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Ze zasedání
zastupitelstva města
konaného 21. února 2007
• Starosta podal informaci o rezignaci
doc. Hurty na funkci člena zastupitelstva. Pana doc. Hurtu nahradil další
člen stejné kandidátní listiny, tj. ČSSD
(dle volebních výsledků) pan Bc. Ing.
Karel Nedbálek, který následně složil
slib člena zastupitelstva.
• ZaMě schválilo rozpočtové změny
roku 2006.
• ZaMě Slušovice souhlasí s přijetím
střednědobého investičního úvěru ve
výši 3.000.000 Kč od Komerční banky,
a.s. Úvěr bude použit na koupi části
p.č. 595 – část dostihové dráhy.
• ZaMě schválilo rozpočet města na
rok 2007.
• ZaMě schválilo výsledky hospodaření a rozdělení zisku příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Slušovice za rok 2006.
• ZaMě schválilo výsledky hospodaření a rozdělení zisku příspěvkové organizace Základní školy Slušovice za rok
2006.
• ZaMě schválilo záměr směny pozemků p.č. PK 619/1 za část pozemku
p.č. 1753/67, p.č. 1750/68, p.č.
1753/69 a p.č. 1753/72 a vykoupení
části pozemků p.č. 1753/67, p.č.
1753/68, 1753/69, 1753/72 za účelem
zprovoznění bývalé „Kříbové cesty“.
• ZaMě schválilo záměr odprodeje
části p.č. 699/1 a p.č. 700 v k.ú. Slušovice.
• ZaMě schválilo odkoupení pozemků
p.č. 736 a p.č. 1128/1 za účelem dořešení příjezdové cesty k parkovišti MŠ
Sluníčko.
• Zastupitelstvo města na základě žádosti obce Březová schválilo překatastrování části k.ú. Slušovice pozemky
p.č. 1465/18, p.č. 1465/19, p.č. 122,
p.č. 123, p.č. 1466/1 a p.č. 1466/2 do
k.ú. Březová.
• ZaMě schválilo vykoupení části popokračování na str. 2
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Prvním počinem kulturní a sportovní komise bylo

Maškarní na bruslích

V sobotu 17. února uspořádala kulturní a sportovní komise Slušovice svou první akci - Maškarní na bruslích. Zpočátku nebylo jasné, jaké brusle si vzít.
Přestože bylo vše nachystáno na ledovou plochu, mrazu jsme se nedočkali, a tak
jsme mohli strávit slunný „typicky zimní“ den na bruslích kolečkových.
Pro všechny byla nachystána stanoviště se soutěžemi. Každý si mohl vyzkoušet hod na cíl, překážkový běh, florbal, sprint na čas a skok přes švihadlo. Dále
byly přichystány soutěže pro dvojice, jako je přetlačování, a dokonce jízda naslepo. K občerstvení sloužil čaj a pro ty nejšikovnější i sladká odměna.
Za uspořádání a hladký průběh odpoledne děkujeme všem organizátorům,
především skautům, hasičům a ASPV. Maškarní mělo za úkol přilákat lidi do společnosti a také ukázat a připomenout velice příjemné prostředí sokolské zahrady.
Přijdete příště?
Petr Staroveský, Jana Maulová

PŘÍJEMNÉ

PROŽITÍ

SVÁTKŮ VELIKONOČNÍCH
PŘEJE VŠEM OBČANŮM
VEDENÍ
MĚSTA

SLUŠOVICE
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zemku p.č. 1551/28 a p.č. 1551/65
v k.ú. Slušovice od vlastníků pozemků
pana Slaměníka a pana Nábělka.
• ZaMě schválilo působnost MAS –
místní akční skupiny Vizovicko a Slušovice v katastru města Slušovice.
• ZaMě neschválilo nabídku společnosti FINANCE Zlín, a.s. na odprodej
akcií společnosti Česká spořitelna, a.s.
• ZaMě schválilo zřízení nadace ve
smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, za účelem
opravy střechy kulturní památky – římskokatolického kostela Narození sv.
Jana Křtitele ve Slušovicích.

