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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

V neděli 18. června 2006 přije-
lo do Slušovic odhadem více než
2 000 diváků na dostihový den,
který se konal pod záštitou hejt-
mana Zlínského kraje pana Libo-
ra Lukáše. 

Organizačně velmi dobře při-
pravená akce s bohatým dopro-
vodným programem zcela jedno-
značně prokázala, že dostihový
sport do Slušovic patří. Letošní
první a doufejme, že ne poslední
dostihové odpoledne uspořádali
Ing. Radek Vraj a Mgr. Zdeněk
Karlach. Pro nezasvěcené uvá-
dím, že výše uvedení pánové ne-
jsou ti, kteří mají slušovickou do-
stihovou dráhu oficiálně pronaja-
tou pro konání dostihů od maji-
telů pozemků a Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých. Velmi příjemně mě překva-
pilo, kolik známých osobností
dostihového sportu osobně nebo
písemnou formou v dostihovém
programu vyjádřilo svou podpo-
ru pro zachování tradice dostihů
ve Slušovicích. Na druhé straně
však v jejich stanoviscích ke slu-
šovickým dostihům zaznívají 
i oprávněné obavy o jejich bu-
doucnost. Je všeobecně známo,
že v posledních letech díky ne-
dořešeným majetkoprávním vzta-
hům k pozemkům a nemovitos-
tem dostihového areálu dochá-
zelo k postupnému utlumení vy-
užívání zdejší dráhy. A to je vel-
ká škoda nejen pro český dosti-
hový sport, ale i pro prezentaci
našeho města.

Proto bych chtěl alespoň touto
cestou oběma výše jmenovaným
pánům poděkovat za to, že se po
dlouhých jedenácti měsících ve
Slušovicích opět na zdejší dosti-
hové dráze závodilo. 

Ing. František Pavelka
starosta města

Dostihové odpoledne
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA SLUŠOVICE

• RM schválila přidělení bytu č. 3 v do-
mě č.p. 23 panu Miroslavu Trechovi ja-
ko náhradu za byt č. 222 v ul. Školní.
• RM schválila ukončení nájmu sl. Zá-
bojové v domě č.p. 313 a přidělila byt sl.
Monice Zábojové a panu Pavlu Kruťovi 
v domě č.p. 397.
• RM schválila žádost ředitele ZŠ Slušo-
vice o pronájem bytu v domě č.p. 159
na náměstí Svobody učitelce základní
školy sl. Martě Oškerové. Nájem bude
sjednán na dobu určitou od 1. 7. 2006
do 30. 6. 2007.
• RM schválila ubytování v uvolněném
bytě v ZŠ Slušovice učiteli základní ško-
ly na dobu určitou jeden rok s platností
od 1. 8. 2006.
• RM schválila přidělení bytů pro sociál-
ně vymezené občany v rekonstruova-
ném domě č.p. 23 na ul. Dlouhá, a to ke
dni 1. 7. 2006. Nájem je stanoven na 
40 Kč/m2.
Byt č. 2 – 2+kk (40 m2) - Renata Vincou-
rová; byt č. 4 - garsonka (30 m2) - Magda
Kolajová; byt č. 5 – 2+kk (54 m2) - Lenka
Špendlíková; byt č. 6 – garsonka (32 m2)
- Marcela Minarčíková; byt č. 7 – 1+1 
(62 m2) - Marian Juřík; byt č. 8 – 1+1 
(46 m2) - Silvie Plachetková.
• RM schválila žádost ředitelky MŠ
Sluníčko o uzavření mateřské školy od
17. 7. do 18. 8. 2006.
• RM schválila zvýšení nájemného 
v domě č.p. 282 na ulici Slunečná na
částku 30 Kč/m2 s platn. od 1. 7. 2006.
• RM schválila jako dodavatele akce re-
konstrukce střechy nad ubytovnou na
fotbal. stadionu firmu pana Krajščáka.
• RM schválila pro nátěr střechy fotbalo-
vého stadionu malířskou a natěračskou
firmu Kobylík-Špendlík.
• RM projednala nabídku Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových
na odprodej pozemků p.č. 793/1, 793/4,
793/5, 793/6, 793/7 a 795/2 za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 252 440 Kč.
Rada doporučí zastupitelstvu požádat
ÚPZSVVM o odprodej výše uvedených
pozemků.
• RM schválila žádost paní Zuzany No-
vákové o pronájem částí pozemků p.č.
266 a p.č. 261 o rozloze cca 50 m2 na
ul. Slunečné a jejich využití jako zahrád-
ku.
• RM schválila finanční příspěvek ve vý-
ši 20 000 Kč na dostih „O cenu města
Slušovice“, který se uskuteční v rámci
dostihového dne 18. června 2006.
• RM schválila nákup traktoru MKS-JM
204 s příslušenstvím a současně souhla-
sí s prodejem starého traktoru vč. příslu-
šenství.
• RM schválila uspořádání koncertu
Zpěv srdce v místním kostele za částku
12 000 Kč v termínu 14. 10. 2006.

