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Z P R A V O D A J  O B Č A N Ů  M Ě S T A  S L U Š O V I C E

Ze zasedání rady města

Rada města schválila přidělení bytu 

2+1 v ul. Dlouhá čp. 197 o podlahové 

ploše 42,78 m2 paní Evě Červenkové.

Rada města vzala na vědomí oznáme-

ní o ukončení členství města Slušovice 

ve Svazu měst a obcí České republiky ke 

dni 19. září 2008.

Rada města schválila doporučit zastu-

pitelstvu města odkoupení pozemků 

pod tribunou Jockey Clubu od vlastníků 

firmy Robos, Čibe a Pozem. fondu ČR.

Rada města schválila doporučit zastu-

pitelstvu města odkoupení startovacích 

boxů, (movité zařízení dostihové dráhy) 

od společnosti S-Media, a.s. za cenu 

100 000 Kč vč. DPH.

Rada města schválila podání žádosti 

o „Dotaci na hospodaření v lesích“, a to 

na lesnickou techniku.

Rada města vzala na vědomí jednání 

starosty s představiteli fotbalového klu-

bu a schválila podmínky pro nakládání 

s finančními prostředky uvolněnými 

usnesením zastupitelstva na koupi auto-

busu pro FC Slušovice.

Rada města ruší usnesení č. 268/2008 

a schvaluje pronájem pozemků firmě 

Monza cz., s.r.o., Slušovice, U Vrby 662 

v oplocené části areálu společnosti za 

cenu 5 Kč/m2 /rok.

Rada města schválila přidělení bytu 

č. 8 na ul. Dlouhá 23 o velikosti 1+1, 

40,3 m2, panu Ladislavu Kučerovi.

Rada města schválila prodloužení náj-

mu paní Marii Fotterové, byt č. 13, gar-

sonka, ulice Dlouhá čp. 197 s platnosti 

od 1. října 2008.

Rada města schválila pronájem částí 

pozemků (část p.č. 934/1 PK a část p.č. 

934/2 PK) o výměře 919 m2, pozemek 

p.č. 1654 o výměře 667 m2 a část p.č. 

1653 o výměře 1014 m2.

Rada města schválila z důvodu nejniž-

ší cenové nabídky jako dodavatele stav-

by „Osvětlení přechodu ve Slušovicích“ 

firmu Elektron Zlín, s.r.o.

Rada města vzala na vědomí výsledky 

hospodaření ZŠ ve Slušovicích za třetí 

čtvrtletí roku 2008.

Rada města projednala nabídku firmy 

Pohodové odpoledne – čtvrtek 25. září 2008. Na tento den se těšili „dříve naro-

zení“ i zaměstnanci města Slušovice, základní školy i přizvaní účinkující.

V příjemném prostředí školní jídelny se opět po roce setkali naši senioři, aby si 

popovídali, pobavili se a zpříjemnili si jedno podzimní odpoledne.

K tomu samozřejmě patří pohoštění a sklenička dobrého vína či „štamprle“ ně-

čeho ostřejšího. Setkání obohatily svým kulturním programem čtyři zpěvačky 

z Tlumačova, které svým vystoupením navodily velmi příjemnou atmosféru. Svým 

zpěvem a zvláště výběrem starších skladeb, díky kterým se mnozí mohli ve vzpo-

mínkách přenést do svých mladších let, zanechaly v mnoha přítomných hluboký 

kulturní zážitek. Mnozí si dokonce s interpretkami písně zazpívali a o přestávkách 

nechyběla slova chvály a vyslovená přání, abychom se s účinkujícími mohli zase 

příště setkat. Tato slova pochvaly jsme slyšeli velmi rádi i my, organizátoři setkání, 

protože jsme tím byli ubezpečeni, že jsme vám pozváním tlumačovských zpěvaček 

udělali radost a tím jsme si splnili naše přání – zajistit vám všem příjemné chvíle. 

Věříme, že se příští rok opět všichni v prostorách základní školy znovu setkáme.

 místostarostka

Posezení se senioryPosezení se senioryPosezení se seniory
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Cyrus na odprodej akcií společnosti 

Česká spořitelna, a.s., a nedoporučí za-

stupitelstvu akcie odprodat

Rada města schválila podání žádosti 

o dotaci na sportovní hřiště s umělým 

povrchem v areálu u ZŠ Slušovice. 

Dotace bude s 50% spoluúčastí města.

Rada města z důvodu novely zákona 

o DPH, který nabývá účinnosti od 1. 1. 

2009 doporučí nejbližšímu zasedání za-

stupitelstva města založení nové pří-

spěvkové organizace města „Služby 

města Slušovice“.

UPOZORNĚNÍ 

na platnost OP
Blíží se konec platnosti občanských 

průkazů bez strojově čitelných údajů, 

vydaných do 31. 12. 2003. Jedná se 

o „růžovo-modré“ občanské průkazy 

a to i o ty, ve kterých je uvedena plat-

nost – bez omezení. Pro občany naro-

zené před 1.1.1936 však platí výjimka 

a tyto průkazy, i když je zde doba 

platnosti „bez omezení“, zůstávají na-

dále platné. 

Pokud patříte mezi ty, které ještě 

výměna OP čeká, dostavte se požádat 

o výměnu na matriku (v úřední dny, tj. 

pondělí a středa), a to nejpozději do 

konce měsíce listopadu. Pro zhotove-

ní OP je stanovena třicetidenní lhůta a 

při pozdějším podání žádosti by OP 

nemusel být vyřízen včas a vystavujete 

se problémům vznikajícím při jeho 

neplatnosti.

