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ZE ZASEDÁNÍ
Rady města Slušovice
• Rada města schválila koupi malotraktoru STIGA pro potřeby komunálních služeb města za cenu 239
tis. Kč a potřebné příslušenství (kosa za 27 tis. Kč, radlice – dle telefonické domluvy bude dodána zdarma)
• Místostarostka podala informaci
o vydávání Slušovického zpravodaje měsíčně s uzávěrkou vždy k 15.
v měsíci. Vzhledem ke zvýšení počtu výtisků během roku bude nutno
tuto skutečnost ošetřit navýšením
částky v rozpočtu na rok 2005.
• Radě byl předložen návrh na vysílání reportáží v kabelové televizi
o dění ve městě a v základní škole
a to formou měsíčního střídání, tzn.
6 reportáží o městě a 6 o základní
škole. Základní škola si reportáž
připravuje sama.
• Rada města obdržela k prostudování projekt konání Trnkobraní na
letišti Bílá Hlína, které by se mělo
dle žádosti pořadatelů uskutečnit
26. – 28. srpna 2005. Rada se bude
žádostí blíže zabývat po prostudování projektu na příštím zasedání
rady.
• Rada města projednala a schválila žádost pana Houště o povolení
akce – vystoupení motorkářských
kaskadérů ve dnech 20. – 21. 5.
2005. Rada požaduje za povolení
akce poplatek ve výši 20 000 Kč,
a to před konáním akce.
Pan Houšť opětovně předložil žádost o povolení akce Tuning auto
show s tím, že předložil organizační změny, které by mohly napomoci k oboustranné spokojenosti jak
ze strany pořadatelů, tak i ze strany
města Slušovice.
pokračování ns str. 2

Haló, pane Karnevale...
čtěte na str. 5

Abraka dabraka kouzelnice,
pivoňka, růže, slunečnice,
všichni vás zveme hej, hej, hej,
na maškarní rej!

Z E Z A S E D Á N Í Rady města Slušovice
Rada doporučuje zařadit žádost na
program mimořádného zasedání zastupitelstva města.
• Na závěr zasedání členové rady
navštívili rekonstruovanou Mateřskou školu Sluníčko na ulici Dlouhé
čp. 23, která je opět pro děti otevřena od 1. 3. 2005.
• Rada schválila následující rozdělení kompetencí starosty a místostarostky města Slušovice.
Starosta
Dotace-Výběrová řízení-Vedení krizového štábu-Rozpočet města-Odpady-Investiční akce města-Komunální služby-Personální záležitostiVodní hospodářství-Hasiči-Základní
škola Slušovice-Majetko-právní záležitosti-Lesní hospodářství-Pozemky –
prodej a podnájmy
Místostarostka
Kabelová televize-Noviny-Kronika
města-Nájmy nebytových prostor
a bytových prostor-Kultura a sportZájmové organizace-Přestupková komise-Vymáhání pohledávek-Knihovna a Městské kulturní střediskoHřbitov-Správa hmotného a nehmotného majetku města vč. inventarizace a jeho pojištění-Příspěvková organizace MŠ-Sluníčko-Příprava obecních vyhlášek a nařízení rady-Komise
pro záležitosti občanské a sociálníPokladna
• Rada města vzala na vědomí rezignaci Rudolfa Horáka na místo člena
Zastupitelstva města Slušovice. Jako
další v pořadí na stejné kandidátní
listině je paní Magdalena Rapantová,

která byla oslovena a funkci člena
zastupitelstva přijímá.
• Rada se opět zabývala možností
uspořádání Trnkobraní na letišti Bílá
Hlína ve dnech 26. – 28. 8. 2005.
Rada nechá rozhodnutí na zasedání
zastupitelstva města. V případě odsouhlasení akce rada doporučuje navrhnout pořadatelům poplatek 150
tis. Kč (100 tis. Kč před akcí a 50 tis.
Kč po akci)
• Firma NP LUX nabídla možnost
natočení filmu o regionu Slušovice.
Rada žádost projednala a z finančních důvodů nedoporučuje využití
této nabídky.
• Rada projednala nabídku Úřadu
práce ve Zlíně na poskytnutí příspěvku na vytvoření veřejně prospěšných
prácí. Podporuje, aby město využilo
této nabídky a požádalo úřad práce
o pracovníky.
Rada města uložila starostovi požádat Úřad práce ve Zlíně o příspěvek
na vytvoření veřejně prospěšných
prací pro tři pracovníky.
• Rada vzala na vědomí nabídku přidělení dotací z Krajského úřadu Zlín
na integraci azylantů. Rada nedoporučuje využít tuto nabídku, neboť
město nemá podmínky pro přijetí
azylantů.
• Rada města vzala na vědomí roční
výkaz hospodářské evidence lesních
porostů za období kalendářního roku
2004, včetně nákladů na těžbu
a pěstební zásahy a dále příjmy za
prodej dřeva.
• Rada města odsouhlasila finanční

