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V pátek 2. 12. 2011 se konalo
rozsvícení vánočního stromu u Základní školy ve Slušovicích.
Všichni přicházející měli možnost slyšet živě hrané koledy v podání Dana
Rafaje a bratrů Michálkových. Již hodinu před začátkem programu si rodiče
přišli nazdobit baňky, které se svými
ratolestmi na stromek umístili. V 16
hodin začal program, v němž se představily děti ze školní družiny a také žáci
základní umělecké školy. Po vystoupení
účinkujících byl stromek rozsvícen,
všichni zúčastnění měli možnost zakoupit si výrobky s vánoční tematikou,
které vyrobili žáci slušovické školy se
svými vyučujícími. K prodeji byly výrobky z perníků, vánoční svícny, adventní
věnce a plno jiných drobností. Mezi
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návštěvníky přišel i Mikuláš v doprovodu
andělů a čertů. O občerstvení na této
akci se staral klub rodičů a zaměstnanci
školní jídelny, příchozí se mohli občerstvit grogem, svařákem, čajem, štrůdlem,
vdolečky, domácími klobásami.
Velké poděkování za pořádání této
akce patří zejména pedagogickým
a nepedagogickým pracovníkům školy,
ZUŠ pod vedením pana Rafaje, klubu
rodičů a městu Slušovice. Největší dík
si zaslouží naši nejmenší, kteří si připravili svá vystoupení, výrobky a vyzdobili
stromek.
Zdobení stromku je u nás spjato s Vánocemi a adventem. Rád bych vám popřál krásný adventní čas a příjemné
prožití vánočních svátků.
Rostislav Šarman

Rozsvícení vánočního stromu

Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok plný pohody,
zdraví a spokojenosti vám přeje vedení města Slušovice.
Jak se již stalo tradicí, také letos se chceme na náměstí rozloučit s uplynulým rokem
půlnočním silvestrovským ohňostrojem, na který jste srdečně zváni.
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Slovo starosty
První rok volebního období uběhl jako
voda, a proto vám přináším malé ohlédnutí. Hlavními tématy bylo dokončení rekonstrukce čističky odpadních vod a příprava rekonstrukce sokolovny. Čistička
odpadních vod v současné době podle
laboratorních výsledků dosahuje nejlepších hodnot vypouštěných vod v celém
okrese. Přípravu rekonstrukce sokolovny
jsme dělali ve velkém časovém tlaku,
protože termíny jejího dokončení jsou
jasně dané v žádostech pro evropské
fondy. Takové velké a finančně náročné
investiční akce těsně za sebou doposud
město Slušovice nerealizovalo. Tato situace si vyžádala mimořádný režim ve
financích města a zvláště při přípravě
druhé investiční akce – rekonstrukce sokolovny – jsme museli v rozpočtu města
výrazně šetřit, abychom její financování
zvládli. Přesto jsme se snažili investovat
do odstraňování problematických menších věcí, které komplikují denně život
našim občanům. Mám na mysli opravy
chodníků, pravidelné zajišťování úklidu
a drobné úpravy města, výstavbu a opravy parkovacích míst. Nelze také nevzpomenout naši snahu o urychlenou opravu
výtluků po zimním období na místních
komunikacích.
Dalším důležitým tématem tohoto období byly finance zaměřené na zkvalitnění zázemí fotbalistů na fotbalovém stadionu v podobě rekonstrukce šaten
a sociálního zařízení.
Rok 2011 jsme brali jako přechodný
v přístupu při organizování dostihů ve
Slušovicích. Cílem je oddělit organizování
a financování dostihů do samostatného
režimu a finanční podporu města soustředit pouze na investice, úhradu pronájmů, případně menší podporu provozu
dostihové dráhy, podobně jako je tomu
u ostatních zařízení a organizací.
V září jsme si připomněli 750. výročí
první písemné zmínky o Slušovicích a jeho
úspěšná oslava byla jen ojedinělým doplněním akcí, které nabídly zpestření života
nám všem během celého roku. Je dobře,
dokončení na str. 2

že na těchto akcích se podílely různé organizace a spolky, protože tím byla zajištěna jejich dostatečná pestrost. K rozšíření možností pro společenské a kulturní
vyžití v budoucnu jistě přispěje nově
vzniklé zázemí přestavěné bývalé sokolovny.
Na závěr bych rád vyslovil poděkování
každému z vás, kteří jste jakkoliv přispěli
svou podporou na dění ve městě. Vážím
si jakéhokoliv příspěvku, třeba jen pozitivním přístupem k tomu, jak město vypadá
nebo jen podpory pozitivního myšlení.
Ing. Petr Hradecký
starosta města