Na téma - psi
Zastupitelstvo města schválilo na svém 

zasedání OZV kterou se stanovují pravi-

dla pro volný pohyb psů na veřejném 

prostranství města Slušovice. Tato vy-

hláška vznikla z důvodu bezpečnosti ob-

čanů, ale také bezpečnosti vašich čtyř-

nohých přátel, kteří ač sami na vodítku 

jsou napadání volně pobíhajícími dotěr-

nými psy. Povinností majitele psa je řád-

ně se o svého svěřence starat. K tomu 

patří i povinnost zabezpečit pro něho 

dostatek prostoru, ale i zamezit úniku 

psa z vlastního pozemku. Možná, že se 

vám zdá vyhláška příliš tvrdá, ale ani ve 

venkovském prostředí nelze tolerovat 

volný pohyb psů. Stále častější případy 

napadání člověka psem není vinou zvíře-

te, jedná se často o vyhladovělá zvířata 

se zanedbanou péčí. Vyhláška stanoví 

pravidla. Sankce určuje přestupkový zá-

kon. Podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb. 

o přestupcích, ve znění pozdějších před-

pisů lze uložit majiteli psa pokutu až do 

výše 30 000 Kč.

 Blanka Lisovská, místostarostka

Výsledky voleb 

do Zastupitelstva Zlínského kraje ve Slušovicích

Strana Slušovice celkem hlasů Okrsek č. 1 Okrsek č. 2

ČSSD 284  115 169

ODS 185 82 103

KDU-ČSL 174 93 81

Starostové a nezávislí 76 34 42

KSČM 35 22 13

Koalice nestraníků 31 13 18

Strana zelených 18 4 14

Moravané 8 5 3

SDŽ-strana důstojného života 7 2 5

Volte Pravý Blok 5 3 2

Strana zdravého rozumu 1 0 1

Výsledky voleb do Senátu PČR ve Slušovicích

 Slušovice celkem hlasů Okrsek č. 1 Okrsek č. 2

ČSSD / Alena Gajdůšková 324 145 179 

ODS / Miroslav Šindlář 180 85 95

KDU-ČSL / Josef Devát 116 57 59

Nezávislí starostové / Pavel Jungmann 91 42 49

KSČM / Radomír Rafaja 27 11 16

SDŽ / Ing. Zdeněk Vítek 7 1 6

Nezávislí / Ing. Mojmír Novák 11 5 6

Celkem počet voličů 2 384  Z toho 

 v okrsku č. 1 988

 v okrsku č. 2 1 396

Zúčastnilo se celkem 866 voličů (36,3%) Z toho 

 v okrsku č. 1 388

  v okrsku č. 2 478

V druhém kole voleb do Senátu parlamentu ČR se o křeslo senátora utkali:

za ČSSD – PaedDr. Alena Gajdůšková - obdržela 314 hlasů

za ODS – MUDr. Miroslav Šindelář - obdržel 208 hlasů

Tentokrát se z celk. počtu 2 384 voličů zúčastnilo voleb 523 voličů, t.j. 21,9 %.

Z redakční pošty...
Je to opravdu „zážitek“ projít se v pozdním odpoledni či navečer naším městem. 

Mám na mysli především náměstí a k němu přilehlé ulice a to zejména teď, když 
začíná topná sezóna. Ale určitě se tento obrázek naskýtá i v jiných částech Slušovic. 
Krásný den je nasycen štiplavým kouřem. Dříve se také topilo, avšak pokud se topi-
lo pouze dřevem (mám na mysli pouze čisté dřevo), tak z komínu stoupal lehký 
světlý kouř, který nikoho neobtěžoval. 

Dnes jsou mezi námi bezohlední jedinci, kteří nutí nás a naše děti, abychom všich-
ni dýchali vzduch, který je nasycený škodlivinami, karciogenními látkami, které 
vznikají při spalování nebezpečných látek. Je s podivem, že dnes lidé zatápí pet-
lahvemi, pálí v kotlech plasty, oleje, stará demontovaná okna s nátěrem, pražce, 
kusy nábytku, lepené dřevotřísky s obsahem lepidla atd. Je to nepochopitelné 
i z důvodu, že tímto spalováním si lidé vlastně sami ničí svůj majetek – kotle. 

Žijeme v době, kdy bychom se měli zamyslet nad tím, jaké ovzduší budou naše 
děti dýchat. Jestli dáme přednost „začouzenému“ vzduchu a zadehtovaným komí-
nům nebo čistému vzduchu bez příměsí škodlivin.

Je možné, že někteří občané budou tak dlouho škodit druhým, než zakročí odbor 
životního prostředí a bude rozdávat tučné pokuty. Chceme to tak? Pak budeme 
zase jen všichni nadávat na úřady, ale když máme možnost se sami chovat ukázně-
ně, jsme bezohlední.

Prosím, zamysleme se nad naším přístupem ke svému okolí. 
příspěvek čtenáře
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Zastupitelstvo města Slušovice se na svém zasedání dne 

15. září 2008 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozděj-

ších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 

2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřej-

ném prostranství1) v obci:

a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů 

pouze na vodítku nebo s náhubkem. Toto ustanovení se ne-

vztahuje na služební psy při výkonu služby.

b) na veřejném prostranství, které je označeno zákazovou 

značkou tvořenou symbolem černého psa v bílém poli s červe-

ným orámováním a červeným přeškrtnutím psa, nebo označe-

ném „zákaz vodění psů“ je zakázáno se psy vstupovat.

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická 

osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či 

dohledem2). 

