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ZE ZASEDÁNÍ
Rady města Slušovice
• RM vyhodnotila cenové nabídky tří
stavebních firem (viz tab. hodnocení)
na plánované investiční akce:
a) stavební úpravy mostu přes Všeminku v ul. Osvoboditelů
b) stavební úpravy chodníku a místní
komunikace od sokolovny k restauraci
Přerovská
Rada rozhodla, že nejvýhodnější cenovou nabídku na obě dvě investiční akce
předložila firma TERASTAV, s.r.o. v celkové výši 1,150 540 Kč. S výše uvedenou firmou bude uzavřena smlouvy
o dílo.
• RM projednávala další záležitosti týkající se Trnkobraní na Bílé Hlině.
V souladu s rozhodnutím zastupitelstva
města o zaplacení poplatku ve výši 150
tis. Kč rada doporučuje navrhnout
splátkový kalendář následovně:
- do 31. června 2005 - 50 000 Kč
- do 31. července 2005 - 50 000 Kč
- do 31. srpna 2005 - 50 000 Kč.
Rada doporučuje projednání smlouvy,
kterou dodají manželé Juráskovi,
s právními zástupci města. Smlouva
musí obsahovat paušální poplatek ze
vstupného ve výši 150 000 Kč, splátkový kalendář, povinnosti pořadatele, odvoz návštěvníků autobusy až k areálu
konání Trnkobraní.
• Vedoucí knihovny požádala RM o
posouzení nabídky uspořádání kurzu
malování na hedvábí v prostorách knihovny. Rada města projednala návrh na
možnost uspořádání kurzu malování na
hedvábí a schválila konání kurzu v zasedací místnosti hasičské zbrojnice bez
poplatku za nájem místnosti.
• Vzhledem k množícím se požadavkům na povolení konání kulturních
a sportovních akcí v dostihovém areálu
Rada města doporučuje udělat plán
kulturních a sportovních akcí na rok
2006 s dostatečným předstihem. Navrhuje oznámit případným zájemcům
o pořádání akcí na internetu a v novinách (v září 2005), aby své žádosti podávali městu Slušovice do určitého ter-

4. května si připomeneme šedesáté výročí osvobození Slušovic.
Při této příležitosti uspořádá město Slušovice ve středu 4. května 2005
v 15,30 hodin na náměstí vzpomínkovou slavnost, na kterou vás srdečně zveme.
Z kroniky „Osvobození Slušovic“

4. květen 1945 zůstane zapsán písmem nesmazatelným v srdcích všech slušovických občanů, neboť toho dne spadly z nás okovy šestiletého porobení, okovy, které se nám věšely na nohy při každém kroku, okovy tíživého ponížení…
Dny, které tomuto pro nás tak významnému dni den předcházely, byly plny
vzrušujících událostí a dávaly nám tušiti plně naše vítězství, byly však naplněny mučivou nedočkavostí a ukládaly nám hlavně nyní zvýšenou opatrnost, aby
nás nedostala germánská příšera do svých spárů na konci hrozné války. Dobře
jsme všichni věděli, že ona – tušíc svůj brzký konec – mlátila kolem sebe a běda, koho zasáhla....
Dočkali jsme se tedy přece. 3. května 1945 pozdě večer odtáhli poslední
ubytovaní Němci od nás směrem na Štípu. Od Zádveřic se k nám blížila nezadržitelně fronta. Střelba z děl i ručních zbraní se znatelně přibližovala každou
hodinu. Po silnici od Lípy přicházely menší hloučky z boje vyřazených Němců,
občas projely povozy s raněnými, které se marně domáhaly vpuštění. Počasí
tehdy bylo deštivé, nad krajem visela neproniknutelná tma, proříznutá občas
explozí pancéřové pěsti nebo granátu a ještě snad zakletím promáčeného
Němce.
Asi k půlnoci se otřásla půda dunivými detonacemi vyhozených mostů
v Zádveřicích a Lípě. Byli jsme tou dobou všichni v krytech a jen muži s nastraženým sluchem sledovali počínání bezradných okupantů, opouštějících naši domovinu, tentokráte již natrvalo. Mezi posledními byla 4 těžká motorizovapokračování na str. 0
ná děla.

Z E Z A S E D Á N Í Rady města Slušovice
mínu. Po tomto stanoveném termínu by
k dalším žádostem nebylo přihlíženo.
S návrhem rady bude seznámeno zastupitelstvo.
• RM zamítla žádost pana Kociána na
uspořádání Speed show a Holiday motor
show v dostihovém areálu.
• Místostarostka podala informaci ze zasedání komise ve Vizovicích, která připravuje privatizaci pečovatelské služby.
K výběrovému řízení se přihlásili – paní
Radomíra Pečeňová, Charita Zlín a Agentura Zdislava.
• Rada stanovila pravidla pro přidělování
bytů v domě č.p. 197:
a) byty s dotacemi (sociální byty) budou
přidělované na 2 roky a o dalším setrvání v pronájmu bude rozhodovat RM
b) dva byty se nechají pro nájemníky
z domu č. 23 (stará MŠ), ve kterém se připravuje rekonstrukce bytů – je však nutné
ověřit, zda je možno dotované byty takto
využít
c) byty jsou připraveny ke kolaudaci
a budou k 1. 7. 2005 k pronajmutí

d) na úřední desce budou zveřejněny informace o bytech a podmínkách pronájmu
• RM na základě ekonomického rozboru
příjmů a výdajů na komunální odpad
v rozpočtu na rok 2005 projednala dvě
varianty navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů:
1. varianta – navýšení o 14 % (DPH) – při
tomto navýšení město bude doplácet cca
320 000 Kč
2. varianta – navýšení o 35 % - město bude doplácet cca 130 000 Kč.
V obou případech se předpokládá zachování četnosti svozů jako v roce 2004.
Rada po projednání rozhodla navýšení
ceny za svoz odpadů o 20 % a navýšení
paušálního poplatku za osobu na částku
120 Kč a 60 Kč pro občany nad 70 let
a děti do 10 let.
Rada dále ukládá starostovi města do 30.
6. 2005 vypracovat analýzu odpadového
hospodářství v roce 2004 jako výchozí
podklad pro případné změny řešení problematiky odpad. hospodářství v roce

2006 dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
• Rada byla seznámena s písemným vyjádřením právníků k možnosti vymáhání
poplatků od obcí za neinvestiční náklady
na žáky navštěvující ZŠ Slušovice. Soudní vymáhání nedoplatků od obcí bude teoreticky možné od 1. 1. 2005.
• Rada města odsouhlasila prodloužení
nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 12.
2003 na části pozemků p.č. 375 a p.č.
268/4, a to na dobu neurčitou do 31. 12.
2008. S platností od 1. 1. 2005 se stanovuje roční nájem ve výši 500 Kč/rok.
• Rada města bere na vědomí odpověď
majitele firmy HOUSACAR na žádost
města o rozšíření autobusového spoje po
17. hodině ze Zlína do Slušovic. Z důvodů vysokých nákladů na zřízení nové linky není možné návrh akceptovat. Rada
pověřuje starostu projednat posunutí
spoje z 16,45 na 17,15 hodin ze Zlína se
starosty obcí, přes které uvedený spoj
projíždí.

