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Vedení města Slušovice
Vám přeje radostné a poklidné
prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a pohody
v nadcházejícím roce 2007.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem nově zvoleného Zastupitelstva města Slušovice poděkoval za účast v podzimních
komunálních volbách do zastupitelstva našeho města.
Výsledky voleb rozhodly, že ustavující zasedání nového zastupitelstva, které se konalo 6. listopadu 2006 mě zvolilo
starostou města Slušovice a paní Blanku Lisovskou místostarostkou.
Chtěl bych říci, že jsme oba velmi rádi, že můžeme navázat na naši dosavadní činnost a pokračovat v započaté
práci v zájmu prosperity a rozvoje našeho města. Budeme
se snažit řídit radnici a předkládat radě města a poté zastupitelstvu města takové projekty, které by byly akceptovatelné pro co největší počet zastupitelů bez ohledu na politickou příslušnost. Není zde prostor rozebírat podrobné plány

do budoucna a mimoto podstatná část našich cílů byla prezentována již před volbami.
Mezi nebližší úkoly, které bychom chtěli ještě v letošním roce řešit, patří příprava rozpočtu na rok 2007, dokončení rozpracovaných projektových záměrů, optimalizace
a chod úřadu, jmenování odborných komisí rady města
a výborů zastupitelstva města, zahájení prací na zpracování strategického plánu rozvoje mikroregionu Slušovicko
a další.
Ještě jednou děkuji všem voličům i zastupitelům za projevenou důvěru.
Přeji všem v nadcházejícím období hodně zdraví, štěstí, dobrých nápadů a vzájemné tolerance v osobním i profesním životě.
Ing. František Pavelka,
starosta města

Ohlédnutí za volbami do Zastupitelstva města Slušovice
Ve Slušovicích byly stanoveny dva
volební okrsky.
Celkový počet osob zapsaných ve
výpisech ze seznamu voličů, tj. občanů, kteří měli právo zúčastnit se voleb,
byl 2 348. Z tohoto počtu odvolilo
1 157 občanů, což je 49,2 %.

Po ukončení voleb v sobotu 21. 10.
2006 členové komise čárkovací metodou provedli součty hlasů, které obdrželi kandidáti a poté byly výsledky
z obou komisí předány registračnímu
úřadu ve Vizovicích. Zde byly zkompletovány z obou volebních komisí

Výsledkem bylo složení nového Zastupitelstva města Slušovice
Ing. Petr Hradecký
Blanka Lisovská
Jindřich Elšík
Ing. František Pavelka
Ing. Jaroslav Pečiva
Alois Kobylík
Mgr. Alena Chrastinová
Rudolf Horák
Ing. Miroslav Gargulák
Petr Staroveský
Pavel Drápal
Magdalena Rapantová
Doc. Ing. Josef Hurta
Karel Jarcovják
Jan Musil

KDU-ČSL
KDU-ČSL
SNK II.
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
SNK II.
SNK 2006
SNK IV.
SNK III.
SNK IV.
Nestraníci
ČSSD
SNZ I.
ODS

509 hlasů
490 hlasů
436 hlasů
428 hlasů
321 hlasů
315 hlasů
282 hlasů
262 hlasy
228 hlasy
206 hlasů
193 hlasů
156 hlasů
149 hlasů
142 hlasů
120 hlasů

a přiděleny mandáty jednotlivým kandidátkám.
Dle zákona o volbách se první zasedání nového zastupitelstva musí uskutečnit do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb. V našem městě se ustavující
zasedání zastupitelstva uskutečnilo
v pondělí 6. listopadu. Na zasedání
byla mandátovou komisí ověřena platnost přidělení mandátů a nově zvoleným členům zastupitelstva bylo po
složení slibu předáno osvědčení
o zvolení.
Zastupitelstvo města schválilo postup při dalším jednání v souladu s dosavadním jednacím řádem. Zastupitelstvo schválilo znění tohoto jednacího řádu pro volební období 20062010.
Dále stanovilo dva dlouhodobě
uvolněné členy zastupitelstva – starostu a místostarostu na volební období
2006-2010 a 5 členů rady města.
VOLBA NOVÉHO VEDENÍ MĚSTA
SLUŠOVICE
Usnesením č. 3 Zastupitelstvo města Slušovice zvolilo starostu pana Ing.
Františka Pavelku, místostarostku paní
Blanku Lisovskou a další členy rady
města: Ing. Petra Hradeckého, Mgr.
Jindřicha Elšíka a Pavla Drápala.
V závěru zasedání zastupitelstvo
města vzalo na vědomí informaci starosty města o registraci dobrovolného
svazku obcí mikroregionu Slušovicko,
jehož zakládajícími členy jsou město
Slušovice a obce Hvozdná, Veselá,
Březová, Neubuz, Dešná, Všemina,
Trnava, Podkopná Lhota.