Čl. 2

Prostory pro volné pobíhání psů

1. Pro volné pobíhání psů jsou vymezeny tyto prostory:

- Padělky, vymezená plocha pro venčení psů

- polní cesta k Rakovskému kříži 

- travnatá plocha okolo Dřevnice

- ulice Hřbitovní za rodinnou zástavbou

- Křibová cesta

- polní cesta k ČOV

2. Volné pobíhání psů uvedené v odst. 1 je možné pod neu-

stálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po 

dni jejího vyhlášení. 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů.

2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či 

doprovázející osoba.

Město Slušovice

Obecně závazná vyhláška města Slušovice č. 2/2008,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Slušovice a vymezují prostory pro 

volné pobíhání psů.

• Sobota 28. 4. 2008 

– Casablanca

¨

Přeplutí z klidných vod Středozemního 

moře do nespoutaných vln a proudů 

Atlantiku je doprovázeno mírně rozhou-

panými palubami. V horizontální poloze 

se nám však během noci úspěšně daří 

čelit projevům mořské nemoci. V noci 

z pátku na sobotu překonáváme další 

časové pásmo, a ručičky našich hodinek 

tudíž putují o další hodinu zpět.

Do marocké Casablanky připlouváme 

kolem půl osmé ráno. V osm pak máme 

sraz, na němž obdržíme identifikační 

nálepky naší skupiny a základní informa-

ce k exkurzi do města. Díky nějakému 

informačnímu šumu vystojíme frontu 

v prostorách zdejší opery a na jejím kon-

ci se dovíme, že „pláčeme na cizím hro-

bě“. Bleskový přesun do baru, kde obdr-

žíme kýžené nálepky a prakticky žádné 

informace, protože přicházíme s jistým 

zpožděním, tedy mezi posledními. 

Následuje identifikace na lodi a přesun 

k autobusu, na jehož palubě nás vítá 

nefalšovaný arabsky vyhlížející Maročan. 

Vládne všemi nezbytnými atributy spo-

kojeného majitele harému. Celkovou vi-

záží i vystupováním působí tak, že mě 

několikrát přepadne nutkání se zeptat, 

kolik kousků čítá jeho stáj. Ještěže neu-

mím francouzsky ani arabsky a Zdendu 

nehodlám obtěžovat překladem mých 

indiskrétních dotazů. Během prohlídky 

zhlédneme jeden z mála místních kato-

lických kostelů, exteriér a nádvoří krá-

lovského paláce a interiéry i okolí třetí 

největší mešity na světě (tedy pokud náš 

arabský průvodce nekecal). Byla vybu-

dována až v letech 1987 – 1993 a je 

zasvěcena zdejšímu králi Hassanovi II. 

Pojme 25 000 modlících se muslimů 

(20 000 mužů a 5 000 žen). Ženy mají 

vyhrazena oddělená místa, aby muže 

během bohoslužeb nerozptylovaly a ne-

odváděly je od zbožného rozjímání.

Po vstupu do mešity se každý její ná-

vštěvník musí zout. Na naše „nečisté“ 

obutí fasujeme igelitové sáčky a během 

celé prohlídky je nosíme s sebou. Působí 

to kapku komicky. Máme velké štěstí, že 

si můžeme monumentální a nádherně 

zdobené interiéry prohlédnout. Bezvěr-

cům (rozuměj nemuslimům) je totiž běž-

ně vstup do mešit přísně zakázán. Tento 

zákaz v místní mešitě zrušil už zmiňova-

ný Hassan II. a učinil výjimku pro turisty. 

Hassan asi není žádný úzkoprsý diletant 

a umí si spočítat, že dvě a dvě jsou čtyři. 

Uvědomuje si totiž, že turistický ruch 

představuje nemalý přínos do jeho ka-

sičky. Věž, která je součástí mešity, prý 

dosahuje výšky 200 metrů.

Během okružní jízdy Casablankou se 

ještě dovídáme, že ve městě žije cca 

5 milionů obyvatel (tedy zhruba polovi-

na naší republiky), platidlem je marocký 

dirham, který vám všude rádi přepočíta-

jí na euro. Úředními jazyky v zemi jsou 

francouzština a arabština a také nápisy 

na různých institucích mají svou arab-

skou i evropskou podobu. Náš průvodce 

nechává autobus zastavit ještě na dvou 

místech za účelem nákupů a prohlídky 

místního trhu. Při procházce uličkami 

s masem a rybami se slabším náturám 

zvedá žaludek. Všudypřítomný zápach 

a obtěžující hejna much na dlouho po-

kazí náš dojem z města na březích Atlan-

tiku.

Celkově působí Casablanca jako měs-

to obrovských kontrastů. Nádherné vý-

stavné paláce a luxusní hotely leží v těs-

ném sousedství otřískaných patrových 

činžovních domů čtvrté a nižší katego-

rie. Co našince ale určitě uchvátí, je 

místní květena, která tu bují a žije si 

svým vlastním životem nezávisle na om-

šelém okolí. Obrovské stromy fíkusů, 

které jsme měli možnost pozorovat, 

byste u nás nevypěstovali ani s vypětím 

všech sil v těch nejzavedenějších bota-

Palubní deník plavčíka amatéra aneb Neumělý pokus o cestopis 
(Čtení na pokračování)
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nických zahradách. Ibišky hojně kvetou-

cí a zastřihované do kulovitých i jiných 

tvarů zde rostou tak běžně a samozřej-

mě jako u nás tráva. Na každém kroku 

narazíte také na obří strelície, o rozto-

divných druzích palem ani nemluvě. 

Ulice jsou místy lemovány stromy s do-

zrávajícími pomeranči asi tak, jako u nás 

na podzim krášlí okraje silnic karmínově 

zbarvené jeřabiny. A ještě něco je na 

Casablance úchvatné. Noční pohled na 

město z paluby vzdalující se lodi.

