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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA SLUŠOVICE
• Rada města vzala na vědomí, že
proběhl výkon státního požárního
dohledu. Účelem požární kontroly
bylo prověřit plnění povinností na
úseku požární ochrany, které vyplývají z právních předpisů a tech. norem v oboru požární ochrany.
• Starosta podal návrh na založení
mikroregionu s okolními obcemi.
Rada souhlasí, aby zastupitelstvu byl
předložen návrh smlouvy o spolupráci.
• Rada města vzala na vědomí ukončení pronájmu prostor bistra LiALi na
náměstí Svobody č. 160. Dle nájemní smlouvy je výpověď tříměsíční
a počíná měsícem září 2005. Prostory budou uvolněny k 1. 12. 2005.

• Rada města schválila sponzorský
dar panu Antonínu Novákovi ve výši 5 000 Kč na reprezentaci města
při automobilové soutěži Barum
Rallye.
• Rada města odsouhlasila snížení
poplatku na žáky z okolních obcí
navštěvujících ZŠ Slušovice o 500
Kč, tj. z částky 3 484 Kč na částku
2 984,- Kč.
• RMě projednala návrh smlouvy
o sdružení prostředků města Slušovice a obce Dešná za účelem zřízení
společné požární jednotky a požaduje po obci Dešná příspěvek na
činnost společné jednotky ve výši 15
tis. Kč.
• RMě projednala žádost občanů

z části ul. Školní o úhradu vodovodní přípojky k jejich rodinným domům. Rada žádost zamítla, neboť
i ostatní občané města, kteří jsou napojeni na městský vodovod, si vodovodní přípojku k domům pořídili na
vlastní náklady.
• RMě vyhověla žádosti paní Šnédarové o pronájem nebytových prostor
pro pořádání jednorázových kurzů
keramiky a žádosti paní Kunstové o
pronájem místnosti pro výuku hry na
zobcovou flétnu. Rada pro tento
účel navrhuje využít prostory v suterénu mateřské školy (bývalá jídelna
pro důchodce).
• Místostarostka informovala radu,
že 5. října v 9,20 proběhne Slušovicemi mezinárodní štafeta World harmony run.

Z práce komise
pro věci občanské a sociální
Při Městském úřadě ve Slušovicích
je zřízená sociální komise. Členky komise pracují dobrovolně ve svém volném čase, bez nároku na odměnu.
Navštěvují jubilanty ve věku od sedmdesáti let. Dárkový balíček a přání je
malou pozorností, kterou se snažíme
potěšit naše seniory.
Oblíbené setkání důchodců v jídelně základní školy přináší radost
a zpestření podzimních dnů. Před
Vánocemi navštěvujeme občany Slušovic trávící své stáří v domovech důchodců.
I v letošním roce jsme prožili s oslavenci slavná jubilea, padesát a šedesát
let manželství. Jsou to nezapomenutelné a dojemné chvíle, když máte
možnost být s lidmi, kteří překonali
útrapy i radosti manželského života.
Postupně vrostli jeden do druhého
a bez sebe již nedokáží žít.
Během roku se scházíme, abychom
„přivítali děti do života“. Snažíme se
vyjádřit rodičům radost a dík z narození nového človíčka, a projevit tak
úctu k rodině a novému životu.
Všechny tyto slavnosti obohacuje
vystoupení dětí z mateřské školy, proto bych ráda touto cestou poděkovala
učitelkám, které děti připravují, a jejich rodičům, protože děti na každou
slavnost doprovázejí. Veliký dík patří
paní učitelce Pšenčíkové a Kovaříkové
za překrásný zpěv, recitaci a hru na
varhany a citlivá kulturní vystoupení,
která připravují s dětmi ze základní
školy. Děkujeme také sólistkám hrajícím na hudební nástroje a zpěvačkám
a recitátorkám.
Mnoho radosti, výletů a zajímavých
setkání přináší našim seniorům členství v klubu důchodců, který obětavě
vede paní učitelka Chrastinová.
Sociální komise má však i jiný úkol.
Každý občan, který se ocitne v tísni,
může požádat o podporu. Na návrh
sociální komise rada města schvaluje
příspěvky rodinám s více dětmi, rodinám v tísni, invalidním a osamělým
občanům a příspěvek na pečovatelskou službu.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní matrikářce Jarmile Holíkové, která
organizačně připravuje všechna setkání, zná osobně občany a která svým
humorem, ochotou a příjemným vystupováním vytváří milé prostředí nám
všem.
Předsedkyně komise
pro věci občanské a sociální

