
2 0 0 9

9
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

POZVÁNKA NA DOSTIHY

Zveme Vás na třetí dostihové 

odpoledne letošního roku, které 

se uskuteční v sobotu 12. září od 

13:00 hodin. Záštitu nad dostiho-

vým dnem převzal statutární ná-

městek hejtmana Zlínského kraje 

Libor Lukáš. Přijďte ztrávit příjem-

né sobotní odpoledne na dostiho-

vý areál ve Slušovicích.

Ze zasedání rady města
• Rada města pověřuje místostarost-

ku, aby vyjednala uzavření veřejnoprávní 

smlouvy s Městskou policií ve Zlíně na 

odchyt psů a výpomoc městu Slušovice.

• Rada města schválila zadání studie 

proveditelnosti rekonstrukce stávajícího 

sběrného dvora.

• Rada města schválila smlouvu o dílo 

č. 9/2009 R na restaurování kamenného 

kříže na hřbitově. Restaurátorem je Mgr. 

Josef Petr, akademický sochař. Pod-

mínkou podpisu smlouvy je, že kříž musí 

být opraven do 31. října 2009.

• Rada města schválila zřízení přecho-

dového místa u zdravotního střediska na 

ul. Vítězství.

• Rada města ukládá místostarostce, 

aby v novinách vyzvala občany k přepar-

kování aut z ulice Družstevní, která je 

průjezdná v obou směrech, na nové 

parkoviště na ul. Dostihové.

• Rada města schválila vybudování 

parkovacích míst na ulici Dlouhé při vý-

jezdu ze sídliště Padělky položením za-

travňovacích tvárnic.

• Rada města schválila vybudování 

placených parkovacích míst na parkoviš-

ti na Padělcích z důvodu zajištění stálé-

ho parkovacího místa pro občany.

• Rada města schválila opravu chodní-

ku od zastávky u základní školy na levé 

straně vozovky směrem k benzínové 

pumpě a zrušení chodníku u benzínové 

pumpy s následným zatravněním.

• Rada města schválila finanční pří-

spěvek ve výši 20 000 Kč pro Klub ma-

minek a dětí ve Slušovicích.

• Rada města schválila zadání zpraco-

vání projektové dokumentace pro re-

konstrukci prostoru autobusových za-

stávek na ul. Dlouhé.  
dokončení na str. 2

Foto Zenon Kisza
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• Rada města vzala na vědomí infor-

maci místostarostky o probíhajícím jed-

nání s koordinátorem dopravy Zlínského 

kraje, panem Ing. Zdeňkem Procházkou, 

týkající se zlepšení dopravní obslužnosti 

na území mikroregionu.

• Rada města schválila na základě 

nejvýhodnější cenové nabídky dodava-

tele pro stavbu kanalizace v ul. Hřbitovní, 

a to Zlínské stavby, s.r.o.

• Rada města schválila pro montáž 

závlah na dostihové dráze firmu Garden 

Center Matyáš a spol. Vyškov.

• Rada města schválila pro prodej 

KBTV jako kupujícího Kabelovou televizi 

Přerov, a.s., která splnila všechny pod-

mínky prodávajícího.

• Rada města projednala nabídku 

Úřadu práce ve Zlíně podle zákona č. 

111/20006, o hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů na veřejnou službu, 

která není vykonávána v pracovněpráv-

ním vztahu a za jejíž výkon nenáleží od-

měna.

• Rada města schválila, aby v rámci 

zaměření ul. Příkré a její zařazení do 

pasportu místních komunikací starosta 

projednal urovnání veškerých majetko-

právních sporů s vlastníky přilehlých po-

zemků tak, aby měl každý přístup na 

svůj pozemek.

TÝDEN KNIHOVEN 2009
V týdnu od 5. do 9. října se 

Městská knihovna ve Slušovicích při-

dává jako každoročně k celostátní 

akci s názvem Týden knihoven.

Jelikož bychom rádi podpořili dětské 

čtenářství, maminky a tatínkové, přijďte 

se svými dětmi a přihlaste je do knihov-

ny. Pokud přijdete v tomto týdnu, budou 

mít děti roční členství bez registračního 

poplatku.

Totéž platí i pro studenty a dospělé 

čtenáře. Kdokoli se přijde v tomto týdnu 

zaregistrovat jako čtenář, má roční po-

platek zdarma. Pro školáky je tato mož-

nost registrace zdarma prodloužena na 

celý měsíc říjen. 

Po celý týden se budou konat Dny 

otevřených dveří. Můžete se přijít jen tak 

nezávazně porozhlédnout po knihovně, 

podívat se, jaké jsou zde možnosti (in-

ternet pro veřejnost od 15 let, multime-

diální CD-ROMy hlavně pro děti, on-line 

katalog knih…).

I letos platí v tomto týdnu amnestie 

na upomínky. Pokud tedy dlužíte knihy 

už dlouho, přišlo vám třeba i několik 

upomínek, nic se neděje. Když knihy a 

časopisy vrátíte v tomto týdnu, žádný 

poplatek za upomínky platit nebudete. 

Přijďte tedy využít této možnosti… 

A nebojte se, nikdo se na vás nebude 

dívat úkosem, že jste knihy měli doma 

hodně dlouho. Spíš budeme rádi, že se 

nám knihy vrátí. 

