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Vážení spoluobčané,

Investice do bydlení se vyplácí
Ve druhém pololetí letošního roku předalo město Slušovice novým nájemníkům kompletně zrekonstruovaný bytový dům č.p. 23 na náměstí Svobody. Náročnou rekonstrukcí zchátralého objektu vzrostl počet bytů z původních 2 b.j. na celkem 8 b.j. Jedná se o tzv. sociální malometrážní byty s regulovaným nájmem.
Rozhodnutím rady města byly všechny nově postavené byty v domě č.p. 23 pronajaty mladým rodinám s dětmi.
Investiční náklady na rekonstrukci bytového domu včetně v loňském roce
ukončené přestavby části Mateřské školy Sluníčko dosáhly výše téměř 9,4 mil. Kč.
Státní fond rozvoje bydlení poskytl dotaci ve výši 2,75 mil. Kč a Ministerstvo financí ČR přidělilo dotaci na opravu mateřské školy ve výši 1,2 mil. Kč.
Přejeme všem novým i stávajícím nájemníkům, aby se jim v novém prostředí
dobře a spokojeně bydlelo.

blíží se konec volebního období
2002-2006. Dovolte mi, abych prostřednictvím Slušovických novin poděkoval všem stávajícím členům zastupitelstva města Slušovice za jejich
velmi dobrou spolupráci při řešení
vytyčených úkolů v uplynulých čtyřech letech.
Velký dík patří zejména členům
městské rady za jejich ochotu obětovat ze svého volného času každoročně desítky hodin ve prospěch řízení
města.
Dále bych chtěl poděkovat členům
jednotlivých komisí a svým spolupracovníkům z řad zaměstnanců městského úřadu.
Mám-li velmi stručně zhodnotit, co
bylo prioritou slušovické radnice
v tomto volebním období, musím říci, že to byly zcela jednoznačně investice do zlepšení bydlení v našem
městě a investice do základní školy.
Na náklady města bylo zrekonstruováno celkem 14 stávajících městských bytů a po ukončení výstavby
domu s 20-ti b.j. v ul. Dostihové na
podzim příštího roku vzroste počet
městských bytů v porovnání s rokem
2002 o 32 bytových jednotek.
Myslím si, že tento trend směřuje
k tomu, aby Slušovice v blízké budoucnosti překročily pro nás doposud nepřekonatelnou třítisícovou hranici v počtu obyvatel.
Ještě jednou bych chtěl všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na
vedení radnice ve stávajícím volebním období, upřímně poděkovat
a současně bych slušovickým občanům chtěl do nového volebního období popřát vše nejlepší.
Ing. František Pavelka,
starosta města

VOLBY do Zastupitelstva města Slušovice
se konají ve dnech 20.-21. 10. 2006
Bližší informace najdete uvnitř čísla.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MùSTA SLU·OVICE
• Rada města vzala na vědomí informaci starosty o připravovaném technickém dnu na téma Recyklace asfaltových vozovek zastudena na místě, které se bude konat 5. září 2006
v Městském kulturním středisku ve
Slušovicích. Praktická ukázka nové
technologie bude předvedena na silnici III/4916 v délce cca 1 km.
• RM schválila návrh účtovat investiční náklady ve výši 2 900 Kč na žáka
okolním obcím, jejichž děti navštěvují
ZŠ Slušovice. (Skutečně vypočtené náklady činí 4 344 Kč na žáka.)
• RM schválila výrobu 2 500 ks pohlednic od fotografa Vladimíra Kubíka.
• RM schválila příspěvek na zakoupení dresů pro žákovské družstvo fotbalistů ve výši 10 000 Kč s podmínkou,
že na dresech bude znak města a název Město Slušovice.
• RM vzala na vědomí informaci starosty o ukončení malířských a natěračských prací firmy Kobylík – Špendlík na
fotbalovém stadionu ve Slušovicích.

• Dále rada projednala grafický návrh
znaku města a názvu „Městský stadion“, které budou umístěny na čelní
a podélné stěně objektu hlavní tribuny
stadionu.
• RM vzala na vědomí informaci starosty města o různých možnostech
likvidace tzv. špinavého biologického
odpadu v zařízení firmy AGRO-EKO,
spol. s r. o., v Albrechticích, jehož výstupem je kompost nebo biopalivo.
Uvedená technologie je navržená
v rámci připravovaného projektu Intenzifikace ČOV Slušovice. RM ukládá
starostovi objednat projekt pro územní
rozhodnutí na intenzifikaci ČOV.
• RM projednala 1. variantu dispozičního řešení a umístění domu s upravitelnými byty na pozemku p.č. 423/1
v k.ú. Slušovice na ul. Školní.
• RM nedoporučí zastupitelstvu schválit nabídku firmy A&CE na odkoupení
akcií České spořitelny, a.s., za kupní
cenu 400 Kč za jednu akcii.