příspěvek ve výši 10 000 Kč pro
Myslivecké sdružení Březina na nákup krmiva pro lesní zvěř.
• Rada města schválila návrh místostarostky jmenovat paní Lenku Skočovskou s platností od 1. 3. 2005
kronikářkou města Slušovice.
• Rada města projednala a vzala na
vědomí vypracování návrhu zadání
změny č. 14 územního plánu SÚ
Slušovice a doporučuje změnu ÚPD
č. 14 ke schválení v zastupitelstvu
města. Vzhledem k velké četnosti
projednávaných změn ÚPD města
Slušovice budou v budoucnu předkládány k projednání zastupitelstvu
města žádosti o územní změny vždy
pouze v půlročních intervalech.
Příští projednání změn ÚP bude na
pořadu v měsíci září 2005.
• Rada projednala žádost odboru
dopravy MěÚ Vizovice o vyjádření k
úpravě provozu na ul. Krátká ve
Slušovicích pomocí vodorovného
dopravního značení.
Rada města nesouhlasí s provedením
vodorovného dopravního značení na
omezení parkování osobních automobilů na místní komunikaci v ul.
Krátká v délce 20 m podél chodníku
před nemovitostí č.p. 100.
• Rada města projednala žádost pana Ladislava Kociána o povolení konání motoristické akce Speed Show
a současně o pronájem a povolení
uzavírky dostihového areálu v termínu 27. - 28. 5. 2005. Rada města postoupí žádost k projednání zastupitelstvu města.

Knihovna informuje

Aktuálnû...

na základû Va‰eho upozornûní

Loni přibylo 610 nových knih
a počátkem roku nového dalších přibližně 200 titulů. Najdete tu i nově
objednávané časopisy: Náš miláček,
Svět psů, Meduňka a Maminka.
Máme tyto nové tituly:
1. Všeználek to ví – pro děti od 3-7
let
2. Einstein Junior – Dětská olympiáda vědomostí a znalostí
3. Zábavná čeština – Nikdy nebyla
čeština tak zábavná jako s králíkem Čéňou – pro děti od 2. třídy
4. Alík – Než půjdu do školy – pro
předškoláčky
5. Cesta kolem světa za 80 dní –
Zábavný zeměpis s Willy Fogem

Město požádalo Policii ČR o vyjádření k umístění svislého dopravního značení na kruhovém objezdu – přechod pro chodce, umístěného při vjezdech na objezd. Značení chybí zvláště v zimním období, kdy vodorovné značení na vozovce není viditelné.
Firmě Housacar byl zaslán dopis s žádostí o posílení autobusového spojení ze
Zlína do Slušovice. Jedná se o časovou proluku mezi spojem, který odjíždí ze
Zlína 16,50 hodin a následný spoj až v 18,50 hodin. Důvodem posílení dalším
spojem je hlavně skutečnost, že v současné době řadě našich občanů pracujícím
ve Zlíně, převážně na úřadech, končí pracovní doba v 17,00 hodin a po této hodině není možná doprava domů bez delší časové ztráty.
V měsíci březnu řešili pracovníci městského úřadu dvě hlášení volně pobíhajících psů. Prvním psem byl německý ovčák, který patrně odbíhá majiteli a vrací
se zpět. Po několika kontrolách našimi pracovníky, nebyla jeho přítomnost zjištěna, a z tohoto důvodu nemohl být odchycen. V druhém případě se jednalo o rotvajlera. Pes byl odchycen za pomoci Městské policie Zlín a byl umístěn do obecního kotce. Žádáme majitele psů, aby si své čtyřnohé přátele zabezpečili proti
útěkům. Tento nešvar našeho města bude na doporučení Policie ČR ošetřen vyhláškou o volně pobíhajících zvířatech.
•2•

Z ČINNOSTI SDH SLUŠOVICE

Ze Základní školy Slušovice
Výtvarná soutěž
Policie České republiky a oddělení prevence odboru školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína vyhlašují literárně výtvarnou soutěž pro žáky II. stupně základních škol. Všechna témata se vztahují
k práci policie. Je to např. bezpečnost v dopravě, bezpečí občanů, drogy, alkohol, zločinnost, násilí, šikana apod. Jde o jevy, které jsou v dnešní době velmi aktuální a je třeba je našim dětem neustále připomínat a objasňovat.
Rozhodli jsme se proto využít této příležitosti a zapojit naše žáky do této
akce. Práce pro tuto soutěž budou vznikat v rámci výtvarné výchovy. Půjde
o návrhy na plakáty, upozorňující na tyto negativní jevy. Uzávěrka soutěže je
30. dubna 2005. Výherci budou pozváni na tiskovou konferenci na zlínském
policejním ředitelství, na kterém jim budou předány ceny a poté speciálně pro
ně uspořádána exkurze v budově ředitelství.
Doufáme, že se nám podaří zaslat co nejvíce kvalitních prací, které budou
odbornou porotou kladně hodnoceny. S výsledky a případnými úspěchy našich žáků Vás seznámíme po skončení soutěže. Přejeme našim výtvarníkům
hodně úspěchů.
Marek Dlabaja, Helena Přikrylová

