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Ze zasedání
rady města

Vedení města Slušovice Vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků

PF 2010

a hodně pohody a radostných prožitků
v roce 2010.

• Rada města schválila pro Městskou
knihovnu Slušovice
- nový provozní řád knihovny
- nový provozní řád internet. stanic
- čtenářský řád knihovny
- ceník služeb MK ve Slušovicích
• RM schválila vypracování projekt. dokumentace Zahradní architekturou Želešice, spol. s r. o., za navrhovanou cenu
41.650 Kč a 17.255 Kč u projektů:
- Alej ze Slušovic k „Rakovskému kříži“
- Ošetření dvou stromů u „Rakovského
kříže“, včetně sadové úpravy
- Náměstí ve Slušovicích – pěstební zásah v rozsahu odstranění 5 ks stromů,
odborné ošetření 5 ks stromů a výsadba
3 – 4 stromů.
Na základě těchto projektů město zažádá o dotaci z fondu OPŽP bod 1 z fondu
podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
a akce 2. a 3. Z fondu podpory 6.5 2.a
3. Regenerace urbanizované krajiny. Vše
v rozsahu předpokládaného rozpočtu se
spoluúčastí cca 10 %.
• Rada města schválila přidělení bytu č.
4.3 o velikosti 1+kk v domě na ul.
Dostihová 590 paní Renatě Trunkátové.
• Rada města schválila převedení celého
příspěvku za sběr papíru v roce 2009 od
firmy Eko-kom na konto Klubu rodičů
při ZŠ Slušovice.
• RM schválila příspěvek 70 Kč na obyvatele na dopravní obslužnost a doporučí
zastupitelstvu schválit smlouvu na dopravní obslužnost se Zlínským krajem.
• Rada města vzala na vědomí požadavek na pořízení astro
astrohodin na městské
osvětlení. Pořízení as
astrohodin by mohlo
být zrealizováno podle
pod zůstatku finančních prostředků v ro
rozpočtu města určených na osvětlení.
• Rada města schvál
schválila plán zimní údržby na období r. 2009 – 2010 na místních
komunikacích a cho
chodnících ve Slušovicích. Délka místních komunikací činí 15
km, délka chodníků 6 km.
• Rada města schv
schválila Nařízení rady
č. 1./2009, kterým se stanovují úseky
v zimě neudržovanýc
neudržovaných komunikací.

Plán zimní údržby místních komunikací ve Slušovicích
pro zimní období r. 2009 – 2010
(stručný výpis, celý plán včetně plánku je zveřejněn na úřední desce)
Za výkon zimní údržby na celém
spravovaném území zodpovídá během pracovní doby vedoucí odboru
komunálních služeb pan Matúš
Huťťa. V mimopracovní době pověřený zaměstnanec, na něhož připadá v dané době pohotovost stanovená řádným rozpisem.
Jako posypový materiál bude použito
drcené drobné kamenivo, potěrák ze
štěrkovny Hulín a slévárenská struska
frakce 0 – 6. Pro posyp bude materiál
míchán v poměru 2 : 1 (kamenivo –
štěrk). Dále bude pro případ námrazy –
ledovky nachystáno 2 t soli. V místech
většího sklonu vozovek a v místech častých námraz budou rozmístěny nádoby
s posypovým materiálem k individuálnímu použití. Při zabezpečování zimní
údržby jsme požádali o pomoc SÚS Zlín,
která by nám vypomohla v kritických
místech s její technikou.
Pokud se týká úklidu chodníků, budou
přednostně komunálními službami ošetřeny chodníky v prostoru náměstí, autobusových zastávek a hlavní trasy na ul.
Školní, Dlouhá a Dostihová a to z důvodu většího pohybu chodců. I po novém
znění zákona o chodnících zůstává ve
městě úklid chodníků stejný jako v minulých letech, tudíž se budou uklízet
chodníky jen s největší frekvencí pohybu
lidí.
V plánu zimní údržby jsou vyčleněny
i úseky místních komunikací a chodníků
v zimním období neudržované:
- komunikace vedoucí od Benziny do
Vizovic

- vedl. komunikace v areálu dostihové
dráhy mimo hlavní komunikaci od odbočky do ul. Družstevní, kolem bývalého
pivovaru až po vyústění komunikace na
st. silnici za Moravskou bankou.
- veškeré komunikace v ul. K Teplinám
- vybrané slepé části komunikace ul.
Romanova, Příkrá, Ciron (dle možnosti
techniky), úsek od obř. síně po vyústění
na ul. Slunečná bude ošetřen jen dle
potřeby
- některé komunikace v sídlišti Padělky,
které nelze udržovat pro neprůjezdnost
techniky (úzká komunikace).
- veškeré chodníky v lokalitě sídliště
Padělky
- veškeré chodníky na Rovnici
- chodníky na sídl. Družstevní a Dostihová, vč. chodníků na ul. Družstevní
- chodníky na sídlišti a ul. Na Výpusti
- ul. Na Stráni, Slunečná
- ul. Osvoboditelů
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti
odstranit k dokonalosti, nýbrž je jen
zmírnit, zimní údržbou místních komunikací a chodníků se rozumí zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících, které
byly způsobeny zimními povětrnostními
vlivy a podmínkami. Proto jejich uživatelé jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi
stavu komunikací – chodníků (zimní
pneumatiky, řetězy a vhodnou obuv pro
chodce), který je v zimním období obvyklý.