Oznámení o pﬁeru‰ení dodávky
elektrické energie
E.ON Česká republika, a.s. v souladu
se zákonem č. 458/2000 Sb. § 25
odst. 4, d) 6. Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací
– bude přerušena dodávka elektrické
energie:

dne 16. 4. 2007
od 7,30 do 11,00 hodin
v části obce: oblast trafostanice T3
OÚ – ul. Osvoboditelů po restauraci
U Tonků, nám. Svobody po AB, ul.
Hřbitovní, pod vodojemem, ul. Na
Výpusti a budova městského úřadu.
Omlouváme se za problémy, které
jsou s touto akcí spojeny a děkujeme
za pochopení. Použití vlastního náhradního zdroje je možné jen po
předchozím projednání s E.ON Česká republika, a.s., tel. 840111333

UPOZORNùNÍ
k vydávání cestovních pasÛ
a ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ
Vzhledem k častým požadavkům
o vydání cestovního pasu, na náš matriční úřad, Vám sdělujeme, že o vystavení cestovního pasu je možné požádat pouze u MÚ ve Vizovicích (platí
pro občany s trvalým pobytem ve
správním obvodu města Vizovice)
v úřední dny, tj. pondělí a středa (tel.
577 599 171, 577 599 173)
Žádost se vyplňuje přímo na místě.
O vydání řidičského průkazu je
možné požádat pouze u MÚ Vizovice
– odbor dopravy (tel. 577 599 182,
opět platí pro občany s trv. pobytem ve
správním obvodu města Vizovice).
Na matrice ve Slušovicích se agenda cestovních pasů a řidičských průkazů nevyřizuje!

Rozpočet města na rok 2007
• PŘÍJMY (v Kč)
Daňové příjmy
23 720 000
daň z příjmu za město
správní poplatky
poplatky ze psů
místní poplatky z VHP
svoz komunálního odpadu
daň z nemovitostí
Nedaňové příjmy
18 120 000
příjmy z lesního hospodářství
vodné, stočné
knihovnictví
KbTV (poplatky, inzerce)
bytové hospodářství
úvěr na nákup části pozemku PK 595
– část dostihového areálu
pohřebnictví
výtěžek z VHP
Kapitálové příjmy
110 000
příjmy z prodeje pozemků
Přijaté dotace
12 605 000
sponzorské dary na dětská hřiště
dotace za výkon státní správy
neinvestiční dotace od obcí
dotace na zalesnění
dotace na 18 b.j. ul. Dostihová
Příjmy celkem
Zůstatek z roku 2005
Příjmy celkem

54 555 000
7 029 000
61 584 000

• VÝDAJE (v Kč)
Lesní hospodářství
200 000
Kultura a propagace města
400 000
Místní komunikace
3 670 000
běžná oprava
zimní údržba
dopravní značení
rekonstrukce MK
Chodníky
500 000
Projekt zasíťování ul. Hřbitovní
– nová lokalita
150 000
Dopravní obslužnost
150 000

Vodovody
4 300 000
Projektová dokumentace
– protipovodňová zeď
50 000
Kanalizace, ČOV
3 165 000
Školství
5 120 000
dotace na provoz ZŠ a MŠ
rekonstrukce interiéru MŠ
Sportovní hala
5 000
Knihovnictví
160 000
Kabelová televize, rozhlas
850 000
Tisk novin
120 000
Městské kulturní středisko
130 000
Fotbalový stadion
550 000
Dětské hřiště
150 000
Bytové hospodářství
14 080 000
běžná oprava bytového fondu
nebytové prostory
20 b.j. ul. Dostihová
oprava bytového domu č.p. 282
Veřejné osvětlení
580 000
Veřejné pohřebiště
400 000
údržba, odpady
rekonstrukce márnice
oprava oplocení a zídky
Komunální služby a územní rozvoj
4 525 000
opravy vozidel
pohonné hmoty
čisticí prostředky
pozemky
znalecké posudky
Svoz komunálního odpadu 1 600 000
Péče o vzhled města
150 000
Sociální péče
350 000
Požární ochrana
180 000
Daň z příjmu za město
1 000 000
Příspěvky organizacím
a spolkům
659 000
Místní zastupitelské orgány 1 400 000
Činnost místní správy
8 298 000
mzdy, sociální, zdravotní
spotřební materiál
elektrická energie, plyn
poštovné, telefony,
pojištění vozidel, školení
Splátky půjček
1 366 000
Výdaje celkem
Přebytek

54 258 000
7 326 000

SMS INFOKANÁL
rozesílání krátkých SMS zpráv občanům města
V roce 2004 jsme nabídli občanům města Slušovice možnost zaregistrovat se do
informačního systému krátkých SMS zpráv. Této nabídky využilo pouze 46 občanů. Proto jsme ke konci loňského roku opět tuto možnost informování zveřejnili
ve Slušovických novinách, ale opět bez zájmu ze strany spoluobčanů.
Vzhledem k tomu, že zasílání SMS pro tak malý počet přihlášených do systému
bylo finančně poměrně nákladné, zrušilo město Slušovice od 1. března 2007 tuto službu.
•2•
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Kabelová televize - přehled stanic

VAROVÁNÍ

Vážení diváci, v tabulce vám předkládáme přehled stanic, které si můžete naladit na označených kanálech kabelové televize. Skladba stanic se řídí přáním diváků, ale také finančními možnostmi kabelové televize. Některé stanice jsou volně šiřitelné, za některé musíme provozovateli platit. Poplatek za roční provoz placených stanic se pohybuje v rozmezích mezi sto až sto padesáti tisíci korun ročně za jednu stanici, dále platíme autorská práva a paušální poplatek za servis.
Další část rozpočtu je věnována na opravy. Tato část je pokrytá z vašich plateb
a z poplatků vybraných za reklamu. Dalších dvě stě tisíc poskytuje město
Slušovice ze svého rozpočtu na investice. Ty se týkají výměny rozvodů v domech
nebo částech ulic a v rozvodně KbTV.

