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Zprávy z městské knihovny
Tak opět uplynul jeden dlouhý rok
a já bych vás ráda seznámila s tím, co
nového přinesl čtenářům a návštěvníkům knihovny.
V roce 2006 jsme z grantu obdrželi
dva počítače a tiskárnu, slouží pro čtenáře. Oba počítače jsou připojeny na
internet. Zájem o internet je opravdu
velký, v loňském roce navštívilo knihovnu 464 zájemců o přístup na internet.
Přístup je umožněn zdarma od patnácti let věku a je vždy na půl hodiny.
Pokud nejsou další zájemci, je možné
lhůtu prodloužit o další půl hodiny.
Proběhlo 11 hodinových rychlokurzů internetu. I letos se budou konat, již
je nahlášeno několik zájemců. Termíny plánovaných kurzů uveřejníme ve
Slušovických novinách, v kabelové televizi a na vývěskách. Pokud budete
mít zájem rezervovat si místo, můžete
přímo osobně v městské knihovně nebo na tel. čísle 577 981 627 v půjčovních hodinách.
Nově je možno se domluvit na tomto kurzu i v jiných dnech, než jsou vyhlášené termíny. Když budu mít nahlášeno více zájemců, přizpůsobím den
uskutečnění kurzu vašim potřebám
a možnostem knihovny.

Z práce žáků Základní školy Slušovice

Pro čtenáře provádíme meziknihovní výpůjční službu, tzn., že pokud knihu, kterou žádají, nemáme k dispozici
v městské knihovně, je zde možnost
objednat ji v některé jiné knihovně.
Čtenář platí pouze poštovné, pokud
ho knihovna, která knihu zapůjčila,
požaduje. Pokud je kniha vyzvednuta
knihovnicí v Krajské knihovně Fr. Bartoše ve Zlíně nebo je od nich zaslána

poštou, výpůjčka je bez poplatku. Většina knih je stažena právě z Krajské
knihovny Fr. Bartoše, takže po čtenářích nepožadujeme za tuto službu,
která se těší velkému zájmu, žádný poplatek.
V roce 2006 jsme provedli 69 výpůjček pomocí meziknihovní výpůjční
služby.
Z Krajské knihovny Františka Bartoše
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INFORMACE MÚ
Z důvodu přípravy výběrového řízení pro přidělování bytů pro sociálně
vymezené občany schválila rada města ukončení příjmu žádostí ke dni 28.
února 2007.

Zmûna telefonního ãísla
Od 1. února 2007 platí nové telefonní číslo na sociální a živnostenský
odbor ve Slušovicích - 577 158 506.
Přes ústřednu městského úřadu již
nebude možné přepojovat.

Poplatky ze psÛ
Upozorňujeme Vás, že v měsíci
únoru se vybírají poplatky ze psů.
Připomínáme Vám, že podle místní
vyhlášky č. 1/2005 je poplatek následující:
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa
300 Kč
b) za druhého a každého
dalšího psa
450 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem
příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu
100 Kč
d) za druhého a každého dalšího
psa, jehož držitelem je osoba
uvedená v písm. c)
150 Kč
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes
dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se
platí za každý i započatý kalendářní
měsíc. Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa.
Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), oznamte tuto skutečnost
na městském úřadě.

ve Zlíně jsme opět dostali na jeden rok
zapůjčen i tzv. výměnný fond. Tentokrát to bylo 100 knih. Jelikož jsou půjčeny vždy na 1 rok, nyní se již tyto
knihy stahují z oběhu, ale přibližně
v březnu se můžete těšit na další sadu
knih.
Bylo zpracováno 1031 nových knih,
nakoupených i získaných jako dar od
občanů.
Číselné ukazatele Městské knihovny
Slušovice ke dni 31. 12. 2006
Počet čtenářů
519
Z toho mládež do 15 let
155
Počet výpůjček
16.052
Dospělí celkem
12.899
Naučná
4.486
Beletrie
8.413
Děti celkem
3.153
Naučná děti
554
(z toho 10 prez. výpůjček CD)
Beletrie děti
2.599
Časopisy
3.196
Počet návštěvníků
3.328
Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 přibylo celkem 74 čtenářů.
Z evidence bylo vyřazeno 56 čtenářů, kteří byli v knihovně naposled v roce 2004, čímž jejich členství zaniklo.
Po odečtení těchto vyřazených čtenářů se počet zvýšil o 18 oproti minulému roku.
A co pro vás chystáme letos?
Opět kurzy internetu, výprodej vyřazených knih, pro děti ze školky a školy besedy a exkurze a další nápady.
Věřím, že vám přijde vhod i rozšíření
půjčovní doby.
Jsou zpracovávány nové knihy, takže
se máte na co těšit. Postupně se již dostávají do oběhu, je z čeho vybírat.
V současné době máme k dispozici
39 titulů časopisů: Golem, Tvořivý
Amos, Naše krásná zahrada, Útulný