Dne 23. 1. 2005 se uskutečnila
v městském kulturním středisku výroční valná hromada, které se zúčastnili jak naši členové, tak členové
okolních sborů, zástupci okrsku
a OSH. Byli jsme rádi, že naši valnou
hromadu navštívili jedni z našich nejstarších členů, bratři Bohumil Schreiber, Vladimír Daněk a František Kobylík. Zhodnotili jsme uplynulý rok,
a protože začíná nové volební období, byl zvolen nový výbor ve složení:
starosta – Novák Milan
náměstek starosty – Matůšů Svat.
jednatelka – Vlachynská Soňa
velitel – Mika Dalibor
členové výboru – Fišnar Jiří, Střílka
Otakar, Trunkát Stanislav, Slaměník
Daniel, Šmakal Miroslav, Šmakala
Zdeněk, Dlabaja Michal, Horák Miroslav, Method Oldřich
členové KRK – Jurčík Josef, Bednaříková Jitka, Dujka Stanislav.
Bývalému starostovi br. Matůšů
Svatoplukovi byl udělen titul „Čestný
starosta SDH“. Br. Josefovi Jurčíkovi,
který byl tohoto času ve stavu nemocných, poslal sbor jako dar zarámovanou fotografii z oslav 120. založení
SDH Slušovice s věnováním a poděkováním.
Dne 29. 1. 2005 se náš sbor zúčastnil výroční valné hromady okrsku
na Hrobicích za účasti 15 členů. Zde
rovněž proběhly volby do výboru okrsku. Za náš sbor byli zvoleni Fišnar
Jiří jako starosta okrsku, Matůšů
Svatopluk jako člen výboru a Jurčík
Josef jako zástupce velitele okrsku.
Dne 5. 2. 2005 se uskutečnila tradiční končinová zábava v prostorách
motelu Golf-Start ve Slušovicích.
Účast byla hojná, tombola bohatá,
a proto doufáme, že zábava proběhla
ke spokojenosti všech zúčastněných.
Děkujeme touto cestou všem, kteří
mají podíl na zdařilém uspořádání
končinové zábavy – členům SDH za
pomoc při organizaci, sponzorům za
dary do tomboly, občanům za zakoupení vstupenek, personálu Golf Startu za příjemnou obsluhu, hudební
skupině WEGA a hostům za hojnou
účast, bez níž by uspořádání zábavy
ztratilo smysl.
V měsíci červnu se po osmi letech
uskuteční ve Slušovicích okrsková
soutěž v požárním sportu, kterou
SDH Slušovice pořadatelsky zajišťuje.
Výbor SDH Slušovice
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...byl pro naši mateřskou školu
velmi významným dnem. Po celkové
rekonstrukci a tříměsíčním přerušení
provozu se první třída naší školy mohla vrátit do opravených prostor na
odloučeném pracovišti v budově na
ulici Dlouhá. Kdo jste měli možnost
navštívit tyto prostory před rekonstrukcí, nemohli jste si nevšimnout, v
jak neutěšeném stavu se nacházely.
Nejvíce nás trápila vlhkost obvodového zdiva a z ní vyplývající hygienická závadnost prostředí, v neposlední řadě také vysloužilé sociální
zařízení a zázemí celého provozu.
Když vstoupíte do těchto prostor
dnes, ocitnete se v jiném světě a neuvěříte, že před třemi měsíci bylo
všechno jinak. Do školy projdete novými dveřmi a hned na vás příjemně
zapůsobí modrohnědá barevnost
chodby v podobě teplého dřeva na
obložení, korku na nástěnkách a
modré dlažby. Přivítá vás světlý, čistý,
útulný a teplý prostor se suchými zdmi v podobě herny pro nejmenší děti, ve kterém se změnilo úplně všechno. Stará dřevěná podlaha byla vyměněna za novou s podlahovým to-

1. březen 2005
pením, sníženy byly stropy a vyměněna svítidla, máme nová okna a vybavení nábytkem. Z bezpečnostních
důvodů došlo k dispoziční změně v
umístění kuchyně a sociálního zařízení pro děti a oba tyto prostory také
doznaly výrazné proměny. Kuchyňka
byla ve spolupráci s architektkou řešena tak, aby nejen vyhovovala zákonným normám, ale byla současně
i důstojným a příjemným pracovištěm pro personál. Požadavky vyhlášky o podmínkách provozu škol jsme
respektovali i při projektování sociálek dětí a současně se podařilo vytvořit velmi milý a esteticky působivý
prostor lahodící oku.
Nově vznikla také minišatnička
pro učitelky, současně využívaná také jako úložný prostor, a toalety pro
personál v jednom prostoru s úklidovou místností. Do ložničky dětí přibyl nový nábytek, v současné době
ještě vznikají hrací kouty pro děti.
Nemám dostatek místa na vyjmenování všeho, co se podařilo vytvořit. Ale co chci, to je podělit se s vá-