Kabelová televize
Kabelová televize Přerov nás oslovila a poslala smlouvu, která se nám mnohým
zdá nesrozumitelná.
Chtěla bych vás ujistit, že také v roce 2010 se pro nás nic nemění. Programy
i cena zůstávají stejné jako v roce 2009. Avšak platit budeme již majiteli, to znamená KBTV Přerov. Jaký způsob zvolíte, to záleží jen na každém z nás. Můžete ke
smlouvě přidat potvrzení o zřízení čísla SIPO ofocením formuláře z pošty, který jste
při zavedení SIPA dostali, taktéž je možné poslat ofocenou složenku SIPA, na které
je číslo uvedeno. Je možné platit trvalým příkazem z účtu nebo inkasem z účtu,
také je možné platit složenkou. Můžeme platit jednou ročně, ale také měsíčně.
Po opravě sítě kabelové televize budete mít výběr různých možností i programů.
Množství programů po zavedení digitalizace stoupne.
Současnou nabídku a ceník služeb KBTV Přerov najdete na internetu na www.
ktvprerov.cz. Pro ty z vás, kdo nemáte internet, současnou nabídku otiskneme.
Bude záležet jen na nás, co si zvolíme, avšak až za rok.
místostarostka
LINKA PRO HLÁŠENÍ PORUCH KABELOVÉ TELEVIZE

581 333 350
v pracovní dny PO – ČT od 8 do 17 hodin, v PÁ od 8 do 15.30 hodin.
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Nový zákon z r. 2009 o chodnících
nutí města a obce hledat schůdná i neschůdná řešení, poněvadž zákon praví,
že o úklid na chodnících se musí postarat vlastník a zároveň nést odpovědnost
za škody způsobené na těchto chodnících. Ale nikde není určeno, kde mají na
to obce nebo města vzít finanční prostředky, popř. pracovníky, kteří by prováděli tento úklid.
Není problém označit cedulemi chodníky, které se nebudou udržovat. To je
ale snad ta poslední varianta řešení.
Proto bychom Vás chtěli touto cestou
požádat, abyste se jako v předchozích
letech postarali o úklid chodníku před
Vaší nemovitostí a tím napomohli všem
našim spoluobčanům, aby zimní období
zvládli bez újmy na zdraví.
Děkujeme.

Tříkrálová sbírka
9. ledna 2010 proběhne v našem
městě tříkrálová sbírka.
Skauti, schola, klub maminek
a všichni ochotní koledníci vás navštíví, aby požehnali vaše příbytky. Na
dveře napíší posvěcenou křídou
K+M+B LP 2010. Tento nápis znamená „Pokoj tomuto domu“. Toto požehnání je mnohem více než almužna,
kterou poskytnete České katolické
charitě. Nezapomínejme, že i my jednou budeme služby charity potřebovat. Velká díla se nejdříve rodí
v našich srdcích.
Děti i dospělí, kteří by se rádi
připojili, se mohou přihlásit
na tel. 731 176 311.

Informace
městského úřadu
Ve středu 23. prosince 2009 nebudou na Městském úřadě ve Slušovicích úřední hodiny.
Prosíme, abyste záležitosti, které potřebujete vyřídit, směřovali na jiné úřední dny.
Děkujeme.

✂

Ve Vizovicích a v mikroregionech začínáme
komunitní plánování sociálních služeb
Každý z nás má své místo, kde se
cítí doma, svou komunitu. Pro občany Vizovic je to město Vizovice, pro
občany Slušovic město Slušovice.
V mikroregionech Vizovicko-Slušovicko je to15 obcí, jejichž střediskem
je obec s rozšířenou působností, kterou jsou právě Vizovice.Každý občan
má své právo na plnohodnotný život
ve své komunitě, v prostředí, které
si sám zvolil, ve kterém se narodil,
vyrostl, pracoval a také zestárnul.
V určitých životních situacích můžeme
mít pocit, že se z této komunity vyčleňujeme. Důvodem může být nemoc, zdravotní postižení, ztráta práce nebo prostě
jen vyšší věk a následné omezení kontaktů.
Sociální služby mají za úkol pomoci
lidem udržet si své místo v této své přirozené komunitě. Každý má právo na
volbu jak v této komunitě žít a jak sociální služby využívat. Služba se musí přizpůsobit potřebám konkrétních lidí, kteří ji využívají. Otázkou je jak vytvořit sociální systém, který bude odpovídat potřebám těch, kterých se to týká, tedy
občanů vizovického a slušovického mikroregionu. K tomu, aby bylo možné
zjistit tyto potřeby, slouží proces komunitního plánování sociálních služeb.
Cílem plánování sociálních služeb je zajištění dostatečných sociálních služeb,
které jsou určeny pro občany. Proces
KPSS (komunitního plánování sociálních
služeb) má za úkol ve spolupráci s jejich
uživateli (občany obcí), kteří o tuto službu budou mít zájem, s poskytovateli
a zástupci obecních samospráv zjistit
současný stav poskytovaných sociálních
služeb, reálnou potřebu občanů, udržitelnost a rozvoj v souladu s ekonomickými možnostmi obcí a prioritami kraje
a státu.
Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který ukládá krajům povinnost
zpracovat střednědobé plány rozvoje
sociálních služeb. Jednotlivé obce s rozšířenou působností se se svými zástupci
v pracovních skupinách podílí na tvorbě