Ze zasedání rady města
• Rada města (RM) schválila smlouvu
o pronájmu restaurace na fotbalovém
stadionu s manžely Gargulákovými.
• (RM) schválila pronájem zemědělských
pozemků firmě FYTOS do 31. 12. 2014.
• (RM) schválila smlouvu č. 10080636
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí za
akci „Obnova významných stromů ve
Slušovicích, lokalita č. 3, Alej ze Slušovic
k Rakovskému kříži“.
• (RM) odsouhlasila provedení prací na
polní komunikaci mezi rakovským křížem a vysílačem dle cenové nabídky SÚS
Zlínska.
• (RM) schválila smlouvu se Zl. krajem
na poskytnutí dotace pro zajištění pohotovosti SDH Slušovice ve výši 24 tis. Kč.
• (RM) schválila pronájem třídy v ZŠ
Slušovice za účelem výuky angličtiny za
cenu 100 Kč/hodina.
• (RM) schválila přijetí daru na vybavení
tělocvičny v ZŠ Slušovice od dárců:
Greiner packaging Slušovice 15 000 Kč,
Sklenářství NONSTOP 5 000 Kč, PARTR
Všemina 15 000 Kč.
• (RM) schválila využití učeben v prostorách ZŠ Slušovice pro Základní uměleckou školu Zlín.
• (RM) schválila záměr zřídit komisi kultury za účelem přípravy provozu společenského sálu a přilehlých prostor v rekonstruované sokolovně.
• (RM) schválila dotaci klubu rodičů při
ZŠ Slušovice na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ ve výši 5 000 Kč.
• (RM) na základě toho, že se podařilo
odstranit skládku vytěženého materiálu
z Dřevnice, rozhodla, že do rozpočtu
roku 2012 zahrne rozšíření vybavení
sportovního hřiště v lokalitě u Kvater
včetně vysprávek, které odstraní nedostatky, na něž upozornili uživatelé.
Více informací ze zasedání rady a zastupitelstva získáte na webových stránkách města www.slusovice.cz

Upozornění na změnu dopravního značení
Upozorňujeme řidiče na změnu dopravního značení, kdy byl opět zaveden jednosměrný průjezd z hlavní cesty (mezi kruhovým objezdem a křižovatkou na
dostihovou dráhu) přes ulici Dostihovou k panelovým domům v ulici
Družstevní (č.p.433).
Toto dopravní značení je součástí projektu rekonstrukce a zúžení hlavní silnice mezi kruhovým objezdem a křižovatkou na dostihovou dráhu. Dopravní značení bylo
nejdříve v minulosti podle projektu osazeno, ale poté bylo změněno. Při kolaudaci
této akce v měsíci srpnu vyvstala opět povinnost vrátit dopravní značení tak, jak je
navrženo v projektu, tak aby kolaudace mohla úspěšně proběhnout. Jen pro upřesnění uvádíme, že místní komunikaci na konci ul. Družstevní a navazující část na ul.
dostihové je možné používat obousměrně. Pouze výjezd na hlavní silnici na ul.
Dostihové je jednosměrný.

KÚ pomohl hasičům
Město Slušovice získalo v letošním
roce od Zlínského kraje dotaci ve
výši 124 000 Kč na částečné pokrytí
nákladů spojených s provozem zásahové jednotky SDH Slušovice.
Tato dotace byla využita na nákup
vybavení zásahové jednotky, opravu
techniky atd. Zásahová jednotka se
v letošním roce zúčastnila již více než 30
výjezdů. Ještě není konec roku a letošní
počet výjezdů překonal minulý rok.
Nejvážnější zásahy je čekaly v Chropyni
při požáru místní továrny a ve Hvozdné
při požáru seníku.
Je na místě členům SDH, kteří se zúčastňují činnosti zásahové jednotky, moc
poděkovat, protože tuto činnost vykonávají mnohdy na úkor svého volného
času ve prospěch pomoci druhým.

Podpora města
Město Slušovice finančně podpořilo
lampionový průvod částkou 6 000 Kč na
úhradu ohňostroje. Dalším příspěvkem
města ve výši 5 000 Kč byla podpořena
akce rozsvícení vánočního stromu u ZŠ.

Oprava přístupové cesty a parkoviště u bytového domu č.p. 397 na
ul. Školní
Po dokončení výstavby nového bytového domu na ul. Školní vyvstala nutnost opravy příjezdových a parkovacích
ploch u bytového domu č.p. 397, které
byly dlouhodobě poničeny po výkopových pracích v těchto plochách. Díky
operativnímu přístupu členů zastupitelstva se podařilo tuto opravu rychle uskutečnit ještě před nastěhováním nových
vlastníků do nových bytů. Investice stála
město 270 tisíc Kč s tím, že tato částka
zahrnuje již slevu za vysprávku výkopových prací soukromé firmy, která stavěla
nový bytový dům.