Poděkování
Děkuji Vám všem, kteří jste mi projevili důvěru v komunálních volbách.
Jsem ráda, že mohu nadále pokračovat v započaté práci.
Blanka Lisovská

Pozvánka
na adventní koncert
V prosinci se uskuteční dva adventní
koncerty Základní umělecké školy Zlín,
pobočka ve Slušovicích.
• V kulturním středisku
- sobota 9. 12. 2006 ve 14 a v 16 h
• V kostele sv. Jana Křtitele
- neděle 10. 12. ve 14,30 h
Srdečně Vás zvou učitelé a žáci ZUŠ
•2•

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Zajištění dopravy dětí do slušovické školy
Z iniciativy zastupitele pana Ing. Jaroslava Pečivy se podařilo zajistit pohodlnou a bezpečnou dopravu dětí do slušovické školy. Díky vstřícnosti dopravce
pana Karla Housy a dobré práci dispečera pana Zámorského byla změněna trasa u linky, která dopravuje děti z Hrobic a Březové do ZŠ Slušovice, a byla zřízena nová zastávka u zdravotního střediska. Každý školní den v 7,13 hodin mohou děti z Padělků, Rovnice a okolí nasednout do autobusu, který je doveze až
před budovu školy. Stejným způsobem je zajištěna doprava i po vyučování. Pro
děti lze vyřídit kartičku na jízdné.

KNIHOVNA V PROSINCI
Městská knihovna ve Slušovicích bude před Vánocemi otevřena do čtvrtku
21. 12. včetně. Po Vánocích bude opět v provozu v úterý 2.1.2007.
Všem přeji krásné zasněžené, láskou a vanilkou provoněné svátky vánoční.
Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích

Dobrovolný svazek obcí – mikroregion Slušovicko
Ve čtvrtek 19. října 2006 se uskutečnilo setkání starostů města Slušovice a obcí Hvozdná, Podkopná Lhota, Trnava, Veselá, Neubuz, Březová,
Všemina a Dešná, jehož cílem bylo
schválení textu zakladatelské smlouvy
a stanov nově vznikajícího Dobrovolného svazku obcí – mikroregionu
Slušovicko.
Předmětem činnosti svazku je mimo
jiné spolupráce v oblastech školství,
sociální péče, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, zabezpečování čistoty obcí, správa veřejné zeleně,
zdokonalování inženýrských sítí, dopravní infrastruktury, ochrany ovzduší
a dále koordinace vzájemných postupů členských obcí svazku při řešení
rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života,
podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, podpora venkovské
turistiky apod.

Registrace mikroregionu byla provedena odborem Krajského živnostenského úřadu dne 23. 10. 2006. Ustavující zasedání valné hromady svazku
obcí našeho mikroregionu je svoláno
na 22. listopadu 2006.

Za přípravný výbor
Ing. Františeka Pavelka,
starosta města Slušovice,
Miroslav Válek,
starosta obce Hvozdná

Rekonstrukce části ulice Dlouhá

Kam ve volném čase?

Protože se neustále množí dotazy na probíhající stavební práce v ul. Dlouhá,
dovolte alespoň krátce popsat současný stav této investiční akce města, která bude dokončena v jarních měsících roku 2007.

Těší nás, že se v našem městě objevují stále nové aktivity. Pravidelně se
schází v hasičské zbrojnici klub důchodců pod vedením paní Chrastinové.
Místnosti v mateřské škole Sluníčko
využívá výtvarný kroužek Koťata pod
vedením paní Henzelyové. O sobotách zde také probíhají kurzy různých
výtvarných technik. Jejich iniciátorkou je naše knihovnice Jana
Kapustová. Dvakrát týdně se v těchto
prostorách také vyučuje angličtina.
Připomínám, že můžete denně zdarma využívat služby veřejně přístupného internetu v přízemí městského úřadu a v knihovně a kurzy internetu, které pořádá Jana Kapustová.
Pod vedením Lenky Krajčové nacvičují svůj program v místnostech kulturního střediska mažoretky.
Schola mládeže a dětská scholička
poctivě nacvičuje každý pátek i v neděli a vede děti k lásce k Bohu, lidem
i umění. Reprezentuje dobře Slušovice
na setkání schol.
Kdo má rád přírodu a hry, bude vítán ve skautském středisku. Skauti,
skautky, světlušky a vlčata se scházejí
v klubovnách v suterénu městského
kulturního střediska a k dispozici je
jim i farská zahrada.
Nezapomínejme ani na Klub křesťanských žen, který především aktivně
pořádá charitativní sbírky.