Uzavﬁení prodejny DAFOS
z dÛvodu rekonstrukce
V pondělí 15. 1. 2007 proběhlo jednání starosty města s předsedou představenstva JEDNOTY Zlín týkající se
uzavření prodejny DAFOS z důvodu
rekonstrukce prodejny. Dle sdělení
zástupce JEDNOTY budou stavební
práce probíhat od 1. do 10. března letošního roku . Po tuto dobu bude prodejna uzavřena. Vedení JEDNOTY
však zvažuje možnost zajištění náhradního prodeje základních potravin
ve dvoře areálu. Touto informací
chceme vyvrátit obavy některých občanů z několikaměsíčního uzavření
prodejny.
•2•

byt, Bydlíme s květinami, D-test,
Květy, Žena a život, Praktická žena,
Kreativ, Lidé a země, Země světa,
100+1, Doma atd., Living, Living koupelna, Living kuchyně, Zahrádkář,
ABC, Greenpeace, Aromaterapie,
Zvuk, Slušovické noviny, Regenerace,
Regena, Phoenix, Puls, Elixír, Maminka, Betynka, Rodiče, Svět psů, Svět koní, Kačer Donald, Čtyřlístek, Dívka,
Šťastná 13, Sluníčko, ABC. A k tomu
ještě některé tituly dostáváme darem
od občanů.
Pro děti tady máme 19 CD-ROMů.
Ty jsou ke zhlédnutí a hraní pouze
v knihovně, nepůjčujeme je domů.
Pokud se vám naše nabídka líbí
a neznáte naši půjčovní dobu, tady je:
PO:
13-18
ÚT:
14-18
ČT:
9-11
13-17
PÁ:
9-11
Roční členské poplatky jsou opravdu minimální. Pro děti je to 10 Kč, pro
studenty a důchodce do 70 let věku 20
Kč (od 70 let věku zdarma – je to takový malý dárek pro naše spoluobčany) a pro ostatní 30 Kč.
Knihy jsou zapůjčeny vždy na jeden
měsíc. Pokud je nikdo nemá rezervované, lze lhůtu prodloužit.
Jsem ráda, že se knihovna těší vašemu zájmu a já se těším, že i v tomto
roce se budeme v naší útulné knihovně setkávat nejenom nad knihami.
Přeji všem, ať se vám rok 2007 vydaří, ať vám sedmička v datu přinese
štěstí. Dobře však víme, že o štěstí se
musíme i sami přičinit, nemůžeme čekat, že nám samo spadne do klína J.
Proto vám přeji hodně síly a víry, lásky
a pochopení. Pak také ten nový rok
bude šťastný a obohacující.
Jana Kapustová,
Městská knihovna ve Slušovicích
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Dopis našim nemocným
Každý rok si 11. února připomínáme Mezinárodní den nemocných. Není náhodou, že je slaven na svátek Panny Marie Lurdské. Kolik nemocných poutníků za poslední století navštívilo toto poutní místo, aby si vyprosilo sílu v nemoci a také doufalo v uzdravení, to asi neuhádneme.
Ztráta zdraví proměňuje celý náš dosavadní život. Znáte to nekonečné čekání
v čekárnách lékařů. Čekání na výsledky vyšetření a na konečný verdikt lékaře. A potom všechny myšlenky, které nás provázejí a se kterými se nám těžko svěřuje druhým. Naše bezesné noci plné útrap.
V nemoci zůstává každý člověk vždycky tak trochu sám. Vzpomínám si na jednoho muže, který mi vyprávěl, jak plakal sám nad sebou, když si před zrcadlem česal vlasy. Po dokončení úpravy mu na hlavě nezbyl jediný vlas. „Víte, je mi již přes
šedesát, ale přesto jsem plakal nad každým vlasem, který mi vypadl. Uvědomoval
jsem si, jak lpím na své hřívě, která byla v mém věku stále hustá a černá. Věděl jsem,
jak je to malicherné, ale přesto to tak bolelo.“ Ano, tolik nás toho bolí a mrzí.
„Dnes jsem se setkal ve vlaku s přítelem, kterého jsem dlouho neviděl. Povídali
jsme si spolu. Když jsem mu na jeho otázku, kam cestuji, odpověděl, že na onkologii, zarazil se. Rozhovor začal váznout. Když jsme se loučili, podal jsem mu ruku,
ale můj přítel mi ruku nepodal. Moc mě to bolí. Myslíte, že se bál, že ho nakazím?“
To mi svěři, také jeden nemocný, který se mnou ležel na stejném oddělení.
Jistě i Vás potkalo a ještě potká mnoho podobných situací. Bolest, utrpení, nemoc provází každý lidský život. Jen na nás záleží, jestli se smíříme. Zda se na našich cestách setkáme jako lidé. Potom jistě nalezneme pokoj, vyrovnanost, smíření
a určitě uzdravení. I když způsob bude trošku jiný, než jsme očekávali. Možná, že
uzdravena bude především naše duše.
Častokrát si přejeme navzájem zdraví, avšak jeho ztrátu někdy neovlivníme
a ani si ho sami nevrátíme. Je omyl myslet si, že zdraví je to nejdůležitější co potřebujeme. Protože i člověk nemocný má nesmírnou cenu. Není sice navenek výkonný, ale ve svém nitru skrývá nekonečné bohatství. Nechejte se svou nemocí proměnit. Každý těžký okamžik našeho života nás posouvá kousek dál, ale také kousek
blíž k ostatním lidem i k věčnosti.
Blanka