Z E Z A S E DÁ N Í Z A S T U P I T E L S T VA M Ě S TA
• Starosta podal členům zastupitelstva informaci o probíhajících akcích
ve městě.
Investiční akce:
- dokončen most přes Všeminku, část
komunikace na náměstí Svobody
- oprava chodníků ul. Družstevní,
Školní, chodníky v urnovém háji,
chodník k MŠ Sluníčko na Rovnici
- zahájena rekonstrukce ZŠ Slušovice
- výměna oken, dveří, dokončena
střecha
- podepsána smlouva s firmou
UPOSS Zlín na rekonstrukci domu
č. 23 a zahájeny práce na rekonstrukci domu
- zahájeny výkopové práce na kanalizaci v ul. Osvoboditelů a Školní
- příprava zahájení výkopových prací
na kanalizaci v ul. U Vrby a části
Rovnice
Sportovní a kulturní akce:
- 20. srpna proběhl rockový festival
na fotbalovém stadionu (vzhledem
k hlučnosti festivalu se objevily připomínky a stížnosti z řad občanů)
- 25.-28. srpna se uskutečnilo na Bílé
Hlíně Trnkobraní (město neobdrželo
žádné stížnosti)
Na městském úřadě proběhly v měsíci srpnu kontroly na úseku:
- vyhlášek města Slušovice
- dobrovolných hasičů
- fyzická kontrola přidělení bytů v orlovně ze strany Státního fondu rozvoje bydlení
- kontrola bytů v ul. Škoní 397 a Slunečná 313
• Zastupitelsvo schválilo změny ve
výdajových položkách v rozpočtu
města na rok 2005 následovně:

a) ruší se položka v kapitole školství
- přístavba šaten malé tělocvičny ZŠ
500 000 Kč
b) navyšuje se položka v kapitole
školství - rekonstrukce ZŠ Slušovice
o 1 100 000 Kč
(tj. na částku 19 100 000 Kč)
z toho činí:
600 000 Kč – zateplení a bar. úprava
fasády objektu D – školní jídelny
250 000 Kč – sjednocení barevného
nátěru fasády sportovní haly
250 000 Kč – vícepráce při rekonstrukci ZŠ v objektech A,B,C dle
smlouvy o dílo
• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil výběrové
řízení na prodej pozemku p.č. 595
o výměře 59 722 m2 v dostihovém
areálu ve Slušovicích. Zastupitelstvo
souhlasí s účastí města ve výběrovém
řízení.
• ZaMě souhlasí se vstupem města
Slušovice do mikroregionu Slušovicko a pověřilo starostu, aby kontaktoval starosty okolních obcí a vyzval je,
aby tuto záležitost projednali se zastupiteli jednotlivých obcí.
• ZaMě odsouhlasilo v majetkových
záležitostech:
- odprodej části pozemku p.č. 1228
MVDr. Gregoříkovi
- odprodej části pozemku p.č. 135
manželům Hradeckým
- odprodej pozemku p.č. 1753/74 firmě Yoplait Czech, a.s.
- směnu obecního pozemku p.č. 726
za část pozemků p.č. 720/1 ve vlastnictví pana Kališe
- záměr odprodeje části pozemku p.č.
423 o výměře 185 m2

Je‰tû nejsme lhostejní
V posledních měsících jsem měla možnost několikrát z úředních důvodů
navštívit nájemní dům města Slušovice na Slunečné ulici. Nevěřila jsem vlastním očím. Zrovna, když jsem byla v domě, odnášela jedna z nájemnic prádlo
své starší sousedky domů na vyprání. Příště jsem měla možnost spatřit, jak jiná z nájemnic nese staré paní vyžehlené prádlo. Když ženy viděly můj údiv,
zasmály se : „To je přece normální, přece nenecháme sousedku ve stáří
opuštěnou, žijeme tady společně již řadu let.“
Ale to není všechno. Další obyvatelka tohoto domu, bývalá zdravotní sestra, nosila denně babičce snídaně i večeře a pečovala o ní po zdravotní stránce. Bylo to pro všechny úplně normální. V poledne přijížděla pečovatelka
s obědem a uklidit. Viděla jsem, jak starou paní přijímají takovou, jaká je, hovořily s ní, prokazovaly přátelství a účast. Před nedávnem žena zemřela.
Sousedky se střídaly u umírající, nenechaly ji ani chvilku samotnou.
Děkujeme za krásný příklad lidskosti.
B. Lisovská
•2•

Dnem 30. září končí služba občanům ve sportovním areálu u školy, který po dobu prázdnin provozoval Městský úřad ve Slušovicích. Od října se
opět provozu areálu ujímá základní škola.
A co vám vzkazují Maruška, Markéta, Anička a Peťka, bez jejichž spolupráce by se společné dílo nepodařilo?
Jsme rády, že jste navštěvovali tento překrásný areál. Volný čas strávený
na hřišti je vždy dobrá investice. Mohli jste si zahrát tenis, minigolf, badminton, stolní tenis, volejbal i kopanou. Za celé období provozu nenastaly
žádné problémy. Sportovci dbali našich pokynů, proto jsme mohly předat
hřiště v dobrém stavu. Za rok opět nashledanou!

