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ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA SLUŠOVICE
• RM schválila finanční příspěvek ve
výši 5 000 Kč Matici Svatohostýnské.
• RM zamítla žádost ZŠ Trnava o příspěvek na dětský prázdninový tábor.
• RM byla seznámena s nabídkou
Správy a údržby silnic Zl. kraje o možnosti pronájmu mobilního radarového
zařízení. Měsíční pronájem by činil 30
tis. Kč. Rada schválila zkušební provoz
u ZŠ Slušovice po dobu 1 měsíce.
• RM byla seznámena s nabídkou
Zlínského kraje na dotační program na
požární techniku a věcné prostředky
jednotek hasičských sborů obcí.
• RM schválila pečovatelské službě
Vizovice dotaci ve výši 50 000 Kč na
nákup auta pro pečovatelky. Dále rada
bere na vědomí ceník služeb, který je
součástí smlouvy o poskytování pečovatelských služeb.
• RM schválila pronájem kanceláře
pro pečovatelskou službu v budově
městského úřadu v rozsahu jednoho
dne. Rada města promíjí majitelce pečovatelské služby povinnost zaplatit
nájemné z nebytových prostor na školce za uplynulé období.
• RM pověřuje starostu, aby opět započal jednání s bytovým družstvem
Budovatel o zakoupení kotelny na ul.
Dostihová.
• RM schválila panu Vladimíru Škrabanovi zřízení předzahrádky u restaurace
Přerovská za cenu 3 Kč/m2 a den dle
vyhlášky o místních poplatcích.
• Rada města vybrala dodavatele pro
stavbu splaškové kanalizace v ulici
Osvoboditelů, U Vrby, Školní a Rovná. Vítězem výběrového řízení se stala
firma RM GAZ Hvozdná, která podala
nejnižší cenovou nabídku - 1,957 949
Kč bez DPH. Rada ukládá starostovi
města podepsat s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.
• RM bere na vědomí výsledky jednání komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek na veřejnou

Léto někam odletělo – nám se za ním běžet chtělo.
Třeba je mu také smutno.
Ale proto není nutno plakat, truchlit, naříkat,
i když ho má každý rád.
V září, v říjnu přijde zas
– babí léto, krásný čas.
(k článku na str. 5)
zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 23
ve Slušovicích“ a ukládá starostovi
města podepsat, po uplynutí 15 denní
lhůty pro odvolání ostatních uchazečů, smlouvu o dílo s vítězem soutěže,
firmou UPOSS Zlín, a.s., jejíž cenová
nabídka ve výši 6 463 380 Kč vč. DPH
byla nejnižší z 5 hodnocených nabídek.
• RM vzala na vědomí informaci starosty o průběhu stavebních prací při
rekonstrukci ZŠ Slušovice. Práce pokračují podle harmonogramu.
• RM schválila prodloužení nájemní
smlouvy k bytu v hasičské zbrojnici
manželům Fišnarovým na dobu určitou do 30. 9. 2006.
• RM bere na vědomí zakoupení
ojetého vozidla Škoda Octavia, rok
výroby 1997 pro potřeby stavebního

úřadu ve Slušovicích. Z důvodu stáří
vozidla nesouhlasí s uzavřením havarijního pojištění vozidla.
• RM rozhodla, aby nájemníkům
z domu v ul. Slunečná č.p. 313
a ul. Školní č.p. 397, kteří byli v roce
1992, kdy jim byla odpojena kotelna
na pevná paliva, nuceni pořídit si na
vlastní náklady topení, aby jim byly tyto náklady proplaceny. Tím dojde
k ukončení veškerých sporů mezi městem Slušovice a nájemníky.
• RM byla seznámena s cenovou nabídkou nových rozvodů KbTV na sídlišti Padělky. V letošním roce budou
opraveny rozvody ve dvou domech.
• RM hodnotí kladně provoz sportovního areálu u ZŠ Slušovice a doporučuje, aby dále po dohodě s ředitelem
školy byl do konce sezony areál mimo

dobu školního vyučování a o sobotách
a nedělích k dispozici veřejnosti.
• RM byla informována o kontrole finančního úřadu na dotace na nadstavbu domů č.p. 313 a 397. Kontrola neshledala závady a kromě dokladů provedla také kontrolu na místě samém.
• RM vzala na vědomí výkaz o plnění
hospodaření města k 30. 6. 2005 a nemá k hospodaření města připomínky.

Poplatky za svoz odpadu
– upozornûní pro neplatiãe
Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili poplatky za svoz komunálního odpadu, aby tak neprodleně učinili. Každý z nás produkuje ročně určité množství odpadu a neplatící
občané budou muset doložit, jakým
způsobem komunální odpad likvidují.

Výběr poplatků za KbTV
Upozorňujeme uživatele kabelové
televize ve Slušovicích, že v září bude
vybírán roční poplatek 600 Kč za
KbTV. Poplatek uhraďte u paní Zavřelové, I. patro bud. městského úřadu.
Tato výzva je určena uživatelům žijícím v rodinných domech. Poplatky
za KbTV v bytových domech jsou vybírány v nájemném.