Povinná

v˘mûna ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ
vydan˘ch do 31. 12. 1993
Podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí být v termínu do
31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které
byly vydány v období od 1. 7. 1964 31. 12. 1993 za nový řidičský průkaz.
V současné době je podáváno malé množství žádostí o výměnu řidičských průkazů. Očekáváme, že zájem o výměnu se bude rapidně zvyšovat s blížícím se koncem roku
2007. Pokud jste výměnu ŘP dosud
neprovedli, doporučujeme Vám,
abyste tak učinili co nejdříve, případně na tuto povinnost upozornili své
známé a blízké.
Žádost musí být podána na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého
pobytu (Městský úřad Vizovice, odbor dopravy - evidence řidičů)
Pokud není nutno v ŘP provádět
změny, je výměna bezplatná. K žádosti musí být přiložen 1 kus fotografie (rozměr 35mm x 45mm, doklad
totožnosti, původní ŘP. U osob starších 60 let vyžadujeme doklad
o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.

Škola slušného chování
Vážení čtenáři, Doc. Ing. Vladimír Smejkal, Csc. je profesí soudní znalec a odborník na právo a bezpečnost informačních systémů a na počítačovou kriminalitu. Působí na řadě vysokých škol a sám či se spoluautory napsal řadu ceněných odborných knih. V minulosti se věnoval soutěžnímu
společenskému tanci, učil v kurzech tance a společenského
chování a vydal na toto téma několik publikací.
Lexikon společenského chování je jednou z jeho nejúspěšnějších knih a proto jsme rádi, že nám dal autor s potěšením souhlas k uveřejnění úryvků z knihy v našich novinách.
Proto se budeme moci v letošním roce něco dozvědět o mezilidských vztazích, zasmát se i něco nového přiučit.
Proč vzniklo společenské chování a jak se vyvíjelo
Chování člověka ve společnosti, které je obecně přijatelné a žádoucí, nazýváme tzv. SLUŠNÝM CHOVÁNÍM. Je to
takový systém mezilidských vztahů, který usnadňuje začlenění člověka do společnosti, urychluje poznávací procesy
a představuje jistý všeobecně přijatelný způsob (sociálního)
chování.
Co to tedy ono „slušné chování“ vlastně je? Od samého
počátku lidské společnosti, od doby prvobytně pospolné, existovaly určité zvyklosti, práva, nepsané zákony, způsoby

jednání a chování lidí vůči sobě. Některé z těchto požadavků na chování ve společnosti se dokonce dostaly mezi zákony nebo mezi náboženská přikázání: podívejme se třeba na
Chamurapiho zákoník, bibli, korán, talmud nebo jiné knihy
vymezující způsob života tehdejší doby.
Společenská výchova nás učí jakémusi rituálu, obřadu,
který vykonáváme ve styku s jinými lidmi. Chceme-li mít v životě úspěch, bez umění dobře vycházet s lidmi okolo sebe
NEMÁME ŠANCI.
Přitom pojem „slušný“ je něčím velmi relativním. Co
u nás a právě teď je považováno za zcela slušné a společensky přijatelné, může jinde způsobit těžkou urážku. Co bylo
zvykem před dvaceti lety, je dnes k smíchu. V jedné z příruček pro cestovatele se píše: „Cizinec by se měl předem obeznámit s mravy země, kterou navštíví. Zvyklosti se často od
sebe liší a mohou být zdrojem nedorozumění nebo až útoků
proti vlastní osobě. Jsou země, kde je zdvořilé hlasitě říhat po
jídle a naprosto nepřípustné ptát se po manželce hostitelově
– a naproti tomu existují země s přesně opačnými zvyklostmi…“
Z knihy Lexikon společenského chování – Vladimír
Smejkal, Hana Bachrachová
http://www.grada.cz/katalog/kniha/velky-lexikon-společenskeho-chovani/
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Vysílací schéma infokanálu kabelové televize
Místní vysílání kabelové televize si
můžete ve Slušovicích naladit na kanále C 11 mezi stanicemi ČT1 a ČT2.
Hlavním obsahem vysílání jsou dva
vysílací bloky: textová prezentace a videopořad.
Od 1. 1. 2007 došlo na základě připomínek od občanů a z důvodu nového technického řešení ke změně vysílacího schématu – pevné stanovení začátku a maximální délky textové prezentace – 15 minut. Toto řešení v důsledku umožňuje vysílání videopořadů ve vyšší kvalitě a jejich zařazování
v kratších termínech od dodání, řeší
vzdálenou správu systému a s tím spojenou pružnější aktualizaci prostřednictvím internetu.
Textová prezentace je rozdělena
přechodovými informačními snímky
do skupin: služby, novinky, informace,
reklama a fotoarchiv.
První skupina snímků – služby obsahuje stále žádané ordinační hodiny lékařů a odjezdy autobusů, otevírací dobu pošty a dalších veřejných institucí.
Skupina je zařazena záměrně jako
první, aby bylo možné tyto informace
zjistit ve stanovený čas, tedy vždy
v celou hodinu a následně každých
15 minut. Celková doba prezentace
snímků této skupiny je stanovena na
maximálně 5 minut..
Do druhé skupiny – novinky jsou
zařazovány zprávy městského úřadu,
základní školy, školky, farnosti a dalších místních organizací. Stále místo
zde má i snímek s termíny svozu od-