A nebude chybět ani soutěž. Protože 

naše knihovna ještě nemá logo, zkuste 

nakreslit, navrhnout logo naší knihovny. 

Možná právě to vaše logo bude tvořit 

pro časy příští grafickou značku městské 

knihovny. Pokud bude zrovna vaše logo 

vybráno, budete o tom informováni 

a jako odměnu dostanete knihu nebo 

více knih dle svého výběru v hodnotě 

500 Kč.

Tato soutěž je určena pro školáky 

a středoškoláky prioritně, ale pokud se 

bude chtít zúčastnit kdokoliv z dospě-

lých, samozřejmě každý návrh bude ví-

tán.

Logo by mělo souviset s knihami, čte-

nářstvím či Slušovicemi…

  Jana Kapustová

Kabelová televize
V červenci proběhlo výběrové 

řízení na prodej kabelové televize 

ve Slušovicích. Jaké to přinese 

změny? 

Pokud bude smlouva zastupitel-

stvem schválena a následně se zájem-

cem podepsána, tak se pro nás do 

konce roku a ani v příštím roce nic 

nezmění. Nový majitel bude muset do 

přebudování sítě investovat asi okolo 

dvaceti milionu korun. Tato investice 

zkvalitní příjem televize v celém měs-

tě. Síť se stane multifunkční a bude 

nabízet kvalitní rychlý internet. Nemu-

síte se bát, že cena půjde závratným 

způsobem nahoru. V současné době 

je cena základní nabídky pro důchod-

ce 45 Kč, pro zákazníky v produktiv-

ním věku 75 Kč, rozšířená nabídka 

170 Kč a 200 Kč. Placený kanál HBO 

290 Kč, ale to se nás nyní nebude tý-

kat. Důležité je, že budeme připraveni 

na všechny změny, které přináší digi-

talizace. Jsem velmi ráda, že se vyřeší 

mnoho nedostatků, a věřím, že bude-

me všichni spokojeni. 

Po prodeji vás nový majitel osloví 

a podepíše s vámi smlouvu. Zájmem 

kupce je získat spokojené zákazníky 

a nabídnout nové a kvalitní služby.

 místostarostka

VOLBY 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Volby se konají ve dvou dnech, 

v pátek 9. října 2009 od 14.00 hodin 

do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 

2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Volební místnosti zůstávají stejné 

jako u předcházejících voleb. 

Odstavené automobily 
a vraky

Na našich cestách a parkovištích 

mnohdy stojí odstavené automobily a 

někdy i vraky. Prosím, přeparkujte své 

automobily na soukromé pozemky nebo 

je zlikvidujte. Tyto vozy zbytečně zabíra-

jí parkovací místa nebo hyzdí obec. Ve 

spolupráci s Policií ČR budeme dělat 

všechno pro to, aby z naší obce zmizely. 

Pokud si sami nevíte rady, můžete se 

obrátit na pracovníky obce.

 místostarostka

Nové jízdní řády pro Slušovjany
V průběhu posledních tří měsíců proběhla jednání s koordinátorem dopravy 

Zlínského kraje panem Ing. Zdeňkem Procházkou a později i se starosty okolních 

obcí. Navazuje na několikaleté jednání s panem Housou. Věřím, že při vydání nových 

jízdních řádů v prosinci pocítíme úlevu. V některých denních hodinách jsou mezi 

spoji velké časové prodlevy, pokud se změny v jízdním řádu podaří prosadit, budeme 

moci cestovat ze Zlína v pravidelných intervalech. místostarostka

ZÁKAZ STÁNÍ 

na Družstevní
Dalším předmětem jednání na měst-

ském úřadě bylo podélné parkování na 

ul. Družstevní. Umístění značky zákaz 

stání odbor dopravy nedoporučuje, a to 

z důvodu, že zákaz stání na této komu-

nikaci je dán přímo zákonem o provozu 

na pozemních komunikacích č. 361/200 

Sb., vzhledem k nedostatečným šířko-

vým poměrům ulice. Proto vás žádáme, 

abyste si automobily přeparkovali na 

nové parkoviště na ulici Dostihové. 

Všichni pociťujeme nedostatek parkova-

cích míst, využívejme tedy nových mož-

ností. Parkoviště vzniklo pro občany, ni-

koliv pro návštěvníky Slušovic. Dále upo-

zorňuji, že od října bude již policie vybí-

rat za špatné parkování na ul. Družstevní 

pokuty. Věřím, že všichni chápete toto 

opatření, na neprůjezdné vozovce hrozí 

nebezpečí vážné dopravní nehody.

 místostarostka
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Platba KBTV
Upozorňujeme občany, kteří dopo-

sud nezaplatili roční poplatek za kabe-

lovou televizi, aby tak neprodleně uči-

nili. Poplatek byl splatný do konce 

měsíce července.

Pozvánka na koncert 
V neděli 13. září 2009 se uskuteční 

v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve 

Slušovicích koncert zpěvačky EVY 

HENYCHOVÉ. Začátek koncertu je 

v 17.00 hodin. 

Cena vstupenky je 80 Kč a můžete si 

je zakoupit v předprodeji na Městském 

úřadě ve Slušovicích u paní Zavřelové.

Posíláme lidem krátkou zprávu 

o tom, jak se v současné době máme 

ve zlínském útulku.