Spoleãenská kronika
Jubilanti

Marie Srněnská
Vlasta Zbranková
Bohumil Schreiber
Eduard Manďák
Jitka Kovářová
Marie Trčková
Jan Nábělek
Drahomíra Sporková

75 let
70 let
70 let
70 let
85 let
95 let
75 let
91 let

Srdečně blahopřejeme jubilantům
Sňatky

Libor Palas a Michaela Lučanová
Vlastimil Běhunčík
a Kateřina Vráblíková
Radek Kaláč a Kateřina Ingrová
Jaroslav Hustý a Radka Kašková
Petr Krčma a Zuzana Solčanská
Novomanželům blahopřejeme.
Narození

Kateřina Mareková
Lukáš Korpas
Sofia Salačová
Marek Pilz
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Úmrtí

Vojtěch Vosmanský
Františka Toralová
matrikářka

âi‰tûní komunikací, pronájem kontejneru
Rada města schválila ceník za čištění komunikací a pronájem kontejneru pro občany a firmy:
a) čistění komunikací velkým zametacím vozem
850,- Kč/hod
b) v případě, že si firma smetky uloží sama a použije vlastní vodu 680,- Kč/hod
c) pronájem kontejneru a svoz kontejner. nosičem LIAZ
Ceník občanům:
doprava
manipulace
pronájem kontejneru 5 m3
uložení na skládku hradí objednatel

23-25 Kč/km
65 Kč/za každých zap. 15 minut
60 Kč/den

Ceník pro firmy:
doprava
manipulace
pronájem kontejneru 5 m3
uložení na skládku hradí objednavatel

23-25 Kč/km
65 Kč za každých započ. 15 minut
100 Kč/den

Písemné objednávky přijímá odbor komunálních služeb.

Nebuìme lhostejní
Pracovníci technických služeb pravidelně udržují zeleň, sekají trávníky,
stříhají keře, ořezávají stromy. Každý
týden vyprazdňují odpadkové koše
a sbírají kolem rozházené odpadky.
Čistí město.
Avšak nejsou služebníky našich rozmarů a nevychovanosti. Vyvrácené odpadkové koše, převrácené lavičky, vytr-

žené dopravní značky a také odpadky
poházené po chodnících a travnatých
plochách. Nejčastěji však uvidíte krabičky od cigaret, nedopalky, obaly od
cukrovinek a výkaly našich čtyřnohých
miláčků...
Nebuďme lhostejní. Mějme úctu
k práci lidí, kteří poctivě udržují
vzhled našeho města.

Výměna řidičských průkazů
Ve Slušovických novinách č. 3 jsme Vás informovali o výměně starých řidičských průkazů za nové. Vzhledem k množství žádostí byla výměna s účinností od 1. 7. 2005 stanovena následovně:
Řidičské průkazy vydané od - do:

Povinná výměna do:

1. 7. 1964 – 31. 12. 1993
1. 1. 1994 – 31. 12. 2000
1. 1. 2001 – 30. 4. 2004

31.12. 2007
31.12. 2010
31. 12. 2013

K výměně je nutno předložit:
- doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas nebo rodný list)
- stávající (starý) ŘP
- 1x foto (35 x 45 mm)
- vyplnit žádost (při vyřizování na úřadě ve Vizovicích)
- u osob starších 60 let – potvrzení od lékaře s uvedením skupin řidičského
oprávnění
K vyzvednutí ŘP je nutno předložit:
- doklad totožnosti (občanský průkaz popř. pas nebo rodný list)
- stávající (starý) ŘP
Úřední hodiny na MÚ Vizovice: pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin.
Další informace získáte na telefonu: 577 599 182.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Řidiči starší 60 let musí při výměně řidičského průkazu předložit potvrzení
od praktického lékaře, že jsou způsobilí k řízení motorových vozidel. Další
prohlídky jsou nutné v 65, 68 letech a pak každé dva roky. Do nového řidičského průkazu se zapíší pouze ty skupiny řidičského oprávnění, které
jsou uvedeny v lékařském potvrzení.
•2•