Klub křesťanských žen ve spolupráci s městem Slušovice
pořádají

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) lůžkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, peří, péřových a vatových
přikrývek, polštářů a dek
(jiné, než zde uvedené věci nemůžeme přijímat)
Sbírka se uskuteční ve dnech
25. – 27. dubna 2005 od 9,00 do 17,00 hodin v hasičské zbrojnici.
Zorganizováním sbírky se pomůžeme sociálně potřebným občanům, poskytneme
práci lidem, kteří by jinak žádnou práci nedostali, a tím pomůžeme i k jejich
zpětnému začlenění do společnosti, odlehčíme komunálnímu odpadu, jelikož
nepoužitelný humanitární materiál dále ekologicky zpracujeme.
•4•

mi všemi touto cestou o velkou radost, kterou mám já osobně z opravené školky. Zbývá sice ještě spousta
věcí k dořešení, ale to nejdůležitější
je hotovo a naši nejmenší budou trávit své školkové dny ve velmi hezkém a zdravotně vyhovujícím prostředí.
Datum uvedené v úvodu je pro
nás skutečně památeční a důležité.
Ale jedno je ještě důležitější. Dne
22. 11. 2004 rozhodlo Zastupitelstvo města Slušovice o investici do
budovy, jejíž součástí je i mateřská
škola a také o tom, že její prostory
budou opraveny jako první. Po mnoha letech, kdy se stále uvažovalo
o zrušení tohoto našeho odloučeného pracoviště (a z toho důvodu nebyly do budovy směrovány finanční
prostředky na velké opravy) bylo
učiněno zásadní rozhodnutí. Jsem
přesvědčena o správnosti této investice – demografický vývoj nasvědčuje tomu, že čtyři třídy naší mateřské
školy budou každoročně naplněny.
Za toto osvícené rozhodnutí patří
všem členům zastupitelstva můj velký dík.
Jana Tománková

Knihovna informuje
Pokud Vás zajímá, kolik knih a časopisů bylo v loňském roce vypůjčeno, zde jsou výsledky k 31. 12. ’04:
Počet čtenářů
510
Z toho ml. do patnácti let
165
Počet výpůjček
17.234
Dospělí celkem
13.024
Naučná
4.489
Beletrie
8.535
Děti celkem
4.210
Naučná děti
756
Beletrie děti
3.454
Časopisy
3.593
Počet návštěvníků
3.054

HALÓ, PANE KARNEVALE, RAČTE DÁLE, RAČTE DÁLE!
Elce pelce do pekelce
rolničky a kotrmelce
máme všechno na míru
z krepového papíru
Princezny tu vzduchem vlají
motýli se třepetají
cupy dupy cupy dupy
dupou na ně čerti s chlupy

Ano, princezny, motýli, čerti,
šašci . . .
Ale na letošním tradičním dětském karnevalu, pořádaném Mateřskou školou Sluníčko, to byli hlavně
indiáni – respektive indiánky, které
udávaly tón celému báječnému odpoledni, plnému písniček, muziky,
soutěží a hlavně pohody a radosti
v neděli 6.února ve sportovní hale ve
Slušovicích.
A že paní učitelky žijí školičkovým životem se svými dětmi naplno,
dokázaly hned v úvodu. Předvedly
půvabný indiánský taneček kolem
ohniště ve vlastnoručně navržených
a zhotovených kostýmech a zahájily
tak odpolední řádění svých malých
svěřenců. Děti tančily, soutěžily s tatínky i maminkami, zpívaly, prolézaly látkovým tunelem, skákaly na míči, využívaly vybavení haly a užívaly
si diskotéky Petra Staroveského.
Odpoledne dětem ještě zpestřilo vystoupení dvou skupin mažoretek
a také břišní tanečnice s působivými
tanečními kreacemi. No a když už se
po tom všem zákonitě dostavila únava i u těch energií nejvíce nabitých

účastníků, nastal čas k odchodu domů. Snad každý si odnášel památku
na letošní karneval v podobě nějaké
ceny z bohaté tomboly. A tady je na
místě poděkování všem sponzorům –
firmám, rodičům i dalším jednotlivcům, jejichž pochopením pro tuto
akci jsme mohly nachystat téměř 600
cen. Výtěžek z prodeje tomboly i celého karnevalu opět použijeme na
nákup pomůcek a techniky pro po-

třebu naší práce s dětmi. Poděkování
patří i všem ostatním hodným lidem,
kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárný průběh celé akce
a hlavně o dětskou radost a prožitek
ze společenství ostatních.
Během školního roku připravujeme pro děti velké množství aktivit
a karneval je bezesporu v jejich výčtu akcí organizačně i časově nejnáročnější. Bez zapojení všech pracovnic mateřské školy a jejich schopnosti pracovat v týmu by se uskutečnit
vůbec nemohl.
Ten letošní už je tedy za námi a já
využívám této příležitosti k poděkování především svým děvčatům
z Mateřské školy Sluníčko nejen za
jeho přípravu a realizaci, ale i za
každodenní práci s dětmi, do které
jdou s plným nasazením i nad rámec
svých povinností. Velmi si vážím jejich přístupu k práci a jejich vztahu
k dětem a je mi potěšením v takovém
kolektivu pracovat.
Těšíme se na karneval 2006 a už
teď vás na něj všechny zveme!
JT

