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Kabelová televize Slušovice má nového majitele
Vlastníkem stávající rozvodné sítě kabelové televize se v měsíci říjnu stala
přerovská kabelovka. S několika otázkami v souvislosti s touto změnou jsme se
obrátili na ing. Vladimíra Pospíšilíka,
ředitele Kabelové televize Přerov, a.s.
Jak se změna vlastníka kabelové
televize Slušovice dotkne konečných uživatelů?
V roce 2010 zůstane programová
nabídka kabelové televize a cena pro
uživatele stejná jako v roce 2009. K tomu jsme se smluvně zavázali. Změní se
pouze příjemce platby. Od nového roku
jím bude Kabelová televize Přerov, a.s.
Proč jste se rozhodli koupit kabelové rozvody ve Slušovicích?
Kabelovou síť ve Slušovicích provozujeme už devět let. Známe dobře její potřeby i potenciál. Rozhodli jsme se investovat do její modernizace a nabídnout klientům atraktivní službu odpovídající požadavkům dnešní doby.
Co konkrétně chcete svým novým
klientům nabídnout?
Jak jsem již uvedl, v roce 2010 garantujeme zachování stávající programové
skladby i ceny. To nám ovšem nebrání
zahájit práce na modernizaci sítě a budování nové, která by už na přelomu let
2010/2011 nabídla uživatelům více než
100 digitálních i analogových programů, 100 Mbit internet a telefonii v ceně
od 0,50 Kč/min, včetně volání zdarma
mezi klienty kabelové televize.
Na jaké nové programy se uživatelé mohou v následujících letech
těšit?

Stávající nabídku zatraktivníme o filmové kanály z rodiny HBO (HBO 2 a
HBO Comedy), skvělé domumenty na
Viasat Explorer a History, dále to budou
například CS Film, TV Barrandov, Z1,
Film+, Cinemax 1 + 2, specializované
dětské stanice (Minimax, Jetix, Jim Jam)
programy pro rybáře (Fishing and Hunting), kuchaře (Paprika TV), sportovní
kanály (Nova Sport, Sport 1, Sport 5)
a také zahraniční i české hudební stanice MTV, Óčko, atd.
Slušovice jsou od Přerova přece
jen vzdálené. Jakým způsobem hodláte komunikovat se svými zákazníky?
Na přelomu října a listopadu obešleme všechny současné uživatele kabelové televize dopisem, jehož součástí bu-

de návrh smlouvy s podmínkami spolupráce pro následující období. Do 1.
ledna 2010 by měly být všechny smlouvy uzavřeny. Nabídneme takové varianty způsobu platby, abychom vyhověli
pokud možno všem klientům.
Další komunikace s klienty bude probíhat prostřednictvím tzv. call centra.
Struktura call centra a celý komunikační
systém jsou vytvořeny tak, aby zákazník
dostal požadovanou kvalifikovanou odpověď v co nejkratším čase.
V případě naléhavých případů vyžadujících konkrétní zákrok technika na
kabelové síti není těch necelých 40 km
vážnou překážkou. Operativní zásahy
jsou součásti našich standardních služeb klientům.
Děkujeme za rozhovor

Ze zasedání zastupitelstva města
• V úvodu zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. září
2009 seznámil starosta přítomné členy zastupitelstva s činností úřadu
za uplynulé čtvrtletí. Mimo další činnosti bylo dokončeno prodloužení splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení
v ul. Hřbitovní, kterou prováděla firma Zlínské stavby, a.s. Zlín, E.ON
realizoval v uvedené lokalitě položení NN kabelu a současně byl připojen kabel veřejného osvětlení. Dále byla dokončena opěrná zeď na
Ciróně, probíhá realizace propojovacího chodníku z ulice U Vodojemu

na ulici Slunečnou, dokončila se pokládka zavlažovacího zařízení
v dostihovém areálu a stavba provozní budovy paddocku.
• ZaMě schválilo rozpočtové změny za rok 2009.
• ZaMě schválilo hospodaření Nadačního fondu Rozvoj dostihového
sportu ve Slušovicích za rok 2008. Tržby činily 2 441 918,78 Kč, náklady 2 370 302,50 Kč.
• ZaMě schválilo možnost zapůjčení finančních prostředků z účtu
města Slušovice příspěvkové organizaci Služby města Slušovice