Od 1. 1. 2008 zaniká povolení
k odběru a vypouštění vod.
Každý, kdo odebírá podzemní nebo
povrchovou vodu nebo kdo do těchto
vod vypouští odpadní vodu, musí mít
povolení vodoprávního úřadu.

stanice / kanál

stanice / kanál

VKV
ÓČKO
PRIMA
STV 1
NOVA
ČT 1
INFO
ČT 2

MTV
VOX
VIVA
SAT 1
BBC WORLD
GALAXIE SPORT
STV 2
SPECTRUM

88-108 MHZ
S5
S7
S9
C6
C8
C 11
C 12

stanice / kanál
S
S
S
S
S
C
C
C

12
14
16
18
20
21
23
24

MARKÍZA
C 25
HALLMARK
C 26
EURO SPORT CZ C 27
ČT 24
C 28
NOE
C 29
ČT SPORT
C 30
RTL
C 31
ARTE
C 35

Kulturní a sportovní komise
Z popudu nově zvolených zastupitelů Petra Staroveského a Karla Jarcovjáka
vznikla kulturní a sportovní komise, jejímž cílem je propojení kulturního a sportovního života ve Slušovicích s širokou veřejností. Chtěli bychom zajistit lepší informovanost občanů o pořádaných akcích. I v uplynulých letech se sice konávaly
akce, různé soutěže pro děti atd., ale vědělo o nich méně lidí, někdy jen okruh toho kterého sportovního klubu nebo toho kterého spolku. Naším cílem je tyto aktivity spojit. Vycházíme v této snaze z předpokladu, že spolupráce více spolků či
organizací je zárukou zdařilosti, větší informovanosti a úspěchu plánované akce.
Předsedou komise je Petr Staroveský, členy pak Jana Maulová (ASPV Slušovice),
Kamil Elšík (FC Slušovice), Miroslav Horák ml. (SDH Slušovice), Jana Kapustová
(Městská knihovna ve Slušovicích), Erika Krutiaková (ženy Slušovice), Ing. Milan
Sedláček (KbTV Slušovice), Veronika Vránová (Skaut a farnost Slušovice) a Markéta Garguláková (Sportovní kluby).
Dále se na této myšlence podílí Karel Jarcovják a Denisa Škrabanová.
Pokud byste se chtěli přidat a pomoci obnovit kulturní život ve Slušovicích, jste
srdečně zváni mezi nás. Každý dobrý nápad či pomocná ruka jsou vítány.
Na stránkách www.slusovice.cz vznikla rubrika, kde můžete zjistit, jaké akce se
v našem městě plánují a také tam můžete přidat svoji akci, pokud něco pořádáte.
Jana Kapustová
Snímky dole z akce „Maškarní na bruslích“