• RM zamítla finanční příspěvek Diako-
nii Broumov s odůvodněním, že finanč-
ní příspěvky město poskytuje organiza-
cím, kde jsou umístěni občané Slušovic. 
• RM vzala na vědomí výsledek kontro-
ly Finančního úřadu ve Zlíně, která kon-
trolovala systémovou investiční dotaci
ze státního rozpočtu za rok 2005 na re-
konstrukci Základní školy Slušovice.
Dále byla předmětem kontroly investiční
dotace ze Státního fondu rozvoje bydle-
ní za rok 2005 na stavební úpravy byto-
vého domu č.p. 197 v ul. Dlouhá ve
Slušovicích se zřízením 6 nájemních by-
tů v podkroví objektu. V obou případech
bylo konstatováno, že nenastalo poruše-
ní rozpočtové kázně při čerpání přiděle-
ných finančních prostředků.
• RM vzala na vědomí žádost Okresní-
ho soudu ve Zlíně o schválení přísedí-
cích soudců na nejbližším zasedání za-
stupitelstva města proběhla volba příse-
dících soudců Jany Mikové a Pavla Štef-
ky, u nichž v červnu 2006 končí jejich
volební období. Rada vzala žádost na
vědomí a doporučí zastupitelstvu žádos-
ti vyhovět.
• RM projednala žádost obyvatel z ulice
Dlouhá, Na Vyhlídce a Vítězství o po-
moc při rušení nočního klidu z baru res-
taurace U Strýčka, kde se pořádají hluč-
né zábavy až do ranních hodin. Rada 
ukládá místostarostce prověřit možnosti
omezení provozní doby na základě zá-
kona o obcích. 
• RM projednala stav městského place-
ného parkoviště na sídlišti Padělky, na
kterém je 26 míst, z toho 11 míst vol-
ných a rozhodla ponechat úhradu za
pronájem ve výši 5 000 Kč na pět let 
a zavést novou sazbu 2 000 Kč na 1 rok.
Parkovací místa budou očíslována podle
plánku, každý nájemce si označí své
parkovací místo SPZ, aby nedocházelo
na tomto místě k parkování cizích auto-
mobilů.
• RM schválila zakoupení 6 kusů laviček
typu SONÁTA, které budou umístěny
před městským úřadem a na náměstí
před kostelem.
• RM projednala nabídky firem na stav-
bu dětských hřišť a ukládá starostovi pro-
věřit reference realizovaných staveb fir-
my UHER COMPANY, s.r.o.
• RM schválila přidělení bytu – garsoni-
éry v domě č.p. 313 paní Evě Slováčko-
vé. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou od 1. 8. ’06 do 31. 7. ’11.
• RM projednala žádost sportovních klu-
bů na využití prostor malé tělocvičny 
a posilovny ve školním roce 2006/7 pro
oddíl stolního tenisu a cvičení s hudbou.
Rada města rozhodnutí odkládá na do-
bu, kdy se bude plánovat celková kon-
cepce sportovních aktivit. 

Městské parkoviště 
na sídlišti Padělky

Upozorňujeme, že na městském par-
kovišti na Padělkách je ještě několik
volných míst. Parkoviště je nově očíslo-
vané podle plánku, zábrany, které se
neosvědčily, jsou odstraněny. Prodaná
místa jsou označena R (rezervováno).
Cena parkovacího místa na pět let činí
5 000 Kč, na jeden rok 2 000 Kč. Pro-
nájem parkovacího místa je možné si
domluvit u paní Hlaváčové v sekretari-
átu starosty, která vede veškerou evi-
denci tohoto parkoviště. 

Podle vyhlášky o místních poplat-
cích, lze trvalé parkovací místo zřídit 
i na jiných místech na veřejných pro-
stranstvích. Zde však platí poplatek 
z vyhlášky 5 000 Kč na 1 rok.

PLÁNEK OBSAZENOSTI k 30. 6. ’06

Žádáme zvláště občany žijící na síd-
lišti Padělky, aby rezervovaná parko-
vací místa respektovali a neparkovali
na nich, neboť tato jsou po uzavření
dohody o pronájmu k dispozici pouze
nájemcům zakoupeného parkovacího
místa.