Zahrádkářské rady pro nadcházející jarní dny
- na starých stromech odstraňujeme odumřelou borku – je
totiž úkrytem mnoha škůdců, především housenek obaleče jablečného
- co nejdříve můžeme provést první postřik všech stromů
a keřů kuprikolem – roztok 0,6 %
- provést řez jádrovin a peckovin
- svoje opodstatnění má i nátěr kmenů vápenným mlékem.
Kmen se může vlivem slunečního záření silně přehřát
a náhlým poklesem teploty navečer snadno popraskat.
Závěrem bych chtěl nejen zahrádkáře, ale všechny občany Slušovic požádat, aby svým zahradám, zahrádkám,

předzahrádkám věnovali potřebnou péči a pozornost, a pomáhali tak vytvářet pěkné a zdravé prostředí nejen pro sebe,
ale pro všechny občany Slušovic.
Za Český zahrádkářský svaz Slušovice Jan Jedlička
V měsících únoru a březnu proběhly výroční schůze organizací a spolků města Slušovic. V tomto čísle vás s průběhem schůze a některými akcemi seznámili členové sboru
dobrovolných hasičů. Do květnového čísla pro Vás máme
připravenu zprávu předsedy Českého svazu zahrádkářů pana Jedličky.

•5•

Obvodní oddûlení Policie âR Vizovice informuje
Po delší době mám možnost přispět do obsahu Slušovických novin a seznámit Vás, obyvatele Slušovic a nejbližšího okolí, s činností Policie ČR a zejména s prací obvodního oddělení Vizovice.
Nejprve mi dovolte, abych se v krátkosti vrátil k uplynulému roku.
Během roku 2004 jsme na našem oddělení zaznamenali celkem 257 trestných činů, což je ve srovnání s rokem 2003 pokles o 37 trestných činů. Z celkového počtu
257 trestných činů se podařilo objasnit 147 případů, z čehož pak vyplývá objasněnost útvaru 57,2 %. V roce 2003
jsme se potýkali s objasněností 49,6 %.
Po rozboru trestné činnosti na našem teritoriu lze zjistit, že 154 případů se týká majetkové kriminality, 26 případů hospodářské kriminality, 14 případů násilné kriminality a zbylé případy pak tvoří soubor trestných činů, které nepodřazujeme pod žádnou z uvedených komodit.
Pokud jde o počet přestupků, zaznamenali jsme jich
v loňském roce celkem 990. Našimi policisty bylo v roce
2004 zjištěno 187 podnapilých řidičů. V blokovém řízení
bylo uděleno 2 410 pokut, na kterých byla za přestupky
vybrána částka 1 169 600 Kč.
Celkem 35 pachatelů trestné činnosti bylo zadrženo
přímo na místě činu nebo bezprostředně po spáchání
trestného činu.
Pokud jde o město Slušovice, mohu sdělit, že v loňském roce zde došlo asi k 65 trestným činům.
V letošním roce jsme zatím zaznamenali 60 trestných
činů, z čehož jsme objasnili 38 případů.
Ve Slušovicích od začátku roku pak evidujeme 10 případů, z čehož pouze 4 jsou neobjasněné.
Tolik ze statistiky, která se bezprostředně týká nás na
obvodním oddělení.

Určitě Vás zajímá také situace v oblasti nehodovosti
na okresním ředitelství PČR Zlín.
V roce 2004 došlo na silnicích našeho okresu celkem
k 2 926 nehodám, při kterých bylo usmrceno 20 osob, 68
osob bylo zraněno těžce, 474 osob bylo zraněno lehce
a vzniklá škoda dosáhla částky 115 miliónů. Hlavními
příčinami nehod byla rychlá jízda, předjíždění, nedání
přednosti v jízdě a špatný způsob jízdy. Ve 130 případech
byl u viníka dopravní nehody zjištěn alkohol.
Ve Slušovicích došlo v loňském roce k 30 dopravním
nehodám, což je sice nárůst ve srovnání s rokem 2003,
kdy ve Slušovicích došlo pouze k 18 dopravním nehodám, ale ve srovnání s roky 1998, 1999, 2000 jde o pokles, neboť v předchozích letech došlo na slušovských silnicích k 50-60 dopravním nehodám. Osobně se domnívám, že této problematice pomohl zejména vybudovaný
kruhový objezd, který funguje asi 3 roky.
V naší činnosti se věnujeme rovněž problematice podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
V roce 2004 jsme při kontrolách po restauracích, barech
a diskotékách zjistili celkem 65 případů podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let. Tyto případy řešíme
většinou na místě udělením blokové pokuty. I ve Slušovicích jsme několik podobných případů řešili, zejména
v restauraci U Strýčka a v Derby Clubu.
Závěrem mi dovolte připomenout několik telefonních
čísel, na která se můžete v případě potřeby obrátit. Přímo
na naše oddělení je číslo 577 453 333 nebo 974 662 604.
Můžete kdykoliv volat linku 158, přičemž operační důstojník OŘ PČR Zlín pak provede všechny potřebné úkony, aby Vám mohla být hlídka OOP Vizovice k dispozici.
kpt. Bc. Pavel Nesvadba
vedoucí oddělení

