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Ze zasedání
zastupitelstva města
Poslední zasedání zastupitelstva města v roce 2009 se uskutečnilo 9. prosince. V úvodu zasedání seznámil starosta
přítomné zastupitele s činností města od
minulého zasedání zastupitelstva.
• ZaMě schválilo rozpočtové změny na
rok 2009
• ZaMě schválilo návrh rady města na
zajištění chodu městského úřadu od
1. 1. 2010 v režii rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města na
rok 2010. Měsíční příjmy se plánují ve
výši 2 000 000 Kč a provozní výdaje
budou ve výši 1 500 000 Kč.
• ZaMě schválilo převedení své pravomoci týkající se závěrečného schválení
rozpočtových změn na radu města.
S výsledkem bude zastupitelstvo města
seznámeno na svém prvním zasedání
v roce 2010.
• ZaMě schválilo změnu stávajícího názvu Nadačního fondu Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích na Nadační
fond Rozvoj kultury a sportu ve Slušovicích a rozšíření statutu o podporu kulturních, společenských a sportovních
akcí pořádaných na území města Slušovice.
• ZaMě schválilo doplnění správní a dozorčí rady Nadačního fondu Rozvoje
kultury a sportu ve Slušovicích. Správní
rada: Ing. Miroslav Gargulák, Mgr.
Jindřich Elšík (převeden z dozorčí rady).
Dozorčí rada: Petr Staroveský.
• ZaMě schválilo odprodej částí pozemku p.č. 142/16 v k.ú. Slušovice na ulici
Slunečná za částku 300 Kč/m².
• ZaMě schválilo odprodej části pozemku
p.č. 141/1 díl „a“ o výměře 9 m² a část
pozemku p.č. 142/1 díl „b“ o vým. 13 m²
v k.ú. Slušovice za cenu 300 Kč/m².
• ZaMě schválilo odprodej části pozemku p.č. 29/1 o výměře cca 10 m² v k.ú.
Slušovice za částku 300 Kč/m².
• ZaMě schválilo odprodej části pozemku p.č. 408 o výměře cca 600 m² v k.ú.
Slušovice za částku 400 Kč/m².
• ZaMě neschválilo záměr odprodeje
části pozemku p.č. 63/2 v k.ú. Slušovice

Vánoční jarmark
V sobotu 28. listopadu 2009 se uskutečnil ve Slušovicích první vánoční
jarmark uspořádaný Dobrovolným svazkem obcí – Mikroregionem
Slušovicko.
Už z názvu pořadatele vyplývá, že se tentokrát o organizaci jarmarku podělily
okolní obce, které jsou členy mikroregionu. Jarmark se uskutečnil v městském
kulturním středisku a jeho bezprostředním okolí.
Jak už to na jarmarcích bývá, mohli si návštěvníci zakoupit různé drobné dárky,
ať už pro svoje potěšení či pro obdarování svých blízkých o blížících se vánočních
svátcích. Nabídka byla bohatá, nabízela se zde keramika, slaměné výrobky, drátované zboží, pletené košíky, korálky, adventní věnce, obrázky a další.
Jsme přesvědčeni, že se první společný jarmark vydařil, a z nedostatků, které
jsme po skončení jarmarku zaznamenali, si vezmeme ponaučení pro příští rok,
aby byl jarmark v letošním roce pro návštěvníky ještě zajímavější.

