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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MùSTA SLU·OVICE
konaného dne 28. 6. 2006

Mají si kde hrát?
Na sídlišti Družstevní, Dostihová vyrostlo sportovní hřiště určené pro veřejnost.
Jedná se o univerzální hřiště pro jedenáct druhů sportů. Na dvacet pět let
starou asfaltovou plochu byl položen nový asfaltový koberec a firma UHER
COMPANY dodala a smontovala vrchní stavbu. Mantinelový systém byl vybrán po pečlivém uvážení, protože se jedná o hřiště malých rozměrů, kde nebylo možné vybudovat tenisové ani fotbalové hřiště. Mantinel je z odolného
laminátu, oválný, opatřený sítí. Hřiště je multifunkční, mělo by sloužit také
pro in-line hokej, bruslení na kolečkových bruslích, v zimě je zde možnost
zřídit kluziště, jak tomu před dvaceti léty bývalo. Laminátový mantinel je
bezpečný, méně hlučný než dřevěný a mnohem pevnější.
Házenkářské branky jsou vbudovány do celého systému hrazení, součástí jsou basketbalové koše, univerzální sloupky a síť. Na hřišti lze provozovat
tyto druhy rekreačních sportů: košíková, házená, minifotbal, volejbal, nohejbal, tenis, badminton, in-line hokej mini, bruslení na kolečkových bruslích,
streetball a v zimě bruslení a hokej. Pro sporty je nutné používat doporučených míčků, hokejek a výzbroje vyráběné pro dané sporty. Univerzální sloupky jsou součástí hrací plochy jen při volejbalu, nohejbalu, tenisu a badmintonu, v případě provozování jiných druhů sportů musí být sloupky odneseny
mimo hrací plochu a pouzdra zazátkována.
Hřiště by mělo sloužit široké veřejnosti. Je radost vidět mládež, která si
hraje, sportuje, baví se. Městská hřiště jsou určena pro rekreaci, jsou prevencí negativních vlivů ve společnosti.
A tak pojďme si hrát!

• ZM schválilo 15 členů Zastupitelstva města Slušovice pro volební období 2006 – 2010.
• ZM schválilo záměr odprodeje pozemku p.č. 1551/10 v k.ú. Slušovice.
• ZM neschválilo navrhovanou cenu
(242 440 Kč dle znaleckého posudku)
za odkoupení pozemků p.č. 793/1,
793/4, 793/5, 793/6, 793/7 a 795/2
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Současně ukládá
starostovi města, aby opětovně požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod výše uvedených pozemků z důvodu veřejného zájmu.
• ZM schválilo odkoupení pozemku
p.č. 1551/41 v k.ú. Slušovice, který
bude sloužit jako příjezdová cesta
k RD za cenu 30 Kč/m2.
• ZM neschválilo odkoupení pozemku p.č. 1357/1 v k.ú. Slušovice.
• ZM schválilo úplatné věcné břemeno na pozemky p.č. 1363/2 a p.č.
1363/33 v k.ú. Slušovice ve výši
5 000 Kč.
• ZM neschválilo prodej části pozemku p.č. 255/2 v k.ú. Slušovice na ul.
Slunečná.
• ZM schválilo záměr odprodeje pozemku p.č. 997 v k.ú. Slušovice o výměře 289 m2.
• ZM schválilo odprodej pozemku
p.č. 1052 a p.č. 1053 v k.ú. Slušovice
paní Anežce Valeriánové za cenu
20 Kč/m2.
• ZM schválilo přijetí daru od paní
Rotterové a Hozové, tj. pozemek p.č.
1646/4 v k.ú. Slušovice.
• ZM schválilo bezúplatný převod
části pozemku p.č. 1224/11 v k.ú.
Slušovice, na které se nachází příjezdová komunikace a parkoviště, z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město Slušovice.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

• ZM schválilo změnu v textové části
územního plánu, aby areál dostihové
dráhy byl v územním plánu zařazen
jako oblast pro dostihový sport.
• ZM schválilo dotaci na dostihy
v letošním roce ve výši 65 tis. Kč
(25 tis. Kč na dostih 18. 6. 2006 a 40
tis. Kč na dostih, který se uskuteční na
podzim letošního roku).
• ZM schválilo nominaci pana Pavla
Štefky a paní Jany Mikové na funkci
přísedících u Okres. soudu ve Zlíně ve
volebním období 2006 – 2010.
• ZM schválilo návrh na ocenění za
dlouhodobou a kvalitní činnost dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje paní Blanku Lisovskou – za
16leté vedení místních skautů.
• ZM schválilo zadání zpracování projektové dokumentace na výstavbu domu s upravitelnými byty.
• ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 6/1997
o systému sběru, třídění, využívání
a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Slušovice.