V prvním listopadovém týdnu byla ukončena první etapa rekonstrukce silnice
II/491 v úseku od kruhového objezdu po křižovatku u zdravotního střediska, která
zahrnovala:
- doplnění a opravu stávajícího kanalizačního řádu,
- výstavbu nového vodovodu včetně přípojek,
- zahájení stavebních prací na úpravě povrchu vozovky silnice II/491 – osazení části silničních obrub vč. kanalizačních šachet pro odvodnění vozovky.
V jarních měsících příštího roku bude provedeno:
- uložení nových rozvodů veřejného osvětlení, kabelové televize a nízkonapěťových kabelů včetně nových domovních přípojek k dotčeným objektům,
- výstavba nových chodníků u zámkové dlažby po obou stranách opravovaného úseku v ulici Dlouhá,
- posunutí ostrůvku veřejné zeleně z důvodu rozšíření vozovky ul. Vítězství
v prostoru křižovatky na 6,5 – 7 m,
- položení nového povrchu vozovky včetně dopravního značení.
Dodavatelem stavebních prací je firmaRM GAS, spol. s r.o. Hvozdná, která vyhrála výběrové řízení. Z hlediska finančního se jedná o sdruženou investici, na
které se podílí město Slušovice, Ředitelství silnic Zlínského kraje a společnost
E.ON, a.s. Náklady na rekonstrukci asi 200 m dlouhého úseku ul. Dlouhé dosáhnou částky téměř 3 mil. Kč.
Silnice II/491 je v majetku Zlínského kraje a projektant musel respektovat stanovisko správce výše uvedené silnice, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, který
určil šířku a osu nové vozovky včetně nového tvaru křižovatky u zdravotního střediska. Přestože je podstatné zúžení prostoru v křižovatce předmětem neustálé kritiky některých občanů, jsem přesvědčen, že po ukončení stavebních prací získá tato exponovaná část našeho města nový, moderní vzhled s plně zajištěnou infrastrukturou. V dalších letech tak bude možno pokračovat výstavbou tolik potřebného chodníku v ul. Vítězství, která je podmíněná ze strany Ředitelství silnic ZK nejprve dokončením opravy úseku silnice II/491 od okružní křižovatky ke zdravotnímu středisku.
Ing. František Pavelka, starosta města
•3•

pokračování na str. 5

§

Mezi paragrafy
Zákon č. 262/2006 Sb. – NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE

§

Dne 23. 5. 2006 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s konečnou platností (alespoň pro nejbližší období) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který nabude účinnosti dne 1. 1. 2007. Tento zákon byl prosazen proti vůli Senátu i proti vůli prezidenta republiky, který tento zákon nepodepsal. Zákon není výsledem konsenzu
ani sociálních partnerů, ani parlamentních komor, má věcné i technické nedostatky a některá jeho ustanovení byla
napadena ústavními žalobami. Přesto se tento zákon stal součástí našeho právního řádu a s nabytím jeho účinnosti
od 1. 1. 2007 se tento dotkne drtivé většiny zejména těch občanů, kteří získávají prostředky pro svou obživu závislou prací, ale bude mít zejména ekonomické dopady také na zaměstnavatele, neboť i oni jsou účastníci pracovněprávních vztahů a jejich chování a jednání je regulováno tímto zákonem. Vzhledem k tomu, že je ve sdělovacích prostředcích prozatím věnována této klíčové právní normě malá pozornost, předkládám alespoň rámcový pohled na základní změny v českém pracovním právu po 1. 1. 2007.
1) Nová právní regulace pracovněprávních vztahů se přibližuje občanskoprávnímu pojetí a to tím, že v jisté,
byť velmi omezené míře, je umožněno
aplikovat na pracovněprávní vztahy
ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku – avšak jen v těch
případech, kdy toto nový zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, vysloveně stanoví - princip tzv. delegace.
V „mezích zákona“ tak po více než 40
letech dochází opět k prolínání zákoníku práce s občanským zákoníkem.
Tato byť pozitivní skutečnost však ztíží
jak práci, tak i aplikaci zákoníku práce, neboť se počítá s tím, že ten, kdo
bude pracovat se zákoníkem práce,
bude mít alespoň elementární znalosti
z teorie práva, jakož i přehled zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
na jehož nové kodifikaci se v současnosti intenzivně pracuje.
2) Nový zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se oproti předchozí přísné závaznosti, která se projevovala
v principu, podle něhož bylo v pracovněprávních vztazích zakázáno vše,
co nebylo vysloveně povoleno, přece
jen oprostil od této rigidity a připouští
jistou, byť omezenou míru smluvní
svobody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem - zaměstnanci a zaměstnavatelé mohou přece jen svobodněji zakládat vzájemná práva
a povinnosti – avšak jen v těch mezích, které jim vytyčuje nový zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce. Jde proto o smluvní svobodu značně omezenou, jež je přece jen určitým krůčkem
k liberalizaci.
3) Nový zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, komplexně upravuje odměňování výkonu závislé práce. Dosavadní roztříštěná právní úprava týkající se odměňování závislé práce daná
v zákonech č. 1/1992 Sb. o mzdě, zákoně č. 143/1992 Sb. o platu a zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních ná-

hradách je tak jednotně upravena
v novém zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
4) Zatímco stávající zákon č. 65/
1965 Sb., zákoník práce, upravoval
podrobnou problematiku rovného zacházení a diskriminace, pak nový zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
tuto ochranu již zaměstnancům neposkytuje a odkazuje v tomto na doposud neexistující protidiskriminační zákon. Pokud tento zákon nenabude do
1. 1. 2007 platnosti a účinnosti, ocitnou se všichni zaměstnanci bez přímé
ochrany proti diskriminačnímu jednání.
5) Pracovní poměr bude do budoucna zakládán výhradně pracovní
smlouvou.
Jmenování jako další ze způsobů
vzniku pracovního poměru bude omezeno pouze na výjimečné případy.
Volba bude jen předpokladem pro
uzavření pracovní smlouvy.
6) Výpovědní doba se z dosavadních dvou měsíců prodlužuje na tři
měsíce.
7) Odstupné, které doposud činí dva
měsíční výdělky se zvyšuje na trojnásobek hrubého průměrného výdělku.
Pokud by důvodem k ukončení pracovního poměru byla nemoc z povolání nebo pracovní úraz, zvyšuje se
odstupné minimálně na dvanáctinásobek průměrného hrubého měsíčního
výdělku.
8) Práce konaná na základě dohody
o provedení práce bude moci být vykonávána v rozsahu 150 hodin pro
jednoho zaměstnavatele. Na dohody
o pracích konaných mimo pracovní
poměr (dohoda o provedení práce
a dohoda o pracovní činnosti) se budou vztahovat ustanovení o minimální
mzdě.
•4•

