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Od 1. července 2005 našlo
svůj domov šest nových nájemníků v nově rekonstruovaném objektu bývalé orlovny č.p. 197. Adaptací půdního prostoru vzniklo 6 bytových jednotek, čímž se celková kapacita bydlení v bytovém domě č.p. 197 zvýšila
na 16 bytových jednotek
(dále jen b.j.).
pokračování na str. 2

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA SLUŠOVICE
• RM odsouhlasila fakturovat neinvestiční náklady obcím, jejichž děti navštěvují Základní školu ve Slušovicích
ve výši 80 % skutečných neinvestičních nákladů, které činí celk. 4 355 Kč.
• RM vzala na vědomí přijetí funkce
člena zastupitelstva panem Jiřím Hynčicou, který byl osloven, aby přijal
funkci za uvolněné místo pana Jindřicha Šedi. Pan Hynčica je náhradník ze
stejné kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů II.
• RM vzala na vědomí informaci starosty o havarijním stavu služebního vozidla Škoda Silver a doporučí zastupitelstvu města zakoupení staršího ojetého osobního automobilu.
• RM odsouhlasila omezení půjčovní

doby v městské knihovně po dobu letních prázdnin na termíny: 18. – 31. 7.
2005 a 15. – 31. 8. 2005.
• RM vzala na vědomí informaci starosty o výsledku jednání na Povodí
Moravy o možnosti zavlažování fotbalového stadionu vodou z Dřevnice.
Současně ukládá starostovi zajistit vypracování projektové dokumentace.
• RM doporučí zastupitelstvu schválit
bezúplatný převod pozemku p.č.
1467/36 v k.ú. Slušovice (v dostihovém
areálu) o celkové výměře 12 552 m2,
jehož vlastníkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
s podmínkou, že se město Slušovice
zaváže, že po dobu 10 let od bezúplatného nabytí výše uvedeného majetku

tento nepřevede na jinou osobu a bude
ho užívat k dosavadním účelům.
• RM odsouhlasila příspěvek ve výši
33 000,- Kč pro agenturu ACR Alfa na
vydání publikace Zlínský kraj, ve které
bude jedna strana věnována městu
Slušovice.
• RM odsouhlasila finanční příspěvek
mysliveckému sdružení Březina ve výši 2 000 Kč na dětský den konaný dne
4. 6. 2005.
• RM bere na vědomí ukončení školního roku v ZŠ Slušovice ke dni 17. 6.
2005 z důvodu zahájení stavebních
prací na rekonstrukci základní školy.
Vedení města bylo seznámeno s pracovní povinností učitelů v období mimo jejich řádnou dovolenou.

Rada města přidělila tyto byty, realizované s využitím dotačního titulu Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby,
vybraným žadatelům, kteří splnili
kriteria stanovená Státním fondem
rozvoje bydlení. Rada města schválila pronájem výše uvedených bytů
na dobu určitou - jeden rok - s možností opakovaného prodloužení nájmu o další rok za předpokladu, že
budou splněny podmínky stanovené dotačním programem. Základní
nájemné činí 40 Kč/m2 podlahové
plochy bytu za měsíc.
Projekt na celkovou rekonstrukci
bývalé orlovny byl vypracován již
v roce 2000, stavební práce začaly
v roce 2003 generální opravou 6
b.j. v západní části objektu, v roce
2004 pokračovaly stavebními úpravami 4 b.j. ve východní části domu
a na podzim téhož roku holešovská
firma RAPOS, spol. s r.o. zahájila
realizaci půdní vestavby 6 b.j. bytového domu č.p. 197. Celkové náklady na rekonstrukci původních
10 b.j. a výstavby nových 6 b.j. dosáhly částky 9,5 mil. Kč včetně zmíněné státní dotace ve výši 3,3 milionu Kč. Kolaudace domu č.p. 197
proběhla letos v měsíci květnu.
Účelnost vynaložených finančních prostředků asi nejlépe posoudí
ti, kteří znají pohnutou historii bývalé orlovny, postavené v roce
1922. Necitelným a neprozřetelným rozhodnutím byla v 70. letech
minulého století jedna z nekrásnějších staveb ve Slušovicích přebudována na bytový dům s 10 byty.
Kdysi chlouba Slušovic za několik
desetiletí užívání objektu s minimálními investicemi do údržby domu postupně zchátrala.
Navrátit budovu orlovny jejímu
původnímu využití nebylo z důvodu přestavby na bytový dům možné. Přesto jsme rádi, že tato velká
investice města přinesla mimo nové
byty i podstatné zlepšení vzhledu
tohoto objektu, byť v trochu jiné
podobě, než jsme byli doposud
zvyklí vídat.
Dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval stávajícím nájemníkům
za trpělivost a spolupráci při více
než dvouleté rekonstrukci domu.
Současně chci všem nájemníkům
popřát, aby se jim v nových bytech
dobře a spokojeně bydlelo.
Ing. František Pavelka, starosta