Sokolovna

Za neuvěřitelné podpory počasí se daří stavební firmě výrazně posouvat v harmonogramu stavebních prací na rekonstrukci sokolovny. Suché počasí umožnilo nadstandartní podmínky pro založení nových přístaveb. V současné době již probíhají
izolační práce a vyzdívky obvodových a vnitřních stěn. Další postup stavby bude
opět výrazně závislý na počasí, přesto dosavadní průběh dal solidní základ pro
další práce.
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Vánoční jarmark
V sobotu 26. listopadu se konal
v prostorách Městského kulturního
střediska ve Slušovicích již 4. ročník
tradičního vánočního jarmarku, který pořádalo sdružení obcí – Mikroregion Slušovicko.
Už v pátek před jarmarkem měli starostové plné ruce práce při přípravě jarmarku. V sobotu se pořadatelé sešli ještě za tmy, aby doladili vše potřebné
a navigovali přijíždějící řemeslníky a prodejce.
V devět hodin se všude šířilo plno vůní. Vůně vánočních františků a jehličí se
mísila s vůní pražených oříšků, pravé
valašské zabijačky, skořicových trdelníků, slivovice, svařeného vína a vánočního punče.
Ve vnitřních prostorách měli svá místa
řemeslníci a drobní prodejci vánočního
zboží. Nejvíce návštěvníků vždy bylo
u stolů, kde řemeslníci přímo předváděli
výrobu svých výtvorů. Ať už to byla výroba slaměných ozdob na stromeček, postaviček z kukuřičného šustí, či vizovického pečiva. Na dračku šly úžasně nazdobené perníčky, nádherné svíčky, dřevěné hračky a hlavolamy i krásné šperky
a keramika. Mohli jste si vybrat také ze
široké nabídky vánočních ozdob. Ve
venkovních stáncích jste si mohli nakoupit nádherné adventní věnce – menší
i větší, na zavěšení i se svíčkami.
Chráněná dílna Hvězda z Malenovic a ZŠ

z Neubuze zase nabídly vánoční výtvory
svých svěřenců.
V dolní části střediska bylo, jako každý
rok, úplně plno. Kdo by odolal takovému množství dobrot? A že bylo z čeho
vybírat. Tradiční zabijačka z dílny starostů neměla konkurenci. Už v poledne
nebylo co prodávat. A kdo neměl chuť
na maso, mohl si dát langoše na deset
způsobů, slaďoučké trdelníky, grilované
sýry, frgály nebo svatební koláčky. K tomu hřejivý svařák nebo horkou medovinu či vánoční punč. Každý měl možnost
ochutnat 11 druhů slivovice – právě tolik
obcí je sdruženo v Mikroregionu Slušovicko. A která byla nejlepší? Každý starosta si hájil právě tu svoji, ale protože
nezbyla ani kapka, tak byly výborné asi

všechny. Krojovaní ostratští zastupitelé
rozdávali štamprlky slivovice a koláčky
z Trnavy, Veselé i z Hrobic . Vánoční písně a koledy zněly nejen z reproduktorů,
ale hlavně od našeho nejznámějšího
gajdoše Petra Sovjáka z Neubuze. Svým
vystoupením obohatily program malé
mažoretky a taneční skupina Kontrast ze
Slušovic a žáci ZŠ Neubuz. Všichni účinkující sklidili velký aplaus.
Velká návštěvnost potěšila nejen 35
řemeslníků a prodejců, kteří zúročili svoje umění, ale hlavně pořadatele, jedenáct obcí Mikroregionu Slušovicko. Jsme
rádi, že vánoční jarmark ve Slušovicích
má už takové jméno, že se na něho těší
rok od roku více spoluobčanů. Vědí, že
si na jarmarku nejen dobře nakoupí kupu vánočních dárků, uspokojí své chuťové buňky, ale potkají zde i spoustu přátel
a kamarádů. A to je hlavní důvod pořádání takové akce – sejít se, poklábosit si
a zastavit se v tom věčném shonu.
Zklidnit se a načerpat energii na poslední měsíc v roce. Měsíc, ve kterém slavíme Vánoce, svátky klidu a míru, svátky
rodiny a lásky.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kteří se na zdárném konání celé akce
podíleli. Zástupcům obcí MRS, hasičům
ze Slušovic, Neubuze a z Veselé, Službám
města Slušovice a městu Slušovice za
poskytnutí prostor k pořádání jarmarku.
Za rok se na vás zase těšíme!!!
Renata Zábojníková
Mikroregion Slušovicko

Nová vycházková trasa u Slušovic

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

V rámci odstranění následků letošních červnových vydatných dešťů město bylo
nuceno vyspravit cestu v úseku od konce ulice Osvoboditelů k vysílači novým asfaltobetonovým povrchem, aby nedocházelo k dalšímu vyplavování povrchu cesty a prohlubování nerovnosti. Město dále dokončilo plánovanou investiční akci „Alej k rakov-

Městská knihovna bude v prosinci
uzavřena od 20. do 31. 12. 2011.
Znovu otevřena bude 2. 1. 2012.
Prosím, přijďte si knihy na vánoční
svátky vybrat včas.
Přeji Vám všem krásné prožití Vánoc
a šťastné vykročení do nového roku
2012.
Jana Kapustová

Nová služba veřejnosti
ve Slušovicích.

