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Maminky, děkujeme...
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Když je zima, máma je šála,
teploučká šála, aby mě hřála,
objímá mě pevně,
když je venku sníh.
Když je mi smutno,
když se mi stýská
máma je ptáček,
který mi píská,
pak mě začne pírkem šimrat
na dlaních.
Pošimrá si mě a zaštěbetá:
„Poletím s tebou
na konec světa!"
A když se pak směju,
máma je můj smích.
MŠ Sluníčko

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLUŠOVICE
• ZMě schválilo návrh změny č. 14
ÚPN Slušovice.
• ZMě schválilo bezúplatný převod
pozemku p.č. 1498 v k.ú. Slušovice od
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
města Slušovice.
• ZMě schválilo k dalšímu projednání
změnu územního plánu – žádost pana
Dušana Matúšů o zařazení pozemku
p.č. 1753/48 do ploch zemědělské výroby, příp. do ploch bydlení v kombinaci se zemědělskou činností.
• ZMě schválilo k dalšímu projednání
změnu územního plánu – žádost pana
Valentina Kusáka o zařazení pozemku
p.č. 1534 v k.ú. Slušovice do stavebních ploch.
• ZMě schválilo prodej části pozemku
p.č. 776/1 v k.ú. Slušovice o výměře
60 m2 k.ú. Slušovice panu Pavlíkovi za
cenu 250 Kč/m2.

• ZMě schválilo provedení směny pozemků mezi městem Slušovice a Ing.
Sousedíkem o výměře 15 m2 a odprodej zbylé části pozemku (po směně)
p.č. 793/16 o výměře 29 m2 Ing. Sousedíkovi za cenu 250 Kč/m2.
• ZMě schválilo odprodej pozemku
p.č. 1052 o výměře 524 m2 a p.č. 1053
o výměře 320 m2 paní Valeriánové.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nedořešenou záležitost z doby výstavby RD,
zastupitelstvo souhlasí s cenou za pozemek dle znaleckého posudku.
• ZMě schválilo odprodej části pozemku p.č. 423 v k.ú. Slušovice panu Petru
Kapustovi a Ivaně Olejníčkové za cenu
200 Kč/m2.
• ZMě schválilo záměr na odkoupení
pozemku p.č. (619/1) PK v k.ú.
Slušovice o výměře 913 m2 od obce
Březová.

• ZMě schválilo změnu v názvu Mateřské školy Sluníčko tak, aby byl
v souladu s názvem v obchodním
a školském rejstříku, t.j. název
Mateřská škola Sluníčko, Slušovice,
příspěvková organizace. Dále souhlasí
s doplněním činnosti příspěvkové organizace o výdejnu jídla.
• ZMě schválilo smlouvu uzavřenou
mezi Zlínským krajem a městem Slušovice o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti dle zákona 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou.
• Pan Skaunic seznámil přítomné členy zastupitelstva se záměrem natočit
v dostihovém areálu rodinný seriál
z oblasti dostihového sportu.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA SLUŠOVICE

CENÍK PRONÁJMU KONTEJNERU
a svoz kontejnerov˘m nosiãem LIAZ

• RM vzala na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu přísp. organizací Základní
školy Slušovice a Mateřské školy Sluníčko za 1. čtvrtletí roku 2006.
• RM projednala cenovou nabídku na
zřízení pouličního osvětlení v oblasti
ulice Dostihové (od ul. Družstevní po
Fagus) a nedoporučí zastupitelstvu
města její schválení. Důvodem jsou vysoké finanční náklady (cca 700 000
Kč) na zřízení osvětlení i na jeho další
provozování.
• RM souhlasí s uspořádáním koncertu
Evy Henychové v místním kostele.
Příspěvek ve výši 4 000 Kč bude uhrazen v rámci schváleného příspěvku farnímu úřadu zastupitelstvem města.
• RM bere na vědomí informaci starosty o zařazení žádosti o poskytnutí dotace ze SFRB na výstavbu bytového domu 18 b.j. na ul. Dostihová do programu o poskytnutí dotace dle NV č.
146/2003 Sb. na výstavbu bytů pro příjmově vymezené osoby.
• RM bere na vědomí výsledky jednání starosty města s majiteli pozemků
v chatové oblasti „Mannovo“, které bylo svoláno z důvodu nepovolené stavby příjezdové komunikace na soukromém pozemku.
• RM vzala na vědomí žádost Rallye
Zlín, spol. s r.o., týkající se uspořádání
automobilové soutěže Barum Rally
Zlín ve dnech 25. - 26. 8. 2006. Pořadatelé již uhradili městu Slušovice poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 10 000 Kč.

• RM vzala na vědomí žádost Motosport Klubu – KTX v AČR na uspořádání mezinárodního mistrovství ČR automobilové soutěže Rally sprint Kopná
v termínu 30. 6. - 1. 7. 2006.
• RM akceptuje nabídku ing. Ivy Matějkové, Beckovská 2687, Zlín na zpracování plánu odpadového hospodářství v souladu s metodickým národním
odb. odpadů MŽP dle zák. o odpadech
č. 185/2001 Sb. v plat. znění a ukládá
starostovi města uzavřít smlouvu na
zpracování plánu odpadového hospodářství na částku 30 000 Kč.
• RM z důvodu postoupení přestupkové agendy MěÚ Vizovice ruší ke dni
31. 3. 2006 komisi pro projednávání
přestupků. Od 1. 4. 2006 bude agendu
přestupkové komise pro město Slušovice vykonávat Městský úřad Vizovice
na základě veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi městem Vizovice
a městem Slušovice.
• RM souhlasí s omezením půjčovní
doby v době letních prázdnin. Knihovna bude v době prázdnin otevřena
v termínech 10. – 21. 7. 2006 a 8. –
21. 8. 2006.
• RM schválila ceník za pronájem kontejneru, svoz kontejnerovým nosičem
LIAZ a za čistění komunikací vozidlem
IFA W 50.
• RM vzala na vědomí rozšíření počtu
úředních hodin sociálního odboru
Vizovice. V pondělí a v úterý bude navíc dojíždět za účelem vedení sociální
agendy paní Božena Šlahařová.