Oznámení
o dobû a místu konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta města Slušovice podle § 15 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuje
1. Volby do Zastupitelstva města Slušovice se uskuteční dne 20. října 2006 od
14,00 do 22,00 hodin a dne 21. října 2006 od 8,00 do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
- v okrsku č. 1 je volební místnost v budově mateřské školy vedle budovy městského úřadu, pro voliče bydlící: náměstí Svobody, ul. Osvoboditelů, U Vrby,
Krátká, Příkrá, npor. Romanova, Cirón, Školní, Valašská, Slunečná, Sadová,
Hřbitovní, U Vodojemu, Na Stráni, Na Výpusti (vč. č. 209), Paseky č. 242, tj.
pro všechny voliče bydlící východně od řeky Dřevnice.
- v okrsku č. 2 je volební místnost v budově Mateřské školy na Rovnici, pro voliče bydlící: č.p. 83, ul. Dlouhá (vč. č. 23, 119, 144, 238, 258), Padělky, Na
Vyhlídce, Vítězství, Zahradní, Pod Sadem, Rovná, Nová, Na Hrázi, Družstevní, Dostihová, tj. pro všechny voliče bydlící západně od řeky Dřevnice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky s potvrzením o trvalém pobytu). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Náhradní hlasovací lístky budou k dispozici i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní.
•2•

• RM projednala žádost pana Josefa
Nesrsty na odkoupení části pozemku
p.č. 1481/24 před jeho rodinným domem č.p. 517 na ul. Hřbitovní. RM doporučí zastupitelstvu města, aby část
pozemku p.č. 1481/24 přiléhajícího ke
komunikaci ul. Hřbitovní, byla odprodána pouze v případě, že se všichni
majitelé rodinných domků v uvedené
lokalitě dohodnou odkoupit pozemky
před svými domy. Pokud nedojde k dohodě, zůstane pozemek ve vlastnictví
města a může být bezplatně pronajímán s podmínkou jeho bezplatné
údržby.
• RM schválila podání žádosti na dopravní inspektorát o zvýšení rychlosti
z původních 50 km/hod na 70 km/hod.
na komunikaci č. II/491 v úseku od fotbalového stadionu k výjezdu ze Slušovic.
• RM schválila vybudování parkoviště
a chodníku u Základní školy Slušovice.
Zakázku provede firma RM GAS s.r.o.
Hvozdná.

Dodání hlasovacích
lístků voličům
Termín dodání hlasovacích lístků
voličům je nejpozději tři dny před konáním voleb, t.j. do 17. října. Pokud se
stane, že volební lístky vám nebudou
z nějakého důvodu dodány v potřebném množství, je možné tyto získat na
matrice městského úřadu nebo přímo
ve volební místnosti.
Ještě upozorňujeme, že při hlasování je třeba předložit platný občanský
průkaz nebo platný cestovní pas.
V případě, že se občan z vážných důvodů (zdravotních) nemůže osobně
zúčastnit voleb, může prostřednictvím
jiné osoby požádat, aby ho volební
komise navštívila s přenosnou volební
urnou v domácím prostředí.

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

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

Blahopřání, poděkování a vzpomínka za
zesnulé jsou bez poplatku.
Pokud máte zájem o zveřejnění inzerátu, můžete tak učinit osobně v sekretariátu starosty nebo písemně mailem na adresu: mestoslusovice@volny.cz.
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Mezi paragrafy
SMLOUVA

Ani si neuvědomujeme, když jsme nakoupili, že jsme právě uzavřeli kupní
smlouvu a to v tzv. konkludentní formě, kdy jsme si koupené zboží dali do nákupního vozíku a tím se stali jeho vlastníky se všemi právy , ale i povinnostmi.
Některé smlouvy (smluvní typy) mohou být uzavřeny pouze v písemní formě, například pokud prodáváme nebo kupujeme nemovitost, a to pod sankcí neplatnosti.
Jinými slovy, pokud bychom chtěli prodat zahrádku tím způsobem, že si zkrátka
plácneme, pak tato forma smlouvy je v rozporu se zákonem a smlouva jako taková
by byla neplatná. A to nemluvě o tom, že vlastnické právo k nemovitostem přechází z jednoho vlastníka na jiného až vkladem do katastru nemovitostí.
Některé smlouvy se uzavírají pouze ve formě ústní, například ono „ano“, které si
snoubenci ať již na obecním úřadě nebo před Bohem řeknou, aby tak stvrdili svou
vůli žít spolu. I manželství tak vzniká na základě smlouvy, a jak dřívější právo říkalo, šlo o smlouvu o stůl a lože.
Náš dnešní příběh je také o smlouvě a začalo to docela nenápadně. Pan K se rozhodl podnikat, a protože rozuměl vínu, ve svém rodinném domku si otevřel malou,
ale útulnou a milou vinárničku a sklep zrenovoval do téměř dokonalé repliky vinného sklípku. Hosté byli s kvalitou vína, obsluhy i cenami spokojení a jeho podnik si
brzy získal jméno i klientelu.
Jednoho dne pan K našel v poštovní schránce mezi hromadou letáků s nabídkami jeden, který ho zaujal. Obchodní společnost Vino 1934, s.r.o., nabízela různé
značky vína , včetně uvedené ceny za 1 litr, a to s tím, že dole bylo uvedeno, aby
zájemce označil případný druh vína, o který má zájem, a dole do rámečku označeného jako objednávka připsal svou adresu a telefonický kontakt. Pana K skutečně
zaujal archivní růžový Tramín , ročník 2002, a i když věděl, že víno se vždy musí
ochutnat než se koupí, cena byla tak zajímavá , že se rozhodl pro výjimku. Vzal pero, označil druh vína v nabídce, do předtištěné tabulky označené jako objednávka
napsal svou adresu , číslo na mobil a připsal zde, že má zájem o 200 litrů uvedeného vína za danou cenu. Leták dal do obálky, na uvedenou adresu jej odeslal pro jistotu doporučeně a měl dobrý pocit z dobře uzavřené smlouvy. Dokonce uvedený
druh vína již dal do nabídky vín a očekával, že znalci toto výjimečné a kvalitní víno
za dobrou cenu také ocení.
Čas utíkal a nic se nedělo. Pan K čekal a čekal a stále nic. Neustále hostům opakoval, že onen růžový Tramín zatím není, ale jistě bude. Utekl měsíc a nic. Pan K si
připadal jako idiot...
§§§
A teď se dostáváme k naší smlouvě.
Má právo se pan K na danou společnost
zlobit za nezaslané zboží? Má právo se
svého subjektivního práva domáhat?
Jistě ano, pokud by uzavřel smlouvu,
která by nebyla splněna. PACTA SUNT
SERVANDA-smlouvy musí být plněny,
říkali již staří římští právníci. Byla ale
v našem případě smlouva uzavřena?
Smlouvu tvoří dva jednostranné adresné právní úkony –návrh a akceptace
(přijetí) a smlouva je uzavřena podle
ustanovení §43 zákona č. 40/1964 Sb.
občanského zákoníku v okamžiku, kdy
akceptovaný návrh dojde navrhovateli.
V právu neplatí to běžně uznávané: Kdo
mlčí, souhlasí,“ ale pravý opak „Kdo
mlčí, nesouhlasí“ !
Dále, jak jsem uvedl, návrh i přijetí
jsou právní úkony a jako takové musí
splňovat náležitosti dané ustanoveními
§ 34 a následující cit. zákona č. 40/
1964 Sb. Jednou z těchto obligatorních
náležitostí je dle ustanovení § 37 cit.
zákona 40/1964 Sb. náležitost určitosti.