krajského plánu sociálních služeb.
Usnesením zastupitelstev bude proces
KPSS realizován i v regionu.
Co to znamená pro občana? Má právo
se do této diskuse zapojit jako jeden
z členů triády uživatel, to jest občan,
a svým názorem ovlivnit budoucí rozvoj
sociálních služeb. Protože mikroregiony
Vizovicko-Slušovicko jsou členitý region,
cílem procesu komunitního plánování
sociálních služeb bude organizování besed s občany v jednotlivých obcích, zmapování a veřejná diskuse o jejich potřebách a vzájemná diskuse občanů a obecních samospráv, kam se v sociální oblasti
ubírat a čeho ve vztahu k vyšším územním celkům bychom měli dosáhnout. Je
to proces dlouhodobý, proces o vzájemné diskusi, potřebnosti a v neposlední
řadě i o finančních možnostech jednotlivých obcí. Jsme na samém začátku.
Ve Vizovicích se pravidelně začala
scházet řídící skupina KPSS, složená ze
zástupců měst a obcí v regionu, poskytovatelů služeb i samotných občanů,
zástupců z řad uživatelů služeb, kteří se
od samotného začátku zapojují aktivně
do činnosti. Snahou je nalézat řešení
v oblasti sociálních služeb tak, aby bylo
přijatelné pro všechny.
Každý občan může aktivním způsobem ovlivnit směr, kudy se mohou sociální služby v našich obcích i okolí ubírat.
I vy můžete ovlivnit svou budoucnost.
Ing. Eva Ludvíčková,
konsultant pro komunitní plán
města Vizovice

a•n•k•e•t•a
Vážení spoluobčané,
Obracíme se na vás touto cestou,
abychom od vás získali podněty a inspiraci pro práci veřejné správy v naší
obci (alt. našem městě). Rádi bychom
se blíže zaměřili na oblast sociálních
služeb pro seniory, lidi se zdravotním
postižením a na život rodin s dětmi.
Vaše názory a podněty budeme
projednávat v rámci úřadu a ve spolupráci s obcemi regionu Vizovicka
a Slušovicka. Do dotazníku není třeba
vyplňovat osobní či citlivé údaje.
Vyplněný dotazník prosím vhoďte
do schrány umístěné v přízemí budovy městského úřadu do 31. 12.
2009.
Předem děkujeme
za Vaši spolupráci.

1. Vyjmenujte prosím tři věci,
které by se v našem městě měly
změnit, aby se tady žilo lépe.
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Využíváte vy nebo někdo
z vašich blízkých nějakou sociální
službu na Vizovicku a Slušovicku?
(nehodící se škrtněte)

Ples
Mikroregionu
Slušovicko
9. ledna 2010 se uskuteční první
společný ples našeho mikroregionu
v restauraci Veselanka na Veselé.
Bližší informace naleznete na plakátech a infokanálu kabelové televize.

Dopravní obslužnost ve Slušovicích

ANO – NE

b) dovoz oběda
Kdo ho vozí?

ANO – NE

.........................
c) Domov s pečovatelskou službou
ANO – NE
d) Odlehčovací služby

ANO – NE

e) Vítek – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
ANO – NE
f) Domov pro osoby se zdravotním
postižením Na Dubíčku
ANO – NE
g) Cenrum pro rodinný život
ANO – NE
h) Jiné – jaké?

Protože jsem sama odkázana na autobusy, pokouším se po celých pět let vyvolat
jednání s dopravcem o posunutí nebo zavedení spoje po 17té hodině ze Zlína do
Slušovic. Jednání dopadlo skoro vždy stejně. Byli jsme vybídnuti, abychom dotovali
zavedení linky částkou okolo 200 tisíc korun. V letošním roce díky koordinátorovi
dopravy Zlínského kraje Ing. Procházkovi jsme téměř uspěli, vše již bylo dohodnuto
a jízdní řády připraveny. Tentokrát jsme narazili na nezájem starostů okolních obcí.
Jízdní řády budou tedy v některých hodinách mírně upraveny, ale dvouhodinová časová proluka mezi odjezdem autobusu 16,50 a 18,50 opět zůstane.

.........................

strana 1
✂

3

a) pečovatelská služba

a•n•k•e•t•a
3. Jaké sociální služby v našem
regionu chybí a bylo by potřeba je
zajistit? (vypište prosím)

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................
4. věk osoby, která vyplňovala
dotazník – označte prosím křížkem
a)

0 – 15 let

.........

b)

16 – 25 let

.........

c)

26 – 35 let

.........

d)

36 - 45 let

.........

e)

46 – 55 let

.........

f)

56 – 65 let

.........

g)

Více než 65 let

.........

Pokud chcete být informováni
o komunitním plánování sociálních služeb nebo se chcete do
plánování aktivně zapojit, vepište
prosím své jméno a kontaktní
údaje (e-mail, telefon adresu)

.........................