v ul. Na Stráni. Důvodem zamítnutí je
skutečnost, že ani další občané žijící
v této lokalitě nemají dořešen vlastnický
vztah k obecnímu pozemku mezi jejich
nemovitostí a chodníkem a celá lokalita
by se měla v budoucnu řešit hromadně.
• ZaMě schválilo odprodej části pozemku p.č. 40/3 o výměře cca 120 m² v k.ú.
Slušovice za částku 300 Kč/m².
• ZaMě schválilo záměr odprodat část
pozemku p.č. 1551/9 4 o vým. cca 120 m²
a část o výměře 220 m² v k.ú. Slušovice.
• ZaMě schválilo odkoupení pozemků
od firmy S-Media: jedná se o ideální
polovinu pozemků p.č. 1466/10, p.č.
698/41, p.č. 1471/26 a p.č. 1462/36.
Dohodnutá kupní cena 70 Kč/m² za
celkovou výměru 891 m².
• ZaMě schválilo cenu za pozemek zastavěný budoucím bytovým domem v ul.
Školní, která bude činit 800 Kč/m².
• ZaMě schválilo Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí Neubuz
(oprávněný) a městem Slušovice (povinný) na pozemky p.č. 337/1, p.č. 344/39,
p.č. 337/4, p.č. 346/1 a p.č. 336/1 v k.ú.
Slušovice za účelem připojení obce Neubuz na kanalizační řád města Slušovice.
• ZaMě schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 O poplatku za komunální odpad platnou od 1. 4. 2010.
• ZaMě schválilo poskytnutí bezúročného úvěru Místní akční skupině Vizovicko
a Slušovicko ve výši 27,50 Kč na jednoho obyvatele města Slušovice s návratností do 31. 5. 2010.
• ZaMě schválilo jako dodavatele stavby
„Intenzifikace ČOV Slušovice“ firmu
Zlínské stavby, a.s.
• ZaMě schválilo Filmovým ateliérům
Zlín zproštění od poplatku za užívání
veřejného prostranství dostihového areálu pro potřeby filmových a televizních
děl při natáčení seriálu z dostihového
prostředí "Znamení koně".
• ZaMě schválilo navýšení příspěvku za
dopravní obslužnost o 20 Kč za obyvatele města.
• ZaMě schválilo z důvodu výstavby rodinných domků posunutí hranice obce
v ul. Hřbitovní po hranici určenou územním plánem č. 17 pro zástavbu.

MĚSTO SLUŠOVICE
Obecně závazná vyhláška města Slušovice
č. 2/2009

O poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo města Slušovice se na svém zasedání dne 9. prosince 2009 usnesením č. 270/2009 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., O odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ust. § 10 písm.d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Slušovice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální
odpad, který vzniká na území obce.
Čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává město Slušovice v samostatné působnosti.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je
plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky1)
1) §17a odst. 2 zákona č. 185/2001, O odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. 3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba: 450 Kč na jednotlivého poplatníka a rok
Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30. dne měsíce června.
Čl. 5
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.1/2009 O poplatku za komunální odpad.
Čl. 6
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků se vztahují zvláštní předpisy2)
2)

zákon č. 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.
Blanka Lisovská
místostarostka

Ing. František Pavelka
starosta

Komentář k OZV č. 2/2009 O poplatku za komunální odpad
V prosinci schválilo zastupitelstvo novou vyhlášku O poplatku
za komunální odpad. Při schvalování vyhlášek může město stanovit jen to, co zákony České republiky povolují. Ve vyhlášce
jsou uvedeny všechny zákony, podle kterých město postupovalo, a také jasně formulován způsob platby.
Do novin vám přikládáme formulář k přihlášení. Buďte tak
laskaví a formulář vyplňte a při platbě v pokladně města odevzdejte. Týká se jen vlastníků rodinných domů a domů ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, které domy pronajímají.

Bytové domy na Padělkách, Družstevní, Dostihové, Na Výpusti a městské domy jsou řešeny v nájmu.
Poplatek můžete platit již od ledna, ale nejpozději do konce
června letošního roku v pokladně města.
Od 1. 7. má ekonomické oddělení povinnost, na základě zákona č. 337/1992, O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nezaplacené poplatky vymáhat. Prosím, zaplaťte
si včas, abyste se vyhnuli zbytečnému vymáhání.
Tato vyhláška vyžaduje poplatek od skutečných obyvatel
města, nikoliv podle trvalého bydliště.
místostarostka
2