v případě dočasného nedostatku financí na
účtu Služeb města Slušovice, p.o.
• ZaMě schválilo dodatky ke zřizovacím listinám Základní školy Slušovice, Mateřské
školy Sluníčko Slušovice a Služeb města
Slušovice, kterými se mění vlastnictví majetku ve zřizovací listině o převod oběžných
aktiv (finanční prostředky, pohledávky a zásoby) do vlastnictví příspěvkové organizace.
• ZaMě schválilo zadání změny č. 16 ÚPD
SÚ Slušovice.
• ZaMě schválilo zadání změny č. 17 ÚPD
SÚ Slušovice.
• ZaMě schválilo záměry odprodeje pozemků: část pozemku p.č. 408 o výměře cca
600 m², část pozemku p.č. 40/3 o výměře
cca 120 m², části pozemku p.č. 142/16
o výměrách 23 - 25 m², část pozemku p.č.
29/1 o výměře cca 10 m², pozemek p.č.
141/1 díl „a“ o výměře 9 m² a pozemek p.č.
142/1 díl „b“ o výměře 13 m².
• ZaMě neschválilo záměr odprodeje pozemku p.č. 1230/11 o výměře 112 m².
• ZaMě schválilo prodej sítě rozvodů kabelové televize Slušovice a uzavření smlouvy
s firmou KBTV Přerov, která svou nabídkou
vyhrála výběrové řízení na uvedenou akci.
Prodejní cena byla dohodnuta na 1 000 000
Kč.
• ZaMě schválilo prodej projektové dokumentace na výstavbu „bytového domu
s upravitelnými byty“ v ulici Školní včetně
stavebního povolení společnosti FIROINVEST
Fryšták za částku 500 000 Kč. Pronájem
pozemku potřebného k zabezpečení stavby
byl dohodnut na 50 000 Kč/rok.
• ZaMě schválilo odkoupení: části pozemku
p.č. 1467/20 o výměře cca 65 m², pozemku
p.č. 698/39 o výměře 1 033 m², ideální
polovinu pozemku p.č. 1467/1 v k.ú.
Slušovice o celkové výměře 4 652 m² a ideální polovinu pozemku p.č. 1466/10 v k.ú.
Slušovice.
• ZaMě schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro položení
kabelu NN v ul. Hřbitovní pro E.ON. Věcné
břemeno bude činit 10 000 Kč.
• Starosta města předložil členům zastupitelstva poděkování Ing. arch. Františka Petra
ze Zlínského hnutí nezávislých za finanční
příspěvek na realizaci sochy Tomáše Bati ve
Zlíně.
• Starosta podal informaci o zpracování
cenové nabídky a návrhu na rekonstrukci
silnice II/491 v úseku od zdravotního střediska po konec ulice Vítězství. Jednalo by se
o společný projekt města Slušovice a Ředitelství silnic ZK a předpokládané náklady
by činily 12 – 14 mil. Kč. Při provádění akce
je nutné splnit určené parametry – dostatečná šíře vozovky, chodník. Pokud by se
vyskytly problémy, které by znemožnily rekonstrukci celé délky komunikace, mohl by
se vyprojektovat jen úsek komunikace po
nadkrytý chodník (tunel).

Informace stavebního úřadu
PROČ SE OBEC VYJÁDŘUJE K UMISŤOVÁNÍ STAVEB?
Odpověď je jednoznačná! Tuto povinnost jí ukládá zákon o obcích a zákon
stavební.
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v souladu s § 2 odst. 2 pečuje obec o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Má právo na samosprávu (tzv.
samosprávná působnost) a úkoly patřící do její působnosti plní v rozsahu stanoveném
zákonem a v souladu s potřebami obce.
Z hlediska stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) je dle § 85 odst. 1 obec jedním
z účastníků územního řízení, kdy má spolu se stavebníkem postavení tzv. „jedničkového účastníka řízení“, jemuž jsou písemnosti doručovány vždy do vlastních rukou,
nikoliv veřejnou, vyhláškou a uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů
obce a zájmů občanů obce. Toto je zřejmé i z vyhlášky č. 503/2006 § 3 odst.1, která
stanoví obsahové náležitosti žádosti o rozhodnutí o umístění stavby.
Úkolem obce, z pozice pořizovatele územního plánu, je stanovit urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání obce.
Spolupráce navrhovatele stavby a obce a ostatních účastníků řízení je nezbytná.
Případná neochota respektovat zákonná práva účastníků řízení vede k průtahům
správního řízení.
Stavební úřad má povinnost rozhodovat o námitkách účastníků řízení, a to v souladu se zákonem a s možností opřít se o znalecké posudky, jež je možno nechat vypracovat. V případě pochybnosti, zda byly splněny urbanistické, architektonické
a estetické požadavky na stavbu, si stavební úřad může vyžádat posouzení komory
architektů.
Ochota účastníků řízení spolupracovat, či dojít kompromisu je základním předpokladem pro rychlé projednání správního řízení a vydání územního rozhodnutí.
Alena Kuličková, vedoucí stavebního úřadu

Slavnostní koncert
Domovem české hudby – projekt pod záštitou ministerstva kultury
Drazí spoluobčané, srdečně Vás zveme na ojedinělý koncert
u příležitosti 30 let od úmrtí slušovického rodáka JOSEFA ZÁVODNÍKA
V letošním roce uplyne 30 let od úmrtí varhaníka, dirigenta a houslisty Josefa
Závodníka. Josef Závodník se narodil 28. února 1900 ve Slušovicích a zemřel 20. srpna
1979 v Ostravě. Po studiích na gymnáziu, kde vedl již ve svých patnácti letech školní
orchestr, odešel na Ostravsko, kde se záhy stal vůdčí uměleckou osobností. Vedl
Hornickou hudbu v Ostravě a byl i ředitelem a varhaníkem kůru. Často též vystupoval
jako sólový houslista. Jako pedagog vychoval řadu vynikajících hráčů na pozoun.
Skladatelsky se uplatnil zvláště v tanečních žánrech (polky, valčíky atp.). Dirigoval pohostinsky na mnoha koncertech i v rozhlasových přenosech. V osobnosti Josefa
Závodníka můžeme spatřit nejen výborného hudebníka, ale i mimořádně schopného
organizátora, který se významnou měrou na kulturním dění Slezska.