•3•

Užíváte vodu například jako
• fyzická osoba – odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného
zvířectva, vypouštění odpadní vody
z domovní čistírny odpadních vod?
• živnostník – odběr vody pro zahradnictví, vypouštění přečištěných
odpadních vod z technologií, myček
aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod?
• zemědělec – odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat?
• rybníkář – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních
nádrží?
• provozovatel veřejného koupaliště
– odběr či vypouštění vody?
• provozovatel lyžařského areálu –
odběr vody k výrobě sněhu vodními
děly?
K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné
ani tehdy, pokud je voda dodávána
nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností,
obcí apod.)
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo
podzemní vodu nebo kdo do těchto
vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:
• u fyzické osoby až 50 000 Kč
• u právnické osoby nebo fyzické
osoby podnikající až 10 000 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která
byla vydána a nabyla právní moci do
31. prosince 2001.
Povolení vydaná po 1. lednu 2002
platí i nadále.
Povolení k odběru podzemní vody
ze zdroje určeného pro individuální
zásobování jednotlivé domácnosti pitou vodou nezanikají.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad (pro Slušovice je vodoprávním úřadem – odbor správní a životního prostředí ve Vizovicích) nebo
volejte bezplatně infolinku 800 101
197.
www.zanikpovoleni.cz
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·kola slu‰ného chování
Jako každá nauka, i etiketa potřebuje mít nějaké zákonitosti, z nichž je
možné vycházet.
Základním zákonem etikety je
Zákon společenské významnosti
Je to zásada pro jednotlivé situace,
kdy se musíme rychle rozhodnout, komu patří více a komu méně uctivosti,
komu dáme přednost a kdo ji měl dát
nám.
Je třeba, abychom si uvědomili, že
o společenské významnosti hovoříme
jen ve srovnání mezi dvěma nebo více
lidmi. Není určená nějakou hodnotou.
Kdo je více společensky významný
určují tato čtyři základní kriteria:
1. starší nežli mladší
2. žena nežli muž
3. nadřízený nežli podřízený
4. známá, populární, zasloužilá
osobnost
Starší člověk má za sebou delší dobu práce, mohl by být naším otcem,
matkou, dědečkem….
Senioři si obecně zaslouží naši úctu
a ohledy, a to přesto, že se sami někdy
chovají nepříliš společensky.
I přes snahy o zrovnoprávnění obou
pohlaví považujeme ženy za „růže obklopené trny“. Úctou jim projevovanou dokládáme to, že je stále považujeme za něžnější pohlaví. Za ty, kdož
se zasluhují o pokračování lidského
rodu rozením a výchovou dětí a zušlechťováním společnosti.
Nadřízenému, zejména v pracovním styku, projevujeme úctu a vážnost
– z titulu funkce, větších znalostí, zkušeností, zodpovědnosti.
Významné a populární osobnosti
(v kladném slova smyslu) jsou také řazeny do okruhu osob společensky významných.

Rozlitá Dřevnice u nynějšího kruhového objezdu. (40. léta)

Vážená redakce Slušovických novin,
jsem jeden z těch, kteří se ve Slušovicích kdysi narodili, ale z různých příčin ve
své rodné obci již dlouhá léta nežijí. Nicméně mě ke svému rodišti, i přes celkem
pozdní věk, nebo snad právě proto, stále poutají silné citové vazby. Prožil jsem tu
krásná léta v kruhu své početné rodiny a svoji rodnou obec jsem si velmi zamiloval.
Tvář města Slušovic z padesátých a šedesátých let a dnešní jeho podoba, to je
něco nesrovnatelného, je to o životě, o vývoji, o pokroku. Při své občasné návštěvě Slušovic mi někdy přijde líto, že už na svém místě nestojí hotel Jánošík, kde
provozoval svoji hospodu pan Dusík, že už nestojí na okraji náměstí panský dům,
hospoda pana Bednaříka, železářství dlouholetého vedoucího pana Merty, že už
není ani hospoda pana Dujky a tak bych mohl pokračovat.
Jsem rád, že mohu, i když z povzdálí, sledovat, jak se moje rodné Slušovice rozrůstají a také že nezapomínají na bývalé spoluobčany, kteří jsou rozeseti po všech
koutech naší vlasti. Pravidelně a bezplatně je mnohým z nich zasílán měsíčník
Slušovických novin, v němž jim jsou poskytovány informace o současném životě
obce, o úspěších i problémech, tak jak je život přináší. My, rodáci, tím získáváme
přehled, čím naše rodná obec žije a to vzájemné pouto se ještě více posiluje. Za
tuto vynaloženou námahu a v neposlední řadě i vložené finanční prostředky je
třeba městu a jeho orgánům za nás za všechny upřímně poděkovat.
Já již poměrně dlouho přemýšlím nad tím, že by se ve Slušovických novinách
mohly pravidelně objevovat články z historie obce. Na úvod tu mám jedno možné téma, a to povodně. Ze svého dětství si pamatuji velké vodní stavy na řece
Dřevnici, kdy voda v řece sahala necelý metr od břehu, ale nepamatuji si, že by
se voda z potoka, jak jsme řece říkali, rozlila z břehů. A přece k záplavám ve
Slušovicím došlo. Dokladem toho jsou snímky, které vám zasílám.
Přeji městu Slušovice další rozkvět a jeho obyvatelům zdraví, štěstí a spokojený
život.
Mgr. Miloslav Kapusta, Břeclav

Ne vždy je rozhodnutí snadné a jednoznačné:
Mladší žena – starší muž
Starší podřízený – mladší nadřízený
Podřízená žena – nadřízený muž
Co teď? Ve všech případech rozhoduje, jak veliké jsou rozdíly mezi lidmi v jednotlivých kategoriích.
Je-li v prvním případě velký věkový
rozdíl, projevuje mladší žena úctu
staršímu muži – pokud on sám nechce
zůstat nestárnoucím džentlmenem.
Ani o hodně výše postavený mladší
dokončení na str. 5