To znamená, že právní úkon, v našem
případě návrh na uzavření smlouvy,
musí obsahovat všechny důležité informace nezbytné pro rozhodnutí, zda
smlouva bude či nebude uzavřena.
A jaké to pro pana K jako kupujícího
jsou informace? Nejen značka a cena
vína, ale také množství a termín plnění
(dodání zboží). Všechny tyto informace
jsou podstatné a v souhrnu tvoří právě
onu určitost.
Letáček, který pan K obdržel, nebyl
návrhem na uzavření smlouvy, ale měl
pouze informativní a reklamní charakter. Až doplněním množství (pominu-li,
že zde neuvedl termín dodání) se stal
návrhem, na který však druhá strana nereagovala – mlčela, tj. nesouhlasila
s ním. Žádná smlouva tak uzavřena nebyla, a pan K se tak zlobil zbytečně.

S přáním, ať Vám nejen všechny
smlouvy vycházejí a ať jsou plněny .
JUDr. Libor ŠNÉDAR, Ph.D.
Odborný asistent FAME UTB ZLÍN
SNEDAR@FAME.UTB.CZ
•3•

Respitní péãe
v DPS ve Vizovicích
S radostí můžeme oznámit, že se
nám podařilo dokončit rekostrukci
prostor v DPS Vizovice. Dne 30.
června byl oficiálně a slavnostně zahájen provoz. Součástí slavnostního
zahájení byla i prohlídka prostor nově vzniklého zařízení. Oficiálními
hosty byli také představitelé města
a spádových obcí. Samotný akt otevření provedl radní Zlínského kraje
pan PhDr. Zdeněk Szpak, který je odpovědný za problematiku sociální péče v kraji, společně s místostarostkou
Vizovic paní Mgr. A. Hanákovou.
Vytvořili jsme jednotku respitní
(úlevové) péče pro naše potřebné
spoluobčany a jejich pečovatele.
Také bychom chtěli dát prostor těm,
kteří trpí Alzheimerovým onemocněním. Zařízení tohoto typu ve Zlínském kraji citelně chybí. Tento deficit
bychom chtěli nahradit poskytováním
našich služeb.
Pomoc je poskytována s cílem lidsky pečovat podle všech vědeckých
poznatků na profesionální úrovni při
respektování všech práv klientů. Toto
je zajištěno vzděláváním našich pracovníků v této problematice. Do budoucna bychom se chtěli ucházet
o akreditaci ČASL (České Alzheimerovské společnosti), která je garantem
kvality péče.
Bez podpory ze stran našich partnerů, ať už finanční či jiné, bychom
tento projekt nebyli schopni realizovat. Velice si této přízně vážíme.
Všem našim partnerům a spolupracujícím obvodním lékařům děkujeme
za důvěru a spolupráci.
Věříme, že našimi službami poskytneme péči na vysoké úrovni spoluobčanům, kteří ji potřebují.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme na
telefonních číslech 577 453 396,
mobil: 737 024 823.
Dotek, o.p.s.