Program:

B. Smetana: České tance – výběr
J. Závodník: Polka
L. Janáček: V mlhách
B. Martinů: Preludia pro klavír
Ant. Dvořák: Klid lesa pro violoncello a klavír
David Popper: Uherská rapsodie op.68 pro violoncello a klavír
Anton Rubinstein: Melodie pro violoncello a klavír
Moravské lidové písně
Árie z českých oper
Vstupné dobrovolné.
místostarostka
DOMOVEM ČESKÉ HUDBY
projekt pod záštitou Ministerstva kultury České republiky
Slavnostní koncert u příležitosti 30 let od úmrtí Josefa Závodníka,
hudebního skladatele a dirigenta ze Slušovic.
sobota 14. listopadu 2009,17 hodin, sál kulturního střediska.
Ondřej Socha – tenor (Sólista Státní opery v Praze)
Martin Havelík – violoncello (Praha)
Petra Milarová – klavír (Ostrava)
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Potřebujeme se zabývat stářím ?
Miloš Kopecký:
Blbé není stáří, ale ty blbé kecy
těch druhých o tom!
Stáří se většinou datuje od 60 let. Sám
věk je však značně nespolehlivým ukazatelem stáří, protože znaky, kterými se
obvykle definuje a odlišuje od předchozích etap, nejsou natolik nesporné, aby
musely být atributem stáří: stát se babičkou, ovdovět, odejít do důchodu, nebo
zemřít nejsou události nutně vázané jenom na stáří.
Necítím se kompetentní, abych rozvíjela teorie o stáří. Cítím jenom potřebu
toto téma otevřít také v novinách našeho městečka, které jsme si zvolili za svůj
domov. Tato potřeba pochopitelně pramení z charakteru práce naší společnosti Dotek®, o.p.s. Doma se chceme cítit
bezpečně. Vědět, že je tam vždy někdo,
kdo pomůže z průšvihu. My se pokoušíme u nás „doma“ v našem mikroregionu
být po ruce, když se někdo dostane do
tíživé situace, ve smyslu péče ošetřovatelské a pečovatelské.
Nesporným faktem je, že potřebných
bude přibývat se stárnutím populace.
Ale nespojujme si stáří jenom s něčím
negativním, opak může být pravdou.
Pomyšlení, že zestárneme také my sami,
zatlačujeme ve svém vědomí až kamsi
dozadu, až tam, kde vlastně skoro nic
není. Stáří je hlavně normálním obdobím života. Normálním hlavně pro ty,

kteří budou mít to zdraví a štěstí… Co
jiného si však všichni přejeme? Nu,
a když zdraví a štěstí máme a dožíváme
se díky němu v průměru daleko vyššího
věku než všechny předchozí generace,
najednou tu máme potíž. Stárnutí společnosti vidíme jako problém.
„Není to tak snadné. Celý život pracuješ, vzděláváš se, o něco usiluješ –
a najednou Ti tam napíšou jenom: důchodce.“ Starší lidi vlastně tímto označením odsouváme někam pryč ze života
nás „aktivních“, „produktivních“ lidí. Ke
své škodě nejsme schopni vnímat přínos
toho, že tu nyní žijí ne dvě či tři, ale daleko více generací, které si mohou nejen
předávat své zkušenosti, ale také se vzájemně kultivovat.
Setkáváme se například s lidmi mladšího seniorského věku, kteří pečují o dvě
předchozí generace. Mnozí pomáhají
s vnoučaty, či dokonce pravnoučaty.
Vzájemná pomoc generací je jednou
z možností, jak může naše společnost
nejen zvládnout negativní aspekty stárnutí ale naopak ještě vytěžit z aspektů
pozitivních. Mezigenerační solidaritou
bychom proto neměli chápat pouze zátěž odvodů do systémů důchodového,
daní a pojištění, ale jako vzájemnou pomoc generací. Ta u nás existuje, ale nedokážeme ji dostatečně ocenit.
Má-li člověk to štěstí (a dostatek zdraví), že se dožije vyššího věku v dobré
kondici, bývá platným a významným

členem pracovního týmu. V současnosti
je již obecně známo, že nejúspěšnější
jsou právě pracovní týmy složené jak
z mladých, tak ze starších pracovníků.
Staří lidé jsou sice pomalejší, ale zase
tolik nespěchají. Neženou se stále za
něčím tak jako většina mladých. Častěji
si také daleko lépe vystačí s tím, co mají
k dispozici. Dokáží ocenit drobnosti,
nenechají se tolik zlákat různými pozlátky, nebaží již tolik po věcech nebo po
moci.
Nejenže počet starých lidí ve světě
přibývá, ale výrazně stoupá také počet
těch, kteří vykazují nejrůznější psychické
alternace, až nemoci. Hrozivě stoupá
počet dementních starých lidí. Výraznou
roli ve stáří hraje rodina. Stále představuje rozhodující místo sociální integrace
starých lidí. Ukazuje se, že navzdory
“nuklearizaci” rodiny, vazby mezi dospělými dětmi a jejich rodiči neslábnou.
Geografická vzdálenost má u nás zanedbatelný význam (asi 90 % starých osob
žije ve stejné obci nebo asi hodinu cesty
od svých dětí), mnohem důležitější roli
hraje blízkost, nebo vzdálenost citová.
Během stáří rodičů se tedy jejich vztahy
s dětmi mění. V první fázi představují
rodiče pro rodinu svých dětí podporu jak
finanční, tak převzetím některých služeb
(péče o děti, výpomoc v domácnosti).
Postupně se však tento vztah obrací.
Rodičům ubývá sil, zhoršuje se jejich
zdraví a později sami potřebují podporu.
Nakonec bývají děti zaskočeny situací,
kdy péče o starého člověka vyžaduje
buď pravidelné návštěvy, nebo jeho přijetí do vlastní domácnosti. Většina starých lidí také tuto péči od svých potomků očekává.
Seniorskou problematiku nelze redukovat pouze na otázku důchodů či ústavů. Patří sem zejména postavení seniorů
ve společnosti, uznání jejich přínosu,
otázky výchovy a vzdělávání, mediální
prezentace seniorské problematiky, přizpůsobení služeb také potřebám seniorů, seniorské módy, dopravy, prostředí
...Tedy nikoli jen to, co si myslíme, že
potřebují jacísi „oni”, ale to, co bude
užitečné nám všem (budoucím seniorům).
Radomíra Pečeňová
Použitá literatura:

