivo
z lomu Kobeřice (cca 55 – 70 t, zrnění
4 – 8) a potěrák ze štěrkovny Hulín (cca
30 t). Pro posyp bude materiál míchán
v poměru 2 : 1 (kamenivo – štěrk). Dále
bude pro případ námrazy nachystáno 2 t
soli.
V místech většího sklonu vozovek
a v místech častých námraz budou rozmístěny nádoby s posypovým materiálem
k individ. použití – mat. slévarenská
struska 2/3 + 1/3 kamenivo 4-8.
Při zabezpečování zimní údržby jsme
požádali o pomoc SÚS Zlín, která by nám
vypomohla v kritických místech s její
technikou.
4. Technika
- traktor s radlicí k pluhování vozovek –
zajištěn včetně obsluhy smlouvou o provedení práce – ZD Podhoran Lukov.
rezerva: - traktor s rozmetadlem na po•4•

syp + radlice – vlastní technika,
- multicara 4 x 4 posyp MK - vlastní
- nakladač BOBCAT na zajištění nakládky posyp. materiálu, popř. úklidu nahromaděného sněhu, smluvně Zlínské
stavby
- malotraktor Stiga s radlicí na prohrnutí chodníků + Stiga 4 x 4, malotraktor se
sněhovou frézou – vl. technika
- malotraktor JM – 204 s čelní radlicí vl. techn.
- nákladní auto Liaz kontejner na odvoz sněhu – vl. technika
5. Úklid chodníků
Přednostně budou kom. službami ošetřeny chodníky v prostoru náměstí, autobusových zastávek a hlavní trasy na ul.
Školní, Dlouhá a Dostihová, a to z důvodu velkého pohybu chodců.
Komunální služby zajišťují úklid chodníků, které nepřiléhají k soukromým pozemkům a domům.
Na chodnících přiléhajících k soukromým pozemkům a domům zajišťují úklid
jejich majitelé.
6. Neudržované úseky MK v zimním
období
a) komunikace vedoucí od Benziny
Slušovice do Vizovic
b) vedl. komunikace v areálu dostihové
dráhy mimo hlavní komunikaci od odbočky do ul. Družstevní, kolem pivovaru
Salvet až po vyústění komunikace na st.
silnici za Moravskou bankou
c) veškeré komun. v ul. K Teplinám
d) vybrané slepé části komunikace ul.
Romanova, Příkrá, Ciron (dle možnosti
techniky), úsek od obřadní síně po vyústění na ul. Slunečná bude ošetřen jen dle
potřeby
e) některé komunikace v sídl. Padělky,
které nelze udržovat pro neprůjezdnost
techniky (úzká komunikace).
7. Vysvětlení pojmů
Poněvadž v zimním období není
možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit k dokonalosti, nýbrž je
jen zmírnit, zimní údržbou místních
komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdností na těchto komunikacích, které byly způsobeny
zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Proto uživatelé místních komunikací jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací – chodníků, který je v zimním období obvyklý.
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Informace z kultury
Koncerty ZUŠ
Velký počet dětí navštěvujících
Základní uměleckou školu ve Slušovicích rozhojnil počet adventních koncertů. Je dobře, že všechny děti rády
vystupují, a proto jsme měli letos koncerty tři. Děkujeme učitelům i dětem,
kteří nám připravili krásnou předvánoční náladu.

Slovácký soubor Vonica
Třetí neděle adventní patřila krojovanému slováckému souboru Vonica
ze Zlína. Lidové slovácké písně a koledy nás uvedly do posledního předvánočního týdne. Cimbálová muzika
a kouzlo zvonivých dívčích hlasů
i překrásného zpěvu mužů si získaly
srdce všech posluchačů.

Předvánoční posezení pro ženy
Ještě před první adventní nedělí zaplnily ženy restauraci „Přerovská“. Ženy ženám připravily zajímavý večer.
Jen škoda, že zájem žen o tuto akci
převýšil počet volných míst. Snad se
na vás, které jste se do přeplněné restaurace nedostaly, dostane příště!
Tento zajímavý projekt se jistě stane
tradicí.