POVÍDÁNÍ O KNIHOVNĚ
• Návštěvníci knihovny starší patnácti
let mají umožněn přístup na internet
na dvou počítačích. Školáci si na nich
mohou prohlédnout i CD-ROM Rozum do kapsy, vyhledávat ve slovníku
Lingua anglické a německé výrazy
a také vyhledávat v pravidelně aktualizovaném katalogu fondu městské
knihovny.
• Předškolní děti mohou přijít
a spolu s oblíbenou postavičkou Krtečka Zdeňka Milera hledat léčivou bylinku pro nemocnou myšku a přitom se
mohou naučit mnoho nového a také
vyzkoušet si a prohloubit svůj postřeh
a logické myšlení pomocí CD-ROMu
Hrajeme si s Krtkem.
• Počátkem tohoto roku přibylo pět
nových CD-ROMů pro děti všeho věku, pro maminky, tatínky, babičky a
dědečky… (prostě pro všechny, kdo
mají rádi zábavu a rádi se dozvídají
nové věci).
• CD-ROMy se nepůjčují domů, ale
když budete mít čas a náladu posedět

si v klidu knihovny a zahrát si, přihlaste se u knihovnice, řekněte, který CDROM chcete pustit a můžete hrát…
Jelikož hry jsou na jednom počítači, je
možné si pro jistotu telefonicky nebo
osobně rezervovat den, hodinu a hru,
abyste měli jistotu, že když přijdete,
bude počítač volný.
• V říjnovém Týdnu knihoven probíhaly Dny otevřených dveří. Kdokoli si
chtěl prohlédnout knihovnu, knihy a
časopisy, které zde máme, listovat katalogem knih v počítači, podívat se na
CD-ROMy byl vítán.
• Konala se i tradiční literární soutěž
pro děti od 8-11 let. Děti mohly využít
jak volného výběru knih, tak katalogu
knih v počítačích ke splnění různých
úkolů a kvízů.
V každé kategorii – 8,9,10,11 let vyhrál ten s nejvyšším počtem bodů.
Každý účastník si napsal tři knihy do
určité částky a výherci dostali jednu z
těchto vytoužených knih. Výherci byli
rovněž vyrozuměni v prosinci.
•6•

• Probíhala také anketa ohledně služeb knihovny. S čím jsou čtenáři spokojení, co se jim líbí, co by jim vyhovovalo jinak nebo s čím vůbec spokojení nejsou. (Příští anketu, která proběhne, uveřejníme ve Slušovických
novinách a výsledky rovněž.)
• Pro děti byly nachystány základní
obrysy obrázků na sklo k vymalování
slupovacími barvičkami. Po vymalování a zaschnutí byl obrázek umístěn na
oknech knihovny. Škoda jen, že účast
byla menší, než jsem předpokládala.
• A jako další se konal rychlokurz
Internet pro důchodce. Důchodci měli možnosti rezervovat si jednu hodinu
na internetu zdarma. Seznámili se
s tím, jak vyhledávat, co vše je možné
na internetu najít, co je to email apod.
• Ve čtvrtek se mohli zaregistrovat noví čtenáři bez poplatku a po celý týden
byly promíjeny upomínky.
• Pro čtenáře provádíme meziknihovní výpůjční službu, tzn. pokud knihu,
kterou žádají, nenaleznou v městské
knihovně, je zde možnost objednat ji

Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
1. 4. 2005 • 19:00
(4)
Edmond Rostand
CYRANO Z BERGERACU
romantický příběh o hrdinovi s čistým štítem a velkým nosem
Divadlo pod Palmovkou Praha
3. 4. 2005 • 14:30
Zoja Mikotová
BUDULÍNEK
pohádka na motivy J. V. Plevy

(19)

15. 4. 2005 • 19:00
Bricaire Lassayques
VELKÁ ZEBRA
aneb Jakže se to jmenujete?
AP-PROSPER Praha

5. 4. 2005 • 14:30
(30)
Dana Bartůňková a Radim Linhart
ČERTŮV ŠVAGR
Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha
6. 4. 2005 • 17:00
(21)
Stendhal
ČERVENÝ A ČERNÝ
dramatizace slavného románu - příběh
muže toužícího po lepším postavení
14. 4. 2005 • 10:00
David Smečka
ŽABKA CAREVNA
Divadlo Polárka Brno

mimo předplatné

14. 4. 2005 • 14:30
David Smečka
ŽABKA CAREVNA
Divadlo Polárka Brno

(28)

(22)