9) Nový zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nově zavádí tzv. konto
pracovní doby pro jednotlivé zaměstnance jako určitou formu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby.
10) Pracovní pohotovost bude možno vykonávat jen mimo pracoviště.
Pokud tuto zaměstnanec vykonává na
pracovišti, kdy je připraven k výkonu
práce pro zaměstnavatele – musí být
zahrnuta do pracovní doby a placena,
jako by zaměstnanec pracoval.
11) Přípatek za práci v sobotu, neděli nebo svátek bude nárokový
i v podnikatelské sféře.
12) Podle nového zákona č. 262/
2006 Sb., zákoníku práce, bude zaměstnavatel povinen platit zaměstnanci, který byl dočasně uznán práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa po dobu prvních čtrnácti dnů
náhradu mzdy nebo platu. Zaměstnavatel má současně právo kontrolovat
dodržování léčebného režimu zaměstnance. V případě zjištění jeho nedodržení však není zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď nebo
s ním okamžitě zrušit pracovní poměr
a uplatnit tak sankci za toto porušení.
13) Doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude
možné i elektronickou formou.
Tento výčet zásadních změn je výčtem pouze demonstrativním a navíc
každý ze zde uvedených bodů by si
zasloužil samostatný výklad. Ale k tomu snad až někdy jindy.

JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.
Fakulta managementu
a ekonomiky UTB

Vánoce, Vánoce přicházejí…
Přede dveřmi jsou opět ty nejkrásnější svátky v roce.
Měsíc před Vánocemi již je ve vzduchu krásná vánoční nálada. Samozřejmě je na každém z nás, jak
tuto dobu prožíváme. Někdo uklízí a uklízí, hekticky shání dárky a chybí mu potřebný vnitřní klid. Jiný
nemusí mít skleničky naleštěny tak, aby v nich viděl
svůj odraz jako v zrcadle. Pochopil, o čem tyto svátky jsou, že důležité je zklidnit se, pročistit a projasnit nejen své okolí, ale hlavně
své nitro. Mít radost z maličkostí, z nádherné bílé záplavy sněhu a klidu a míru,
který přináší. A cítit vděčnost za vše, co je nám dovoleno prožívat. Za to, že máme po svém boku někoho, kdo nás má rád, i za to, co považujeme za samozřejmost, která ovšem samozřejmostí vůbec nemusí být. Vidíme dnes a denně ve zprávách, co je nouze, hlad, válka…
Dostali jsme obrovský dar a je potřeba se občas zastavit a uvědomit si to.
Naši předkové žili ještě v souladu s přírodou. Na jaře, v létě a na podzim pracovali na polích a venku, opravdu se činili. A s příchodem zimy načerpávali síly,
odpočívali. Ne, že by nedělali nic, naopak, byli rozhodně činorodí, opravovali věci, vyráběli… Ale tak nějak se vnitřně zklidnili. Zima je obdobím zklidnění, vidíme to i v přírodě.
My samozřejmě nepřestaneme chodit do práce, protože je zima. Je tu pokrok,
máme elektřinu a různé vymoženosti… Ale je potřeba v těchto všech vymoženostech neztratit sebe sama.
Vánoční svátky nás dokáží svou atmosférou, svým kouzlem a odkazem přeladit a spojit nás s našimi blízkými, i s těmi „vzdálenějšími“. Pro děti jsou především
svátkem dostávání dárečků, to k nim neodmyslitelně patří. Ale rodiče je mohou
vést i k jinému vnímání těchto svátků. Jít se spolu s dětmi podívat na betlém v kostele, zapálit si betlémské světlo, povídat si s nimi o významu těchto svátků, proč
vznikly, co důležitého se stalo, kdo byl pan Ježíš.
Nezapomínat na to, že Vánoce jsou především svátky duchovními. Je krásné
předat si dárečky, ale nesmí to být vše, nesmí to být jen o těch dárcích. Dárky jsou
vyjádřením toho, že na druhé myslíme, že je máme rádi. Ale nemají být náhradou
naší pozornosti přes celý rok, toho, že během roku občas zapomínáme, že máme
kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi.
Rozhodněme se během Vánoc, že si na sebe uděláme více času, věnujeme si
více lásky a pochopení, to je ten největší dar, který si můžeme navzájem dát…
Krásné prožití svátků vánočních, přenesme si světýlko Vánoc i do dalších
dnů…
Jana Kapustová