Vánoční
vzpomínka
Milí přátelé,
když oslavujeme narozeniny svých nejbližších, obyčejně se na oslavu dobře
připravíme. Přemýšlíme, čím uděláme
druhému radost, a také uvažujeme
o dárku, který našeho bližního může potěšit. Těšíme se na dobu, kdy proběhne
plánovaná oslava. Samotné těšení má
radostný charakter a někdy je třeba větší
trpělivosti, abychom ovládli svou nedočkavost. Božím darem pro nás je narození Božího Syna. Rodiče vědí, jak dítě dovede obdarovat své okolí pouhou svou
přítomností. Vnese nové vztahy, které by zde jinak nebyly.
Vánoční svátky jsou oslavou narození malého dítěte, které přišlo na svět
v konkrétním čase a na určitém místě. I malé děti vědí, že to bylo v Betlémě ve
velmi chudém prostředí. Narodil se Ježíš, jeho maminka byla Maria a otcem dítěte byl ten, který všechno stvořil, samotný Bůh. Svatý Josef, jak víme, byl přidán,
aby zajišťoval jemu svěřené osoby.
Můžeme o vánočních svátcích přemýšlet, proč tomu tak bylo, proč se všechno
stalo tak, jak je to napsáno v Písmu svatém. Určitě rádi přicházíme do různých
kostelů prohlídnout si jesličky a zvláště malým dětem vysvětlujeme, co vlastně
vidíme před sebou.
Skláníme se nad dítětem, které se sklání nad každým z nás. Přišel pro každého
člověka, opustil svou nebeskou vlast, aby sdělil lidem poselství o jiném světě,
který nazýval Boží nebo Nebeské království. Tu základní lekci dal svým narozením.
Vybral si zcela chudé prostředí, kde se chtěl narodit. Jeho narozením se stává
všechno lidské skutečně posvátným darem.
Přeji Vám všem, abychom z vánoční atmosféry oslavy narození Božího dítěte
načerpali hodně sil do dalších dnů. Ať jsou to dny sváteční nebo zcela všední.
Tam, kam přijdeme, přinášejme radost a dobrotu, kterou čerpáme ze setkání
s Božím dítětem. Všem vám ze srdce žehnám a vyprošuji v modlitbě hojný užitek
z letošních vánočních svátků a hojné požehnání do celého roku 2010.
Otec Emil.

Desátá Tříkrálová sbírka
Když se řekne Charita Česká republika, vybaví si mnozí Tříkrálovou sbírku.
Ta navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně v týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá
na 6. ledna, se vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby
žádaly do zapečetěných pokladniček o dary - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace.
I v lednu 2010 vyšli do ulic Tři králové, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro
ty nejpotřebnější. V regionu Zlínsko jste je mohli potkat ve dnech 2. – 10. ledna.
Obecným účelem letošní sbírky je “pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla“. Výtěžek sbírky je tedy určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do sbírky zapojili!
Děkujeme Vám všem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi!
Ing. Pavla Romaňáková, koordinátor sbírky v regionu, Charita Zlín
3

TOP 20
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
– od 1. 7. - 31. 12. 2009
Opět přinášíme nejčtenějších 20 knih
za uplynulého půl roku.
1. Pohádky ze Stokorcového lesa – Walt
Disney (dětská beletrie, Medvídek Pú)
2. Dům vzpomínek – Barbara Wood (bel.)
3. Sen o lásce – Zuzana Francková (bel.)
4. Loď duchů – Thomas Brezina (dětská
beletrie)
5. Černý rytíř – Candice Proctor (beletrie)
6. Krutá volba – Diane Chamberlain (bel.)
7. Asterix a La Traviata – Alberto Uderzo
(comics pro děti)
8. Co je v domě – Táňa Kubátová (beletrie)
9. Klam lásky – Amanda Quick (beletrie)
10. Děvčátko – Dorothy Koomson (bel.)
11. Láska až za hrob – Judith Gould (bel.)
12. Věštkyně – Barbara Wood (beletrie)
13. Alchymista – Paulo Coelho (beletrie)
14. Tajemství Atlantidy – Jiří Poborák (comics pro děti, Čtyřlístek)
15. Ve stínu cypřišů – Diane Chamberlain
(beletrie)
16. Jeden okamžik v čase – Helena Babická
(beletrie, 1. díl)
17. Medailon krále Slunce – Helena
Babická (beletrie, 2. díl)
18. Červená lilie – Nora Roberts (beletrie)
19. Víc než vzpomínka – Dorothy Garlock
(beletrie)
20. Noční požár – Catherine Coulter (bel.)