• Ceník sluÏeb pro obyvatelstvo:
doprava
23 - 25 Kã/km
manipulace 65 Kã/kaÏd˘ch zap. 15 min.
60 Kã/den
pronájem kontejneru, 5 m3
uloÏení na skládku hradí objednatel
• Ceník sluÏeb pro firmy:
doprava
23 - 25 Kã/km
manipulace 65 Kã/kaÏd˘ch zap. 15 min.
pronájem kontejneru, 5 m3 100 Kã/den
uloÏení na skládku hradí objednatel
Písemné objednávky pﬁijímá odbor komunálních sluÏeb mûsta Slu‰ovice.
Tel. 577 983 379.

NABÍDKA âI·TùNÍ KOMUNIKACÍ
vozidlem IFA W 50
platná pro rok 2006 – 2007
1. âi‰tûní komunikací velk˘m
zametacím vozem
950,- Kã/hodina
Souãástí ceny je uloÏení smetkÛ na
skládce a pouÏití vlastní vody.
2. V pﬁípadû, Ïe si firma smetky uloÏí sama a pouÏije svou vodu platí cena
680,- Kã/hodina
Platby probûhnou formou faktury po provedení sluÏby.
Písemné objednávky: Mûsto Slu‰ovice,
nám. Svobody 25, 763 15 Slu‰ovice
Telefonické informace:
p. HuÈÈa, tel. 577 983 379, 731 176 150

POZVÁNKA NA TRNKOBRANÍ
Letošní Trnkobraní se uskuteční již podruhé v novém místě konání – na slušovickém letišti Bílá Hlína. Loňská premiéra na
Bílé Hlíně byla velmi vydařená, a proto se organizátoři - Agentura Publikum - dohodli s majitelem letiště i s městem Slušovice
na pořádání tohoto populárního festivalu i v dalších letech.

Nové prostředí bylo kladně přijato
i samotnými návštěvníky, kteří tuto
změnu hodnotili jako velký posun
vpřed. Pojem "Bílá Hlína" se tak stal
novým synonymem festivalu.
Letošní ročník Trnkobraní se koná ve
dnech 18. - 20. srpna 2006, což je
o týden dříve než v minulém roce.
Jediným důvodem tohoto mírného posunu je datum konání další významné
akce zlínského regionu - Barum Rally,
která proběhne o týden později.
Program Trnkobraní je - jako ostatně
každoročně - nabit zajímavými jmény.
Stejně jako v minulých letech je dán
prostor prakticky všem hudebním žánrům. Trnkobraní by totiž mělo být festivalem, který nevidí své limity v pomyslných hudebních kategoriích, ale pouze v kvalitě.

Program festivalu, který se i letos bude odehrávat na šesti scénách, ozdobí
celá řada mimořádně zajímavých
umělců a projektů, z nichž k nejzajímavějším patří:
ČECHOMOR
& Filharmonie Bohuslava Martinů
Ve světové festivalové premiéře bude
na Trnkobraní předveden unikátní projekt Proměny skupiny Čechomor, která
si ke spolupráci vybrala zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů. Dirigentem koncertu bude Roman Válek, jeden z tvůrců úspěšného nastudování
melodaramatu Srmrt Hippodamie
v Městském divadle Zlín.
WALTARI
Finská legenda Waltari - další důkaz
•2•