Provoz sportovní haly a tenisového kurtu
od 1. ﬁíjna 2005
Od 1. října 2005 zahajuje provoz sportovní hala při ZŠ Slušovice.
Objednávky:
Objednat pronájem haly nebo tenisového kurtu lze v základní škole
na telefonu 577 983 377 (škola-dopoledne) nebo 724 582 854.
Objednávky vyřizuje Jan Zicha.
K pronájmu haly je nutná písemná objednávka
(možno mailem: hala@zsslusovice.cz),
na základě které bude sepsána smlouva o pronájmu.
Provozní doba:
Sportovní hala + tenisový kurt: pondělí – pátek 16-21, sobota 11-18 hod.
Klub křesťanských žen ve spolupráci s Městským úřadem ve Slušovicích vyhlašuje pro občanské sdružení Diakonie Broumov (neziskovou humanitární
organizaci, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás
i v zahraničí)

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, útěrek, záclon, látek
• Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
Sbírka se uskuteční

• Dne: 4. a 5. října 2005
• Čas: 9:00 – 17:00
• Místo: hasičská zbrojnice
Upozorňujeme občany, aby respektovali pokyny organizátorů a odevzdali jen uvedený sortiment.
Vámi darované věci budou použity pro humanitární účely a pro pomoc
sociálně potřebným občanům. Materiál, který se nehodí pro humanitární
pomoc bude přetříděn a dále ekologicky a průmyslově zpracován, za což
byla v roce 2002 udělena Diakonii „Cena zdraví a bezpečného životního
prostředí.“ Na zpracování a třídění materiálu se podílí občané z okraje společnosti, kteří by jinak žádnou práci nesehnali. Z našeho obvodu bylo v minulé sbírce svezeno cca 40 t materiálu.
Děkujeme ženám, které se pravidelně ve Slušovicích sbírky ujímají
a omlouváme se, že jsme zapomněli posledně poděkovat paní Kučerové,
která aktivně pracuje při pořádání každé sbírky ve Slušovicích.
•3•

TÝDEN KNIHOVEN
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V týdnu od 3.-7. 10. 2005 se
v Městské knihovně ve Slušovicích
uskuteční tradiční Týden knihoven.
Jako obvykle se v tomto týdnu budou promíjet poplatky za již došlé upomínky i v případě, že knihy dlužíte již hodně dlouhou dobu. Využijte, prosím, této možnosti „amnestie
na upomínky“.
Kdo se zaregistruje v těchto dnech
jako čtenář, má roční poplatek zdarma.
Celý týden bude probíhat výprodej vyřazených knih. Samozřejmě,
pokud přijdete v pondělí či úterý,
máte větší šanci „ulovit“ zajímavou
knihu.
Tak jako minulý rok, i letos nabízíme možnost přihlásit se do
RYCHLOKURZU
INTERNETU
PRO DŮCHODCE.
Tato nabídka platí pro ty z Vás,
kteří této šance nevyužili loni. Naučíte se vyhledávat na internetu zajímavé a důležité věci, můžete si založit e-mailovou schránku a zkusit
napsat a poslat dopis někomu známému. Chcete překvapit své děti nebo vnoučata? Mysleli si o Vás zatím,
že k počítači Vás nedostanou?
Zkuste to… Každý máte k dispozici
hodinu zdarma, kdy se Vám budu
věnovat, vysvětlím, co je potřeba,
a pak si můžete vyhledávat na internetu nebo nerušeně psát dopis, jak
se vám zlíbí… Tento kurz probíhá ve
středu 5. října od 9 hodin do 15 hodin, takže máme 6 míst. A ještě jedna výhoda. Budete mít soukromí, jelikož výuka bude probíhat na 1 počítači, takže vždy bude na kurzu jen
jeden člověk. Takže se nemusíte bát,
že nebudete něco stíhat nebo že se
ztrapníte, když něčemu nebudete
rozumět. Vše bude probíhat v klidu
a Vaším tempem.
Místo si rezervujte buď na telefonu
577 981 627 nebo přímo v knihovně, čím dříve, tím lépe.
A nakonec ještě informace, kdy
můžete přijít.
PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
PO: 13-17 h, ÚT: 14-18 h,
ČT: 9-11 h, 13-15 h a PÁ: 9-11 h
Těším se na Vaši návštěvu.
Jana Kapustová,
Městská knihovna ve Slušovicích