H

Dárek

Někdy na podzim loňského roku jsem
dostala dárek z lásky. Byla to malá koule
jen tak do ruky. Můžete ji uchopit, když
je vám smutno nebo vás něco mrzí
a bolí. Uvnitř je betlém. Když jsem kouli
vzala do ruky a otočila ji, začalo sněžit.
Byla to sněžící koule.
V tu chvíli mi na mysl přišla vzpomínka
z dětství. Když jsme šli nakupovat boty,
procházeli jsme ulicí, kde byl optik. Ve
výloze, ale i uvnitř se třpytily sněžící koule. Velmi jsem po takové kouli toužila,
ale byla pro mne velmi nedostupná.
Když jsem skoro po padesáti letech
držela svou malou sněžící kouli v ruce,
věděla jsem, že touhy uložené v hlubině
našich srdcí jsou někdy nečekaně naplněny.
Přeji vám všem v novém roce nečekané splnění vašich nevyslovených přání.
místostarostka

✂

Odysea cestou ze svatby
Moje spolupracovnice vdávala dceru
a přála si na veselce naši kapelu. Řidič,
který nás pravidelně vozíval, měl rodinnou
oslavu, a tak jsem byl nucen nastartovat
svoji fiatku a sám zajistit dovoz muzikantů. Na svatbě nastávající paní doktorky,
konané v krásném rekreačním středisku
Na Kopánkách na Uherskohradišťsku, bylo všechno prvotřídní – výborná kuchyně
i velký výběr kvalitních lihovin i vína.
Přes časté pobídky svatebčanů jsem jako řidič musel alkohol odmítat. Tak jsem
to vydržel až do večera, kdy si moji spoluhráči vzpomněli, že je dnes Rudolfa, že
mám tedy svátek. Na pódium, z něhož se
hudebníci vytratili, přišel ženich s prosbou, abych zatroubil tuš. Zahrál jsem
krátkou fanfáru na saxofon a on potom
oznámil: „Vážení svatebčané, kapelník
Rudolf slaví dnes svůj svátek a právě si
vytroubil sólo. Jeho muzikanti mu nyní
zahrají.“ Svatebčané utvořili kolo, paní
nevěsta mě požádala o tanec a potom ji
vystřídaly družičky. Bylo na mně, abych
pozval tuto společnost k baru: „Připijte na
moje zdraví, ale beze mne, mám tu auto.“
Ale paní nevěsta mě nakonec přemluvila.
Hlavou mi proběhla myšlenka „Dvě deci
vína, to do půlnoci vyfoukám.“
Ve dvanáct jsme složili a jedeme domů.
Na okraji Luhačovic nás zastavilo nevítané červené světýlko. Jeden z dvojice příslušníků nahlédl do vozu: „Á, muzikanti.
Pane řidiči, vaše doklady a nepil jste alkohol?“ „Kdepak, soudruhu nadporučíku.“
„Tak se přesvědčíme.“ Ale balónek po
nafouknutí zezelenal a stejně tak i při
opakování. „Tak, páni muzikanti, vystupte
si z vozu. Pane řidiči, dáte mi občanský
průkaz, vozidlo zamkněte a necháte je
tady. Píšu protokol, s nímž se budete hlásit na SNB v Gottwaldově.“ Marně jsem
vysvětloval, že jsem na svůj svátek vypil
jen dvě deci vína. Marně jsem agrumentoval, že jeden z hudebníků je poslance ONV
a hlavně tím, jak členy kapely dopravím
do Slušovic, vzdálených 20 km.
Poslední šanci, jak se z té bryndy dostat, jsem viděl v piu fraus, tj. ve lži v dobrém úmyslu. „Pane nadporučíku, v pondělí odjíždím na delší dobu na služební cestu, a tak předám vyřízení této záležitosti
svému bratrovi, veliteli stanice SNB ve
Vizovicích.“ (Jeho příjmení bylo totožné s
mým, spřízněni jsme však nebyli.) Nadporučík se zamyslel, ještě jednou se zeptal, zda je to skutečně můj bratr. „Ano.“
Řekl jsem také jeho křestní jméno. „Konečně, kamarádi hudebníci vám to potvrdí.“
„Tak dobře, pane řidiči. Dáte mi dvě
zelené a já protokol zlikviduji. Ale ještě
něco, alespoň dvě hodiny se budete procházet, pane řidiči, abyste vystřízlivěl
a pak teprve můžete odjet.“ Když se příslušníci SNB dostatečně vzdálili a potom
zabočili do vedlejší ulice, zamířili jsme
k domovu.