Cesta za hvězdou betlémskou
V listopadovém čísle SN jsem psal, že
si zvykáme velmi rychle na příjemné vymoženosti a bereme je jako samozřejmost. Mít možnost se dnes rozhodnout
a zítra letět třeba na Nový Zéland je
úžasné a nikoho ani nenapadne, že tomu bylo někdy jinak. Návštěva Benedikta
XVI. v Betlémě 13. 5. 2009 mě přivedla
na myšlenku rozdělit se s Vámi o několik
zážitků z cesty do těchto míst. Přestože
jsou fotografie skoro 20 let staré, myslím si, že mají i dnes co sdělit. Docela by
mne zajímalo, kolik obyvatel Slušovic
využilo možnosti volně cestovat po světě a navštívit tato místa.
Betlém je od Jeruzalému vzdálený asi
stejně jako Slušovice od Zlína, takže než
jsme si stačili sdělit zážitky z ranní prohlídky města, zastavil mikrobus na náměstí Jesliček a před námi byla bazilika
Narození Páně. Vstoupili jsme dovnitř
a byli jsme překvapeni víc, než jsme čekali. Naše představy byly vystaveny tvrdé
realitě. Ocitli jsme se totiž v pravoslavném kostele. Dozvěděli jsme se, že podle Status Quo z roku 1852 patří hlavní
chrámová loď a jeskyně Narození pod
jurisdikci řecké pravoslavné církve.
Většina obyvatel se domnívá, že vánoční
oslavy probíhají právě zde, ale to je zcela nemožné, protože pravoslavné Vánoce
začínají podle juliánského kalendáře až
7. ledna a v době našich Vánoc mají svůj
program. Jen v jeskyni Narození mohou
ostatní církve vykonávat své obřady.
Jeskyně Narození je ústředním bodem
celé baziliky a tam také směřovaly naše
kroky. Byli jsme u cíle putování. Je jedno,
zda jdete z pravé nebo levé strany od
oltáře, pokaždé zůstanete stát před čtrnácticípou stříbrnou hvězdou s nápisem
HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS
NATUS EST 1717. Z naší historie jsem
znal cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a
Bezdružic, který roku 1598 ve své knize
popisuje toto místo. Nápis byl původně
vyrytý na mramorové desce a na místě

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
Děkujeme
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dnešní hvězdy byla vytesaná na vyvýšené podlaze veliká hvězda. Podoba místa
se měnila. R. 1717 byla nahrazená hvězdou stříbrnou. Ta však byla roku 1847
ukradená a stala se záminkou ke Krymské
válce (1853 – 1856). Nikdy předtím jsem
o zcizení hvězdy neslyšel, a tak jen uvádím, že jedna varianta mluví o navrácení
poškozené hvězdy na původní místo
a druhá uvádí, že byla nahrazena kopií
s původním datem 1717.
Jaké myšlenky probíhají v hlavách lidí,
kteří zůstanou v tichu stát na tomto
místě, se nikdy nedozvíme. Vzpomínky
však zůstávají na celý život velmi silné.
Teprve po chvíli jsem se rozhodl hvězdy
dotknout… Vzpomněl jsem si také na
novodobou tradici – betlémské světlo.
Nápad vznikl původně v Linci v roce
1986. Betlémské světlo bylo součástí
vánoční sbírky na pomoc postiženým
dětem. Každý rok se v jeskyni Narození
zapálí plamínek a ten doputuje až do
vašich domovů. Plamínek svíčky, který
jsem zažehl na tomto místě já, mám
v srdci stále…
Příchod dalších návštěvníků nás uvedl
zpět do skutečnosti. Naše další cesta
vedla do sousedního kostela Sv. Kateřiny
Alexandrijské. Zde se koná každoroční
půlnoční mše, která je přenášena do
celého světa. Původní kaple byla přestavěna za přispění císaře Františka Josefa I.
a jeho rodiny a stavba byla dokončena
roku 1881.
Naše návštěva se chýlila ke konci a na
památku jsme si každý na náměstí
Jesliček zakoupili dřevěný betlém. Tak se
stalo, že se ve Slušovicích každý rok sejdou na Štědrý den dvě rodiny u betlémů z Betléma. Napadlo mě, že by bylo
hezké uspořádat výstavu betlémů
z Betléma. Mohla by tak vzniknout pěkná novodobá tradice. Jsou ve Slušovicích
další ? Ozve se někdo do redakce SN?
Příjemné Vánoce přeje váš Netopýr
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Městská knihovna v prosinci a v novém roce
Koncem roku bude provoz městské knihovny omezen následovně:
knihovna bude v době od 21. 12.
2009 do 1. 1. 2010 uzavřena.
Znovu otevřena bude ihned v pondělí 4. ledna 2010.
Připravte se od ledna na malou změnu. Přibližně deset let čtenáři platili stále
stejné registrační poplatky na rok – 10
Kč pro děti, 20 Kč pro studenty a důchodce a 30 Kč pro ostatní. Jistě uznáte,
že tyto částky jsou při dnešních cenách
(nejen) knih úsměvné.
Roční poplatky budou po schválení
radou od 1. 1. 2010 navýšeny takto:
20 Kč pro děti do patnácti let,
30 Kč pro studenty a důchodce,
50 Kč pro ostatní čtenáře.
Tyto ceny, za něž si můžete celý rok
půjčovat neomezený počet knih a časopisů, jsou stále hodně mírné, takže věřím, že se pro tuto změnu nebudete
hněvat.
Stále platí, že senioři, kteří v daném
roce dosáhnou 70. let věku a více, mají
čtenářský poplatek zdarma.
Změna se týká i poskytování meziknihovní výpůjční služby. Pokud požadujete
knihu z fondu jiné knihovny, budete
platit 50 Kč za knihu + 5 Kč za každou
další knihu v zásilce.
Ceník upravil také postihy za 2. a další
upomínky. Pokud však budete dodržovat výpůjční lhůtu 1 měsíc či možnost
výpůjčky si před uplynutím této lhůty
prodloužit, upomínkami se nemusíte
vůbec zabývat.
Během let poskytuje knihovna stále
více služeb, již zmiňovanou meziknihovní výpůjční službu, on-line katalog na
internetu, možnost prodloužení výpůjček přes internet či rezervace titulů spolu s posíláním emailů o rezervovaných
knihách, internet zdarma a další a další...