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
• ZM vzalo na vědomí nového člena
zastupitelstva Jiřího Hynčicu, který
nahradil rezignujícího zastupitele
pana Jindřicha Šeďu. Pan Jiří Hynčica
je člen stejné kandidátní listiny, tj.
Sdružení nezávislých kandidátů II.
(dle volebních výsledků)
• ZM schválilo změny v příjmové
a výdajové části rozpočtu města roku
2005. U výdajových položek se jedná o:
- protipovodňová opatření
(pytle, plnička)
20 000 Kč
- rekonstrukce ZŠ Slušovice
18 000 000 Kč
- rekonstrukce č.p. 23
3 500 000 Kč
- nákup osobního automobilu
170 000 Kč
- chodník – hřbitov
80 000 Kč
• ZM odsouhlasilo prodej p.č.
1475/5 (zast. plocha) o vým. 328 m2
a p.č. 1475/11 (asfaltová plocha)
o vým. 92 m2 panu Jiřímu Posádovi
za cenu 250 Kč/m2.
• ZM odsouhlasilo úplatný převod
pozemků pod fotbalovým stadionem
p.č. 793/1, p.č. 793/4, p.č. 793/5,
p.č. 793/6, p.č. 793/7 a p.č. 795/2
v k.ú. Slušovice o celkové výměře 7
461 m2 od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na město Slušovice.
• ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků pod komunikací v dostihové areálu p.č. 595 v k.ú.
Slušovice o celk. vým. 12 552 m2 do
vlastnictví města Slušovice. Město
Slušovice se zavazuje, že ve lhůtě do
10ti let od bezúplatného nabytí majetku nepřevede nemovitost na jinou
osobu a současně ji bude užívat
k dosavadním účelům.
• ZM souhlasí s bezúplatným převodem nepotřebných pozemků v majetku Zlín. kraje v k. ú. Slušovice:
p.č. 1619 – komunikace kolem letiště Bílá Hlína
p.č. 447 - chodník u autobusové zastávky v ul. Školní (u AB)
p.č. 1616 – komunikace na ul.
Hřbitovní
p.č. 1772 – v ul. Hřbitovní naproti
RD pana Bayera, pozemek zastavěn
komunikací
• ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města Slušovice č. 1/2005
o místních poplatcích, která nabude
platnost dne 1. 7. 2005.
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• Zastupitelstvo města schválilo
obecně závaznou vyhlášku města
Slušovice č. 2/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků k zajištění
veřejného pořádku, která nabude
platnost dne 1. 7. 2005.
• Místostarostka informovala členy
zastupitelstva o akcích, které proběhnou v měsících červenec a srpen
v dostihovém areálu:
9. 7. – dostihy
22.-23. 7. – Tunning auto show
13. 8. – dostihy
19.-21. 8. – Barum Rally
26.-28. 8. - Trnkobraní
• V termínu Barum Rally proběhne
koncert Daniela Landy na fotbalovém stadionu.
• Město Slušovice jedná o založení
nových webových stránek pod doménou „Slušovice“. Založení webových stránek bude financováno z peněz na propagaci města.
• Starosta předložil členům zastupitelstva k prostudování návrh zásad
stavebního rozvoje a způsobu spolufinancování technické infrastruktury
v lokalitách určených ÚPD Města
Slušovice pro výstavbu rodinných
domů
• Starosta předložil nabídku z města
Napajedla o možnosti vytvoření
Sdružení měst a obcí pro chov a užití koní ZK. Vzhledem k tomu, že se
v katastru města Slušovice nachází
dostihový areál, je pro město aktuální stát se členem tohoto sdružení.
Zastupitelstvo města schválilo vstup
města Slušovice do Sdružení měst
a obcí pro chov a užití koní Zlínského kraje.
• Zastupitelstvo navrhuje na ocenění
za dlouhodobou a kvalitní činnost
dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže
Zlínského kraje pana Kamila Elšíka –
za trénink žáků místního fotbalového
klubu.
• Starosta informoval o zpracovávání
projektu na zavlažování fotbalového
hřiště užitkovou vodou z řeky
Dřevnice. Ze strany správce toku
(Povodí Moravy) ani ze strany správce komunikace nejsou k připravovanému projektu žádné výhrady.