Pohřební služba
 ABACUS 

skému kříži“, která navazuje na opravenou cestu u vysílače až po rakovský kříž.
Navezením zpevňující vrstvy byla vymezena původní polní cesta, kolem které byla
provedena výsadba lipové aleje. Vedení města touto investiční akcí otevřelo možnost
nové vycházkové trasy s pěknými výhledy ze Slušovic směrem k rakovskému kříži
a navazující zpevněné komunikace. Na tuto akci byla městu přidělena dotace
z Evropských fondů a ze Státního fondu životního prostředí ve výši 308 366 Kč.
3

Navštivte naši provozovnu na ulici
Osvoboditelů (40 m od náměstí),
kde vám osobně poskytneme
všechny potřebné informace.

Tel. 776 111 888

placená inzerce

Od měsíce ledna vám nabízíme
komplexní pohřební a kremační
služby dle vašich potřeb.

Foto Zenon Kisza

Ohlédnutí za dostihovou sezónou 2011
Odpolednem v den státního svátku
28. října se uzavřela letošní dostihová
sezóna na slušovické dráze. Podobně
jako v minulých letech se tak stalo za
asistence televizních kamer, které mohly
sledovat napínavé boje s hlavním dostihem - Velkou slušovickou steeplechase.
Hostem závěrečného dostihového dne
byl osminásobný vítěz Velké pardubické
žokej Josef Váňa.
Stejně jako v roce 2010 se uskutečnily
čtyři dostihové dny, byly však přece jen
v něčem jiné. Po dohodě s městem se
pořadatelem stalo občanské sdružení
DOSTIHY SLUŠOVICE. Tím se organizace
přenesla na samostatný odborný subjekt, i když dráha a vše, co s ní souvisí,
je i nadále ve vlastnictví a správě města,
které významnou měrou dostihový sport
podporuje. Stejně příznivě je dostihům
ve Slušovicích nakloněn Zlínský kraj
v čele s hejtmanem MVDr. Stanislavem
Mišákem, bez jehož finanční podpory by
se dostihy nekonaly v takovém rozsahu.
Změny však byly nejen v pořadateli, ale
i v návštěvnosti, výši dotací a technických vylepšeních. Pořadatelům se podařilo zajistit některé nové sponzory a potěšitelné je, že ti, kteří podporovali koně
v minulosti, ve své přízni setrvali. Za to
jim všem patří dík.
Významnou a velkou akcí se stala
oslava 30. výročí uvedení dostihové dráhy do provozu. Aktivně se k pořadatelům dostihů připojila skupina bývalých
pracovníků JZD AK Slušovice v čele
s Doc. Ing. Františkem Čubou, CSc. Tito
sezvali své bývalé kolegy – družstevníky
a připravili pro ně bohatý program, který
dostihovému odpoledni předcházel.
Podle skromných odhadů se tak 21.
srpna v areálu sešlo více jak 10 000
návštěvníků, což byl rekord v novodobé
historii dráhy. Pořadatelé na dostizích
přivítali jezdce a trenéry bývalých slušovických dostihových stájí v čele s Vác-

lavem Chaloupkou, kteří se utkali v mimořádném dostihu veteránů. U příležitosti tohoto výročí byl do blízkosti paddocku osazen pamětní kámen se zmínkou o založení dráhy a zakladatelům
a budovatelům dráhy byly předány pamětní plakety. Zdařilé odpoledne bylo
zakončeno koncertem populární folkové
skupiny Čechomor.
Pokud jde o konkrétní údaje, pak dostihové dny se konaly 18. 6., 10. 7.,
21. 8. a 28. 10. Každý z těchto dnů byl
ve znamení početného zastoupení koní
i jezdců a také počet návštěvníků se
pohyboval v republikovém nadprůměru.
I finanční zajištění bylo za poslední léta
rekordní a je nutno připomenout, že
všechny tyto prostředky bez výjimky byly
od sponzorů, nikoliv z městské pokladny. Celkem bylo na dotacích vyplaceno
1 525 750 Kč.
Je třeba se zmínit o některých technických vylepšeních, která dráhu opět posunula kupředu. Bylo dokončeno (za
významného přispění Zlínského kraje)
rozšíření ustájovací kapacity, byl pořízen
uzavřený televizní okruh pro rozhodčí