Správu haly pﬁevzalo mûsto
Novým správcem sportovní haly
a veškerých sportovišť města Slušovice
se stal od 1. září 2006 zaměstnanec
komunálních služeb městského úřadu
pan Pavel Chrastina.
Se svými požadavky a objednávkami haly, tenisových kurtů a minigolfového hřiště se můžete obracet přímo
na něho.
Kontakt: mob. 731 761 695
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Skautský nábor 2006

Sbírka pro Diakonii Broumov

Skautské středisko ve Slušovicích pořádá každým rokem nábor, na který může přijít kdokoliv z Vás. Tento nábor Vás
blíže seznámí s činností organizace
Skaut a pokud budete chtít, můžete se
pak ke skautům i přidat (děti do 15 let).
A nejinak tomu bylo i letos.
14. září se na hřišti na Padělkách už
kolem 15. hodiny začaly pomalu scházet děti. V 16 hodin, kdy byl nábor oficiálně zahájen, se jejich počet pohyboval kolem čtyřicítky. Na infostánku dostaly děti kartičky, na které pak po splnění jednotlivých disciplín dostaly razítko a podpis. Také samozřejmě nechyběla sladká odměna.
Děti musely například projít bludištěm s několika slepými uličkami, zatlouct 2 hřebíky do dřevěného kvádru
a projít sítí, aniž by se jí dotkly. Střelba
z luku do středu plátna také nebyla
zrovna lehká a co teprve sumo! Výroba
„blbounů“ z nafukovacích balonků děti
nadchla tak, že na starší skauty už výrobní materiál ani nezbyl. Poté následoval náročný výstup na karamelovou
věž. A kdo to všechno zvládnul (což byli úplně všichni), mohl se ještě na závěr
svézt na úžasné lanovce. Toto dobrodužné odpoledne bylo ukončeno opékáním špekáčků u společného táboráku. A komu se ještě stále nechtělo spát,
mohl si vychutnat poslední třešničku na
dortě ve formě her, jako byla třeba píšťalka či buldoci.
Doufám, že se to všem líbilo a věřím,
že se příští rok zase všichni ve zdraví
sejdeme.
Za skauty Aneta Lejsalová

Ve dnech 28. – 30. srpna proběhla sbírka pro Diakonii Broumov. Pořadatelem
je město Slušovice ve spolupráci s Klubem křesťanských žen. A právě těmto ženám patří největší dík. Sesbíralo se devadesát velkých krabic a pytlů šatstva.
Slušovice jsou jedním z největších dodavatelů, kteří s diakonií spolupracují. V letošním roce jsem Vás také oslovila s prosbou o finanční pomoc, která je příspěvkem na dopravu. V pokladničce bylo vybráno 1020,-Kč. Tato částka byla poukázána na účet diakonie. Za spolupráci a otevřené srdce i dlaně Vám všem děkuje
ředitel Diakonie Broumov pan Ing. Vítězslav Králík. Píše: „ Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci v roce minulém i letošním. Chtěli bychom Vám prostřednictvím tohoto dopisu poděkovat také za finanční výpomoc naší organizaci, a to ve
velké míře, protože Váš dar je pro nás opravdovou pomocí. Tím, že nám takto finančně pomáháte nás utvrzujete, že naše práce je nepostradatelná a díky lidem,
jako jste vy, nám stoupá energie a chuť pokračovat v práci a pomáhat tak těm nejpotřebnějším. Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme hodně úspěchů jak v práci,
tak v osobním životě.“

Chodit do skautu ještě neznamená,
že skautem skutečně jsi. To je spousta
práce na sobě samém a trvá celý život.
Avšak na začátku stojí vždy rozhodnutí
ke skautům se přidat. To už těžké není
vůbec.
Ve Slušovicích můžeš začít v jakémkoli věku. Máš-li 6 -11 let, pak se staneš
vlčetem nebo světluškou, pokud jsi starší, tak se připojíš ke skautům a skautkám. Na jejich schůzkách, které bývají
každý týden, se dozvíš vše potřebné, co
by jsi měl(a) zvládnout, aby jsi se vydal(a) nejlepší cestou ke skutečnému
skautování.
Každého nováčka se rádi ujmeme
a vůbec nevadí, když se k nám přidáš
v průběhu roku. Přijdeš tak však o část
dobrodružství, která do té doby stihneme prožít. Ale jak tvrdí staré vikingské
přísloví: "Dnes je lepší než zítra, a zítra
je lepší než den, jenž následuje." Proto
neváhej a neboj se kdykoli přihlásit.
Uvidíš, že o dobrodružstvích nemusíš
jen snít, ale můžeš je skutečně prožít.
Musíš především sám chtít...

CO JE DIAKONIE BROUMOV?
Občanské sdružení, jehož posláním
je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci
a na okraji společnosti, s cílem pomoci
jim osamostatnit se tak, aby opět nalezli své místo ve společnosti. K tomu jsou
zaměřeny veškeré projekty a programy.
Nová šance: projekt spočívá v poskytování sociálních služeb osobám se
zdravotním postižením a lidem v nepříznivé a kritické životní situaci.
Zpět do společnosti: cílem projektu
je omezit izolaci, podporovat znevýhodněné skupiny ve vztahu ke vzdělání a vstupu na trh práce a integrace

osob propuštěných z výkonu trestu nebo osob opouštějících ústavní nebo
ochrannou výchovu.
Equal: Projekt vytvoření metodiky
pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin, zvláště se změněnou pracovní schopností při ekologické činnosti.
Střecha pro všechny: Navazuje na
předchozí aktivity Diakonie Broumov,
která dlouhodobě řeší komplexním
způsobem problematiku osob bez přístřeší.
Alespoň stručně jsme se vám pokusili přiblížit práci těch, kterým pomáháte.
místostarostka

Skautské středisko ve Slušovicích - schůzky přes týden
1. chlapecký oddíl
kontakt:
Dan mob. 728 466 621