Z E Z A S E DÁ N Í Z A S T U P I T E L S T VA M Ě S TA S L U Š OV I C E
• V úvodu zasedání starosta podal informaci o rezignaci Rudolfa Horáka na
funkci člena zastupitelstva. Pana Horáka
nahradila další členka stejné kandidátní
listiny tj. Sdružení nezávislých kandidátů
IV. (dle volebních výsledků) paní Magdalena Rapantová.
Současně předložil členům zastupitelstva
písemné oznámení o odstoupení z funkce člena zastupitelstva pana Jindřicha Šedi. Vzhledem k tomu, že oznámení bylo
doručeno v den konání zastupitelstva,
nebylo možné oslovit náhradníka, kterým je dle volebních výsledků pan
Jaromír Zimmermann z kandidátní listiny
Sdružení nezávislých kandidátů II.
• ZM schválilo hospodaření města za rok
2004 a zprávu auditora k hospodaření za
rok 2004.
• Zastupitelstvo města schválilo hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola Slušovice za rok 2004. Ztráta činí
119 189,01 Kč a bude hrazena z rezervního fondu základní školy. Ztráta vznikla nákupem židlí a stolů do školní jídelny
(178 405,- Kč), tyto výdaje nebyly zaneseny v rozpočtu na rok 2004.
• Zastupitelstvo města schválilo hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Sluníčko Slušovice za rok 2004.
Zisk činí 4 510 Kč a bude převeden do
rezervního fondu.
• Starosta předložil členům zastupitelstva návrh vedoucího stavebního úřadu
na schválení změn územního plánu
Slušovic v lokalitě ul. Vítězství.
Zastupitelstvo s návrhem změn souhlasí.

• Na zasedání zastupitelstva města dne
7. 2. 2005 byl schválen záměr města prodat pozemky p.č. 1225, p.č. 1226, p.č.
1227 a pozemek ve zjednodušené evidenci – původ PK p.č. 199 v k.ú.
Slušovice. Záměr odprodat pozemky byl
zveřejněn na úřední desce města od 14.
2. 2005 do 2. 3. 2005. Během této lhůty
projevil zájem o odprodej části výše uvedených pozemků pan Krajíček a pan
Posád (vlastník bývalého pivovaru). Po
vzájemné dohodě se všichni zájemci domluvili, že si parcely rozdělí dle geometrického plánu č. 1552-104.
Zastupitelstvo města schválilo odprodej
pozemků p.č. 1225/1 (395 m2) a p.č.
1228 (228 m2) MVDr. Gregoříkovi
pozemek p.č. 1225/2 (133 m2) v k. ú. Slušovice panu Krajíčkovi,
pozemek p.č. 1227/2 (182 m2) v k.ú. Slušovice panu Posádovi
pozemky p.č. 1227/1 (727 m2) a p.č.
1475/12 (175 m2) v k.ú. Slušovice firmě
SWS a.s. Slušovice.
Kupní cena u všech výše uvedených pozemků činí 250 Kč/m2.
• ZM schválilo záměr odprodeje pozemků p. č. 1475/5 a p.č. 1475/11 v k.ú.
Slušovice.
• Pan Houšť požádal město o opětovné
projednání jeho žádosti o povolení akce
Auto tuning show v červenci letošního
roku v dostih. areálu. Předložil návrh, ve
kterém provedl změny tak, aby se centrum dění odsunulo co nejdále od obce.
Zastupitelstvo města zamítlo uskutečnění
akce Auto tuning show v dostihovém
•2•

areálu ve Slušovicích.
• Zastupitelstvo města schválilo konání
Dostihových dnů v letošním roce ve
dnech 4. června, 9. července, 13. srpna
a 17. září. Dále schválilo provozní dotaci ve výši 60 000 Kč, která bude vyplacena až po ukončení dostihové sezóny
s podmínkou, že se uskuteční všechny
čtyři naplánované dostihové dny.
• Pořadatelé Trnkobraní manželé Juráskovi prezentovali na zasedání zastupitelstva plán akce.
Zástupci města předložili informace, které o spolupráci s manžely Juráskovými
získali od města Vizovice. Poté proběhla
diskuze a připomínky ke konání akce.
Zastupitelstvo města schválilo uspořádání akce Trnkobraní v termínu 26. – 28. 8.
2005 v areálu letiště Bílá Hlina za podmínky, že pořadatelé uhradí Městu Slušovice paušální poplatek ze vstupného
ve výši 150 000 Kč (100 000 Kč před konáním akce a 50 000 Kč po akci).

HLÁ·ENÍ PORUCH
KABELOVÉ TELEVIZE
Poruchy kabelové televize hlaste v pracovních dnech pracovnici komunálních sluÏeb
paní Zavﬁelové, tel. 577 983 379.
Po pracovní dobû a ve dnech pracovního
volna a pracovního klidu
na tel. 731 176 150 nebo 603 152 883.
Pﬁed hlá‰ením poruchy KBTV provûﬁte,
zda mají stejn˘ problém i va‰i sousedé.
Pﬁi nahlá‰ení oznamte své jméno,
adresu a telefonní kontakt.

✄
Osvobození Slušovic - pokračování ze str. 1
K ránu na den 4. května střelba utichla zcela a my čekali, upírajíce svůj již
znavený zrak, do záhadně mlčící deštivé noci, ustupující jen pozvolna rannímu
svítání, brzo-li se objeví naši osvoboditelé. Tak minul zbytek poslední noci a rodil se krásný, slunný den 4. květen 1945.
Asi k 9. hodině se objevili první vojáci Rudé armády na kopci nad Rakovou.
V rojnici, střílejíce sem a tam, čile postupovali polem ke Slušovicím. Němci, tou
dobou již zakopáni na protějším kopci směrem k Březové, se snažili postup střelbou z ručních zbraní a minometů zadržeti. To už byli rudoarmějci prvého sledu
v městečku, kde nastalo s nimi dojemné vítání. Obyvatelé nedbali vlastního nebezpečí a vycházeli z krytů. Byli to vojáci hrdinného nadporučíka Romanova, kteří osvobodili Slušovice.

Kronika města Slušovic

Bojíte se povodní?

Město Slušovice má novou kronikářku.
Po několikaleté odmlce mají Slušovice opět svého kronikáře. Na práci
svého tatínka, pana učitele Manďáka,
navazuje jeho dcera paní Lenka Skočovská. Navštívily jsme spolu archiv
města Zlína na Klečůvce, abychom
načerpaly inspiraci. Pan Dr. Pokluda,
ředitel archivu, se svými spolupracovníky se nám obětavě věnovali. Nechali
nás nahlédnout do starých kronik.
Podali nám informace, jak kroniky tvořit a jaké jsou nové možnosti v dnešní
době plné počítačů. Avšak ručně psané a malované kroniky jsou stále největšími skvosty. Protože jsme s sebou
vzali i pana Petra Staroveského a jeho
spolupracovníka, budete mít i vy možnost nahlédnout prostřednictvím kabelové televize do míst veřejnosti tak
málo přístupných.
Paní kronikářce přejeme hodně zdaru při práci, která vyžaduje mnoho trpělivosti, času, vytrvalosti a lásky k lidem i dějinám.
A nám krásné a objektivní Kroniky
města Slušovice.
B. Lisovská

V průběhu měsíce března provedli
členové povodňové komise na území
města Slušovice povodňovou prohlídku. Jejím cílem bylo na jednotlivých úsecích definovat odstranění
náletových křovin a travin z profilů
vodních toků, odstranění usazenin,
stavební průzkum zatrubněných částí toků, stavební úpravy, odstranění
nežádoucích objektů z profilu toků
a protipovodňová opatření.