Motto: „Pořádek dělá přátele!“
Vážení občané,
separovaný sběr odpadu je ve Slušovicích zaběhnutou a pro většinu z Vás samozřejmou záležitostí. Přesto bychom rádi připomněli některé základní zásady týkající se především sběru nejrozšířenějších využitelných složek odpadu.
Složek, které je možno opětovně využít jako součást suroviny při výrobě nových materiálů či výrobků.
V současné době jsou v rámci systému separovaného sběru využitelných složek KO sbírány 3 nejrozšířenější komodity:
1. Papír
2. Plastové obaly (PET láhve)
3. Sklo (obalové)

modré nádoby a pytle
žluté nádoby a pytle
zvony na sklo

Je možno konstatovat, že převážná většina z Vás vzala tuto věc za své a systém
nejen využívá, ale současně jej i podporuje tím, že důsledně dodržuje používání sběrných nádob či pytlů výhradně pro ten druh odpadu, pro který jsou určeny.
Samozřejmě, že nedostatky a rezervy se najdou, a proto bychom chtěli některé zásady občas připomenout nebo vysvětlit. Rádi bychom zdůraznili zejména hlavní zásadu, která v oblasti sběru využitelných složek KO platí:
Přimísením byť i malých množství jiných druhů odpadu se sbíraný využitelný odpad značně znehodnotí!
CO DO SBÍRANÝCH VYUŽITELNÝCH ODPADŮ NEPATŘÍ?
1. Do papíru nepatří např.
- papírové či lepenkové obaly potažené fólií
- obaly typu Tetrapack (krabice od nápojů)
- mastné papíry
- „papírové“ pleny a hygienické potřeby
2. Do plastů nepatří v současné době nic, kromě PET lahví.
Důvodem je poměrně široká škála používaných druhů plastů, jejich problematická rozlišitelnost při dotřiďování a v neposlední řadě také jejich poměrně
problematická využitelnost v případě, že pocházejí z komunálního odpadu.
3. Do skla nepatří např.
- drátosklo
- autoskla
- skla potažená fólií
- tabulová skla (pouze vyjímečně)
- sklo z obrazovek TV
- žárovky, zářivky, výbojky
- skleněné obaly znečištěné nebo se zbytky barev, laků, chemikálií...
Závěrem bychom chtěli jménem akciové společnosti Marius Pedersen poděkovat všem, kteří se svým rozumným přístupem k základním otázkám ekologie podílí na úspěšném provozování systému separovaného sběru využitelných odpadů ve městě Slušovice, a současně vyzvat všechny, kteří mají k danému tématu dotazy nebo připomínky, aby se s nimi obrátili na naše pracovníky, rádi Vám veškeré potřebné informace poskytneme, případně se vynasnažíme na základě Vašich podnětů dále zkvalitnit námi poskytované služby.
KONTAKT:
Marius Pedersen a.s.
provozovna Otrokovice
Skládka Kvítkovice, PS 17/II
765 02 Otrokovice

Telefon: 577 923 846, 577 922 181
Fax + záznam: 577 934 982
GSM: 606 619 323
E – mail: mpotrokovice@mariuspedersen.cz
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NOVINKY
V MùSTSKÉ KNIHOVNù
V Městské knihovně ve Slušovicích je k dispozici spousta nových
knih. Uvedu jen pár.
Pokud máte v plánu navštívit naše
hlavní město, jsou nově zakoupeny
dvě krásné knihy o Praze, které Vás
zavedou na ta nejkrásnější či nejznámější místa našich dějin.
Pro tvořivé slečny, maminky, babičky tady máme knihy o křížkovém
vyšívání, vyšívané abecedy, vyšívané
medvídky, síťování, malování na
sklo, malování na kameny, výrobu
ručního papíru…
Z románů bych jmenovala např.
autobiografickou knihu Bílá Masajka
od Corinne Hofmann – popisuje
vlastní prožití u kmene Masajů, vzala si za muže masajského válečníka.
Další tituly: Poslední Žid od Noaha Gordona, Ranhojičova pouť od
Wolfa Serno, Z deníku bulimičky –
skutečný příběh – od Jany SladkéŠevčíkové, nové detektivky Dicka
Francise, Hop nebo trop od Evy a Iva
Pelantových (televizní seriál) či Želary Květy Legátové. Filmová verze posledně jmenované knihy sklidila velký úspěch.
Děti určitě zaujme Cesta za tajemný Hvozd Paula Stewarta a Chrise
Riddella, Čarodění od Michaela
Molloye či trilogie o Kouzelném
stromě od Enid Blyton.
Oblíbené jsou i knihy Tajemství
karet Josteina Gaardera nebo bohatě
ilustrovaný zpěvník autorů Zdeňka
Svěráka a Ladislava Smoljaka Když
se zamiluje kůň.
Toto je jen stručný nástin knih, věřím, že každý z Vás si vybere příjemnou knížku k odpočinku.
Nově máme dalších deset CDROMů pro děti i dospělé. Tyto CD
jsou k vypůjčení pouze v knihovně,
nepůjčují se domů. Jsou to Zeměpisná encyklopedie, Hrady a zámky
Čech, Moravy a Slezska v pověstech,
Architektura v českých zemích, 300
nejkrásnějších historických památek
České republiky, Kronika lidstva,
Kronika českých zemí, Kronika 20.
století, Panovníci českých zemí,
Autoškola a hra Novinář Junior.
Přeji Vám všem krásné léto a sluníčko nejen na obloze, ale i v srdci.
Jana Kapustová