Vyhodnocení ANKETY

TE GLADIUS ROCK
& Rallye festival

(vysokorychlostní internet)
Pro úplnost uvádím, že je ve Slušovicích 852 zásuvek KbTV. Ankety se zúčastnilo 100 občanů, z toho mnohdy bylo několik anketních lístků z jedné rodiny. Ráda bych odpověděla všem, kteří se ptají, zda se v blízké budoucnosti
mohou těšit na vysokrychlostní internet po KbTV. Nikoliv. Zájem občanů nebyl dostatečný. Náklady na zobousměrnění sítě a její zdokonalení pro přípravu digitalizace televize by činily asi 18 milionů korun.
Ve třetím kole dotace z EU budou upřednostněny obce, kde se doposud
nevyskytuje místo s veřejně přístupným internetem. Ve Slušovicích budou
z předchozích dotací místa dvě, jedno v knihovně a druhé na městském úřadě. Přednost bude dána také malým obcím, ve kterých není ani bezdrátový internet ani ADSL linka do 2,5 km.
Přesto zájemci nezoufejte, dál budeme hledat nové možnosti a dotace.
1. Používáte v současné době ve
Vaší domácnosti nějaké připojení
k internetu?
a) ano
83 občanů
b) ne
17 občanů
2. Jaký druh připojení k internetu
používáte:
a) vytáčenou telefonní linku
47
b) telefonní linku s využitím
technologie ADSL
13
c) bezdrátové připojení
5
d) připojení přes mobilního
operátora
9
3. Kolik měsíčně platíte za internetové služby? (cena uvedena s DPH)
a) 0-300 Kč
24
b) 300-500 Kč
27
c) 500-1000 Kč
22
d) 1000 Kč a více
4
4. Měli byste zájem o vysokorychlostní on-line (trvalé) internetové
připojení bez omezení dat přes kabelovou televizi?
a) určitě ano
75
b) spíše ano
11
c) v současnosti ne,
možná v budoucnu
1
d) určitě ne
0
5. Jakou cenu za tuto službu považujete za akceptovatelnou?
(cena uvedena s DPH)
a) 300-500Kč
72
b) 500-700Kč
24
c) 700-1000Kč
3
d) více než 1000Kč
0
6. Navštěvujete stávající webové
stránky města na adrese www.mestoslusovice.cz?

a) nikdy
b) výjimečně
c) pravidelně

16
59
7

7. Líbí se Vám stávající webové
stránky města?
a) ano
15
b) spíše ano
39
c) spíše ne
13
d) ne
2
8. Uvítali byste vylepšení webových stránek města, aby měly větší
informační hodnotu pro občany?
a) ano
61
b) ne
1
c) je mi to jedno
8
9. Co konkrétně byste chtěli na
stránkách zlepšit?
Svůj názor vyjádřilo 25 občanů.
Návrhy:
• kontakt na jednotlivá prac. radnice (tel. a e-mail)
2
• lepší grafika
9
• více fotografií, i letecké
3
• historie města
1
• aktuality
7
• přehled turistických tras
1
• lepší přehlednost
2
• kvalitnější prezentace města
(informace o možnostech
ubytování)
2
• více informací
4
• on-line kamera
3
• info z KbTV
1
• lepší navigace
1
• chat, diskuse
2
• vyhledávač stránek
1

•3•

– 20. 8. 2005
Jak se Vám líbí ten kravál, pane starosto? Nemáte v plánu uspořádat zde
příští rok technopárty?
Podobně laděných SMS zpráv i telefonických hovorů jsem dostal v průběhu sobotního večera několik. Předpokládám, že těch, kteří rockový festival nevnímali příliš pozitivně, bylo
daleko více.
Využívám proto možnosti sdělit občanům našeho města pár informací
o sobotním koncertě prostřednictvím
Slušovických novin.
Předně chci zdůraznit, že koncert
byl řádně povolen radou města, usnesením č. 304/2005 ze dne 8. června
2005. Hlavním důvodem, proč město
Slušovice rockový festival na fotbalovém stadionu povolilo, byl pokus
o komerční využití stadionu, jehož je
město vlastníkem a jehož roční provoz stojí statisíce korun. Za pronájem
stadionu včetně paušálního poplatku
ze vstupného zaplatila pořádající
agentura Gladius městu Slušovice
celkem 150 tis. Kč.
Organizace koncertu byla bezchybná a vystoupení poslední skupiny
skončilo těsně po půlnoci, přesně dle
schváleného harmonogramu vystoupení jednotlivých skupin. Jediným
a zásadním problémem byla našlapaná zvuková aparatura vydávající téměř detonační zvuky. Bohužel tvrdý
rock se bez tohoto atributu neobejde.
Nicméně si myslím, že uspořádání tohoto koncertu byl krok správným
směrem. Ukázalo se totiž, že prostor
fotbalového stadionu by se neměl využívat pouze pro sport, ale i pro kulturní a společenské akce.
Připomenu, že v loňském roce zde
proběhla za velké účasti věřících primiční mše novokněze P. Bohumila
Kundla.
Závěrem bych chtěl všem občanům
našeho města, a zvláště generaci těch
dříve narozených poděkovat za trpělivost a toleranci, se kterou snášeli několik hodin nedobrovolný poslech
hudby, která je v převážné míře určena pro mladší a střední generaci.
Pro uklidnění těch, kteří volali nebo
posílali SMS zprávy, dodávám, že
technopárty v příštím roce ve Slušovicích určitě neplánujeme.
starosta