Poděkování
Děkujeme panu starostovi a milým děvčatům ze Slušovic za krásné odpoledne strávené při setkání nás, starších spoluobčanů, ve školní jídelně ve
čtvrtek 22. října.
„stařenky a stařečci“
My také děkujeme za vlídná slova pana Drábka, kterými ocenil besedy s důchodci.
Je vidět, že se máme rádi a máme se proč scházet a tak za rok nashledanou.
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H. Haškovcová:
Fenomén stáří (Panorama, 1990)
J. Alan:
Etapy života očima sociologa
(Panorama, 1989)
Iva Holmerová
– blog.aktualne.centrum.cz

Škola lásky v pustině Bosny

Co dělat, když už
vlastní síly nestačí?
Naše společnost nabízí laskavou
a praktickou pomoc.
Dotek®, o.p.s., zajistí pečovatelskou
službu. Jedná se o péči lidem, kteří si pro
nemoc či stáří nemohou zajistit úkony
běžného denního života. S pomocí však
mohou žít samostatně ve své vlastní
domácnosti.
Zajistí úlevovou pobytovou péči v prostorách DPS. Jedná se o krátkodobý
pobyt pro ty, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých 24 hodin denně. V domácím a útulném prostředí.
Provozuje půjčovnu kompenzačních
pomůcek pro usnadnění ošetřování
v domácnosti svými blízkými.
Umí dát praktické rady všem, kteří
chtějí své blízké těžce nemocné či umírající ošetřovat sami doma, ale neví jak
na to.
Nabízí denní pobyt v prostorách
Dotek®, o.p.s., těm, kteří nechtějí být
celý den sami (školka pro velké).
Tel.: 737 024 823, 577 453 396
e-mail: r.dotek@seznam.cz
www.pecovatelstvi-dotek.cz
Všechny vyjmenované služby a na
úrovni, ze které nechceme slevit, můžeme nabízet jenom díky pomoci štědrých
institucí, jednotlivců a firem. Patříte-li k
těm, kteří svou usilovnou prací dosáhli
finančních možností, které Vám či Vaší
firmě umožní zapojit se k filantropům,
vězte, že Vámi věnované prostředky
budou vynaloženy smysluplně k budování sítě služeb, bez kterých se jednou
neobejde žádný z nás. Za Váš dar či jinou pomoc děkujeme a vážíme si Vašich
etických a morálních hodnot.
Lidé se o nás začínají zajímat většinou
až v okamžiku, kdy se setkají s lidským
trápením či problémem. Abychom mohli pomáhat, musíme být připraveni.
Stane se tak i díky Vám.

Prožila jsem s několika přáteli týden
odpočinku v zemi bez vody, uprostřed jakési pustiny. Chudoba zde byla, je a bude.
Avšak brzy pochopíte, že je to spíš prostota a jednoduchost, která utváří místní lid.
I vy se stanete najednou prostí a skromní.
Zjistíte, jak málo je potřeba k životu.
Navštívili jsme Majčino selo (Matčinu
vesnici). Byla založena P. Slavko Barbaričem, františkánem. Během občanské války sbíral sirotky a matky s dětmi. Vyhledával
je sám po kraji. Měl jedinou touhu - vytvořit rodinné prostředí, aby sourozenci nebyli rozděleni. Povedlo se mu vybudovat
za přispění dárců čtyři rodinné domky,
avšak v současné době jejich počet vzrostl na sedm.
Dnes tady nežijí jen váleční sirotci, žijí
zde děti, kterým rodiče nedokážou zabezpečit rodinný život. Jejich rodiče jsou narkomani, alkoholici a psychicky nemocní.
Cílem není nahradit matku a otce, ale zabezpečit rodinný život.
P. Slavko nechtěl děti izolovat od jiných
dětí. V Bosně nikdy nebyly školky, dnes je
tady veliká mateřská škola pro 160 dětí.
Děti z vesničky jsou zařazeny mezi děti
z funkčních rodin z okolních vesnic.
O děti pečují nejen řeholnice, ale také
maminky z okolí. Jsou zde dobrovolníci,
ale také řada odborníků.
Do vesničky se každoročně sjedou
umělci z celého světa, aby zde učili.
Prodávají také svá díla a z výtěžku jsou
kupovány pomůcky pro arteterapii.
Divili byste se, jaké mají tito maličcí dary. Je zde mnoho talentů malířských, hudebních či hereckých. Děti jsou vedeny
k umění. Ve vesnici je galerie, každý výrobek je originál. Jsou nádherné. Všechno je
tady krásné a všechno povznáší.
Součástí vesnice jsou také dvě křesťanské komunity založené matkou Kristýnou.
Ta první přijímá týrané ženy, ženy s dětmi,
svobodné matky, těhotné ženy, narkomanky, alkoholičky. Tady se bojuje o život.
Druhá komunita – „Milosrdný otec“ přijímá muže. Podává pomocnou ruku mu-