žánrové neohraničenosti našeho festivalu. Kapela s mimořádně silným fanouškovským zázemím.
RAS SHEEHAMA
Král afrického reggae, jeden z nejpopulárnějších současných umělců Afriky. Zazářil na loňském ročníku legendárního Montreux Jazz Festival ve Švýcarsku. Je nositelem mnoha afrických
hudebních cen.
BRATŘI EBENOVÉ
Skupina tří bratrů, vedená známým
hercem a moderátorem Markem Ebenem, se představí posílená o doprovod
rockové kapely, tvořené členy skupiny
Etc. Bratři Ebenové vystupují na festivalech jen velmi zřídka.
pokračování na str. 8
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Odpad okolo nás
Ve Slušovicích je zaveden poměrně spravedlivý systém pro shromažďování
a sběr komunálního odpadu. Každá rodina si tak může sama svým přičiněním
upravit četnost svozu, protože úhrada za svoz není zanedbatelná. Podle zákona
185/2001 Sb. o odpadech se upřednostňuje povinnost odpad využít, než jej odstranit. Proto bychom neměli zanedbávat možnosti odpad třídit a odkládat na vyhrazená místa.
Do vaší popelnice určitě nepatří plast a sklo. PET láhve a sklo lze odkládat do
přistavených zvonů, které jsou rozestaveny ve všech částech obce. Na PET láhve
si lze také domů zakoupit plastové pytle, do kterých můžete plast sbírat a v termínu měsíčního svozu připravit na místo, kde běžně chystáte popelnici. Plastové
pytle stojí 4,50 Kč a lze si je zakoupit u paní Zavřelové na komunálních službách
nebo ve sběrném dvoře.
Papír se odkládá do kontejneru ve sběrném dvoře. Na infokanálu kabelové televize se dočtete, kdy probíhá sběr papíru ve škole, ten neslouží jen dětem a rodičům, ale také všem občanům.
Textil pravidelně sbíráme dvakrát ročně ve sbírkách pro Diakonii Broumov.
Kovový šrot lze odvážet do sběrného dvora a také bude probíhat minimálně
dvakrát ročně svoz pracovníky komunálních služeb, tak jak tomu bylo letos na jaře, kdy byl svoz vyhlášen přes infokanál.
Přistavené velkokapacitní kontejnery slouží pro odkládání velkoobjemového
odpadu, který do vašich nádob nepatří a pro svoz rostlinných zbytků a smetků při
úklidu obce. Tyto kontejnery vám jsou celoročně k dispozici ve sběrném dvoře.
Zákon ukládá také povinnost zpětného odběru některých výrobků. Ten se
vztahuje na oleje jiné než surové minerální oleje a oleje z živičných nerostů a na
přípravky obsahující 70% olejů, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrozařízení, která pocházejí z domácností. Veškeré tyto výrobky odkládejte ve sběrném dvoře, do vaší popelnice nepatří. Nesmí být likvidovány spolu se směsným komunálním odpadem. Místa
zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místo prodeje výrobků, na které se také vztahuje povinnost bezplatného zpětného odběru. To se
vztahuje také na nepoužitá léčiva, proto nepoužité a prošlé léky odevzdejte v lékárně.
Pro zachování zdravého a čistého životního prostředí je nutná naše spolupráce. Máme spoustu možností, jak sami můžeme ovlivnit život a prostředí kolem
nás. Především snahou o snížení množství odpadu, jeho tříděním a odkládáním
na místa k tomu určená.
Při toulkách přírodou pak nebudeme muset přemýšlet, kde se vzala na kopci
nad přehradou odložená stará vana.

Poplatek ze psů
Často dochází k omylu, když si chovatelé psů myslí, že si poplatkem za
svého čtyřnohého kamaráda zajistí
u obce odstraňování psích exkrementů. Slušnost a správné vychování nám
říká, že bychom si měli po sobě vždy
uklidit. Nelze nárokovat u komunálních služeb, aby po nás jejich pracovníci uklízeli odhozené krabičky od cigaret, čokolády, zmrzlin a bonbónů,
přesto se tak pravidelně děje. To proto,
že chceme mít město čisté a upravené,
navzdory špatnému vychování některých z nás.
Co se týká pejskařů, byli viděni,
a tak odhaleni vzorní chovatelé, kteří
nosí v kapse mikroténové sáčky a po
svém psím příteli si uklidí. Radní nedávno projednávali, zda umístit na ve-

řejných prostranstvích držáky se sáčky
na psí exkrementy. Avšak dospěli jsme
k názoru, že to prozatím není možné.
Možná by v nabídnutých sáčcích
skončila nejedna školní svačina, anebo by sáčky létaly po celých Slušovicích jako dráčci. Všechno spočívá ve
výchově a v tom, co se pro nás stane
normální.
Jen tak mimochodem, psí exkrementy patří, tak jako smetky z ulice, do komunálního odpadu.
Věřím, že se dočkáme toho, že se
pejsci nebudou venčit na dětských
hřištích a radní města bez obav odsouhlasí rozmístění odpadkových košů
i stojanů se sáčky na veřejných prostranstvích, jak jsem měla možnost
spatřit například v Kroměříži.
místostarostka
•3•

PŮJČOVNÍ DOBA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Jako každý rok se i letos půjčovní
dny knihovny omezí na 14 dní v každém měsíci.
Otevřeno bude:
10.-21. července a 8.-21. srpna
Půjčovní doba zůstává stejná:
PO: 13-17 hodin
ÚT: 14-18 hodin
ST:
zavřeno
ČT:
9-11 hodin 13-15 hodin
PÁ:
9-11 hodin
Výpůjční lhůta se prodlouží na celé
prázdniny, takže pokud si přijdete půjčit knihy v červnu a vrátíte je první týden v září, upomínku nedostanete,
přestože běžná výpůjční lhůta je
1 měsíc.
Myslete tedy na svoji dovolenou
a přijďte si vybrat knihy zavčas.
Přeji Vám všem krásné léto, pohodu
a sluníčko nejen na obloze, ale i v duši.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Konec platnosti OP
vydaných do 31. 12. 1996
Upozorňujeme, že nejpozději dnem
31. prosince 2006 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince
1996.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“ s výjimkou občanských průkazů občanů narozených
před 1. lednem 1936.
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan
povinen předložit nejpozději do 30. listopadu 2006.
Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali
v průběhu celého roku a neponechávali ji na poslední měsíce roku 2006.

Nabídka brigády
Český svaz zahrádkářů ve Slušovicích hledá placené brigádníky na sezónní výpomoc při zpracování ovoce
v našich provozech. Jedná se o sušení ovoce, vaření povidel, moštování,
popřípadě výpomoc při pálení pěstitelské pálenky (slivovice).
Informace podá pan Jindřich Vávra,
tel. 577 983 350.
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DOTEK

Pardubská 1194 • DÛm s peãovatelskou sluÏbou • Centrum zdravotní a sociální pomoci

, o.p.s.