S potěšením můžeme konstatovat, že 

po opravdu dusném konci loňského roku, 

kdy byl útulek zvířátky přeplněný, začíná-

me volněji dýchat. Nebylo totiž zvláštností, 

že kapacitu 80 psíků jsme vysoko překroči-

li příjmem 100, a to už byl stav kritický. 

U koťat to takové nebylo, protože velký 

zájem o ně ke konci roku udělal své.

Takže jsme na tom celkem dobře, ale 

z praxe víme, že ne na dlouho. Například 

se začíná ukazovat, že v posledních měsí-

cích byl čas mláďat, což u pejsků dokazují 

častější nálezy různě odložených štěňat 

a snaha majitelů umístit do útulku štěňát-

ka svých odchovů, která se jim nepodařilo 

udat. 

U koťat je situace obdobná, ale zatím 

není takový nápor. Kočky své jarní vrhy 

dochovávají, odstavují je a teprve v po-

slední době se začínají ukazovat nálezy. 

A stejně jako u štěňat máme četnou na-

bídku koťat od majitelů koček. 

Na tomto místě bych chtěla upozornit, 

že majitelé jak psů, tak koček mají smůlu, 

protože jejich povinností je, aby se o umís-

tění potomků svých odchovů postarali sa-

mi. 

Už ve svém názvu máme napsáno, že je 

to zařízení pro zvířata v nouzi, a to ta zví-

řata, která mají své lidi, nejsou. Ta mají jen 

smůlu, že jejich majitelé jsou nedbalí 

a lehkomyslní a pro řízení svých odchovů 

dělají málo nebo nic. Jejich úvaha, že na to 

jsou útulky, je sice pohodlná, ale naprosto 

scestná, což oni nechtějí chápat. Skoro 

denně máme požadavek na umístění tako-

vých zvířat a musíme vysvětlovat, proč to 

nejde. Jenže kam bychom pak měli umís-

ťovat ta opravdu opuštěná zvířátka?

Snažíme se aspoň trochu těmto lidem 

vypomoci tím, že inzerujeme jejich nabíd-

ku na naší nástěnce a dosti často se poda-

ří pejska nebo kočku takto umístit, ale za-

se na druhou stranu je fakt, že to vědomě 

děláme na úkor některého z našich útulko-

vých obyvatel. 

Je potěšitelné, že je řada návštěvníků, 

kteří docházejí na útulek s tím, že chtějí 

pomoci právě jen zvířátku z útulku. A nej-

více jsme vděčni těm, kteří přijdou a vyhle-

dávají psíka, který je už dlouho v zařízení 

nebo psíka nejstaršího a nabídnou mu svůj 

domov. Ceníme si každého, kdo si přijde v 

dobrém úmyslu vybrat psíka, ale největší 

dík přece jenom patří těm, kteří starému 

psíkovi chtějí dopřát, aby dožil svůj život 

doma mezi svými lidmi. Takový starý pes 

velmi těžce nese pobyt v zařízení. Obvykle 

žije ve stresu z toho, že svého pána ztratil, 

že už není na svém místě ve svém domě, 

kde žil třeba 10 let. Naráz musí být v kotci, 

na který není zvyklý.

Mnozí z nich už mohou být postiženi 

nemocemi, které přináší stáří, nebo to 

mnohé čeká. Ti lidé vědí, že pes bude dříve 

Jak žijeme v Útulku pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava.
nebo později vyžadovat nějakou podpůr-

nou léčbu, ale nevadí jim to. Snažíme se 

jim pomoci aspoň tak, že nabízíme veteri-

nární péči při eventuální potřebě, ale ta 

starost a opatrování je přece jenom na 

nich.

Při každé příležitosti publikujeme v me-

diích tyto staré pejsky, a tak nás například 

potěšilo, že v loňském roce se takto poda-

řilo umístit 23 psíků od 10 do 14 let a letos 

tomu nebude jinak, protože jenom v květ-

nu tak odešlo 5 pejsků. Moc těmto lidem 

děkujeme.

Zdálo by se, že se zaměřuji hodně na 

staré psy, ale je pravdou, že tvoří asi třeti-

nu našich obyvatel. Vím, že i ostatní potře-

bují svého člověka, ale ti mladí mají větší 

štěstí, protože je o ně pochopitelně větší 

zájem a dlouho v útulku nebývají. Stejně 

tak je velký zájem o štěňátka. 

V loňském roce prošlo zařízením celkem 

- 564 psů, během roku odešlo 441, z toho 

počtu 232 si vzali lidé do péče a 209 bylo 

těch, kteří se zaběhli a vrátili se ke svým 

majitelům; - 290 koček, během roku ode-

šlo 254.

Takže je vidět, že zvířátek jsme měli hod-

ně, ale také ve velké míře útulek opustila. 

Doufáme, že se nám podařilo psy i kočky 

dobře umístit a že se mají dobře. Hodně 

lidí nám píše, posílá fotky a sděluje své 

zkušenosti s tím, jak si psík zvykal, co jim 

eventuelně vyvedl, ale nakonec je hodný 

a vděčný, že u nich bydlí. Také osobní ná-

vštěvy s adoptovanými psíky jsou milé a to 

zvláště ty, kdy nám přijdou ukázat, co ze 

štěňátka vyrostlo. To se kolikrát divíme 

všichni, jak nám náš kvalifikovaný předpo-

klad udávané velikosti dospělého psa ne-

vyšel.