2. dívčí oddíl
kontakt:
âuãi mob. 732 547 056

•4•

Kurahee skauti (11-15 let)
vlčata (6-10 let)

pondělí
pátek

15:30-17:00
15:30-17:00

světlušky (předškoláci –10 let)
světlušky (předškoláci – 10 let)
skautky mladší (12-13 let)
skautky starší (14-15 let)

středa
čtvrtek
čtvrtek
pátek

16:00-17:30
15:30-17:00
15:30-17:00
15:15-16:45
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Upozornûní vlastníkÛm ãi uÏivatelÛm nemovitostí (pozemkÛ)
na dodrÏování povinností vypl˘vajících z § 46 odst. 9 zákona ã. 458/2000 Sb.
(ochranná pásma)
Na základě § 25 odst. 4 h) zák. č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve
smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „Energetický zákon“ a ČSN 333301 – „Stavba
elektrických venkovních vedení“, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů:
1) u vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná nejmenší vzdálenost
porostu (s uvážením ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,
2) u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvážením ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno
vzdáleností 7 m kolmo od svislé roviny krajního vodiče na obě strany a kde
je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m,
3) u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvážením ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru)
od vedení 3 m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny,
4) v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit E.ON Česká republika, a. s., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem E.ON Česká republika, a.s. a za dozoru osoby jí ustanovené.
Odstranění a okleštění dřevin proveďte prosím v termínu do 15. listopadu
tohoto roku.
Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci E.ON
Česká republika, a.s., vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastními prostředky.
Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či
uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány E.ON Česká republika, a.s.
Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 577 163 354.

V pondûlí 4. záﬁí 2006 zahájilo ‰kolní docházku 50 prvÀáãkÛ
4. září nastoupilo do prvních tříd 50
dětí. Byly rozděleny do 1. A s třídní
učitelkou Emilií Elšíkovou a 1. B s třídní
učitelkou Evou Vinklárkovou.
Třídy byly připraveny a vyzdobeny
tak, aby se prvňáčkům ve škole líbilo,
a to nejen první den. Do školy přišli děti doprovodit rodiče, sourozenci, ale také babičky a dědečkové. Určitě si rádi
zavzpomínali na dobu, kdy šli poprvé
do školy. A tak se stalo, že ve třídě bylo
25 dětí a 50 dospělých. Přesto panovala
veselá nálada a děti si odnášely ve svých
aktovkách nové pomůcky a na krku pro
štěstí a úspěšný rok sluníčka a kočku
s pejskem. Věříme, že jejich rok bude
opravdu úspěšný a rádi budou vzpomínat na první vstup do školy.

Pozvánka na koncert
„Zpěv srdce“
(z díla a ze života Jana Jakuba Ryby)
14. října 2006 v 18:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích.
Koncert je syntézou varhanní hudby,
zpěvu a slova, které se prolínají, vzájemně doplňují a umocňují v jeden celek. Jeho interprety jsou vynikající
umělci.
Sedm částí z vlastního životopisu J. J.
Ryby zpracoval a přednese herec Divadla Za Branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla pan Vladimír
Matějček, básník, scénarista a režisér.
Rybův „životaběh“ se pojí s jeho varhanními a sborovými skladbami. Varhanní skladby z Rybova cyklu „Novae
et liberae cogitationes“ hraje známý
varhaník pan Michal Novenko. Spoluúčinkovat bude také slušovický chrámový sbor pod vedením pana Karla Smutného.
Srdečně Vás zveme prožít sobotní večer svátečním způsobem.
Věřím, že Slušovice opět získají punc
kulturního a velmi citlivého prostředí.
místostarostka
OKÉNKO VČELAŘŮ

Med zabraňuje
ukládání cholesterolu
Dlouhou dobu se doporučovalo, aby
se lidé při zvýšených hodnotách cholesterolu vyhýbali medu. Mezitím bylo
zjištěno, že konzumace medu může
přispívat k předcházení kardiovaskulárním onemocněním.
Studie, provedená v dubnu 2002 na
universitě v Illinois v USA, uvádí, že
med obsahuje látky, které zabraňují
ukládání tuků na stěnách krevních cév,
tak je zamezeno tvoření plaku. Tento
proces způsobuje z větší části flavonoid quercetin. Tato žlutá látka široce
rozšířená v rostlinném světě patří k důležitým ochranným látkám mezi flavonoidy. Protože tmavý med má vyšší obsah flavonoidů, má medovicový med
vyšší účinek na snižování množství
cholesterolu než med květový.

Informace MÚ
Na městském placeném parkovišti
na sídlišti Padělky zůstala volná ještě
dvě parkovací místa. Pokud máte zájem si místo na parkování pronajmout, můžete se obrátit se svou žádostí na paní Hlaváčovou, sekretariát
starosty.