Nicméně při pochůzkách městem nám 

nezbylo než konstatovat: „Buďme vděč-

ni za to, že žijeme, kde žijeme.“ Když už 

totiž musíte po té ulici jít, zjistíte, že je tu 

všude plno špíny, odpadků, hmyzu 

a o bezpečí pro chodce a nějakých ohle-

dech ze strany řidičů už tu vůbec nemů-

že být řeč. Po prohlídce se vracíme na 

palubu našeho dočasného domova. 

Následuje nezbytná kontrola dokladů, 

zavazadel i cestujících při průchodu bez-

pečnostním rámem. Vzápětí fasujeme 

vlhké ubrousky napuštěné dezinfekčním 

roztokem na ruce.

Po večeři zaujmeme místo v sále ope-

ry. Připraven je koncert skladeb pro for-

tepiano. Uklidňující zážitek z virtuosova 

lyrického výkonu je malinko umenšen 

vibracemi vyplouvající lodi a následným 

houpavým pohybem opony, který je vý-

sledkem kontaktu plavidla s divokými 

vlnami Atlantiku. Tento stav potrvá prak-

ticky celou noc. Jituš má zažívací problé-

my doprovázené neschopností cokoli 

udržet ve svých útrobách, ale projevy 

mořské nemoci registrujeme i u dalších 

členů naší výpravy. Lukáš ani Kuba ne-

pohrdnou osvědčeným kinedrylem 

a uléhají bez odmlouvání poměrně čas-

ně. Vleže se to dá přežít snáz. Rychle 

nastoupivší africkou nocí (období stmí-

vání jsme téměř nezaregistrovali) míříme 

do jižněji položeného marockého přísta-

vu Agadiru.    

    J. M.

Pokračování v příštím čísle SN

Ze vzpomínek kapelníka Rudolfa Garguláka
Nevydařená svatba

Lhotská svatba byla ohlášena na neděli v 11 hodin, po mši svaté v kostele 

v Trnavě. Ale nezačala. Pan farář byl důsledný a žádal po ženichovi, který byl ze 

Všeminy, doklady. Ženich ale zbledl, žádné neměl. Pro samé starosti na ně zapo-

mněl. Co teď? Pošlu pro ně svého bratra, ale ještě se zeptám pana faráře. 

„Ne, pane ženichu, svatba je věc posvátná a bez dokladů to nejde.“ Ženich 

navrhuje, než bratr doklady doveze, nechť pan farář udělá krátkou pobožnost. 

Kněz souhlasil Po skončení liturgie se opět ptal, zda-li má již ženich doklady. 

Neměl. Mezi svatebčany začal neklid, proč ještě nejsou sezdaní. Pan Farář navrhl, 

že se půjde naobědvat, než bratr ženicha doklady přiveze. Svatebčané se rozběh-

li po dědině, do hospody a v kostele zůstal jen družba, ženich a plačící nevěsta. 

Po obědě přišel pan farář, zda-li už konečně doklady jsou. Nebyly. Tak bubu na 

faře, až je dovezou, přijďte pro mě. Čekali do 14 hodin, hudebníci v sále byli již 

netrpěliví, čekali od 12 hodin. Na tuto dobu byla objednána slušovická kapela 

Aloise Juliny, se kterou hrával můj otec a poprvé mladičký harmonikář Franta, 

který pak účinkoval v naší kapele „Melodie“.

Proč trval dovoz dokladů tak dlouho? Vzniklo to tím, že se bratr ženicha, když 

vyjížděl z Trnavy, střetl u lesa se srnou. Hlavní zdržení zavinil polesný, který byl 

přivolán při sepisování protokolu. Auto nebylo nijak zvláště poškozené, ale srna 

byla zraněna, a tak připadla polesnému. Jak s ní naložil, to jsme se nedozvěděli. 

Konečně se hudebníci dočkali. Svatebčanům na uvítanou zahráli pochod a že-

nich se omluvil za zpoždění. Svatba byla i přes nepříjemný začátek veselá a ně-

kteří svatebčané veselí až příliš. Ale všechno má svůj začátek i konec. Protože se 

v pondělí vstává brzy ráno do práce, bylo dohodnuto ukončení veselice o půlno-

ci. Jenže rozjařeným svatebčanům se domů nechtělo, i když muzikanti dobu 

dvakrát o hodinu prodloužili. „Ale teď už opravdu končíme, ráno vstáváme do 

práce,“ říká kapelník svatebčanům.

Ovíněným a rozjařeným mládencům se to ale nelíbilo a vyhrožovali: „Jestli ne-

budete hrát, tak vám ty inštrumenty rozbijeme.“ Kapelník na to odpoví: „Kdo by 

se toho odvážil, zle dopadne.“ Jen to dořekl, přiskočil k němu jeden svatebčan 

a dal mu facku. Přidali se další, muzikanti se ale nedali a co kdo měl po ruce, tím 

se bránil. Začala opravdová rvačka. Franta harmonikář byl ještě mladičký a také 

se bál o svůj nástroj, a tak utekl ze sálu a čekal venku, jak to dopadne.

Po chvíli bitka skončila, bylo ticho a pak se muzikanti hledali. „Rudo, kde jsi?“ 

„Tady.“ „A kde je Pepa?“ „Nevím.“ „Karla jste neviděli?“ „Ten utekl ze sálu.“ 

„A kde se ztratil kapelník?“ „V sále není, asi bude venku. Tak ho jdeme najít.“ Jen 

vyšli ze sálu, slyší: „Hoši, pomoc!“ To je Alois, kapelník, rychle utíkají za hlasem. 