Kreativní kurzy (aneb Jak se dělá obrázek)
Minule jsme Vám poskytli možnost podívat se, jak vypadalo tvořivé
odpoledne s malováním na hedvábí.
Týden poté, ve čtvrtek 19. května,
proběhl v pořadí druhý kurz, na kterém paní Hlaváčková učila pomocí
ubrouskové techniky (decoupage) a
krakelování vytvořit obrázek na zeď.
Kurz byl plně obsazen, zbylo jen jedno jediné volné místečko. Maximální
počet účastníků je patnáct, aby se
sympatická paní Jana zvládla všem
dostatečně věnovat.
Na začátku kurzu si všichni vybrali, jaký motiv z ubrousku chtějí
mít na obrázku. A že bylo z čeho vybírat… K dispozici bylo asi pět krabic plných ubrousků. Oblíbené byly
kuchyňské, květinové a zahradní motivy.
Nejtěžší bylo asi vybrat si motiv a
pak už se stříhaly ubrousky, vlepovaly pomocí zvláštního lepidla na decoupage na plochu, která se potom
vkládala dovnitř rámečku, okraje
dřevěného rámečku se natíraly tmavou podkladovou barvou, která po
nanesení krakelovacího laku a horní
světlejší vrstvy, začala prosvítat mezi
prasklinami v barvě. Krakelovací lak
vytváří praskliny, které jako by záměrně přidávaly výrobkům léta.
A aby obrázek získal 3D rozměr,
určitou plastičnost, i na natřený rámeček se po zaschnutí pomocí na
vzduchu tvrdnoucí hmoty a lepidla
připevnil menší motiv z ubrousku.
A v podvečer by se těžko určovalo, který z obrázků se povedl nejvíce.

Všechny byly krásné.
Posuďte sami…

I třetí kreativní odpoledne (ve
středu dne 8.6.) bylo ve znamení obrázků, tentokrát však obrázků malovaných na skle. Tomuto druhu malování se říká vitrážové. Na vitrážová

sklíčka, která mají i malé háčky na
zavěšení, jsme konturou nakreslily
obrysy, a když zaschly, vybarvily
jsme plochu barvami na sklo. A jelikož jsme si mohly přinést i jeden
předmět k pomalování navíc, vznikly zajímavé originální obrázky, vázy,
nádoby na víno, rámečky na fotografie a různé skleničky.
Za všechny…

Na závěr prosba: Pokud jste přihlášení na kurz a nemůžete přijít,
prosím, zavolejte a odhlaste se. Výjimečně se minule stalo, že nepřišlo
několik lidí a to už bychom zvažovaly, zda kurz přesunout na jiný termín. Minimální počet účastníků, aby
se kurz mohl uskutečnit, je šest, a
minule jsme byli pod touto hranicí.
Vím, že to nebylo úmyslné, ale
kdyby se někdy přece jen stalo a vy
jste nemohli přijít, dejte nám vědět.
Moc děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
Jsme moc rády, že se vám kurzy
zalíbily a těšíme se na další milé setkání s vámi. S přáním krásného léta
Jana Kapustová
a Jana Hlaváčková

Příští kurzy se uskuteční v září: 14.9. (savová metoda + konturování – textilní tvorba) 21.9. (malování hedvábných šál
a šátků mačkanou technikou – bez pomocí rámů). Můžete se přihlašovat již nyní na čísle 603-141723.

POPLATKY ZA INZERCI

POZVÁNKA

ve Slu‰ovick˘ch novinách

Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Slušovicích
pořádá ve dnech 29. – 31. 7. 2005

Okresní výstavu drobného zvířectva
v prostorách svého chovatelského areálu – náměstí ve Slušovicích.
Výstava bude otevřena:

v sobotu 30. 7. 2005 8,00 – 18,00 hodin
v neděli 31. 7. 2005 8,00 – 16,00 hodin

Slavnostní setkání bude v neděli 31. 7. 2005 v 9,00 hodin.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi.
ČSCH ZO Slušovice
•4•

formát A4 formát A5 formát A6 formát A7 menší formát

2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
250 Kč
100 Kč

Blahopřání, poděkování a vzpomínka
za zesnulé jsou bez poplatku.
Pokud máte zájem o zveřejnění inzerátu, můžete tak učinit osobně v sekretariátu starosty nebo písemně emailovou poštou na adresu:
mestoslusovice@volny.cz.