Kreativní kurzy
pokračují
i v novém školním roce...
Se začátkem nového školního roku
se k vám vracejí i oblíbená tvořivá odpoledne s paní Janou Svobodovou (dříve Hlaváčkovou).
V ZÁŘÍ VÁS ZVEME NA DVA KURZY:
14. 9. SAVOVÁ METODA
(úprava textilu + konturování)
Naučíte se efektní techniku úpravy textilu, zkusíte si malovat konturovýmibarvami.
Zjistíte, jak z tmavšího jednobarevného trička lze vyrobit jedinečný originál.
Z kurzu si odnesete vlastnoručně vyrobené originální tričko.
Cena kurzu je 225 Kč za dospělého
a 115 Kč za dítě (vhodné pro děti od
osmi let).
S sebou je nutno si donést 2 tmavší bavlněná trička (černé, tm. zelené, tm.
modré…) – nebo alespoň s větším procentem bavlny – čím více bavlny, tím
lepší efekt.
Ostatní materiál je v ceně.
21. 9. KURZ MALOVÁNÍ ŠÁL A ŠÁTKŮ TECHNIKOU CRASH
(mačkanou technikou)
Naučíte se zajímavou metodu malování na hedvábí, na kterou není potřeba
rám, stačí pár barev a můžete zdobit
šátky, šály…
Domů si odnesete vlastnoručně vyrobený hedvábný šátek a šál.
Cena kurzu je 280 Kč za dospělého
a 170 Kč za dítě (vhodné pro děti od
osmi let). Materiál v ceně.
Odborné vedení - Jana Svobodová,
Atelier Radost.
Místo konání - hasičská zbrojnice, Slušovice (při příjezdu do Slušovic kousek
před náměstím vpravo)
Začátek kurzů je v 17 hodin.

Okresní v˘stava drobného zvíﬁectva
Výstava drobného zvířectva proběhla ve dnech 29. – 31. července 2005
v chovatelském areálu místní organizace.
V pátek 29. července během dopoledne všichni vystavovatelé přivezli svá
přihlášená zvířata a poté byla tato zvířata oceňována delegovanými posuzovateli. Při tomto úkonu bylo úmorné vedro, kdy trpěli všichni posuzovatelé
i posuzovaná zvířata. Po skončení posuzování byly vyvěšeny oceňovací lístky
na klece a voliéry.
Následující den byla otevřena výstava od osmi hodin, kdy začali chodit
první návštěvníci. Pro všechny byla připravena bohatá tombola, čítající téměř
1 000 cen od maličkostí až po hodnotné dárkové balíčky. V sobotu se výstava uzavřela v 18 hodin, aby se v neděli opět otevřely její brány pro další návštěvníky.
Nedělní dopoledne hrála návštěvníkům k poslechu krojovaná dechovka ze
Slušovic. V devět hodin proběhlo slavnostní setkání s představiteli města,
sponzory a chovateli. Za město Slušovice pozdravil přítomné starosta města
Ing. František Pavelka a za sponzory Ing. Miroslav Gargulák, kteří vyjádřili
spolku chovatelů podporu do další činnosti.
Před ukončením výstavy bylo provedeno předání čestných cen úspěšným
chovatelům a následoval úklid areálu.
Pár údajů z výstavy
• Vystavovalo 54 chovatelů, jak místních, tak i z okolí. Z toho bylo 7 mladých
chovatelů do 18 let • Na výstavu přispělo 90 sponzorů. Velký dík patří příteli Oldřichu Hemerkovi a Stanislavu Pilařovi, kteří si udělali čas k jejich oslovení • O vzorné občerstvení se postarala přítelkyně Věra Tesařová se svou
dcerou Laďkou Kučerovou • V kategorii králíků bylo vystaveno celkem 179
kusů - 29 druhů. Bylo uděleno 24 čestný cen. Za Slušovice – Oldřich
Hemerka, Jiří Hanáček, Svatopluk Čech, Zdeněk Otava, Stanislav Pilař,
Jaroslav Pilař. Cenu za šampiona výstavy, kterou věnoval OO ČSCH Zlín, získal Stanislav Pilař • V kategorii drůbeže bylo vystaveno 39 voliér – 31 druhů.
Bylo uděleno 10 čestných cen. Za Slušovice – Jan Dziak. Cenu za šampiona
výstavy, kterou věnoval OO ČSCH Zlín, získal Ladislav Berčík z Pitína • V kategorii holubů bylo vystaveno 28 voliér – 25 druhů. Bylo uděleno 7 čestných
cen. Za Slušovice získal 2x čestnou cenu Jaroslav Pilař. Cenu za šampiona výstavy udělenou OO ČSCH Zlín získal Milan Kozubík z Vizovic • Na výstavu
se přišlo podívat přes 500 dospělých návštěvníků, děti měly vstup zdarma.
Závěrem patří velký dík všem vystavovatelům a hlavně sponzorům, kteří
přispěli na výstavu jakýmkoliv způsobem a bez jejichž pomoci by nebylo
možné výstavu v takovém rozsahu uskutečnit. Ještě jednou všem velký dík
a nashledanou příště.
chovatelé

Kapacita kurzů je omezena, nutná rezervace: 603-141 723
nebo 577 981 627
(Městská knihovna ve Slušovicích)
Oba kurzy jsou již zpola obsazeny.
Máte-li zájem strávit hezké odpoledne,
odreagovat se a vyrobit si originální
tričko, šátek či šálu, přihlaste se co nejdříve…
Těšíme se na vás.