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Péči poskytují zkušené registrované
zdravotní sestry na základě smlouvy se
zdravotními pojišťovnami dle ordinace
lékaře v domácnostech nemocných.
Je rozdělena do oblastí:
- Domácí hospitalizace
- Doléčovací fáze nemoci. Nejedná se
o akutní stav.
- Dlouhodobá péče o chronicky nemocné pacienty.
Pacienty s chronickými defekty ošetřujeme metodou vlhkého hojení ran.
Poskytujeme dlouhodobou injekční terapie. Pro diabetiky, a pacienty po
mozkových příhodách nabízíme ošetřovatelskou rehabilitace, odběry krve,
prevenci dekubitů. Koncept bazální
stimulace, který ve své práci uplatňujeme poskytuje ošetřovatelskou péči
individuální, efektivní, terapeutickou
a humánní.
JEDNODENNÍ CHIRURGIE
Část operací je prováděna tak, že pacient je ráno přijat, tentýž den operován, do večera propuštěn. Léčba probíhá v pohodlí vlastního domova.
Věříme, že se tento moderní trend brzy prosadí i u nás ve větší míře.
PORADENSTVÍ
Odbornou radu i pomoc poskytneme
všem, kteří se rozhodli pečovat o své
blízké v domácnosti a neví jak na to.
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Nabízíme pomoc rodinám, které si
přejí, aby jejich blízký nezůstal sám
v nemocnici ve chvíli, kdy mu již nemocniční péče nemá co nabídnout,
i když nemůžeme zachránit lidský život, žijeme v době, kdy nemusí odcházející zbytečně trpět, přesto se tak
často děje.
Nabízíme nemocným a jejich blízkým
pomoc v situaci, která je nelehká, ale
s odbornou a lidskou podporou řešitelná. Klademe důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného, na
nenahraditelnost rodiny a nejbližších
přátelských vztahů člověka.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Poskytuje komplexní péči občanům,
kteří si pro nemoc či stáří nemohou
zajistit úkony běžného denního života
vlastními silami. Péči zajišťují zkušené
pečovatelky s kvalifikací nižšího zdravotnického pracovníka.
Nabízíme služby krátkodobé i dlouho-

telefon: 577 453 396, mobil: 737 024 823, r.dotek@seznam.cz, www.dotek.org, IâO: 2766 4333

dobé, asistenci, hygienu, stravování
v DPS, dovoz obědů do domu. Dále
na požádání pořídíme nákup a zajistíme pedikérku, masérku i kadeřnici.
Vyřešíme také Vaše pochůzky, zařídíme praní prádla, úklid, péči o domácnost a dům a vše ostatní dle požadavku klienta.
RESPITNÍ PÉČE
Respitní péče je komplex služeb směrovaný tam, kde je péče o osobu blízkou se zdravotním postižením, nemocnou nebo seniora v určité fázi
bezmocnosti, zajišťována rodinným
členem, který pečuje celodenně.
Adresátem služby je pečovatel, ten,
kdo pečuje.
Smyslem služby je poskytnout pečovateli čas k odpočinku, regeneraci sil,
zařízení si svých záležitostí.
Nabízíme ubytování ve dvoulůžkových pokojích, péči zaměřenou také
na Alzheimerovo onemocnění a jiné
typy demencí, přístup ke klientům dle
konceptu bazální stimulace, službu
v nepřetržitém provozu, laskavé jednání na profesionální úrovni při respektování všech práv klientů.

OSTATNÍ
Nabízíme pedikúru, masáže, služby
kadeřnice (navštívíme klienty i v jejich
domácím prostředí).
Cvičení pro seniory - pondělí, čtvrtek
8.00 hod., TAIJI – čtvrtek 15.00 hod.
Mše svatá – každý druhý pátek v měsíci v 8.00 hod.
Bezbariérový vstup

TELEVIZE NOE – TV dobr˘ch zpráv
V nabídce kabelové televize se objevila nová stanice vskutku nekomerční. Jedná se o křesťanské vysílání, ale nejen pro Křesťany. Stanice je
volně přístupná - bez poplatku.
Protože se jedná o zkušební vysílání, vysílá od 8:00 do 12:00 a dále od
18:00 do 24:00 hod.
Stanice je naladěna na kanálu C29,
stanice MTV je přeladěna na S12. To
proto, aby ji mohli sledovat diváci
i na starších televizních přijímačích.

DENNÍ STACIONÁŘ
Je určen pro všechny, kteří pro svůj věk
či zdravotní omezení tráví svůj čas většinou o samotě, doma, bez činnosti.
Každou středu dopoledne odvoz i dovoz zajistíme.
Nabízíme rukodělné činnosti, cvičení
(i rotoped), předčítání knih, poslech
hudby, přátelské posezení, pospolitost.
Přijďte za námi. Nebojte se, nebuďte
sami. Těšíme se na setkání.
NABÍDKA PŮJČOVNY
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
- elektrická polohovací postel
- antidekubitní pomůcky (prevence
bolestivých proleženin)
- nástavec na WC
- hydraulický zvedák do vany
- kolečková křesla
- toaletní židle
- podložní mísy
- prodej ošetřovatelských pomůcek
- perličkové polohovací a antidekubitní pomůcky
- ošetřovatelská kosmetika
- termo jídlonosiče
- prostředky pro ošetřování ran metodou vlhkého hojení
- poradenství
•4•