Chirurgická ambulance Vizovice - Slušovice
Vážené pacientky, vážení pacienti!
Zahájení provozu chirurgické ambulance ve Vizovicích a ve Slušovicích bylo vedeno snahou výrazně zlepšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče v oboru s cílem
poskytovat komplexní odbornou péči.
Jsme rádi, že se nám podařilo navázat smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR a tyto služby v rámci zdravotního pojištění poskytovat bezplatně.
V rámci provozu ambulance nabízíme:
• odborné klinické vyšetření akutních i chronických stavů
• vyšetření a indikace k operačním výkonům, provádění operací
• ve smluvním chirurgickém lůžkovém zařízení
• ošetření všech úrazů (ran, zlomenin, popálenin...)
• odstranění kožních i podkožních nádorů a mateřských znamének
• operace ruky (skákavý prst, Dup. kontraktura ...)
• ošetření akutních zánětlivých stavů (abscesy...)
• vyšetření a léčba nemocí pohybového aparátu
• poradnu pro onemocnění prsní žlázy
• vyšetření křečových žil (sklerotizace, indikace k operaci...)
• převazy, protetická léčba, pooperační kontroly
• odborné znalecké posudky, zprávy pro kom. pojišťovny
V rámci zdravotního pojištění poskytujeme bezplatně i sonografické
vyšetření (břicha, krku, prsní žlázy, small parts...).
Ošetření a vyšetření v ambulancích je bezplatné a je možné i bez objednání a bez doporučení.
V rámci péče o pacienty spolupracujeme s mnoha odbornými ambulancemi
(ortopedická, neurologická, ambulance léčby bolesti, gastroenterologická, dermatologická ...) a se smluvním chirurgickým oddělením nemocnice s možností operační léčby.
Pokud si zvolíte naši ambulanci, rádi Vás vyšetříme a budeme se snažit
odborně vyřešit Vaše problémy.
ORDINAČNÍ DOBA:

Pondělí 7,00 – 11,00 hodin
Úterý 12,00 – 16,00 hodin
Středa 12,00 – 15,00 hodin
Čtvrtek 7,00 – 11,00 hodin
Pátek 12,00 – 15,00 hodin

Slušovice, nám. Svobody 57 (budova AB), tel.: 603 101 981
Vedoucí lékař ambulance:

Zdravotní sestra:

MUDr. HAŠA EDUARD
lékař s 2. atestací v oboru chirurgie
eduard.hasa@seznam.cz

MIKULČÁKOVÁ VĚRA

Ceník služeb Kabelové televize Přerov, a.s.
Lokalita: SLUŠOVICE
Programové nabídky
Analogová televize - měsíční poplatek
Nabídka Standard
Ostatní poplatky
Odpojení odběrného místa
Opětovné připojení odběrného místa - fyzická osoba
Opětovné připojení odběrného místa - firma
Částka rozhodná pro odpojení odběrného místa
Změna uživatele odběrného místa za provozu (bez odpojení)
Smluvní pokuty
V případě vzniku nedoplatku, odeslání 1. upomínky
V případě vzniku nedoplatku, odeslání 2. upomínky

80 Kč
bez poplatku
300 Kč
500 Kč
200 Kč
100 Kč
20 Kč
40 Kč

Ceník je platný od 22. 12. 2009
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Ze vzpomínek kapelníka R. Garguláka

Žijí s námi - žiji s Vámi
1. ledna 2010 jsem se ráno podíval z okna a jako první jsem uviděl
na spodní větvi borovice sedět párek
hrdliček zahradních (Streptopelia decaoct), dříve však měly hrdličky latinské jméno Turtur. Seděly si v tom
nečase těsně vedle sebe a prokazovaly si navzájem velkou něhu, jako
by si něco hezkého povídaly. Docela
příjemný vstup do nového roku
2010.
Okamžitě se mi vybavilo: „Hrdliččin
zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl
háj.“ Tento verš z byronské skladby Máj
je i dnes obecně populární! Napadlo mě,
že bych Vám mohl tohoto běžného obyvatele Slušovic představit.
Tak pro pořádek: v básni se mluví
o hrdličce divoké, která je přísně tažný
pták a z našich krajin odlétá již koncem
léta a navrací se až koncem dubna. Její
hlas jsem však dlouho neslyšel a uvádí
se, že v EU její stavy poklesly v posledních letech o více než 60 %! Hrdličky
zahradní, které u nás v zimě běžně spatříte, jsou však neméně zajímavé.
Mluví se stále o vymírání druhů, ale
hrdlička zahradní je naopak případ, kdy
druh expanduje. Nějakou genetickou
změnou se stalo, že se začala šířit z Indie
do světa. Do Turecka pronikla někdy
kolem roku 1900. Ještě v roce 1906
nebyla vůbec uváděná v učebnicích. Na
Moravě byla zaznamenána poprvé
v Brně v roce 1942 a velmi rychle se šířila podél toků, takže v padesátých letech