a diváky, který umožňuje pořizování záznamů z dostihů, město se postaralo
o vyřešení zdroje vody pro zavlažovací
systém, plastovými segmenty byly vybaveny překážky, atd. Významnou pomocí
dostihům je otevření rekonstruovaného
Sudu, kde díky vstřícnému postoji Ing.
Kotka vzniklo důstojné zázemí pro diváky i sponzory s nádherným výhledem na
dráhu z kavárny a VIP zóny.
Ne vše však bylo bez nedostatků.
Stále není uspokojivý stav objektů v areálu, které jsou v majetku soukromých
vlastníků, stejně jako není uspokojivý
stav hygienického zázemí pro diváky. To
jsou již ale úkoly pro budoucnost.
Slušovické dostihy se opět stávají pojmem a jejich význam přesahuje krajské
hranice, jezdci, koně i diváci přijíždějí ze
všech koutů republiky. Není neskromné
tvrzení, že pokud se řekne Slušovice,
pak téměř každý přidá slovo „dostihy“.
Je dobře, že se tuto tradici podařilo díky
pochopení místní radnice a krajských
orgánů udržet. Které jiné malé město se
může chlubit sportovištěm takového
významu?
Na závěr nezbývá než poděkovat
sponzorům, příznivcům a patronům dostihů: Zlínskému kraji, společnostem
Synot Tip, SWS, MAMIAN, Greiner packaging, Greiner assistec, Partr, TNS,
Mikroregion Slušovicko, TVD Slavičín,
KK Metal, Red Rebels, Kemmerich,
Honey bunny, Climax, stájím Jasna
a Jeso, AG a dalším. Poděkování zasluhují také mediální partneři MF Dnes,
Rádio Čas a týdeník Jalovec.
Zvláštní a největší poděkování však
patří městu Slušovice. Nejen za finanční,
materiální a organizační pomoc, ale především za vstřícnost a pochopení. Jen
tak se lze s dobrým pocitem ohlédnout
za sezónou uplynulou, ale se stejně dobrým pocitem lze očekávat sezónu nastávající.
Zdeněk Karlach, František Pavelka,
Radek Vraj
Foto Zenon Kisza
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Společenská
kronika
• Jubilanti

Františka Lexová
Alois Večeřa
František Matúšů
Antonín Klímek
Marie Krajčová
Zdenka Jarcovjáková
Oldřich Zálešák
František Vitovský
Milena Brandejská
Mária Patáková

ŘÍJEN 2011
90 let
75 let
70 let
80 let
80 let
70 let
70 let
80 let
80 let
70 let

Ivana Trunkátová
Marie Šrubařová
Jaroslava Kučeříková

LISTOPAD 2011
70 let
70 let
70 let

Jiří Vít
František Kobylík
Marie Daňková
František Šmakala
Františka Vaculíková
Marie Bartošová

PROSINEC 2011
70 let
80 let
85 let
80 let
80 let
85 let

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
• Narození
Jan Vraj
Ondřej Macík
Nela Jakubová
Richard Václavek
Elena Minaříková
David Vohník
Šťastným rodičům blahopřejeme
a všem přejeme hodně zdraví a štěstí!
• Úmrtí
Jaromír Bednařík
Bohumila Volčíková
Tomáš Tomšíček
Božena Schreiberová
Vladimír Klíčník
Marie Ronzová
Jaromír Kobylík
Jaromír Pšenka
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast
•Sňatek uzavřeli
Jan Fenyk a Anna Gajdošíková
Jan Kwaczek a Iveta Nábělková
Martin Volčík a Barbora Jarcovjáková
Miroslav Horák a Eva Kapustová
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
Matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit a doprovodili na poslední cestě
pana Vladimíra Klíčníka.
Manželka Libuše s rodinou