Bränball
Družstvo ASPV Slušovice – zástupci
Kontrastu – se zúčastnilo 6. května
krajské soutěže v bränballu ve Žlutavě.
Je to hra podobná baseballu. Odpálkuje se míč a obíhají se mety kolem
celého hřiště. Hráči musí být fyzicky
zdatní a rychlí. I přes to, že tuto hru
žáci moc netrénují, získali krásné druhé místo v kraji.
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Asociace sportu pro všechny Slušovice reprezentovala
Slušovice na taneční přehlídce ve Zlíně
V neděli 9. dubna proběhla v hale Novesty ve Zlíně regionální soutěžní přehlídka pódiových skladeb. Zúčastnilo se jí asi 360 soutěžících s 35 choreografiemi. V každé kategorii se vyhodnotila nejlepší choreografie, která postupovala do
krajského kola. Celá soutěž tak měla spíše charakter přehlídky pohybových skladeb. Pro soutěžící to bylo zajímavé a pro veřejnost velmi pestré. Střídaly se kolektivy různých tanečních klubů a tělovýchovných jednot s různou úrovní. U každého byla radost z pohybu. A to bylo důležité.
V první kategorii nás reprezentovala skladba M. Maulové Rej berušek. 24 dětí od dvouletých až po pětileté zatančilo se svou maminkou nebo tatínkem opravdový rej. Obdiv a poděkování patří každému, kdo byl ochotný a svou aktivní
účastí podpořil činnost těchto mrňat, a především jejich cvičitelkám Majce a Anetě.
V druhé kategorii se střídal aerobik s výrazovým tancem a také s country tancem. V této kategorii se prezentovaly děti ze ZŠ Neubuz s country skladbou Zlatokop Tom.
Skladba pod vedením Radany Hynčicové upoutala svou choreografií tak, že
ji porota vyhodnotila jako nejlepší, a žáci získali nejen první místo, ale i postup
do krajského kola. Také skladbičky našich začátečnic Verči Závadové a Terezy
Navrátilové byly pěkné a jistě pracné. Jen soutěžící dívky by měly dbát na pravidelné trénování a zbytečně nezanedbávat cvičení.
Ve smíšené kategorii VI. se představily děti různého věku.
První místo získala skupina Kontrast dance z ASPV Slušovice, se skladbou
West side story v choreografii Petra Staroveského. Originální skladba Ladies and
gentlemen Jakuba Henzelyho sklidila také velký úspěch. Skupina má dlouholetou
tradici. Kolektiv byl omlazen, a tak se věk soutěžících pohyboval v rozpětí od 10
až do 22 let. Mnozí z nich vystupovali poprvé. Svou různorodostí i choreografií
upoutali porotu. Originalita jejich projevu, výraz, přátelství a dobrý kolektiv, to
vše porotu ovlivnilo natolik, že skupina získala na regionální soutěži cenu za originalitu a na krajské soutěži získala diplom za nejsympatičtější kolektiv. Z kraje
tanečníci postoupili do republikové soutěže do Kladna, ale vzhledem k nadcházejícím maturitám a přijímacím zkouškám na vysoké školy se republikové soutěže nemohou zúčastnit. Za jejich umístění a reprezentaci na regionální i na krajské soutěži jim patří velká pochvala. Přejeme jim další úspěchy a dobrou partu.
Všem vedoucím skladeb děkuji za jejich práci a přeji jim pěkné prázdniny.
Lydie Staroveská

Velikonoční vajíčko – 9. ročník
V sobotu 22. 4. 2006 proběhl pod záštitou ASPV Slušovice již 9. ročník vycházky Za velikonočním vajíčkem. Sraz všech účastníků byl na náměstí ve
Slušovicích. Již tady nás mile překvapil velký zájem dětí i rodičů. Přišlo 48 dětí
a asi 35 dospělých, a to nejen ze Slušovic. Hlavní organizátorkou úspěšného sobotního dopoledne byla Květa Henzelyová, cvičitelka ASPV Slušovice. Již v pátek
odpoledne prošla a připravila celou trasu, která vedla ze Slušovic kolem rybníku
na Veselou. Každý rok provází vycházku pohádkové bytosti a ani letos tomu nebylo jinak. Cestou jsme potkali sedm
trpaslíků, kteří měli pro děti přichystány různé zajímavé úkoly a za jejich plnění rozdávali sladké odměny.
Trasa vycházky byla letos docela
náročná, ale zvládli to všichni – dokonce i několik maminek s kočárky.
V cíli našeho výletu na Veselé bylo připravené ohniště a čekala na nás sličná
Sněhurka, která od dětí dostala hromadu kouzelných šišek. Na závěr vycházky všech 7 trpaslíků dětem zahrálo
krátkou pohádku a všichni společně
jsme si opékali špekáčky. Celé sobotní
dopoledne se vydařilo také díky krásnému jarnímu počasí.
Marie Maulová
•5•

Jelikož se již uzavřel roční koloběh
pranostik, přicházíme s novou rubrikou.
V ní se budeme každý měsíc setkávat s
osobnostmi, jejichž život a činnost jsou
nějakým způsobem spjaty s Valašskem,
ať se zde narodily nebo působily, zkrátka zasáhly do kulturního a společenského života této oblasti. Stává se, že téměř
nikdo neví, že měly k Valašsku nějaký
bližší vztah. My bychom vám rádi aspoň
některé z nich představili...

