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Vítáme nový rok 2008
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás i všechny čtenáře Slušovických novin co nejsrdečněji
pozdravil na začátku roku 2008. Již podeváté v historii našeho města jsme se
tradičním silvestrovským ohňostrojem
loučili se starým rokem a současně vítali nový rok 2008.
První dny nového roku nabízí příležitost poohlédnout se zpět a krátce zhodnotit uplynulé období. Ne vše, co jsme
naplánovali, se podařilo zrealizovat.
Hodně mě mrzí zejména to, že se nepokročilo v záměru rekonstrukce bývalé
sokolovny, neboť kulturní zařízení nám
schází čím dál víc. Pokud se nepodaří co
nejdříve odkoupit sousední dům č.p. 99
za účelem rozšíření parkovacích ploch
a vstupního prostoru nové sokolovny,
bude zřejmě nutné přehodnotit vypracovaný projekt a uvažovat o výstavbě
úplně nového víceúčelového kulturního
zařízení.
Některé plánované akce jako např.
oprava komunikace ulice Příkrá, či ul.
Družstevní v prostoru před prodejnou
MB Centrum byly zahájeny na sklonku
roku 2007 a budou dokončeny v jarních
měsících roku 2008.
Jsem rád, že se podařilo s pomocí
dotace od Státního fondu rozvoje bydlení dokončit a pronajmout nový bytový
dům s 20 bytovými jednotkami v ulici
Dostihová, kde nyní žije 47 nájemníků,
a úspěšně dokončit kompletní rekonstrukci části ul. Dlouhá od kruhového
objezdu po zdravotní středisko.
Velmi důležitým okamžikem v uplynulém roce bylo odkoupení cca 6 ha státního pozemku pod dostihovou dráhou.
Následný pronájem a vykupování dalších pozemků od soukromých vlastníků,
dostihový den uspořádaný 20. října
2007 pod záštitou města Slušovice
a schválení založení Nadačního fondu
na rozvoj dostihového sportu dostatečně prezentuje snahu zastupitelstva
města pomoci slušovické dostihové
dráze získat zpět ztracené pozice.

Foto: Stanislav Vala

Věřím, že v letošním roce se podaří
uspořádat tři až čtyři dostihové dny.
Bude zpracován projekt na celkovou
revitalizaci dostihové dráhy a bude podána žádost na čerpání dotace ze
strukturálních fondů EU.
Pro letošní rok jsou dále připraveny
projekty s využitím státní dotace jako,
např. rekonstrukce školní kuchyně v základní škole a mateřské škole Sluníčko,
nákup nového vozidla CAS pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů, v oblasti zlepšení vzhledu našeho
města bychom chtěli zrealizovat společný projekt s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje týkající se rekonstrukce
silnice III/4916 v úseku od kruhového
objezdu po křižovatku na dostihový
areál. V rámci zvýšení bezpečnosti žáků
naší základní školy je připraven projekt
na vybudování odstavných pruhů včetně nových autobusových zastávek na
silnici III/4915 před základní školou.
Rovněž je dokončen projekt na výstavbu domu s 9 bytovými jednotkami
s upravitelnými byty pro seniory v ul.

Školní. V návrhu nového rozpočtu budou mimo jiné i oprava chodníků v ulici
Slunečná, prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Hřbitovní a další akce,
které budou předloženy ke schválení
zastupitelstvu.
Prvnímu zasedání zastupitelstva města v letošním roce bude také předložen
návrh dohody uzavřené mezi městem
a majitelem domu č.p. 127 (před restaurací AB) o odstranění tohoto chátrajícího objektu ze slušovického náměstí.
Vážení spoluobčané,
rok 2008 zahájil daňovou, zdravotní
a sociální reformy, které se více či méně
dotknou každého z nás. Přeji Vám jménem vedení města Slušovice v novém
roce 2008 vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví, štěstí, úspěchů a trpělivosti s realizací schválených reforem i plánovaných akcí slušovické radnice.
Ing. František Pavelka
starosta města Slušovice

Kabelová televize
Zastupitelstvo města odsouhlasilo
navýšení poplatku za kabelovou televizi na 80,- Kč za měsíc / 1 zásuvku.
Důvodem navýšení jsou ceny za provoz některých placených stanic.
Pro vaši orientaci uvádím měsíční platby za jednu zásuvku:
Spektrum
19,28
Galaxie sport
14,17
Eurosport
9,10
Hallmark
6,65
NovaCinema
3,57
Autor. poplatky Dilia
1,27
Autor. poplatky Intergram
1,27
Autor. poplatky OOAS
1,27
Infokanal
2,77
Provoz Kabel.tv. Přerov
1,74
Celkem:
61,09
Město jen za vysílání zaplatí za jednu
zásuvku v současné době 61,09 Kč.
K této částce je nutné připočíst faktury
za opravy a obnovu sítě, odstranění poruch a havárií, které provádí firma Emos.
Kabelová televize ve Slušovicích byla vybudována ve dvou fázích v letech 1993
a 1994 firmou Satturn Holešov. Za více
než desetiletou dobu provozu se rozvoj
technologií pro provoz KBTV posunul
velkou rychlostí kupředu. Aby bylo možné vybudovat moderní síť odpovídající
dnešním možnostem, bylo by třeba investovat do obnovy sítě podle propočtu
odborníků 18 mil. korun. V současné
době provozuje naši KBTV na základě
smlouvy Kabelová televize Přerov, která
má licenci na provozování kabelové televize. Vlastníkem je město Slušovice.
Počet zásuvek ke dni 1. července 2007
je 857. Kabelová televize má 23 stanic.
Kromě základních českých programů
jsou v nabídce také programy slovenské,
dále tři hudební stanice, tři sportovní,
dvě zpravodajské a velmi oblíbená naučná stanice Spektrum, mezi filmové programy patří také francouzská Arte a 17.
prosince zřízená stanice NovaCinema.
Kromě francouzštiny, můžeme slyšet
v televizi němčinu i angličtinu. V programové nabídce doposud chybí program
pro děti.
Aby příjem i spektrum programů kabelové televize bylo na dobré úrovni,
čeká zastupitele zodpovědné rozhodnutí, jakou cestou se budeme v budoucnosti ubírat.
Místostarostka