Vážení čtenáři,
po nějaké době se opět setkáváte
s článkem informujícím vás o bezpečnostním dění ve vašem městě a jeho
okolí. Musím konstatovat, že statisticky
kriminalita ve Slušovicích za uplynulé
období – tj. od začátku letošního roku
k dnešnímu dni (29. 11. 2011) –
v porovnání s loňským rokem klesla ze 49 spáchaných trestných
činů v roce 2010 na 32 trestných
činů spáchaných letos. V těchto
32 spáchaných trestných činech
mají největší podíl činy namířené
proti majetku, zdraví a ochraně práv.
Objasněných je přesně 50 %.
Předmětem hmotných útoků se stávají
nezabezpečené věci a objekty (odemčená vozidla a předměty v nich, odstavená
kola), objekty mimo dosah pouličního
osvětlení (staveniště na okrajích Slušovic,
ulice Dostihová) nebo objekty dlouho
neobývané. Zvláštním fenoménem v poslední době jsou podvody páchané přes
internet na aukčních webech Aukro.cz,
Bazos.cz, Hyperinzerce.cz. Scénář bývá
téměř totožný: pachatel vyvěsí nabídku,
budoucí poškozený na ni reaguje, pachatel žádá zaslání peněz předem a slíbí,
že ihned po jejich připsání na jeho účet
bude zboží zasláno. Potom se však všemožně omlouvá a vymlouvá, proč nemůže zboží zaslat (nemoc, pobyt mimo
území ČR, zboží není momentálně na
skladě, není k dispozici slíbená velikost/
barva, apod.) a slibuje, že chybu ihned
napraví. Po několika urgencích však vypíná telefon a neodpovídá na e-maily. Pak
po několika neúspěšných pokusech kontaktovat pachatele se poškozený vzdává
naděje, že peníze nebo zboží vůbec kdy
uvidí. V některých případech se poškozený obrátí na orgány činné v trestním řízení, v některých případech ne. Věci takto
„prodávané“ jsou vskutku různé – koberce, kosmetika, sportovní oblečení a vybavení, elektronika, autodoplňky, atp.
Jejich cena bývá obvykle pod 5.000 Kč,
protože toto je hraniční hodnota při posuzování materiální stránky nebezpečnosti činu pro společnost – hranice mezi
přestupkem a trestným činem. Pachatel
nezřídka spoléhá, že z obecného povědomí poškozený ví, že pod 5.000 Kč se
jedná o přestupek a takovou věc ani
nehlásí. Již několikrát bylo naše policejní
oddělení požádáno vyšetřujícími orgány
z různých koutů republiky o provedení
spolupátrání a šetření v takových kauzách a rekordmanem je pachatel, který
takto napálil 150 poškozených a škody
jím způsobené jdou do statisíců.
Co tedy dělat, pokud máte zájem koupit něco na aukčním nebo slevovém internetovém portálu:
6

Nevěřit příliš nízkým a fantastickým
cenám za nabízené zboží (může se jednat i o padělky).
Spoléhat na inzerát, kde je věc podrobně popsána a pokud by na závadu
byla její nefunkčnost, i kde je dobře vyfocena z detailu.
Spoléhat na inzerát, kde je prodávající spolehlivě identifikován
a má dobrý „rating“ u nakupujících jako spolehlivý zdroj.
Spoléhat na inzerát, kde jsou
transparentně uvedeny podmínky sjednávané transakce.
Vyvarovat se zasílání peněz předem, ať
již celé částky nebo jen zálohy.
Spoléhat na inzerát, kde se objednává
zboží na dobírku.
Pamatovat na to, že je dobré si zálohovat SMS nebo e-mailovou korespondenci s prodávajícím.
Uschovat doklady od platby a od zboží, pamatovat na to, že i v tomto případě
obchodu platí ustanovení občanského
a obchodního zákoníku (kvalita zboží,
záruka, ochranné známky a plagiáty).
V případě podvodného jednání prodávajícího se obrátit na orgány činné
v trestním řízení.
Mějte prosím na paměti i další naše
předchozí doporučení týkající se zabezpečení bezpečnosti vašich domovů, vozidel a vás samých. Prosím nepodceňujte
nic a „nenabízejte“ pachatelům nic, co
by vám mohli odcizit, nebuďte také lhostejní k majetku a situaci druhých, a pokud se stanete svědky páchaného trestného činu nebo jiného protiprávního
jednání, využijte prosím linku tísňového
volání 158 nebo 112 a věc nahlaste.
Z této oblasti si dovolím vyzvednout příklad, kdy občan - oznamovatel z Vizovic
po celou dobu telefonického oznámení
na bezplatnou tísňovou linku pachatele sledoval, jak se pokouší odcizit jízdní
kolo, popisoval hlídce, co pachatelé právě dělají a nasměroval hlídku po stopách
pachatelů.
Před tím, než se s vámi rozloučím, vám
chci oznámit nové telefonní číslo na služebnu OOP Vizovice, které postupně
nahradí číslo stávající. Tímto novým
číslem je 974 666 741 a nové faxové
číslo 974 666 748. Telefonní číslo na
výjezdovou hlídku 725 282 342 zůstává
stejné.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem
popřál klidné prožití svátků Vánoc a ten
nejlepší vstup do roku 2012 a poděkoval
těm z vás, se kterými jsme letos spolupracovali, především pracovníkům města
Slušovice, panu starostovi Ing. Hradeckému a místostarostovi Mgr. Elšíkovi.
Tomáš Kubů