Jana Kapustová, Agentura Victoria
Jana Svobodová, Atelier Radost
•4•

Léto někam odletělo...
Je to tak - ani jsme se pořádně neohřáli a léto je za námi. Přesto mi
dovolte vrátit se ještě na okamžik na
jeho začátek. Do doby, kdy jsme byli plni očekávání nevšedních dovolenkových zážitků, příjemného
a sladkého nicnedělání, prostě letní
pohody. Ale nejen my dospělí, i děti
mají v tuto dobu svá očekávání.
Určitě jiná než my, přesto stejně intenzivní a nadějná. To jedno se podobá tomu našemu – užít si naplno
letní volno, užít si společnosti rodičů, výletů, prostě všeho, na co se během roku nedostává příliš času.
Věřím, že se to dětem podařilo a vrací se do školky po prázdninách nabité letní energií a spoustou nových
zážitků a objevů.
Ale ne se všemi dětmi se setkáme. Naši předškoláčci vstupují do
další etapy svého života – do „velké“
školy. Naplní se jejich předprázdninová očekávání, kdy jsme se s nimi

v mateřské škole loučily a přály jim
samé jedničky a hodnou paní učitelku? Věřím, že ano, že se jim bude
dařit, a že i přes těžké začátky
a možné malé neúspěchy neztratí radost z poznávání, z objevování, získávání nových poznatků. Během jejich pobytu v mateřské škole se snažíme vybudovat v dětech tento vztah
k učení – čím víc toho vím a umím,
tím jsem bohatší a roste mé sebevědomí. Vedeme děti k tomu, aby si
uvědomovaly svou „človíčkovou“
hodnotu, založenou na procesu
vzdělávání a učení. Moc jim všem
při tom nelehkém začátku přeji, aby
jim chuť, se kterou do základní školy
vstupují, vydržela co nejdéle a aby
se jejich očekávání naplnila beze
zbytku.
Na rozloučenou se školkou připravily paní učitelky velkou akci.
Děti prožily několik dnů v indiánském duchu – tančily se indiánské

Policie âR Vizovice informuje
Opět mám možnost přispět několika řádky pro čtenáře
Slušovických novin. Je za námi půlka letních prázdnin a pomalu odkrajujeme z II. pololetí tohoto roku.
Pokud jde o statistiku, můžu sdělit, že jsme od začátku
roku zaevidovali cca 145 trestných činů, z nichž se 85 podařilo objasnit a zbytek zůstává neobjasněn. Jde přibližně
o stejný počet případů, jako v loňském roce v tuto dobu.
Přímo ve Slušovicích došlo v tomto roce ke 14 případům.
Musím zde otevřeně přiznat, že na rozdíl od loňského roku
se nám v tom letošním tolik ve Slušovicích nedaří
a větší část těchto trestných činů zůstává neobjasněna.
Pokud jde o přestupky, zaevidovali jsme od začátku roku 310 případů, z čehož je cca 40 ze Slušovic.
Z konkrétních případů, které nás ve Slušovicích v poslední době trápí jde především o vloupání do vozidel.
K těm dochází v noční době na ul. Školní, Slunečná,
Družstevní, sídliště Padělky apod. V této souvislosti bych
Vás rád požádal o spolupráci. Určitě byste nám mohli pomoci s každým oznámením o podezřelém pohybu osob kolem vozidel v noční době, o průjezdu podezřelých vozidel
uličkami Slušovic apod. Naše oddělení má podobně jako jiná oddělení poměrně široký záběr a nemůžeme sto procent
času strávit jen ve Slušovicích, proto přivítáme každou pomoc z Vaší strany. Určitě bychom rádi přivítali, kdybyste
nám pomohli při zjišťování přestupků na úseku veřejného
pořádku, zejména na úseku rušení nočního klidu.
Už v posledním článku do Slušovických novin jsem si
pochvaloval spolupráci s Vámi, přesně řečeno spolupráci
s jednou z občanek Slušovic při odhalení krádeže peněz
v bytě. Jedná se o vzorný příklad spolupráce, na základě
které byla další občanka Slušovic usvědčena z trestného činu krádeže fin. hotovosti.
Mladá žena, která soukromě vyučuje cizí jazyky ve

tance, zpívaly písničky, batikovalo
a zdobilo indiánské oblečení, vyráběly dekorační předměty. Akce vyvrcholila již tradičně nonstop pobytem
v mateřské škole spojeném s nočním
spaním. V indiánském oblečení probíhaly soutěže, závody, sportování,
opékání u ohně a nakonec velká cesta za zlatým pokladem. Nadšení dětí
bylo úžasné a energie téměř nevyčerpatelná. Ale nakonec i ti nejodolnější usnuli v indiánském pelíšku.
Letos jsme se ani nesetkali s večerními slzičkami – zážitky z nabitého
odpoledne byly zřejmě silnější než
stesk po mamince.
Loučíme se s nimi s lehkým smutkem – každé z dětí, které projde mateřskou školou, v nás zanechává
svou stopu a pocit, který tak přesně
vyjádřila liška v rozhovoru s Malým
princem v líbezné knize Antoina de
Saint Exupéryho:
„Stáváš se navždy zodpovědným
za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži…“
J. Tománková