Malé zrníčko v nekonečném prostoru.
Přesto vybavené vším potřebným.
Úžasné!
CHRONOS znamená v řečtině čas.
Kronika je vzácná kniha, která skládá
úlomky z dění na tomto místě do tvaru skvostné nádoby a měla by být
provoněna i květy příběhů.
Drahocennými růžemi moudra starších lidí, ale i odvážnými sněženkami
mládí.
Ráda přebírám kronikářskou práci po
mém tatínkovi. Už se těším na výslednou podobu každého roku.
Lenka Skočovská.

Nepﬁehlédnûte !
V tomto ãísle vychází anketa, která
provûﬁuje zájem obãanÛ o vysokorychlostní on-line (trvalé) internetové pﬁipojení bez omezení dat
pﬁes kabelovou televizi. Mûsto má
moÏnost poÏádat o dotaci z EU na
projekt Internetizace obcí.
Pokud máte o tuto sluÏbu, která by
byla provozována mûstem Slu‰ovice,
zájem, neváhejte a vyplÀte anketní
lístek, kter˘ vhodíte do urny
v pﬁízemí mûstského úﬁadu.
Tato anketa je nutnou souãástí pro
podání projektu!
Zájemci mohou také posílat zprávu na
adresu

E-mail: mestoslusovice@volny.cz
a telefonovat na ãíslo 577 983 344
Doporuãujeme Vám, abyste dobﬁe uváÏili své rozhodnutí, protoÏe vzhledem
k pomûrnû velké dotaci nebude finanãní zatíÏení pro mûsto tak velké, a tím se
otevﬁe moÏnost tuto akci zrealiovat.

Anketa
pro obãany mûsta Slu‰ovice
Jméno a pﬁíjmení:

Bydli‰tû:

Telefonní kontakt:

1. PouÏíváte v souãasné dobû ve Va‰í
domácnosti nûjaké pﬁipojení k internetu?
a) ano
b) ne
2. Jak˘ druh pﬁipojení k internetu
pouÏíváte:
a) vytáãenou telefonní linku
b) telefonní linku s vyuÏitím technologie ADSL
c) bezdrátové pﬁipojení
d) pﬁipojení pﬁes mobil. operátora
e) jin˘ typ pﬁipojení, uveìte jak˘:

Blanka Lisovská
•3•

✄

VESMÍR-planeta-Země-EvropaČeská republika-SLUŠOVICE
– živé město

V důsledku letošního rychlého tání
sněhu a nebezpečí možných povodní, jsme zakoupili tandemové pytle
a plničku. Pytle naplnili pracovníci
komunálních služeb z části pískem,
aby byly připraveny pro stavbu hráze
a zabezpečení domů v záplavové zóně. Pan Ladislav Bursa provedl povodňovou komisi vodní nádrží Slušovice. Podal nám informaci, že občanům nehrozí bezprostřední nebezpečí a že je přehrada připravena zachytit veškerou povrchovou vodu,
která vzniká táním vysoké sněhové
pokrývky.
Povodňová komise rozhodla, že
starostka písemně požádá povodí
Moravy, a. s. a Lesy České republiky,
které jsou správci vodních toků ve
Slušovicích, aby provedly úpravy toků v místech, kde hrozí jejich vybřežení.
Jistě vás zajímá, která část Slušovic
je nejvíce ohrožena. Jedná se o lokalitu u mostu na Školní ulici u „Hovězákového a Křivákové“. V tomto místě je nutné zvýšit břeh na levé straně
asi o 1 metr. Protože se přes opětovné upozornění dosud nestalo, byly
Lesy České republiky, které jsou
správcem Všeminky, opět důrazně
požádány, aby provedly tuto slíbenou
regulaci toku.

a•n•k•e•t•a

✄

a•n•k•e•t•a
3. Kolik mûsíãnû platíte za internetové sluÏby? (cena uvedena s DPH)
a) 0-300Kã
b) 300-500Kã
c) 500-1000Kã
d) 1000Kã a více
4. Mûli byste zájem o vysokorychlostní on-line (trvalé) internetové pﬁipojení bez omezení dat pﬁes kabelovou televizi?
a) urãitû ano
b) spí‰e ano
c) v souãasnosti ne, moÏná
v budoucnu
d) urãitû ne
5. Jakou cenu za tuto sluÏbu povaÏujete za akceptovatelnou? (cena uvedena s DPH)
a) 300-500Kã
b) 500-700Kã
c) 700-1000Kã
d) více neÏ 1000Kã
6. Nav‰tûvujete stávající webové
stránky mûsta na adrese www.mestoslusovice.cz?
a) nikdy
b) v˘jimeãnû
c) pravidelnû

Agentura Zdislava - DOMÁCÍ PÉâE
Poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou službu v rodinách ve Vsetíně,
Valašských Kloboukách, Vizovicích, Horní Lidči a všech přilehlých obcích. Jsme
nestátní zdravotnické zařízení – smlouvu o poskytování zdravotní péče s námi
uzavřela VZP ve Vsetíně a ve Zlíně. Náš kolektiv tvoří 5 zdravotních sester a jedna pečovatelka.
Službu poskytujeme celoročně, 24 h denně, během svátků i o víkendu.
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Pokud není nutná hospitalizace a vy chcete zůstat ve svém domácím prostředí,
kontaktujte svého ošetřujícího nebo praktického lékaře, který vám může předepsat domácí ošetřovatelskou péči. Veškeré zdravotní úkony pak hradí zdravotní
pojišťovna. Jedná se např. o aplikaci injekcí, cévkování, odběry krve a jiného biologického materiálu, aplikaci inzulinu, ošetření pooperačních a poúrazových
ran, ošetřování proleženin, rehabilitace, nácvik chůze o berlích a chodítkách
s cílem návratu k soběstačnosti, ošetření bércových vředů, měření tlaku, aktivizace nepohyblivého pacienta (prevence proleženin) a podobně.
SOCIÁLNÍ PÉČE
O tuto službu žádá klient nebo jeho rodina a hradí ji sám na základě dohody
s agenturou. Jedná se o následující služby: péče o domácnost (drobný úklid, nákup), dovoz oběda, pomoc při hygieně, zajištění doprovodu k lékaři, dovoz léků a podobně. Je-li klient diabetik a nechce trávit v čekárně svého diabetologa
dlouhé hodiny čekáním na odběr krve, naše zdravotní sestra provede odběr
v domácím prostředí a zajistí dopravu odebraného materiálu k lékaři.
HOSPICOVÁ PÉČE
Zmírňuje fyzické i duševní utrpení pacienta v posledním stádiu nemoci. Jedná
se o komplexní péči o umírajícího v domácím prostředí a o pomoc rodinným
pečovatelům.
• KONTAKTY •
Rozhodnete-li se využít našich služeb, kontaktujte nás, prosím, na některém
z následujících telefonních čísel nebo přímo na adrese:

Agentura Zdislava – domácí péče, Nemocniční 955, Vsetín 755 01

7. Líbí se Vám stávající webové
stránky mûsta?
a) ano
b) spí‰e ano
c) spí‰e ne
d) ne

(areál nemocnice ve Vsetíně)
Helena Petroušková:
Eva Chrástecká:
Petra Zvoníčková:
Marie Rašková:
Marie Matoušková:

8. Uvítali byste vylep‰ení webov˘ch
stránek mûsta, aby mûly vût‰í informaãní hodnotu pro obãany?
a) ano
b) ne
c) je mi to jedno

L

ISTÁRNA

9. Co konkrétnû byste chtûli na stránkách zlep‰it?

✄

Odpovûì která vyjadﬁuje Vá‰ názor zakrouÏkujte!