Rozlitá Dřevnice v místech před hasičskou zbrojnicí
•4•
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KAM PO UKONČENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY?
V letošním školním roce 2006 – 07 bude na naší škole ZŠ Slušovice absolvovat
devátý ročník 72 žáků. Všichni mají podané přihlášky k dalšímu studiu, jež byly
schváleny a odeslány naší školou na vybrané střední odborné školy 5. března.
Jakým způsobem si naše dospívající mládež volila následné vzdělávání? Čtvrtina
důvěřovala svým rodičům a schválila jejich rozhodnutí. Dalších 25 % dalo na doporučení svých kamarádů a známých. Stejná část dětí se radila se svými učiteli,
s výchovným poradcem a rodiči. Poslední čtvrtina dětí brala rozhodnutí velmi vážně a studovala všechny nabídky, kritéria hodnocení při přijímání, možnosti
uplatnění po získání středoškolského vzdělání, další možnosti studia atd. Mohu
konstatovat, že zhruba 30% žáků má reálnou představu o své profesní orientaci
a snaží se udělat maximum k dosažení svého cíle. Většina dětí tomu nechává volný průběh, ale pozitivní je, že všichni by rádi studovali nebo získali výuční list.
Buďme k nim tolerantní, protože na to mají vzhledem k patnáctiletému věku právo.
Střední školy, o které je větší zájem než umožňuje kapacita, vyhlašují přijímací
řízení formou písemných testů, jež se uskuteční 23. dubna 2007. Některé školy přijímají uchazeče podle ústních pohovorů, další pak podle průměru známek za osmý
a pololetí devátého ročníku. Další podrobnosti o přijímacích pohovorech lze najít
na webových stránkách naší školy.
Které školy tedy naši žáci volili? Je jich celkem 23 a většina nabízí i různé
učební obory. Uvádím pouze názvy škol a počet našich přihlášených žáků.
Název školy/Počet přihlášených žáků
Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín/14; Střední průmyslová škola
Zlín/8; Střední škola gastronomie a obchodu Zlín/7; Obchodní akademie T. Bati
Zlín/7; Střední odborná škola Otrokovice/5; Gymnázium TGM Zlín/3; Střední škola oděvní a služeb Vizovice/3; Střední škola Kostka - Vsetín/3;
Soukromá střední škola pedagogická a sociální Zlín/2; Střední škola obchodně
technická Zlín/2; Střední hotelová škola Zlín/2; Odborné učiliště a praktická škola Zlín/2; Střední policejní škola MV Holešov/2; Střední odborná škola J.
Sousedíka Vsetín/2; VOŠ pedag. a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž/2; Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť/1; Střední škola centrum odborné přípravy technické Kroměříž/1; Střední odborné učiliště Uherský Brod/1; Střední
zdravotnická škola Vsetín/1; Střední škola dostihového sportu a jezdectví Velká
Chuchle/1; Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí/1; Střední škola
hotelová a obchodní Uherské Hradiště/1; Střední odborná škola Luhačovice/1;
R. Krupičková

Pﬁijímání dûtí k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání
v Mateﬁské ‰kole Sluníãko ve Slu‰ovicích pro ‰kolní rok 2007-2008
Ředitelka MŠ Sluníčko upozorňuje
na změnu v organizaci přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání.
Děti mohou být přijaty do mateřské
školy pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou
součástí je vyjádření pediatra. Formulář žádosti je možno si vyzvednout
v budově MŠ na ulici Rovná v termínu
od 2. 4. do 6. 4. 2007.

Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání opatřených vyjádřením dětského lékaře (dříve „zápis
do MŠ“) proběhne dne 26. 4. 20007
v době od 12 do 17 hodin.
Současně se žádostí je nutno předložit rodný list dítěte.
Jana Tománková
ředitelka MŠ Sluníčko

Poděkování dárcům krve
Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Ochota dárců darovat krev
pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského je i paní Jana
Tománková, ředitelka naší Mateřské školy Sluníčko.
Děkujeme nejen jí za její příkladný postoj ke zdraví a životu jiných lidí, ale
i dalším dárcům krve, jejichž jména bohužel sami nemůžeme zjistit a Vás čtenáře na jejich pěkný počin upozornit.
•5•

KALENDÁRIUM
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO
ÎIVOTA VALA·SKA
BŘEZEN