padů, vždy na aktuální měsíc.
Ve třetí skupině snímků – informace
- najdete pozvánky na akce konané
v blízkém okolí, zvláště ve Slušovicích
a obcích mikroregionu Slušovicko, poděkování, blahopřání, ztráty a nálezy,
smuteční oznámení a další obecné,
pro veřejnost zajímavé a prospěšné informace.
Snímky ve čtvrté skupině – reklama
- jsou zařazovány na základě požadavků od inzerentů, po zaplacení poplatku za reklamu na městském úřadě
u p. Zavřelové.
Doporučujeme všem zájemcům využívat pro zadávání reklamy a informací formulář na www.slusovice.cz!
Usnadníte tím evidenci i administrativu a zkrátíte i čas mezi zadáním
a vlastním zveřejněním ve vysílání.
Zároveň tím umožníte zveřejnění reklamy a informací na internetu pod
stránkami města.
Textovou prezentaci uzavírá skupina
– fotoarchiv, do které můžete přispívat
vlastními digitálními snímky, případně
i fotografiemi, u kterých zajistíme po

domluvě jejich skenování „na počkání“, snímky tak nemusíte zapůjčovat.
K textové prezentaci je vysílán zvukový doprovod, v dopoledních a odpoledních hodinách stanice rádia Zlín,
ve večerních a nočních hodinách stanice rádia Rock max.
Po skončení vysílacího bloku nebo
při aktualizaci textové prezentace je
do dalšího začátku vysílání zobrazen
snímek s vysílacím schématem infokanálu (viz obr.)
Videopořad je vysílán podle vysílacího schématu 5x denně, pravidelně
se jedná o zpravodajství Televize
Zlínsko. V případě vysílání dalších pořadů jako Slušovické zprávy, vysílání
ZŠ Slušovice, jsou tyto zařazovány
podle termínu jejich dodání a jsou vysílány namísto zlínského zpravodajství
v době 10.30-11.30 a 18.30-19.30 h.
Ukázky i archiv těchto pořadů najdete na www.slusovice.cz
Po domluvě je možné zařadit do vysílání i další amatérské záznamy, které
splňují požadavky autorského zákona.
Dodaný pořad doporučujeme zpracovat na kazetu VHS nebo DVD (přehratelné na běžných domácívh přehrávačích).
Vaše příspěvky, fotografie, dotazy,
připomínky a náměty k vysílání infokanálu kabelové televize zasílejte prostřednictvím formulářů na www.slusovice.cz nebo přímo na e-mail: info@atsw.cz, (možno též odevzdat písemně u p. Zavřelové).

OHLÉDNUTÍ ZA P¤EDVÁNOâNÍM POSEZENÍM PRO ÎENY
V pátek 24. listopadu 2006 se uskutečnilo předvánoční
posezení pro ženy v restauraci Přerovská. Iniciátorkami tohoto setkání byly kosmetička Denisa Škrabanová a majitelka obchodu s dámskou a pánskou konfekcí na Dlouhé Erika
Krutiaková. Mohly jsme vidět tři módní přehlídky (butiků paní Machalové, paní Láníčkové a paní Krutiakové) - každou
z přehlídek si uváděla majitelka butiku sama, zúčastnit se bohaté tomboly nebo si koupit některé z krásných vánočních dekorací, které byly na prodej – vánoční baňky, adventní věnce,
zvonečky a košíčky z pedigu. Mezi přehlídkami jednotlivých
butiků krásně zazpívali skauti a navodili sváteční atmosféru.
Ochutnat jsme mohly cukroví a koláčky z pekařské dílny
paní Vykoukalové na dostihové dráze. Celým večerem nás
lehce a bez sebemenšího zaváhání provázela jako moderátorka Hana Kořenková. Mohly jsme se seznámit s německou kosmetikou Biodroga, kterou Denisa Škrabanová používá ve
svém kosmetickém salonu a také s kosmetikou Just paní Pavly
Polaštíkové.
Večera se zúčastnilo přibližně 140 žen, modelky do tohoto počtu nepočítaje. Naše ocenění za odvahu patří „modelkám z lidu“, které mnohdy vůbec poprvé vyšly před takové
množství lidí. Určitě to pro ně nebylo lehké, zvlášť když v sá-