Eva Vinklárková, Emilie Elšíková
•5•
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KALENDÁRIUM
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO
ÎIVOTA VALA·SKA

Ř Í J E N
• 9. 10. 1934 se v Březové u Zlína narodil malíř a grafik Jiří Holík. Absolvoval
SUPŠ v Uherském Hradišti u prof. Vl.
Hrocha a K. Hofmana a působil
v Ostravě. Od roku 1995 žije a pracuje
v Hrobicích. Je zakládajícím členem
Skupiny 4 UVU SVUT Ostrava a učil na
Uměleckoprůmyslové škole v Ostravě.
Maluje expresivní plátna krajiny z rozmezí Valašska a moravského Slovácka.
• 10. 10. 1891 se ve Zlíně narodil
František Lydie Gahura, architekt, urbanista a sochař, výrazná osobnost zlínské
meziválečné architektury. Studoval sochařství a architekturu, byl žákem profesorů Jana Plečnika a Jana Kotěry. Podle jeho projektu byla v roce 1923 realizována
stavba zlínské radnice. V polovině dvacátých let projektoval první průmyslové budovy s železobetonovou konstrukcí pro
firmu Baťa. Pracoval na regulačních plánech Velkého Zlína, podle něhož se téměř
dvacet let stavělo. Jeho jméno je spjato se
zlínskou nemocnicí, Masarykovými pokusnými školami měšťanskými, obchodním domem, kolonií domků Domov nebo
Velkým kinem.
• A když jsme u meziválečné architektury, dne 26. 10. 1901 se v Idriji ve Slovinsku narodil Vladimír Karfík, světově uznávaný architekt. Po studiích v Praze pracoval v letech 1925-1926 u Le Corbusiera
v Paříži. V roce 1930 nastoupil jako vedoucí projektant u firmy Baťa, kde působil
do roku 1946. Je označován za tvůrce
zlínského funkcionalismu. Projektoval hotel Moskva (spolu s M. Lorencem), evangelický kostel, ZŠ na Zálešné, několik rodinných domů, Společenský dům v Otrokovicích, obchodní dům Baťa v Brně aj.
Za svou činnost pro Zlín je prvním nositelem Ceny města Zlína (1993).
V rubrice byly použity údaje z Kalendária
2006, knihy Slovník osobností kulturního
a společenského života Valašska a z naučného slovníku.

Kudlanka nábožná – hmyzí dravec
Kudlanky jsou
rozšířeny v 1800
druzích v tropech a subtropech. U nás jsou
zastoupeny jediným ohroženým
a
chráněným
druhem - kudlankou nábožnou (Mantis religiosa L.)
Tento teplomilný hmyz je běžný
v jižní Evropě. U nás se vyskytoval
v minulosti jen v teplých oblastech jižní Moravy.
Široké veřejnosti je dobře znám.
Charakteristický je její postoj s loupeživým předním párem nohou, sepjatým jakoby k modlitbě. Smysl tohoto
postoje je zcela jiný. Stačí, aby se
v dosahu objevila vhodná kořist, a nohy se prudce vymrští. Jsou opatřeny trny a kořist nemá šanci na únik.
Dospělci i nymfy (larvy) jsou velmi
draví, loví rozmanitý hmyz, nejčastěji
sarančata, mouchy a mšice.
Samice se i v době rozmnožování
chová k menšímu samci jako k jakékoli jiné kořisti. Proto se samec před kopulací velice pomalu a opatrně, často
po několik hodin, přibližuje zezadu
k samici a po kopulaci naopak velice
rychle prchá z jejího dosahu. Někdy se
ale přece jen stává samec při pokusu
o kopulaci obětí útoku samice a její
kořistí.
Kudlanky kladou na přelomu léta
a podzimu do speciálního kokonu (ootéky) 300 až 1000 vajíček, ze kterých
se na jaře líhnou larvy, které procházejí nedokonalou proměnou (bez stádia
kukly). Kokon je vytvořen ze sekretu
přídatných žláz pohlavních orgánů.

Sekret tuhne na vzduchu v nahnědlou
papírovitou hmotu. Na kokonu je patrné příčné proužkování, které vzniká
postupným přidáváním jednotlivých
vrstev sekretu. Každá vrstva vytváří komůrku, která je ještě dělena několika
stěnami v buňky, z nichž každá obsahuje jedno vajíčko. Samice připevňují
kokony na kameny nebo na stonky či
větve vegetace.
Vývoj nymfy trvá u naší kudlanky
3-4 měsíce. Po několika nymfálních
svlékáních (u naší kudlanky po 5 až 6)
kudlanka dospívá. Nymfy se liší od dospělců především velikostí, menším
počtem tykadlových článků a nemají
vyvinuty křídla a vnější pohlavní orgány. Dospívají na konci léta.
Velikost dospělce se pohybuje mezi
4 až 7 cm. Svým zeleným nebo hnědým zbarvením a nehybností dokáže
dokonale splynout s okolím. Nebývá
proto snadné ji najít. Nejčastěji se prozradí při přeletu z lokality na lokalitu
a při hledání partnera.
V poslední době se začíná velmi výrazně šířit na sever a objevuje se i ve
Slušovicích. Nejčastěji můžeme tohoto
dravce pozorovat v srpnu a září. Sběr
a chov dospělců i vývojových stádií je
zakázán, neboť se jedná o druh v naší
republice ohrožený a chráněný.
Vladimír Bělín

Děkujeme za hřiště!
Na tak malém nevyužitém prostoru
na ul. Družstevní vzniklo něco tak překvapivého pro každého, kdo má chuť
a možnost se hýbat. Odezva dětí a mládeže je jasná jejich přítomností na hřišti a my rodiče víme, kde si děti hrají.
Tento způsob využití volného času je
jedním z nejoptimálnějších. Takže naše
město se tímto podílí na formování
sportovního ducha naší mládeže.
Ti nejmenší na otázku : „Líbí se ti nové hřiště?“ říkají: „Líbí, ale jsou tam pořád děcka.“
A o to jde! Děkujeme.
Za ostatní rodiče
Alice Matůšů, Dostihová ul.