UPOZORNùNÍ
UpozorÀujeme majitele psÛ, ktefií dopo-
sud nezaplatili poplatek za psa, aby tak
uãinili v pokladnû mûsta u paní Zavfie-
lové, II. patro v termínu do 21. 7. 2006. 
Pokud psa, kter˘ byl v evidenci mûsta,
jiÏ nevlastníte, sdûlte tuto skuteãnost
na mûstském úfiadû a odevzdejte re-
gistraãní známku.
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Tento dotaz z oblasti pracovního prá-
va je zajímavý z několika důvodů. Ale
pěkně po pořádku. Od počátku budová-
ní kapitalismu u nás po roce 1989 se za-
městnavatelé zejména privátních firem
snažili chránit své obchodní tajemství
před konkurencí. Určitou slabinou však
byli zaměstnanci, zejména vedoucí za-
městnanci na manažerských pozicích,
kteří když skončili pracovní poměr a o-
dešli pracovat ke konkurenci, si s sebou
odnášeli mnoho cenných informací, ma-
jících charakter právě obchodního ta-
jemství, a tyto informace pak byly pou-
žity v konkurenčním boji proti jejich bý-
valému zaměstnavateli. A fakt, že nejne-
bezpečnější protivníci jsou protivníci
právě z vlastních řad, poznala již husit-
ská vojska po prohrané bitvě u Lipan v
roce 1434. Zkrátka nic nového. Proto se
zaměstnatelé proti tomuto snažili bránit
nejrůznějšími ujednáními v pracovní
smlouvě, kdy se zaměstnanci zavazova-
li, že po skončení pracovního poměru
nebudou pracovat pro konkurenci a toto
bylo postihováno nejrůznějšími sankce-
mi pro případ, že by zaměstnanec toto
nedodržel a podlehl „vyšší nabídce od
konkurence“, a šel k ní pracovat. Řada
těchto případů pak končila před soudy a
tyto pak rozhodovaly takřka ve všech
případech v neprospěch zaměstnavatele,
neboť stále platná filozofie zákona č.
65/1965 Sb. zákoníku práce je založena
na tom, že „je zakázáno vše, co není zá-
konem vysloveně povoleno“ a jelikož
český zákon č. 65/1965 Sb. zákoník prá-
ce nic takového neobsahoval a skonče-
ním pracovního poměru, s výjimkou od-
povědnostního vztahu za náhradu škody,
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
končily jakékoli právní vztahy, soudy
rozhodovaly tak, jak rozhodovaly. Tímto
však nebyla dostatečně chráněna práva
zaměstnavatelů, a tak zákonodárce no-
velou zákoníku práce zákonem č.
155/2000 Sb. zavedl do našeho právní-
ho řádu institut tzv. konkurenčního ujed-
nání v pracovní smlouvě, podle kterého

§ §Mezi paragrafy

KONKURENČNÍ UJEDNÁNÍ V PRACOVNÍ SMLOUVĚ

Před rokem jsem nastoupil na vedoucí pozici u jedné obchodní společnosti.
Zaměstnavatel se mnou uzavřel pracovní smlouvu0 a protože jsem k výkonu své
práce měl používat firemní automobil, mobilní telefon a notebook, zaměstnavatel
mi dal k podpisu vedle pracovní smlouvy také tzv. manažerskou smlouvu, v níž
bylo upraveno mé právo užívat tyto věci. Zároveň zde však byla má povinnost, že
po skončení pracovního poměru k tomuto zaměstnavateli nesmím po dobu pěti
let vykonávat pro sebe nebo jiného práce, které by měly soutěžní povahu vůči
předmětu činnosti mého zaměstnavatele. V případě, že bych toto porušil, mám
povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč. Při podpisu smlouvy jsem
tomuto nevěnoval pozornost a práci jsem navíc nutně potřeboval . Nyní chci pra-
covní poměr skončit a zaměstnavatel mě upozornil, že pokud bych nastoupil ke
konkurenční firmě, bude po mmě požadovat zaplacení 250 000 Kč. Má na toto
právo? Ing. J. M. Slušovice 

bylo možno sjednat, že zaměstnanec po
dobu jednoho roku po skončení pracov-
ního poměru nebude pracovat pro sebe
nebo pro konkurenci ve stejném nebo
obdobném oboru, kde by mohlo dojít ke
střetu zájmů a poškození práv zaměstna-
vatele. Porušení této povinnosti pak bylo
možno sankcionovat sjednanou smluvní
pokutou. Vznikl tak druhý extrém, kdy se
zaměstnanec jednostranně vzdával prá-
va na práci, a to v oboru , ve kterém byl
profesionál a kterému rozuměl, a jedno-
stranně tak nesl břemeno ochrany práva
zaměstnavatele. A tak se stávalo, že kon-
kurenční doložka byla sjednávána s uklí-
zečkami a kuchařkami, učiteli angličtiny
na ZŠ aj., i když bylo zcela zřejmé, že
odchodem k jinému zaměstnavateli ne-
může dojít k žádnému ohrožení práv a
chráněných zájmů stávajícího zaměstna-
vatele a zaměstnavatel tímto sledoval
prokazatelně jiný cíl. 

Změna nastala novelou zákona č.
65/1965 Sb. zákoníku práce zákonem č.
46/2004 Sb., kdy podle ustanovení § 29a
cit. zákona lze sjednat v pracovní smlou-
vě konkurenční ujednání, avšak za ná-
sledujících podmínek : 

- délka doby, po kterou zaměstnanec
nebude po skončení pracovního poměru
konat práci pro sebe nebo jiného a která
má soutěžní charakter s předmětem čin-
nosti zaměstnavatele nesmí být delší než
jeden rok;

- zaměstnavatel je povinen za každý
měsíc sjednané konkurenční dohody po-
skytnout zaměstnanci přiměřené finanč-
ní vyrovnání, minimálně tolik, kolik činí
průměrná měsíční mzda zaměstnance;

- dohodu nelze uzavřít s jakýmkoli za-
městnancem, ale pouze s tím, od které-
ho toto lze spravedlivě požadovat, tj. za-
městnancem, který může zaměstnavate-
le konkurenčně ohrozit, a to s přihléd-
nutím k povaze informací, které si za-
městnanec od zaměstnavatele odnáší ;

- konkurenční ujednání nelze sjednat,
je-li sjednána v pracovní smlouvě zku-
šební doba .                pokrač. na str. 4

Jak jsme hlasovali ve volbách
do Poslanecké snûmovny

Parlamentu âR ve Slu‰ovicích

V letošních červnových volbách by-
la překvapivě velká účast voličů a to
nejen celorepublikově, ale i u nás ve
Slušovicích. Z celkového počtu 2 316
voličů se do dvou volebních místností
dostavilo a odvolilo 1 557 občanů, tj.
67,2 %. 