Důležité ale je, že všichni jsou spokojeni 

a mají se rádi. To je pro nás největší odmě-

nou a patří to mezi světlé okamžiky mnoh-

dy neveselé práce v útulku. 

IV. SETKÁNÍ ÚTULKOVÝCH PSÍKŮ

Když jsme před 4 lety vymysleli tuto ak-

ci, ani jsme nevěřili, že o ni bude takový 

zájem. Původně jsme tímto setkáním chtě-

li poděkovat těm, kteří se nebáli vzít psíka 

z útulku a sami jsme chtěli získat informa-

ce, jak se který pes oproti předpokladu 

zachoval, jak rychle si zvykl, co z něho vy-

rostlo, jak je s ním rodina spokojená.

Nakonec z této myšlenky vznikla velká 

zábavná beseda, kde se vyprávěním o kaž-

dém psíkovi baví nejen jeho noví majitelé, 

ale i přítomní návštěvníci. Ti se během 

odpoledne stávají účastníky programu, 

když na anketních lístcích odměňují svými 

hlasy v každé velikostní kategorii pejsky, 

kteří je nejvíce pobavili. A vždy první tři 

pejsci s největším počtem hlasů jsou v zá-

věru dne odměněni medailemi, diplomy 

a věcnými dárky. Ale ani ostatní psí účast-

níci nejdou domů bez diplomu a dárku, to 

aby měli vzpomínku na jejich velký den. 

Po úspěchu prvního ročníku se lidé 

sami další rok začali dotazovat, zda 

budeme pokračovat a tak se letos 

uskuteční v pořadí již IV. setkání.

Bude se konat v sobotu 26. září 

2009 v areálu útulku na Vršavě. 

Zveme tímto každého, kdo má rád zvířa-

ta a chtěl by s nimi prožít zajímavé odpo-

ledne, aby se přišel podívat. Sraz je ve 13 

hodin. Pro zpestření je připravena tombola 

a nezapomněli jsme ani na občerstvení.

Kdo máte pejska z útulku a chtěli 

byste se zúčastnit aktivněji, zajistěte si 

přihlášku osobně přímo v útulku. 

Uzávěrka příjmu přihlášek je 20. 9. 

2009.

Podrobné informace o celé akci je mož-

né získat na www: utulek.zlin.cz (tam je 

také možno získat přihlášku), na emailu: 

utulekzlin@volny.cz a také na tel. čísle 577 

244 444, 737 057 773, 777 901 978 nebo 

732 715 694.

Celý útulek se na vás těší. Nejen na ma-

jitele pejsků z útulku, ale také na vás, kteří 

máte rádi zvířátka a chcete se přijet podí-

vat.
za provozovatele útulku

 Šmigurová Danuše

Přechod pro chodce 
Pro nemocné, starší občany i mamin-

ky s dětmi se u zdravotního střediska 

velmi špatně přechází přes ul. Vítězství. 

Proto jsme pozvali odborníky z odboru 

dopravy, aby posoudili možnost zřídit 

přechod pro chodce. Avšak vzhledem 

k tomu, že místo se nachází ve směro-

vém oblouku silnice, nelze přechod pro 

chodce povolit. Nabízí se tak jen mož-

nost zřízení místa pro přecházení. 

Prodloužením stávajícího chodníku 

u rodinných domků vznikne kolmé mís-

to pro přecházení chodců, které bude 

bezbariérové.

Chodci nadále budou muset dávat 

pozor a řidiče prosíme, aby byli ohledu-

plní.  MS
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KREATIVNÍ KURZY V ZÁŘÍ
Máte-li chuť tvořit, v září si můžete vybrat ze dvou kreativních kurzů.

Tím prvním je kurz drátovaného šperku – šitá krajka. Tato technika se používá 

u kraslic, ale krásné využití nachází i u šperků. Kurz je vhodný pro začátečníky i po-

kročilé.

Na kurzu si vytvoříte krajkový náhrdelník na obruči, rychlejší z vás možná stihnou 

i náušnice či náramek.

Kurz se koná v sobotu 12. 9. ve 13.30 hodin ve Slušovicích, místo bude přihlá-

šeným včas upřesněno. Lektorkou je Magda Černochová (Sněženka).

 Cena 350 Kč.

Druhým kurzem je pro velký zájem opět pletení z pedigu. 

Koná se v následující sobotu – 18 .9. – opět ve 13.30 hodin. Tento, po dlouhé 

době první kurz pletení z pedigu, je určen pro začátečníky nebo pro ty z vás, kdo jste 

již kdysi na kurzu byli, ale chcete si základy osvěžit, třeba již proto, že jste dlouho 

nepletli. 

Budete oplétat pevné dno, abyste dostali materiál do ruky. Naučíte se základní 

opletek, začátek a ukončení pletení některou ze zavírek. Na kurzu budou k dispozici 

jak hotové výrobky pro inspiraci, tak i fotografie či knihy k nahlédnutí.

Můžete si uplést podnos, košík, krabičku, zásobník na ubrousky… 

Kurzy pedigu lektoruji já.

 Cena 300 Kč, u rozměrnějších výrobků 350 Kč.