Pečovatelská služba v okrsku Vizovice „BEZ OBAV“
Milí spoluobčané,
v řízení pečovatelské služby se udála od 1. 6. 2005
změna, kterou bych ráda dala ve známost, s cílem předejít možnému nedorozumění a obavám.
Pečovatelská služba byla převedena po konkurzním řízení ze zřizovatele města Vizovice na privátní subjekt.
Pro uživatele pečovatelské služby se v tomto okamžiku naprosto nic nemění. Rozvážka obědů a nabídka služeb je zachována v plném rozsahu.
Cílem provozovatele je rozšíření a zkvalitnění nabídky
služeb tak, aby byly pružné a reagovaly na aktuální potřeby žadatelů. Služba bude nepřetržitá 24 hodin denně
včetně víkendů. Byla vypracována koncepce, kterou si
dovolím ve zkratce předložit. Autorka si je vědoma, že
dosažení všech cílů je z oblasti snů. Postupnou realizací
alespoň některých z nich , by se značně zlepšila kvalita života některých našich spoluobčanů. Proto prosím všechny, kteří k této problematice mají co říct, o spolupráci.
Veškeré rady a připomínky jsou nesmírně cenné a budou
brány v potaz. Jakákoliv forma pomoci je vítána.
Prosím Vás, kteří vlastní jakékoli rehabilitační kompenzační pomůcky a staly se u nich doma nadbytečnými,
o jejich poskytnutí k dispozici potřebným do pečovatelského domu.
Cíl koncepce:
Vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče
o potřebného klienta, tak aby mohl žít co nejdéle ve svém
vlastním sociálním prostředí. Tento princip předpokládá
i vlastní aktivní přístup klienta a jeho blízkých.
Cílová skupina:
Všichni občané, kteří si pro nemoc či stáří nemohou
zabezpečit úkony běžného denního života vlastními silami nebo s pomocí rodiny či přátel.
Krátkodobé cíle
1. Zajistit kontinuitu, zkvalitnění a rozšíření pečovatelské služby v daném okrsku.
2. Zabezpečit dietní stravování.
3. Vybudovat sklad kompenzačních pomůcek k pronájmu pro potřebné (elektrická polohovatelná lůžka, zvedáky, vozíky, chodítka, atd.) .
4. Zajistit telekontaktní péči – nepřetržitá telefonní
služba zajišťující sociální a zdravotní pomoc občanům,
kteří se ocitnou v tísni – využití mobilního telefonu.
5. Zabezpečit asistenční službu – doprovod nejen k lékaři, ale i na úřady, na kulturní akce, do divadla a z jiných
důvodů.
6. Otevřít nebytové prostory V DPS ve Vizovicích širší
veřejnosti– denní kavárna, kulturní činnost, cvičení pro
seniory.
7. Zajistit prodej kompenzačních a doplňkových pomůcek pro ošetřování a ošetřovatelskou rehabilitaci.
8. Zdokonalit mobilní hospic (péče o umírající v jejich
domově) těsná spolupráce s obvodními lékaři.
9. Zajistit respitní péči (zajištění krátkodobé péče o klienta z důvodů poskytnutí odpočinku osobě pečující)
a) domácí (ve vlastním sociálním prostředí klienta),

b) pobytová (využitím nebytových prostor DPS) nepřetržitý provoz.
10. Nabídka praní a oprav prádla i pro širokou veřejnost.
11. Nabídka drobných oprav v domácnosti.
12. Zajistit kadeřnici, pedikérku, masérku, v případě
zájmu ji pozvat do domácnosti.
13. Využít všech zkušeností lidí, kteří mají nemocné
své blízké, starají se o ně doma a rádi by se o své poznatky podělili.
14. Zajistit sociálně právní poradenství.
15. Spolupracovat velice těsně s obecními úřady všech
zainteresovaných obcí.
Střednědobé cíle
16. Denní stacionář, Alzheimerovo onemocnění, roztroušená skleróza a všechny typy degenerativního onemocnění, všichni potřební.
17. Výstavy pro veřejnost.
18. Internet k dispozici širší veřejnosti, práce na počítači pro seniory.
19. Dny otevřených dveří – měření krevního tlaku pro
veřejnost (studentky zdr. školy).
20. Zapojit do péče dobrovolníky – vyplnit volný čas
klientů (čtení knih, přátelské posezení, procházka, drobná
pomoc). Věřím, že mnozí lidé důchodového věku, kteří
jsou v dobré fyzické kondici, by tímto způsobem našli nový životní smysl.
21. Spolupráce s místní ZŠ,MŠ, LŠU, integrovanou školou,knihovnou, atd.
22. Spolupráce s místním klubem důchodců a všemi
spolky majícími o spolupráci zájem.
23. Spolupráce s BN Zlín, nemocnicí Milosrdných bratří ve Vizovicích.
24. Spolupráce se zdravotnickou školou Zlín (praxe
studentek respitní péče, domácí péče, denní stacionář…).
25. Umožnit aktivnější život postiženým občanům,
kteří v našem městě a regionu žijí a převážnou část svého
času tráví sami doma bez činnosti.
26. Získat ke spolupráci příslušníky jejich rodin.
27. Získat ke spolupráci ergoterapeuta.
Dlouhodobé cíle
28. Získat objekt v katastru města k zajištění rezidenčních služeb pro občany, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje žít samostatně ve vlastním domově a potřebují
24 hodinovou péči.
Doplňkové služby
29. Úklidové služby i pro veřejnost.
30. Hlídání dětí.
Těším se na Vaše názory a předem děkuji za připomínky. Aktuální informace o nabídce služeb naleznete
v příštím zpravodaji.
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Radomíra Pečeňová
mobil: 604 85 15 44
e-mail: radpe@seznam.cz