• 15. 4. 1944 se ve Fryštáku narodil
Česlav Zapletal, národopisný pracovník. Je středoškolským profesorem
a kronikářem města Fryštáku. Napsal
s S. Brunclíkem knihu Fryšták hudební a s kolektivem knihu Okresní archiv Kroměříž. Uskutečnil stovky
přednášek.
• 23. 4. 1947 se ve Zlíně narodila výtvarnice a ilustrátorka Ludmila Zemanová. Pracovala ve zlínských filmových ateliérech, poté se začala věnovat ilustrování knih. V současné době
žije v Kanadě, kde obdržela od kanadského guvernéra cenu za ilustrace
ke knize Příběh o králi Gilgamešovi.
• 28. 4. 1937 se v Blatné narodil herec zlínského divadla Karel Semerád.
Herec, divadelní režisér, prozaik. Je
autorem několika divadelních her, píše také pohádkové příběhy pro děti.
Napsal například Čtení do vlaku, novelu Mezi magory domov můj aj.
Adaptoval několik literárních předloh, např. Nejkrásnější produkce světa, Dramata nedoslýchavé kapely,
Vyhánění divadla. Napsal námět
a scénář k filmu Jemné obrany
(1987). Působí jako režisér v Městském divadle ve Zlíně a jako hostující režisér v řadě dalších divadel.
V rubrice byly použity údaje z Kalendária 2007, knihy Slovník osobností
kulturního a společenského života Valašska a z naučného slovníku.
dokončení ze str. 4

člověk nebude očekávat, že mu jeho
podřízený pomůže oblékat kabát. Na
druhou stranu je třeba říci, že ani seniorský věk nás neopravňuje oslovovat
naše kolegy a už vůbec ne šéfa – hochu, chlapče.
V posledním případě, při velmi
časté kombinaci podřízená žena nadřízený muž leží rozhodnutí na
onom nadřízeném.
Záleží tedy na nadřízeném, zda bude brát tuto ženu jen jako podřízenou
osobu nebo ji pozdraví jako první, podá spadlou kabelku, dá přednost ve
dveřích nebo jí projeví úctu, a tím
ukáže, že ji chápe především jako ženu.
Přesně řečeno, je vždy na společensky významnější osobě, aby určila ráz
a charakter vzájemných styků.
Z knihy Lexikon společenského chování Vladimír Smejkal, Hana Bachrachová

SLUS 4/07 28.3.2007 17:07 Stránka 6

k,

bílý,

eopij-

Jaro. Slovo, které může být synonymem pro příliv čerstvých sil, počátek
nového života, dobu naděje na novou
úrodu, plodnost, nové vztahy. S jarem
přichází všechno to milé, pěkné a příjemné, na co v mrazivých dnech
všichni čekáme – hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda, barevný svět kolem nás a s tím i příjemnější nálada a radost ze života. První tráva, první květy, procházky v přírodě
vonící svěžím vzduchem. Půvab tohoto ročního období vytváří příroda
každý rok stejně. Ale přesto vždy neopakovatelně krásně. Tato krása začíná
v předjaří zpěvem skřivánka v ještě
zasněžené krajině, hvízdáním kosů,
příletem špačků, květy sněženek, bledulí. Východy slunce jsou plné nové
síly, která probouzí mízu ve vrbových
prutech. Slunce křísí teplem přírodu a
život v ní vítězí nad spánkem a smrtí.
Neodmyslitelnou, neoddělitelnou
součástí a zároveň vrcholem tohoto
kouzelného ročního období jsou Velikonoce. Pro někoho nejvýznamnější
křesťanské svátky v roce, někdo je vnímá jako oslavu konce zimy, jiný má
prostě jen radost ze všech výše popsaných atributů jara. Pravda, jsou i tací,
pro které jsou velikonoce zúženy na
obchůzku dívek a žen s tatarem v ruce
doprovázenou alkoholovými požitky.
Ale to je poněkud jiná kapitola a obávám se, že tito koledníci nemají o velikonočních tradicích a významu tohoto zvyku ani potuchy.
My ostatní ale víme, že na jaře,
v době kdy se probouzí nový život, se
symbolem života staly některé stromy,
v nichž se nejdříve probouzí míza.
Kult vrbového splétání proutků v po-

CITÁTY PRO TENTO MĚSÍC
„Smích a úsměv jsou branou, kterou
může do člověka proklouznout ledacos dobrého.“
Ch. Morgenstern
„Život má ten smysl, který mu dáme.“
Anglické přísloví
„Vědět, kdy být zticha a kdy ne, to je
velká věc.“
Seneca
„Jsou dvě nerozumné věci: mlčet,
když je třeba mluvit, a mluvit, když je
třeba mlčet.“
Perské přísloví
„K učení se toho, čeho je zapotřebí,
se mi žádný věk nemůže zdát pozdní.“
Aurelius Augustinus

Ťuky, ťuky na vrátka,
řeklo jaro voňavě,
otvíralo poupátka,
čmáralo si po trávě.
Čáry čmáry na zeleno
na červeno na žluto,
všechno už je ustrojeno,
všechno už je obuto.