Na kurzech bude ke koupi materiál pro vaše další tvoření.

Kapacita kurzů je omezena. Pokud se chcete přihlásit, rezervujte si místečko na tel. 

603 141 723 (i SMS) či na emailu agentura.jasmina@seznam.cz. Po přihlášení vám 

bude rezervace potvrzena emailem či sms (v případě, že zvolíte písemnou formu re-

zervace).

Pokud chcete dostávat oznamky na tvořivé kurzy emailem, na výše uvedený email 

zašlete zprávu, kde do předmětu napíšete oznamky na kurzy.

Pokud máte zájem o materiál pro pletení z pedigu (pedig, dna, doplňkový materiál) 

– kontaktujte mě na výše uvedeném čísle či emailu.

Přeji všem krásné babí léto a těším se na shledanou na některém z našich kurzů.

 Jana Kapustová

TOP 20 
nejpůjčovanější knihy v městské 

knihovně od 1. 1. – 30. 6. 2009

1. Caesarův vavřínový věnec – René 

Goscinny (dětská beletrie, comics, 

Asterix)

2. Debora – Georgette Heyer (belet-

rie, romantika)

3. Asterix a Kleopatra – René 

Goscinny (dětská beletrie, comics, 

Asterix)

4. Asterix gladiátorem – René 

Goscinny (dětská beletrie, comics, 

Asterix)

5. Klíč světla – Nora Roberts (belet-

rie, román plný napětí)

6. Asterixova odyssea – René 

Goscinny (dětská beletrie, comics, 

Asterix)

7. Obelix a Caesarova galéra – René 

Goscinny (dětská beletrie, comics, 

Asterix)

8. Bavlníkový květ – Anne Rivers 

Siddons (beletrie, romantika)

9. Poznáš to z polibků – Julia Quinn 

(beletrie, romantika)

10. Žít pro lásku – Barbara Cartland 

(beletrie, romantika)

11. Mamut Jogi – nakreslil Jaroslav 

Němeček, napsal Jiří Poborák (dětská 

beletrie, comics, příběhy Čtyřlístku)

12. Sňatek z rozumu – Jayne Ann 

Krentz (beletrie, romantika)

13. Asterix a Olympijské hry – René 

Goscinny (dětská beletrie, comics, 

Asterix)

14. Létající lékařka – Barbara 

Bickmore (beletrie, román z lékařské-

ho prostředí)

15. Rexík v akci – Karel Ladislav, 

Jaroslav Němeček (dětská beletrie, 

comics, Asterix)

16. Asterix a Normani – René 

Goscinny (dětská beletrie, comics, 

Asterix)

17. Asterix a velká zámořská plavba 

– René Goscinny (dětská beletrie, co-

mics, Asterix)

18. Kristina – Barbara Cartland (be-

letrie, romantika)

19. Asterix věštec – René Goscinny 

(dětská beletrie, comics, Asterix)

20. Asterix na Korsice – René 

Goscinny (dětská beletrie, comics, 

Asterix)

U dětí na plné čáře v 1. pololetí ví-

tězily příběhy Asterixe. Ostatní knihy, 

které se umístily v žebříčku, jsou hlav-

ně romantické příběhy pro ženy.

Každého půl roku budeme uveřej-

ňovat seznamy nejpůjčovanějších titu-

lů a u některých z nich se zastavíme.

Krok za krokem ke krásné a zdravé pleti 
ANEB JAK O NI SPRÁVNĚ PEČOVAT

1. Čištění pleti: používáme čistící krémy, emulze, mléka, vody a gely. 

Přípravky slouží k odstraňování make-upu, ale také běžných povrchových nečis-

tot, potu a kožního mazu. Používáme je tedy, i když se nelíčíme, a to dvakrát 

denně! Pro suchou pleť jsou lepší mléka a krémy, pro mastnou potom gely. Čištění 

pleti je základem. Pokud důkladně pleť nečistíme, účinné látky krémů obtížněji 

pronikají do pleti a nejsou zcela využity. I ten nejlepší krém pak nemusí přinášet 

očekávané účinky.

2. Tonizace: používáme pleťové vody a tonika

Slouží k dočištění pleti = odstranění zbytků nečistot a čistícího přípravku, osvěží 

a vyrovná pH pleti. Vody na mastnou pleť navíc zmírňují viditelnost rozšířených 

pórů. Pro suchou pleť jsou vhodné vody bez obsahu alkoholu.

3. Hydratace a výživa: používají se denní, noční krémy a emulze.

Slouží také jako ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy, a to včetně nečistot 

v ovzduší a UV záření. Proto i mastná pleť by měla být ošetřena lehkým krémem 

nebo emulzí. Noční krémy obsahují množství výživných látek, které mohou neruše-

ně během spánku pronikat do pleti a dodávat jim vitalitu. Při aplikaci krému postu-

pujeme směrem vzhůru a do stran. Nezapomínejte na krk, který jinak nemilosrdně 

prozrazuje náš věk.

4. Péče o oční okolí: používáme oční krémy a gely určené speciálně pro tyto 

partie. 

Tyto krémy a gely nám zaručují dokonalou ochranu jemné pleti v okolí očí, její 

hydrataci a výživu. Přípravky ve formě gelu jsou při odstraňování otoků a únavy 

účinnější, necháme-li je před použitím vychladit v ledničce. Při nanášení přípravku 

vždy dbáme, aby se nedostal do oka,vynecháme pohyblivá víčka a okolí řas. 