Jenže venku byla velká tma a hustá mlha. „Kde jsi, Lojzíku?“ „Pojďte mě vytáh-

nout, spadl jsem do jámy s močůvkou.“ Pepa je vazba, ten ho vytáhne. „Už jsem 

tady, podej mi.....,“ ale ani to nedořekl. Pepa ve snaze chytit kapelníka za ruku ve 

tmě šlápl do prázdna. Žbluňk! A byli v jímce oba. Co teď? Rychle zavoláme hos-

tinského. Ten vzal baterku, žebřík od kurníku, a tak se dostali oba z jámy ven.

Jak spadl kapelník do jímky? No vrhli se na něho tři mládenci, těm by se neu-

bránil, tak utekl za jeviště, otevřel okno a vyskočil ven. Jenže pod okem byla 

jímka s močůvkou. No a co teď? Zapáchající a špinaví jet domů nemůžeme. Pan 

hostinský radí: „Ve dvoře je studna, vyzujte boty, svlíkněte kalhoty a oba pod 

pumpu.“ Po umytí oblékli oprané kalhoty a obuli umyté boty. Ferda už čekal 

u auta. Dojeli domů, ale spát nešli.

V sedm hodin už byli v čekárně dr. Srny ve Slušovicích. Kapelník byl samá mod-

řina, Pepa měl nalomený palec, Karel poraněnou nohu a Ruda šrámy na tváři. Pan 

doktor se nestačil divit. Nakonec vše skončilo u soudu. Viníci dostali 15 000 korun 

pokuty, což byly tenkrát pěkné peníze a museli též zaplatit lékařské ošetření. 

A tak skončila lhotská svatba a pro Frantu harmonikáře první hudební produkce.

 Rudolf Gargulák 

POPLATEK 

ZA KABELOVOU TELEVIZI
 

Přes upozornění v minulém 

čísle Slušovických novin, stále 

někteří z Vás doposud neza-

platili poplatek za kabelovou 

televizi. 

Poplatek prosím uhraďte 

v pokladně města u paní Za-

vřelové. Poplatek za rok 2008 

činí 960 Kč za zásuvku. 

Samostatně žijící důchodci 

nad 70 let zaplatí 480 Kč.
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Žijí s námi - žiji s Vámi
BROUČÍ KLENOT - TESAŘÍK ALPSKÝ 

V oblasti Vlárského průsmyku a v Chřibech dodnes přežívá 

jeden z našich velmi ohrožených druhů brouků – tesařík alpský 

(Rosalia alpina). Patří mezi nejkrásnější naše brouky, s kterými 

se můžeme na našem území ještě setkat. Tělo má zploštělé 

a modro-černé, velikost 15 až 38 milimetrů. Na modrých krov-

kách najdeme černé proužky nebo skvrny, které se liší na jed-

notlivých exemplářích ve tvaru a velikosti. Dlouhá tykadla jsou 

střídavě modro-černá, jemně ochlupená. Na štítu nalezneme 

dva výrůstky po stranách a černou skvrnu, která je také značně 

variabilní. Je to druh nezaměnitelný s žádným jiným tesaří-

kem.

V Evropě se vyskytuje kromě nejsevernějších částí všude, 

dále je rozšířen až na Krym, Kavkaz a ještě zasahuje do Sýrie 

a Izraele.

 Dospělci se objevují od června do září v původních starých 

bučinách s pralesním charakterem nebo na pastvinách se soli-

térními starými buky. Za slunného počasí je můžeme vidět čile 

pobíhat po kmenech buků. Buky jsou u nás také jedinou dře-

vinou, v níž prodělává vývoj. Samičky kladou vajíčka do odum-

řelého dřeva, na které mají vysoké nároky, musí být správně 

vlhké a osluněné.

V ČR byl dříve široce rozšířen, ale na většině lokalit již vyhy-

nul, dnes je velmi vzácný a přežívá na několika posledních 

místech. Všechny tyto lokality 

jsou chráněny kvůli tesaříku 

alpskému jako evropsky vý-

znamné. Proč je tak ohrože-

ný? Příčin je několik, ať už 

změna skladby dřevin vlivem 

změny lesního hospodářství, 

či plošná těžba starých buko-

vých porostů. Nezaned-

batelnou příčinou vymírání 

brouka bylo, že vytěžené dře-

vo se nechalo ležet v lese 

přes léto, kdy samičky přednostně kladly vajíčka a pak bylo 

dřevo odváženo na pilu a zpracováno, a tak zaniklo mnoho 

populací. Dnes už je druh natolik na ústupu, že těmito příčina-

mi není ohrožen. 

Je nutné zachovat původní bukové porosty, což je u nás už 

splněno. Lokality jsou územně chráněny, což přispělo k zacho-

vání tesaříka alpského na našem území. V České republice 

probíhá monitoring tohoto druhu. Patří mezi druhy, které jsou 

chráněny Naturou 2000 a je uveden v příloze vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č.395/1992 Sb., o chráněných 

druzích jako druh kriticky ohrožený. Vladimír Bělín

Netopýrovo okénko
Před 400 lety byl brejlařem Johannem 

Lippersheyem z Middelbudgu vynalezen da-

lekohled. Galileo Galilei pochopil velikost 

tohoto vynálezu a záhy sestavil svůj daleko-

hled zvětšující 4x. Jako první použil daleko-

hled k astronomickým pozorováním oblohy. 