mlázky se dochoval do dnešní doby.
Znásobením spletených proutků má
vrba předat životadárnou, omlazující
a uzdravující sílu tomu, kdo je jí šlehnut. Asi proto jsou naše ženy a dívky
stále mladé, krásné a okouzlující a jejich půvab snad nejvíce vyniká právě
pod jarním sluníčkem. Mně se však
stále vtírá do hlavy hříšná myšlenka,
že podobnou výplatu tatarem by si zasloužili o Velikonocích i muži. Ti, kterých si vážíme, vlastně za odměnu,
aby všechny blahodárné účinky jarní
mízy pocítili i sami na sobě. A ti, kteří
nám život znepříjemňují, ať už doma,
v zaměstnání nebo v našem okolí, za
trest. Aby si pod bolestným švihnutím

vrbového proutku uvědomili význam
pozitivních mezilidských vztahů a životních hodnot.
Ještě jste v mém dnešním povídání
nenašli žádné velikonoční poselství?
Tak tady je:
Za pomlázku dostávají koledníci
malovaná vajíčka. Moc bych si přála,
aby všichni muži mohli dostat vajíčko,
na kterém bude upřímně míněné veršování:
Komu vajíčko daruju,
toho upřímně miluju.
Komu vajíčko dám,
toho ráda mám.
Přeji vám všem jarní a sváteční naladění nejen na jaře.
Jana Tománková

Oznámení komise pro záleÏitosti obãanské a sociální
Komise pro záležitosti občanské a sociální zajišťuje, mimo jinou svou činnost,
také smuteční rozloučení při pohřbech našich zesnulých spoluobčanů. Pokud by
si pozůstalí toto rozloučení nepřáli, mají možnost předem své rozhodnutí sdělit
na matriku, tel. 577 981 376 a tím předejít případnému nedorozumění.
Ve Slušovických novinách zveřejňujeme narození, pohřby, sňatky, výročí sňatku a jubilanty. Pokud, byste si zveřejnění nepřáli, nahlaste svůj nesouhlas dopředu paní matrikářce. Uzávěrka novin je vždy do 15. dne předcházejícího měsíce.
místostarostka
•6•
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Masopust ve ‰kole
Stalo se již tradicí, že poslední pátek
před Popeleční středou se rozléhají po
chodbách naší školy nakažlivé zvuky
harmoniky, doplněné veselými masopustními písničkami v podání dětí ze
školní družiny.
Také letos si děti (zejména ze IV.
odd.), spolu s vychovatelkou Evou
Ondrovou a za doprovodu paní učitelky Jindřišky Čalové připravily tradiční
masopustní obchůzku.
Nejprve se děti předvedly starším kamarádům na II.stupni. Všichni obdivovali nápadité masky, které si děti připravily se svými maminkami, ale i ve
ŠD. Samozřejmě nesměla v průvodu
chybět také basa a hlavně medvěd!
Ten, jako vždy, rád vyzval k tanci nejednu paní učitelku.
Ještě působivěji vyzněl program u dětí na I.stupni, kde se do tance a zpěvu
zapojily i ostatní děti a paní učitelky.
Nezapomnělo se také na paní kuchařky a hlavně našeho pana ředitele,
od kterého děti dostaly, po zásluze za
skvělý výkon, vynikající masopustní
koblížky!
Program pak pokračoval po obědě

Legenda
o tradici malování vajec
Když Ježíš se sv. Petrem chodili po
světě, přišli jednoho dne do statku
a poprosili hospodyni o kousek chleba.
Ta však neměla ani skývu. V tom uslyšela kdákání slepice, seběhla do kurníku a našla vejce. Upekla ho v teplém
popelu a nakrmila jím pocestné. Když
odešli, chtěla smést ze stolu koštětem
skořápky. Jaké bylo překvapení, když
uviděla, že se proměnily ve zlato. Selka
potom každého pocestného častovala
vejci, ale žádná skořápka se ve zlato již
neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch
obou pocestných.

v malé tělocvičně, jen masek poněkud
přibylo, protože se do odpoledního
masopustního karnevalu zapojily téměř
všechny děti navštěvující ŠD. Však také
všichni ti, kdo měli masku, dostali malou odměnu. Po společném pochovávání basy následovala přehlídka masek
po jednotlivých odděleních, kterou
skvěle odmoderovala vychovatelka
Co více dodat? Snad to nejlépe shrnou komentáře zúčastněných dětí:
„Masopust byl bezvadný, aspoň jsme se
nemuseli učit!“ (Lucka Polaštíková)
„Moc se mi líbilo, jak jsme chodili po škole a zpívali!“ (Anička Zemanová)
„Na masopustu se mi líbilo, jak děti tancovaly. Moc se jim to povedlo!“ (Míša
Malčíková)
„Masopust byl pěkný a byla tam sranda!“
(Dan Šára)
„Moc mi chutnaly koblížky od pana ředitele!“ (Tomáš Krajča)
„Mně se líbilo všechno, protože to bylo legrační!“ (Ivanka Kovaříková)
„Byl to super den a velká zábava!“ (Lucka
Hašková)
„Masopust byl výborný! Příště půjdu zase!“ (David Tomšů)