20. století prakticky osídlila celé území
ČR. Postoupila o 2000 km a obsadila
území o rozloze přesahující 2 milióny
km²! Je zajímavé, že ani v severní Evropě
se nestěhuje na jih, ale setrvává tam
přes celou zimu a občas v zimních měsících i hnízdí. Žije vždy jen v blízkosti
člověka, v zahradách, parcích a sídlištích. Je typická svým projevem při toku.
Tehdy vzlétá při zásnubním letu s tleskavými zvuky vzhůru a snáší se klouzavým
letem dolů. Jinak se však pohybuje ve
vzduchu velmi obratně! Sbírá například
zbytky na silnicích a ani řidičům, kteří se
je snaží pro zábavu přejet, se to jen tak
nepodaří.
Bývalo však mnohem hůř! V době, kdy
se stály fronty na maso, ujídaly nově
příchozí hrdličky na dvorcích v zimě na
vesnicích drůbeži! Problém byl, že přišly
z východu a nešlo je proto označit za
imperialistický útok jako v případě mandelinky bramborové. V živé paměti mají
jistě mnozí lidé recepty typu : „Jak vzdu-

chovkou střelenou hrdličku zpracovat na
chutnou polévku a zbytky dát kočičce.“
Proto se ani není čemu divit, že byla
(mimo jiné vedle perličky, krocana
a špačka) prohlášena za lovnou zvěř.
Povolená doba lovu od 1. 8. do 15. 2. To
vše podle zákona 449/2001! Samotný
MS uvádí, že v roce 1991 bylo vykázáno
7 113 úlovků a v roce 2008 již jen 4 738
kusů. Jsem zvědavý, kolik to bude za rok
2009! Jistě méně než v roce 1963 vykázaných 115 000 kusů zastřelených sojek, které jsou dnes stejným zákonem
chráněné.
Hrdličky jsou chytré a volné krajině se
v této době vyhýbají. Proto „žijí s námi“
v urbanizovaném světě, ve kterém mají
ochranu nejen ze zákona, ale i ze strany
lidí.
Na závěr něco veselejšího. Když jsem
byl malý, vyprávěla mi babička pohádku
o hrdličce. „Po narození Ježíška chodili
všichni do Betléma s dary. Přišla také
hrdlička. Nic neměla, a proto nabídla své
služby. Marie hrdličku požádala, aby
chvíli kolébala Ježíška. Hrdlička však
místo kolébání stále nesmyslně někam
poletovala a malému chlapci se to nelíbilo. Marii tak moc nepomohla, a proto
hrdličce dala na krk obojek.“ Znáte tuto
pohádku v jiné verzi? Napište nám do
redakce SN.
A příště: „Proč říkáme vepřové hody
a ne prasečí.“
Váš Netopýr

Je leden nového roku...
Všech dvanáct měsíců
snědl čas hlady
jak dvanáct krajíců.

kterém už nic nebude. Mám na mysli
vypjatý shon, křečkování jídla, pití, dárků, jen aby všeho bylo hodně, všechno
bylo dokonalé a všechno bylo – umělé.