S K AU T I V Š E M

Kreativní kurzy
Všem tvořivým lidem na vědomí se
dává, že ve dnech 19. a 24. října se
koná

KURZ NOVÉ DECOUPAGE.
Postup je jiný než u běžné decoupage (ubrouskové techniky). Touto
technikou dosáhnete toho, že výrobek bude vypadat starobyle. Z kurzu
si domů odnesete vlastnoručně vyrobený tácek a originální obkladačku.
• Odborné vedení:
Jana Svobodová (dříve Hlaváčková)
- Atelier Radost
• Místo konání:
hasičská zbrojnice, Slušovice
• Začátek kurzu:
ST 19.10. v 17 hodin
PO 24.10. v 17.30 hodin
(nejvýš půlhodinka na dokončení
práce, předtím je totiž potřeba nechat vaše dílko asi 4 dny „uležet“)
O tento kurz je již nyní velký zájem, ale pokud bude více než 15 zájemců, bude se otevírat další kurz
den poté, ve ČT 20.10. a dokončovat
práci bude možné v PO 24.10. po
první skupince, tzn. v 18.30.
• Cena kurzu:
300 Kč za dospělého a 180 Kč za
dítě (vhodné pro děti od osmi let).
Materiál v ceně. Kapacita kurzu je
omezena, nutná rezervace:
603-141 723 nebo 577 981 627
(Městská knihovna ve Slušovicích)
Srdečně vás zveme…

Že se něco bude dít,
mohli Slušovjané odhadnout již v úterý večer. Tehdy
jsme totiž začali naši každoroční náborovou kampaň
do Junáka – Skauta, abychom nejen získali nové
statné členy, ale také upozornili na svou činnost a zároveň se podělili s veřejností o něco málo ze svých dovedností. A jelikož je naše
snaha soustředěna hlavně
na děti, rozdali jsme jim
před školou pozvánky na
čtvrteční odpoledne plné
her a skautských činností
a vše, co bylo psáno, jsme také zveřejnili ve školním rozhlase.
Již od středy si mohli obyvatelé Slušovic všimnout hemžení a povyku na
dětském hřišti u sídliště na Družstevní ulici. A skutečně, když v určený čas ve
čtvrtek odpoledne došli na onu lokalitu, spatřili nejen hloučky mladších, starších i nejstarších dětí, ale mohli se pokochat pohledem na sedmimetrovou
multifunkční věž, kterou skauti jen s pomocí lan a dřevěných kůlů vlastnoručně postavili.
A o co vše jste přišli, pokud jste tam nebyli? Hry pro menší děti plné elegance a smíchu, hry pro starší, k nimž patří i nejeden blesk z hrou zčervenalých očí, ruční výrobky mamince do květináče a horolezecké aktivity, jako je
šplhání po laně pomocí prusíkových uzlů nebo slaňovaní z naší věže. Myslím,
že už samotná návštěva jejího vrcholku byla adrenalinovým zážitek. Ale co
potom její další funkce, kterou byla lanovka? Stačilo se jen navléci do úvazku, nasadit přilbu, vyšplhat po provazovém žebříku, připnout se k lanu
a…vrhnout se do prázdna pod sebou. Jakmile jste už vše vyzkoušeli, mohli
jste si odpočinout u ohně a opéci si špekáček. Během celého dne jsme pro
Vás měli připraven infostánek, jak s fotografiemi z našich výprav a táborů, tak
s odpověďmi na jakoukoli Vaši otázku týkající se skautingu.
Všichni jsme byli překvapeni hojnou účastí, a tak jsme si řekli, že se podobnou akci pro děti i jejich rodiče pokusíme během roku ještě zopakovat.
Proto buďte ostražití, neboť o nás neslyšíte naposled.
skauti ze Slušovic

•4•

Jste lékaﬁ/ka a hledáte pro své pacienty domácí péãi?
Potﬁebujete Vy nebo nûkdo z Va‰ich blízk˘ch odbornou
péãi zdravotní sestry?