Ze Svazu ãesk˘ch zahrádkáﬁÛ
V poslední době zaznamenala organizace Českého svazu zahrádkářů ve
Slušovicích velké ztráty. Koncem roku
zesnuli zakládající členové a také
předsedové organizace, a to přítel
František Zlámal a v Kolíně přítel Vladimír Nášel. V květnu pak zemřel
dlouholetý funkcionář přítel Ladislav
Koblížek a koncem června člen výboru a vedoucí pálenice přítel Josef Sedláček. Všichni si zaslouží za svou
obětavou práci naše poděkování, úctu
a vzpomínku.
V důsledku těchto smutných událostí a onemocnění bylo nutno přeorganizovat práci ve výboru, který bude
až do výroční schůze začátkem příštího roku pracovat ve složení:
- Jan Jedlička, předseda organizace
- Ing. Jiří Buriánek, zastupující předseda
- Pavel Drápal, finance
- Jindřich Vávra, jednatel
- Bedřich Plšek, člen výboru
- Antonín Blažek, člen výboru
- Alois Šťastný, člen výboru
Při organizaci závěru letošní zahrádkářské sezony se obracejte na
uvedené členy výboru.
Za Český svaz zahrádkářů,
Lubomír Freund

Parkoviště na sídlišti Padělky
V minulém čísle Slušovických novin jsme Vám přinesli informaci
o parkovacích místech u trafostanice
na sídlišti Padělky a plánek jejich
obsazenosti. Vzhledem k tomu, že
se přihlásili další zájemci o parkovací místa v uvedené lokalitě, předkládáme Vám opět plánek s rezervovanými místy. To, že se v plánku objevuje ještě pět volných parkovacích
míst ovšem neznamená, že tato místa nebyla po vydání tohoto čísla novin obsazena dalšími zájemci podobně, jak tomu bylo v minulém
měsíci.
Město Slušovice ve spolupráci
s odborem dopravy Městského úřadu Vizovice provedlo opatření, díky
kterému bude možné při neoprávněném parkování auta na rezervovaném místě přivolat Policii ČR, která
pak může ze své pravomoci zjednat
nápravu.
Důrazně proto žádáme občany (hlavně ze sídliště Padělky), aby respektovali rezervovaná místa a pokud chcete mít parkovací místo zajištěno, můžete si ještě o některé ze zbylých míst požádat na městském úřadě.

Vybírání a vymáhání poplatků
vyplývajících z vyhlášky o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Slušovice
schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 1, kterou se stanoví sazby místních poplatků:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného
prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Správa výběru místních poplatků
spadá do přenesené působnosti města a městský úřad jako správce poplatku je povinen činit všechny kroky
k jeho správnému stanovení, vyměření, vybrání, popř. vymáhání.
Nejsou-li poplatky uhrazeny, jsou
správcem poplatku (městským úřadem) vyměřeny platebním výměrem
s možností případného zvýšení místního poplatku.
V případě neuhrazení poplatku ve
lhůtě určené platebním výměrem bude zaslána výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Tímto úkonem je zahájeno řízení vymáhací.
•2•