S volebními výsledky jste se mohli
ještě večer po skončení hlasování se-
známit na úřední desce městského 
úřadu, vývěsce u prodejny Dafos či 
v kabelové televizi.

Výsledky voleb:
ODS 615 (39,5 %)
ČSSD 440 (28,3 %)
KDU-ČSL 237 (15,2 %)
KSČM 122 (7,8 %)
Strana zelených 70 (4,5 %)

PRÁZDNINOVÁ 

PÒJâOVNÍ DOBA
V MùSTSKÉ KNIHOVNù
Městská knihovna bude otevřena

vždy 14 dní v každém měsíci: od 10.
do 21. července a od 8. do 21. srpna 
v obvyklé půjčovní době.

Upozornění k platbám 
• Úhrada za sběr a odvoz komunální-
ho odpadu 

Někteří občané doposud neuhradili
platbu za komunální odpad. Předpo-
kládáme,že se tak stalo pouze nedo-
patřením a proto připomínáme pro ty,
kteří zapomněli, ať poplatek uhradí ja-
ko každoročně u paní Zavřelové, 
II. patro budovy MěÚ. 

• Poplatek za kabelovou televizi 
Již dopředu Vás upozorňujeme, že 

v měsíci září a říjnu se bude vybírat
poplatek za KbTV za rok 2006. V le-
tošním roce činí sazba 720 Kč/rok.
Samostatně žijící důchodci nad 70 let
platí částku 360 Kč. Platba se netýká
občanů žijících v bytových domech,
kteří platí měsíční poplatek v rámci 
SIPA. 

• Poplatek za zábor veřejného pro-
stranství 

V rámci obecně závazné vyhlášky 
o místních poplatcích je každý poplat-
ník povinen bez vyzvání uhradit po-
platky za zábor veřejného prostrantství
např. letních zahrádek před restaura-
cemi.
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Dalším pojmem k vysvětlení je tzv.
manažerská smlouva. Tato je uzavírána
u vedoucích zaměstnanců, kteří jsou
jmenováni do svých vedoucích funkcí.
Vzhledem k tomu, že tito mohou být ze
své funkce odvoláni z jakéhokoli důvo-
du, nebo i bez uvedení důvodů, jde o jis-
tou ochranu, zejména finanční, neboť
právě v těchto smlouvách je sjednáváno
odstupné pro případ jejich odvolání z je-
jich funkcí a pozic, tzv. zlatý padák. Tyto
smlouvy jsou smlouvy občanskoprávní –
smlouvy nepojmenované, sjednané pod-
le ustanovení § 51 zákona č. 40/1964
Sb. občanského zákoníku a nemají se
zákonem č.65/1965 Sb. zákoníku práce
nic společného a může v nich být sjed-
náno a dohodnuto vše, co zákon č.
40/1964 Sb. občanský zákoník nezaka-
zuje a ten toto vskutku nezakazuje. 

Pokud v našem případě sjednal za-
městnavatelem konkurenční ujednání 
v této manažerské smlouvě, jde o věc,
kterou zák. č. 40/1964 Sb. občanský zá-
koník sice vysloveně nezakazuje a mohlo
by se zdát, že zaměstnavatel postupoval
správně a zaměstnanec je tímto vázán,
včetně sjednané smluvní pokuty, kterou
také občanské právo zná a používá ji ja-
ko institut zajišťující sjednané závazky.
Potud by vše mohlo být v pořádku. 

Přesto je dle mého soudu jednání za-
městnavatele možno považovat za úhyb-
ný manévr jak obejít svou povinnost,
kterou mu dává ustanovení § 29a cit. zá-
kona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce a o
které již bylo výše pojednáno. Protože
právní řád funguje jako jeden celek (a to
zejména k ochraně práv), je nutno se na
onu občanskoprávní manažerskou
smlouvu podívat z hlediska jejího účelu
– a tím je zcela prokazatelná snaha za-
městnavatele vyhnout se povinnostem,
které mu dává ustanovení § 29a odstavec
1 -2) cit. zákona č. 65/1965 Sb. zákoní-
ku práce. Jde o smlouvu, která má dopad
na výkon závislé práce a týká se práv za-
městnance. Je-li manažerská smlouva
smlouvou občanskoprávní – nepojme-
novanou zákonem –musí splňovat pod-
mínky dané ustanovením § 39 cit. záko-
na č. 40/1964 Sb., podle kterého je ne-
platný právní úkon, který svým obsahem
nebo účelem odporuje zákonu nebo jej
obchází anebo se příčí dobrým mravům. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že kon-
kurenční ujednání v oné manažerské
smlouvě je neplatné a nezakládá žádné
práva povinnosti a to právě z tohoto dů-
vodu. 

Nicméně bych pro příště doporučoval
všem, aby si důkladně prostudovali vše,
co podepisují, a pokud mají jakékoli po-
chybnosti či výhrady k obsahu smlouvy,
aby tuto nepodepisovali. 