5x do černého
Zato divadelní představení „5x do
černého“ zůstalo ze strany veřejnosti
bez povšimnutí. Čtrnáct diváků se skutečně dobře pobavilo, ale hercům se
před prázdným sálem městského kulturního střediska jistě dobře nehrálo.
Pět humorných povídek z pera italského dramatika Alda Nikolaje, které
uvedlo amatérské divadlo Houpačka,
nás pobavilo a rozesmálo. Divadelní
spolek Houpačka se začal utvářet v roce 2001 z dramatického kroužku, který pracoval pod záštitou Domu dětí

a mládeže Astra. Představil se muzikálem Suchého a Šlitra Šest žen Jindřicha
VIII., detektivní hrou Agaty Christie
Past na myši a přepisem povídek Alda
Nikolaje Pětkrát do černého. Režisérkou těchto černým a růžovým humorem oplývajících monologů je Jana
Čížková. Nenechte si příště tento zážitek ujít.

Na návštěvě v domovech důchodců
Komise pro věci občanské a sociální
ve spolupráci s vedením města již řadu let pořádá návštěvy našich drahých
spoluobčanů žijících v domovech důchodců a v penzionech. Potěšilo nás
sdělení sester i seniorů, že je to dnes
skutečně výjimečné, když obec nezapomíná na občany žijící své stáří mimo domov. Všechna setkání byla milá.
Jak zdravotní stav dovoluje, byli jsme
svědky trpělivosti, odevzdanosti i aktivity. Mnozí se modlí, jiní organizují
pro druhé setkání s písničkou, turnaje
v kuželkách či šipkách, cvičí, tancují,
soutěží ve zpěvu nebo píší básně a povídky. A i když není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se, přesto také často vítězí. Viděli jsme cenné trofeje a diplomy. Kdo může, pomáhá ostatním oporou ducha či jinou účinnou pomocí,
a tak sám roste stále více a je naplňován radostí, že jeho život má stále
smysl. Uchovat si radost až do konce
není snadné, ale pokud se to někomu
podaří, roztančí celý svůj život do souhry, která vede k plnosti.
Nakonec vyřizujeme za všechny
přání adresované všem Slušovjanům :
„Když napadne bílý sníh,
to Vánoc kouzlo známe,
do všech koutů vzdálených
pozdrav posíláme.
Když jablíčko rozříznem,
jak starý zvyk praví
i vám hvězdičku přejeme,
buďte hodně zdraví.
Příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný start do nového roku našim
bývalým spoluobčanům a kamarádům
ze setkání důchodců, pohodu v srdcích i v rodinách přejí manželé Viera
a Josef Minaříkovi.
A k nim se připojují paní Nevjelíková s panem Hruškou, paní Vinklárková, paní Jakubová, paní Langrová a paní Šimarová.
•5•

škody. Čili jedná se o trestný čin,
i kdyby výše škody měla být jenom
100 Kč.
V poslední době se rovněž množí
i krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel. A to hned několika způsoby –
buď z vozidel neuzamčených, kdy
pachatel nemusí překonávat vůbec
žádnou překážku, nebo odemknutím
vozidla za pomoci přípravků (páčidel
apod.), nebo z vozidel uzamčených
rozbitím některého z bočních oken
kamenem, tyčí nebo kladivem.
Potom pachatel prohledá vozidlo,
pokud má na to dost času. Většinou
se však spokojí s tím, co najde na sedadlech. A že toho nebývá málo …..
brašny s notebooky, brašny s fotoaparáty a příslušenstvím, dokladovky
a kabelky s penězi nebo platebními
kartami a mnohé jiné. Majitelé a uživatelé vozidel zapomínají na tu skutečnost, že věci zanechané ve vozidle jsou jako ve výkladní skříni.
Proto bychom si Vás všechny motorizované čtenáře dovolili požádat
o spolupráci. Mějte na paměti, že
Vaše vozidlo opravdu NENÍ TREZOR
a je nutné těmto druhům krádeží předejít tak, že případnému pachateli
nedáte šanci, aby ve vozidle něco
cenného viděl, vozidlo si vytipoval
a následně se do něj vloupal. Při každém opuštění vozidla, byť do novinového stánku, vypněte motor, klíče vytáhněte ze zapalování a vozidlo uzamkněte.
Formou boje proti těmto druhům
kriminality je i všímavost ke svému
okolí, podezřelým skutečnostem nebo osobám.
Vaše Policie ČR
Tomáš Kubů, policejní inspektor