Po opětovném neuhrazení poplatku bude provedena výzva k součinnosti třetích osob – banky, mzdové
účtárny dlužníků, katastru nemovitostí, evidence vozidel, atd. Poté bude dluh uhrazen například formou
srážky ze mzdy.
V konečné fázi neuhrazení dluhu
bude přistoupeno k exekučnímu řízení, které postihne konkrétní majetek dlužníka.
Mnohým z Vás se může zdát, že se
Vás uvedený článek netýká. Ale
u městského úřadu je stále vedeno
mnoho „neplatičů“ poplatků vyplývajících z obecně závazné vyhlášky.
Přestože se jedná o zdánlivě nízké
částky, které bude městský úřad muset vymáhat (např. poplatek ze psů),
v konečném výsledku v exekučním
řízení se i částka 300 Kč několikanásobně zvýší.
Žádáme proto všechny občany,
kteří doposud neuhradili poplatky ze
psů, aby tak neprodleně učinili.
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Mezi paragrafy
OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Inu, stávají se věci. Život na malém městečku běžel vcelku pokojně až do doby, kdy se sem přistěhoval pan K s manželkou a dvěma dětmi. Pan K zde koupil
rodinný domek a jako uznávaný umělecký fotograf si zde zřídil ateliér a vůbec se
netajil tím, že jeho specializací jsou akty jak ženské, tak i mužské. Když pak pan
K v kulturním středisku uspořádal výstavu svých fotografií, prakticky to byla událost roku a ředitel místní ZŠ se nestačil divit, jaký zájem o umění mají žáci druhého stupně. Pan K se stal na jedné straně populární a na straně druhé, v očích
některých svých spoluobčanů, byl takřka třídním nepřítelem.
Paní H patřila k těm druhým, a protože bydlela v těsném sousedství umělcova
domu a jako nezaměstnaná byla celý den doma, měla poměrně dobrý přehled,
a to prakticky o všem, co se zde dělo. Byla zatrpklá a měla radost s cizího neštěstí. A tak jí neuniklo, že častou návštěvnicí fotografického ateliéru se stávala
paní D, a to hlavně v dopoledních hodinách. Pani D byla počestná vdaná žena a
matka dvou malých dětí. Snad tomu chtěla náhoda, osud či vyšší moc, že jednoho dne paní H našla před domem svého souseda obálku, která panu K s největší pravděpodobností vypadla, když vysedal z auta před svou garáží. Nebyla
zalepená, a když se do ní paní H podívala, nemohla uvěřit svým očím. Její podezření se potvrdilo. Na několika fotografiích zde byla vyfocena paní D, a to zcela nahá.
Paní H se rozhodla jednat. Nebyla zbabělá, aby se uchýlila k psaní anonymních dopisů. Vždyť je to všechno pravda a má na to již i důkaz!!! A je třeba s ním
i tak naložit!!! Osobně pak fotografie, na kterých byla vyfocena paní D, předala
jejímu manželovi. Ať chlap vidí, jakou má doma ženu.
Leč divila se pak paní H, když jí po čase přišla obsílka od soudu – žaloba na
ochranu osobnosti směřovala proti ní.

§§§
Podle ustanovení § 11 zákona č.
40/1964 Sb. občanského zákoníku
má každá fyzická osoba právo na
ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské
důstojnosti, jakož i soukromí, svého
jména a projevů osobní povahy (korespondence, fotografie, video a audio nahrávky atp.). Do této oblasti
patří pochopitelně také ochrana intimní sféry a není podstatné, zda informace jsou či nejsou pravdivé, ale
podstatné je, zda jsou či nejsou způsobilé přivodit dané osobě újmu na
jejích právech. Je třeba zdůraznit, že
se jedná o delikt poruchový, tzn. že
postačí pouhé navození stavu ohrožení práv a nevyžaduje se vyvolání
škodlivého následku a odpovědnost
za něj je odpovědností objektivní, tj.
nevyžaduje se ani zavinění.
Podle ustanovení § 12 odstavce 1
cit. zákona mohou být písemnosti
osobní povahy, podobizny , obrazové snímky a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby použity jen s jejím svolením.
Z toho, co jsem zde uvedl, je tak
zřejmé, že jednáním paní H byla
osobnostní práva paní D ohrožena
a ta má právo podle ustanovení § 13

cit. zákona na přiměřené zadostiučinění, a pokud by toto bylo nedostatečné, má právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Její konkrétní výši by pak určil soud.
Chraňte práva svá a ctěte práva
druhých!
JUDr. Libor ŠNÉDAR, Ph.D.
Odborný asistent FAME UTB ZLÍN
SNEDAR@FAME.UTB.CZ

UPOZORNĚNÍ
V měsíci září se vybírají poplatky za kabelovou televizi. Žádáme
Vás, abyste poplatek v tomto měsíci
uhradili v pokladně města, I. patro,
paní Zavřelová.

Nebojte se,
ten náš je hodný...
Povolání poštovního doručovatele
je jako každé jiné. Jako každé má svá
pro a proti. Někdy máte mokro za krkem i v botách, jindy neutečete před
rozpáleným sluníčkem. Jsou zde ale
věci, na které si bohužel zvyknout
nejde. Jedná se o věčně podceňované téma volně pobíhajících psů, byť
na pozemku jejich majitelů. Jedno
přísloví praví: „Tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu, až… až se
vám pes zakousne do nohy, ruky
a v horším případě i do obličeje!“
Každá z nás má tuto zkušenost za
sebou.
Znovu tímto apelujeme na Vás,
majitele psů, ale i na všechny ostatní.
Domovní schránku i zvonek umístěte
tak (nejlépe na hranici Vašeho pozemku), abychom mohli bezpečně
vykonávat své povolání a neohrožoval nás Váš psí miláček. Slzy a lítost
majitele psa, který je jindy prý tak
hodný a bezproblémový, jsou slabou
náplastí na vylekanou, pokousanou
doručovatelku.
V tomto měsíci je v pracovní neschopnosti jedna z našich doručovatelek, kterou pokousal pes v obličeji
a musela vyhledat lékařské ošetření
na úrazovém oddělní krajské nemocnice. Její stehy posetý obličej mluví
za vše…
Přehodnoťte, prosím, umístění
Vašich schránek a umožněte nám
bezpečný přístup k domovnímu
zvonku. Zabráníte tak zbytečnému
neštěstí, kterému šlo předejít.
V opačném případě nebude na dané číslo popisné doručováno.
Naší kolegyni přejeme brzké
uzdravení!
Edita Kutrová, doručovatelka