le seděla spousta známých. A nesmím zapomenout ani na dva
muže, modely.
Ovšem za sebe musím říct, že nejúžasnější modelka měla
čtyři nohy. Byla to jezevčice Astina paní Kamily z prodejny
potřeb pro chovatele zvířat. Měla na sobě také modely, spolu
se svou paničkou bravurně proplouvala sálem a myslím, že si
získala srdce všech přítomných.
Věřím, že večer splnil svůj účel a ženy odcházely spokodokončení článku na str. 6
jené.
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Zlínská Charita se opět aktivně zapojila
do realizace Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá sdružení Česká katolická charita každoročně
počátkem ledna, v době připomínky Tří králů, proběhla v celostátním měřítku již
posedmé.
Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
A nyní něco málo k minulé sbírce, pořádané v lednu roku 2006. Ve jmenovaném roce Charita Zlín uspořádala tříkrálovou sbírku ve 43 obcích, v nichž se podařilo vytvořit 165 skupinek koledníků. V jejich pokladničkách bylo po rozpečetění celkem 828 041 Kč, z toho 244 184,50 Kč ve Zlíně a jeho městských částech.
Po odečtení částek určených na zahraniční pomoc a do nouzového fondu připadlo přímo na projekty Charity Zlín pro rok 2006 celkem 480 263 Kč (více informací na www.zlin.charita.cz).
O tom, že část výtěžku je zlínskou Charitou každoročně využita také na přímou pomoc strádajícím rodinám, matkám s dětmi v tísni a zdravotně postiženým,
hovoří úryvek z děkovného dopisu rodiny, které jsme mohli díky vašim darům pomoci a za to Vám všem patří dík: …Před nějakou dobou jsme se ocitli v složité životní situaci. Náš syn, do té doby aktivní sportovec, prodělal těžkou neurochirurgickou operaci a jeho i náš život se od té doby hodně změnil.… Když jsme se asi
před rokem začali obracet na různé instituce s žádostí o pomoc při obstarání speciální matrace, zvlhčovače vzduchu a dalších nezbytných potřeb a pomůcek,
Charita Zlín byla asi jediná, která nám opravdu účinně pomohla. Díky vstřícnému
jednání vedení Charity i pracovníků Charitního centra sociální pomoci se podařilo všechno potřebné brzy obstarat. …Jsme vděční Charitě Zlín a všem jejím pracovníkům, že nám v tom pomáhá.
Ing. Pavla Romaňáková, asistent Tříkrálové sbírky 2007

Tříkrálová sbírka 2007
V obcích farnosti Slušovice se celkem vybralo
85 424,50 Kč
Březová
8 346,00
Hrobice
5 966,00
Neubuz
8 230,00
Veselá
15 063,00
Slušovice
47 819,50
V naší farnosti se ujímá sbírky skautské středisko, avšak v letošním roce se
přidala také obec Veselá, která si sama
vytvořila skupinky. Obec Březová má
skupinky také vytvořené z březovských dětí, a i když první podnět přišel
před léty od skautek Veroniky, Evy
a Jany Vránových a dětí Dostálových,
dnes se již ujaly sbírky i další děti.
Poděkování patří paní Klemšové
a všem dětem, které koledovaly na
Březové a také na Hrobicích. V Neubuzi je vedoucí koledníků Maruška
Tomšíčková. Je zřejmé, že je nejšťastnějším řešením, když v obci chodí
místní koledníci.
Děkujeme všem rodičům a dětem,
protože se letos podařilo i přes vysokou nemocnost vytvořit velké množství skupinek.
Poděkování patří především všem
dárcům. Ať pokoj zavládne ve vašich
domech i rodinách tak, jak vám koledníci přáli a vyznačili na dveřích vašich
příbytků.

Chtěla bych připomenout, že i ve
Slušovicích Charita Zlín v minulých
letech pomáhala. Avšak jistě ideálním
stavem by bylo založení vlastní
Charity.
místostarostka

Misijní dílo dětí
V misijním magazínu na TV NOE
jsme se dozvěděli, že existuje misijní
dílo dětí. V klubovně jsme si promítli
kazetu o Ugandě. Tato perla Afriky je
rovníkovou zemí. Netušili jsme však,
jak je tato země zkoušená. Slyšeli jste,
že existují dětští vojáci? My ne. Děti
jsou unášeny z vesnic, škol a internátů, aby byly vzbouřenci vláčeny stovky kilometrů do vojenských táborů,
kde jsou vycvičeny na dětské vojáky.
Stanou se z nich stroje na zabíjení,
bez svědomí, bez odpovědnosti za život, bez schopnosti litovat. I toto je
dnešní svět. Ve zprávách se o této bídě
nedozvíte. Zájem světových velmocí
chybí, pro média to není trhák. Je to
jen fakt, o kterém se svět nemá jak dozvědět. Ale i uprostřed takovéto hrůzy
nezemřelo dobro, láska a solidarita.
Na území Ugandy pracují neziskové
organizace. Jednou z nich je papežské
misijní dílo dětí.
Protože umíme vyrábět různé drobnosti, napadlo nás, že vyrobíme smaltované náušnice, přáníčka a pohlednice. Přináší nám to radost, protože se
sejdeme a společně trávíme v klubovně celý víkend.
Výsledek byl velmi dobrý. Výtěžek
z prodeje vlastních výrobků činil více
než 19.183,50 Kč, s dary dobrých lidí
a otce Emila mohlo být odesláno na
misijní dílo dětí celých 30.000, Kč.
Děkujeme vám všem, kteří jste si výrobky zakoupili. Máme velikou radost.
Zajímavé je, že právě toto misijní dílo
působí i uprostřed zemí jako je
Uganda. Děti z Ugandy nás učí solidaritě. Heslo: „Tvůj problém je i mým
problémem“, nás učí soucitu s trpícími
a ty nemusíme hledat v dalekých zemích, najdeme je třeba i ve vlastní
školní lavici.
skauti

DùTSK¯ BAZÁREK /2. 3. – 4. 3. 2007
Nevíte co s věcmi po svých dětech?
PŘIJĎTE JE PRODAT!
Nevíte, kde brát nekonečně velké sumy na dětské oblečení?
PŘIJĎTE SI NAKOUPIT!
Od 2. 3. do 4. 3. 2007 v Městském kulturním středisku ve Slušovicích můžete prodat nebo nakoupit vše pro děti do 10 let, tj. oblečení, hračky, boty, odrážedla, kočárky, kola, přebalovací pulty aj.