Slušovicích, mj. doučovala i jednu z obyvatelek města, která dovedla využít vhodný okamžik k tomu, že opakovaně
z šuplíku mladé učitelky odcizila nemalé finanční částky.
Jelikož učitelka měla jasné podezření, další lekce proběhly
pod dohledem videokamery a ta pomohla žačku odhalit
a usvědčit.
Nedávno jsme měli rovněž možnost sledovat zloděje,
který násilím vnikl do zaparkovaného vozidla u přehrady ve
Všemině, ze kterého odcizil věci za bezmála 50 000 Kč
a mj. odcizil peněženku s finanční hotovostí a platebními
kartami. Poškozený patřil mezi skupinu těch neopatrných
občanů, kteří si v peněžence ponechají PIN kód k platebním kartám. Nenechavec využil neopatrnosti poškozeného
a z bankomatu České spořitelny vybral 15 000 Kč. Ke krádeži došlo cca v 17,30 hodin a už v 17,50 zloděj vybíral hotovost z bankomatu, ovšem s přilbou s tmavým štítem na
hlavě. Asi dobře věděl, že tento bankomat je nonstop snímán kamerovým systémem. Věřím, že i tohoto pachatele se
podaří odhalit, protože získané indicie k tomu směřují.
V červenci jsme ve Vizovicích zvládli nápor, který byl na
nás kladen v souvislosti s rokovým festivalem Masters of
Rock. Jestliže Vizovice mají asi 4 500 obyvatel a návštěvníků festivalu bylo téměř 22 000, jistě si dokážete přestavit, co
to v areálu představuje. Tato akce byla velmi dobře zvládnuta pořádající agenturou a i s jejím přispěním ji můžeme
hodnotí jako úspěšnou.
Vás ve Slušovicích čeká náročný srpen. Nejprve to bude
Barum Rally a s tím spojený koncert Daniela Landy a dalších a hned následující týden to bude festival na Bílé Hlíně.
Věříme, že se pořádající agentuře podaří uspořádat kvalitní
festival, že zajistí veškerá opatření nutná k pořádání takto
velkého festivalu tak, abychom i zde mohli chválit. Ale toto
budeme moci zhodnotit až zase v některém příštím vydání
Slušovických novin.
Kpt. Bc. Pavel Nesvadba, vedoucí oddělení
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Motýli v domácnostech
Člověk často posuzuje všechno živé kolem sebe jen z přísného hlediska užitečnosti nebo škodlivosti. Také na motýly
se dívá většina lidí pod tímto zorným úhlem. Motýli však sami nikdy k žádným škůdcům nepatřili a nepatří. Pouze jejich
larvální stadia, housenky, se živí rostlinami nebo látkami,
o něž má zájem také člověk. Zapomíná se však často na to,
že mezi motýly je velmi mnoho druhů, které bývají často
zbytečně vybíjeny jako „neužitečná havěť“.
Ještě nikdy v celých dějinách nebyla naše příroda vystavena tak pronikavým zásahům člověka, jak je tomu dnes, v době prudkého rozvoje naší lidské společnosti.
Bohužel, jeden za druhým mizí krásné kouty a s nimi do
nenávratna mizí i motýli. Nevytlačuje je pouze člověk svou
přítomností. Ničí je výfukové plyny, popílek z továren a jedy,
které jsou často zbytečně a neuváženě používány. Miliony
nočních motýlů končí své životy u lamp pouličního elektricPřehled některých význačných škodlivých druhů molů a zavíječů:
Čeleď: Molovití (Tineidae)
MOL OBILNÝ
Nemapogon granellus
(Linnaeus, 1758)

Celoplošně u nás rozšířený, obývá lesy i nelesní biotopy, synantropně hospodářské budovy, sklady a potravinářské výrobny, domácnosti. Housenky
škodí na uskladněném obilí, sušených
plodinách a houbách, živí se i rostlinnými zbytky a tlejícím dřevem. Dospělci (imaga) se vyskytují od dubna do
září. Rozpětí křídel 9-14 mm.
MOL ČALOUNOVÝ
Trichophaga tapetzella
(Linnaeus, 1758)

Obývá listnaté lesy a křovinaté biotopy, častěji synantropně v podnicích
zpracovávajících kůže a venkovských
staveních. Housenka škodí na vlněných a bavlněných textiliích, kožešinách a kůžích. Živí se také zbytky pta-

kého osvětlení a další desítky miliónů na sklech automobilů.
Mnohé druhy motýlů však velmi rády žijí v přítomnosti
člověka a často v jeho bezprostřední blízkosti. Druhy živočichů, které jsou vázány svým životem na lidská obydlí či stavby, se označují jako synantropní. Motivem spolužití s člověkem je pro ně především zásoba vhodné potravy, která bývá
často dlouhodobě skladována v domácnostech, spížích, sklepích, stájích a kůlnách. Častým zdrojem potravy některých
druhů motýlů jsou i odpadky, které člověk produkuje ve
značné míře. Mnoho synantropních druhů je rozšířeno po
celém světě a označujeme je odborně jako druhy kosmopolitní.
Na území České republiky bylo zjištěno okolo 3333 druhů
motýlů a každoročně jsou objevovány další druhy, mnohdy
i nové pro svět. V blízkosti člověka žije několik desítek druhů motýlů, mnohdy nenápadných, kteří však mohou způsobit někdy i velké škody.