S přáním spravedlnosti pro všechny 

JUDr. Libor Šnédar, Ph.D. 
snedar@fame.utb.cz 

Nûco pro zamy‰lení

Fotodokumentace, kterou Vám předkládáme, by nám měla být všem varová-
ním. Je to podnět k zamyšlení o způsobu našeho života, výchově a příkladu, kte-
rý jsme dali mladé generaci a také o naší lhostejnosti. Když jsem šla v neděli rá-
no 11. června po Dostihové ulici, velmi mě zranil pohled na poničené stromy 
v lipové aleji. Nebyla jsem jediná. Lidé, kterým se říká panelákoví, mne během
dne zastavovali. Mrzelo je to také. 

První strom se silákům nepovedlo zlomit, vyvrátili ho i s opěrkami. Avšak ne-
tušila jsem, co bude následovat. Vytržený odpadkový koš a další dva stromy, ten-
tokrát zlomené a pohozené na trávníku. Pocházím z Ostravy a okolní příroda 
i krása malého valašského městečka byla pro mne vždy darem. 

Ostatní fotografie byly pořízeny v pondělí a ve středu následujícího týdne.
Zničené květiny u městského úřadu, postupně vytržené rozkvetlé náprstníky na
malé skalce u bezbariérového příchodu k hlavnímu vchodu. Jen pro pořádek, sá-
zela je ruka starší dámy, aby se podělila s ostatními o kousek své zahrádky. A sa-
mozřejmě vyvrácené dopravní značky na Družstevní a Dostihové a sprejem 
označená mateřská škola, ale nejen ta, také zvony na tříděný odpad atd.

Co k tomu dodat? Ukázky vandalismu jsou jen důsledkem života společnos-
ti, kterou tvoříme. Stejně tak já, jako ty. Každý z nás by se měl při pohledu na
zmar, který vidíme, zamyslet nad sebou, nad úctou, kterou chováme k rodícímu
se životu a k práci lidských rukou. Zda to není výsledek myšlení, že co je za mý-
mi vraty, mne již nezajímá. Možná i postoj, že já do této společnosti nepatřím 
a tyto děti jsem nevychovával. Avšak máme jistotu, že to nejsou zrovna naše dě-
ti, které si takto hrají? Víme, kam naše děti chodí, co sledují a jak se baví?

Ano, domáhejme se práva na svobodný život, ale nikoliv z pohledu „já ne-
chci být omezen“, ale naopak, „chci poskytnout druhým radost, spokojenost, lás-
ku a pochopení, ale také řád a spravedlnost.“ K výchově je třeba mnoho moud-
rosti. Potom i naše děti pochopí, co je dobro. A jen na okraj, není pravdivé ná-
sledující tvrzení? „Kde není Bůh, je všechno dovoleno.“

Místostarostka

Snad toto zamyšlení vyvolá diskuzi, možná pomůže k jednotě a prevenci, 
abychom v zárodku zamezili ničení našeho malebného valašského městečka.

Tel. na městský úřad 577 983 344  • Policie ČR 158



• 5 •

Perla na Vltavě

Je tu čas dovolených a my Vám přinášíme pozvánku do jednoho krásného
města naší republiky.

Říká se, že člověk nevstoupí dvakrát
do jedné řeky… Dalo by se říct, že 
s jednou výjimkou. V jižních Čechách
je nádherné město, které jako by objí-
mala řeka Vltava tak, že celé historické
jádro je touto řekou chráněno. Je to
Český Krumlov.

V tomto sugestivním městě člověk
čeká, že každou chvíli se kolem na ko-
ni prožene jezdec vezoucí důležité po-
selství knížeti, že na břehu uvidí pra-
dlenky, které ve vodách Vltavy máchají
lněné košile.

Lehce se vrátíte do minulých dob,
dýchajích na vás na každém kroku. 
Z úzkých uliček, domů, středověkých
krčem, z celkové atmosféry. Přestože 
v sezóně je tu množství turistů, vůbec
to neruší určitý klid a mír tohoto místa.

V uličce Parkán našel svůj druhý do-
mov spisovatel Jiří Mařánek (1891-
1959), který napsal rožmberskou trilo-
gii. Svůj vřelý vztah k Českému Krum-
lovu vyjádřil těmito slovy:

„Krumlov je svého druhu absolutno,
které nakonec staronovými kouzly
podmaňuje i ty, kdož jinak všechen
svůj zájem soustřeďují jen k žhavému
dnešku, odmítajíce jakýkoli návrat jako
staromilský přežitek. Neboť Krumlov je
minulost věčně živá, je v pravém smys-
lu slova monumentální přemostění vě-
ků jako samo olbřímí rozpětí od nezná-
mých hlubin minulosti přes dnešek až 
k mlhovinám dalšího příští.“

Vždy říkám, že tímto městem nelze
jen tak projet a jet dál. Chytí vás za srd-
ce a týden nestačí pro objevování krás-
ných zákoutí.

Snad ke každému domu se váže ně-
jaká pověst. Nádherná je zámecká za-
hrada s letohrádkem Bellarie a jezír-
kem s lekníny. K letnímu zámečku se
vztahuje i jedna pověst. 

Při zámecké slavnosti konané na po-
čest otevření tohoto letohrádku se stala
nešťastná událost. Jistá žena zámecké
společnosti byla během večera stižena
náhlou nevolností, upadla do bezvědo-
mí a skonala.