I. KOLO POSTUPOVÉ HASIČSKÉ SOUTĚŽE V POŽARNÍM SPORTU 11. OKRSKU
V sobotu 11. června se ve Slušovicích za deštivého počasí uskutečnila hasičská soutěž v požárním sportu.
Přípravy na tuto soutěž začaly již
počátkem roku a to přípravou propozic soutěže, přihlášek do soutěže,
pozvánek na soutěž a určením organizační skupiny.
Od měsíce dubna se na soutěž začala připravovat i soutěžní družstva
SDH Slušovice.
Muži – Čech Svatopluk, Dlabaja
Michal, Elšík Vladimír, Fišnar Jiří,
Horák Miroslav, Rybička Pavel, Rybička Petr, Slaměník Daniel., Staněk
Vladimír. Pod vedením br. Fišnara
Jiřího.
Ženy – Dlabajová Iva, Horáková
Veronika, Kapustová Eva, Krčmová
Michaela, Kupcová Barbora, Martinů
Ivana, Martinů Jana, Miková Michaela, Pavelková Anna. Pod vedením
br. Miroslava Horáka
Žáci – Červenka Jakub, Fišnar Jiří,
Kovář Martin, Kuňák Jakub, Matula
Petr, Novák Petr, Škabraha Stanislav,
Vlachynská Petra, Vlachynský Jan.
Pod vedením br. Miroslava Horáka
Na přípravu družstev dohlížel
a vše koordinoval velitel sboru SDH
Slušovice br. Dalibor Mika, který má
také největší zásluhu na vzniku družstva žen po 12 letech.
V týdnu před soutěží, která se
uskutečnila na dostihové dráze ve
Slušovicích, jsme si zapůjčili prostory nutné pro uskutečnění soutěže,
a to od pana Skaunice a pana Ing.
Nedbálka.
V soutěžní den po 12. hodině se
začala sjíždět soutěžící družstva
okolních sborů. Z Vizovic se dostavil
hlavní rozhodčí soutěže br. Jan Štalmach, člen VV OSH Zlín, který nám
přivezl i první dešťovou přeháňku.
Ve 14 hodin velitel br. Mika dal nastoupit soutěžní družstva sborů ze
Slušovic, Neubuzi, Všeminy, Březové, Hrobic, Trnavy, Veselé. Nastoupeno bylo celkem 8 družstev mužů,
5 družstev žen, 6 družstev starších
žáků, 1 družstvo mladších žáků.
Velitel soutěže, br. Kráčalík přivítal
účastníky soutěže a hosty a předal
slovo starostovi města Slušovic Ing.
Františku Pavelkovi, který nad soutěžemi převzal záštitu. Tak začalo soutěžní odpoledne, které komentoval
s humorem sobě vlastním br. Svatopluk Matůšů st.

Konečné pořadí žáků:
v kategorii starších žáků:
1. Slušovice, 2. Neubuz, 3. Březová, 4. Trnava, 5. Hrobice, 6. Všemina
v kategorii mladších žáků:
1. Všemina
Umístění družstev - muži / ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hrobice A / Hrobice
Hrobice B / Březová
Slušovice / Neubuz
Veselá B / Trnava
Březová / Slušovice
Neubuz
Trnava / Veselá

Do okresního kola soutěže postupují všechna družstva žen a družstvo
mužů Slušovic.
Po skončení požárního útoku - královské disciplíny soutěže, která probíhala za deště, byl proveden nástup,
vyhlášení výsledků soutěže, předání
diplomů a pohárů.