PREMIÉRA

26. 4. 2005 • 19:00
G. Verdi / S. Onsoff / L. Vaculík
DÁMA S KAMÉLIEMI
Pražský komorní balet, soubor Státní
opery Praha
28. 4. 2005 • 10:30
mimo předplatné
Saša Lichý / Jaroslav Wykrent
KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA
Těšínské divadlo Český Těšín
28. 4. 2005 • 14:30
Saša Lichý / Jaroslav Wykrent
KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA
Těšínské divadlo Český Těšín

(29)

MALÁ SCÉNA

za poplatek (hradí se pouze poštovné)
v některé jiné knihovně. Pokud je kniha vyzvednuta pracovnicí knihovny v
Krajské knihovně Fr. Bartoše ve Zlíně,
výpůjčka je bez poplatku. O tuto službu je stále větší zájem. V roce 2003
jsme provedli 35 výpůjček pomocí
meziknihovní výpůjční služby a v roce
2004 se počet zvýšil na 72 výpůjček.
• Knihovnice se zúčastnila několika
odborných seminářů a kurzu tvorby
internetových stránek knihovny.
• Po celé letní prázdniny byla knihovna uzavřena, aby mohlo být připraveno spuštění automatizovaného výpůjčního systému. Vše proběhlo hladce a na začátku září byl automatizovaný systém spuštěn.
Předtím ovšem bylo nutno všechny vypůjčené knihy zanést do složek čtenářů v počítači, ručně dopsat kódy půjčených knih, vytisknout a zalaminovat
průkazy… Dalo to spoustu práce, ale
podařilo se. Ze začátku jsem ještě „vychytávala malá mouchy“, ale to už je
historie.

1.
3.
8.
10.
13.

4.
4.
4.
4.
4.

19.00
15.30
19.00
15.30
19.00

Šepoty a výkřiky
Zahrada
Faust – divadlo Vyškov
Pučálkovic Amina
Pelikáni v pustině

• Bylo pořízeno vypalovací zařízení
k počítači, aby bylo možné systém zálohovat na CD-RW.
• Byla dokoupena paměť do jednoho
z počítačů pro zlepšení jeho funkce.
• Na internetových stránkách města
Slušovice jsou uveřejněny informace o
knihovně spolu s on-line katalogem
knih, přes který si čtenáři mohou knihy rezervovat. Informace jsou průběžně aktualizovány.
• V loňském roce jsme poprvé obdrželi tzv. výměnný fond. To znamená,
že krajská knihovna nám na rok zapůjčí přibližně 100 knih, které mají
čtenáři k dispozici. Tyto knihy jsou
půjčovány na měsíc a není možno jejich výpůjčku prodloužit. Je to tak proto, aby se dostalo na více lidí, protože
tyto knihy máme pouze na rok.
• Začátkem března tohoto roku jsme
vrátili minulý výměnný fond a dostali
150 nových knih. Obsahuje různé
žánry – romány pro ženy, dobrodružné romány, detektivky, pohádky a příběhy pro děti, nádherné dětské encyk•7•

15. 4. 19.00 Woody, Woody…
21. 4. 19.00 Za kapku mandragory
AGENTURA SEPTEMBER

22. 4. 2005 • 17: 00
William Shakespeare
NĚCO ZA NĚCO
komedie dvojí morálky
23. 4. 2005 • 19:00
Beaumarchais
FIGAROVA SVATBA

5. 4. 2005 • 10:00
mimo předplatné
Dana Bartůňková a Radim Linhart
ČERTŮV ŠVAGR
Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha

(7)

13. 4. 2005 • 19.00
Academia centrum UTB Zlín
Antonín Procházka: Klíče na neděli –
Bláznivá komedie o tom, co všechno
může vzniknout, když si dva manželské
páry prohodí klíče od bytu…
Hrají: M. Dvorská/J. Šulcová, I. Andrlová/O. Želenská, L. Zedníčková /M.Bočanová, A. Procházka/V. Beneš a další
19. 4. 2005 • 19.00
Academia centrum UTB Zlín
Neil Simon: Druhá kapitola
– Divadelní komedie, která vás přesvědčí, že láska přichází v každém věku
a nikdy není pozdě začít znovu.
Hrají: D. Matásek, D. Prachař, V. Zawadská a M. Hudečková
DĚTI ZEMĚ ZLÍN A NESEHNUTÍ
NAPAJEDLA
16. 4. Přednáška práva zvířat, radnice
Zlín
19. 4. Koncerty Den Země, sokolovna
Zlín
22. 4. Den Země – na radnici výstava
budek a obrázků, na náměstí stavění budek, kresby, soutěže, propagace akce Falco
24. 4. Laboratorní zvířata – infostánek