Tato „rokoková dáma“, jak se jí říká,
oblečená do rudých šatů a s bohatým
rokokovým účesem, se tu prý občas
zjevuje, zvláště účastníkům zahradních
slavností. 

Pokud jste navíc „vodomilci“, máte
jedinečnou příležitost vypůjčit si lodič-
ky, kajaky či rafty a hurá na vodu! Pro
méně odvážné, pro ty, kteří mají rádi
zvláštnosti nebo se chtějí na město po-
dívat z jiné perspektivy, přišli vynaléza-
ví lidé na staronový způsob jízdy
Krumlovem – tentokrát však za jiným
účelem než kdysi – na vorech, vyrobe-
ných právě pro tuto příležitost. Vor řídí
dva urostlí voraři a na dřevěná sedátka

může usednout dvanáct pasažérů. Pro
trochu adrenalinu proplujete dvěma
šlajsnami .

Při plavbě se také od sympatických
průvodců dozvíte zajímavé věci z his-
torie i současnosti města. A na závěr
putování po řece si pro štěstí můžete
zazvonit na zvonek umístěný na přídi.

Takto bych mohla pokračovat ve vý-
čtu krás Krumlova ještě dlouho, ale 
osobní zážitek je vždy silnější. Pokud
se tam někdy dostanete, uvidíte, že ty-
to superlativy vůbec nepřehánějí, nao-
pak, že jej nelze popsat slovy…

Přeji vám krásný den tento i všechny
příští… 

Jana Kapustová 

Pokud i ve Vás Vaše dovolená zane-
chala krásné vzpomínky, zkuste se o ně
podělit s ostatními, kteří si někdy s vý-
běrem pro svou dovolenou neví rady
a rádi se podívají na doporučovaná
místa.
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Roháč obecný
(Lucanus cervus) 

patří v poslední do-
bě v České republice
k velmi ohroženým
druhům, a proto je
zařazen mezi naše
chráněné druhy (do
kategorie ohrožený
druh). Systematicky patří naše druhy
do čeledi roháčovitých (Lucanidae) 
a zařazujeme je do velké skupiny
brouků listorohých (Lamellicornia).
Čeleď je u nás zastoupena osmi druhy
řazenými do šesti rodů.

Tento největší západopalearktický
druh je rozdělený do několika poddru-
hů. U nás žijící poddruh je rozšířen
pouze v Evropě. V České republice byl
rozšířen v původních listnatých a smí-
šených lesích po celém území, v sou-
časnosti je však jeho výskyt lokalizo-
ván do několika oblastí, z jiných pak
vymizel. Upřednostňuje doubravy 
a smíšené lesy s těžištěm výskytu ve
starších nížinných lesích v teplých ob-
lastech, místy vystupuje i do vyšších
poloh. Proniká i do městských parků.
Nejhojněji se vyskytuje na jižní Mora-
vě, v ostatních oblastech ČR je rozší-
řen ostrůvkovitě. 

Dospělci patří mezi středně velké až
obrovské brouky s nápadným po-
dlouhlým tělem. Samice jsou dlouhé
30 až 65 mm, samci 35 až 100 mm.
Výrazná pohlavní dvojtvárnost se pro-

Roháč obecný - vzácný a ohrožený obr mezi brouky

jevuje u samce zvětšenou hlavou 
a velkými parohovitými kusadly, která
používají při zápolení s jinými samci.
Samice má krátká kusadla a menší hla-
vu. Hlavu a hruď mají obě pohlaví
tmavou, kusadla a krovky jsou kašta-
nově hnědé.

Samice kladou vajíčka do trouchni-
vějících kmenů, klád a pařezů starých
dubů, popř. jiných listnáčů. Vývoj je 
v našich podmínkách víceletý (3-5 let),
larvy se živí trouchnivějícím dřevem.
Dorostlé larvy se podobají ponravám
chroustů, jsou žlutobílé s tmavě hně-
dou hlavou, dlouhé 90 až 100 mm,
zavalité. Dorostlé se zakuklí ve vejčité
schránce z troudu a hlíny. Dospělci se
líhnou ještě na podzim. Přezimují ve
schránce, z níž vylézají koncem jara.
Dospělí brouci se objevují v přírodě
od května do srpna, maximum výskytu
spadá do června a července. Přes den
je brouky možné nalézt na kmenech a
v korunách stromů, pozdě odpoledne
a za teplých večerů létají v korunách
stromů, hledají samice a páří se. Živí
se listím dubů, láká je i kvasící míza,
která vytéká z poraněných kmenů 
a větví stromů.

Tato přírodní rarita je ohrožena pře-
devším nevhodným lesním hospoda-
řením. Druh potřebuje k vývoji roz-
sáhlejší listnaté lesy s dostatkem sta-
rých stromů, pařezů a trouchnivějících
kmenů. Původní doubravy a smíšené
lesy byly nahrazeny jehličnatými mo-
nokulturami, které znemožňují vývoj
druhu. Proto lze často roháče nalézt
ve starých parcích, kde nalézá vhodné
podmínky. Rovněž odstraňování staré-
ho dřeva z listnatých lesů a přeměna
těchto lesů na hospodářské kultury ve-
de ke snižování stavů populací druhu.
Odchyt jednotlivých kusů sběrateli ne-
může populace druhu ohrozit, nega-
tivní vliv by snad mohl mít pouze hro-
madný (ve stovkách - tisících kusů) 
a pravidelný odchyt na plošně omeze-
ných lokalitách. Naproti tomu vysoké
stavy černé zvěře, která může vyhle-
dávat larvy, a aplikace insekticidů mo-
hou ohrozit existenci populací velmi
významně.