Ivana Jurečková alias Zdena Rychlá
a samozřejmě také vyhodnocení tří nejlepších masek. Nutno dodat, že bylo
velmi obtížné vybrat z každého oddělení jenom tři děti. Proto porota, kterou
tvořily vychovatelky ŠD, udělila ještě
alespoň čestná uznání…
Nejvíce se ale všem líbilo „diskotékové řádění“(nevadilo nám ani nedokonalé technické vybavení). Původně
plánované sportovní soutěže jsme tedy
pro nedostatek času museli přesunout
na náhradní termín. Aspoň se mají děti
ještě na co těšit!
V závěru bych chtěla poděkovat
Klubu rodičů a zejména paní Zemanové za finanční příspěvek na nákup sladkých i věcných odměn pro děti a také
panu řediteli a všem kolegům učitelům
za to, že měli pochopení při organizování této tradice, která tak trochu „nabourala“ pravidelný chod vyučování.
Poděkování patří rovněž všem vychovatelkám ŠD.
I přes velkou únavu (děti celý program předvedly celkem 8x!!!) jsme se
všichni shodli na tom, že to stálo za to!
Eva Ondrová, vychovatelka ŠD

Dubnové kreativní kurzy
PLETENÍ Z PEDIGU – se koná v sobotu 28. 4. ve 13.30 hodin.
Pro pokročilé i naprosté začátečníky. Rezervace nutná.
V květnu se můžete těšit opět na pletení a také na tvoření hedvábných přáníček.
Bližší informace a rezervace na tel. 603 141 723

•7•
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Spoleãenská
kronika
Jubilanti

duben 2007

Marie Nábělková
Jaroslav Pilař
Ludmila Babíková
Jaromír Bednařík
Marta Reková

75 let
70 let
75 let
85 let
80 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody!
Narození

Alexandra Barotková
Přejeme hodně zdraví a štěstí!
matrikářka

HLEDÁM
byt nebo rodinn˘ dÛm
k dlouhodobému pronájmu
ve Slu‰ovicích
nebo blízkém okolí.
Tel. 774 242 194

Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Většina z nás již v současné době neprožívá Velikonoce ve své křesťanské hloubce a nezná ani slavení
židovských svátků. Není to vina nikoho z nás. Přemlelo nás období minulého století, ale někde v hloubi v nás je touha po duchovních hodnotách. Je schovaná pod
nánosy socialismu, komunismu, liberalismu a jiných -ismů. V mnoha případech
je křesťanství pouze tradicí a na našem životě křesťana není příliš viditelné, co
nám křesťanství dává, ani jak nás proměňuje. Křesťanství není pouze povinnost
nebo rituál, křesťanství je především osobní vztah s Bohem, který proměňuje náš
život v něco dynamického, radostného a plného naděje.
Moje dětství bylo spjato s babičkou, která milovala Pána Ježíše. Toužila vstoupit
do kláštera a stát se školskou sestrou. Životní okolnosti jí nedovolily povolání
uskutečnit. Rodiče ji provdali a ona poslechla. Díky její poslušnosti jsme tady.
Krásné dětství, které nám připravila, mne znovu a znovu vrací do vzpomínek.
Láska, tou přetékalo její srdce. Byla to láska k Bohu, která se zrcadlila v nás
a proměňovala nás. Vzpomínám si na její tichost, radost a pokoj. Sedávali jsme
u ní na klíně a u jejich nohou a pili jsme z pramene, který vyvěral z její duše. Když
nám vyprávěla o umučení Ježíše Krista, skoro jsme nedýchali. Bratr sedával pod
stolem, aby ho nikdo neviděl, jak pláče. Bylo to rozjímání o nekonečné lásce
a my jsme mohli být v tomto vztahu mezi člověkem a Bohem přítomní. Dotek nekonečna nám dával důvěru a jistotu, že jsme nesmírně milováni. Dával nám pocit absolutního bezpečí rodiny, ale také lásky všemohoucího nebeského Otce, který tak miloval každého z nás, že dal svého Syna, abychom měli spolu s ním život
věčný.
Požehnané svátky velikonoční plné naděje Vám přeje
Blanka Lisovská
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