lopedie a také naučnou literaturu pro
dospělé…
• Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 přibylo celkem 102 čtenářů. Z evidence
bylo vyřazeno 93 čtenářů, kteří byli
v knihovně naposled v roce 2002,
čímž jejich členství zaniklo.
Malý ceník:
Roční registrační poplatek (myšleno
ode dne zaplacení přesně rok)
Děti - 10 Kč
Důchodci, studenti - 20 Kč
Důchodci od věku 70 let roční registrační poplatek neplatí, již druhým rokem jej dostávají jako malý dárek
Ostatní - 30 Kč
Vypůjční lhůta je 30 dní, ale je možno
ji až třikrát prodloužit o měsíc, pokud
knihu již nemá někdo zamluvenou.
A na závěr mám pro všechny jedno
přání: Nám všem bych chtěla popřát
příjemné soužití, hodně ohleduplnosti
, krásné první jarní dny a sluníčko nejen na obloze, ale i v srdcích.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Skautské stﬁedisko
V březnu 1990 bylo založeno ve Slušovicích skautské středisko. Začíná
skutečně na zelené louce, protože ve Slušovicích nikdy skauting nebyl.
Navazuje na tradice českého Junáka, který byl v roce 1970 zrušen komunistickým režimem. Je přeneseno z ostravského střediska, které vedl Alois Jargus
– Donald. Ten vtiskl svůj obraz vůdce do nás, svých odchovanců, a tak jdeme
v jeho šlépějích dál.
Skauting je výchovné hnutí, které stojí na třech pilířích – službě Bohu, bližnímu i sobě samému. Není to organizace pro vyplnění volného času dětí, ale
hnutí pro výchovu mládeže. Ten, kdo vydrží a podřídí svůj život řádu, může
najít v sobě sílu přežít každé úskalí života. Avšak ne každý vydrží žít v kázni,
dělit se s ostatními o věci denní potřeby, pracovat, umět se postarat sám o sebe, ale také o mladší brášky nebo nepokazit dobrou náladu. Odměnou mu
však může být přátelství, znovuobjevení života v přírodě, jednoduchost a radost.
Za patnáct let činnosti prošlo střediskem několik stovek dětí. Máme radost,
když se dnes v našich oddílech objevují potomci našich prvních skautů
a skautek. Na tábor přijíždějí zavzpomínat ti, kteří s námi před patnácti léty
začínali. Mnozí nám stále pomáhají při stavbě tábora. To je pro nás největší
odměna za léta soustavné práce s mládeží.
manželé Lisovští

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
Chcete-li si prohlédnout skautské
klubovny, jste srdečně zváni v neděli 24. dubna 2005 do kulturního
střediska. V jeho spodní části se nacházejí klubovny.
Od 9:00 do 16:00 hodin na vás bude čekat malá expozice slušovického skautingu, ukázky historického
šermu, program pro malé děti
i chvíle s písničkou.
Oslavíte tak s námi svátek sv. Jiří,
patrona skautů. Možná se divíte,
proč zrovna sv. Jiří? Patron rytířů
se stal našim ochráncem, abychom
i my znovu obnovovali rytířské tradice. Čest, šlechetnost, odvaha stát
na straně slabých, síla přemáhat
zlo a alespoň jeden dobrý skutek
denně - to je náš malý vklad pro
obnovu současné společnosti.

Chcete
zadarmo do Evropy?
Soutěž Cesta do Bruselu pro zájemce starší 18 let z celé republiky
pořádá do 15. května 2005 poslanec
Evropského parlamentu Tomáš Zatloukal se zlínskou Nadací Tomáše
Bati. Vítězové se vydají na šest dnů
do Belgie, Franci a Lucemburska.
Více informací na

www.evropskestranky.cz.
Vyﬁídíme rychlou pÛjãku
bez ruãitele

do 100 000,- Kã
SKAUTSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY
Během jarních prázdnin od 13. do 20. února se vydali slušovičtí skauti na faru do Bratřejova, aby tu mohli prožít několik dnů prozářených radostí z hrátek na
sněhu. Celá skautská posádka byla rozdělena do dvou skupin. Kluci – skauti a vlčata obsadili útulné obydlí od neděle do středy. Jejich denní program byl složen
z bobování, hraní her uvnitř i v přírodě, předvádění scének atd. O zábavu nebyla nouze. Uprostřed týdne došlo k střídání jak dětí, tak vedoucích. Nastoupila
děvčata – světlušky a skautky. Těm byla od hochů předána do opat- rování
ohromná sněhová hradba a pravé indiánské iglú. Průběh dnů druhé poloviny jarních prázdnin byl stejně pestrý jako dny předešlé. Během týdne a především
v neděli jsme oživovali liturgii v místním kostele svým zpěvem. Děti se samozřejmě podílely i na přípravě jídla, na úklidu. Jako správná rodina. Nebyla promarněna ani chvilka.
Mnohé jsme se dozvěděli, mnohé jsme se naučili. Radosti bylo na rozdávání.
Těšíme se na další družinové a střediskové akce, především na velký tábor. To
okusíme zase další kus toho pravého skautského života, tak jak jsme ho prožili
o jarních prázdninách v Bratřejově.

jen za 1 100,- Kã mûsíãnû.
Kont. tel.

603 859 046.
placená inzerce

ZOO LEŠNÁ
Otevírací doba od dubna do září:
8.30-18.00 hodin.
Vstupné:
dospělí
70,- Kč
studenti, důchodci 60,- Kč
děti
50,- Kč
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
SLUŠOVICKÝCH NOVIN
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