571 818 393, 777 565 030 (na mob. telefonu non-stop)
737 731 368 (non-stop)
732 401 821 (pro oblast Horní Lideč, Valašské Klobouky,
Brumov, Vysoké Pole)
731 235 558 (pro oblast Vizovice, Slušovice, Zádveřice …)
723 959 857 (pro oblast Vsetín, Jablůnka)

Vaše „Listy do listárny“ můžete zaslat poštou na adresu
Město Slušovice, nám. Svobody 25, zanést osobně
do sekretariátu starosty nebo zanechat v městské knihovně.
Je možné vyjádřit se i emailem na adresu mestoslusovice@volny.cz
nebo knihovna.slusovice@cmail.cz.

Na tomto místě bychom chtěli zveřejňovat listárnu.
Budeme rádi, když nám budete zasílat připomínky - týkající se Slušovických
novin. Napište nám, co se Vám na novinách líbí, jste-li spokojeni s jejich obsahem a novou podobou, co Vám v novinách chybí a co byste uvítali.
Můžete psát i reakce na dění v našem městě.
Je samozřejmé, že na všechny Vaše dotazy nebude v novinách prostor odpovědět, ale ty nejzávažnější otázky budou zodpovězeny. A nad všemi připomínkami a dotazy se zamyslíme a pokud to jen trochu půjde, pokusíme se s tím něco
udělat.
•4•

Zlínská vodárenská, a.s. informuje

CHLÓR V PITNÉ VODĚ
K čemu slouží?
Chlór zabraňuje množení zárodků
bakterií ve vodovodních sítích. Působí
jako potravní konzervační prostředek
a zaručuje uchování kvality vody dodávané spotřebitelům z hlediska zdravotní nezávadnosti.

Slušovické mažoretky
Mažoretky ve Slušovicích mají svou tradici již více než patnáct let. Říkají si
Genesis a jsou oblíbeným a žádaným zpestřením různých společenských akcí v
širokém okolí.
Dvě skupinky starších a mladších děvčat se během minulého roku rozrostly na
čtyři. Dívky rozdělila podle věku Lenka Krajčová, která je vedoucí všech čtyř skupin. Nejstarším dívkám je kolem patnácti let a vystupují hlavně na vybraných společenských akcích, fotbalových utkáních a plesech. Doposud jsme nacvičily pět
skladeb a kankán, který jsme však ještě neměly příležitost předvést publiku. Máme
za sebou již mnoho zážitků, a to nejen ze Slušovic (primice, výročí hasičů, fotbalová utkání), ale byly jsme také v Modré u Velehradu, Lukově, Zašové a okolních obcích, např. v Neubuzi, Podkopné Lhotě a dalších.
Vystupujeme obvykle v červeno-bílých kostýmech a vysokých bílých botách.
mladší mají kostýmy žluto-bílé, ale dokážeme se i přizpůsobit daným okolnostem
a prostředí.
Tento kroužek nás všechny velmi baví, rády vymýšlíme nové prvky a těší nás,
když se naše divákům vystoupení líbí.
Velké poděkování patří Silvě Divilkové, která nás všemu od počátku naučila.
Také Lence Krajčové za to, že věnuje tolik času a trpělivosti při nacvičování nových a nových skladeb se všemi čtyřmi skupinkami a v neposlední řadě otci Josefu
Pekárkovi, který nás po celé roky podporuje.
Markéta Zavřelová, mažoretka

Aerobik Želechovice
Každé pondělí a pátek se ve slušovické malé tělocvičně schází holky a holčičky, které propadly cvičení aerobiku. V sobotu 12. března se zúčastnily závodů
v aerobiku Master Class v Želechovicích. SK Neubuz a ASPV Slušovice měly své
zástupkyně ve dvou kategoriích. Blahopřeji Terezce Elšíkové za vynikající 1. místo, Nikolce Stavjaňové za 2. místo, Míši Gargulákové za 5. místo, Kristýnce Janků
za titul 2. Vicemiss a Míši Dřevikovské
za účast ve finále v kategorii 9 – 11 let.
Dále Nikole Majrichové za výborný výkon ve vyšší kategorii 12 – 14 let a za titul Miss v této kategorii. Každý, kdo cvičil, dostal sladkou odměnu a na památku roztomilou plyšovou hračku. Pro
všechny zúčastněné to byl jistě nejen
příjemný sportovní zážitek, ale také jedna z příležitostí porovnat své výkony
s ostatními nadšenci aerobiku.
Radana Hynčicová
•5•

Proč se chlór přidává do upravené vody?
Voda opouští úpravnu vody ve výborné
bakteriologické kvalitě a obsahuje
pouze prvky nezbytné pro zdraví člověka. Aby tato kvalita byla zachována
až k vodovodnímu kohoutku a aby bylo zabráněno jakémukoliv nebezpečí
náhodné sekundární kontaminace, je
nezbytné do upravené vody přidat
chlór. Přidává se ve velmi malých dávkách na výstupu z úpravny vody a poté v různých částech distribuční sítě.
Chlór se přidává dodatečně, protože
dochází k jeho spotřebování v průběhu
distribuce vody tím, že reaguje se stěnami potrubí a s dalšími složkami obsaženými ve vodě včetně nežádoucích
mikroorganismů.
Jaký je obsah chlóru ve vodě a jak lze
zmírnit jeho vliv na chuť a aroma pitné
vody?
Pro zachování bakteriologické nezávadnosti vody je na různých úsecích
distribuční sítě přidáváno průměrně
0,1 – 0,2 miligramů chlóru na jeden litr vody. Moderní filtrační postupy užívané při úpravě vody umožňují snížit
dávkování chlóru na minimum. Obsah
chlóru v takto upravené vodě představuje 1 kapku chlóru na 1000 litrů vody
a přitom zaručí její naprostou zdravotní nezávadnost u spotřebitele. Vzhledem k tomu, že chlór je těkavá látka,
můžete jeho případné aroma odstranit
následujícími způsoby: před konzumací nechat vodu několik minut „odstát“
nebo do ní přidat pár kostek ledu, několik kapek citrónu či krátce převařit.
Pokud se Vám přesto zdá, že známky
chlóru ve vodě jsou výrazné, neváhejte nás kontaktovat.
Právní úprava
Dávkování chlóru je určeno vyhláškou
č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Stanovuje
nejvyšší přípustnou koncentraci volného chlóru v pitné vodě na max. 0,30
mg/l, což je koncentrace organolepticky i hygienicky příznivá pro lidskou
spotřebu.