Po závěrečném proslovu a poděkování jak od starosty města, tak od starosty SDH Slušovice a velitele soutěže byla soutěž ukončena.
Tímto bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci soutěže, jmenovitě pánům Stanislavu
Trunkátovi, Miroslavu Šmakalovi,
Vladimíru Staňkovi, Vladimíru
Vlachynskému, Jiřímu Skybovi, Petru
Kobylíkovi, Karlu Jarcovjákovi,
Stanislavu Dujkovi, Radku Jurčíkovi,
Svatopluku Matůšů ml., Romanu
Martákovi, Stanislavu Škabrahovi,
paní Renatě Fišnarové, Ivetě Škabrahové, Drahomíře Matulové, Soni
Vlachynské a slečně Aleně Veselé.
Dále bych chtěl poděkovat firmě
Greiner Packaging za poskytnutí materiálního vybavení, firmě SKS Praha
– Ing. Přemyslu Štěpánkovi za zakoupení dresů pro ženy, firmě ASP
CZECH za finanční příspěvek do
soutěže, Panu Bořutovi z Trnavy za
dodání klobás do udírny, městu
Slušovice za pomoc při úpravě dostihové dráhy, převozu překážek a uskladnění překážek, paní Daně Čubové a paní Marii Krajčové za zabezpečení první pomoci. Všem soutěžícím, hostům, rozhodčím a divákům patří též velké poděkování.
Za přípravný výbor soutěže ještě
jednou všem děkuje starosta SDH
Slušovice Milan Novák.

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE
V době letošních prázdnin od 4. července do 31. srpna jsou v provozu tenisové kurty a minigolf v areálu Základní školy Slušovice.
Pondělí – sobota 8,00 – 21,00 hodin, Neděle: 11,00 – 21,00 hodin
CENÍK:

Tenisový kurt - 60 Kč / hodina
Minigolf - dospělí 30 Kč / 2 hodiny
- děti do 15 let 15 Kč / 2 hodiny

Skupiny si také mohou na základě domluvy objednat volejbalové hřiště.
Objednávky na telefonu 731 761 695 nebo přímo ve sportovním areálu u provozovatele. Využívejte ty0to služby za výhodných cenových podmínek.
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V˘znam pranostik
v Ïivotû na‰ich pﬁedkÛ
Praktická funkce pranostik napovídá, jak významné postavení tyto informační útvary lidové slovesnosti v životě dřívějších společností zaujímaly.
Zjednodušeně řečeno, šlo o jakési dobové osvědčené technologické předpisy
a doporučení, údaje agrotechnických lhůt a chovatelských termínů, instrukce
a jiné věcné informační pomůcky našich předků.
Pranostiky vznikaly již od nejstarších dob vývoje lidské společnosti. Rodily
se vždy na hranici známého s neznámým, a proto jsou zákonitě velice často
poznamenány předchozími (ne)znalostmi či tzv. dobovou tradovanou moudrostí. Nejstarší pranostiky jsou známé např. již z mezopotamských klínopisných tabulek. Přesto písemný záznam byl pro šíření pranostik až zcela druhořadý. Po rozhodující dobu své existence vznikaly a rozšiřovaly se bez písemného zápisu, tradovaném pouze ústním podáním. Ale právě v těchto dobách byl význam pranostik pro existenci lidstva největší a jejich úloha byla
zcela nezastupitelná. Osvojení a znalost určitého profesně orientovaného
souboru pranostik náležely v minulosti k základnímu vzdělání lidových vrstev. Právě pro dosažení snadné zapamatovatelnosti jsou pranostiky obsahově
značně zahuštěny, nikdy však na úkor srozumitelnosti. Funkci účinné mnemotechnické pomůcky pro šíření a zapamatování těchto informačních celků
někdy úspěšně plní četné poetismy, metafory, užívání slov ve víceméně nezvyklém, přeneseném významu a v neposlední řadě jejich často veršovaná
podoba. Řečeno a shrnuto krásným jazykem Jana Amose Komenského: „Mají
vždy však větší líbeznost, protože mysl hned na dvé se rozvírá, i na to, co se
literně jmenuje, i na to, co se pod tím míní; a tak věc tím jadrněji v mysli vázne, čím patrněji podobenství vysvětlení béře. Z čehož viděti, že pro dvě příčiny se jich užívá: jedno pro ozdobu řeči, kteráž se jimi jako kvítky neb perličkami rozkošnými povijí, druhé pro jadrnost rozumu, aby mysl i v pozornosti snáze zadržána býti i snáze a mocněji chápati mohla."