Nanášíme velmi jemně od vnějšího koutku oka k vnitřnímu a lehce vyklepáváme.

Příště: základy líčení
 I. L.
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Žijí s námi - žiji s Vámi
Nový pojem „bleskové povodně“ plnil 

letos v létě všechny sdělovací prostřed-

ky. Stále častěji se svádí vina na globální 

oteplování. Jak ale víme, povodně byly 

v minulosti součástí života ve Slušovicích 

a nikdo souvislost s oteplováním nehle-

dal. Zůstaly po nich nesmazatelné stopy 

v podobě několika míst s písčitou pů-

dou. A právě na nich, několik metrů od 

Všeminky, jsem se setkal se zajímavým 

obyvatelem Slušovic. Je tu příběh „O Ťu-

tínkovi “ z pohádky Ondřeje Sekory 

„Ferda mravenec.“ Slavný spisovatel 

a kreslíř dal toto jméno vždy hladovému 

synkovi mravkolva. Obětavý tatínek 

chtěl, aby Ferda lákal do pasti své kama-

rády, ale to se spletl… Dnes nám připa-

dá jako pohádka, že žije s námi.

Mravkolev běžný (Myrmeleon for-

micarius L.1767) je typickým obyvate-

lem vátých písků s borovým lesem, na-

příklad kolem Hodonína. Co ale dělá na 

Valašsku? V loňském roce jsem se s ním 

setkal večer na stěně restaurace AB. 

Domníval jsem se, že jej sem dovezl ně-

kdo autem. O co větší bylo moje překva-

pení, když jsem letos zjistil, že typické 

kráterovité pasti jsou na místě zcela ne-

čekaném. Je docela možné, že jste si 

všimli malých kráterků na jižní straně 

svých přístřešků na dřevo nebo kůlen, 

na místě, kde se dříve popelily slepice. 

Pokud člověk není k okolí všímavý, snad-

no leccos přehlédne.

Na úzkém suchém pásku půdy mezi 

okapem a stěnou našly své nové životní 

prostředí samičky mravkolva, snad sku-

tečně dovezené z jihu lidmi. Konečně 

radostný příběh, kdy lidé pomáhají něja-

kému původnímu druhu vytvářet vhod-

né životní prostředí pro jeho rozšíření!

Mravkolev lidem již v minulosti připa-

dal velmi zvláštní svou kouzelnou pro-

měnou z dravé, v písku ukryté larvy, 

v subtilní síťokřídlý hmyz. Co o něm psa-

li před více než 100 lety, je snad výstiž-

nější než to, co se píše dnes na interne-

tu: „Zvířátko toto má barvu zcela jako 

písek, takže nebylo by je snadno pozo-

rovati, byť ani po kusadla do písku za-

hrabáno nebylo. Zvláštní jméno přísluší 

mu plným právem, neboť lovu mravenců 

V tomto čísle SN bych se chtěla 

zmínit o knize Klíč světla od Nory 

Roberts, která se umístila na 5. mís-

tě.

Je to první díl trilogie. Trojice žen 

s velmi rozdílnou minulostí se po vy-

slechnutí tajuplného příběhu vydává 

za pokladem. Uspět musí všechny, ji-

nak by vytoužená odměna propadla. 

Všechny ženy spojuje touha finančně 

se osamostatnit a společný cíl mezi 

nimi vytvoří přátelské pouto. Podaří se 

jim najít tři klíče ke třem skříňkám?

On-line katalog všech knih městské 

knihovny najdete na www.knihovna-

slusovice.wz.cz pod odkazem Služby.

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích

7. Rallyslalom SANEKO Slušovice
V neděli 16. srpna se v areálu slušovické dostihové dráhy uskutečnil sedmý 

podnik letošního seriálu Rallyslalom 2009, tentokrát pod hlavičkou společ-

nosti SANEKO Uherský Brod. 

hledí si od rána do večera, ale i všeliký 

jiný malý hmyz jest mu za potravu vítán. 

Přijde-li např. mravenec na okraj tohoto 

kráteru, kyprý písek sesype se mu pod 

nohama a tu sklouzne po svahu dolů. 

Tak oběť dostává se do ,tlamy lví´, tj. do 

mocných kusadel, která ji chopí a vyssa-

jí. Dospělý mravkolev podobá se velikou 

měrou vodnímu šídlu, od něhož lze ho 

rozeznati po kyjovitých tykadlech a hně-

dě skvrnitých křídlech, která kryjí v klidu 

střechovitě tělo jeho.“ K této citaci již 

není co dodat. Opravit dvě s ve slově 

vyssají? 

Jak jej poznáte v přírodě vy? Jistě zná-

te užitečného likvidátora mšic zlatoočka 

(Chrysopa). Na podzim u vás často hledá 

vhodný úkryt na přezimování. Mravkolev 

je blízký příbuzný tohoto něžného stvo-

ření, je však asi dvakrát větší. Když se 

pozorně podíváte kolem sebe, jistě jej 

spatříte. 

Ve Slušovicích se můžete setkat i se 

strumičníkem zlatookým, který je indiká-

torem čistého životního prostředí. Ale 

o něm je jiný příběh.