V dnešní době se již první typ dalekohledu 

(holandský) používá jen pro divadelní kukát-

ka. Pro přesná měření nelze použít například 

proto, že nemůže být vybaven zaměřovacím 

křížem. Byl nahrazen dalekohledem Keplero-

vým, který je nazývaný také hvězdářským. 

Ale i bez dalekohledu nám obloha posky-

tuje velké zážitky. Všiml jsem si, že ve 

Slušovicích je jedno z nejlepších míst pro 

pozorování u městského kulturního středis-

ka. Na večerní obloze v listopadu a prosinci 

dojde ke změně večernic. Začátkem listopa-

du svítí Jupiter jako matná večernice.

1. prosince se setká Jupiter s Venuší. 

Okamžiku setkání se říká konjunkce. 

Následně bude Venuše zakryta Měsícem. 

K zákrytu dojde v 17 hodin 19 minut. Tento 

úkaz patří k tomu nejhezčímu, co můžeme 

na obloze spatřit. 

Koncem roku již Jupiter mizí při západu 

Slunce a Venuše se stane zase krásnou 

Večernicí v plném lesku.

Na pomoc při pozorování jsou přiloženy 

3 schematické obrázky. Pomohou vám orien-

tovat se na večerní obloze. Místem pozoro-

vání je zábradlí u městského kulturního 

střediska.

Přeji jasnou večerní oblohu a hodně pěk-

ných zážitků z pozorování. 
Váš Netopýr

Večerní obloha začátkem listopadu

Večerní obloha 1. prosince

Večerní obloha koncem prosince
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Opět se po čase ozýváme z našeho zlínského útulku, abychom vás sezná-

mili s tím, co jsme v poslední době zažili pěkného nebo smutného. 

Mohla bych s klidem zopakovat skoro obvyklý úvod, že náš útulek praská 

ve švech. Ale už jsme si na to skoro zvykli, a jak sleduji život v útulcích obec-

ně, všechny jsou ve stejné situaci. Hledat nějaký zvláštní důvod, čím je to 

způsobeno, je zbytečné, prostě se opakuje stále to stejné. 

Lidé si lehkomyslně pořizují pejsky bez 

zásadní rozvahy, zda a pro jakého psíka 

mají podmínky, jestli s přijetím psíka 

souhlasí všichni členové rodiny, a nako-

nec ani neuváží, zda mají finanční pro-

středky nejen pro krmení, ale hlavně 

aspoň pro tu nejnutnější veterinární pé-

či. O potřebě nemalých financí na vete-

rinární ošetření v případě úrazu nebo 

nemoci už neuvažují vůbec. A když pak 

přijdou problémy, řeší se situace velice 

jednoduše: vždyť na co jsou vlastně útul-

ky? S takovým názorem jsme se už moc-

krát setkali, takže si můžeme dovolit 

tvrdit, že lidé velice často takto už do-

předu kalkulují. 

Ale chyba lávky – samotný název útul-

ku přece napovídá, že se jedná o zaříze-

ní určené pro zvířata v nouzi. A to pejs-

kové, kteří mají pána, i když nehodného, 

nejsou.

Prosíme proto majitele psíků, aby si 

takové své „nouzové“ situace řešili sami. 

Mají k tomu řadu prostředků, např. in-

zerce v tisku nebo na internetu či mají 

své známé, kteří by si psíka mohli vzít. 

Dost je těch opravdu opuštěných, kteří 

se do situace nouze dostanou sice vli-

vem člověka, ale z důvodu, za který 

člověk nemůže, protože mu ho život 

nečekaně připravil. 

Současná realita v útulku je taková: na 

kapacitu 80 psíků jich máme v útulku už 

99, na kapacitu 40 koček jich je v útulku 

pomalu 60. Každý den bojujeme s mís-

tem, protože odchytová služba musí 

toulavého psa zabezpečit a odvézt do 

útulku a my musíme dělat kouzla, aby-

chom mohli takového opuštěnce umís-

tit.

K nejsmutnějším případům řadíme ty, 

kdy člověk zjistí nežádoucí nakrytí své 

fenky a není mu zatěžko ji vyvézt daleko 

od domova a nechat ji tam svému osu-

du. Když má fenka štěstí, dostane se do 

útulku a není vzácností, že za týden po-

té porodí. Těžko si představit, co by se 

s ní asi někde v lese stalo. 

Letos k nám takto přišly 3 fenky. 

Naposledy před 3 týdny, kdy nám velice 

pěkná, právě přivezená fenečka za pár 

dní porodila 7 zdravých štěňátek.

Stejně smutné jsou případy, kdy se li-

dé stejně hrubým způsobem zbavují 

svých štěňat. 

Zrovna v těchto dnech nám byla přive-

zena tři, která pobíhala po frekventova-

né cestě a měla štěstí, že je nějaké auto 

nepřejelo. Urousaná, špinavá a vystraše-

ná byla dopravena do útulku.

To jsou případy štěňátek, ale stejně 

smutné je, když se nalezne starý psík. 

Jeho jedinou smůlou asi je jen to, že 

už dosloužil a na stará kolena se stává 

pro své lidi obtížným. Tak ho prostě ně-

kde „zapomenou“ a v lepším případě 

skončí v útulku. Je to od lidí velká bezo-

hlednost, protože tento psík další život 

v útulku jen protrpí ve stresu a zármut-

ku. 

Je toho na něho moc, protože ztratil 

své lidi a svůj pelíšek, na který byl léta 

zvyklý. Navíc už může být postižen pro-

blémy stáří a v tom všem bude až do 

konce života prakticky sám.