Každým rokem je fond knihovny doplněn o spoustu nových knih, v loňském
roce přibylo 659 titulů.
Příjemnou zprávu mám pro ty mladší.
Dříve byl přístup na internet umožněn
od 15 let věku, od ledna 2010 se tato
hranice posune dolů na 12 let. Podmínkou je podpis zákonného zástupce (rodiče) na formuláři o souhlasu s tím, aby
jejich dítě využívalo možnosti internetu
v knihovně. Tento souhlas stačí podepsat jen jednou.
Reagovali jsme na to, že děti potřebují zjišťovat různé věci do školy, tisknout
si materiály na referáty apod.
U dětí bude ovšem kontrolováno, na
jaké stránky chodí, zda je to opravdu
pro potřeby školy. Je zakázáno hrát hry,
chatovat apod.
A jedna zprávička na závěr: pokud se
stihnete přijít přihlásit do knihovny ještě
do 18. prosince, budete mít roční členství za staré ceny.
Přeji všem krásné svátky vánoční
a šťastné vykročení do nového roku…
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Živý betlém
23. prosince od 16,30 do 19,00
hodin budou skauti, schola a ministranti předvádět na náměstí „Živý
betlém“.
Nebudou chybět ani zvířátka! Přijďte si
s námi zazpívat koledy a odnést si domů
betlémské světlo. I tato akce se stává již
milou tradicí.
Srdečně zveme malé i velké. Budujeme
tak v našem malebném městečku znovu
pospolitost.

MĚŘENÍ TERMOVIZÍ
Úniky tepla, tepel. izolace a netěsnosti ve všech typech objektů
(rod. domy, panelové domy, hotely, průmyslové objekty ap.)
Měření el. instalace v jednotlivých bytech panelových domů
jako prevence proti případnému zahoření, vzniku požáru
a následnému ohrožení obyvatel v celém panelovém domě
V elektrotechnice, energetice, strojírenství, topenářství a všude tam,
kde je potřebná a žádoucí tepelná diagnostika součástí
podrobnosti na :

www.mereni-termovizi.cz • mobil 777 229 779
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Zpráva o činnosti
Klubu rodičů
při ZŠ Slušovice
Klub rodičů při Základní škole ve
Slušovicích pracoval i v uplynulém školním roce 2008/2009. Na prvních rodičovských schůzkách v září 2009 informovala prostřednictvím ředitele školy
pokladní, paní Šárka Zemanová, všechny přítomné rodiče.
Hlavním zdrojem příjmu pro naši činnost byl sběr papíru a výtěžek z rodičovského večírku.
Již v tomto školním roce se projevily
nižší příjmy za sběr papíru, které činily
v roce předcházejícím částku 43.308 Kč.
Ke snížení došlo vlivem poklesu výkupní
ceny papíru a dále jiným způsobem organizace sběru. Nyní nezískáváme peněžní prostředky přímo, ale prostřednictvím města Slušovice. Jaké budou příjmy
za papír ve školním roce 2009/2010,
zůstává otázkou.
• Příjmy ve školním roce 2008/2009:
celkem 42 847 Kč
z toho
sběr papíru – 23 077 Kč
ples – 19 770 Kč
• Výdaje ve školním roce 2008/2009:
celkem 47 281 Kč
Jednotlivé položky výdajů:
- potřeby do kroužků, zejména keramický a výtvarný
12 894 Kč
- příspěvek na lyžařský výcvik žáků sedmých tříd
6 000 Kč
- potřeby pro vyučování (zejména výtvarná výchova)
7 094 Kč
- výchovné přednášky a besedy 3 070 Kč
- odměny pro žáky 1. stupně 5 075 Kč
- doprava na kulturní akce 11 323 Kč
- ceny do soutěží + družina
1 825 Kč
Ztráta hospodaření byla kryta ze zůstatku pokladní hotovosti. Zůstatek pokladny po školním roce 2007/2008 byl
17 570 Kč. Účetnictví klubu rodičů je
k nahlédnutí u paní Šárky Zemanové.
Děkujeme všem sponzorům ze Slušovic
a okolních obcí. Poděkování náleží i majiteli restaurace Přerovská ve Slušovicích
panu Škrabanovi a kolektivu jeho pracovníků za možnost uspořádání rodičovského večírku, za vytvoření příjemného
prostředí a vstřícnost.
Děkujeme i všem rodičům za finanční
podporu a dary do tomboly na rodičovský večírek a za spolupráci při sběru papíru.
Rodičovský večírek se bude konat
v restauraci Přerovská dne 20. 2.
2010 od 19.00 hodin.
Všechny rodiče i naše příznivce na tuto kulturní akci srdečně zveme.
Miroslava Jemelková