za Dotek®, o.p.s
Radomíra Pečeňová
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žům závislým na alkoholu, drogách, hráčství, ženách... Jedinou terapií je modlitba
a práce.
Matčina vesnice potřebuje mužské ruce. Jsou zde sady – 500 olivovníků, 3000
granátovníků. Pergoly, na kterých se pěstuje kiwi a stolní hrozny. Farma, kde se
chovají prasata a drůbež. Uvidíte zde také
plantáže levandule. Společenství mužů je
pro vesnici velikým požehnáním.
V blízkosti vesnice byla obrovská skládka, a to v jediném lesíku, který se zde
daleko široko nacházel. Proto kněz poprosil místní úřad, aby mu prodal toto smetiště. Úřad mu rád tento lesík daroval. Záměrem bylo vybudovat dětské hřiště. Započalo čištění skládky. Bylo odvezeno nekonečné množství odpadků. V jednom místě
bylo vlhko, byla zde voda. P. Slavko nechal
vyvrtat hlubokou studnu. Je zde tolik vody, že stačí zásobovat celou vesnici.
Ke každému stromu, ke každé rostlině
je přiváděna kapková závlaha. Plody na
stromech jsou nezvykle veliké.
Žádná rodina zde není zničená. Překvapilo mne to a také utvrdilo v tom, že je
třeba mít stále naději. Nikomu není doporučován rozvod. Bojuje se o každý život,
každou rodinu.
Po smrti otce Slavka Barbariče pokračuje v díle P. Kralovič. Vesnice patří katolické
církvi a františkánské provincii.
Nikdo z vesnice nemusí odejít, každý
odejde, až sám chce, až je připraven založit rodinu nebo se vrátit do svého života.
Děti mají své kmotry. Ti mohou finančně pomáhat dítěti a mít s ním stálý kontakt. Peníze jsou ukládány na vlastní
vkladní knížku dítěte.
Nejhorší rány si nesou ve svých životech
děti odmítnuté svými rodiči, nejšťastnější
jsou a nejlépe přijímají svůj život sirotci.
Matčina vesnice je plodem veliké lásky,
ke které nás vede P. Maria – Královna
pokoje.
Uvěřila jsem, že i my máme naději. I my
můžeme prožívat a rozdávat pokoj.
B. L.

Hudební život ve Slušovicích byl již
od 18. století významnou složkou
kulturního života v našem městě.
Neděláme si nárok na podání vyčerpávající historické zprávy na toto
téma, ale přece jen bychom se chtěli pokusit přiblížit našim čtenářům
několik zajímavějších údajů o této
důležité součásti kulturního života
Slušovic a blízkého okolí.
Rudolf Hurt v knize Dějiny Slušovic
uvádí snad jedinou zmínku, že slušovická kapela vznikla již v 18. století. Byla to
hudba vesměs laicky vyučených muzikantů (i samouků), schopna provozovat
chrámovou hudbu - zejména při bohoslužbách, o svátcích, hudbu na zábavách
i pohřbech a postupně i při divadelních
představeních (operetách) a na pěveckých koncertech.
V období první republiky se o vznik
poměrně hodnotného dechového orchestru zasloužil nadaný hudebník, slušovický občan František Oškera, který do
řízení tohoto tělesa promítl zkušenosti,
získané při aktivním působení jako tvůrčí
příslušník vojenské hudby.
Ve Slušovicích působily tyto orchestry:
dechový, smyčcový a mladý moderní
orchestr jazzový. Muzikanti v těchto kapelách pocházeli z rodin Bailů, Daňků,
Dujků, Drábků, Garguláků, Jasenských,
Julinů, Kobylíků, Michálků z Březové,
Pilařů, Valeriánů a dalších…
Alois Julina spolu s bratrem Edou
z Veselé založili v té době velmi aktivní
jazzový soubor, obsazený již moderními
„instrumenty“ saxofony, pozouny a jazztrubkami. Julina asi v r. 1937 založil
a nacvičoval mužský pěvecký sbor.
V době před druhou světovou válkou
a po osvobození nastudoval také hudbu
pro několik operet s ochotnickým divadlem (soubory Sokola i Orla): Perly panny Serafínky, Na tý louce zelený, Byli
jsme a budem, Detektivní kancelář Mr.
Bernáška, Polská krev a jiné.

Hudba ve Slušovicích

V období druhé světové války Němci
zakázali provozování tanečních zábav,
ale zanícený muzikant Alois Julina přesvědčil a získal partu mladých mužů,
naučil je hrát a přes zákaz Němců s nimi
pořádal „zkoušky“ – vlastně to byly taneční zábavy pro tancechtivou mládež
– vždy v neděli odpoledne v Háji na jehličí.
Kapela měla více než 16 muzikantů,
byli to R. Gargulák (Březová), H. Jakuba,
M. Januška, J. Jurčík (Březová), Fr. Jež
(Raková), A. Jurčíková, Fr. Kolečkář, H.
Klempová, J. Kratina (Raková), K. Michálek (Březová), Ant. Mlynářík (Veselá), J.
Vaněk, J. Zatloukal (Raková), Ant. Klemš
(Březová) a Šlahař z Nových Dvorů.
Po druhé světové válce se znovu
s velkou chutí dal Alois Julina do výchovné práce a ze školáků vychoval dětský
hudební soubor Slušovjanka, čítající přes
35 hráčů a zpěváků. Slušovjanka hrála
v okolních i vzdálenějších místech Moravy. Pravidelně pořádali také zájezdy do
lázní Teplice i Jeseník.
Nebyl by článek o hudebním životě ve
Slušovicích úplný, kdybychom nevzpomněli záslužné činnosti pěveckého sbo-