Poděkování chrámovému sboru

14. října jsme mohli prožít krásný sobotní večer v kostele sv. Jana Křtitele ve
Slušovicích. Varhanní koncert z díla Jakuba Jana Ryby zahrál přední český varhaník pan Michal Novenko, výbor z Rybova vlastního životopisu přednesl herec
Vladimír Matějček. Možná jste byli překvapeni, že spoluúčinkoval také slušovický chrámový sbor pod vedením pana Karla Smutného. Často zapomínáme na to
krásné a hodnotné, co máme doma na dosah. Překrásný zpěv našich zpěváků vede k zamyšlení, zda není pravdou, že doma není nikdo prorokem. Srdečně děkujeme a těšíme se na další koncerty.
místostarostka
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pokračování ze str. 3

Fotbalový klub FC Slušovice převzal
v letošním roce stadion a velké množství malých i velkých kluků trénuje,
aby vydobyli dobré jméno našemu fotbalu.
ASPV a Sportovní kluby nás zvou
mezi sebe, abychom vysportovaní
mohli říci „v zdravém těle zdravý
duch“ a jsou iniciátory mnoha sportovních a tanečních aktivit a táborů.
Taneční skupina Kontrast dobře reprezentuje Slušovice.
Připomeňme také sbor dobrovolných hasičů a svazy chovatelů, zahrádkářů a včelařů.
Vám všem, kteří obětavě vedete ve
svém volném čase tyto dobrovolné organizace, a přispíváte tak k vytváření
nových a lepších mezilidských vztahů,
patří dík a přání hodně nových nápadů a chuti do další práce v novém roce.
místostaroska

„Co to fotí‰?“
To je otázka, kterou dostali někteří
žáci slušovické školy při fotografování
vybraných míst Slušovic. Naše škola
se zapojila do projektu nazvaného
Krajina za školou. Autorem je Mgr.
Petr Mikšíček, člen Občanského sdružení Antikomplex.
Cílem práce je sledovat vývojové
změny v krajině v průběhu let. Pomocí
digitálních technologií srovnáváme
historické a současné fotografie. Do
projektu jsme se zapojili v únoru roku
2006. Nejdříve měli žáci za úkol shromáždit historické fotografie Slušovic,
poté nafotit současnou podobu těchto
míst. Staré a nové fotografie se zpracují v počítači jako dvojfotografie a doplní se komentářem pamětníků.
Pod vedením učitelů se na projektu
podílejí žáci: Nikol Čejková, Jana
Ježíková, Eliška Sedlářová, Eva Štěpánová, Markéta Turnová (všichni z 8.A),
Tereza Vinklárková, Monika Zavřelová, Miroslav Tomšů (7. C), Jiří Buchta
(7. B).
Celý projekt se realizuje pomocí dotace ze strukturálních fondů Evropské
unie, účastní se ho 15 škol z celé České republiky. Celá práce bude prezentována v celorepublikové publikaci,
na webu a výstavě fotodvojic v Praze.
Nyní si práci můžete prohlédnout na
internetových stránkách www.krajinazaškolou.cz, ZŠ Slušovice.
Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili a díky nimž vznikla tato zajímavá práce.
Věra Janská, Rostislav Šarman,
Vladimír Bělín - učitelé ZŠ Slušovice

Tak jako každý rok i letos uspořádala ZO ČSCH Slušovice Výstavu drobného zvířectva ve svém chovatelském
areálu. Letos to byla již 25. propagační výstava a ve dnech 1. – 3. 9. 2006
to byl chovatelský svátek jak pro místní chovatele, tak i pro chovatele sousedních organizací – Hvozdná, Vizovice, Tlumačov, Tečovice, BrumovBylnice, Hrádek.
I tentokrát bylo vsazeno na zaběhlý
program, takže v pátek chovatelé dovezli svá vystavovaná zvířata a odpoledne zkušení posuzovatelé tato zvířata ocenili, aby byly na sobotu oceňovací lístky rozvěšeny na klece a voliéry.
V sobotu 2. 9. 2006 se výstava otevřela v 8 hod., kdy začali přícházet první návštěvníci, kteří měli možnost vidět vystavené exponáty až do 18 hod.
V neděli bylo otevřeno opět od 8 hod.
až do 16 hod.
Nedělní pošmourné dopoledne, kdy
po dlouhé době drobně pršelo, zpestřila krojovaná dechovka ze Slušovic.
Tradiční slavnostní setkání s vystavovateli, představiteli města a sponzory
bylo v 9 hod v neděli. Za město se zúčastnil Ing. František Pavelka, místostarostka Blanka Lisovská, za sponzory
zde byl Ing.Miroslav Gargulák a také
nás povzbudil ředitel základní školy
Jindřich Elšík.
Po oba dny byla pro návštěvníky přichystána bohatá tombola a v bufetě
spousta dobrého jídla a pití.
Těsně před ukončením výstavy byly
předány čestné ceny úspěšným vystavovatelům a mladí chovatelé získali
památné předměty.
Pár čísel k výstavě
- vystavovalo celkem 45 vystavovatelů jak místních, tak z okolí, z toho 6
mladých chovatelů do 13 let
- na výstavu přispělo 99 sponzorů ze
širokého okolí
- přišlo se podívat téměř 500 platících návštěvníků, děti měly vstup
zdarma
- KATEGORIE KRÁLÍKŮ - bylo vystaveno 194 ks – 28 druhů a uděleno 13
čestných cen. Za ZO Slušovice ceny
získali: p. Pilař Stanislav (2x, obě vítězné za jednotlivce i za kolektiv) a p.
Hanáček Jiří.
- KATEGORIE DRŮBEŽE - bylo vystaveno 30 voliér – 21 druhů a uděleno 8 čestných cen. Za ZO Slušovice 2
ceny získal p. Dziak Ján.
- KATEGIE HOLUBŮ - bylo vystaveno 15 voliér – 14 druhů a uděleny 4
čestné ceny. Za ZO Slušovice cenu
získal p. Pilař Jaroslav.