ZPRÁVA
Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Na vědomost se dává, že městská
knihovna rozšířila v pondělí a ve čtvrtek svoji půjčovní dobu.

PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí:
Úterý:
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 9,00 – 11,00
Pátek: 9,00 – 11,00

13,00 – 18,00
14,00 – 18,00
13,00 – 17,00

Věřím, že Vám tato zpráva udělá radost…
Jana Kapustová,
Městská knihovna ve Slušovicích
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KALENDÁRIUM
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO
ÎIVOTA VALA·SKA

LEDEN
• Dne 5. ledna se narodil Jaroslav
Bařinka, dramatik, režisér, folklorista,
autor rozhlasových pořadů, původním povoláním textilní výtvarník.
Studoval textilní školu a Školu uměleckých řemesel v Brně a Odbornou
školu na zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Nejprve se zabýval
návrhy a výrobou bytových textilií. Je
autorem několika pohádkových her.
Sbíral valašské slovesné památky, je
autorem krajových obrázků, vyprávění z Valašska a dramatu Ploština. Působil ve Valašských Kloboukách
V rubrice byly použity údaje z Kalendária
2006, knihy Slovník osobností kulturního
a společenského života Valašska a z naučného slovníku.

CITÁTY PRO TENTO MĚSÍC
Trocha zamyšlení pro nový rok
a možná i nový začátek… Některé z
citátů jsou velmi staré, ale můžeme se
přesvědčit, že pravda ani po mnoha
a mnoha letech neztrácí nic ze své aktuálnosti…
„Umět se radovat ze všeho. Nečekat,
že v budoucnu přijde něco, co bude to
pravé, protože je možné, že to pravé
přichází právě teď…“
Ota Pavel
„Někteří lidé nežijí přítomností, ale
velmi horlivě se připravují, jako by
měli žít nějaký jiný život, ne přítomný,
a čas zatím uniká.“
Antifón z Athén
„Jen láska zná tajemství jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.“
Aurelius Augustinus
„Jakmile pochopíme, že tajemství štěstí nespočívá v držení, ale v dávání,
tím, že kolem sebe budeme rozdávat
štěstí, sami se staneme šťastnými.“
André Gide

Kreativní kurzy
V sobotu 20. 1. se koná kurz pletení
z pedigu pro pokročilé i pro naprosté
začátečníky. Pokud tedy máte chuť
tvořit, rezervujte si místečko na tel.
603 141 723.
Aktuální kurzy najdete i na www.
sweb.cz/agentura.jasmina.
Těšíme se na Vás. Jana Kapustová
a lektorka Hanka Sobková
•6•