Za dveřmi nový rok
bez vší parády
čeká teď na náš krok.
Možná se tomuto mému prohlášení
o „objeveni Ameriky“ podivíte, ale věřte,
že vím, o čem mluvím. Starý rok je za
námi, vánoční stromečky pomalu opadávají (pokud ještě vůbec stojí či nejsou
umělé), novoroční bolení hlavy po bouřlivých silvestrovských oslavách je také
minulostí a my se pomalu a neradi zajíždíme do každodenní pracovní rutiny
a běžných starostí a povinností. Jistě,
bylo to pro většinu z nás krásné období,
já se jen pokaždé v tom předvánočním
čase pozastavuji nad tím, proč se většina
lidí chová, jako by Vánoce a právě končící rok byly metou, cílem a datem, po
5

Z našeho povědomí už se asi zcela
vytratil význam a duch adventu, doby,
kdy bychom naopak měli své tempo
zvolnit, zabývat se více svými blízkými

Společenská
kronika
LEDEN 2010

• Jubilanti
Helena Štefková
98 let
Leopold Böhm
75 let
Jan Jedlička
80 let
Marie Miková
80 let
Srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
• Narození
Lukáš Hustý
Lucie Kolajová
Šťastným rodičům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí,zdraví!

a také těmi, na které nám v průběhu roku nikdy nezbývá čas. Zabývat se také sami
sebou, svými myšlenkami, svými skutky, udělat si takovou osobní inventuru. Zabývat
se více svými dětmi, které mnohdy od sebe odháníme a odbýváme, protože na ně
nemáme čas. Věnovat se jim, společně se těšit, povídat si, tvořit, vracet se s nimi
k tradicím, zvykům a ke kořenům. Místo toho ale jen chvátáme, předháníme se kdo
dál a výš a pak přijde ta meta a my vyčerpaně sedíme v naklizeném obýváku nad
plnými mísami a nevíme, co dál.
Většinou se k sobě ve vánočním čase chováme hezky, vstřícně, ohleduplně, svátečně, ale uměle. Prostě jinak než během celého roku. A to je také důvod mého dnešního malého zamyšlení a kroku zpět do období, které už je za námi. Nevím, snad je
to jen můj problém, mé vnímání světa, ale moc bych si přála, aby právě uplynulé
Vánoce nebyly koncem, ale začátkem. Aby každý z těch nadcházejících dnů byl pro
nás dárkem, který budeme rozbalovat jen s radostí v srdci. Aby z každého z nich
měli díky naší pozornosti a času největší potěšení naši nejmenší a nejstarší. Aby nám
všem vánoční chování vydrželo po celý rok. Aby naše příští Vánoce už nebyly umělé,
ale byly jen třešinkou na dortu roku 2010.
Je leden nového roku...
Co jiného vám můžu přát?
Radostných a šťastných dní třistapětašedesát.

Jana Tománková

• Úmrtí
Zdeněk Divilek
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
matrikářka

UPOZORNĚNÍ
NA POVINNOU VÝMĚNU
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2010.
K výměně předložíte:
- platný doklad totožnosti (občanský
průkaz nebo pas)
- jednu fotografii
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
Výměnu řidičských průkazů provádí Městský úřad Vizovice, odbor
dopravy (hasičárna).
S případnými dotazy, které se týkají
této výměny, se obracejte na pracovnice
uvedeného odboru
– telefon 577 599 182.

CENÍK INZERCE 2010
A4

2000 Kč

A5

1000 Kč

A6

500 Kč

A7

250 Kč

menší formát

100 Kč

Sběratel koupí
pro své muzeum a 2 výstavy
starou vyřazenou výpočetní techniku
PŘEVÁŽNĚ ČESKOSLOVENSKÉ VÝROBY
zn. Consul, Metra Blansko, Zbrojovka, Slušovice, Tesla, Aritma,
Nový Bor, JZD Vzlet aj. např. Pmi 80, Tems 8003, Fk-1, Tns SL 64,
Ondra, Didaktik Alfa, Beta, IQ 150, ŠMS VUVT,
Plan 80, Maťo, PP01-06, TNS QL, Mikrosat, Sapi, HC 08,
analogové počítače Meda 50, Meda 41TC, AP-S.
ROZMĚRNĚJŠÍ POČÍTAČE jako EC 1020, ADT, PDP,
sálové a stolové počítače, děrnoštítkové stroje a různá příslušenství...

ZE ZAHRANIČNÍCH PC především počítače větších rozměrů
a známých značek např. Robotron, HP, Wang, Sinclair ap.
DĚKUJI ZA NABÍDKU.

Bc. M. Suchánek, tel.: 732 223 382
e-mail: zavinac.michal@seznam.cz
www.cs-pocitace.ic.cz
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