Možná se i vy setkáte s nějakými zají-

mavými obyvateli Slušovic. Předejte své 

náměty do redakce SN. Několik námětů 

je již připraveno pro další čísla SN.

 Váš Netopýr 

Trať postavená na okruhu kolem „do-

stihovky“, známá z bývalých ročníků Ba-

rumky či Kopné, byla proložena několika 

slalomovými brankami a soutěžáckými 

retardéry. Délka jedné jízdy byla 1,8 km. 

Posádky ji absolvovaly celkem čtyřikrát. 

Celkem se do zá-

vodu přihlásilo 

doposud rekord-

ních 74 posádek, 

převážně z řad 

amatérů, ale i 

zkušených sutěž-

ních jezdců. Po 

několika drob-

ných haváriích 

dokončilo 69 po-

sádek. V roli hostů – předjezdců se 

v předvečer vrcholu letošní soutěžácké 

sezony představili známí piloti z okolí 

Zlína – Orsák, Tlusťák, Tomaštík…

V horkém letním dni se za účasti bez-

mála 1 000 diváků bylo na co dívat. 

Účast všech favoritů letošního seriálu 

Rallyslalom 2009, jak v celkovém pořadí 

tak v jednotlivých skupinách nabídla kva-

litní sportovní zážitek, podtržený již zmí-

něnou účastí soutěžáků 

v roli předjezdců před 

každou soutěžní jízdou. 

V celkovém pořadí zví-

tězil Martin Bujáček na 

voze Mitsubishi Lancer 

EVO 8 před Patrikem 

Rujbrem s vozem stejné 

značky, ale novější evoluce EVO 10. 

Třetím v pořadí byl Jakub Král se super 

upraveným Favoritem. Toto pořadí je 

shodné i s celkovým pořadím po sedmi 

podnicích letošního desetidílného seriálu 

Rallyslalomu. 

Mezi předjezdci si nejlépe vedl Jaroslav 

Orsák před Zdeňkem Zdráhalou a Jaro-

mírem Tomaštíkem.

Zpestřením pro diváky bylo losování 

o jízdu s třemi jezdci Rallyslalomu v závě-

rečné jízdě podniku, která se bude 

i v příštích závodech opakovat. 

Dalším podnikem seriálu bude 13. září 

8. Rallyslalom 2009, v kterém se po mno-

ha letech vrátí soutěžní vozy na část 

známého okruhu z Barum rallye 80. let 

Velký Ořechov - Velký Ořechov. Trať bude 

vytyčena ve směru od Hřivinova Újezda 

do Velkého Ořechova, se servisní zónou 

u cíle v Ořechově. 

Více na www.rallyslalom.ic.cz
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MAŽORETKY SLUŠOVICE
Srdečně vás opět po půl roce zdravím a chtěla bych vás tímto informovat 

o předcházejícím období, které jsme s mažoretkami prožily.

V minulém školním roce se mi přihlásilo 8 nových malých mažoretek, většinou 

holčiček ve věku 7-8 let. Práce je s nimi úžasná, chodí do kroužku s úsměvem a chu-

tí do tance. Mám z nich opravdu radost. 

Absolvovaly jsme opět několik vystoupení, a to jak s malými Beruškami, tak 

i s velkými mažoretkami Genesis: * Dětský karneval ve Slušovicích pořádaný MŠ Slu-

níčko * Dětský karneval na Hrobicích * Kácení máje ve Slušovicích * Dětský den firmy 

Sklenářství Nonstop ve Slušovicích * Dětský den firmy Greiner packaging Slušovice, 

s.r.o. v Zádveřicích * Dětský den na Hrobicích * Svatba Lenky Krajčové a Jirky Poláška 

v Trnavě * Rodinná oslava v sokolovně Lípa.

Za možnost vystoupení na výše uvedených akcích všem jejich organizátorům děku-

ji a doufám, že všichni byli s naším tanečním projevem spokojeni. 

Děkuji také rodičům za finanční pomoc při nákupu kostýmů a profi-hůlek pro velké 

i malé mažoretky.

Po uveřejnění minulého článku o mažoretkách projevila zájem mi pomoci s vede-

ním slečna Dominika Nádaši ze Slušovic, za což jsem velmi vděčná a těším se na 

naši vzájemnou spolupráci.

Ve školním roce 2009-2010 začíná první hodina mažoretek - jak pro velké, tak i pro 

malé - dne 2. 10. 2009 v 15 hodin v Městském kulturním středisku ve Slušovicích.

Také nové zájemkyně se mohou v tento den přihlásit, a to v rozmezí od 15.30 do 

16.00 hodin.

Přijďte se na nás podívat i v příštím školním roce, přejeme vám příjemný a radostný 

zážitek. 
Eva Korpasová, vedoucí mažoretek

Myslivci 
A MYSLIVOST VE SLUŠOVICÍCH

Vážení čtenáři Slušovických novin, jistě 

si většina z Vás vzpomene na článek, 

který vyšel v jednom z minulých čísel 

těchto novin a týkal se výskytu bažanta 

královského ve Slušovicích. Na základě 

informací uvedených v tomto článku, tý-

kajících se myslivosti a myslivců, jsem se 

rozhodl, že vás seznámím s myslivostí, 

jak je provozována v našem okolí. V ně-

kolika dalších číslech uveřejním články 

vycházející z pohledu osob, které celo-

ročně pečují o zvěř ve vašem okolí.