Teď trochu také z veselejší stránky ži-

vota útulku. Z poslední doby to bylo III. 

setkání útulkových psíků a jejich páníč-

ků, které se uskutečnilo 20. 9. 2008 

v areálu útulku. Přišlo 48 pejsků a byla 

to velice hezká akce, protože se nám tu 

předvedli psíci, kteří měli to štěstí, že se 

dostali k hodným lidem, a získali tak 

nový domov. 

Jejich noví páníčkové nám popovídali, 

jak se s pejsky začali sžívat, co jim chlu-

páči doma provedli pěkného i nepěkné-

ho, ale jak se nakonec všichni sžili 

a mají se rádi. Byla to i pro návštěvníky 

pěkná ukázka toho, že není třeba se 

obávat vzít si psíka z útulku, že 

při trpělivosti a pochopení pro 

chování psa jsou nakonec odmě-

něni jejich velkou láskou a věr-

ností.

Blíží se konec roku a v těchto 

posledních měsících mají lidé 

snahu vylepšit nějakým způso-

bem opuštěným zvířatům pobyt 

v útulku. Množí se dotazy, co by 

bylo pro ně nejlepší.

Jednoduše všechno je vítáno, ale jestli 

bychom mohli aspoň trochu poradit, 

potom jsou to granule - a to pokud 

možno raději kilo lepších než dvě kila 

méně hodnotných. Totéž se dá říci 

o konzervách. Kvalitnější mají pro psíky 

a kočky daleko větší výživnou hodnotu, 

zvířata je dobře stráví a netrpí průjmy. 

Největším pamlskem pro zvířata jsou 

piškoty, takže těch nemáme nikdy dost. 

Předem všem děkujeme…

Zateplovací materiály jsou také vítány, 

nejvhodnější jsou deky a ostatní plošné 

textilie.

V současné době máme koberců 

a matrací zatím dostatek. (Pokud nemá-

te možnost se do útulku dostat, v měst-

ské knihovně probíhá zatím časově ne-

omezená sbírka pro útulek, stačí, když 

cokoliv z výše jmenovaného přinesete 

tam v půjčovní době knihovny – pozn. 

redakce).

 Tím nejlepším by ale bylo pro naše 

čtyřnohé obyvatele, kdyby se našli hodní 

lidé, kteří by si je vzali a nabídli jim tak 

nový domov. Na mnohých je vidět, že 

sice mají v útulku všechno zabezpečení, 

ale lidé jim moc chybí. Zkuste se zamys-

let, jestli vám doma čtyřnohý kamarád 

neschází. Ani si neumíte představit, jak 

by vám byl vděčný. 

Přijďte se za námi podívat, v útul-

ku jsou návštěvní hodiny 14 – 17 h 

denně mimo pondělí (sanitární den). 

Danuše Šmigurová

Zdravíme z Útulku pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava

Nová úřední deska
Možná jste si již někteří povšimli, že na budově městského úřadu vedle vchodu 

do hodinářství pana Čižmáře, byla pořízena nová úřední deska, sloužící ke zveřej-

ňování vyhlášek a informací.  Původní úřední deska byla poslední dobou již zcela 

nedostačující, především díky navýšení veřejných vyhlášek vydávaných stavebním 

úřadem.

Pro Vaši lepší přehlednost se budeme snažit používat novou úřední desku pře-

devším pro potřeby zveřejňování písemností stavebního úřadu a na původní úřed-

ní desce pak budou zveřejňovány vyhlášky finančních úřadů a dokumenty města.
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Zveme vás na vánoční jarmark, 

který se bude konat v našem městě 

poslední sobotu před začátkem ad-

ventu, tj. 29. listopadu. Jarmark bu-

de mít více vzájemně propojených 

částí. Dole na náměstí, u chovatelů a 

na hasičské zbrojnici bude program 

probíhat od 10 do 14 hodin, nahoře 

v kulturním středisku od 9 do15 ho-

din.

• PRVNÍ ČÁST JARMARKU se bude 

odehrávat na náměstí. Zde budou lidé 

v dobových kostýmech předvádět vá-

noční zvyky - lití olova, ořechové skořáp-

ky, krájení jablíček. Součástí vánoční at-

mosféry budou dřevěné domečky zdo-

bené ve vánočním lidovém stylu. Všechny 

vánoční zvyky si můžete zároveň vy-

zkoušet.

Zajímat vás určitě bude i kovářský mi-

str při práci. Opět je zde možnost zkusit 

si něco ukovat – vhodné zvláště pro ta-

tínky a chlapce.

Po náměstí se bude pohybovat po-

nocný v kostýmu s lucernou a halapart-

nou, který odtroubí každou celou hodi-

nu na velký roh. Můžete se s ním i vyfo-

tografovat.

V rámci programu uslyšíte středověké 

koledy hrané na repliky dobových ná-

strojů. 

Na náměstí budou k zakoupení trdelníky (staročeské pečivo) 

a horká medovina, čaj a káva na zahřátí, dále bramboráky, lan-

goše a kukuřice.

Konat se bude i rozsvěcení vánočního stromu.

• DRUHÁ ČÁST JARMARKU se bude konat v kulturním 

středisku – časově je to nejdelší část od 9 do 15 hodin můžete 

navštívit kulturní dům, kde budou k zakoupení výrobky rozlič-

ných řemeslníků nebo se můžete přijít podívat na předvádění 

výroby vizovického pečiva, na práci řezbáře…

Co zde bude k vidění?