Oznámení České pošty k roznášce tisku
Vzhledem k tomu, že se množí někdy až urážlivé a nevybíravé stížnosti občanů na adresu našich doručovatelek na donášku novin, vedoucí pošty Slušovice
oznamuje, že asi před 5 lety byla ukončena smlouva na doručování tisku mezi
Českou poštou, s.p., a novinovou službou.
Pošta Slušovice nemá nic společného s nekvalitním doručováním tisku ve
Slušovicích a občané se musí obracet se svými stížnostmi na telefonní čísla, která
jsou uvedená na výtisku novin.

Pozvánka na dostihov˘ den
V neděli 10. září se uskuteční druhý dostihový den pořádaný Ing. Radkem
Vrajem, trenérem dostihových koní. Navazuje na úspěšné jarní dostihy
a jsme rádi, že se na dostihovou dráhu ve Slušovicích vrací opět dostihový
sport.
•3•
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Hlá‰ení ‰patného pﬁíjmu KbTV
Při špatném příjmu kabelové televize vždy volejte na městský úřad paní
Zavřelové - tel. 577 983 379. Nahlásíte své jméno, adresu, číslo mobilního
telefonu, případně pevné linky. Je třeba uvést, o jakou poruchu se jedná
a zda v okolí není obdobná porucha.
Pokud je zhoršený jen některý z programů, je třeba uvést konkrétně, o který program se jedná.
Při hromadné poruše – havárii lze
telefonovat odpoledne a ve volných
dnech na tato čísla:
603 152 883, 731 176 150.
Při správném hlášení nám pomáháte
odstranit příčiny poruch.
Poruchy lze také nahlásit na adresu
komunal@slusovice.cz.

Setkání důchodců
V letošním roce se posezení bude konat již ve čtvrtek 14. září v jídelně základní školy.
Na setkání jsou zváni důchodci od 65
let. Pokud je některý z manželů nižšího
věku, tato podmínka neplatí a srdečně
bude vítán se svým partnerem.
Jako každoročně bude zajištěna autobusová doprava a všichni, kterých se toto setkání týká, budou osobně pozváni.
místostarostka