Vladimír Bělín

Prázdninové
kreativní tvoření
Všem tvořivým lidem na vědomost se

dává, že kurzy budou probíhat i o prázd-
ninách…

8. července a 7. srpna se koná kurz
decoupage + krakelování (prasklinky) –
zdobení dna na košíky z pedigu. Vypadá
to moc hezky. Pokud se vám tato techni-
ka zalíbí, je tu možnost udělat si i tác,
nejen dno. A vy, kteří nepletete z pedigu,
si můžete ozdobit jen tác - buď pomocí
krakelování nebo pomocí twist artových
papírků. Druhý termín je vypsaný pro ty,
které na začátku července nebudete mo-
ci přijít, přestože byste rády

A naše oblíbené pletení tady v létě ta-
ké nesmí chybět. Takže vězte, že pletení
se koná v sobotu 15. července a 10. srp-
na.

Sobotní kurzy začínají ve 13.30 ho-
din, pondělní v 16.30 hodin. Místem ko-
nání jsou prostory bývalé pečovatelské
služby v MŠ Sluníčko na ulici Rovná
(vchod z parkoviště dolů).

Rezervace na tel. čísle 603 141 723
nebo 577 981 627 (Městská knihovna).
Jelikož ale knihovna bude část prázdnin
uzavřena, je lépe volat na první číslo.

Těšíme se na vás a přejeme všem krás-
né léto…

Jana Kapustová, Agentura Jasmína
Jana Hlaváčková, Atelier Radost
Hanka Sobková 

za staré řemeslo košíkářské

KALENDÁRIUM
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO ÎIVOTA VALA·SKA

ČERVENEC
Dne 9. 7. 1901 se v Liptále narodil malíř a grafik Jan Kobzáň. 
Studoval v Praze na Uměleckoprů-myslové škole a AVU. V době studií začal psát
a kreslit a tak vznikla v roce 1927 kniha O zbojníkoch a pokladoch z moravské-
ho Valašska, vyzdobená kresbami a dřevoryty. Rád pobýval v Novém
Hrozenkově a na Soláni. Sebral a valašským dialektem napsal řadu článků, vy-
tvořil krojové studie na Valašsku, Slovácku a Slovensku a návrh na jizbu spiso-
vatele Karase v Hutisku. Je pohřben na Valašském Slavíně.

SRPEN
Dne 4. 8. 1871 se v Novém Městě na Moravě narodil spisovatel Ozef (Josef)
Kalda. Dětství prožil u strýce v Zádveřicích. Po absolvování gymnázia ve Valaš-
ském Meziříčí se stal úředníkem buštěhradské dráhy v Praze. Napsal vzpomín-
kovou prózu Ogaři, libreto ke stejnojmenné opeře Jaroslava Křičky, knihu poví-
dek Jalovinky a drama Na vlnách revoluce. Jeho 23 lyrickoepických básní ve va-
lašském nářečí zhudebnil Leoš Janáček pod názvem Zápisník zmizelého.
Povídky Ozefa Kaldy si můžeme přečíst i ve sborníku povídek z Valašska Od 
ogarú po staříčky. Jsou k půjčení v městské knihovně.

V rubrice byly použity údaje z knihy Slovník osobností kulturního a společen-
ského života Valašska.
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Ze Základní ‰koly Slu‰ovice

„Milí posluchači i neposluchači, příznivci i odpůrci
sportu a zvláště fotbalu! Hlásíme se vám z Rádia POPRASK,
které můžete poslouchat pouze zde na vlnách –98,5 FM.
Právě k vám mluví Broňa Liják …!“

Těmito slovy, která zazněla ve čtvrtek 22. června ráno ve
školním rozhlase ZŠ Slušovice, byla odstartována „gigantic-
ká akce“. V době, kdy celý svět žije fotbalem, připravili uči-
telé pro své žáky dvoudenní projektové vyučování pod ná-
zvem „Naše mistrovství světa aneb Poznáváme, hrajeme a
fandíme“. Cílem Projektu bylo hlubší poznání osmi zemí vy-
braných z účastníků MS v kopané 2006, rozvoj kreativity žá-
ků, vyzkoušení nových forem spolupráce a v neposlední řa-
dě i upozornění na negativní jevy doprovázející velké spor-
tovní podniky.

Vlastní akce začala ve čtvrtek, ale přípravy na ni probí-
haly již mnohem dříve. Žáci druhého stupně byli rozděleni
do osmi týmů (Německo, USA, Japonsko, Brazílie, Itálie,
Francie, Anglie a Austrálie) tak, že v jednom týmu byli žáci
různých tříd. Žáci devátých tříd pak pomáhali s organizací

turnaje ve fotbale a ringu, zpracovávali video a fotodoku-
mentaci a jako reportéři fiktivního Rádia POPRASK vytvářeli
rozhlasové relace a svými reportážemi a rozhovory doku-
mentovali atmosféru celé akce.