- pátek 2.3. od 15,30 do 18,00 hodin bude příjem Vašich věcí
- sobota 3.3. od 9,00 do 18,00 hodin – prodej
- neděle 4.3. od 9,00 do 18,00 hodin – prodej
Vyúčtování a výdej neprodaného zboží bude v pondělí 5. 3. 16 -18 hodin.
Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě. Info: 724 753 339 (p. Skalická)
•5•
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KALENDÁRIUM
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO
ÎIVOTA VALA·SKA
ÚNOR
• 22. 2. 1880 se v Ostravě narodil
Hugo Vavrečka. Novinář, spisovatel, fejetonista, prozaik, humorista. V letech
1905-1914 redaktor Lidových novin
v Brně. Psal pod pseudonymem Hugo
Vavris a jeho nejznámější knihou je
Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, která byla zfilmovaná a hlavní roli
hrál Vlasta Burian.
Hugo Vavrečka byl také národohospodář, vyslanec ve Vídni. V letech 19321945 byl ředitelem Baťových závodů ve
Zlíně. Za zmínku jistě stojí i to, že byl
dědečkem bratří Havlů.
Ve fondu městské knihovny je jeho kniha Život je spíš román, což je soubor
pamětí, ukázek z novinových článků,
úryvků z korespondence a veršů z dosud nepublikovaných rukopisů.
• 23. 2. 1955 se v Bohumíně narodil
herec Městského divadla ve Zlíně
Dušan Sitek. Spoluzakladatel Divadélka malých jevištních forem Experiment.
Od roku 1985 se věnuje ochotnickému
divadlu ve Hvozdné.
V rubrice byly použity údaje z Kalendária 2006, knihy Slovník osobností
kulturního a společenského života Valašska a z naučného slovníku.

CITÁTY PRO TENTO MĚSÍC
„Žádné „MY“ mne nespasí, nedal-li jsem
„JÁ“ aspoň cibuli almužnou…, „JÁ“ je zároveň slovo svědomí i slovo činu.“
Karel Čapek
„Štípni se a poznáš, jak to bolí ty druhé.“
Japonské přísloví
„Nemohu překročit, překonat meze své
schopnosti, svou hranici. Tak tedy aspoň
vydobýt v ní své nejlepší.“
Josef Čapek
„Lidé mají většinou – jako rostliny – skryté vlastnosti, které teprve náhodou bývají
objeveny.“
Francois Duc de la Rochefoucauld
„Člověk postupně nalézá sám sebe – asi
jako sochař postavu v kvádru kamene.“
Miroslav Horníček

Kreativní kurzy - únor
V sobotu 24. 2. se koná oblíbený
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

Křemen – známý i neznámý nerost
Křemen patří
mezi nejznámější a velmi hojně
se vyskytující nerosty v litosféře,
horninovém obalu naší Země.
Často tvoří křemenné žíly a nachází se
ve všech typech hornin - vyvřelých,
usazených i přeměněných. Je běžnou
součástí žuly, pískovce, písku, štěrku
a mnoha dalších hornin.
Křemen je zařazen podle chemických vlastností mezi bezvodé oxidy.
Jedná se o oxid křemičitý, který má
chemický vzorec SiO2. Vytváří mnoho
barevných odrůd, mezi které patří
hvězdovec, čirý křišťál, růžový růženín, hnědá záhněda, žlutý citrín, černý
morion, chalcedon, achát, onyx, ametyst, tygří oko, železitý křemen, jaspis
a další.
Krystaluje v klencové soustavě
a v Mohsově stupnici tvrdosti má tvrdost 7. Typický tvar krystalu je šestiboký hranol s dvěma klenci, u kterého
bývají plochy hranolu vodorovně rýhovány. Není štěpný, lom má nerovný
nebo lasturnatý, lesk skelný, vryp bílý
nebo šedý a hustotu 2,6 g/cm3. Rozpouští se jen v kyselině fluorovodíkové.

Křemen je velmi odolný proti zvětrávání, což je jeden z důvodů, proč se
hromadí v náplavech a usazeninách
ve formě zrnek, valounků, valounů
a často tvoří písky a štěrky.
Křemen se ve velkém množství těží
jako součást písků a štěrků, často se těží speciální slévárenské anebo sklářské písky. Ke sběratelským a šperkařským účelům se těží drahokamové odrůdy a sbírkové ukázky křemene. Pro
šperkařství se získávají zejména jaspisy, acháty a vysoce kvalitní čiré a nepopraskané záhnědy, křišťály, citríny
a ametysty pro výrobu brusů. Díky
svým vlastnostem je hojně využíván v
optických zařízeních a radiotechnice.
V České republice se vyskytuje zcela běžně. Kvalitní odrůdy se vyskytují
jen v některých oblastech. Kvalitní
ametysty se nacházejí v Podkrkonoší
a v Bochovicích u Třebíče, záhnědy
v Dolních Borech u Velkého Meziříčí
a růženíny na Písecku.
Vladimír Bělín