KALENDÁRIUM
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO
ÎIVOTA VALA·SKA

červen
Dne 14. 6. 1804 se v Novém Rousínově narodil František Sušil – jeden
z nejvýznamnějších sběratelů lidových písní na Moravě.
Hojně sbíral písně i na Valašsku.
Vydal knihu Moravské národní písně
s nápěvy do textu vřaděnými, psal
básně, z nichž některé se týkají Hostýnska.
Dne 23.6.1944 se v Pardubicích
narodil Jan Zetěk – publicista.
Po středoškolských studiích ve Zlíně absolvoval Ek. fakultu Technické
univerzity v Ostravě a pracoval jako
technik, výzkumný a řídící pracovník.
Je autorem příležitostných tisků,
publikace Oheň, voda a lidé (1991),
knih Hubertovo království (1999),
knihy poezie Podřevnická zastavení
(2004) a spoluautorem publikace
Zádveřice-Raková (1983) a Vizovice
v písni, tanci, muzice a vyprávění
(2005). Od roku 1992 vydává a rediguje časopis Podřevnicko a roku
2001 vydal v Regionu Zádveřice almanach k 740. výročí obce na Podřevnicku Lípa (1261-2001).
V rubrice byly použity údaje z knihy Slovník osobností kulturního
a společenského života Valašska.
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Kreativní kurzy
v červnu
Ve čtvrtek 8. 6. v 16.30 hodin se konají souběžně 2 kurzy. Twist art talířek
se z května přesunul na červen. Ale
není proč se bát, že by lektorka neměla na vás dost času. Jana je šikovná
a bude se věnovat oběma skupinkám –
jedna bude vyrábět talířek a druhá malovat šátek.
KURZ VÝROBY TWIST ART TALÍŘKU
Čtvrtek 8. 6. – 16.30 hodin
Pomocí twistartových papírků (které
již někteří znáte z kurzu adventních
věnců) a ubrouskové techniky si vyrobíte krásný talířek. Pokud nemáte
představu, jak takový talířek vypadá,
je k nahlédnutí na obrázcích v městské knihovně.

Orchideje naší přírody
Každý z nás jistě poznal nádherné
orchideje z tropických oblastí.
Orchideje se však vyskytují i v Evropě a dokonce také v České republice.
U nás roste ve volné přírodě přes 50
druhů orchidejí, většina z nich patří ke
klenotům naší flóry - jsou mezi nimi
např. vstavače, prstnatce, střevíčník,
tořiče, vemeník, vemeníček, pětiprstka, běloprstka, hlavinka, švihlík, okrotice, hlístník, kruštíky aj.
Zvláštností orchidejí je, že většina
pro svůj život potřebuje blízké soužití
s houbami. Tomuto jevu říkáme mykorrhiza. Vztah mezi houbami a orchidejemi je tak úzký, že zahyne-li
houba, zahyne obvykle i orchidej.
Kruštík bahenní

Často se tak stává při neúměrném hnojení nebo při přesazení rostliny.
Orchideje dříve bývaly na našich
loukách běžné. Jejich úbytek začal
v souvislosti s přechodem zemědělství
na umělá hnojiva a s odvodňováním
pozemků. K dalšímu rapidnímu poklesu došlo s další intenzifikací zemědělské výroby (náhradní rekultivace, další
zcelování pozemků a další odvodňování). Dnes najdeme orchideje jen
místy v podhorských a horských oblastech, v nížinách již prakticky vyhynuly. Většina českých orchidejí patří mezi zvláště chráněné druhy rostlin se
zpřísněným ochranným režimem podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.
Většina našich druhů orchidejí je silně ohrožena na své existenci, a proto
nedopusťme, aby z naší krásné přírody
vymizely.
Vladimír Bělín

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
MEDOVOU TECHNIKOU – s rámy
Čtvrtek 8. 6. – 16.30 hodin
(vhodné i pro začátečníky)
Malování na hedvábí, tentokrát s rámy. Pomocí medové techniky si vytvoříte krásný šátek 55 x 55 cm.
KURZ DECOUPAGE - KVĚTINÁČE
Čtvrtek 15. 6. – 16.30 hodin
(přesunuto z května)
Pomocí ubrouskové techniky a barev si vytvoříte originální květináče.
A nakonec oblíbené PLETENÍ Z PEDIGU – tentokrát v japonském stylu sobota 24. 6. – 13.30 hodin
Úplně poprvé tady v kurzu japonské
pletení…
Vstavač bledý

Medvědí stezka

Výběr je tento měsíc opravdu velký.
Pokud vás některý z kurzů zaujal,
rezervujte si místo na tel. čísle: 603
141 723 nebo 577 981 627 (Městská
knihovna ve Slušovicích). Případně
osobně v knihovně.
Aktuální kreativní kurzy ve Slušovicích najdete na webových stránkách
www.sweb.cz/agentura.jasmina.
Těšíme se na vás…
Jana Kapustová, Agentura Jasmína
Jana Svobodová, Atelier Radost
Hanka Sobková
za staré řemeslo košíkářské