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konaného 10. prosince 2007
• ZaMě schválilo rozpočtové změny roku 2007.
• ZaMě schválilo návrh rady města na
zajištění chodu městského úřadu od
1. 1. 2008 v režii rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města na
rok 2008. Měsíční příjmy a provozní výdaje budou max. ve výši 3 000 000 Kč.
• ZaMě schválilo odprodej pozemku p.č.
352/7 o výměře 91 m2 v k.ú. Slušovice
společ. MOBA za částku 400 Kč/m2.
• ZaMě schválilo odkoupení ideální poloviny pozemku ve zjednodušené evidenci – původ PK p.č. 564/1 v dostihovém areálu od pana Josefa Kalendy.
• ZaMě vzalo na vědomí návrh na odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci – původ PK pč. 608 o výměře
1 976 m2, jehož vlastníkem je obec
Březová. Prodej bude možné realizovat
po projednání záměru v zastupitelstvu
obce Březová.
• ZaMě neschválilo prodej parcel č.p.
968/1, p.č. 698/2, p.č. 1651 a p.č. 1657
společnosti MONZA CZ, s.r.o. z důvodů
stále nedořešených vlastnických vztahů
u areálu MONZY CZ. Zastupitelstvo
schválilo návrh na uvolnění příjezdové
cesty formou směny za obecní pozemky. Pokud se směna neuskuteční, budou
obecní pozemky, které společnost
MONZA CZ, s.r.o., užívá, v příštím roce
společnosti pronajaty.
• ZaMě schválilo odkoupení ideální poloviny rodinného domu č.p. 32 a ideální poloviny pozemku p.č. 228 a pozemku p.č. 229 v k.ú. Slušovice.
• ZaMě neschválilo prodej akcií České
spořitelny Finance Zlín, a.s.
• ZaMě chválilo sazbu za směsný stavební odpad odevzdaný do sběrového
dvora a přesahující 60 kg ve výši 1 Kč za
kilogram.
• ZaMě schválilo pro rok 2008 poplatek
za kabelovou televizi ve výši 960 Kč za
rok a pro samostatně žijící občany nad
70 let 480 Kč.
• ZaMě schválilo spoluúčast majitelů
pozemků v ulici Hřbitovní na vybudování
inženýrských sítí (bez chodníků) ve výši
30 % nákladů.
• ZaMě schválilo Ing. Zeťkovi na připravovanou publikaci „Slušovice hudební“

příspěvek 100 000 Kč, který bude poukazován v rovnoměrných částkách do
roku 2010.
• ZaMě schválilo začlenit do hlavní činnosti města následující vedlejší činnosti:
- pěstební činnost (lesní hospodářství)
- pronájem parkovacích zón (parkoviště
Padělky)
- dodávky pitné vody vč. odvádění
a čištění odpadních vod
- služby kabelové televize
- bytové hospodářství
- nebytové hospodářství
- pohřebnictví
- služby ubytovací (fotbalový stadion)
- prodej a pronájem pozemků
- činnosti knihovnické
- sběr a svoz odpadu
Jde o služby pro občany, jejichž cílem
není dosažení zisku.
• ZaMě schválilo zařazení komunikace
K Teplinám do paspartu místních komunikací.
• ZaMě vzalo na vědomí výroční zprávu
příspěvkové organizace Základní škola
Slušovice za školní rok 2006/2007.
• ZaMě schválilo založení nadačního
fondu na podporu rozvoje dostihového
sportu ve Slušovicích od 1. 1. 2008.
• ZaMě vzalo na vědomí snížení členského poplatku Svazu měst a obcí východní
Moravy o 50 % z důvodu vstupu Mikroregionu Slušovicka do SMO.
• ZaMě schválilo rekonstrukci sociálního
zařízení v budově městského úřadu v roce 2008.
• ZaMě schválilo nákup nového užitkového vozidla Citroen Berlingo pro komunální služby Slušovice za částku 190 000
Kč vč. DPH.
• ZaMě schválilo doplnění dílčí změny
ÚPD do připravované změny č. 16. Změna se týká zařazení části pozemku v proluce mezi obecními domy č.p. 621 a 590
do veřejné zeleně.
• ZaMě schválilo uspořádání silvestrovského ohňostroje za částku 100 000 Kč
vč. DPH.
• ZaMě pověřuje starostu přípravou
podmínek pro sepsání dohody s majitelem domu č.p. 127, po jejímž schválení
v zastupitelstvu města vlastník rodinného domu č.p. 127 objekt zbourá.