čích hnízd, srstí a peřím uhynulých
savců a ptáků, plstí. Dospělci se vyskytují od června do srpna. Rozpětí
křídel 12-22 mm.
MOL ŠATNÍ
Tineola bisselliella
(Hummel, 1823)

Kosmopolitní druh, který obývá volně lesní i bezlesé biotopy v teplejších
oblastech. Synantropně se vyskytuje
na celém území České republiky
v hospodářských budovách a domácnostech. Patří mezi velmi známé
a obávané škůdce vlněných textilií,
obleků, kožešin a peří. Dospělci se vyskytují od dubna do října. Rozpětí křídel 10-13 mm.

Čeleď: Zavíječovití (Pyralidae)

ZAVÍJEČ DOMÁCÍ
Pyralis farinalis
(Linnaeus, 1758)

Kosmopolitní druh, který obývá ve
volné přírodě křovinaté biotopy a světlé lesy, od nížin až do hor. Převážně
synantropní motýl skladišť, mlýnů
a domácností. Housenka škodí v mouce, slámě, obilí a krmivech. Dospělci
se vyskytují od dubna do září. Rozpětí
křídel 20-32 mm.
ZAVÍJEČ PAPRIKOVÝ
Plodia interpunctella
(Hübner, 1813)

MOL KOŽEŠINOVÝ
Tinea pellionella
(Linnaeus, 1758)

Volně se vyskytuje v přirozených
sušších lesích a na křovinatých stanovištích. Synantropně v hospodářských
budovách i domácnostech. Housenka
škodí na textiliích, kožešinách a potravinách. Dospělci se vyskytují od května do září. Rozpětí křídel 9-17 mm.
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Synantropní a kosmopolitní druh,
běžný v celé České republice. Obývá
sklady, mlýny obchody, domácnosti
a muzea. Housenky patří k nepříjemným škůdcům potravin (semena různých rostlin, sušené plody, mouky, koření a čokoláda) a muzejních sbírek.
Dospělci se vyskytují po celý rok
v mnoha generacích. Rozpětí křídel
14-22 mm.

ZAVÍJEČ MOUČNÝ
Ephestia kuehniella
(Zeller, 1879)

Kosmopolitní druh, obývající volně
suché bezlesé biotopy v teplých oblastech České republiky. Synantropní motýl ve skladech, mlýnech a domácnostech. Housenka škodí na mouce,
moučných výrobcích, v suchých plodech, semenech a kakau. Dospělci se
vyskytují po celý rok ve více generacích. Rozpětí křídel 17-28 mm.

ZAVÍJEČ SKLADIŠTNÍ
Ephesia elutella
(Hübner, 1796)

Synantropní a kosmopolitní druh,
který obývá teplé sklepy, sklady, půdy
i domácnosti. Skladištní škůdce, housenka škodí na suchých plodech, semenech, tabáku a kakau. Dospělci se
vyskytují od února do října ve více generacích. Rozpětí křídel 14-20 mm.

Možnou ochranou proti některým molům v domácnostech jsou chemické přípravky, časté větrání a prohlídky šatníků. Chemické prostředky se dají nakoupit
v některých drogeriích, sortiment výrobků však není velký.
Housenky zavíječů se vyvíjejí v domácnostech nejčastěji v dlouhodobě skladovaných potravinách. Jejich přítomnost se dá monitorovat pomocí speciálních feromonů. Feromony jsou látky uvolňované živočichy do prostředí, kde ovlivňují
chování nebo vývoj jiných jedinců téhož druhu (sexuální pachy vábící druhé pohlaví). Významnou informační roli hrají zejména u hmyzu. Feromony na škodlivé
motýly vyrábí firma Propher s.r.o., se sídlem na Březové u Zlína. Výrobek má
označení Feroset Tetra a slouží ke zjišťování přítomnosti škodlivých motýlů. Na
lepkavý povrch se přilepí samci, kteří později zahynou. Zjištění přítomnosti skladištních zavíječů by mělo být signálem pro dokonalou prohlídku málo používaných zásob potravin. Jedná se především o mouku, strouhanku, suché plody, čokoládu, oplatky a další dlouhodobě skladované a často nepoužívané potraviny
v domácnostech.
Vladimír Bělín