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - DOTEK
• Je určena všem, kteří potřebují odborné ošetření a byli by rádi v kruhu
svých blízkých - doma - místo v nemocnici (nejedná se o akutní stav).
• Tuto péči indikuje obvodní ošetřující lékař nebo propouštějící lékař v nemocnici.
• Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou (mimo odvoz biologického materiálu do laboratoře)
• Zdravotní sestra Vás na požádání navštíví ve Vaší domácnosti.
Koncept bazální stimulace, který ve své práci uplatňuji, poskytuje
ošetřovatelskou péči individuální, efektivní, terapeutickou a humánní.
Výkony:
- aplikace injekcí, infuzí
- převazy ran (moderní metodou vlhkého hojení), ošetření stomíí
- ošetření chronicky nemocných, hospicová péče
- odběry krve
- aktivizační cvičení (např. po CMP), ošetřovatelská rehabilitace
- poradenská činnost (těm, kteří se chtějí starat o své blízké doma)
Místa návštěvní služby:
Vizovice, Zádveřice, Raková, Lípa, Želechovice, Klečůvka, Lůžkovice, Veselá,
Hvozdná, Ostrata, Březová, Hrobice, Trnava, Podkopná Lhota, Slušovice,
Neubuz, Všemina, Deštná, Chrastěšov, Jasenná, Lutonina, Ublo, Bratřejov,
Lhotsko, Vysoké Pole, Drnovice, Újezd, Loučka, Slopné, Sehradice, Dolní
Lhota, Horní Lhota.
Bližší informace:
Radomíra Pečeňová, mobil: 604 851 544

e-mail: radpe@seznam.cz

Zlínská vodárenská informuje:

âlenská schÛze
âeského zahrádkáﬁského
svazu
V sobotu 13. srpna proběhla v zahrádkářském areálu členská schůze
Českého zahrádkářského svazu ve
Slušovicích spojená s prohlídkou
veškerých provozoven. Nynější
předseda pan Jedlička připomněl celé dějiny místní organizace a vzpomněl práci členů výboru, kteří pro
zahrádkářský svaz žili, ale kteří již
odešli na věčnost. Naše zájmové organizace ve svých členech stárnou,
avšak obětavost jednotlivců, kteří
dál udržují spolky, zaslouží obdiv.
Zahrádkáři si prohlédli jednotlivé
provozovny – pálenici, sušárnu ovoce, moštárnu i vaření povidel. Vše je
v dokonalém stavu připraveno na
zpracování ovoce. Hospodárnost
našich předků nedovolila, aby něco
z toho co vypěstovali přišlo nazmar.
Pan učitel Koblížek přednesl zprávu
o hospodaření. Nejvíce radosti
a smíchu však vzbudil jeho komentář při losování tomboly. Vtipné ceny
a jiskra, se kterou ceny přiděluje
a komentuje nemá obdoby.
Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Těchto látek se zbavujte prostřednictvím systému likvidace
nebezpečného odpadu.

JAK UDRŽOVAT KVALITU VODY
Co může zhoršit kvalitu distribuované vody?
Za horší kvalitu vody občas mohou zdánlivé maličkosti. Vše
v podstatě závisí na kvalitě vnitřních rozvodů a na jejich
řádné údržbě.
Zde jsou některé příklady, co může způsobovat znečištění
vody u Vás doma:
• nepoužívané trubky a vodovodní příslušenství
• neudržované vodovodní baterie a filtry k nim přidávané
jsou příhodná místa pro tvorbu bakterií
• zpětné nasátí vody je způsobeno kolísáním tlaku ve vodovodních trubkách: voda již použitá může tak způsobit
znečištění veřejné vodovodní sítě
Je třeba věnovat pozornost odpadní vodě?
Před návratem zpět do řeky jsou odpadní vody samozřejmě
čištěny. Vy sami se však můžete také podílet na udržování
čistého životního prostředí. Stačí například nezbavovat se
prostřednictvím výlevek nebo záchodových mís následujících produktů:
• prošlých nebo nedobraných léků
• nových nebo použitých ropných produktů
• přebytečných zásob barev, laků nebo ředidel
• přípravků proti živým škůdcům (insekticidy, pesticidy…)
• zbytků jedlých olejů, atd.