DRAŽBA NOVÉHO RD S POZEMKY U ZLÍNA
Společnost PROKONZULTA realizuje veřejnou dražbu nového RD s pozemky a bazénem v Zádveřicích - Raková, blízko Zlína a Slušovic.
Celková plocha pozemků je 1.725 m2 . Podlahová plocha je cca 175 m2. Dražba se koná v sídle dražebníka dne 7. 2. 2008 v 10:00 hod.
Min. nabídka je 2,7 mil. Kč, odhadnutá cena 3,3 mil. Kč, min. příhoz je 20 tis. Kč. Prohlídka objektu se koná ve dnech 9. 1. 2008 a 22. 1. 2008 vždy v 11:00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je před Obec. úřadem, Zádveřice č. 74 vždy 15 minut před prohlídkou.
Úplné znění vyhlášky a informace na www.prokonzulta.cz , tel/fax.: 543 255 515, mobil: 777 817 853.
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Informace sociálního odboru
K 1. 1. 2008 dochází ke změně některých zákonů v sociální oblasti v souvislosti s přijetím zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Nezanedbatelné části občanů se dotýká zrušení příspěvku na zvýšené životní
náklady poskytovaného podle § 42 vyhlášky 182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvky, které jsou vypláceny na používání francouzských holí, sluchadel,
vozíčku či jiných pomůcek ve výši 100, případně 200 korun, budou naposled vyplaceny v prosinci 2007.
V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
dochází ke změně při výplatě příspěvku na péči. Tento se nevyplácí, jestliže oprávněná osoba je celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení.
Osoba, která poskytuje oprávněné osobě pomoc, je povinna písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přijetí oprávněné osoby do ústavní péče zdravotnického zařízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit sám příjemce příspěvku na péči.
V rámci rozšíření služeb pro občany Slušovic a okolí bude v roce 2008 mimo
sociální pracovnice, které zajišťují dávky a sociální poradenství nezaměstnaným,
osobám v hmotné nouzi a zdravotně postiženým občanům, dojíždět do Slušovic
každou středu Bc. Tomáš Jošek, se kterým je možno řešit problematiku sociálněprávní ochrany dětí.

ZMĚNY DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
Přídavek na dítě se vyplácí na dítě, které žije v rodině s rozhodným příjmem nižším
než 2,4násobek životního minima rodiny.
Nárok na sociální příplatek vzniká, jestliže rozhodný příjem nepřevyšuje 2,0násobek
životního minima.
Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výměrách daných v pevných měsíčních
částkách zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč).
Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří či čtyř let.
Všichni rodiče, kteří měli nárok na rodičovský příspěvek v prosinci 2007, si musí podat na příslušném úřadě státní sociální podpory novou žádost.
Porodné činí na každé narozené dítě 13 000 Kč.
Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti,
nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte.
Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.
AT

Zázrak zvaný NOE
Od května 2006 vysílá nová televizní stanice TV NOE. Název je vskutku symbolický. Společenství pracovníků Telepace ji připravovalo třináct let, spolupracuje
s Radiem Proglas a harmonicky na Proglas navazuje.
Měla jsem možnost sledovat budování tohoto díla od prvopočátku. Avšak
propast mezi snem a realitou vysílání
byla neskutečně hluboká. Během let ze
zdevastovaného kláštera redemptoristů
vzniká budova TV NOE. Ředitel televize,
Otec Leoš Ryška, jako kněz rozhodně
nevypadá, zastihli jste ho s ostatními
spolupracovníky v montérkách a se zednickou lžící. Nadšeně nám tehdy ukazoval, kde bude kaple, kde vysílací studio,
sál, kavárna, knihkupectví. Lidé kolem
něho se měnili, jen někteří zůstávali.
Nebylo lehké uvěřit vizi mladého, prostého kněze.
Dnes je všechno skutečností, avšak
síla víry nadále trvá. Astronomická částka 2 milionů, která je potřebná k zajištění měsíčního vysílání, není na žádném
kontě. Televize vysílá bez reklamy a bez
sponzorů, kteří by něco očekávali, žije
jen z darů diváků a dárců, kteří přicháze-

jí, aby pomohli. Podobně jako rádio
Proglas, získává finanční prostředky od
členů Přátel Telepace a TV NOE, kterých
je v současné době jen 2500. Radio
Proglas má dnes již 25 000 klubových
členů a je největším a nejbohatším soukromým rádiem. Jeho bohatství nespočívá ve finančních prostředcích, ale v dokonalé technice, množství vysílačů
a kvalitních zaměstnanců.
Žili jsme v době totality, neznali jsme
svobodu slova, častokrát jsme byli za své
náboženské cítění pronásledováni, vyslýcháni, sledováni. Mnozí z nás nemohli studovat. Děkujme Bohu za tento zázrak. Modlitbou a členstvím v Klubu TV
NOE a příspěvkem 1 Kč denně můžeme
podpořit toto výjimečné dílo.
TELEPACE Kostelní nám. 2, 702 00
Ostrava, tel. 596 112 328, info@tvnoe.cz, www.tvnoe.cz
Blanka Lisovská
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Včelařské okénko

Pastový med
- lahůdka pro děti i dospělé
Tento med se i přes své vysoké zdravotní účinky mezi lidmi prozatím málo
ujímá. Byli bychom rádi, kdyby se
s ním seznámila co nejširší veřejnost.
Tento med se nemusíte bát koupit ani
na trhu, protože díky zvláštní přípravě
ho nelze nijak znehodnotit.
Po vytočení květového (řepkového)
medu ho musí včelař týden rozmíchávat vrtačkou nebo ručně, čímž oddělí
molekuly od sebe a tento med pak
zůstává i několik let vláčný. Med zpracovaný tímto způsobem se nemůže
zahřívat a tím zůstávají jeho léčivé
účinky v maximální výši.
Charakteristickou vlastností většiny
našich nektarových (květových) medů
je rychlá krystalizace, způsobená převahou jednoduchého cukru, v něm
najdeme pouze jemné krystalky, které
nedráždí sliznici dutiny ústní a krku
a uchovávají pastovitou (krémovitou)
konzistenci medu po dlouhou dobu.
Hedvábně krémovitá konzistence
a světlá barva medu vzniká při procesu pastování.
Pastový med je ideální pomazánkou na pečivo, neboť nestéká a přitom zůstává vždy měkký a vláčný.
Obsahuje jemné aroma z nektaru
širokého spektra kvetoucích rostlin.
Je to základ vysoké kvality našich
medů. Pastový (krémový) med je
přírodní květový med, v němž zůstávají neporušeny všechny biologicky
aktivní látky jako jsou enzymy, vitamíny a minerální látky.