ru Hlahol, který vznikl obětavou prací
učitele Stanislava Brunclíka ve spolupráci s Dr. Janem Drábkem a Janem Keprtem. Během své činnosti se sbor rozrostl
na více než 35 zpěváků ze Slušovic,
Březové, Veselé i Zlína a vypracoval se
na vysokou pěveckou úroveň. Sbor
uspořádal více než padesát koncertů,
zpíval v Domě umění, v soutěžích v Květné zahradě v Kroměříži a Bystřici p. Hostýnem a vyhrával soutěže pěveckých
souborů Moravy.
Malým výčtem hudebních aktivit jsme
chtěli vzpomenout těch před námi, kteří
se zasloužili, aby ve Slušovicích zněla
hudba a zpěv a přejeme si, aby to tak
i nadále pokračovalo...
A. J.

VZPOMÍNKA
19. listopadu uplyne 20 let, co nás
navždy opustil náš otec Alois Julina.
Hudební svět Slušovicka v něm ztratil
zaníceného muzikanta. Do hudebního
života se trvale zapsal svým talentem
a hlavně velkou pílí, kterou věnoval
výchově mladých hudebníků. Věříme,
že si vzpomenou hlavně ti, které učil
poznávat a milovat hudbu.
Děkuje rodina Julinova

SBÍRKA PRO ÚTULEK
V městské knihovně ve Slušovicích
stále probíhá sbírka textilií a pamlsků
pro Útulek pro zvířata v nouzi na
Vršavě. Pokud chcete v tomto zimním čase zvířátkům v útulku přilepšit
nějakými pamlsky, piškoty apod., doneste je nejpozději do 8. prosince do
knihovny.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích
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Žijí s námi - žiji s Vámi
Zahradníkův listopad
„…. Ještě maličko, a prokážeme své
zahrádce poslední službu; ještě necháme přejít nějaký ten podzimní mrazík,
a pak jí usteleme v zeleném chvojí…
Ale ještě tam nejsme, ještě jsme nepřestaly kvést; ještě dušičková astra
mrká lila očima, chrysanthemum indické si nedá žádnými sebehoršími povětrnostními ani politickými poměry bránit
v tom, aby vydala své křehké a nesmírné bohatství květů….“
Karel Čapek
Zahradníkův rok - 1929
Svět se za 80 let změnil, a tak dnes
koupíte Chrysantemum (z řeckého Chrysanthemon – zlatý květ) v obchodech
nejen na podzim. Ptáte se proč? Rostliny,
které mají svou vlast kolem obratníků,
jsou krátkodenní rostliny, takže ve středoevropských dlouhodenních podmínkách kvetou až na podzim a nevytváří již
plody.. Tuto vlastnost si tyto rostliny
uložily do svých genů. Moderní zahradníci toho dovedou výborně využít.
Řízenou regulací délky dne a teploty se
daří ovlivnit rozkvétání, takže dnes jsou
kvetoucí rostliny v prodeji po celý rok.
(Tento pokrok berou lidé jako samozřejmost stejně jako mobilní telefony a vůbec nepřemýšlejí nad tím, že tomu ještě
nedávno tak nebylo).
Do Evropy byly dovezeny až roku
1789 a staly se velmi rychle běžnou součástí zahrádek. Do volné přírody však
nepronikly.

Jedné rostlině z této oblasti se však
podařilo v naší přírodě zdomácnět.
Teplota kolem bodu mrazu sice zničí
její nadzemní část, ale hlízám mráz nevadí.
Je to slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus L.1753). Uvádí se, že
poprvé byla dovezena do Evropy v roce
1616. Tato rostlina má neuvěřitelný příběh. K nám se dostala z Ameriky oklikou
přes Asii pod názvem židovské brambory (zemáky). Podobnou cestu k nám
měla i typicky americká kukuřice - staršími lidmi i dnes nazývaná „turkyň“. Podle
literatury se pěstovala slunečnice topinambur původně jako nenáročná pícnina. Brambory a kukuřice se staly nedílnou součástí našeho jídelníčku, topi-

nambury pro nás však zůstaly jen okrajovou záležitostí. Tak se stalo, že topinambury lidé zařadili mezi invazní rostliny. Šíří se nekontrolovatelně na neobdělávaných a vlhkých půdách. Pohled na
ně však v podzimních sychravých dnech
příjemně potěší. Z fotografií je zřejmé,
že je v hojném počtu navštěvují včely
i ostatní hmyz. České jméno má tato
slunečnice podle původních pěstitelů –
brazilských indiánů kmene Tupinambá.
To by snad mohlo stačit, tím by měl příběh konec, ale nemá!
Ukázalo se totiž, že zásobní látka (inulin) v topinamburech je pro živočichy
nepřijatelná. Kalorická hodnota je podstatně nižší, než se předpokládalo. Inulin
patří mezi tzv. rozpustnou vlákninu, která je jako prebioticum ideální potravou
pro symbiotické bakterie (probiotica).
Užitečné bakterie skutečně pomáhají
zvyšovat obranyschopnost a imunitu
lidského organismu. V televizi teprve
nyní začíná období, kdy slova prebiotica
a probiotica jsou vyslovena v reklamách
mnohokrát denně. Z topinamburu se
náhle stala rostlina 21. století, která má
patrně pro zdraví lidí větší význam než
mnohé tradiční léčivky. Jestli bude zájem
občanů, rádi připravíme článek o pěstování a dietetických účincích hlíz topinamburu i samotného inulinu. Topinambur je patrně jediná rostlina ve volné
přírodě, která se dá sklízet v průběhu
zimy a má prokazatelně příznivý účinek
na lidské zdraví. Plochy topinamburu ve
Slušovicích jsou značné.
Tak vzhůru na topinambury!
Váš Netopýr