Výstava drobného zvířectva 1. – 3. září 2006

Závěrem patří velký dík všem vystavovatelům, kteří zapůjčili svá zvířata, ale
hlavně všem sponzorům – ať menším či větším – 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 někdy příště.
Chovatelé

Babočka paví oko

Kdo by neznal nejrozšířenější z našich baboček, motýla s krásnými červenými křídly a nápadnými pavími
oky. Patří mezi nezaměnitelné druhy
našich zástupců z čeledi babočkovitých (Nymphalidae). Žádný jiný denní
evropský motýl nemá tak velká oka na
křídlech a není tak působivého vzhledu jako babočka paví oko. Sedící motýl se zavřenými křídly vypadá shora
jako jeden tmavý proužek a ze strany
působí jako úlomek kůry. Přitom je
možné docela dobře babočku paví
oko odlišit od jiných denních motýlů s
tmavou spodní stranou křídel, jestliže
sedí na květu nebo je ukrytá v době
zimního klidu v nějaké skrýši. Často
také sedá na vlažnou zem tak, že křídla nasměruje kolmo ke slunečním paprskům. Otevřením křídel s nápadnými oky může zastrašit své nepřátele,
např. drobné ptáky.
Obývá zahrady, parky, louky, lesní
okraje a mýtiny, žije i uprostřed měst.
Dospělci se objevují velmi brzy na ja•6•

(Inachis io, Linné 1758)

ře, někdy už i v březnu. Jsou to přezimující jedinci, kteří zimu přečkali
v jeskyních, puklinách kůry nebo ve
sklepích a v senících.
Na jihu a v teplých krajích má dvě
generace, někdy i tři a příležitostně také migruje. První generace žije od
června do července a druhá generace
žije od srpna do května, tedy přezimuje. V našich podmínkách má pouze
jednu generaci, která žije od července
do května a taky přezimuje. Patří mezi
dlouhověké motýly a dožívá se až 11
měsíců.
Samička klade vajíčka na kopřivy.
Vylíhlé housenky jsou černé s jemnými trny a bílými skvrnami, zpočátku
žijí společně v „hroznovitém“ seskupení, později se rozlézají po okolních
rostlinách. První generace se vyskytuje
v květnu a červnu, druhá generace
v červenci a srpnu. Za dva týdny se zakuklí a za další dva týdny se z kukly
vylíhne krásná babočka paví oko.
Vladimír Bělín

Hodnotíme fotbalový podzim
Je listopad a nastává čas prvního bilancování podzimní části našich fotbalových soutěží. Když jsme v létě vstupovali do prvních zápasů „A“ mužstva krajského přeboru, šli jsme do úplně neznámého. Nyní již můžeme hodnotit.
Sportovní stránku ať vyhodnotí trenér „A“ mužstva a člověk, který má na starosti sportovní stránku našeho fotbalového klubu, pan Kamil Elšík. Vedle obrovského úsilí a obětavosti našich trenérů, vedoucích mužstev a rodičů patří velký dík
našim příznivcům a sponzorům.
Všichni víme, že město v čele se starostou ing. Pavelkou odkoupilo fotbalový
stadion, provedlo mnoho technických a stavebních úprav a podpořilo finančně,
dle svých možností, činnost zejména mládežnických oddílů.
Díky patří našim sponzorům, firmám: ZDEMA, INSTA-HEL, MB Slušovice, LADOS, BROLA a dalším.
Naší snahou je vytvořit co nejlepší podmínky nejen pro „ A“ mužstvo, které reprezentuje naše město v krajském přeboru, ale neméně důležité je podpořit činnost našich mládežnických mužstev od přípravky až po dorost, což představuje
cca 65 chlapců a dokonce i dvě děvčata.
A nyní slova trenéra pana Kamila Elšíka:
Moje hodnocení podzimní části soutěže je vcelku pozitivní. Kluci z přípravky
a žáci jsou na prvních místech v tabulce. Většinu těchto kluků fotbal chytil, baví
je a to je v žákovském věku to nedůležitější.
Naši dorostenci se po loňské nepovedené sezoně na podzim hodně zlepšili.
K mužstvu přišel nový ctižádostivý trenér a obměnil se kádr. Odešli hráči kvůli věku, ale i takoví, kterým nevoněl poctivý trénink a scházel jim bojovný výkon v utkáních. Atmosféra u našeho dorostu se hodně zlepšila. Věřím, že po zimní přípravě půjdou výkony našich dorostenců nahoru. K našemu dorostu ještě jednu poznámku : neustále sháníme druhého trenéra. Když bude mít někdo zájem, přihlaste se, jste vítáni. Naše „A“ mužstvo postoupilo do Krajského přeboru a po
podzimní části se umístilo na 11. místě. Výkony byly značně kolísavé díky naší
nezkušenosti. V prvních kolech jsme dokázali porazit favority soutěže, jako
Valašské FC nebo Provodov. Pak přišlo jakési uspokojení a s tím i prohry. Až v závěru podzimu jsme začali sbírat důležité body. Během podzimní sezony jsem nebyl plně spokojený s disciplínou zejména zkušených hráčů, kteří svou nekázní na
hřišti obdrželi 3 červené karty a tím oslabili celé mužstvo. V závěru podzimu byly naše výkony poznamenány velkou marodkou. Vždyť poslední dva zápasy jsme
odehráli v 11 hráčích.
Jsme velmi mladé družstvo. Věkový průměr je 22 let. Drtivá většina našich hráčů jsou odchovanci FC Slušovice, což je základní předpoklad, že s přibývajícími
zkušenostmi a poctivou zimní přípravou se naše jarní výkony ustálí.
Našim fanouškům pak budeme předvádět dobré výkony a věřím, že nás v daleko větším počtu podpoří. Vždyť naši chlapci reprezentují město Slušovice.
Doby, kdy tu hráli cizí hráči za peníze, jsou dávno pryč. Dnešní fotbal ve
Slušovicích je ryze amatérský.
Všem hráčům, trenérům a funkcionářům patří velký dík.
Ing. Jaromír Špiřík, předseda FC