Návštěva
v domovech důchodců
Před Vánocemi zástupci města a sociální komise navštívili všechny domovy
důchodců, kde prožívají své stáří naši
spoluobčané. Radost, která tyto letmé
dotyky spoluúčasti provází, je nesmírná.
Myslím, že každý z nás bude jednou čekat na své blízké, přátele, sousedy.
Uvědomila jsem si, že bych nikdy nechtěla být nazývaná klientem. Doufám,
že zůstanu babičkou, která i ve svém
stáří, a třeba i v domově důchodců, bude sluníčkem tak, jak jsme to viděli na
tvářích našich drahých. Nebojte se věnovat svůj čas a navštivte své sousedy
a přátele, kteří dožívají svůj život v domovech důchodců. Budete obohaceni
o radost ze skutku lásky.
Místostarostka

K Z AMYŠLE NÍ:

POMOZTE STARÝM PSÍKŮM

Nový zlínský Útulek pro zvířata
v nouzi se nachází na Vršavě a je
v provozu od konce roku 2004. Je to
moderní a prostorné zařízení, které
má kapacitu 80 psů a 40 koček a slouží také jako záchyt pro malá zvířata
a ptáky v nouzi, tj. např. poraněná.
Práce v útulku přináší pro pracovníky
tohoto zařízení uspokojení jen potud,
kdy si uvědomují, že zachraňují zvířata,
která jsou momentálně bez pána a domova, tedy opuštěná, potulující se často
v jim neznámém prostředí, bez potravy,
vody a bez přístřeší, mnohá i nemocná
nebo poraněná. Útulek jim tedy poskytne azyl, kde se jim dostane všeho nejnutnějšího, co právě potřebují k životu,
včetně základního a případně dalšího
nutného veterinárního ošetření.
Přichází ale další fáze života těchto
zvířat v útulku a tady práce s nimi už
nebývá tak potěšující, protože z každodenního styku a práce s nimi je cítit, jak
jim přece jenom něco moc chybí – jeho
člověk. Mladá zvířata se s touto situací
vyrovnávají poměrně snadněji a rychleji
si zvykají na nové podmínky života.
Nejhorší je to se staršími a starými zvířaty, která převážně už trápí nemoci stáří a
k tomu se musejí vyrovnat nejen s náhlou změnou prostředí, ale obvykle k tomu přistupuje stres nad ztrátou člověka,
se kterým doposud spokojeně mnoho
let žili. Jejich zoufalství bývá sice tiché,
ale tím působivější a na první pohled
zřetelné a jen pohled na takové trpící
zvíře je bolestný. A co je horší, tato apatie nepříznivě ovlivňuje jejich zdravotní
stav, i tak už obvykle poznamenaný chorobami stáří.
O staré psíky je samozřejmě velice
malý zájem a přitom právě oni by potřebovali domácí prostředí nejvíce, protože
v novém domově by se jim vrátila zase
chuť k životu a když pak přijde jejich
nutný čas k odchodu ze světa, bylo by
pro ně ulehčením, že to není v opuštěnosti.
Stále se snažíme pro tato stará zvířata
všemi způsoby hledat uplatnění, i když
víme, že pro člověka, který je ochoten
starého psa přijmout, to vůbec není jednoduché rozhodnutí. Takový člověk určitě nepřemýšlí hned o tom, že ho eventuelní léčba starého psa může finančně
dosti zatížit, ale spíš se bojí, že takový
psík má před sebou velmi neurčitou dobu života a že může přijít spíš dříve
u starého než u mladého psa den, kdy
se s ním bude muset rozloučit.
Přesto se ale najdou lidé, u kterých
převáží snaha pomoci starému psovi.

HURKA - je to zlatý pes co se týče
vztahu ke člověku. Bohužel každý couvne
kvůli jeho věku, jelikož přeci jen je mu
mezi 8-10 lety. I přes svoje vrásky má rád
stále pravidelné vycházky, rád se mazlí a
i do rodiny by se hodil. Jediné co opravdu
nestráví je společnost druhého psa.

KID - tento pudlík staršího věku se zákalem v jednom oku byl nalezen v únoru
v Malenovicích a byl ošetřen v místní veterinární ordinaci, jelikož kulhal na zadní
nohu. Když přišel na útulek, měl dlouhou
neupravenou srst. Teď je už z něho fešák
a je to pohodový psík.

GUSTÍK - je kříženec střední velikosti
asi 8-9 roků starý. Je to velice hodný pes,
který už je na útulku skoro rok, rád se
mazlí, má rád procházky, je komunikativní, nemá problémy s ostatními psy. Má
dobrou povahu, ale nikdo si ho zatím
nevybral kvůli věku, který je dosvědčen i
počínajícím zákalem v očích, ale Gustík s
tím nemá žádný problém.

I v letošním roce měli takové štěstí 4
psíci a největším překvapením pro nás
byl krásný skutek starší paní, která dochovala svého pejska a bylo jí tak smutno, že si z útulku vzala hned dva 10 roků
staré psíky. Jenom proto, že jsou staří a
jenom proto, aby si ještě užili v teple
domova lidskou lásku. Následné zprávy
o jejich soužití s prostředím a novými
lidmi jsou stejně optimistické a nadšené
jako ostatně všechny, které dostáváme
od těch, co si vzali starého psíka. I od
těch zprávy hovoří o tom, jak psi ožili,
jak se začali radovat ze života a jak každému z rodiny projevují nesmírný vděk.
Nelze také opomenout i takové zprávy,
které nás uvědomovaly o dni, kdy pejsek
odešel do psího nebíčka, ale i taková
smutná zpráva vždycky končila ujištěním, že jsou rádi, že psík při usnutí měl
u sebe někoho a že přesto, že jim bude
chybět jsou rádi, že ho měli, a tak mu
umožnili ještě nějaký ten rok spokojeného života.
Chtěli bychom tímto psaním poděkovat všem těm, kteří starým psům pomohli, a také trochu naznačit těm, kteří
možná uvažují o tom, že by také chtěli
takový počin uskutečnit a ještě trochu
váhají, že takový skutek stojí zato a dobrý pocit z projeveného psího vděku převáží nad smutkem, když se budou muset
s psíkem rozloučit.
Šmigurová Danuše
za Útulek pro zvířata v nouzi
Zlín - Vršava

POZVÁNKA
V sobotu 26. 1. 2008
pořádá
Klub rodičů
při ZŠ Slušovice

RODIČOVSKÝ
VEČÍREK

DYK - Jedná se o křížence pudlíka,
který už má sice kolem 8 let, ale je ještě
plný života. Zpočátku budí dojem malého hlídače, ale když mu člověk projeví
náklonnost, stane se z něho přítulný a
mazlivý kamarád.