Informace z pečovatelské služby
Díky pochopení Rady města ve Slušovicích a finanční pomoci, budeme moci
zakoupit automobil, který bude pro oblast Slušovice. Doufáme, že bude
v provozu od září. Díky • Úzce spolupracujeme s paní místostarostkou paní
Lisovskou a vážíme si její podpory • Při rozvozu obědů spolupracujeme nadále s panem Šlahařem, tel: 737 164 285. Cena oběda vč. dovozu činí 56 Kč
a objednávají se u paní Maliňákové • Naší zástupkyní pro oblast Slušovice je
paní Jarmila Maliňáková, ktará podá veškeré informace na tel: 732 572 665
• Úřední hodiny bude mít každý pátek od 8.00-9.00 v budově Městského
úřadu Slušovice. V případě potřeby po vzájemné domluvě • Protože jsme
spojili dvě oblasti sociální (pečovatelská služba) a zdravotní (domácí zdravotní péče) do jedné, budeme používat jednotný název DOTEK. Tímto logem budou označena i auta. Naší pomocí-dotekem se Vám budeme snažit usnadnit
život • Je zprovozněna masážní vana v koupelně DPS ve Vizovicích, v případě zájmu je možné zajistit dopravu do Vizovic a zpět • Je možné si pronajmout zvedák do vany (do domácnosti) • Je možné si pronajmout kolečkovou
židli • Pokud by byl zájem o víkendové obědy, budeme se snažit je zařídit
• Rádi bychom využili stávajících kancelářských prostor v DPS Vizovice
k ošetřování našich spoluobčanů, kteří nemohou péči o sebe zvládnout vlastními silami. Péče by zde mohla být poskytována 24 hod denně (tzv. respitní
péče). Nejprve se však musíme poprat s úředním šimlem a to nám dá hodně
zabrat. Držte nám palce • Jakákoli forma pomoci, rad, nápadů, připomínek
je vítaná. Děkujeme za důvěru a za podporu • Úřední hodiny v DPS Vizovice
jsou denně 8.00-9.00. Telefon: 577 453 396, mimo úřední dobu můžete volat na mobil: 604 851 544.
Radomíra Pečeňová
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Pranostiky na září
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
V září mnoho požárů bývá, proto se
obloha rdívá.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Po hojných deštích v září osení zimní
se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě
zavát každý strom.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Jaké počasí v září, tak se i v březnu
vydaří.
Babí léto - léto na odchodě.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na
tuhou zimu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný
podzimek a pozdní zimu.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě
mnoho sněhu.
Září, na léto jde stáří.
(2. září) Na svatého Štěpána krále je
už zima namále.
(8. září) Jaké počasí na narození
Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle. / Neprší-li o Marie narození,
bude suchý podzim. / Na Panny
Marie narození, vlaštovek shromáždění. / Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení. / O Marie narození
vlaštovek tu více není.
(10. září) Neprší-li o Mikuláši, bude
suchý podzim.
(14. září) Po svatém Kříži podzim se
blíží.
(21. září) Po svatém Matouši čepici
na uši.
(22. září) Je-li jasno na den svatého
Mauricia, bude v zimě mnoho větrů.
(26. září) Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
(27. září) Na Kosmu a Damiána studeno bývá z rána.
(28. září) Kolem svatého Václava nové léto nastává. / Na svatého Václava
každá pláňka dozrává. / Svatý Václav
v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.
(30. září) Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
Použity pranostiky z internetových stránek
www.pranostiky.wz.cz
a z knihy Jana Munzara Medardova kápě.

Prázdninová
„tutovka“

Nabízím šití záclon, závěsů,
povlečení, všívání zipů, drobné opravy.
Dále pletení čepic, ponožek, svetrů.
Adresa:
Iveta Havelková, Družstevní 435, Slušovice
Telefon: 724 589 453

NONSTOP SKLENÁŘSTVÍ
největší výběr skel, zrcadel, bezpečnostních skel

Tel: 777-209-328
www.nostopsklenarstvizlinsko.com
placená inzerce

Dva týdny pod stany u Nového
Hrozenkova – pro slušovské skauty
tradice, jež 15 let trvá. V lůně panenské přírody – je zde chráněná krajina
pobývali jsme i letos jako jedna rodina: světlušky, skautky, vlčata i skauti,
spojeni ideálem bratrské a sesterské
rovnosti.
Nejen hry, i práce k výchově je nezbytná a se správným přístupem každá činnost radostná: hladová kamna
nakrmit dřevem, hladové žaludky pak
chutným pokrmem nutnost je každodenní a z podílu na práci nikdo vyloučen není.
Co si nařežem a nasekáme, tím zatopíme, co si sami ukuchtíme, to také
sníme – heslo „kdo nepracuje, ať nejí“ v praxi uvádíme.
Neb skauti jsme, po práci o slovo
se hlásí zdokonalování skautských
znalostí a dovedností: kterak přírodu
poznávat a chránit, nouzově v ní přežít, skautský slib a zákon naplňovat,
bližním sloužit.
Nejvíce času pro hry zaplňuje dobrodružství záruka – celotáborová hra
neboli etapovka. Kluci letos po stopách Jiřího z Poděbrad putovali, holky zas na neznámém ostrově po léčivé rostlině pátraly. Průběh obou her
natolik byl opravdový a přitažlivý, že
jsme po dva týdny život dvojí žili
a pak reálný táborový ani etapovkový
opustit nechtěli. Mírová mise však ku
spokojenosti krále zakončena i nová
léčivá bylina pro lidstvo objevena –
cílová meta obou týmů dosažena a již
nás volá domovina.
Tápete-li stále, s kým strávené
prázdniny obohatí člověka nejvíce,
pak vězte, že ty se skauty na táboře
střediska Slušovice!

• Zlín, areál Svitu, 22. bud., Jižní Svahy, Okružní 4567
• Slušovice, Krátká 292 • Vizovice, Slušovská 431
• Fryšták, nám. Míru 48 • Otrokovice, Erbenova 990

za skauty Vera

DIAMANTOVÁ SVATBA
se konala 20. srpna 2005 v obřadní síni Městského úřadu Slušovice. Šedesát
let společného života oslavili manželé
Vlasta a Oldřich GOJNÍ ze Slušovic.
Před zástupci města si tak připomněli
svůj manželský slib, daný před 60 lety.
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