SLUŠOVICKÝ JARMARK • 28. listopadu 2009 v 10–16 hodin v kulturním středisku
Poslední listopadová sobota je jako stvořená pro malý jarmark uspořádaný pod partnerstvím Města
Slušovice, Mikroregionu Slušovicko
a Regionu Zlínsko.
Předchází první neděli adventní. A to
je již výzva, abychom začali více myslet
na své blízké. Možná naleznete novou
inspiraci jak si okrášlit svůj příbytek.
V neděli zapálíte první adventní svíci
a na dveře pověsíte věnec. Čas radostného očekávání je tady. Možná si ještě
vzpomínáte, jak jste brzy ráno chodívali
na roráty. Z latinského rorate „rosu dejte“ představují specifickou podobu celoročních ranních děkovných mariánských
mší pocházejících z období vlády Karla
IV. - v adventu provázenou zpěvem – rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte
spravedlivého... tak typické pro české
země a nemající v evropské kultuře obdoby.

Proto se vraťme do časů jarmarečníků,
starých zvyků, krásy středověké evropské křesťanské kultury. Hledejme dárky,
které osloví, potěší, pohladí. A možná
najdete inspiraci a podlehnete opět
kouzlu adventu.
Co zde bude k vidění?
drátované výrobky a šperky
výrobky z kukuřičného šustí
– figurky, vázy, misky
výrobky ze dřeva
suchá vazba, adventní věnce
malované obrázky, kameny
keramika
dřevěné hračky
rukodělné vánoční ozdoby
košíky a zvonečky z pedigu
malované hedvábí
šperky (bižuterie)
drobné dekorace a dárečky
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Zakoupit si můžete také trdelníky, frgály, preclíky a další sladkosti.
Je pro Vás připraveno také občerstvení a pochutnat si můžete na pravé valašské zabíjačce.
Přijďte se podívat a třeba si i nakoupit
vánoční dárky pro vaše blízké.
•••
Duchovní tečkou za slušovickým jarmarkem bude koncert Magna
Mysteria – „Spáči vstávejte“
V repertoáru najdete písně, jež se zpívaly v časovém rozmezí 12. – 17.století.
Písně duchovní, milostné i žertovné písně minnesengrů, jorgalů či trubadúrů.
Zveme Vás srdečně na koncert
v předvečer první neděle adventní
28. listopadu 2009 v 17.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích.
Vstupné dobrovolné

Mateřská škola
Lidé do našich životů přicházejí a zase odcházejí.
Někteří však chvíli zůstanou
a zanechají v našich srdcích
svou nesmazatelnou stopu.
A my už nikdy, nikdy nebudeme stejní.
Krásné podzimní dny vám přeji, moji
milí věrní čtenáři a poprvé po letních
prázdninách (i když poněkud opožděně)
vám posílám pozdrav z naší sluníčkové
školičky.
Z nového školního roku jsme už ukrojili s novou sestavou dětí dva měsíce,
zářijové smutnění a slzičky těch nejmenších jsou dávno tytam a my učitelky se
s dětmi už zase naplno věnujeme našemu školnímu programu. Každý z našeho
školkového týmu ví, kde je jeho místo,
co má dělat, úkoly jsou rozděleny, akce
naplánovány a probíhají, dokonce už
máme za sebou tři kontroly práce školy
(hospodaření, hygiena, úřad práce),
všechno si pomalu „sedá“ (jen těch
osmadvacet dětí v každé třídě ne a ne si
sednout).
Docela by se zdálo, že všechno je už
ve starých dobrých zaběhaných kolejích.
Ale bohužel není tomu tak. Ty první dva
měsíce nebyly naplněny jen rozjezdem
nového školního roku, ale také hledáním nové učitelky. Nejen děti jsou v letošním školním roce v nové sestavě, ale
po mnoha letech je v nové sestavě od
začátku listopadu také náš učitelský
tým. A ty první dva měsíce nás provázely také obavy a lehká nervozita z nové
kolegyně. Kdo to bude? Jaká bude?
Zapadne mezi nás? Dokáže v plné míře
nahradit naši paní učitelku Michalku,
která se rozhodla využít nabídky práce v
místě bydliště a po dvacetiletém dojíždění ze Zlína se s námi rozloučí už napo-

řád? To samozřejmě teď, po několika
málo dnech, kdy je nová paní učitelka
Renatka mezi námi, ještě nevíme, to
všechno ukáže čas. Ale co víme určitě je,
že naše Michalka nám všem bude chybět. Pro děti kamarádka s autoritou,
s úsměvem na tváři, plná nápadů jak je
zaujmout a něco nového naučit, pro nás
učitelky spolehlivý spoluhráč nejen na
poli péče o děti, ale i v zázemí provozu
školy, vždy ochotná udělat práci i nad
rámec svých povinností. Bude nám chybět, ale život už je takový, nic netrvá
věčně. Ani až doposud stabilní sestava
našeho malého sluníčkového kolektivu.
Žádné loučení asi není jednoduché,
ale také je nadějná pravda, že když něco
hezkého končí, něco hezkého snad zase
začíná. Tak jí alespoň za všechny holky
z naší školky přeji dobrý start na novém

pracovním místě, a děti, rodiče i spolupracovnice minimálně tak skvělé, jaké
opouští tady ve Slušovicích. A snad se
na mě nikdo nebude zlobit, když poděkování za její dlouholetou práci ve slušovické mateřince vyslovím nejen za nás ze
školky, ale i za všechny děti, kterým se
za tu dobu věnovala, za jejich rodiče
a za všechny, kdo ji mají rádi.
Míšo, děkujeme a přejeme hodně
štěstí.
Jana Tománková