PROST¯ P¤ÍBùH
O PSECH A LIDECH
„Dobrý den. Tak to jsem já…
Jsem, jak se mi říká, nejlepší přítel
člověka.
Rád jsem tam, kde je můj páníček, ale když na mě nemá čas a náladu se mi věnovat, a navíc nechá otevřenou branku nebo si nevšimne
díry v plotě, rád jdu objevovat nové
věci, nové lidi nebo jiné psy. Prostě
jsem tam, kde se něco děje.
A občas, když se nic zajímavého neděje, se o rozruch postarám já
sám…
Někdy považuji celou ulici nebo
čtvrť za „svůj rajon“ a každého psího vetřelce bez vodítka i na vodítku
se snažím bez milosti odsud vyštěkat.
A když to nezabere, domluvím
mu pomocí svých zubů. Když si ten druhý pes vede na vodítku paničku, nevím, proč se chce mezi nás dva panička
plést, tak na ni cením zuby, vrčím, nebo ji fakt kousnu.
Někdy se mi zdá podezřelý i „dvounožec“ bez psího doprovodu a to mu umím dát za vyučenou také.
Ale ono je to tak v pořádku, můj páníček mě mockrát viděl z okna, že dorážím na jiné psy a nikdy mi nic neřekl…
Nebo že by to nebylo v pořádku? Proč na mě ta paní minule tak křičela, když jsem jen zkoušel, co to nosí na nohou
za divnou látku?“

MÉNù PROST¯ P¤ÍBùH O LIDECH
A PSECH A O „OBYâEJNÉ“ LIDSKÉ
OHLEDUPLNOSTI
Tak možná takhle nějak jako v předchozích řádcích by
mohly vypadat úvahy některých pejsků, kterých potkáváme
na ulicích dnes a denně hodně.
Připadá mi, že čím dál tím víc.
O samotě, bez svého pána, se toulají ulicemi a někteří
z nich znemožňují bezpečný průchod, hlavně lidem s jiným
psem, ale i lidem bez zvířecího doprovodu.
Možná byste namítli: „Ale jděte, to je přece tak hodný
pejsek…“. Může být, když je s vámi a třeba na zahrádce, ale
viděli jste ho někdy reagovat na přítomnost druhého psa,
když je ten „hodný pejsek“ na volno? Já ano. Viděla jsem paní se psem, který šel způsobně na vodítku. Paní se snažila
svého „čtyřnožce“ ubránit před dorážejícím, po ulici pobíhajícím psem. Viděla jsem také, že majitelé vykoukli z okna,
ale vůbec nezasáhli. Nakonec se majitelce spolu se svým
svěřencem podařilo uniknout, ale takovýto šťastný konec to
nemusí mít vždy. Hlavně v poslední době se množí případy,
kdy byl někdo pokousán psem, a nemyslete, že jsou to jen
případy, o kterých se mluví v televizi. V našem městě je jich
jen za poslední dobu několik.
Někteří psi, které majitelé nechají pobíhat volně po ulici,
považují celou ulici za své teritorium, a když tam vkročí jiný
příslušník psího rodu, okamžitě mu chtějí „dát za vyuče-

nou“. Ale kde je bezpečí pro spoluobčany a pro ostatní zvířata?
Když má problém ubránit svého psa
a posléze i sebe před volně puštěným psem zdravý dospělý člověk,
jak máme s klidným svědomím pustit své dítě samotné na procházku se
svým pejskem nebo jak se má ubránit babička, která jde na procházku
se svým psím společníkem?
Je hezké dát svému čtyřnohému příteli dostatek volnosti, ale zamysleme
se – neděláme to náhodou na úkor
druhých? Nepřemýšleli jste nikdy, že
jsou lidé, kteří mají ze psů panický
strach, přestože jsou tito třeba na vodítku? Co tito lidé mají dělat, pokud
proti nim běží pes a páníček je v nedohlednu?
Zvířata, obzvláště psi, jsou nádherní
společníci, kamarádi, ale zodpovědnost za ně neseme my – lidé.
A ještě jedno zamyšlení, které je adresováno všem, ponejvíce majitelům pejsků, kteří venčí své chlupáče na veřejných prostranstvích.
Když se budeme pozorně dívat kolem sebe, co uvidíme?
Předtím to bylo částečně skryto pod bílou sněhovou peřinou,
ale teď na jaře raší sněženky a sedmikrásky, nádhera! Ale co
to? Těsně vedle kytičky se naparuje hromádka a svou vůní nikoho nenechá na pochybách, že je to opravdu tak! A vedle
další. Při troše štěstí se vyhnete té uprostřed chodníku, abyste hned vzápětí do jedné šlápli.
Opravdu se vám nezdá, že je těch pozůstatků dobrého
psího oběda či večeře na našich ulicích, trávnících a všech
možných i nemožných místech stále víc?
Ale vždyť venku si hrají naše děti… Jak by se nám líbilo,
kdyby právě naše dítě třeba upadlo přímo do této nevábné
hromádky? Jsme dospělí lidé. Máme zodpovědnost za své činy. Nedívejme se na to, co dělá či nedělá náš soused, posuzujme jen naše činy, to je přece základ, aby se něco mohlo
změnit.
Co chceme, aby se naše děti od nás naučily? Chovat se
bezohledně k druhým i k Matce Přírodě, nebo snažit se, aby
se druhým s námi žilo dobře? Ne nám s druhými, ale druhým
s námi…
Vrátím-li se k tématu udržování čistoty veřejného prostranství, existují sáčky a kleštičky na exkrementy, vaše ruce
s nimi takto vůbec nepřijdou do styku, a přece je můžete
v klidu sebrat. Částka je kolem 142 Kč za kleštičky spolu se
100 sáčky. Sáčky lze potom zakoupit i samostatně.
Děkujeme každému, kdo si je vědom nebo si právě teď
uvědomil, že jeden každý z nás může něčím přispět k tomu,
aby se nám všem spolu žilo hezky.
Záměrem tohoto článku není znemožňovat majitelům
psů chodit s nimi na procházky na volno. Pokud je tento pes
ovladatelný, jde u svého pána a nechá se přivolat, je to v pořádku.
V první řadě se nám jedná o psy, kteří se pohybují po
ulicích bez svých majitelů, případně o psy, kteří ač s páníčkem, na přivolání nereagují.
-san-
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Zahrádkáři ve Slušovicích hodnotili svou činnost
Dne 27. 2. 2005 se konala členská
schůze Českého zahrádkářského svazu
ve Slušovicích. Z 63 organizovaných
členů se jí zúčastnilo 49 a několik jejich rodinných příslušníků.
Členskou schůzi pořádáme tradičně
na konci února a letos s ohledem na ne
příliš příznivé počasí a nemoc několika
členů byla účast o něco slabší než minulé roky. Schůze se kromě členů zúčastnili př. Horáček za územní radu
ČZS Zlín, paní Lisovská, místostarostka
města Slušovice a př. Bednařík, předseda ZO ČZS Hvozdná.
V přednesené zprávě byly podrobně
zhodnoceny dosažené výsledky za
loňský rok a uloženy úkoly pro letošní
rok. Celková aktivní činnost i přes některé dílčí nedostatky byla dobrá.
Připomeňme, že naše organizace svou
bohatou činností a dosaženými výsledky patří již mnoho let mezi nejúspěšnější organizace na celém okrese.
Celkovou činnost dělíme tematicky
do tří základních oblastí.
• Zpracování ovoce v našich provozovnách
Je to náš prvořadý úkol, neboť jako
zahrádkáři a pěstitelé máme zájem
o to, abychom veškeré ovoce, které se
urodí, dovedli kvalitně zpracovat. Podmínky pro to máme, potřebná zařízení
jsou na solidní technické úrovni a prostory také. A dosažené výsledky?