Známé – neznámé ovoce

Halloween ve škole
V úterý 25. října se to v prvních třídách hemžilo strašidly, duchy a čarodějkami. Všude kolem nás je samá dýně,
svíčka, netopýr anebo černá kočka…
Cože se to dnes děje? Ano, slavíme svátek duchů – Halloween.
A my s prvňáčky se pomalu přenášíme
do naší „STRAŠIDELNÉ ŠKOLY“.
Veselé strašení nás provázelo celé dopoledne. Malí bubáci se rozlétli do různých tříd a rozdělili se do skupin. A teď
už HURÁÁÁ na halloweenskou párty!
Vyrábíme strašidýlka z látky, stříháme
netopýry a malujeme dýně. Také jsme
tančili, zpívali a soutěžili. Strašidelné
úkoly z matematiky a z českého jazyka
se nám tentokrát velmi líbily.
Nakonec jsme se ještě šli předvést také našim kamarádům do vyšších tříd.
S kouzelným zaklínadlem, aby se všem
dobře dařilo, jsme zakončili příjemné
vyučování.
Strašidelnou školu jsme si moc užili
a už teď se těšíme na příští rok!
Učitelky 1.tříd

Obchodní řetězce letos před Vánocemi
nabídly ve větším množství nový druh ovoce s obchodním názvem dragon fruit (pitahaya) za přijatelnou cenu kolem 60 Kč za
kus. Před 30 lety jsem o těchto plodech
slyšel vyprávět amatérské kaktusáře, kteří
navštívili Kubu pracovně. Tenkrát se ještě
toto velmi chutné ovoce nejmenovalo pitahaya a dovézt je k nám bylo prakticky
nemožné. A tak jsme jen snili o tom, jak by
bylo hezké položit plody lesního kaktusu
Hylocereus undulata na vánoční stůl.
Samotnou rostlinu (v naší zemi zaslíbené
kaktusářům) pěstují u nás lidé ve sklenících
a v létě na verandách jistě přes 50 let.
Protože se velmi dobře rozmnožuje dělením stonků, rozšířila se do mnoha domácností. Tam občas i vykvete velkými bílými
květy, které se otevírají jen na jednu noc.
V přírodě květy opylují noční motýli a brzy
se dočkají plodů. V našich podmínkách
jsem ještě toto štěstí neměl.
Nejčastěji se však s touto rostlinou běžně setkáte jako s podnoží pro barevné
kultivary kaktusů. Velmi známý je například kaktus Gymnocalycium mihanovichii.
Tento druh nalezl český kaktusář A. V. Frič
začátkem 20. století a jeho barevné muta-

ce patří k nejoblíbenějším kaktusům na
světě. Mnohé přivedl k tomu, že se začali
hlouběji zajímat o kaktusy (obrázek).
Než se k nám tyto plody dostaly, trvalo
to více než 500 let a cesta byla velmi složitá! K celosvětovému rozšíření tohoto ovoce nejvíc přispěli Francouzi, kteří začali
pěstovat pitahayu ve Vietnamu, protože
tam má velmi vhodné klimatické podmínky. Odtud pochází většina plodů na našem
trhu. Plody obsahují obrovské množství
semínek, a tak se stále častěji objevují na
internetu návody na jejich pěstování.
Hylocereusy rostou velmi rychle, proto
přináší pěstitelům mnoho radosti.

Přeji hodně příjemných zážitků.
Váš netopýr

Rekonstrukce restaurace na fotbalovém stadionu
Manželé Eva a Vladimír Gargulákovi po dohodě s městem Slušovice generálně
zrekonstruovali prostory restaurace v hlavní tribuně fotbalového stadionu. Restauraci
zrekonstruovali na vlastní náklady s příspěvkem města ve výši 300 tisíc korun. Podíl
nákladů manželů Gargulákových je promítnut do dlouhodobého zvýhodněného pronájmu jak vnitřní restaurace, tak venkovní zahrádky. Díky aktivitě manželů
Gargulákových došlo k zásadnímu obratu v kvalitě poskytovaných restauračních služeb, což se v minulosti dlouhodobě nedařilo.

FOUKANÁ IZOLACE
NEVYPOUŠTċJTE SVÉ PENÍZE DO OVZDUŠÍ...
Foukaná tepelná izolace je bezodpadové zateplování stávajících i nových objektĤ. Pomocí aplikaþního stroje, který
zĤstává po celou dobu v dodávkovém automobilu, je hadicemi za pomocí vzduchu do izolovaného prostoru vhánČn
izolaþní materiál. Materiál pĜilne tČsnČ ke stavební konstrukci, a tím se zabrání mezerám a vzniku tepelných mostĤ.
Je potĜebné se pouze pĜipojit do elektĜiny Vaší nemovitosti a zateplování mĤže zaþít…

FOUKANÉ TEPELNÉ IZOLACE – správná volba k zateplení Vašeho domu þi chaty!!!
VÝHODY TÉTO TECHNOLOGIE

kompletní izolování bez tepelných mostĤ
aplikace bez vyklízení pĤd a jiných prostor
izolování i velmi tČžce pĜístupných míst
váš dĤm o standardní velikosti zateplíme za 3 -5 hodin
bezodpadová technologie
pĜíznivá cena
doprava a aplikace v cenČ

Od listopadu 2011 novČ i na Holešovsku a okolí!