4

v restauraci Přerovská
ve Slušovicích.
Hudba DJ Březík,
bohatá tombola, začátek v 19 hod.
***
Srdečně zveme všechny,
kdo se chtějí dobře pobavit.

SILVESTR
A NOVÝ ROK
Poslední prosincový den je zasvěcen
památce papeže Silvestra I. Dnes tolik
oslavovaný svátek se původně nespojoval se žádnými zvyky a obyčeji.
Datum 1. ledna jako první novoroční
den přijali křesťané spolu s juliánským
kalendářem a je dílem několika reforem
kalendáře. Konec kalendářního roku připadal totiž během staletí v jednotlivých
zemích na různá data, např. starým
Římanům začínal nový rok 1. březnem,
jinde to byl 25. březen nebo 25. prosinec.
Poslední prosincová noc získala na
významu až když se v průběhu 16. století ve většině západokřesťanských zemí
ustálil kalendář gregoriánský. Počátek
nového roku tak připadl na den 1. ledna. Oslavy posledního dne neměly pro
svůj pohanský původ moc velkou oblibu. Veselí a zvyky církev nepodporovala.
Lidé navštěvovali kostel, děkovali za
dobré prožití uplynulého roku a modlili
se za dobrý průběh nového.
Ve starém Římě loučení se starým rokem provázelo nevázané veselí.
Až teprve hospodářský rozvoj v 19.
století proměnil silvestrovskou noc
v jednu z nejbujnějších oslav roku. Lidé
v očekávání ještě lepšího roku slavili silvestra stále veseleji a okázaleji, s množstvím pokrmů a nápojů. Často se podávala podobná jídla jako na Štědrý den.
Zejména léta přechodu z jednoho století do druhého v roce 1899 a 1900
a poté 1999 a 2000 znamenala nejbouřlivější oslavy silvestra a příchodu nového

PF 2008

PF je zkratka, která se používá na novoročních přáních a pohlednicích.
me však, co přesně znamená?
Víme
edná se o francouzská slovíčka - pro štěstí = POUR FÉLICITER. Ve Francii tuto
Jedná
atku používají také k jiným blahopřáním, jako například k narozeninám, k výrozkratku
čí. U nás se objevuje pouze na novoročních přáních spolu s přáním veselých
Vánoc,
noc, nebo také jako samostatné přání k Novému roku.
V dnešní uspěchané době stačí napsat PF, rok a podpis a každý ví, co si pod tím
má představit. Nebo můžeme připsat ještě nějaké to běžné, či originálnější přání.
V poslední době se můžeme také setkat s písmenky p.f. na navštívenkách přiložených
ch k dárkovému balíčku - většinou ve firmách, zaměstnanci dostanou dárkový
balíček
íček (převážně hrneček s logem firmy) a navštívenku.
navštívenku
roku. V ulicích, v restauracích i doma se
připravovaly velkolepé zábavy se spoustou jídla a stále nákladnější a velkolepější ohňostroje. Teprve v poslední době
byly nejrůznější pochoutky vystřídány
nazdobenými chlebíčky, obloženými mísami a nejrůznějšími slanými a sladkými
zákusky. Od konce 19. st. je běžným
zvykem půlnoční přípitek právě šampaňským.
Zvyky:
Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit prádlo, znamenalo
to nebezpečí smrti někoho z rodiny
v nadcházejícím roce.
Ten člen rodiny, který vstal tento den
z postele nejpozději byl vystaven posměchu.
Jíst o půlnoci ovar a křen s jablky znamenalo štěstí – tento zvyk pochází z 19.
st. – myslím, že v současnosti by to asi
málokoho napadlo…

Na venkově chodívaly o silvestrovské
noci po staveních tzv. ometačky: staré
chudé ženy oblečené v černém a s hlavou zavázanou bílým šátkem tak, aby
vpředu vybíhala nad čelo stříška. Třikrát
zaklepaly, vešly do stavení a bez jediného slůvka přistoupily k plotně a třikrát ji
ometly se slovy: „Ve jménu Otce, Syna
i Ducha svatého.“ Tím se mělo zabránit,
aby na plotnu přišlo v novém roce něco
nezdravého. Nakonec popřály hospodáři šťastný nový rok a poprosily o almužnu.
Konec starého roku a začátek nového
provázel vždy a všude přípitek s přáním
zdraví a štěstí. Tak činili lidé nezávisle na
čase, majetku a víře.
I my vám přejeme krásný nový rok,
naplněný a šťastný. Kéž máme všichni
vždy dostatek tolerance a pochopení,
vnitřního klidu a radosti i z každodenních maličkostí.
Město Slušovice
a městská knihovna

Platba místních poplatků

A jedna krásná myšlenka na závěr:

Upozorňujeme majitele psů, že v průběhu měsíce února se vybírají dle vyhlášky
o místních poplatcích poplatky ze psů. Výše poplatků činí:
a) za psa
300 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
450 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmem anebo
poživatel sirotčího důchodu
100 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená
v písm. c)
150 Kč
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu
do 20 dnů vznik své poplatkové povinnosti, t.j. dovršení stáří psa tří měsíců nebo
započetí držení psa staršího.
Pokud jste měli nahlášeného psa, kterého již nevlastníte, oznamte prosím tuto
skutečnost na komunální služby paní Zavřelové, tel. 577983379, aby držení psa mohlo být vyřazeno z evidence a nedocházelo k tomu, že Vám budou od města Slušovice
zasílány upomínky k zaplacení.
Od měsíce února je rovněž možné hradit poplatky za kabelovou televizi na rok
2008. Dle usnesení zastupitelstva města ze dne 10. 12. 2007 je výše poplatku
960 Kč za zásuvku a pro samostatně žijící občany nad 70 let částka činí 480 Kč.
Poplatky za svoz komunálního odpadu bude možno hradit až koncem měsíce
března, kdy končí svozové období 2007-2008 a firma Marius Pedersen dodá nálepky
a svozový kalendář na nové období.