Ručně pletené košíčky, podnosy, kořenkovníky,
zásobníky na ubrousky aj. výrobky z pedigu
(přírodní materiál)
Můžete si vybrat z nabídky již upletených věcí nebo lze uplést podle Vašich představ.
Vybrat si můžete buď přírodní dřevěné dno nebo s decoupage (ubrouskovou technikou).
Pedig je možné barevně doladit. Vzorník s fotografiemi k dispozici.
Košíčky na zakázku budete mít připraveny nejvýše do 14 dnů.

Jana Kapustová * Rovná 306 * tel. 603 141 723
Vánoce se blíží, přijďte si vybrat pěkný dárek pro Vaše blízké.
Těším se na Vaši návštěvu každý pátek od 13 do 19 hodin (zvonek na
hnědých dveřích, samostatný vchod), po telefonické domluvě i jiný den.

•6•
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Kreativní kurzy v říjnu
s uchem, oplétat láhve či rám zrcadla
nebo se mohou vrátit ke košíkům s pevným dnem – podnosům, zkusit si kulaté
japonské tvary, prostě cokoliv se jim zalíbí. Lektorka Hanka bude mít s sebou
i zrcadla k oplétání. Začátečníci se budou učit pracovat s pedigem při pletení
podnosů s pevným dnem.
A pár zajímavostí nakonec:
Celkem ve Slušovicích proběhlo již 11
kurzů pletení. Alespoň jeden kurz absolvovalo 52 tvořivých lidí – převážně žen nejen ze Slušovic. Jezdí sem nadšené
pletařky z Uherského Brodu, ze Zlína, ze
Zádveřic, Všeminy…
Přestože je to práce i pro muže, přihlásil se jen jeden odvážný muž, který
se, tomu věřím, v kolektivu cítil dobře.
A také jeden mladý muž (6 let) pomáhal
mamince stříhat proutky pedigu.
Jana Kapustová, lektorky Hanka a Jana

Aktuální kurzy najdete na
www.sweb.cz/agentura.jasmina.

mladší žáci

starší přípravka

Informace z fotbalu

starší žáci

V říjnu se konají dva kurzy:
Po roce opakujeme kurz savové metody na textil a konturování. V minulém
roce měl velký úspěch. Vím, že všichni,
kteří jste ho chtěli absolvovat, jste jej nestihli, takže se můžete přihlásit letos.
Naučíte se efektní techniku úpravy textilu, zkusíte si malovat konturovými barvami. Zjistíte, jak z tmavšího jednobarevného trička lze vyrobit jedinečný originál.
Z kurzu si odnesete vlastnoručně vyrobené originální tričko. Koná se v sobotu
14.10. ve 13.30 hodin.
A druhým, již tradičním kurzem je pletení z pedigu, které se uskuteční v sobotu 28.10. opět ve 13.30 hodin.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Ti, kteří se již s pedigem obeznámili
a mají za sebou alespoň jedno předcházející pletení, mohou pokračovat košíky
s pleteným dnem, ošatkami, košíky

Podzimní fotbalovou sezónu zahájili chlapci FC Slušovice již
začátkem srpna, kdy společně přípravka a žáci odjeli na čtyřdenní soustředění na Kudlovskou dolinu. Dopolední a odpolední tréninky spojené s posilováním, soutěžemi a zábavou jen
upevnily jejich kolektiv, a tak se po návratu s chutí pustili do pravidelných tréninků. Konec srpna znamenal nejen konec prázdnin, ale začátek fotbalových turnajů, na které se všichni moc těšili.
Pro přípravku a jejich trenéra Františka Pšenku byla loňská
sezóna velmi úspěšná, po celou dobu udrželi krásné 1. místo.
Kolektiv ve složení Martin Rybák, Marek Poslušný, Jiří Pšenka,
Lukáš Výmola, Marek Macík, Patrik Bořuta, Martin Ševčík, Jan
Buchta, David Mikel, Tomáš Pšenka, Tomáš Sedláček, Jakub Žůrek, Jakub Křížka, Adam Žáček, Ondřej Tkadlec, Matěj Buriánek, Matěj Machů, Adam Kališ, Adam Novák dokázal, že sportovní nadšení, chlapecká rivalita a kolektivní hra jsou zárukou
kvalitních výsledků a že slušovický fotbal na ně může být právem pyšný.
Žáci si v minulé sezóně také nevedli špatně. Ačkoli trenéři
mladších a straších žáků Libor Jaška a František Gajdůšek nemají co do počtu tak velkou základnu jako přípravka, chlapci v každém turnaji krajského kola bojovali ze všech sil. Jména starších
a mladších žáků Petr Mikšík, Dušan Malaník, David Semotam,
David Gajdůšek, David Finsterle, Jakub Bořucký, Jiří Sedláček,
Jakub Rudolf, Martin Malčík, Michal Gajdůšek, Jan Jaška, Jan
Vlachynský, Lukáš Marušák, Svatoslav Tretyak, Jan Samsonek,
Jakub Oškera, Patrik Stein, Jan Plšek, Pavel Budjač, Jakub Janků,
Jakub Klimt, Martin Pagáč, Petr Hlaváč a Robin Nevřala nejsou
neznámá a chlapci podávali na hřišti výkony, které nadchly nejednoho fanouška na tribuně.
Popřejme tedy všem těmto fotbalovým hráčům, aby i následující sezóna pro ně byla velkým sportovním přínosem
a aby nastřílenými góly potěšili nejen sebe, ale i ty, kteří je pravidelně povzbuzují.
Při této příležitosti nesmíme zapomenout poděkovat všem
sponzorům, kteří finanční částkou pomohli chlapcům zajistit
nové dresy, balóny a jiné sportovní potřeby. Snad největší poděkování patří panu Petru Krajščákovi, Městskému úřadu Slušovice
a panu starostovi Františkovi Pavelkovi a firmě Autocentrum
Vsetín.
•7•
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Spoleãenská
kronika
Jubilanti
říjen 2006
Františka Lexová
85 let
Františka Bednaříková
75 let
Jan Drábek
94 let
Milena Pšenková
75 let
Antonín Klímek
75 let
Marie Krajčová
75 let
František Vitovský
75 let
Marie Mikačová
96 let
Milena Brandejská
75 let
Srdečně blahopřejeme
Narození
Matěj Juchelka
Matěj Reischig
Denisa Chovancová
Šťastným rodičům blahopřejeme
Sňatek uzavřeli
Petr Krajščák a Eva Slováčková
Vojtěch Novák a Eva Janošková
Stanislav Čáp a Martina Holečková
Pavel Mašláň a Marie Rychtová
Novomanželům přejeme hodně štěstí
Úmrtí
Vlasta Gojná
František Kostka
Zdeňka Kalinová
Františka Kobylíková
matrikářka