KALENDÁRIUM
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO ÎIVOTA VALA·SKA

LISTOPAD

PROSINEC

• Dne 18. 11. 1852 se v Miroticích

• Dne 18. 12. 1871 se v Brně narodil
architekt Jan Kotěra. Byl profesorem
na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl průkopníkem moderních zásad architektonické tvorby. Od roku
1915 pracoval pro firmu Baťa, kde řešil výstavbu dělnické kolonie. Od roku
1918 do roku 1925 bylo postaveno
celkem 600 bytů. Položil základy zlínské urbanistické tradice.

u Písku narodil malíř a ilustrátor
Mikoláš Aleš. V roce 1896 navštívil se
vsetínským stavitelem Michalem Urbánkem Radhošť, kde se seznámil
s Karlem Kálalem. Frenštátský nakladatel Bohuslav Parma vydal Alšovy
zbojníky a portáše na pohlednicích.
Malíř navštívil Frenštát pod Radhoštěm, Nový Hrozenkov a pobýval
u Urbánka ve Vsetíně. Nakreslil předlohu pro sgrafito na vsetínské záložně.

V rubrice byly použity údaje z Kalendária 2006,
knihy Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska a z naučného slovníku.
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Historie včelařství
Již Kosmova kronika vypráví s odkazem na 5. stolení n.l. o zemi dokola
obklíčené horami, kde lesy zněly hlasně bzukotem včel. Historickou existenci včelařství potvrzují zakládací
listiny kláštěrů od přemyslovské doby
v desátém století. Již v 16. století bylo
upravováno medařské právo smluvními vztahy. Jako příklad lze uvést
Litomyšlské lešácké neboli medařské
právo, které se zachovalo v třiadvaceti
artikulích v litomyšlské knize smluv,
sepsané v letech 1570 – 1578. Včelařské patenty Marie Terezie byly vydány v roce 1775 pro Moravu
a Slezsko a v roce 1776 pro Čechy. Na
základě těchto patentů byly založeny
včelařského školy v Čechách a na
Moravě. Tradici má sdružování včelařů, kteří již v 18. století byli na úrovni
tehdejšího poznání kvalitně vzděláváni. Po založení Včelařského odboru
pro Moravu a Slezsko v roce 1854
a Včelařského spolku pro Čechy v roce 1872 byl založen Ústřední zemský
spolek včelařský, na jehož tradice navazuje stávající Český svaz včelařů.
V roce 1791 bylo v Čechách zjištěno
20 257 včelstev. Roku 1851 bylo na
území dnešní ČR 174 200 včelstev
a v roce 2005 bylo 48 499 členy ČSV
chováno celkem 542 000 včelstev.
Včelaři děkují za podporu a přízeň
městu Slušovice. Všem lidem dobré
vůle přejí včelaři krásné, pokojné
a medové svátky vánoční.
Za ZO ČSV Slušovice Josef Košárek

Cviãení ASPV je v plném proudu
V pondělí cvičí děti pohybovou průpravu. Nejmenší jsou v hodinách pro rodiče s dětmi s Majkou.
Malé aerobičky trénují s Išou a Anetou
jednoduché sestavy. Některé z nich se
zúčastní 19. listopadu soutěže v Otrokovicích.
Na druhé polovině haly trénují kluci
florbal s cvičiteli z Kontrastu. Všichni své
umění předvedou v hale na mikulášském reji 4. prosince.