- vaření povidel – zpracovalo se 30
kotlů, což je asi 30 q ovoce. Cena za 1
kotel je pro člena základní organizace
200 Kč a pro nečlena 220 Kč.
- sušení ovoce - sušilo se nepřetržitě
od 15. září do 20. října, uspokojilo se
54 zákazníků a zpracovalo 2 680 kg
ovoce – 1 140 kg švestek, 1 440 kg
hrušek, 120 kg jablek Cena za usušení
1 lísky (cca 15 kg ovoce) je pro člena
30 Kč a nečlena 35 – 45 Kč, podle druhu ovoce.
- moštování – pro 67 zákazníků se
moštovalo 5 800 l moštu. Cena za 1 l
je pro člena 1 Kč, pro nečlena 1,20 Kč.
- pálení slivovice – spadá rovněž do
oblasti zpracování ovoce, i když jako
organizace pálení neprovozujeme, ale
probíhá v našich prostorách a je zajišťováno našimi členy. Zpracovalo se
2 120 q různého ovoce.
Ke zlepšení výnosů ovocných stromů
a kvality ovoce jsme zakoupili postřikovač, kterého vloni využilo 14 zájemců. Informace případným zájemcům
o postřik v tomto roce a podmínky zapůjčení postřikovace sdělí př. Bedřich
Plšek.

né ke zpracování ovoce. S ohledem na
to, že budovy a jejich vybavení jsou
staré asi 25 let, je jejich oprava nebo údržba dosti náročná jak po stránce časové, tak i finanční. Zatím většinu potřebných prací zajišťujeme vlastními silami. Odpracovali jsme přes 1000 pracovních hodin. S ohledem na náš, většinou pokročilý věk, je to však stále
složitější.

• Vylepšování areálu a jeho údržba
Ze 135 základních organizací ve
zlínském okrese máme jeden z nejlépe
vybudovaných areálů. Vlastníme oplocený pozemek včetně 4 zkolaudovaných budov a veškeré zařízení potřeb-

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ve Slu‰ovicích v roce 2005

DOPIS, KTERÝ POTĚŠÍ

Městská knihovna
oznamuje
Pro děti máme v knihovně více než
40 nových knih z nakladatelství
Albatros, např. Tajemství karet nebo
Dívka s pomeranči od Josteina Gaardera, O hajném Robátkovi a jelenu
Větrníkovi či Vodník Česílko od Václava Čtvrtka, trilogie o Kouzelném stromě od Enid Blyton, Kroniky Prydainu
od Lloyda Alexandera, Kameny osudu
od Flavie Bujor, několik nových knih
o oblíbeném Krtečkovi od Zdeňka Milera a další krásné knihy.
Upřesnění informace
z minulého čísla
Nedopatřením se stalo, že v čísle 2
Slušovických novin na 2. straně byly
uveřejněny nové tituly CD-ROMů
a nebylo tam uvedeno, že to jsou CDROMy - a ne knihy. Tímto se omlouváme a uvádíme věc na patřičnou míru.

Jana Kapustová

Správné rozhodnutí
Byla jsem velice mile pﬁekvapena, kdyÏ jsem po del‰í
odmlce ve schránce na‰la opût
zpravodaj obãanÛ mûsta Slu‰ovice.
Ten jistû pﬁiblíÏí opût kaÏdému z nás dûní v rÛzn˘ch spolcích, ‰kolách a také spolupráci
obãanÛ s vedením mûsta.
Dík za tento v˘znamn˘ poãin vydávat pravidelnû Slu‰ovické noviny.
Mnoho úspûchu a podûkování v‰em, kdoÏ se na vydávání
zpravodaje podílí.
Srdeãnû zdraví
spokojená ãtenáﬁka
Slu‰ovick˘ch novin.
•7•

• Společenská činnost
V této oblasti jsme vloni nebyli příliš
úspěšní, což chceme v letošním roce
členům vynahradit.
Stručné úkoly, které jsme si uložili na
letošní rok
- dobře připravit všechny provozovny pro zpracování ovoce
- vylepšovat a udržovat celý areál
- zlepšit společenskou činnost –
uskutečnit zájezd, odbornou přednášku apod.
- rozšířit a hlavně omladit členskou
základnu.
Jan Jedlička

CENY SVOZU
• Nádoby 110 l
1x t˘dnû (52 svozÛ)
1x t˘dnû-zima
+1x za 14 dní-léto (42 svozÛ)
1x za 14 dní (26 svozÛ)
1x mûsíãnû (13 svozÛ)
Jednorázov˘ v˘syp
Roãní poplatek
za pronájem nádoby (110 l)

1 775,1 465,960,575,60,165,-

• Nádoby 240 l
1x t˘dnû (52 svozÛ)
1x za 14 dní (26 svozÛ)
1x mûsíãnû (13 svozÛ)

3 875,2 095,1 256,-

• Nádoby 360 l
1x t˘dnû (52 svozÛ - PN)

5 820,-

• Nádoby 1100 l
1x t˘dnû (52 svozÛ - PN)
1x za 14 dní (26 svozÛ - PN)

16 296,9 204,-

Roãní pau‰ální poplatek ãiní za osobu
ve v˘‰i 120 Kã, u dûtí do 10 let a obãanÛ
nad 70 let 60 Kã.
Svoz komunálního odpadu na známky
zakoupené v loÀském roce bude proveden naposledy v mûsíci kvûtnu 2005.
Pokud si do 31. 5. 2005 nezakoupíte
známky platné pro leto‰ní rok, nebude
vám v˘voz popelnice proveden.

Kreativní kurzy
Zveme všechny tvořivé lidičky na kreativní kurzy s paní Janou Hlaváčkovou.
Kurzy pořádá Agentura Victoria spolu s Atelierem Radost Jany Hlaváčkové.
Budou se konat v hasičské zbrojnici. Kapacita každého kurzu je 10-15 lidí,
aby se paní Hlaváčková zvládla všem dostatečně věnovat.
V měsící květnu se budou konat tyto kurzy:
1. Čtvrtek 12.5. v 17 hodin – Malování na hedvábí – Obrázky
2. Čtvrtek 19.5. v 17 hodin – Decoupage – Obrázek
Cena je v případě každého z těchto dvou kurzů 290 Kč za dospělého a 180
Kč za dítě, v ostatních kurzech se může malinko lišit. Materiál je v ceně.
Rezervace na telefonu 603-141723 nebo 577 981 627 (Městská knihovna ve
Slušovicích). Je možné si místo rezervovat osobně v městské knihovně nebo
emailem: agentura.victoria@centrum.cz, knihovna.slusovice@cmail.cz.
O plánovaných kurzech vás budeme informovat ve Slušovických novinách,
kabelové televizi a také v městské knihovně, k dispozici budou i letáčky.