Jak nejlépe udržovat vnitřní rozvody?
• Pravidelnou údržbou vodovodních baterií a jejich příslušenství. Jednou za čtvrt roku odmontujte a vyčistěte
všechna zařízení tvořící součást Vaší vodovodní baterie,
jako jsou filtry, perlátory, pružné součásti sprchy…
• Pamatujte na čištění nádrží ohřívačů vody. To samé platí
pro veškerá zařízení sloužící k uchovávání vody.
• Zabraňte všemu, co může způsobit nechtěné zvyšování
teploty vody (vedení vodovodní trubky v blízkosti topení).
Kvalita vody je kontrolována v souladu s vyhláškou číslo
252/2004 Sb. až k Vašemu kohoutku. Voda jako potravní
produkt, který je dodáván do domácností, podstupuje řadu
kontrol a odpovídá přísným kritériím kvality. Za Vaším vodoměrem voda vstupuje do vnitřních vodovodních rozvodů
a udržování kvality vody za vstupem do přípojky je pouze
Vaší odpovědností.
Kontakt:
Zlínská vodárenská, a.s., útvar Centrální dispečinkt
tř. T. Bati 383
760 49 Zlín - Louky
Tel./ Fax: 577 124 240, 250
e-mail: dispecer@zlv.cz
www.zlv.cz
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Pranostiky na říjen

Kdo způsobuje červivost jablek?

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
/Září víno vaří, říjen víno pijem./Teplé září - říjen se mračí./Po teplém září zle se říjen tváří./Čím déle vlaštovky u nás v říjnu
prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají./Divoké husy na odletu - konec i babímu létu./Když křížový pavouk se v říjnu
ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
/Teplý říjen - studený listopad./Teplý říjen
- studený únor./Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený./V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů./Mlhy
v říjnu - sněhy v zimě./V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý./Studený říjen - zelený leden./Mrazy v říjnu - hezky v lednu;
krásný říjen - studený leden./Sněží-li brzy
v říjnu, bude mokrá zima./Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima./Čím dříve listí
opadne, tím úrodnější příští rok./Když
dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade./Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda
tuhá a dlouhá zima./Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství
sněhu býti./V říjnu hodně žaludů a bukvic
oznamuje zimy víc./Když se táhnou ptáci
blízko k stavení, bude tuhá zima./Říjen
a březen rovné jsou ve všem.

Každý z nás se už někdy setkal s jablkem, které bylo znehodnoceno chodbičkou s tmavým trusem. Viníkem je drobný motýlek, který se jmenuje obaleč jablečný (Cydia pomonella L.) a patří do čeledi obalečovití (Tortricidae).
Samotný motýl není škodlivý, ale škodlivá je jeho housenka, která způsobuje
červivost jablek. Je právem považován již několik století za největšího škůdce ovocných stromů. Může znehodnotit až 95 % ovoce, které pak často
i předčasně opadává.

2. říjen
Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
3. říjen
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
4. říjen
Svatý František zahání lidi do chýšek.
5. říjen
Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
15. říjen
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. říjen
Jaký den Havel ukazuje, taková zima objevuje.
Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí
rok suchý.
Suchý Havel oznamuje suché léto.
Déšť na Havla, déšť na Vánoce.
21. říjen
Svatá Voršila zimu posílá.
Svatá Voršila jíní nasila.
Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po
celou zimu nás navštěvují.
28. říjen
Na sv. Šimona přikluše k nám zima tiše.
Šimona a Judy - zima leze z půdy. Šimona
a Judy - kožich snese s půdy.
Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.

Motýl se vyskytuje v České republice od nížin až do hor, obývá sady, zahrady a stromořadí. S dospělcem (imago) se můžeme setkat ve
dvou generacích (květen-červen,
červenec-srpen). Housenka (larva)
první generace žije od srpna do dubna a druhé generace od května do
července.
Motýl má přední křídla popelavě
šedá s tmavými příčkami. V rozpětí
měří 14 – 18 mm. Zadní křídla jsou
tmavě hnědá. Vajíčka jsou mírně
oválná, velká 1,2 x 1 mm. Čerstvě
nakladená jsou perleťově bílá a průzračná. Housenky jsou zpočátku
žlutobílé, později jasně růžové a po
přezimování jsou vybledlé. Kukla
(pupa) je dlouhá 9 – 10 mm, tmavá
s čokoládovým odstínem. Přezimuje
housenka, která se v květnu kuklí
v zimním zámotku. Vývoj kukly trvá
asi 20 – 30 dní.
Oplodněné samičky kladou vajíčka převážně na plody, méně na listy a větvičky. Po týdnu se z vajíček
vylíhnou housenky, které nějaký čas
lezou po plodech, popřípadě se z listů a větviček stěhují na plody. Do
plodu se housenky prokoušou na jeho obvodu, méně u stopky nebo kalichu. Snaží se dostat k jádřinci.
V mnoha případech však housenka
opustí plod dříve, než se dostane
k jádřinci a napadá dalším zdravý
plod. Vyhlodané chodbičky mají
různý tvar, směřují různými směry