Sněží. Krajina bělostně jiskří, z nebe se
snášejí bělostné vločky. Šimrají tě na řasách. Co může taková vločka vážit? Míň
než dech, nic.
Statisíce sněhových vloček usedá na
větev statného stromu. Takových zimních peříček unese tenhle silák miliony.
Pak náhle dopadne jedna jediná – a silná
větev se zlomí.
Kdo pochybuje o váze a smyslu svých
malých dobrých skutků a o svém nadání, ať si vzpomene na tento obraz. Je to
s nimi zrovna tak. Zdá se, že nemají žádnou váhu. Nekonáme sice velké hrdinské činy, ale když se jedno přidá k druhému a k dalšímu, může se to obyčejné,
nepatrné změnit v něco mimořádného
pouhým jedním malým „nic“ navíc.
(V článku použito informací z www.
stripky.cz, myšlenka na závěr převzata
z knihy Šťastné Vánoce od Markéty
Hejné)
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VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ PANÍ DRAHOMÍRY PŠENKOVÉ
Pan Milan Pšenka z Hranic, rodák ze Slušovic, nám poskytl strojopisem psané
„Vzpomínky na dětství“ své maminky Drahomíry Pšenkové. Mnozí z vás ji znali. Paní
Pšenková se narodila 8.3.1908 v domku číslo 176, v nynější Školní ulici.
Pro uveřejnění celých vzpomínek není ve Slušovických novinách tolik prostoru, ale čas
od času vám nabídneme nahlédnutí do života paní Pšenkové a městečka Slušovic.
Hlavně při zvláštních příležitostech, jako je Mikuláš a samozřejmě krásné svátky vánoční.
Vzpomínky jsou psané jazykem Slušovic té doby, nebyly prováděny žádné úpravy. Při
čtení se přenesete do jiné doby, která ale přece jen není časově tak vzdálená té naší…

„V zimě bývalo plno sněhu, měli jsme
saně rohačky. Dokud jsme byli menší,
mohli jsme jezdit jenom z kopca od
Pšenkového až jsme byli větší i z velkého
dlouhého kopca od sokolovny až na náměstí ke studni.
To byla dlouhá vozička, zase ale trvalo
než jsme saně vytáhli na vrch, to už se
muselo i umět řídit obyčejně botama, kaže ty na tu jízdu doplácely. Aby nám někdo nevběhl dolů do cesty na náměstí
křičívalo se už předem „Hop Hop“. Tehdy
auta skoro ještě nejezdila, takže se dalo
tak jezdit, pozděj to bylo zákazané.
Tehdy chodíval dětem hodným nadělovat Mikuláš a čert s andělem, které toho
čerta vodíl na řetězu. Obyčejně jak přicházeli, už bylo slyšet hrčet řetěz a cingat
zvonkem. To už po nás šel mráz, jak jsme
se báli. Jak vešíl Mikuláš obyčejně se ptál,
jestli jsme byli hodni, jestli se modlíme,
obyčejně jsme měli ukázat, jestli se umíme
modlit, to jsme se modlili a zuby nám drkotaly strachem. Potom nám nadělíl od
stařenky a od Macalíků košík panenských
jablek, ještě teď cítím jejich vůni. Potom
nějaké perníkové mikuláše, čerty, koně,
kohout, hodinky. To jsme si potom stavili
za okno, než jsme je snědli.“
„Strýček Rudolf, maminčin bratr, starý
mládenec, ředitel zemědělské školy
v Litovli jezdíval na každé vánoce i velikonoce za stařenkou k Macalíkom. To mi
vždycky maminka řekla, že jak půjdu
z kostela, ať jedu přivítat strýčka Rudolfa.
Tak vím, že jak mne strýček uviděl, tak
pravíl. A tady přišla Drahomírka, tak mi
pravíval. Pochválil mne, že jsem zase porostla a dovezl nám fíky, datle, z těch mi
bylo kdysi špatně, byly moc sladké. No
také pomeranče a mi nějaký citrón, bylo o
mne známé, že mám citróny ráda a že je
jím celé i s kurou.

Také krabicu cukroví na stromek koupil
u tetinky v obchodě. Tehdy se pod stromeček nenadělovalo, ale bývaly sváteční
každé svátky, protože se píkávalo větší
množství moc dobrých převalovaných
vdolečků a makovníčků. Ještě se pekla
velká maková bábovka, všechno se to
peklo u pekařa, který býval jenom přes
jednu chalupu. Muselo to byt hotové na
určitou hodinu, kdy to měl dat péct do
pece. To jsme běhávali s plechama a jednou se stalo, že jsme kterýsi upadli i s plechem. V malé svitničce na čistě vydrhnutou podlahu se rozprostřely papíry a na ně
se rozdělávaly upečené vdolečky, aby pěkně vychládly. Několik jsme jich snědli, to
se jenom rozplývaly než jsme je studené
naskládali. Cukroví maminka nepekla, jenom cosi z bílků, co jí zbyly myslím z vdolečků, to bylo jenom cukr a bílky a vykrájely se formičkou vzory, jak se to peklo,
velice to naskočilo, ale pořád to bylo tvrdé
a křupalo to.“