Smrtelně jedovatý brouk v centru Slušovic
V květnu loňského roku našli žáci
8.A naší školy v malém parčíku
u Městského úřadu ve Slušovicích neobvyklého brouka – majku (Meloe).
Majkovití brouci jsou zajímaví hned
z několika důvodů. Z území České republiky je znám výskyt 14 druhů majek - patřících společně s 16 druhy puchýřníků (Mylabris) do čeledi majkovitých (Meloidae).
Majka obecná (Meloe proscarabeus)
je stejně jako její další příbuzní jedovatý brouk a je schopná způsobit akutní otravu. Při ohrožení vylučují jedovatou tekutinu hemolymfu (žlutou nebo oranžovou krvomízu), která obsahuje smrtelně jedovatý kantaridin. Ten
může být již v dávce 30 mg pro člověka smrtelný. Řada živočichů (ježek nebo slepice) je proti jedu imunní, takže
jeho obranná funkce je omezená.
Je to poměrně málo hojný brouk.
Na první pohled ani moc jako brouk
nevypadá díky krátkým krovkám a zavalitému vyčnívajícímu článkovitému
a tlustému zadečku. Má tmavomodrou
barvu a dosahuje velikosti 1 - 3,5 cm.
Prochází složitým vývojem, ke kterému potřebuje hostitelský hmyz.
Způsob života je u všech druhů majek
obdobný. Vývoj probíhá v hnízdech
samotářských včel pískorypek (Andrena sp.), které hnízdí na osluněných hlinitých svazích s řídkou bylinnou vegetací. Z vajíčka se líhne první larvální
stadium (tzv. triungulin) které se přichytí samotářské včely, nechá zanést
do hnízda, v buňce pak sežere včelí
vajíčko i připravenou kaši z pylu

a nektaru. Několikrát se svléká a přemění se v nepravou kuklu - pseudonymfu. Příští jaro se přemění opět
v další stadium larvy, která se konečně
zakuklí. Z kukly se vylíhne dospělý
brouk a opustí včelí hnízdo. Mnoho
malých larviček zahyne, protože se
jim nepodaří najít vhodného hostitele.
Proto kladou samičky velké množství
vajíček (dva až čtyři tisíce).
Je teplomilná a tak ji v přírodě zahlédnete nejspíše v dubnu až červnu,
některé druhy i na podzim. Majky žijí
převážně na otevřených, bezlesých
místech, kde je dostatek jejich hostitelů – samotářských včel. Tato stanoviště
jsou v současné kulturní krajině vzácná, a proto i majky patří k vzácným živočichům. Na většině našeho území
byly téměř vyhubeny neuváženým
používáním chemických prostředků v
zemědělství a přímým zničením vhodných biotopů. V současnosti přežívají
spíše v hliništích, na okrajích cest, náspech a zářezech železničních tratí
a silnic nebo na vojenských cvičištích.
Většina druhů patří v České republice mezi vzácné, ohrožené nebo dokonce kriticky ohrožené, případně vyhynulé. Všechny druhy jsou zařazeny
mezi zákonem chráněné druhy živočichů.
Vladimír Bělín

Vánoční jarmark v ZŠ
Ve středu 13. prosince proběhl v naší škole první vánoční jarmark. Byl součástí třídenního projektu v 1. až 5. ročníku, během kterého žáci plnili zajímavé úkoly ve výuce, v pracovních a výtvarných činnostech. Zároveň si zkusili práci a řešení úkolů ve
smíšených týmech.
V průběhu středečního kreativního dopoledne připravovali se svými učitelkami
a maminkami výrobky s vánoční tématikou a občerstvení pro jarmark. Mohli jste tedy
ochutnat pečené i nepečené vánoční cukroví, chuťovky a ovocné tyčinky.
Hlavním úkolem však bylo ukázat všem občanům své výrobky k Vánocům a připravit jich takové množství k prodeji, aby potěšily každého, kdo jarmark navštívil.
Keramiku, suché vazby, malování na
sklo, výrobky z papíru, ze dřeva, z vosku, z přírodnin i jiných materiálů děti samy tvořily, ocenily a prodávaly. Předváděly tradiční vánoční zvyky, zpívaly koledy a ukázaly v řemeslných dílničkách,
jak jejich výrobky vznikají.
Děti musely prokázat svoji samostatnost,
fantazii ,pracovitost, výdrž i obchodního
ducha. Nejlepší odměnou jim byla velká
účast nejen rodinných příslušníků, ale
i občanů ze Slušovic a okolí.
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Valašské království
Ve dnech 21.-23. 11. 2006 proběhlo na druhém stupni slušovské základní školy projektové vyučování. Během
těchto tří dnů se měli žáci seznámit
s krajem, ve kterém vyrůstají. Téma
projektového vyučování bylo Valašské
království aneb poznáváme náš kraj,
tradice a kulturu.
První den se konaly exkurze po zajímavých místech Valašska. Žáci 8. a 9.
ročníku navštívili Rožnov pod Radhoštěm, kde si prohlédli Valašskú dědinu
a Mlýnskú dolinu. Šesťáci a sedmáci
zavítali na zámek do Vizovic, poté se
přesunuli na Lešnou. Tady si prohlédli
zoologickou zahradu a zámek.
Druhý den probíhalo vyučování na
téma Valašsko. Žáci byli rozděleni do