Dokončení článku Ohlédnutí... ze str. 4

Abychom jen tak suše nekonstatovaly fakta nebo nepopisovaly, co se událo, sešly jsme se s jednou z pořadatelek a udělaly malé interview.
Jak vznikl nápad uspořádat takovou akci? Co Vás k tomu vedlo?
Chtěly jsme ženám ve Slušovicích připravit hezký večer s tím, aby viděly, že nejen větší města mají své kvalitní služby, ale i Slušovice jim mohou po určitých stránkách skvěle konkurovat. Krásné oblečení, hezká vánoční dekorace, kosmetika, pečivo, vše tady ze Slušovic. I modelky si vybíraly majitelky butiků z našich spoluobčanek. A zapojili se i skauti… Takové propojení různých činností a služeb, které můžeme najít v našem městě.
Prostě se Vám zalíbil nápad udělat takový večer „Slušovice ženám ze Slušovic“… Hezký nápad…
A také jsme chtěly v předvánočním období nabídnout ženám chvíli, kterou věnují samy sobě. Kdy se zastaví a odreagují se.
Řekněte nám, kteří nevidíme do „zákulisí“ přípravy takovéto větší akce, co vše
bylo nutné zařídit, než se mohlo setkání takto úspěšně uskutečnit?
Tuto akci jsme plánovaly přibližně od září.
V první řadě jsme oslovily pana Vladimíra Škrabanu s prosbou, jestli by se posezení mohlo konat v jeho restauraci. Za jeho vstřícnost mu moc děkujeme.
Náš dík patří i sponzorům, díky nimž se to vše mohlo uskutečnit a díky nimž byla i bohatá tombola. Takže v první řadě zajištění prostor, sponzorů, oslovení majitelek butiků a těch, kteří prodávali své výrobky, zajištění moderátorky, atd.
Co dodat?
Pokud byste Vy, kterým se modely paní Krutiakové líbily, i Vy, které jste se na přehlídku nedostaly, chtěly navštívit její obchůdek, je otevřeno ve všední dny 9-12 hodin a 13-17 hodin, v sobotu 8-10.30 hodin. Určitě to stojí za to.
A ještě jedna novinka na závěr. Denisa nás ubezpečila, že už jí zase hlavou běží další nápady. Mimo jiné i to, že od ledna bude nabízet tělové zábaly, medovomléčné nebo z mořských řas…
Děkujeme a přejeme oběma pořadatelkám hodně úspěchů a dalších nápadů.
Jana Kapustová
•6•
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Postﬁehy z vánoãního projektu

Před Vánocemi proběhlo v ZŠ Slušovice třídenní vánoční projektové vyučování.
Zapojily se do něj všechny třídy 1.
až 5. ročníku. Slušovická veřejnost
a rodiče žáků byli v hojném počtu přítomni na vánočním jarmarku, kde žáci předvedli své výrobky, sami si je
ocenili a prodávali, samozřejmě pod
dohledem svých učitelek. Děti také
nastudovaly z historie staré vánoční
zvyky a předváděly je, školní družina
vystoupila s valašskými koledami a říkankami. Nechyběla ani řemeslná dílna s ukázkami drátování, práce na keramickém kruhu a dalšími rukodělnými technikami. Také občerstvení vyráběly děti za pomoci rodičů a učitelek.

noční obrázky, děvčata je natírala pomazánkou a zdobila zeleninou. Super
bylo ujídání pomazánky, kterou vyrobila paní učitelka .Ještě že jí bylo hodně a z veky zbyly odkrojky. Pak jsme
museli všechno nanosit dolů do jídelny, to bylo táců! Bylo to šílené i zábavné zároveň, vždyť jsme byli ve škole od rána až do večera.“
(Lucka )

A zde jsou autentické postřehy žáků:
„Hrozně se mi líbilo vyrábění občerstvení. Kluci vyráželi z veky různé vá-

„Nejlepší bylo, že jsme mohli křičet
a lákat lidi jako na opravdovém jarmarku. Zpočátku jsme se styděli, ale

„Jarmark – to byl nejsuprovější den.
Tolik lidí a jak se jim líbily naše výrobky z keramiky! Lidé byli úplně dojati z předvádění vánočních zvyků.
Tak to mne nejvíc bavilo“ (Veronika).

Co je to projektové vyučování?
Tento pojem se stává součástí výuky a pro žáky je velmi
důležitý. Pokusím se vám vysvětlit, co znamená. Jde o to, aby
žáci dovedli využít své vědomosti a dovednosti získané ve
škole v praktickém životě. Aby se naučili pracovat v týmu,
kde respektuje jeden druhého a nejdůležitější je úspěšné
zvládnutí úkolu. Učitel práci pouze řídí, nabízí žákům možnost získávání dalších informací z různých zdrojů (encyklopedie, časopisy a knihy, vyhledávání na internetu, atd.). Celý
tým má nesnadný úkol – práci si rozdělit, nehádat se, podřídit se „šéfovi“ skupiny, který by měl mít organizační schopnosti a svoji pozici si umět obhájit , práci stihnout v daném
časovém úseku. Ne vždy se to dařilo, ale i toto se dá naučit.
S kolegyněmi učitelkami jsme sledovaly práci týmů a v mnoha případech jsme byly příjemně překvapeny, jak si žáci
skvěle poradili.
A zde jsou zase postřehy žáků z práce v týmech:
„V matematice jsme měli za úkol nakoupit dárky pro celou
rodinu a dodržet rozpočet 4 000Kč. V nabídce byla spousta
lákavých věcí v různých cenách. Dalo nám to zabrat, ale zároveň nás to i bavilo. Byl to den plný úkolů a překvapení,
prostě to bylo super.“(Barbora)