Změny ve vydávání
cestovních pasů ČR
Od 1. září 2006 dojde k výrazným
změnám ve vydávání cestovních pasů.
Občanům starším 5 let se začnou vydávat pasy se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji.
Biometrickými údaji jsou údaje o zobrazení obličeje a od 1. května 2008
přibude také údaj o otiscích prstů.
O vydání cestovního pasu s biometrickými údaji bude možné v ČR požádat jen u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého
pobytu občana a u tohoto úřadu lze
rovněž cestovní pas převzít. Pro naše
občany bude tedy tuto agendu vyřizovat Městský úřad Vizovice.
Správní poplatek za vydání tohoto
cestovního pasu činí 600 Kč, u občanů ve věku od 5 do 15 let 100 Kč. Do
všech typů cestovních pasů nebude
možné od 1. září 2006 zapisovat děti
(občany mladší 15 let).
Cestovní pasy vydané do 31. srpna
2006 zůstávají v platnosti po dobu
v nich uvedenou. Je-li v pasu zapsáno
dítě (občan mladší 15 let), může cestovat s rodičem i po 1. září 2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE…
S novým školním rokem chceme připomenout studentům, že knihovna
poskytuje i meziknihovní výpůjční službu. Tzn. že pokud vámi požadovanou
knihu nemáme ve svém fondu, je možnost ji pro vás objednat z jiné knihovny. Vy si ji pouze vyzvednete v městské knihovně. Půjčovní doba je přibližně stejná jako u výpůjček knih z našeho fondu, jen o prodloužení je nutno
žádat týden před uplynutím lhůty, na kterou byly knihy půjčeny.
Jestliže je vám více než patnáct let a potřebujete si něco vyhledat na internetu, můžete si rezervovat telefonicky nebo osobně půl hodiny na jenom
ze dvou počítačů v knihovně. Pokud po této době nebude další zájemce, je
možné dobu prodloužit o další půlhodinu. Internet je zdarma, platí se pouze tisk.
Rezervace samozřejmě není nutná, ale vyhnete se tak delšímu čekání,
když budou oba počítače obsazené. Pokud však chcete mít jistotu, že když
přijdete, budete mít ihned možnost přístupu na internet, raději zavolejte na
tel. číslo 577 981 627.
A další veřejně přístupný internet je v budově městského úřadu, takže
kdyby knihovna nebyla právě otevřena, je tu další možnost, kde si vyhledat
potřebné informace.
Školáci u nás najdou knihy, které dostanou zadané k přečtení, nebo vhodné knihy, které by si mohli přečíst a udělat z nich zápis do čtenářského deníku či referát. Také máme k dispozici spoustu naučných knih, encyklopedií
apod., které mohou použít při plnění různých domácích úkolů.
Pro ty, kteří by se chtěli přihlásit do knihovny, jen uvádíme, že roční poplatky zůstávají stále stejné: děti 10 Kč, studenti a důchodci 20 Kč, důchodci od 70 let věku zdarma, ostatní 30 Kč.
Lhůta, do které je nutno vypůjčené knihy a časopisy vrátit, je 1 měsíc, ale
lze ji i třikrát prodloužit, jestliže na příslušné knihy není rezervace.
Rezervace je další služba, kterou poskytujeme. Když je vámi požadovaná
kniha ve fondu, ale je právě vypůjčená jiným čtenářem, můžete si ji zamluvit a mít tak jistotu, že se k vám dostane v nejbližším možném termínu.
A pokud nevíte, jak máme otevřeno, tady je půjčovní doba:
PO
13-17 hodin
ÚT
14-18 hodin
ST
zavřeno
ČT
9-11 hodin 13-15 hodin
PÁ
9-11 hodin
Všem přeji nádherný konec léta, učitelskému sboru hodně pevných nervů a tolerance a neposednému žactvu J skvělé učitele, kteří pro ně budou mít
pochopení, ale zároveň jim ukáží tu správnou cestu.
Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích

Mami a tati, na to se nedá zapomenout!... napsala Bětka ze skautského tábora.
•4•
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Kreativní kurzy
v září
Oblíbené PLETENÍ Z PEDIGU
se koná v sobotu 16. 9. ve 13.30 hodin.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Ti, kteří se již s pedigem obeznámili
a mají za sebou alespoň jedno předcházející pletení, mohou pokračovat
košíky s pleteným dnem, ošatkami, košíky s uchem, oplétat láhve či rám zrcadla nebo se mohou vrátit ke košíkům s pevným dnem – podnosům,
zkusit si kulaté japonské tvary, prostě
cokoliv se jim zalíbí.
Začátečníci se budou učit pracovat
s pedigem při pletení podnosů s pevným dnem.
Lektorka Hanka s sebou již bude mít
i zrcadla k oplétání, takže se máte na
co těšit…
Bližší informace a rezervace míst na
tel. čísle: 603 141 723 nebo 577 981
627 (MK ve Slušovicích).

Mládí v tanci a pohybu
Dne 29. 5. 2006 uspořádala ASPV
Slušovice na ukončení školního roku
veřejné vystoupení všech svých složek
pod názvem Mládí v tanci a pohybu.
Tato závěrečná akademie se uskutečnila ve sportovní hale ve Slušovicích. Cvičitelé ASPV připravili pro veřejnost zajímavou podívanou, na které
se podílely všechny složky asociace.
Jako hosté vystoupily děti z hudební
školy YAMAHA pod vedením p. Ivoše
Freunda a děvčata s ukázkami břišních
tanců ze školy Orientálních tanců
Layly Abdel. Dalšími hosty byly děti
ze Základní školy v Trnavě, pod vedením paní učitelky Heleny Vývodové.
Velmi nás potěšilo úvodní slovo místostarostky města Slušovic paní Blanky
Lisovské, která ocenila dobrovolnou
práci všech cvičitelů ASPV Slušovice.
V přestávkách mezi tanečními vystoupeními měly děti možnost si zasoutěžit a na závěr si všichni společně
zatančili na diskotéce.