UŽITEK VČELY MEDONOSNÉ
Včely po tisíciletí každý rok opylují ovocné stromy, keře a rostliny,
které nám poskytují všechno, na
čem je lidský život závislý. Toto opylování nám zajišťuje tvorbu plodů
a semen. Zvykli jsme si to považovat
za samozřejmost jako třeba střídání
ročních období. Neexistence včel by
asi změnila tvář naší krajiny. Zmizely
by rozkvetlé louky a zůstaly by jen
zelené větrosnubné trávy. V krátké
době by vyhynulo dvacet pět tisíc
druhů rostlin. Vyhynulé druhy by
způsobily velký úhyn hmyzu, ptactva a jiných živočichů. Tím by byla
ohrožena existence lidstva.
Včely po celém světě hynou a tento
trend zasáhl už i Českou republiku.
Kdyby jich nebylo, úplně by z našich talířů zmizel i chleba a další potraviny.

Vyznání?
Měla jsem možnost před několika roky prožít před Vánocemi nádherný týden
v ženském klášteře Gablitz v Rakousku.
Řeholní sestry jsou zde většinou starší,
ale jejich dychtivé očekávání narození
Ježíška je pro mne dodnes nakažlivé.
Drahé sestřičky, kdyby mohly, snad by
i Ježíškovi kabátky háčkovaly...
Každý večer jsem se s nimi modlívala
pobožnost nazvanou „Hledání příbytku“.
Jednoho dne byly sestry podrobeny
zkoušce. Asi čtvrtý den mého pobytu mi
sestra Cresztenzia sdělovala úžasný zážitek. Navečer zazvonili u brány dva lidé.
Muž s těhotnou ženou prosili o nocleh.
Byli na cestě a pokazilo se jim auto.
Sestry z vrátnice vypustily velkého bernardýna. Věřily, že rozezná dobré a zlé
lidi. Pes vrtěl vesele ohonem. Manželé
byli pozváni do kláštera a pohoštěni.
Jedna ze sester šla chystat pokojík pro
hosty. Uvedla tam mladý pár a popřála
nastávající mamince pokojnou noc
a hezký odpočinek. Najednou se stalo
něco neočekávaného. Sestra zůstala
zděšená. Těhotná žena si odepnula
plášť, pod kterým skrývala malou kameru. Otvůrkem mezi knoflíky snímala reakci sester. Za klášterem stál přenosový
vůz rakouské TV. Tito prosící mladí lidé
byli pracovníci televize. Dělali průzkum,
nakolik jsou lidé v dnešní době schopni
reagovat na situaci podobnou té, kterou
prožívala Marie s Josefem před dvěma
tisíci let.
Všichni jsme se upřímně radovali, protože to, co vyznáváme ústy, jsme prokázali také svým bližním. Sestřičky obstály
na jedničku hvězdičkou.
L.S.

Opylovací služby včel medonosných mají pro nás větší cenu než zlato. Jsme na
včelách medonosných závislí, proto musíme jejich populaci chránit.
Největší hodnoty odvádí včely lidem
v podobě opylovací činnosti. Je odhadováno, že z celkového objemu je to 90 %
a teprve zbývajících 10 % tvoří hodnoty
ostatních včelích produktů.

Z KALEIDOSKOPU
VČELAŘSKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
• včelí matka žije 3 - 5 let, dělnice,
které se líhnou na jaře, žijí jen asi 6 týdnů a dělnice, které se líhnou po letním
slunovratu, se dožívají asi 9 měsíců
• včelstvo v případě spotřeby dokáže
shromažďovat nektar a pyl vydatných
zdrojů z okruhu o poloměru větším než
5 km
• množství včel v úlu je na jaře 20 tisíc, v létě v době snůšky 60 - 80 tisíc
• mateří kašička slouží ve včelstvu ke
krmení nejmladších larev a matky

Všem hospodyňkám další typ na
dobré vánoční medové perníčky
Rozpis: 600 g hladké mouky, 300 g
moučkového cukru, 4 celá vejce, 2 lžíce
teplého medu, 1 lžíce sádla, 1 prášek
do pečiva, 1-2 lžíce kakaa, 120 a půl
gramu másla, perníkové koření
Postup: vše se smíchá v těsto a nechá
3 dny v mikrotenovém sáčku odležet v
lednici. Pak těsto rozválíme a vykrajujeme formičkami. Upečeme.