Soutěž Mědvědí stezka pořádá ASPV jedenkrát za rok. Děti soutěží v orientačním běhu a tábornických dovednostech. Plní úkoly jako jsou postavit stan, hod
na cíl, střelba, zdravověda, poznávání přírodnin, uzly, táborové ohně, orientace
podle azimutu, odhad vzdálenosti atd.
Krajského přeboru, který probíhal na
Kudlovské dolině, se zúčastnilo deset
soutěžících: J. Kupec, H. Polách, P.
Sedlářová, M. Stavjaňová, N. Majrichová, M. Brhlová, V. Machů, E. Fuhrmannová, M. Pavlíčková, A. Tomšů.
Nejlepších výsledků dosáhli v kategorii dorostenců Pepa Kupec a Honza
Polách. Umístili se na druhém místě.
Budou nás reprezentovat na republikovém soutěži u Máchova jezera. Další
pěkné umístění třetí místo - získaly
Pavlína Sedlářová a Monika Stavjaňová
v kategorii dorostenek.
Všem reprezentantům děkujeme.
•6•
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Ze Základní ‰koly Slu‰ovice
Volíme si povolání
Jako každý rok, tak i letos jsme my,
žáci osmých tříd, navštívili Úřad práce
ve Zlíně. Účelem naší návštěvy bylo
zjistit co nejvíce informací o středních
školách a učilištích, kam nastoupíme
po ukončení základní školy.
Na Úřadu práce nás už čekaly dvě
pracovnice v místnosti určené pro besedy s žáky. Ptaly se nás na pololetní
vysvědčení, na školy, o které máme
zájem. Zároveň nám sdělily požadavky, které střední školy a učiliště kladou
na své budoucí žáky. Při besedě jsme
získali i přehled, kolik lidí na Zlínsku
je v současné době nezaměstnaných.
Úřad práce však může nabídnout zaměstnání pouze asi polovině z nich.
O přestávce jsme si pak vybrali pořadače s nabídkou určitého typu povolání. Na základě vybraného typu jsme
si vypsali dotazníky a provedli příslušné testy. Ty ukázaly, k jakému povolání máme předpoklady.
Při besedě nás pracovnice úřadu přímo vnesly do atmosféry budoucí cesty
životem. Návštěva byla poučná a každý z nás si z ní odnesl pěkné zážitky.

Jak dopadlo první kolo přijímacího řízení žáků ZŠ Slušovice
na všechny typy středních škol a odborných učilišť?
Jedním slovem VÝBORNĚ!!!
Po prvním kole přijímacího řízení které proběhlo 24. dubna 2006, bylo z 81
žáků devátého ročníku přijato formou písemných testů nebo na základě průměru známek za osmý a devátý ročník 74 žáků, což je 91,36 %.
Na střední odborné školy bylo bez přijímacího řízení vzhledem ke skvělému
prospěchu přijato 8 žáků. Z 12 žáků, kteří se hlásili na gymnázia ve Zlíně
a ve Vsetíně, bylo do prvního ročníku po prvním kole zapsáno 9 žáků. Střední
průmyslovou školu ve Zlíně bude navštěvovat ve školním roce 2006-7 šest našich
žáků. Na Obchodní akademii ve Zlíně podalo přihlášku ke studiu 10 žáků a všichni byli úspěšní. Zdravotní škola ve Zlíně bude vzdělávat tři naše žáky, z nichž jedna byla přijata na odvolání. Integrovanou střední školu technickou ve Zlíně bude
v různých oborech z devíti přihlášených navštěvovat osm našich absolventů.
Z šesti žáků, kteří měli zájem o studium na Střední škole gastronomie a obchodu
ve Zlíně, bylo podle prospěchu přijato ke studiu 5 žáků.
O jaké další obory měli naši žáci zájem a budou mít možnost zvolený obor absolvovat? Šlo například o obory aranžér, automechanik, obráběč kovů, autotronik,
tiskař, vlásenkářka, kadeřnice, nábytkář, chovatel koní atd. Podrobnější popis škol
a učebních oborů, na které naši žáci podali přihlášky, najdete na webových stránkách naší školy: www.zsslusovice.cz.
O studium na osmiletém gymnáziu mělo zájem 9 dětí pátého ročníku. Dvě děvčata budou pokračovat ve vzdělávání na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně a jeden
chlapec na Gymnáziu TGM tamtéž.
Tým učitelů ZŠ Slušovice je potěšen úspěchy svých žáků a podle módního klišé jim přejeme „Běž do toho, ukaž, co jsi se naučil ve své domovské škole, a připravuj se zodpovědně na svoji zvolenou profesi.“
Růžena Krupičková, výchovná poradkyně

Soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Slušovice
V letošním šk. roce se uskutečnil již 2. ročník soutěže PUPIL OF THE YEAR
o nejlepšího angličtináře na 2. stupni naší školy. Žáci 6. – 8. tříd předváděli své
znalosti a jazykové dovednosti ve třech oblastech – psaní (gramatický test), porozumění poslechu a konverzaci na dané téma. Zde jsou výsledky jedn. kategorií:
6. ročník – 1.
2.
3.
7. ročník – 1.
2.
3.
8. ročník – 1.
2.
3.

Tereza Juříková
Ondřej Dlabaja
Pavlína Hillerová
Nikol Krajčová
Markéta Turnová
Aneta Kolářová
Tereza Matůšů
Martina Oškerová
Michaela Dolanská

Ve dnech 30. a 31. 3. 2006 se uskutečnil další ročník mezi školami
Zlínského kraje na ZŠ Komenského I
ve Zlíně. byly vypsány 2 kategorie – 7.
a 9. ročník. Naši zástupci podali vynikající výkon:
7. ročník - Nikol Krajčová
Markéta Turnová

1. místo
23. místo

9. ročník - Kristýna Juříková
7. místo
Vendula Čočková 12. místo

Zejména Nikol Krajčová tedy podala skvělý výkon a navíc získala vítězství se suverénním náskokem 12 bodů
před druhou žákyní. Pochvalu však zaslouží všechny naše soutěžící, neboť
se neztratily v konkurenci nejlepších
angličtinářů Zlínského kraje a získaly
osvědčení MINI FIRST CERTIFICATE
(pro získání bylo nutno dosáhnout určitou bodovou hranici). Všem žákům,
pro které není angličtina jen povinným
předmětem a snaží se udělat i něco
navíc, děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu tohoto světového jazyka.
Marek Dlabaja

Výtvarná soutěž
Základní škola a Sdružení TRANOSCIUS v Havířově – Bludovicích pořádají XVI.
ročník dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky, tentokrát na téma „Tajemství
a záhady našeho světa“. Žáci 6. ročníku se této soutěže zúčastňují. Jejich práce vznikaly jako ilustrace povídek E. A. Poea, které shromáždil v knize „Jáma a kyvadlo“.
Uzávěrka soutěže je 31. května 2006. Práce, které byly vybrány a odeslány si můžete
prohlédnout na internetových stránkách naší školy: www.zsslusovice.cz/fotogalerie/
vytvarne prace 2.stupně.