Modráskovití - ohrožené klenoty naší přírody
Tato poměrně početná čeleď je rozšířena po celém světě a zahrnuje přes
3000 druhů. V České republice byl
doložen výskyt 48 druhů. Dospělci
jsou většinou malí motýli mající kyjovitá tykadla a úzké, lysé, černě zbarvené oči. Mezi modráskovité (Lycaenidae) zařazujeme nejen modrásky,
ale i ohniváčky, ostruháčky a pestrobarvce. Samečci modrásků jsou na líci modří, samičky většinou hnědé.
Ohniváčci mají zadní křídla podobně
jako modrásci celokrajná, na líci u samečků ohnivě zbarvená s vysokým
leskem, u samiček málo lesklá s černohnědou kresbou. Ostruháčci jsou
ozdobeni malými ostruhami na vnějším okraji zadních křídel. Na líci jsou
většinou hnědí, někdy s fialovým leskem. Pestrobarvci jsou pestře zbarveni a u nás žije jen jediný zástupce.
Housenky jsou ploché s malou hlavou, zatažitelnou do prvního hrudního článku. Jsou krátce obrvené. Mají
16 noh. Housenky některých druhů se
vyvíjejí v hnízdech mravenců.
Modrásci z naší přírody však bohužel mizí. Na vině je zase jen a jen člověk. Dochází nadále k přímé likvidaci
stanovišť, kde tito nádherní motýli
přežívají. Řada modráskovitých však
u nás už vyhynula (modrásek stepní,

ohniváček rdesnový a janovcový),
další patří mezi druhy vymírající
(modrásek černočárný, hořcový, Rebelův, černoskvrnný a ligrusový) a jiné
jsou kriticky ohrožené (ostruháček
česvinový, modrásek východní, pumpavový a komonicový). 17 druhů
modráskovitých patří mezi ohrožené
a pouze 19 druhů je dosud neohroženo.
Přírodu kolem nás je třeba chápat
jako obrovskou galérii naplněnou jedinečnými exponáty, jejichž stáří se
počítá v desítkách miliónů let a jejichž skutečnou cenu nelze vyjádřit
v penězích. Uvědomme si, že o budoucnosti každého druhu rozhodujeme my, lidé současnosti.
Vladimír Bělín

KALENDÁRIUM
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO ÎIVOTA VALA·SKA

ZÁŘÍ
• Dne 12. září 1908 se v Březové u Zlína narodil malíř Alois Holík. Pracoval jako chemigraf v tiskárně ve Zlíně a maloval krajiny na Vizovicku, Slušovicku
a Fryštácku.
• Dne 13. září 1854 se v Podhradní Lhotě narodil botanik František Gogela.
Studoval teologii v Kroměříži a v Olomouci. Působil v Rajnochovicích. Věnoval
se botanice Valašska a publikoval v mnoha časopisech. Ve Sborníku musejní společnosti ve Valašském Meziříčí publikoval studii Z jarní květeny na Valašsku s pořídil herbář uložený ve valašskomeziříčském muzeu.
V rubrice byly použity údaje z knihy Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska.
•6•
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Ještě jedno ohlédnutí…
Nový školní rok už je v plném proudu a prázdninová tichá školka už je zase plná dětského smíchu a štěbetání.
Děti jsou plné letních zážitků, dychtivé
podělit se o ně se svými učitelkami.
Pravda, všechno není růžové – ve třídě
nejmenších dětí je zatím víc slziček
a obav z neznáma, ale brzy bude veselo i tady. Laskavý přístup Martinky
a Michalky brzy přesvědčí i ty malé
drobečky, že ve školce je stejně dobře
jako v mámině náruči. (Tady mi prosím
dovolte malou odbočku – ze stejnojmenného titulu jsem si vypůjčila několik veršů a znalci jistě odhalili mou
aktuální úpravu. Snad se pan Nechvátal nebude zlobit…)
Přestože už máme plné ruce práce
s rozbíhajícím se rokem novým, mám
v sobě malý pocit dluhu z neuzavření
toho minulého. Proto mi dovolte ještě
toto jedno ohlédnutí.
Stalo se už takovou malou tradicí,
že se se svými předškoláčky loučíme
velkou akcí spojenou se zážitkem nočního spaní ve školce. Možná si ještě
vzpomenete, že vloni se nesla v indiánském duchu. Tentokrát indiány vystřídali námořníci se vším, co k takovému pravému námořnickému životu
patří. Paní učitelky připravily týdenní
projekt, ve kterém se děti chystaly na
velkou plavbu. Všichni barvili námořnická trika, šátky a čelenky, studovali
mapy a globus, vyprávěli o cizích krajích, seznámili se s podmořskými živočichy i nebezpečím v podobě pirátů.
Naučili se lodní pojmy, četli značky,
seznámili se s Morseovou abecedou
a nakonec prozkoumávali zapomenutý
ostrov, kde našli poklad a projeli se na
divokých koních. Ulovili si potravu
a opekli ji nad ohněm za zpěvu ná-