SMS infokanál -

Ohlédnutí za setkáním důchodců
14. září se zaplnila jídelna místní základní školy až po okraj krásnými dámami a muži v seniorském věku.
Sváteční atmosféra a radost všech přítomných, kteří se upřímně těší, že společně prožijí podzimní odpoledne, to
všechno vytváří půvab, pro který každý
z nás rád přiloží ruku k dílu. Společným
úsilím města Slušovice, pracovníků úřadu a členů sociální komise ve spolupráci se základní školou se daří organizovat
již několik let toto oblíbené setkání.
Kromě dobrého jídla a pití měli možnost všichni účastníci potěšit také svou
duši představením plným humoru, tance
a kouzelných melodií, které nám pod
názvem „Květy paní Operety“ přinesli
sólisté opery a operety Slezského divadla v Opavě. Písně z operet Veselá vdova, Země úsměvů, Čardášová princezna, Polská krev, Perly panny Sera-fínky,
Podskalák... rozezpívaly celý sál.
Všichni jsme odcházeli tanečním krokem domů. A ty z Vás, kdo jste se ještě
neodhodlali tohoto setkání zúčastnit srdečně zvu na příští setkání. A tak za rok
nashledanou!
Ráda bych touto cestou poděkovala
panu starostovi za milá slova, otci
Emilovi, faráři farnosti Slušovice, za povzbuzení pro podzimní období života,
panu řediteli základní školy za podporu

celé akce, panu školníkovi za pomoc,
vedoucí kuchyně paní Dubovské
a všem kuchařkám za výborné vdolečky a chutné jídlo, které nám připravily,
členkám sociální komise a všem úřednicím a zaměstnancům městského úřadu za dokonalou přípravu.
místostarostka

NABÍDKA ROZESÍLÁNÍ KRÁTKÝCH SMS ZPRÁV OBČANŮM MĚSTA

V roce 2004 jsme nabídli občanům města Slušovice možnost zaregistrování se do informačního systému krátkých SMS
zpráv.
Této nabídky však využilo pouze 46 občanů (rodin). Zpráv,
které zasíláme, není mnoho, protože vás těmito zprávami nechceme obtěžovat. Tento způsob informovanosti se týká především informací z města jako vypnutí elektrického proudu, pozvánka na zasedání zastupitelstva, pozvánky na koncerty pořádané městem.
Zasílání zpráv vás finančně nijak nezatíží. Zaplatíte pouze
běžnou cenu za SMS zprávu při registraci.

KOSMETIKA

• Jak se zaregistrovat pro příjem SMS zpráv?
Zašlete z vašeho mobilního telefonu SMS zprávu ve tvaru:
IK SLUSOVICE REG na telefonní číslo: 605 733 680
Současně vás žádáme, abyste po SMS zaregistrování co
možná nejdříve oznámili na MÚ Slušovice tyto Vaše údaje: telefonní číslo, že kterého byla registrace provedena, jméno a příjmení, ulici a číslo domu. Informaci můžete sdělit e-mailem:
mesto@slusovice.cz, telefonicky na čísle 577983344 nebo
osobně na sekretariátu starosty města.
Údaje budou použity jen pro účely infokanálu MěÚ
Slušovice.

MASÁŽE

Denisa Škrabanová
Provádím ošetření
vysoce kvalitní německou
kosmetikou BIODROGA
- pánská a dámská řada

Ivana Miškaříková
Masáže – klasické
- medové (detoxikační)
- manuální lymfodrenáž
- indická masáž hlavy

Mobil: 603 596 786

Mobil: 732 211 990

Těšíme se na Vaši návštěvu
v provozovně na Náměstí svobody 27, Slušovice
(Za BILIARD – hernou)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří přišli doprovodit na poslední cestě pana Františka Kostku.
Manželka a děti
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
na poslední cestě s paní Františkou Kobylíkovou.
Manžel a děti s rodinami
***
Srdečně děkujeme panu starostovi, paní
místostarostce, paní matrikářce a všem milým Slušovjanům za blahopřání k našemu
svatebnímu výročí.
Josef a Marie Drábkovi
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