Výběr kulturních akcí
ve Zlíně v měsíci květnu
• Velké kino Zlín
29. dubna – 1. května v 19.30 hodin
+ 2. – 4. května v 17 hodin

SLUNEČNÍ STÁT
ČR-2005-95 minut-premiéra-Cinemart-(15)

..aneb hrdinové dělnické třídy…
V hlavních rolích I. Bareš, O. Navrátil, P. Špalková
Režie: Martin Šulík
• Malá scéna Zlín
1.5. 15.30 hodin
divadlo - ZAHRADA – pro děti
- Jiří Trnka, Alexandr Novák

• HEDVÁBÍ-KONTUROVÉ MALOVÁNÍ
Konturové malování do hedvábných okének, koleček a jiných tvarů. Postup
je velmi podobný vitrážovému malování, protože potřebujete konturu (guttu)
a barvičky na vymalování. Barvy a gutty jsou speciální a přímo určené k malování na hedvábí. Domů si odnesete hotové obrázky. Možné je namalovat si
i pouzdro na brýle. Tato technika vám otevře cestu k malování na hedvábí…
(uskuteční se dne 12. 5.)

Agentura September – Zarámí 4422,
Zlín, rezervace na představení na tel.
čísle 577 042 214

• DECOUPAGE/KRAKELOVÁNÍ
Decoupage (ubrousková technika) a krakelování. Kurzy jsou rozdělené na
více částí – můžete si udělat buď obrázek nebo krabičku pomocí decoupage,
případně tác pomocí nové decoupage, která působí antickým dojmem. V kurzu
dne 19. 5. si pomocí ubrouskové techniky, praskacího efektu a 3D rozměru vyrobíte obrázek. Je to velmi efektivní výtvarná technika, kterou lze vylepšit spoustu předmětů. Z kurzu si odnesete pěkný obrázek.
(uskuteční se dne 19. 5.)

Vtipný a dojemný příběh o přátelství
amerického studenta a jeho francouzské učitelky.
hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová,
Jan Meduna, H. Bor / Jar. Meduna
cena: 290,- Kč

Postupně bychom rády uskutečnily i další kurzy, pokud bude zájem. Již
předem se můžete přihlašovat. Až bude kurz aktuální, oznámíme vám
možné termíny. Budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům, týkajícím se
hodiny a nejvhodnějšího dne kurzu.
Nabídka:
Vitrážové malování, malování na sklo pomocí nalepovacích kontur, malování na keramiku zastudena, malování na hedvábí – mačkaná technika,
malování na hedvábí s pomocí rámu, malování na hedvábí - hedvábné tílko, savová metoda na textil, batika, decoupage na textil, TwistArt květy,
TwistArt talířky, decoupage (ubrousková technika) – krabičky, tácy.
Dále odlévání ze sádry, výroba voskových plovoucích svíček, mramorování, figurky ze sena, mozaika, zlacení – patina…
Těšíme se na Vás
Jana Kapustová za Agenturu Victoria
a Jana Hlaváčková za Atelier Radost
Pﬁedstavujeme

J A N A H L AVÁ â K O VÁ

vystudovala Umûlecko-prÛmyslovou ‰kolu v Uherském Hradi‰ti, obor návrháﬁství
obuvi a koÏené galanterie. Bûhem studia získala nûkolik v˘tvarn˘ch ocenûní, úãastnila se Bienále KniÏní vazby v Martinû... aj. Má za sebou ãtyﬁi samostatné v˘stavy své
tvorby. Ilustrovala knihu básní J. Hoﬁce Hodiny a také vytvoﬁila nûkolik interiérÛ, pﬁeváÏnû pro dûti. Nyní lektoruje kurzy pro ‰irokou veﬁejnost, jezdí také do ‰kol a uãí dûti nebo paní uãitelky nové techniky. Spolupracuje s Pedagogick˘m centrem Zlín, kde poﬁádá kurzy pro
paní uãitelky z celého kraje. Spolupracuje s ãasopisem Praktická Ïena - KREATIV, kde mÛÏete vidût její
v˘robky a nápady. V blízké budoucnosti vyjdou také dvû kníÏky "52 nápadÛ pro kaÏd˘ t˘den v roce pro
dospûlé" a "52 nápadÛ pro kaÏd˘ t˘den v roce pro dûti", na kter˘ch spolupracovala s t˘mem autorÛ.
Je v nemalé míﬁe i v˘robcem vitráÏí. Aby toho nebylo málo, maluje je‰tû ilustrace pro fotografa Pavla
Ligra, které velmi krásnû graficky zpracovává a doplÀuje fotkami dûtí.
Dûlá, co ji nesmírnû baví, takÏe její práce je i jejím nejvût‰ím koníãkem! A také se snaÏí hodnû z toho,
co umí, nauãit i ostatní tvoﬁivé lidi.

• Malá scéna Zlín
Neděle 22. května v 19.00 hod.

MADAME MELVILLE

S příchodem jara se probudila
nejen příroda, ale i básnický
talent žáků ZŠ Slušovice.
Posuďte sami:
JARO
Pavlína Hillerová, V.A
Jaro kvete, jaro hřeje,
já však ležím u postele.
Pak ale půjdu ven,
se psem co má jméno Ben.
Teď jsem venku, sedím,
na Bena smutně hledím.
Jak běhá jako liška,
po louce co tam roste pampeliška.
Tam meduňka, tam je bez,
mezi nimi běhá pes,
co jsem s ním šla ven
a jmenuje se Ben.
Potom taky hrušně kvetou,
jako když si hraju s tetou.
Co má hrušky, jablka
a psa jménem Nafrka.

Pěvecká soutěž

Fotbalový klub FC Slušovice

„Zlatý Slavíček“

Náš fotbalový klub má 97 hráčů - muže, mladší a starší dorost, mladší a starší
žáky. Skupina přípravka přijímá děti již od 6 let. Fotbalový oddíl pracuje na amatérské úrovni. Dvanáct funkcionářů se ve svém volném čase stará o chod fotbalového oddílu. Oddíl nemá velkého sponzora, ale žije ze sponzorských darů malých firem. Městský úřad finančně zajišťuje provoz stadionu (voda, energie) a dává příspěvek 80 000,- na činnost mládeže.

Rozpis fotbalových utkání
Datum

den

1. 5.

NE

Hluk-FC 16,30

4. 5.

ST

FC-V. Meziﬁíãí 17,00

7. 5.

SO

FC-Vsetín 16,30

8. 5.

NE

13. 5.

PÁ

14. 5.

SO

15. 5.

NE

18. 5.

ST

21. 5.

SO

22. 5.

NE

25. 5.

ST

28. 5.

SO

29. 5.

NE

1. 6.

ST

4. 6.

SO

5. 6.

NE

8. 6.

ST

11. 6.

SO

12. 6.

NE

15. 6.

ST

18. 6.

SO

19. 6.

NE

22. 6.

ST

MSFL Zlín B

KP muÏi

dorost

Ïáci
FC-KromûﬁíÏ

V. Karlovice-FC

9,30
11,15

10,00
12,15

Zlín-Znojmo

Vala‰sk˘ – FC 9,00
10,45
Vel. Karlovice 15,30
17,15
FC-Napajedla

16,30

Hradãovice-FC 16,30

FC-O.A.Ves 16,30

Dol.Nûmãí-FC

16,30
14,15

Kateﬁinice-FC 16,30

FC-Chropynû

16,30
14,15

FC-·títná

9,30
11,15

Hole‰ov-FC

13,00
14,30

Zlín-Slovácko

VOLNO
FC-Dolní Nûmãí 16,30
Zlín-Ostrava

Hulín-FC

16,30

Za‰ová-FC
Vsetín-FC

10,00
12,15

FC-Hole‰ov

16,30
14,15

Zlín-Kohoutovice

FC-V. Klobouky 13,00
14,45
FC-Hole‰ov 17,00
Uhersk˘ Brod

9,00
11,00
Napajedla-FC

FC-V. Otrokovice 17,00

JARO
Lucie Kolínková, II.B
Motýlek tu letí,
ptá se: "Kde jste děti?".
Skřivánek švitoří na obláček
a z nebe vyjde malý mráček.
Děti berou kytičku,
dávají ji sluníčku.
Sluníčku dej kytaru
a zazpívej o jaru.