Léto už se tiše ztrácí
na lukách, kde slunce září.
Zítra nám dá pernou práci
abeceda v slabikáři.

mořnických písniček. Trošku nám do
toho zapršelo, ale opravdové námořníky přece taková malá patálie nemůže
zaskočit, ti musí zvládnout daleko náročnější překážky, třeba vstup do základní školy… No a pak ještě trochu
nutné hygieny – došlo na sprchování
pod vodopádem a my, velké námořnické holky, jsme usoudily, že to stačí
a nic se nemá přehánět. Hluboce jsme
se mýlily. Naši malí námořníci nastoupili i s kartáčky na zuby a byli nekompromisní. Pak jsme se konečně uložili
a před spaním si sdělovali své pocity
a zážitky z celého dne. Krásná, důvěrná a neopakovatelná chvilka, kterou
nelze jindy v průběhu roku navodit. Je
neopakovatelná atmosférou společného nocování daleko od rodiny, ale
s důvěrou ve své učitelky a pocitem
bezpečí v jejich blízkosti.
Noc proběhla klidně, žádní ostrované nás nenapadli, takže jsme mohli
zrušit i noční hlídky, aby si i kapitán
a důstojníci mohli trochu zdřímnout.
Námořníci vstávali velmi brzy, ale byli
ukáznění a nechali ty více unavené dospat. Plavba pak pokračovala až do odpoledních hodin, kdy se zase vrátili
z cest ke svým rodinám bohatší o nové
zkušenosti a prožitky.
Přeji všem našim malým námořníkům, kteří nás opouštějí a vyplouvají
na svou cestu do neznámých krajin základní školy, aby na ní potkávali co nejméně pirátů, žraloků a mořských bouří a jejich putování neznámými vodami
bylo určováno jejich sebevědomím, vírou ve vlastní schopnosti a pocitem, že
se mají vždycky kam vracet. Přeji jim
všem šťastnou plavbu životem a vždycky šťastné návraty.
Jana Tománková

Školáci z nás budou malí,
Sluníčko už půjde stranou.
Prázdniny a školko v dáli
ahoj, ahoj, na shledanou!

•7•

Jako každý rok se i toto léto uskutečnil tábor v nedalekých Pohořelicích,
který pořádá ASPV Slušovice. Letošní téma – „Tábor plný překvapení“ - bylo
velmi tajemné, a tak jsme se měli
opravdu na co těšit. Po příjezdu do našeho známého tábořiště jsme se vydali
na krátkou okružní túru, kde nás uvítala
spousta zajímavých stvoření, dle kterých jsme už mohli hádat, co nás čeká.
V lese na nás „BRUMoval“ masopustní
medvěd, zamilovaný páreček nám pomaloval obličeje valentýnskými srdíčky,
postrašily nás čarodějnice, od Mikuláše
a Ježíška jsme dostali bonbony, ale ty si
hned vyšlehali koledníci… no prostě celý pohořelický rok.
Jak jste již určitě poznali, letošní tábor
byl uspořádán v duchu oslav svátků od
Valentýna přes Velikonoce až k Vánocům a Silvestru.
Opět se zde sešly známé tváře, ovšem
nesmíme zapomenout, že i letos mezi
námi byli zcela noví táborníci, pro které
však nebyl problém najít si kamarády.
Atmosféra během celého pobytu byla
úžasná. Poslední den po „oslavě silvestra“ se nikomu nechtělo spát, nikdo nechtěl dožít rána, protože jsme všichni
věděli, že je to bohužel poslední noc
našeho super táborového roku. Pláč některé zmohl už ten večer, jiní ronili slzy
až při odjezdu. Spousta z nás byla na táboře naposledy a podle toho vypadalo
i loučení. Všude bylo slyšet jen diktování telefonních čísel, ICQ a e-mailových
adres. My nejstarší teď můžeme jen tiše
závidět těm mladším, kteří budou moci
v únoru znovu vypsat přihlášku na tento
parádní tábor.
Téma příštího pohořelického tábora
sice ještě není na světě, ale už teď je jasné, že to bude samá legrace!!!
Pavlína Sedlářová
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Spoleãenská
kronika
Jubilanti
září 2006
Marie Trčková
96 let
Drahomíra Sporková
92 let
Stanislava Kapustová
70 let
Srdečně blahopřejeme
Narození
Tereza Hubáčková
Magdaléna Jakubová
Nikola Nábělková
Jakub Vykopal
Ondřej Zetík
Michaela Fišerová
Filip Válek
Šťastným rodičům blahopřejeme
Sňatek uzavřeli
Pavel Kruťa a Monika Zábojová
Josef Bednařík a Petra Topičová
David Škubica a Dagmar Krestová
Novomanželům přejeme hodně štěstí
Úmrtí
Oldřich Hejtman
***
V měsíci srpnu se účastnili starosta,
místostarostka a matrikářka oslavy
ZLATÉ SVATBY hned dvakrát. První
oslava proběhla dne 4. srpna v rodině
Oldřicha a Jany Methodových