Největší vodní brouk ve Zlínském kraji
Během průzkumu motýlů v mokřadu
Bašnov jsem zjistil v letošním roce i přítomnost velmi neobvyklého brouka - vodomila černého (Hydrophilus piceus).
Jedná se o jednoho z největších vodních
druhů na světě a u nás je bezesporu
největším vodním broukem. Patří do
čeledi vodomilovití (Hydrophilidae).
Při lovu nočních motýlů v polovině
července přiletěly během večera dva
kusy tohoto neobvyklého druhu na ultrafialové světlo. Celý biotop patří mezi
velmi zajímavé místa v našem kraji.
Navrhovaná přírodní památka Bašnov
představuje rozsáhlý mokřad, který se
nachází v mělké přirozené depresi v nivě
řeky Moravy. Leží asi 0,3 km jihovýchodně od obce Střížovice, v nadmořské
výšce 185 - 187 m, v blízkosti státní silnice z Kvasic do Kroměříže. Celková
plocha lokality je asi 45 ha, z toho větší
polovina je mokřadem, jehož rozšiřování
nebo ústup souvisí s množstvím atmosférických srážek. Nejcennější mokřadní
biotop se nachází v nejnižší části lokality
a má výměru kolem 6 ha. Motivem
ochrany tohoto území je výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Mokřad je významným krajinotvorným
prvkem který má statut lokálního biocentra.
Brouk se vyznačuje člunkovitým tvarem těla, většinou je černý s nazelenalým leskem. Charakteristickým znakem
dospělých jedinců jsou prodloužená čelistní makadla. Dospělci mají 2 páry
plovacích nohou. Dorůstá až 5 cm délky.
Podobně jako jiní vodní brouci dýchá
vzdušnicemi a proto se občas vynořuje
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k hladině. Hlavu vystrčí z vody a pohybem tykadel vhání k zadečku vzduch.
Dospělí brouci se živí částečně rostlinnou stravou, ale loví i rybí jikry. Zpravidla
obývá mělké, na řasy bohaté vody. Patří
mezi velmi dobré letce. Samičky kladou
vajíčka do pouzdra, které plave na vodě.
Trubičkou je spojeno s hladinou. Dravé
larvy se líhnou asi za 16 dní a dorůstají
délky přes 5 cm. Živí se hlavně hmyzem.
Kuklí se nejčastěji na březích vodních
ploch. Kukla má po stranách hlavy
a zadečku trnité výběžky, aby se nedotýkala tělem hlíny.
Většina vodomilovitých brouků žije ve
vodě, menší část je suchozemská, vázaná na hnijící rostlinné zbytky a výkaly
býložravců. V České republice žije přibližně 95 druhů, rozdělených do 19 rodů.
Vladimír Bělín

Sešel se rok s rokem, sešli jsme se všichni,
u prostřeného stolu nikdo nechybí.
Štědrost není v darech, především je v srdci
– v srdci u člověka, v srdcích u lidí.
Přejme si dnes přání, třebas máme jiné,
abychom se ve zdraví v příštím roce sešli.
Aby místo u stolu nezůstalo prázdné.
Abychom vždy pro druhého místo v srdci našli.
A je to. Ta tajuplná adventní doba těšení na nejkrásnější svátky v roce, rozsvícený stromeček, rozzářené dětské oči, sváteční atmosféra a pár dnů volna z každodenního spěchu, a už je to pryč. Už jsme
zase v dalším roce. Využijme na jeho začátku ještě trošku volnějšího tempa a než
se dostaneme do víru všeho, co nás denně obklopuje, udělejme ještě malý krůček
zpátky do toho roku loňského.V jeho závěru jsme si mimo jiné většinou přáli, aby
ten nadcházející byl lepší než ten minulý,
a doufáme a věříme, že tomu tak bude.
Rok uplyne a všechno se bude opakovat.
Zase si budeme přát to co vloni a zase
budeme naříkat, že všechno je jenom
horší a horší. Ale když se jen malinko zamyslíme nad tím naším světaběhem, zjistíme, že všechno závisí jen na úhlu pohledu. Jistě, mohlo by být líp, ale mějme na
paměti, že by mohlo být i hůř. A když
zvedneme oči a ten úhel pohledu rozšíříme, možná si uvědomíme, že mnohde na
světě je ještě hůř než zle.
Před nedávným časem se mi dostalo
náhodou do rukou velmi smutné a burcující fotografické srovnání života našich
dětí a malých černoušků z nějaké vzdálené rozvojové země. Ty fotografie mě hluboce zasáhly a zanechaly ve mě silný dojem. Není asi přenosný, přesto se pokusím
vám jej aspoň trošku přiblížit.
Základní otázka zní:
Něco ti vadí? Máš nějaký problém? Vadí
ti, že musíš chodit do školy? Oni chodí
rádi. Naše děti u počítačů, oni píší prstem
do písku.
Vadí ti, že musíš jíst ovoce a zeleninu?
Oni si nevybírají. Naše děti u bohatého
stolu, oni ve frontě s prázdnými miskami.
Vadí ti, že jsi na dietě? Oni na ni umírají. Naše děti s nadváhou, oni jako kostřičky potažené kůží.
Vadí ti, že tvoji rodiče se ti pletou do

života? Oni rodiče nemají. Naše děti v objetí rodičů, oni v objetí sourozeneckém.
Vadí ti pořád stejné hry a hračky? Oni
na výběr nemají. Naše děti obklopené
spoustou předmětů, oni s lidskou lebkou
před sebou.
Vadí ti, že ti koupili adidas a ty jsi chtěl
nike? Oni mají jen jednu značku. Naše
děti ve značkovém oblečení, oni v botách
vyrobených z PET lahví.
Vadí ti, že musíš v 8 večer spát? Oni se
nechtějí probudit. Naše děti v pohodlných postelích, oni ležící s očima plnýma
beznaděje na holé zemi.
Ještě si myslíš, že máš plno starostí…?
Ty fotografie jsou svým obsahem otřesné a stále se mi vybavují. Třeba při pohledu na naše nejmenší ve školce, na jejich
radost a bezstarostnost. Mám ještě v čerstvé paměti jejich řádění na čertovském
dopoledni před Vánocemi, kdy jejich nejdůležitější starostí byla výroba kostýmu a
svítící růžky, které nesvítily. Vzpomínám
na vánoční tvoření s rodiči a nadílku pod