• včelí jed – produkt jedových žláz
včely medonosné – slouží k léčení revmatických chorob
• propolis je směs přírodních pryskyřic
z pupenů stromů zpracovaná včelami
Blíží se konec roku, proto všem přejeme hodně zdraví a pohody v novém
roce 2010.
za ZO ČSV Slušovice Josef Košárek

Ze vzpomínek kapelníka Rudolfa Garguláka
– Osudové setkání
Po přečtení článku ve Zlínských novinách v říjnu loňského roku se vracím v mých
muzikantských vzpomínkách na svatbu v Přílukách v roce 1986.
Typickým dnem smutné nálady je den pohřební, pravým opakem den svatební.
Ten musí být úsměvný, radostný, zpěvný, taneční, plný naděje, že všechny příští
dny budou pro novomanžele plné slunce a pohody. Ale často, zvlášt v současné
době, se žádaný optimismus brzy vytratí, dostavuje se doba beznaděje, zklamání,
smutku a bolesti. To potvrzuje i ona zmínka ve Zlínských novinách.
Na zmíněné přílucké svatbě bylo veselo. Manželský pár vyzařoval pohodou
a štěstím. Kéž by tomu bylo tak i nyní po několika letech, kdy na ně vzpomínám.
Hudba je na svatbě jedním z pilířů dobré zábavy.
Dohráli jsme skladbu, tanečníci tleskají, někteří se věnují svým protějškům, dochází k jemným dotekům, pohlazení, políbení ruky, tváře. Na tuto chvíli se nejvíce
vzpomíná. Rád se v takové chvíli dívám na parket a přeji jim to. V jedné takové
chvíli za mnou přichází pan ženich a s úsměvem povídá: „Pane kapelníku, nyní si
uděláme přestávku, budeme obědvat.“ „Ano, pane ženichu, ale dovolte mi osobní otázku, už dávno jsem neviděl tak hezkou nevěstu. Povězte mi, kde jste ji našel?“
„Náhoda, vzácná náhoda. Jednou jsme šli s kamarádem po tržnici u zlínského
zámeckého parku. Najednou slyším volání ženy o pomoc. V hlase byl strach
a zoufalství. Rozběhli jsme se i s kamarádem za volající. Na místě vidíme opilého
či zdrogovaného muže, který se s ženou hrubě pere a strhává z ní šaty.
Nerozmýšlím se, udeřím násilníka do hlavy, avšak rána byla tak silná, že tento
padá na zem. Kamarád volá policii i sanitku. Nešťastnice vzlyká, pláče, upravuje
se a stále opakovaně děkuje. Násilník se pokouší vstát, ale nejde to, má poraněnou ruku.
Přijíždí policie a nato i sanitka. Napadená informuje policisty a ti si vše zapisují.
I já jsem podal potřebné údaje. Sanitka odváží násilníka. Zůstali jsme sami. Slečna
byla velmi hezká a sympatická. Opakovaně děkuje a ptá se, jak se má revanšovat,
vždyť jsme jí zachránili čest a snad i život. Navrhla mi, abychom se sešli v sobotu
večer na hotelu Moskva. Souhlasil jsem a na setkání jsem se velmi těšil. Sešli jsme
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se a od té chvíle už jsem se jí nevzdal.
Dnes jsme si u oltáře slíbili lásku
a věrnost navždy.“
Na takové povídání se nezapomíná
a snad jim štěstí a radost patří i dnes
po mnoha letech od této události.
Sotva jsem vyslechl ženichovo zajímavé vyprávění, přichází mladík:
„Pane kapelníku, posílá mě za vámi
můj známý. Doporučil mi vaši kapelu
k vystoupení na mojí svatbě. Mé jméno je Pavel Velikovský, svatbu plánuji
na červen tady na Příluku.“
„Dobře, pane Velikovský, hned si to
poznačím. Věřím, že vám na svatbě
vytvoříme dobrou atmosféru.“ Oznamuji hudebníkům, že 22. června budeme opět hrát na svatbě na Příluku.
Na dnešní svatbě s námi nevystupoval náš kmenový harmonikář Franta.
Když jsem pak Frantu zval na další
akci, upozornil mě: „Rudo, poznač si,
že 22. června budeme hrát na narozeninách sestry mé manželky.“ Franta
měl samozřejmě přednost. Tak to
musím ihned oznámit panu Velikovskému a také jsem mu doporučil
jinou kapelu. Od té doby jsem se
s ním již nikdy nesetkal.
• Zlínské noviny 16. 10. 2008
Nejvyšší soud: Kamila Velikovská,
která byla odsouzena za vraždu manžela, zůstane ve vězení sedm let...
Jejich příběh asi všichni znáte.