Marek Dlabaja

•7•

Regionální soutěže v atletice
Z ASPV se zúčastnilo 15 dětí především mladší kategorie. Nejúspěšnější
byl Pepa Sedláček 1. místo, William
Solanský 3. místo, Zuzka Pavelková
3. místo, Anetka Ševců 4. místo.
Všichni nás budou reprezentovat na
kraji v Uh. Brodě.
Gratulujeme
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Spoleãenská
kronika
Jubilanti
Antonie Žáčková

85 let
Srdečně blahopřejeme

Narození
Vendula Nováková
Alexandra Hlaváčová
Šťastným rodičům blahopřejeme
Sňatek uzavřeli
Lucie Chrastinová
a Jaroslav Vaculík
Novomanželům přejeme hodně štěstí
matrikářka

CITÁTY PRO TENTO MĚSÍC
Přinášíme několik citátů pro zamyšlení.

Vystoupení dětí z MŠ Sluníčko ke Dni matek

POZVÁNKA NA TRNKOBRANÍ

„Všechno buď pravé, co činíš.“
Friedrich Schiller
***
„Měním-li se, mění se svět.“
Novalis

FANFARE SAVALE
Unikátní balkánská cikánská dechovka z rumunské vesnice Zece Prajini se stala atrakcí velkých festivalů po
celé Evropě. Divoké rytmy a zběsilé
tempo nenechají nikoho chladným.

***
„Člověk je tím, zač jej mají.“
Friedrich Schiller
***
„Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají.“
Karel Čapek

JANA KRATOCHVÍLOVÁ
Rodačka z Valašska, hvězda popmusic přelomu 70. let a 80. let, se vrací z exilu v Londýně na česká pódia.
Její úžasný hlas a originální image slibují neopakovatelný zážitek.

***
„Nejmocnější je ten, kdo přemůže
sám sebe.“
Lao-c’

Kdo dále na Trnkobraní vystoupí?
Kryštof, No name, MIG 21, Peha,
Horkýže slíže, Vypsaná fifa, Vlasta
Redl, Těžkej pokondr, Čankišou, Vladimír Mišík & Etc, Air Fare (USA)
a mnoho dalších umělců.
Tradičním kořením Trnkobraní jsou
soutěže. Z plejády nejrůznějších zábavných show vybíráme dvě hlavní:

***
„Víme, co jsme, ale nevíme, co z nás
může být.“
Shakespeare
***
„Kdo chce hýbat světem, hni sám sebou.“
Sokratés

Bitva jedlíků
Bitvu jedlíků pořádáme od roku

Eva Henychová ve Slušovicích
Pokud jste přijali pozvání na koncert Evy Henychové, nebyli
jste jistě zklamáni. Křehká osobnost této folkové šansoniérky
nás okouzlila uměním podělit se o svou duši s publikem.
Umění komunikace, dokonalou hru na kytaru, podmanivý
zpěv a texty, které hovoří o životě, našich touhách, smutcích i
radostech, odměnili posluchači bouřlivým potleskem. Koncert
se konal odpoledne 29. dubna v kostele.
Zpěvačka volí pro své koncerty prostory chrámů, kaplí, zámků
nebo malých klubů, kde vyniká její charismatická osobnost a kde může lépe komunikovat s publikem. Často vystupuje také ve věznicích, domovech důchodců,
hospicích, nemocnicích, prostě všude, kde se může setkat s lidmi mnohdy odsunutými až na okraj společnosti.

pokračování ze str. 2

2004. Jde o exhibici nejlepších českých mistrů v konzumaci nejrůznějších pochutin. Letos připravujeme pro
soutěžící zvlášť neobvyklou kombinaci lahůdek, jejíž složení zatím ponecháváme v tajnosti, aby byla překvapením i pro samotné protagonisty.
Pojídání švestkových knedlíků
Legendární soutěž, která tradičně
přitahuje zájem tisíců diváků i médií,
dozná v letošním roce několika změn
pravidel. Naším cílem je tuto soutěž
zatraktivnit a modernizovat. Jsme si
vědomi, že vše prochází svým vývojem, soutěž v pojídání nevyjímaje.
Moderátory soutěže v pojídání
švestkových knedlíků budou letos populární baviči Roman Ondráček a Miloš Pokorný, čili duo Těžkej pokondr.
Světový rekord soutěže drží od roku
2003 Kamil Hamerský výkonem 191
švestkových knedlíků za hodinu.
VSTUPENKY
Permanentky na letošní ročník
TRNKOBRANÍ jsou již v prodeji.
Je možno si je objednávat na dobírku prostřednictvím internetových stránek WWW.TRNKOBRANI.CZ nebo
v předprodejních sítích Ticket-art,
Ticketstream a Ticketportal.
Permanentka v předprodeji stojí
550,- Kč. Součástí každé permanentky
je i letos zdarma tričko Trnkobraní od
společnosti Microsoft.
Permanentky i denní vstupenky jsou
od června v prodeji též v běžných "fyzických" předprodejích (ve Slušovicích
v trafice paní Pavlíkové).
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