Požívání alkoholu nezletilými dětmi
Vážení občané, tímto článkem bych chtěl reagovat na jev značně rozšířený v naší
společnosti – na požívání alkoholu nezletilými dětmi.
S alkoholem začínají v Evropské unii jako první české děti. Svou první sklenku si dají
už kolem jedenáctého roku, jak uvádějí studie Evropského fóra pro zodpovědné pití
alkoholu. Mladí Slováci jsou na tom o trochu lépe. Problémy ale mají i děti v Nizozemsku
a Británii. Poměrně vysoký je v Česku i podíl dětí, které pijí pravidelně a opíjejí se. (zdroj:
jpl, iDNES, ČTK).
Zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, v § 4
zakazuje podávat nebo prodávat alkoholické nápoje anebo jinak umožňovat jejich požívání osobám mladším 18 let a rovněž prodávat těmto osobám tabákové výrobky.
Podle zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak
umožní požití alkoholického nápoje osobě mladší osmnácti let. Pokud k podávání alkoholu osobám mladším 18 let bude docházet opakovaně anebo ve větší míře, může jít i
o trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody v trvání až jednoho roku. Odhalovat
přestupky má v náplni práce Policie ČR, která ve spolupráci s Městskou policií dělá kontroly v restauračních zařízeních.
Je pravdou, že za požívání alkoholu nemohou být nezletilé osoby (tj. mladší 18 let)
trestně stíhány. Na druhou stranu má orgán sociálně-právní ochrany za povinnost se
zaměřit na nezletilé osoby, které požívají alkohol, a v případě opakování anebo soustavného požívání alkoholu dětmi, může podat soudu návrh na stanovení výchovných
opatření, tj. dohledu nad výchovou, nebo dokonce na ústavní výchovu, případně podat
trestní oznámení na osobu, která požívání alkoholu dítěti umožňovala.
Jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, Policie ČR se poslední dobou intenzivně zaměřuje na tuto problematiku a po celé republice probíhá řada kontrol. Pokud Police ČR
zjistí, že nezletilá osoba požila alkoholické nápoje, je její povinností tuto informaci poskytnout orgánu sociálně-právní ochrany (kurátorovi pro mládež) k dalšímu řešení. Ve
většině případů následuje pozvání k pohovoru na sociální odbor, kdy může být rodičům
doporučeno další řešení a ve složitějších situacích i odborná pomoc.
Je nutno si uvědomit, že alkohol, stejně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé
mnohem nebezpečnější než pro dospělé. I při jeho občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra u dětí nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře
jako u dospělých) a nervového systému. Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy.
Je smutným faktem, že se i v našem okolí setkáváme s tím, že alkohol požívají děti,
kterým ještě není ani 15 let. Přivítal bych, kdyby rodiče tuto problematiku nebrali na
lehkou váhu a se svými dětmi o těchto věcech otevřeně hovořili a to včas, ne až jim
bude policie předávat syna či dceru pod vlivem alkoholu. Jsem přesvědčen, že existuje
spousta možností a způsobů, jak smysluplně a užitečně využívat a trávit volný čas.
V případě jakékoliv potřeby, související s výše zmíněnou problematikou, nebo jiné,
která se týká nezletilých dětí, se mohou rodiče a zákonní zástupci obracet na sociální
odbor, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde Vám rádi pomůžeme a poradíme.

Ing. V. Nedbal, kurátor pro děti a mládež
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stromečkem, na výlet do Zlína a návštěvu
prváčků u nás ve školce, na jejich radostné prožívání života a uvědomuji si, jaké
mají naše děti štěstí. Na rozdíl od TĚCH
tam někde daleko se nemusí bát, že nebudou mít co jíst, co si obléknout, s čím
si hrát. Nebudou postrádat lásku a péči
rodiny, budou mít možnost vzdělání a
uplatnění své jedinečné osobnosti v dnešním složitém světě. Mají štěstí. A také si
vybavuji ty fotografie v momentech, kdy
já sama musím řešit propastně důležité
záležitosti, o kterých si myslím, že na nich
stojí svět. Není tomu tak. S troškou nadsázky můžeme říci, že ve srovnání s TĚMI
na druhém konci světa žádné důležité
starosti nemáme. Rozhlédněme se okolo
sebe a děkujme za všechno, co máme.
Protože máme štěstí, máme víc než potřebujeme, abychom byli šťastní. Zamysleme se nad tím, co je opravdu důležité.
Přestaňme si stěžovat a pomáhejme
ostatním.
Ať je pro vás všechny ten právě začínající rok laskavý, ať je vám příznivě
nakloněný a ať vám dopřeje možnost
zažít radost z pocitu pomoci potřebným. Mějte šťastný rok.
Jana Tománková

Společenská
kronika
• Jubilantii

Leden 2008

Ludmila Minaříková
75 let
Stanislav Sedláček
75 let
Helena Štefková
96 let
Františka Kučerová
80 let
Ludmila Jedličková
75 let
Přejeme hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody!
• Narození
Berenika Vykopalová
Srdečně blahopřejeme!
matrikářka

O přátelství…
• Největší poklad nenajdeš v obchodě, ani zakopaný pod stromem, ale v srdci
věrných přátel.
C. Lew
• Největší dar, který můžeme dát jeden druhému, je být navzájem pozornými
k našim životům.
S.A.Ebaugh
• Kdo seje zdvořilost, sklízí přátelství, a kdo zasévá dobrotu, sklidí lásku.
Basil Veliký
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