Druhá oslava se konala dne 15. srpna
v rodině Josefa a Marie Drábkových.

Za Ladislavem Koblížkem
28. 9. 1933 – 17. 5. 2006
Ta středa 17. května časně ráno
byla pro mnohé z nás nositelkou
smutné zprávy, že náhle skonal
Ladislav Koblížek. Byla to ve Slušovicích taková osobnost, která si
zaslouží alespoň krátkou zmínku
v těchto novinách a samozřejmě
vzpomínku v mysli většiny Slušovjanů.
V podstatě se dá říci, že celý život prožil ve Slušovicích. Nejdříve jako školák, poté jako student gymnázia a učitelského stavu. Po absolvování odborného
vzdělání putoval od školy ke škole po Slovácku, vzpomeňme alespoň Novou
Lhotu, aby se posléze dostal do rodného kraje. Nejdříve do Všeminy a pak již do
školy, kde sám začínal. Léta, po která zde působil, jsou charakterizována především jeho působením jako učitele matematiky a prací na pozemku. V této práci
se postupně vypracoval na úroveň, kterou hodnotili nejen jeho nadřízení, ale také, a to je nejdůležitější, především stovky jeho žáků. Dnes lze konstatovat, že
naučil generace žáků nejen běžným počtům, ale především logickému myšlení
a smyslu pro odhalování souvislostí, jejich analýze a z toho vyplývajícímu návrhu na řešení a řešení samotnému, a tím vytvořil racionální předpoklady pro jejich uplatnění v praktickém životě. To všechno s humorem a láskou, pro které byly jeho hodiny velmi oblíbené. Tím se stal pro své následovníky prakticky nedostižný.
Při vzpomínání na Ladislava Koblížka nemůžeme zůstat jen u jeho hlavní činnosti, tj. učitelství a výchovy mladých, i když všechny jeho aktivity vedly
k jednomu cíli – radosti z práce a službě lidem a společnosti. Zde nutno vzpomenout především jeho činnost nejen ve vedení obce, ale také ve společenských
organizacích. Zahrádkáři budou dlouho vzpomínat na jeho organizační práci,
kterou pro zahrádkářský svaz ve Slušovicích vykonal, a to nejen v oboru financí,
ale také v organizaci vynikajících zájezdů a společenských akcí. Nezapomenutelné zůstanou jeho přičiněním výroční schůze, kde vedle precizní prezentace
výsledků každého nadchly jeho komentáře k losování tomboly.
Závěrem krátké vzpomínky nutno podotknout, že vedle již zmiňovaných konkrétních činností vynikal především jako osobnost, která měla výrazný vliv na
formování mladé generace jako její vzor a příklad.
Takový už navždy zůstane v myslích a vzpomínkách všech, kdo ho znali.

Ing. Lubomír Freund

KOMPLETNÍ A VELK¯ V¯BùR OBLEâENÍ A VE·KER¯CH POT¤EB PRO KOJENCE

Baby Slu‰ovice

Hﬁbitovní 486, tel. 577 981 978, 776 298 297

V příjemné přátelské atmosféře si
manželé zavzpomínali na společně
prožité půlstoletí.
matrikářka

Celé kojenecké v˘baviãky, koãárky, post˘lky, autosedaãky,
hraãky, v˘bûr z více neÏ 2000 poloÏek zboÏí.
NABÍZÍME: nízké ceny, sezónní v˘prodeje, trvalé slevy • dárky
pro zákazníky • parkování pﬁímo pﬁed prodejnou • po tel. domluvû
moÏnost nákupu i mimo prodejní dobu
• zboÏí, které bûÏnû neprodáváme, Vám mÛÏeme objednat
OTEV¤ENO Po-Pá 9-12, 14-17 • So 9-11

Pro Va‰e dítû od nás jen to nejlep‰í!
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