Poděkování
Mezi dvěma lidmi budiž při všech
dobrodiních tento zákon:
Jeden aby ihned zapomněl, že něco
dal a druhý aby nikdy nezapomněl,
že něco dostal.
Děkuji všem mladým členům
Hasičského záchranného sboru ve
Slušovicích, kteří pod vedením pana Jiřího Fišnara dobrovolně a nezištně pomohli při částečné výměně oplocení zahrady mateřské
školy na Rovné ulici.
Je krásné zjištění, že stále jsou mezi
námi lidé, kteří jsou schopni a ochotni
udělat něco pro ty druhé bez nároku
na odměnu, jen pro pocit dobrého
skutku a radosti obdarovaného.
Jana Tománková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V PROSINCI
V prosinci bude městská knihovna
otevřena do pátku 18. prosince včetně. Po svátcích bude znovu v provozu
od pondělí 4. ledna 2010.
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• Jubilanti
Vlasta Koníčková
70 let
Helena Skupienová
90 let
Srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
• Narození
Adéla Julinová
Soňa Nábělková
Šťastným rodičům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí,zdraví!
• Sňatek uzavřeli
Miroslav Jakuba a Zdenka Pavlatová
Václav Jirkovský a Marta Škorpíková
Jiří Hamšík a Zuzana Jeníčková
Martin Štěpánů a Monika Daňková
Lukáš Pastyřík a Marta Urbanová
Vladimír Smýkal
a Miroslava Štěpánová
Petr Macík a Petra Matyáštíková
Novomanželům přejeme
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti!
• Úmrtí
Josef Maštalíř
Zdenka Minaříková
Rostislav Gojný
Ludmila Šimarová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
matrikářka

Dražba 19. 11. 2009 ve Vyškově

Rodinný dům
s pozemkem 712 m2
v obci Všemina u Slušovic
Nejnižší podání: 999.000,- Kč
Tržní cena: 2.400.000,- Kč
Min. příhoz: 30.000,- Kč
KP - real CZ Litoměřice

Tel: 416 735 835, 777 269 906

Děti ve Zlíně mají možnost objevovat novou Galaxii
Zlín, říjen 2009 - Zlínské maminky se už nemusí obávat, že jim na podzim na
hraní s dětmi zůstanou pouze zablácená či zasněžená pískoviště. Na Vršavě
ve Zlíně totiž vyrostl první zastřešený rodinný zábavní park v kraji. Do provozu bude multifunkční hala uvedena 23. 10. 2009. V zahraničí jsou tato centra velmi populární, v ČR jde však o zcela jedinečný projekt, který pod jednou
střechou nabízí zábavu, sport a odpočinek pro celou rodinu.
„Na ploše 2500
metrů čtverečních
je připraveno bezmála dvacet hracích a sportovních
zařízení především
pro děti od dvou
do dvanácti let, ale
na své si přijdou i
starší sourozenci a
rodiče. Na rozdíl
od komerčních obchodních center a
klasických dětských
koutků v této hale
naleznou
děti
spoustu překvapení a řadu nezvyklých atrakcí, které
je motivují k pohybu a různým hrám.
Každá z atrakcí
symbolizuje jinou
planetu či galaxii.
„Za jediný den tak
můžete společně
uskutečnit dobrodružnou cestu vesmírem,“ pochvaluje si jedna ze zakladatelek haly Galaxie, Mgr. Jana Valášková.
Všechna zařízení
v hale podléhají přísným bezpečnostním
i hygienickým předpisům. Díky tomu si
mohou i dospělí bez obav o své ratolesti užívat návštěvy haly v prostorách bistra nebo si sami vyzkoušet některé z
atrakcí. Kromě zmiňovaného občerstvení park GALAXIE nabízí rodičům čtenářský koutek či sledování různých projekcí,
vystoupení a programů. Bez problémů je
tak možno prožít v Galaxii společně celý
den plný zábavy, pohybu i odpočinku.
Školy a jiné kolektivy zase mají možnost výletu do tohoto zábavního parku
spojeného se vzdělávacím a tělovýchovným programem.
Jako bonus nabízí hala také velmi oblíbené oslavy dětských narozenin. Spokojené a šťastné jsou pak nejen děti, ale
i maminky, které si narozeninový den

své ratolesti užijí v klidu a bez stresu.
„Hlavním posláním je rodinám, školám a jiným organizacím poskytnout
příjemné prostředí, kde se děti bezpečně
pobaví a rodiče si oddechnou, a to bez
ohledu na roční období,“ uvedla Jana
Valášková. Ano, právě v posledních letech velmi časté výkyvy počasí na podzim a v zimě odstaví z provozu řadu
venkovních zařízení pro nejmenší. Hala
je krytá a v provozu celoročně.
Díky významné finanční podpoře z
Evropských fondů bylo navíc možno celý
areál doplnit o hotel, wellness, stylovou
restauraci, půjčovnu kol, in-line bruslí a
venkovní posezení, které budou v provozu za několik týdnů po otevření haly.

Info: www.galaxiezlin.cz
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