KONTAKT: www.zenta.cz, e-mail: zenta.sro@seznam.cz, tel.: 606 829 900, 605 247 035

Jsme zaĜazeni do projektu „Zelená úsporám“ • ÚSPORA AŽ 30 % nákladĤ za teplo
placená inzerce
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Když se blíží Vánoce a poletují vločky,
když se peče cukroví pro děti, psy a kočky,
když se všichni sejdou doma, nevytáhnou paty,
přišel zase po roce večer štědrý, zlatý.
Držíme se za ruce a zpíváme tiše,
koledy jsou písničky z vánočního plyše.
Ustelou nám ke spánku a stromek lesem voní,
do snu tisíc zvonečků všem lidem tu noc zvoní.

Už je tu zas adventní čas…
nejen, že takový název nese předvánoční téma školního programu v jedné
třídě naší školičky, je to také pravda. Jen
nevím, jestli mám říci bohužel, nebo
bohudík. Ne, opravdu se nechci rouhat,
jen to slůvko „zas“ ve mně vyvolalo tuto úvahu. „Bohužel“ vlastně znamená,
že sotva jsme se přivítali v novém roce,
už klepe na dveře jeho konec a my jsme
zase o rok starší. A čím víc těch let na
krku máme, tím víc si uvědomujeme,
jak rychle ta naše životní svíčka odhořívá a co všechno jsme ještě nestihli
prožít, zažít, udělat. „Bohudík“ je pak
opravdu poděkováním osudu za to, že
jsme se toho dalšího adventu dožili, ať
už byl ten končící rok více či méně
úspěšný a vydařený - vždycky přece
zůstává naděje, že ten příští bude lepší,
zvláště když se o to budeme snažit my
sami. Dilema mezi dvěma „b“ tedy asi
nevyřeším, ale v životě už to tak chodí
- vždycky je něco za něco, každá mince
má svůj rub a líc a nic není jen černé
nebo bílé. Přikláním se samozřejmě
k tomu poděkování, ale do té adventní

bílé radosti se mi mísí černý stín. Já jsem
možnost prožít si letošní advent na rozdíl od mnohých jiných dostala. Bohužel
ji však už nedostal člověk, který do mého života vstoupil před deseti lety, když
jsem začala v mateřské škole pracovat,
a letos před adventem z něj definitivně
vystoupil. I když - jak říkal pan Werich nikdy nic nemáme míti za definitivní.
Vzpomínka na obětavého, vnímavého,
pracovitého a štědrého člověka, mnoho
let spjatého se životem naší mateřské
školy, zůstane a nikdy nevymizí. Aniž
bych tušila, že je to naše poslední setkání, navštívila jsem ho v létě, když se
v datu jeho narozenin objevila číslice 85.
Snad mu moje návštěva udělala radost.
A já mám dnes zpětně radost z toho, že
jsem si na ni našla čas, že jsem nepromarnila příležitost. Pan Vladimír Klíčník
patřil k věrným čtenářům mých povídání
a úvah, tuto si však už bohužel přečíst
nemůže. Přesto věřím, že - někde tam
nahoře - ví, o čem to je, a i v letošním
adventním období bude s námi. Každý
člověk, který do našeho života vstoupí,

ať pobude krátce či déle, zanechá v nás
svou nesmazatelnou stopu. Děkujeme
za tu, kterou v nás zanechal on.
Trošku jsem ve svém dnešním toku
myšlenek upozadila tradiční líčení průběhu předvánočního času v naší mateřince, ale věřte, že je to stejné jako
každý rok. Těšíme se, povídáme, vyrábíme, zpíváme, pečeme a je nám spolu
dobře. Ale nezapomeňte prosím na to,
že ani ta nejlepší mateřská škola rodinu
a společné prožívání nejen adventního
času v jejím kruhu nikdy nahradit nemůže. Najděme si čas na věci, které
jsou opravdu důležité, protože nevíme,
co přinese příští den. Abychom se jednou nemuseli ohlédnout za životem
s pocitem lítosti za to, co jsme pro neustálý shon a spěch nestihli prožít.
Adventní období je mnohými z nás zredukováno na maximální úsilí směřované k tomu, aby Vánoce byly dokonalé,
bez jediné chybičky, a přitom nám uniká to nejdůležitější, že cesta je vlastně
cíl. Zvolněme tempo, najděme si čas na
sebe, na své děti, své blízké, přátele,
rozjímejme nad věcmi a vztahy, dělejme
si radost, prožijme krásný advent a pak
budeme mít i krásné Vánoce. Nepromarněme svou příležitost.
Přeji vám všem krásně prožitý advent,
radostné Vánoce a do nového roku vykročení tou správnou nohou, aby byl
pro vás po všech stránkách jen dobrý
a plný využitých příležitostí.
Jana Tománková
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