Čtvrteční výuka probíhala podle zvláštního rozvrhu.
Cílem vyučování bylo, aby členové týmu svou zemi blíže
poznali, získali o ni co nejvíce informací a své poznatky pak
prezentovali na nástěnkách ostatním. V hodině zeměpisu žá-
ci vytvořili velkou zeměpisnou mapu svého státu, v pracov-
ních činnostech vyráběli vlajky, v informatice hledali údaje
na internetu atd.

V pátek vyvrcholila celá akce sportovním turnajem v ko-
pané a ringu. Vítězem turnaje se stal tým Brazílie.

Ohlasy na projektové vyučování byly vesměs kladné. Žá-
ci tuto formu výuky považují za přínosnou a zábavnou a je-
jich nejčastější otázka zněla: „Kdy se uskuteční příští pro-
jekt?“

Více informací o projektové výuce naleznete na webo-
vých stránkách ZŠ Slušovice. Žáci 9.ročníku

Projektové dny ve škole: AŤ VYHRAJE NEJLEPŠÍ!!!

V době letošních prázdnin od 3. čer-
vence do 31. srpna budou opět v pro-
vozu tenisové kurty a minigolf v areá-
lu Základní školy Slušovice.
Pondělí – sobota: 9,00 – 21,00 hodin
Neděle: 11,00 – 21,00 hodin

Ceník:
TENISOVÝ KURT 60 Kč/hodina
MINIGOLF
dospělí 30 Kč/2 hodiny
děti do 15 let 15 Kč/2 hodiny

Skupiny si také mohou na základě do-
mluvy objednat volejbalové hřiště.
Objednávky na telefonu 731 761 695
nebo přímo ve sportovním areálu 
u provozovatele. Využívejte této služ-
by za výhodných cenových podmínek.

N E P ¤ E H L É D N ù T E !



Školička v přírodě v Pozlovicích

Každoročně probíhá před koncem školního roku Školička v přírodě. Letos jsme vyra-
zili do nedalekých Pozlovic u Luhačovic již poslední týden v dubnu. I přes počáteč-
ní nedůvěru jsme určitě nelitovali. Ubytovaní jsme byli hotelu Ogar uprostřed lesů,
lázeňských domů a přehrady, v krásné přírodě Bílých Karpat a Vizovických vrchů.
Bylo zde o nás velmi dobře postaráno. LS
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Spoleãenská 
kronika

Jubilanti červenec a srpen 2006 
Otilie Grecmanová 80 let  
Ema Freundová 70 let 
Alois Jasenský 85 let
Božena Horníková 75 let
Jindřich Vávra 70 let
Miloslav Švajda 75 let
František Pícha 80 let
Emil Daněk 85 let 
Jindřiška Vinklárková 80 let
Vladimír Klíčník 80 let

Srdečně blahopřejeme

Narození
Matyáš Divílek
Kryštof Juřík
Dominik Böhm
Vojtěch Křížka
Filip Kovář

Šťastným rodičům blahopřejeme 

Sňatek uzavřeli
Tomáš Pavel a Dana Čechmánková
Jan Vaňhara a Veronika Malenovská
Radek Michal a Ivana Vodehnalová
Marek Lukeš a Zuzana Bednaříková
David Škubica a Dagmar Krestová

Novomanželům přejeme hodně štěstí

Úmrtí
Ladislav Koblížek
Ladislava Kolečkářová
Rudolfa Jedonová
Zora Vaňková
Josef Sedláček matrikářka

CITÁTY PRO TENTO MĚSÍC
Přinášíme několik citátů pro zamyšlení.

„Život je jako zrcadlo: usmívej se na
něj a bude nádherný; chmuř se a bude
protivný.“

Edwige Feuilliére

„Člověk se narodil proto, aby žil, ne
proto, aby se na život připravoval.“

Boris Pasternak

„Ničeho se v životě nemusíme bát: jen
to pochopit!“

Marie Curie

„Nezáleží na množství let v našem ži-
votě, ale na množství života v našich
letech.“

Adlai Stevenson

„Kéž byste dokázali prožít všechny
dny svého života.“

Jonathan Swift

V pátek 23. 6. 2006 oslavili výročí 
50 let společného života 

manželé Jaroslav a Jarmila
Tomšíčkovi ze Slušovic.

Při osobní návštěvě 
jim zástupci města poděkovali 
za příkladný manželský život.

•••

Děkujeme panu starostovi a paní
matrikářce za jejich osobní návštěvu,
přání a dárky u příležitosti 50. výročí
našeho manželství.

Jaroslav a Jarmila Tomšíčkovi

V z p o m í n k a

Dne 20. července uplyne 20 let od 
okamžiku, kdy nás opustil 

pan Josef Fojtík ze Slušovic. 
Vzpomíná manželka 

s rodinou.

Dne 24. června uplynulo 20 let od 
úmrtí pana Rudolfa Kašíka ze Slušo-
vic. 9. května by se byl dožil 80 let.

Vzpomíná manželka 
a dcera s rodinou.

Bûhem prázdnin vyjde pouze jedno ãíslo
Slu‰ovick˘ch novin.

Uzávûrka dal‰ího ãísla bude 10. srpna 2006.