PRANOSTIKY
NA ČERVENEC A SRPEN

ČERVENEC
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
4. červenec
Déšť na Prokopa – zmokne každá
kopa.
10. červenec
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
13. červenec
Svatá Markéta, hodila srp do žita.
25. červenec
Na svatého Jakuba – brambor prvá
úroda
26. červenec
Kolik dní před svatým Jiří se vrba
rozzelení, tolik dní před svatou
Annou začnou žně.
Svatá Anna – chladna z rána.
SRPEN
Když fouká v srpnu severák, bude
dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy,
mají z toho radost vosy.
Rosí-li se v srpnu hodně tráva,
pěkné povětří se očekává.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu moc hřímá, bude na
sníh bohatá zima.
Srpen z počátku-li hřeje, zima se
pak dlouho sněhem skvěje.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude
v zimě sněhu.
4. srpen
Potí-li se Dominik, bude ještě
Marek v kožiše.
15. srpen
Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
24. srpen
Od svatého Bartoloměje slunce již
tolik nehřeje.

Členové ASPV se zúčastnili regionální soutěže v lehké atletice ve Zlíně.
Jsou to T. Tomšů, M. Minařík, T. Pavelka, O. Vičík, Kuba Holík, R. Červenka, J. Gerych, V. Furhmann., K. Hynčica, J. Sedláček, K. Sedláčková, M. Garguláková, M. Dřevikovská a J. Polách.
Osm z nich se dostalo do soutěže v kraji v Uherském Brodě. Ondra Vičík
a Mira Minařík nás budou reprezentovat o prázdninách na republikové soutěži v Olomouci.
Všem blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
JE 15. SRPNA 2005.
Upozorňujeme Vás, že v době letních prázdnin bude vydáno pouze
jedno číslo Slušovických novin
a to počátkem měsíce července.

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

Spoleãenská kronika
červenec 2005

Nově otevřená provozovna ve Slušovicích ul. Dlouhá 14
(asi 50 m od zdravotního střediska směr sídliště Padělky)
inzerce

PROVOZNÍ DOBA

pedikúra:

manikúra:

Po: 14,30 – 18,00
Út: 14,30 – 18,00
St: dle objednávek
Čt: 14,30 – 18,00
Pá: 14,30 – 18,00

Objednávky denně po 16. hodině na telefon 723 981 524.
Na Vaši návštěvu se těší Anna Čalová.

NONSTOP
SKLENÁŘSTVÍ
největší výběr skel, zrcadel, bezpečnostních skel

Tel: 777-209-328

Jubilanti

Marie Valeriánová
Emil Kališ

80 let
70 let

Srdečně blahopřejeme jubilantům
Sňatky

Roman Kratochvíl a Hana Maliňáková
František Křížka a Lenka Neubauerová
Jiří Gargulák a Lenka Műllerová
MUDr. Pavel Mikulenčák
a Simona Pekařová
Novomanželům blahopřejeme.
Sňatky

Klára Petruželková
Daniela Janků
Dominika Ronzová
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Úmrtí

Alois Lačík
matrikářka

www.nostopsklenarstvizlinsko.com
• Zlín, areál Svitu, 22. bud., Jižní Svahy, Okružní 4567
• Slušovice, Krátká 292 • Vizovice, Slušovská 431
• Fryšták, nám. Míru 48.

Cviãení ve sportovní hale
D ùTI A R O D IâE

BENZINA, a. s. – Slušovice
nabízí

BAZÉNOVOU CHEMII
(chlórové tablety, vločkovač, odstraňovač řas,
kombi tablety, PH plus a mínus ....)

DÁLNIČNÍ ZNÁMKY
(ČR, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko)

Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel. 577 982 154

Chvíle uvolnění a relaxace
po náročném dni...
nabízí masérna na ul. Hřbitovní č. 371
Kromě klasických masáží nabízím masáž medovou, která má blahodárný
očistný vliv na organismus. Pomáhá při migrénách, stavech vyčerpání atd.
Srdečně Vás zve

Ivana Miškaříková
tel. 732 211 990 (nepřetržitě)
Privat: Družstevní 432, tel. 577 98 21 36 (po 20 hodině)

Pondělní cvičení na hale je plné
malých předškoláčků a dětí cvičících
s rodiči. První hodinu od 16 do 17
hodin cvičí děti s tetou Išou bez maminek. Hodina je zaměřena na pohybovou průpravu při hudbě a hry
s míčem, kruhem nebo na různé soutěže. Druhou hodinu cvičí teta Majka
s rodiči a dětmi. Děti zpívají, tancují,
učí se říkanky a v druhé půlce hodiny cvičí na nářadí. Hodiny jsou oblíbené a hodně navštěvované. Nejmladší cvičenec měl jeden a půl roku.
„Ať si zvyká cvičit. Co se v mládí
naučíš, ve stáří jako když najdeš,“ říká jeho maminka.
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