Mládež a alkohol
V poslední době se mohli někteří nezletilí návštěvníci diskoték a restaurací dostat
do nepříjemné situace, když je v nočních hodinách kontrolovala policie. Mnozí z nich
poprvé v životě „foukali“ do alkohol testeru. Někteří si jako památku na tuto událost
odnesli pouze náustek, který je z hygienických důvodů na jedno použití, ty méně
zodpovědné, kterým tester detekoval požití alkoholu, čekala spolu s rodiči ještě návštěva sociálního odboru ve Vizovicích, kde byla věc dále řešena.
Je na místě připomenout znění zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, který jednoznačně zakazuje prodávat nebo podávat
alkoholické nápoje, anebo jinak umožňovat jejich požívání osobám mladším 18 let
a dále zakazuje prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, stanoví, že státní orgány,
což je i Policie ČR, a další osoby a instituce mají za povinnost oznamovat obecnímu
úřadu s rozšířenou působností (v našem případě MěÚ Vizovice) všechny děti, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana, což jsou mimo jiné i děti, které požívají alkohol nebo návykové látky. Pracovníci sociálního odboru MěÚ Vizovice pravidelně
každý rok pořádají v základních školách přednášky pro žáky 9. tříd, kde s nimi mimo
jiné hovoří také o požívání alkoholu a omamných látek a jeho důsledcích.
Jak se postupuje v případě, když policie zjistí, že nezletilá osoba požila alkohol,
případně jinou návykovou látku? Policie na místě řeší věc s tím, kdo nezletilému alkohol umožnil požít, a následně informuje o události sociální odbor, kdy si kurátor pro
mládež pozve nezletilého spolu s rodiči k pohovoru. Na nezletilého je založen spis
a celá záležitost je prohovořena s nezletilým a jeho rodiči. Pokud dojde k požívání
alkoholu opakovaně, hledá se důvod, proč k tomuto dochází, zda se jedná o chyby
a nedostatky ve výchově rodičů nebo o výchovné problémy na straně nezletilých.
Zvažuje se další postup řešení. Mezi možnosti jak dále postupovat patří např. návštěva psychiatra, Střediska výchovné péče, terapeuta anebo podání návrhu k soudu na
stanovení výchovného opatření – dohledu nad výchovou.
Závěrem je třeba zdůraznit, že nikdo nechce v žádném případě zakazovat dětem
zábavu, která k mládí vždy patřila a patřit bude. Jde však o to, aby i tato zábava
probíhala v rámci celospolečensky přijatých zákonů a pravidel.
Ing. Vladimír Nedbal,
kurátor pro děti a mládež Vizovice
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• Jubilanti
Josef Bednařík
80 let
80 let
Ludmila Machalíčková
František Dolanský
70 let
Jana Kodovská
75 let
Vlasta
75 llet
l
ŠŠtarhová
h á
Srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
• Narození
Linda Pečivová
Michael Maštalíř
Šťastným rodičům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí,zdraví!
• Úmrtí
Zlatuška Chrastinová
JUDr. Jan Drábek
Jaroslav Minařík
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
matrikářka

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří přišli doprovodit na poslední cestě
pana Jaroslava Minaříka.
manželka a děti s rodinami

❦❦❦
VZPOMÍNKA
Dne 27. ledna 2010 vzpomeneme
nedožitých 80 let pana Stanislava
Patáka. Vzpomeňte s námi.
S úctou a vděčností
manželka a děti.

Důležité upozornění
S ohledem na vyúčtování vodného
a stočného za rok 2009 vás žádáme,
abyste nejpozději do 15. prosince
2009 nahlásili stav vodoměru s odhadem do 31. 12. 2009. Pokud do
uvedeného termínu stav nenahlásíte,
bude našimi pracovníky proveden kvalifikovaný odhad.
Stavy vodoměru hlaste na tel. 577
983 379, e-mail: sluzbymesta@slusovice.cz nebo osobně v 1. patře MÚ.

WBC aneb sjezd horských kol
Rádi bychom vám představili sport, který se skrývá pod zkratkou WBC. Jedná se
o sjezd horských kol stylem rallye, kde kluci i holky svádí urputnou bitvu o umístění
v mnoha rychlostních zkouškách. V součtu všech časů o vítězi rozhodují pouze vteřiny. Sjezdaři jsou rozděleni do čtyř skupin. V každé kategorii získávají body za umístění na 1. – 10. místě, podle kterých se na konci sezóny určují ti nejlepší. Sedmidílný
seriál WBC byl v tomto roce ukončen v neděli 25. 10. ve Žlutavě u Napajedel.
A proč o WBC vlastně mluvíme? Protože dvěma žákům třídy 9. B, Tomáši
Čalovi a Martinu Bořutovi, se letos v tomto sportu velmi dařilo.
Tom Čala v tomto roce ve své kategorii SUPER 15 (do 15 let) získal jednou stříbro,
jednou bronz a pět podniků vyhrál. Díky těmto úspěchům se stal mistrem.
Až do posledních metrů žlutavského závodu však nebylo jasné, kdo se umístí na
druhém místě. Největší boj mezi sebou v kategorii SUPER 15 svedli Martin Bořuta,
který závodí za tým Rally sprint Kopná, společně s Lukášem Sedláčkem z týmu Dh
Team Veřovice. Martin se musel v cíli objevit před Lukášem a to nejlépe do 5. místa,
aby získal titul vicemistr. Přálo mu štěstí a sedmý závěrečný podnik ve své kategorii
vyhrál.
Pokud by vás tento sport zaujal a chtěli byste se o něm dozvědět víc, podívejte se
na www.wbcrally.com anebo se zastavte ve škole u nástěnky v přízemí u šaten
devátých tříd, kde kluci vyvěsili pár fotek a informací. Ve vitríně naproti automatu na
mléko najdete také poháry a vizitky obou našich úspěšných sjezdařů.

BYTOVÝ TEXTIL – SLUŠOVICE
• krepové povlečení (100 % BA), cena 380 Kč – výprodej starších vzorů
• nové vzory povlečení (flanel, krep de luxe)
• NOVINKA: ortopedické polštáře (visco pěna) 70 x 50
• přikrývky a polštáře (protialergické)
COMFORT 90°C
EXCLUSIVE 90°C (potah microfáze)
SUPRA 90°C (vysoce hřejivé)

STŘÍBRNÁ A ZLATÁ NEDĚLE - OTEVŘENO
od 8 do 11 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu a všem našim zákazníkům přejeme hezké Vánoce.
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