osmi tříd, kde se sešli zástupci všech
ročníků druhého stupně. Učilo se podle nového rozvrhu v předmětech dějepis, zeměpis, jazyk český, informatika
a matematika. Výuka se ve všech předmětech dotýkala rodného kraje většiny
žáků.
Třetí projektový den byl zaměřen na
zručnost a tradice Valašska. Žáci v osmi skupinách vytvářeli různé výrobky:
košíky, svíčky, modrotisk, keramiku,
vizovické pečivo, batiku nebo pekli
perníky. Některé skupiny vytvářely
i výtvarné práce. Výrobky byly v dalších dnech součástí prezentace každé
skupiny na chodbách školy. Žáci zde
vystavili své práce z jednotlivých dnů
projektového vyučování.

Od předsedy ASOCIACE SPORTU
PRO VŠECHNY pana Josefa Pšenky
jsme dostali do redakce Slušovických
novin milý dopis.
Oznamuje nám, že 18. října 2006
převzala paní Mgr. Lydie Staroveská,
z rukou náměstka hejtmana Zlínského kraje, pana Mgr. Josefa Slováka,
ocenění za dlouholetou aktivní dobrovolnou práci s mládeží.
Paní Staroveské k tomuto ocenění
blahopřejeme a přejeme jí hodně sil
a elánu do další práce.
Daruješ-li a myslíš si hned,
že budeš stejnou měrou odměněn,
nedostaneš nic.
Jenom když obdarováváš zdarma
a nic nečekáš, dostaneš vše.
M. Quoist

Co dovedou naše děti...
Určitě jste na náměstí nepřehlédli překrásný stříbrný smrk,
který nám všem pro radost darovali manželé Žáčkovi bydlící Na
Hrázi. Ve čtvrtek 30. listopadu byl ozdoben a připraven uvítat
první adventní neděli, avšak již v sobotu ráno byl ze dvou třetin zničen výtržníky.
Nejenom odpadkové koše, ochranné kužely na silnicích, zvony pro sběr plastů, dopravní značky, ale i vánoční stromek se
může stát terčem útoku a podivné zábavy skupiny mladých lidí.
Rozbité žárovky se válely po celém náměstí. Co chybí našim dětem? Je to jen recese?
Zábava? Vzdor či hněv? Nebo výsledek liberální výchovy?
Odpověď ponechejme sociologům. Avšak nám, normálním Slušovjanům, to moc vadí.
Ráda bych také upozornila na všechno krásné, co naše děti
dovedou. Stačilo zajít na školní jarmark, zaposlouchat se do hry
na hudební nástroje a zpěvu dětí na koncertech ZUŠ. Kdo přijde
na páteční mši svatou, může si poslechnout krásný zpěv scholy
i scholičky.
Skauti připravili akci „Děti trpícím dětem“ pro misijní dílo dětí. Heslo „Tvůj problém je i mým problémem“ je vede k soucitu
s trpícími. Výtěžek z prodeje výrobků zašlou dětem do Ugandy.
Živý betlém potěšil jistě všechny, kdo si přišli zazpívat v sobotu i na Štědrý den na náměstí koledy. Tříkrálová sbírka by se bez
ochoty a obětavosti dětí nekonala a kdo z nás ví, zda zítra nebude potřebovat Charitu?
Zajímavý je i postoj dětí k prostředí ve kterém žijí.
Ráda vás seznámím s prací žákyň dnes již 7.B třídy Michaely
Novákové a Barbory Zajíčkové.
Rekonstrukce parku
Ahoj, my jsme žákyně 6.B Základní školy Slušovice. Máme takový projekt do občanské výchovy. Měly jsme si vybrat, co se