pak nás to velice bavilo.Bylo to srandovní a měli jsme radost, že přišlo tolik lidí. Náš stánek byl vyprodaný za
hodinu.“
(Adam)
Velmi zajímavý byl také první den –
projektové vyučování, kdy se vyučovala vánoční čeština, matematika, angličtina, přírodověda a vlastivěda. Žáci
byli rozděleni do 6členných družstev,
kde spolu museli spolupracovat žáci
z různých ročníků a úkolem bylo, aby
týmy získaly za správné řešení co nejvíce postaviček do betléma, který pak
poslední hodinu vyrobily. Tento den
byl velmi náročný pro paní učitelky,
které musely připravit zajímavé úkoly,
organizačně zvládnout stěhování skupin, dětem radit, ale nenapovídat.

„Angličtinu mám ráda a vím, že nás paní učitelka umí překvapit – a taky překvapila. Museli jsme vyluštit anglický rébus, což byl snad nejtěžší úkol z celého dne. Také jsme se
naučili zpívat anglickou koledu.“
(Ivana)
„Začalo to špatně, jeden kluk onemocněl, a tak nás bylo
v týmu méně. Paní učitelky nám chtěly ubrat úkolů, ale my
jsme to stihli, prostě se nám dařilo.Byla to makačka, ale dokázali jsme to. Mám z toho super pocit.“
(Karolína)
„ V češtině nám dal zabrat úkol, ve kterém jsme měli vymyslet básničku o Vánocích. Štvalo mne, že se někteří v našem týmu pořád bavili a nepomáhali. Nakonec jsem ale zjistil, že když se dá několik hlav dohromady, vyřeší se vše.“
(Michal)
„V češtině jsme vyhledávali v encyklopediích státy a města, do kterých jsme pak posílali pohlednice s vánočním přáním. V přírodovědě jsme hledali zajímavosti o kaprovi, vánočních stromečcích, citrusových plodech a jmelí. No prostě, byl to super den.“
(Lucka)

„ V našem týmu byli 4 čtvrťáci a vůbec jsem nečekal, že se
s nimi tak dobře pracuje. Poučil jsem se, že každý v týmu
může mít jiný názor, ale nakonec se musíme domluvit.“
(Petr)
•7•

Ukázka jedné nově vzniklé básničky:
„Vánoce jsou krásné svátky, koulujeme kamarádky.
Táta zdobí stromeček, máma chystá dáreček.
Bratr zapaluje svíčičky a sestra peče perníčky.
Babička je maluje a děda se jimi láduje.“
dokončení na str. 8
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Spoleãenská
kronika

Matrika – rok 2006 v ãíslech

Jubilanti
únor 2007
Marie Pilařová
70 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody!

Uzavﬁ. manÏelství
20 sÀatkÛ
31
z toho - církevních
9
15
- obãansk˘ch
11
16
Narození
36 dûtí 25 dûtí
z toho - chlapcÛ
19
9
- dûvãat
17
16
Úmrtí
17 obãanÛ
22
z toho - muÏÛ
7
11
- Ïen
10
11
Pﬁistûhovalo se
55 obãanÛ
84
Odstûhovalo se
64 obãanÛ
69
Celkov˘ poãet obãanÛ
ke dni 31. 12.
2 972 2 962
Matrikáﬁka

Narození
Patrik Kruťa
Lucie Maštalířová
Narozeným dětem i jejich rodičům
přejeme hodně zdraví a štěstí!
Sňatek uzavřeli
Roman Dobrovolný
a Gabriela Tirpáková
Novomanželům přejeme hodně štěstí

stat. přehled – srovnání 2006- 2005
2006

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

2005

Vánoční pohled poslala jedna skupina známé osobnosti a to hodně daleko
na adresu:
UMA THURMAN
CREATIVE ARTISTS AGENCY
BEVERLEY HILLS/ CA 1930 USA
• DEAR UMA, WE WISH YOU
A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.
Třetí projektový den byl odměnou
pro všechny žáky 1. stupně – navštívili Vánoční show ve Velkém kině ve
Zlíně. Zábavný program pro ně připravili Jan Čenský, Petr Salava, Josef Dvořák a Josef Carda. Soutěže s cenami,
písničky a povídání se jim velmi líbily,
ale největší zážitek měla děvčata, která se na chodbě kina osobně setkala
s panem Čenským a kromě poděkování za vystoupení mu také sdělila, že
„v seriálu Pojišťovna štěstí byl úplně
boží“.
Zprávu o Vánočním projektu podali
žáci třídy 5.A s třídní učitelkou
A. Chrastinovou
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