Drátované výrobky a šperky – prodej a předvádění drátování

Výrobky z kukuřičného šustí – figurky, vázy, misky

Výrobky ze dřeva 

Suchá vazba 

Malované hedvábí, vitrážky, malovaná trička

Keramika, drátovaná keramika

Výrobky z pedigu – prodej a předvádění pletení zvonečků

z pedigu

Šperky (bižuterie)

Chráněná dílna Slušovice 

Prodej čajů, dárkových souprav a další – Čajovna Kroměříž

Vizovické pečivo – prodej a předvádění výroby 

Řezbář – prodej a předvádění výroby

Skaut Slušovice – prodej vlastnoručně vyrobených věcí 

(charita)

Nadační fond Inka – prodej výrobků z Peru a další…

• TŘETÍ ČÁST JARMARKU je možné navštívit v prostorách 

HASIČSKÉ ZBROJNICE

Zde si od 10 do14 hodin můžete prohlédnout nově zrekon-

struovaný areál hasičské zbrojnice či nový hasičský vůz. Hasiči si 

pro vás určitě přichystají i posezení s občerstvením.

V prostorách chovatelského areálu bude možná rovněž při-

praveno občerstvení. 

Od sobotního rána nebude možné parkování na náměstí, 

proto pokud plánujete sobotní nákup autem, zaparkujte u poš-

ty, u kruhového objezdu, u AB a za nákupem si zajděte pár 

metrů pěšky… nebo ještě lépe, nakupte si již v pátek. Děkujeme 

za pochopení.

Celá akce bude včas oznámena ještě prostřednictvím plakátů, 

kabelové televize a webových stránek. Pokud jste zaslali do 

městské knihovny požadavek na posílání oznamek na kulturní 

akce, budou vám informace zaslány i na váš email. Máte-li zá-

jem o oznamky, stačí poslat email na adresu knihovna.slusovi-

ce@cmail.cz. 

Po skončení jarmarku se v 17 hodin uskuteční v koste-

le adventní koncert dobové hudby: 

* smíšený pěvecký sbor Alchymisté

* vokální kvintet Magna Mysteria o.s. - uskupení, které pro-

vozuje dobovou hudbu 12. – 17. století v dobovém oblečení

Vstupné dobrovolné. 

Koncert bude trvat přibližně od 17 do 18,15 hodin.

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

e vás na vánoční jarmark,

e bude konat v našem městě

ní sobotu před začátkem ad-

tj. 29. listopadu. Jarmark bu-

více vzájemně propojených

ole na náměstí, u chovatelů a

čské zbrojnici bude program

Pozvánka na vánoční jarmark
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• Jubilanti Listopad 2008

Štěpánka Julinová 85 let

Emilie Rapantová 75 let

Bohumila Volčíková 85 let

Františka Kelíšková 80 let 

Všem jubilantům přejeme hodně 

zdraví, štěstí a rodinné pohody!

• Narození

Šimon Michalík 
Narozeným dětem 

i jejich rodičům blahopřejeme!

• Sňatek uzavřeli

Petr Staroveský a Jana Maulová

Tomáš Jakuba a Martina Juříková

Lukáš Čala a Magdalena Matušů

Václav Pešek a Kateřina Janská

 Na společné cestě životem přejeme 

manželům hodně štěstí!

matrikářka

• Jubilanti Listopad 2008

Štěpánka Julinová 85 let

Emilie Rapantová 75 let

Bohumila Volčíková 85 let

Františka Kelíšková 80 let 

Všem jubilantům přejeme hodně 

Společenská 
 kronika

O s l a v y 

50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA

V měsíci srpnu oslavili krásných 50 let 

společného života manželé Ludmila 

a Edvard Plškovi a v říjnu manželé 

Josef a Marie Schreiberovi. 

Starosta města oběma manželským 

párům poděkoval za jejich práci a do 

dalších let popřál hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti.

Přijďte prožít hezký předvánoční čas na vánoční jarmark.
Věříme, že se vám tento program bude líbit a že bude založe-

na nová tradice ve Slušovicích… 

 Za kulturní a sportovní komisi Jana Kapustová

Ludmila a Edvard Plškovi 

Josef a Marie Schreiberovi. 

P Ř I P R A V U J E M E 

LEGENDA O HVĚZDĚ 

Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Středa 3. prosince – 14.30 hodin

Líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, 

co se stalo v Betlémě před dávnými časy.

Herci děti seznamují s vánočními zvyky, říkadly a koledami, které si všichni spo-

lečně zpívají.

V jesličkách spí malý Ježíšek, děti se představení aktivně účastní.

Je hezké, když jsou v hledišti děti od mateřinek až do páté třídy, i oni jsou tvůr-

ci toho, co se na jevišti odehrává.

Děti mohou přijít s maminkami, tatínky, babičkami, dědečky, sourozenci… 

Maminky a tatínkové, přijďte se svými dětmi, začněte prožívat tu nezachytitel-

nou vánoční atmosféru vědomě a připravte svým dětem krásné vánoční svátky…

Při vstupu do sálu obdrží každý divák malou rolničku, která dotvoří vánoční at-

mosféru.

Předběžná cena vstupenky pro děti 50 Kč, pro dospělé 80 Kč.

Vstupenky budou v předprodeji v městské knihovně přibližně od poloviny listo-

padu, rezervace je možná již nyní na tel. čísle 577 981 627 nebo na emailu: 

knihovna.slusovice@cmail.cz.

Pro děti z MŠ je připraveno samostatné představení v 10 hodin dopoledne, 

takže pokud Vaše děti chodí do zdejší MŠ, mají toto představení již zajištěno. 

Odpolední představení je určeno zvláště pro děti s maminkami na mateřské 

dovolené, pro 1. stupeň ZŠ a pro děti, které mateřskou školu ve Slušovicích nena-

vštěvují.

Za celou kulturní a sportovní komisi Vám všem přeji krásný předvánoční čas…

  Jana Kapustová