V tomto prvním článku bych vás chtěl 

seznámit s Mysliveckým sdružením Březi-

na - Slušovice, které jistě většina z vás 

zná. 

Myslivecké sdružení Březina-Slušovice 

myslivecky hospodaří na pozemkových 

katastrech připadajících k obcím Březová, 

Hrobice a městu Slušovice. Celková vý-

měra, na které myslivecky hospodaříme 

je 1405 ha honebních pozemků. Na této 

ploše myslivecky hospodaří 33 členů 

mysliveckého sdružení, většinou jsou to 

občané Slušovic a okolí, popř. osoby, 

které ze Slušovic pocházejí a mají ke 

Slušovicím a jejich okolí vztah.

Myslivecké sdružení Březina-Slušovice 

má k dispozici svou mysliveckou chatu 

na Nových Dvorech, kterou jistě většina 

z vás zná z již tradičního tzv. Přátelského 

posezení s živou hudbou. Pro čtenáře, 

kteří se s tímto pojmem ještě nesetkali, 

uvedu, že se jedná o akci, kterou pro vás 

dvakrát ročně pořádají místní myslivci. 

Na této akci se máte možnost pobavit při 

živé hudbě a ochutnat zvěřinové specia-

lity tak jak je umí připravit jen naši mys-

livci. 

K dalším činnostem, jimž se myslivci 

věnují, patří i práce v honidbě. Sem patří 

výstavba přikrmovacích zařízení a zimní 

přikrmování zvěře, budování myslivec-

kých zařízení, péče o políčka určená 

k přikrmování zvěře a další činnosti, které 

běžný návštěvník lesa ani nezaznamená, 

ale jsou důležité pro správnou péči 

o zvěř. V našem mysliveckém sdružení 

jsme do činností zařadili i úklid kolem 

cest, které vedou v našich honitbách. 

U tohoto bych se rád trochu pozdržel. 

Sám jsem se divil tomu, co jsou lidé 

všechno schopni pohodit v naší přírodě. 

A napadá mě otázka, proč jedou s něčím 

nepotřebným k lesu a tady to vyhodí, 

když můžou využít sběrného dvora na 

odpad, který je ve Slušovicích? Na toto si 

snad můžou odpovědět jen sami. 

 V dalším čísle Slušovických novin vás 

blíže seznámím s péčí o zvěř a dále vás 

seznámím s druhy zvěře, které jsou ve 

Slušovicích.
Nim.
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 ZÁŘÍ 2009
• Jubilanti

Drahomíra Sporková 95 let

Hedvika Javorová 80 let

Vladimír Daněk 85 let

Stanislav Pilař 75 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• Narození

Patrik Semela

Erik Semela

Tereza Pšenková

Eliška Jakubová

Markéta Dostalová

Bára Staroveská

Nella Válková

Jan Matyák 

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a přejeme hodně štěstí,zdraví!

• Úmrtí

Jaroslav Rek

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast!

• Sňatek uzavřeli

Jiří Polášek a Lenka Krajčová

Tomáš Ťopek a Zuzana Dubová

Petr Krajča a Lucie Štefková

Vilém Frajt a Martina Staňková

Eduard Oškera a Kateřina Machovská

Michal Dvořák a Jaroslava Salajková

 Novomanželům přejeme 

 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti!

 matrikářka

ZÁŘÍ 2009
• Jubilanti

Drahomíra Sporková 95 let

Hedvika Javorová 80 let

Vladimír Daněk 85 let

Stanislav Pilař 75 let

Společenská 
 kronika

❦❦❦ ❦❦❦

VZPOMÍNKA

9. září vzpomeneme 25. výročí od 

úmrtí pana Jaromíra Kobylíka. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 

vzpomínku.

Manželka Jarmila a děti s rodinami

6. srpna 2009 tomu byl jeden rok, co 

nás opustil náš tatínek a dědeček pan 

Jan Mika.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

 Synové s rodinami 

 a ostatní příbuzenstvo

VZPOMÍNKA

Ve výroční den 10. 9. 2009, 100 let 

od narození, uctíme tichou vzpomín-

kou památku naší maminky paní Marie 

Sedláčkové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

 Děti se svými rodinami

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli rozlou-

čit s panem Jaroslavem Rekem, který 

zemřel po dlouhé nemoci dne 4. srpna 

2009. 
Dcery Věra a Jarmila s rodinami.

Sbírka
Od začátku října se v Městské knihov-

ně ve Slušovicích opět koná sbírka texti-

lií pro útulek na Vršavě. Tyto textilie jako 

ručníky, teplá prostěradla, svetry, deky 

apod. přijímáme pouze vyprané.

Protože podzim se nezadržitelně blíží 

a s ním i chladnější dny, myslete na pej-

sky v útulku, kterým zrovna vaše nepo-

třebné starší deky mohou dodat o tro-

chu víc tolik potřebného tepla.

Pokud chcete přispět i něčím jiným, 

jako jsou oblíbené piškotky a další po-

choutky, tyto se sbírají po celý rok 

a průběžně jsou předávány útulku. Také 

nepotřebná vodítka, obojky a další po-

třeby pro pejsky a kočky.

 JK