V tomto článku jsou použita přísloví z internetových stránek www.pranostiky.wz.cz
a knihy Medardova kápě od J. Munzara.

a často se rozvětvují. V jednom plodu může být i několik housenek, ale
zpravidla jen jedna. Dorostlé housenky opouštějí nejkratší cestou
plod, lezou po stromech a hledají
vhodná místa k vytvoření zámotku
a ke kuklení. Zakuklují se buď ještě
v témž roce, nebo až na jaře příštího
roku. Z kukel se po dvou týdnech
líhnou motýli, z kterých vzniká druhá generace. Druhá generace se vyvíjí až do podzimu, ale v našich podmínkách vývoj často nedokončí.
Obaleč jablečný škodí hlavně na
jabloních, ale i na plodech jiných
ovocných stromů (hrušeň, trnka, jeřáb, ořešák). Vyžrané chodbičky
znečistěné výkaly snižují tržní hodnotu plodů, popřípadě plody úplně
znehodnotí.
Ochrana před obalečem jablečným spočívá v opakovaném ošetření
ovocných stromů dotykovými přípravky proti oběma generacím, především však proti první generaci. Na
našem trhu je k dispozici několik přípravků, které se dají použít na hubení housenek tohoto obávaného škůdce. Velmi vhodný a vyzkoušený je
např. insekticid Karate 2,5 WG nebo
Actellic 5O EC, který dodává firma
FYTO-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Mratíně č. 49. Uvedené přípravky navíc
slouží i jako ochrana před dalšími
hmyzími škůdci na ovocných stromech a v jarním období nám zajistí
jistotu kvalitní úrody ovoce.

Obaleč jablečný
(Cydia pomonella L.)
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V Z P O M Í N K A NA TÁ B O R
Jak všem rychle utekly prázdniny,
zrovna tak rychle utekl dětem tábor
pořádaný Asociacií sportu pro všechny ze Slušovic v Pohořelicích.
Letošní téma bylo NA DIVOKÉM
ZÁPADĚ.
Kovbojské i indiánské téma chytlo
všechny účastníky. Začalo to velkou
přípravou před táborem. Šily se
country sukně, indiánské oblečky,
vedoucí i praktikanti kreslili obrázky
na výzdobu, připravovala se celotáborová hra. 85 dětí, z toho 40 ze
Slušovic, přijelo do připraveného indiánského ráje, kde je uvítala tlupa
indiánů indiánským tancem. Po ubytování začal první trénink, rozřazení
do tanečních skupin a do skupiny
míčových sportů. Všichni účastníci
dostali táborové tričko a talisman.
„Tento tábor není pro lenochy!“ říkáme všem, kdo se nám hlásí na tábor. Trénuje se tancování, míčové
hry, plavání. Táborové hry v lese prověří kondici všech účastníků.
Nejoblíbenější hrou byli pašeráci,
westernová olympiáda, hra na osídlování, hon za pokladem a také branballový turnaj.
Počasí nám přálo jen částečně, děti se však nenudily. I když pršelo,
sportovalo se stále. Halová olympiáda měla velký úspěch. Soutěžilo se
v šikovnosti, trénovala se paměť, postřeh, kondice, trpělivost. Taneční
mistrovství absolovovalo 50 táborníků. Kdo si zapamatoval taneční sestavičky, které se celý týden učil, zvítězil. Do soutěže se přihlásili i sportovci. Ve volné disciplíně předvedli
i oni své umění. A byli výborní.
Na co se ale všichni nejvíc těšili?
Na večerní programy a hlavně disko-