13,00
14,45

Jde jaro k nám,
dobrou radu dám,
kytičky tu svítí,
jednu si chci vzíti.
Kytičku dám mamince,
v košíku a krabičce,
k tomu ji dám jablíčko.
Šťastnou cestu kytičko!
Kytička je jarní květ,
je to radost pohledět.
Kytička ti nevydrží,
ale láska pořád drží.

10,00
11,45

Odpoledne 5. dubna se sešli nejlepší zpěváci z 1. stupně Základní školy
Slušovice, aby předvedli své umění.
O nejlepšího zpěváka soutěžilo 58 žáků 1. – 5. ročníku. I když některé výkony byly poznamenány trémou, přesto si všichni zúčastnění odnesli diplom s titulem „Zlatý Slavíček“.
Jako v každé soutěži jsou vítězové
a poražení. Porota vybrala tři nejlepší
z každého ročníku.
I. ročník
1. Ondřej Tkadlec I.B
2. Patrik Kvasnica I.B
3. Karolína Ševčíková,
Apolena Freundová 1.A
II. ročník
1. Eliška Benetinová II. A
2. Tereza Sachrová II. B
3. Nikola Výborná II. A
III. ročník
1. Hana Tkadlecová,
Veronika Polaštíková III.A
2. Nikola Častová III. A
3. Hana Kovářová,
Dominika Garguláková III. B
IV. ročník
1. Tereza Brůzlová IV. B
2. Renáta Miková IV. B
3. Tereza Stuchlíková,
Lucie Zábojová IV.A
V. ročník
1. Tereza Křížková,
Kateřina Klátilová V.B
2. Karolína Rybová,
Denisa Šarmírová V. A
3. Jakub Oškera, Jakub Klimt,
Pavel Budyjač V.B
Renata Krajíčková
Marie Matušů

Hody hody doprovody
dejte vejce malovaný…

Spoleãenská kronika
květen 2005
Stanislava Studená – 90 let
Srdečně blahopřejeme
Narození
leden

Kristýna Vilímová
Tadeáš Krejčí
Viktorie Krejčí
Erik Čala
Denis Daněk
Jan Kališ
Nikola Bőhmová
Jan Sedlář

únor
březen

Sňatky • leden-březen
Martin Marek a Kateřina Kaderová
Zdeněk Jakuba a Jana Buriánková
Petr Jaroň a Jaroslava Trojanová

...a když nedáte, tak si ho prostě ukradnu. Že by nová tradice velikonočních svátků?

A nebo svátků vůbec, alespoň u nás v mateřské škole se zřejmě tradicí stane,
že při každé sváteční výzdobě se jí část ztratí. Je to neuvěřitelné, ale jen několik
dnů poté, co jste si přečetli můj článek o krádežích v mateřské škole, došlo k další. Neztratilo se jedno vajíčko, ale hned deset a pro jistotu i s vyzdobeným košíčkem, aby nebylo nutné je pracně překládat.
Omlouvám se vám všem, kteří nad tím mávnete rukou – jde přece jen o pár korun. Ale pro mě a ostatní děvčata ve školce jde o víc. Když se nad tím zamyslíte,
dojdete k závěru, že ona dotyčná osoba okrádá de facto i své vlastní dítě. Pro ně
se všechny učitelky snaží, aby v této sváteční době byla školka hezká a vyzdobená, protože hezké prostředí navozuje i hezké pocity, umocňující sváteční náladu.
Každý z nás prožívá toto období jinak. Někdo jako největší křesťanské svátky
v roce, někdo jako oslavu konce zimy, čas očišťující, omlazující a přinášející nový
život a naději. A někdo má prostě jen radost ze sluníčka, tepla a probouzející se
přírody. Ať už je ale vnímáme jakkoli, neměli bychom zapomínat na jedno: není
zas až tak důležité, jestli máme v tuto dobu dokonale vygruntovaný byt, ale jestli
si při tom jarním úklidu uklidíme také sami v sobě. Některým by neškodilo udělat
si pořádek v hlavě, srdci i duši. Jsem asi nenapravitelný idealista a v mém věku
a dnešní době je to téměř neomluvitelné. Ale stále věřím v to dobré v každém člověku. A stále doufám, že výše zmíněný pořádek ve svém svědomí si udělá i ona
dotyčná osoba, která krade nejen velikonoční vajíčka, ale i tuto víru o dobru v každém z nás.
Jana Tománková, foto Stanislav Vala

I MALOTŘÍDKA UMÍ
Do malotřídní školy v Neubuzi, ve které se učí 26 žáků, chodí i 6 dětí ze Slušovic. Naši žáci se každoročně účastní vědomostních i sportovních soutěží.
Porovnávají si tak své vědomosti a schopnosti s ostatními soutěžícími, ale také získávají nové zkušenosti.
Ve čtvrtek 7. dubna se zúčastnilo 7 žáků z naší školy 29. ročníku okresní matematické soutěže, pořádané matematickou školu Zlín Dřevnická. Do soutěže se
přihlásilo 12 škol ze Zlína, Otrokovic, Luhačovic, Velkého Ořechova, Brumova,
Valašských Klobouk a dalších měst a obcí. Nedělali jsme si žádné iluze. Mezi 78
účastníky byly naše děti jediné z malotřídní školy. Z devíti páťáků se sedm zúčastnilo soutěže.
Výsledek soutěže nás velmi potěšil: 1. místo 27 bodů Pepík Trúbelík, 5. místo
25 bodů Roman Červenka, 9. místo 22 bodů Láďa Závada, 15.místo 21 bodů
Tomáš Pavelka. Ani Kuba Holík, Mirek Gargulák a Mirek Tomšů se za své umístění nemusí stydět.
Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci. Je vidět, že i malotřídní škola je
schopná poskytnout žákům dobrou přípravu a kvalitní základ vzdělání.
Matilda Tomšů, učitelka

Úmrtí • leden-březen
Jarmila Horáková
Ladislav Halász
Vladimír Divilek
Ludmila Daňková
Božena Plšková
Jarmila Pekařová
matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří vyprovodili na
poslední cestě paní Boženu Plškovou.
Upřímné díky za všechny projevy
účasti.
Manžel a dcery s rodinami
Dne 10. 5. 2005
vzpomeneme
1. výročí úmrtí
paní Marie
Hemerkové.
Vzpomíná
manžel
s rodinou

Vyﬁídíme rychlou pÛjãku
bez ruãitele

do 100 000,- Kã
jen za 1 100,- Kã mûsíãnû.
Kont. tel.

603 859 046.
placená inzerce

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
SLUŠOVICKÝCH NOVIN

BUDE 15. KVĚTNA 2005
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