nám ve Slušovicích nelíb,í a pokud možno to vyřešit. Nám se nelíbí park. Mnoho lidí si pod pojmem park představí krásné květiny, lavičky a mnoho dalších věcí, které do parku patří.. Jenže
v parku ve Slušovicích za kostelem jsou jen dvě ne příliš krásné
lavičky, pár stromů, odpadkový koš a ne moc krásné keříky. Ale
my se pokusíme nějak tomu pomoct. A doufám, že se nám to
podaří. Samozřejmě rozhodnutí necháme na Vás.
Po několika setkáních s děvčaty jsem dostala ještě jeden dopis:
Dobrý den paní místostarostko,
my jsme strašně rády, že jste hned náš návrh nezamítli. Ale ještě bychom se rády na něco zeptaly. Chceme se zeptat, zda byste na Slunečné neudělali nové průlezky nebo něco takového. My
bychom tam byli všichni moc rádi a určitě bychom si toho moc
vážili. My asi víme, že toasi stojí moc peněz. Jestli Vás můžeme
poprosit, přemýšlejte nad naším návrhem, my bychom Vám s tím
klidně pomohly. Budeme rádi, když budeme mít něco nového,
a střežili bychom to jako oko v hlavě! Přemýšlejte nad tím a dejte nám vědět, jak to dopadlo.
Barbora a Michaela
O prázdninách mi pak děti ze Slunečné nabídly, že by natřely autobusové čekárny na Dlouhé, ale to nebylo tak jednoduché,
protože stěny čekáren měli nejdříve vyčistit hříšníci přistiženi při
činech. A přestože takoví hříšníci, nad kterými nikdo nestojí, čistí pomalu, věřím, že se v tomto novém roce dočkáme.
Přijměte tuto malou exkurzi do světa našich dětí, abyste věděli, že je kolem nás hodně dobra, na které zapomínáme, když nás
mrzí vandalismus, který se šíří. Hledáme cesty, jak ochránit naše město a učinit ho krásnějším, bez pomoci našich dětí se nám
to nepodaří.
Blanka Lisovská
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Kabelová televize

Spoleãenská
kronika
Jubilanti
leden 2007
Milena Sousedíková
70 let
Tomáš Červinka
70 let
Jarmila Říhová
70 let
Helena Štefková
95 let
Kristina Zbranková
75 let
Jan Mika
85 let
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody!
Narození
Patrik Matula
Kristýna Nevjelíková
Narozeným dětem i jejich rodičům
přejeme hodně zdraví a štěstí!
Sňatek uzavřeli
Pavel Mika a Eva Koupilová
Novomanželům přejeme hodně štěstí
Úmrtí
Marie Hozová

ZLATÁ SVATBA
Dne 28. prosince 2006 se zástupci našeho města zúčastnili oslavy padesáti
let společného života manželů
Ludmily a Františka Krenarových
ze Slušovic.
V příjemné a přátelské atmosféře jim
místostarostka poděkovala za jejich
příkladný život a popřála jim do dalších let hodně zdraví a štěstí.
matrikářka

Stává se, že se obracíte na městský
úřad s žádostí o prominutí poplatku za
kabelovou televizi z důvodu rekonstrukce domu nebo proto, že v domě
nebydlíte a zásuvku kabelové televize
neužíváte. Avšak zapomínáte, že město za vaši zásuvku platilo provoz a autorská práva Kabelové televizi Přerov,
která je provozovatelem, po celý rok.
Vaše zásuvka byla totiž vedená jako
aktivní. Takto zpětně není možné prominout poplatek. Pokud víte, že nebudete zásuvku používat, máte možnost
předem zažádat o vypojení zásuvky.

Stavební spoleãnost
se sídlem ve Zlínû
pﬁijme:
ﬁidiãe (sk. C, E),
bagristy a dozeristy.
Nástup ihned.
Telefon: 602 593 215
a 577 215 145.
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