téky. Soutěž 1
proti 100, u nás
1 proti 81 nadchla celý tábor.
Každý
musel
oprášit své vědomosti nebo
riskovat a odhadovat. Vítězů
bylo více, a tak
si na své přišlo
mnoho účastníků.
Dalším zábavným programem byla
Superstar v podání skupiny Kontrast.
Na parketu nás pak rozdováděl Petr
Kopčil z rádia Kiss Publikum.
Zpestřením byla i diskotéka s živou
hudbou skupiny NO HOUSE ze
Slušovic. Všem za vystoupení děkujeme. Poděkování patří i lektorce
Vlastě Grecmanové neboli Layle
Abdul, která nám ukázala a trochu
nás naučila umění břišních tanců.
Tancování nám předvedl i taneční
lektor Pavel Kapoun-Kapi s Adélou
Čelůstkovou z brněnské taneční skupiny EGO.
Tvořivou činnost a malování kromě vedoucích ASPV zajistila Markéta Kunstová, která s námi tvořila čelenky, náramky, náhrdelníky, dárky
pro přátele a tetování.
Velkým překvapením bylo letadlo,
které dětem shodilo sladkou odměnu. Čekání bylo plné napětí. Z vlastních těl ležících na louce děti vytvořily pozdrav AHOJ. Letec pan P.
Jungmann spolu s M. Gargulákem
nezklamali a našli nás. Za to jim patří velký dík.
Poučení dětem přinesla i přednáška policie a její předvedení výcviku
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psa. Pro některé chlapce i děvčata to
byla dobrá průprava pro budoucí
možné povolání.
Ohňostroj zazářil poslední večer.
Byl opravdu obrovský. Za to díky paní Tomšů z prodejny Mirato.
Poslední den se rozdávaly diplomy
a odměny za celotáborovou hru.
Poděkování za výbornou stravu patří
kuchařkám a hlavně Ivaně Navrátilové. Samozřejmě největší podíl na
dobré organizaci mají cvičitelé ASPV
Slušovice a skupina Kontrast Dance,
která vymýšlela jak zábavu, tak plnila povinnosti vedoucích.
Všechny aktivity by se neuskutečnily bez částečné podpory těchto
sponzorů, kterým za jejich pomoc
moc a moc děkujeme:
Mirato, TNS, Amipol, Sanytrák,
drogerie u pošty, obuv Válek, těstoviny Japavo, vitamíny, pekárna Maruška, ASPV Slušovice a další příspěvky hodných lidí.
Děkujeme všem. Tábor se dětem líbí. Je náročný pro děti i dospělé,
pestrý, plný překvapení. A kdo nevěří, ať se příští rok sám přesvědčí . Ale
neváhejte, je hned plno!
Lydie Staroveská

Spoleãenská
kronika
Jubilanti
Jan Drábek
Marie Mikačová

93 let
95 let

Srdečně blahopřejeme jubilantům

Sňatky
Petr Řihák a Lucie Bubláková
Josef Pospíšil a Hana Petrášová
Michaela Rapantová
a Marek Kužílek
Stanislav Karas a Jana Zetíková
Novomanželům blahopřejeme.

Ohlédnutí za Trnkobraním
Historicky poprvé se na letišti Bílá Hlína uskutečnil oblíbený open-air festival Trnkobraní. Ve třech dnech se na 6 hudebních pódiích vystřídaly stovky
umělců nejrůznějších žánrů.
Muziky a zábavy bylo skutečně
co hrdlo ráčí. S největším napětím
však byla očekávána první česká
superstar Aneta Langerová, jejímž
koncertem vyvrcholilo nedělní odpoledne
V rámci festivalu probíhala i tradiční soutěž v pojídání švestkových
knedlíků. Favoritů byla celá řada:
úřadující mistr světa Kamil Hamer-

Úmrtí
Jarmila Balůsková
Marie Bayerová
Jarmila Slaměníková
Marie Lekešová
matrikářka

DIAMANTOVÁ SVATBA

ský (191 ks v roce 2003), legendární
obr Rosťa Širmer, šampion v pojídání
syrových vajec Mirek Helebrand, Miloš
Janček, který nejlíp na světě konzumuje houskové knedlíky se svíčkovou a tak
dále.
Přes vydatný déšť se početné publikum
mělo na co dívat.
Borci jedli jak utržení z řetězu a známý
moderátor Petr Rychlý vtipně komentoval každou změnu skóre.
K překvapení nakonec však nedošlo.
Kamil Hamerský potvrdil svoji současnou formu a vyhrál výkonem 166 švestkových knedlíků před Miroslavem
Helebrandem a Milošem Jančekem.
Vítěz byl oceněn finanční prémií, pohárem, spoustou věcných cen - to vše
z rukou starosty Slušovic Františka Pavelky.
Návštěvníci z celé republiky i ze zahraničí velmi oceňovali příjemné prostředí letiště, nádherné pohledy na Vizovické vrchy a dostatek prostoru pro
velké množství stanů.
Trnkobraní ve Slušovicích proběhlo bez zásadních rušivých momentů
a rozhodně přispělo ke zpříjemnění závěru prázdnin.
Zdeněk Jurásek

60 let společného života je důvod
k oslavě a proto se zástupci města
zúčastnili 16. září oslavy diamantové svatby manželů Jaroslava a Marty
Rekových ze Slušovic.
Starosta města jim poděkoval a popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalšího života.
VZPOMÍNKA
Dne 20. 9. a 11. 10. uplynuly dva
roky, co nás navždy opustili naši drazí rodiče Karel a Libuše Macalíkovi.
Stále vzpomínají synové a dcery
s rodinami.
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