Tﬁíkrálová sbírka
Město Slušovice pořádá v sobotu 6.
ledna 2007 ve spolupráci s Charitou
Zlín Tříkrálovou sbírku. V tento den
Vás navštíví koledníci ze skautského
střediska Slušovice. Otevřete jim své
srdce i svou dlaň.
Prosíme dospělé, kteří by měli zájem doprovázet malé koledníky, aby
se přihlásili u místostarostky (tel. 577
983 344, 731 176 311).

Moudrým činí člověka společenství druhých…
Už jste si asi zvykli, že mým oblíbeným časem k děkování a ohlédnutí je
konec roku. My ve školce máme dva.
Ten kalendářní je ještě před námi, ten
školní už máme za sebou. Letošní rok
je však výjimečný, protože ten konec
máme ještě jeden.
Skončilo volební období a na radnici
už máme nové zastupitelstvo pro období následující. Sluší se v tomto čase poděkovat za přízeň, kterou dnes již bývalí členové zastupitelstva věnovali naší školičce. Ideální by bylo, kdyby to
mohly udělat přímo děti, ale jejich porozumění okolnímu světu k těmto záležitostem ještě nedosahuje, takže snad
nebude vadit, když je zastoupím.
Všichni chápeme, že náš vzájemný
vztah je především o penězích a díky
těm, které doputovaly z radnice do mateřské školy, se nám podařilo mimo jiné vybudovat kus krásného prostoru
pro naše nejmenší v nové budově

a kompletně zrekonstruovat budovu
starou. Je to místo, kde se cítí dobře děti, rodiče, zaměstnanci i náhodní pocestní. A při vědomí toho, že děti tráví
v mateřské škole převážnou část dne,
jsou to investice tím správným směrem.
Každý vklad do dětí v jejich nejtvárnějším období se nám jednou vrátí. A protože všechno souvisí se vším, nejde jen
o to, že děti jsou v pěkném prostředí.
Současně s tím se navozují pozitivní
vztahy, v dnešní době tolik potřebné úcta k práci druhých, k výsledkům jejich snažení, vztah k hezkým věcem
i lidem kolem sebe. Všichni vytváříme
v dětech základy vztahu k těmto hodnotám a zprostředkovaně tedy i ti, kteří
pro to poskytují finanční zajištění. A to
vždycky potěší.
V mé práci však nejsou jen chvíle potěšující. Ba dokonce si dovolím tvrdit,
že víc je těch z opačného pólu.
A moje děvčata už ví, že když takové

složité období přijde, podávám demise,
hroutím se, případně ukápne nějaká ta
slzička. Ale když člověk nad věcmi přemýšlí, nutně musí dojít k závěru, že pořád platí to staré otřepané, že všechno
zlé je k něčemu dobré. A zformulováním správného výstupu z každé složité
či obtížné situace nakonec zjistí, že ho
to v jeho myšlení či konání posunulo
kousek dál. Můj osobní dík patří zastupitelstvu za to, že já jsem se na své cestě kousek dál určitě posunula.
Všem členům minulého zastupitelstva přeji do dalších let hodně úspěchů,
zdraví a pohody v osobním i pracovním životě. A těm, kteří v práci pro
Slušovice budou pokračovat v nové zastupitelské konstelaci, přeji, aby jim
schopnost správného a moudrého rozhodování o věcech příštích vydržela co
nejdéle.
Přeji nejen sluníčkové školičce, ať je
ten náš třetí letošní konec zároveň dobrým začátkem.
Jana Tománková

Pﬁehled celoroãní ãinnosti Asociace sportu pro v‰echny Slu‰ovice pro rok 2006/2007
Organizace Asociace sportu pro všechny Slušovice sdružuje
ve svých oddílech rekreáční činnosti přes 200 osob. Ne každý
cvičí pravidelně. Někteří se zúčastní náhodné akce turistické či
kulturní, jiní především ti mladší navštěvují oddíly, které pravidelně cvičí v hale. ASPV se zabývá tělovýchovnou i kulturní činností. Tanečním vystoupením reprezentují Slušovice již řadu let.
Z dřívějších dob ji známe pod názvem ZRTV nebo Sokol
Slušovice. Máme 10 oddílů. Jsou to: rodiče a děti, předškoláci,
oddíl aerobiku pro mladší i starší děti, skupina základní gymnastiky a míčové hry, florbal pro kluky, dvakrát týdně taneční
kroužky Kontrast Dance, cvičení žen, turistický oddíl, volejbalový oddíl, nový oddíl basketbalu pro mladší děti a cvičení pro
starší žačky a žáky. Mimoto pořádáme o prázdninách tradiční
sportovně taneční tábor pro děti.
Naše oddíly nás reprezentují na krajských i republ. soutěžích:
atletice / Zlín, Uherský Brod / 2 žáci v republice
orientačním běhu tzv./Medvědí stezce/2 žaci v republice
volejbale / Zlín / 4. místo, malé kopané / Zlín
pódiovkách / Zlín-kraj. soutěž /Kontrast - 1. místo postup ČR

aerobik, M. class / Otrokovice, Zlín / 1 žák. v Praze ve finále
Připravované akce pro veřejnost
Překážková mikulášská dráha (4. 12.), Mikulášský karneval pro
děti na Veselé (3. 12.), Zimní vycházka-zdobení stromečku (prosinec), Zimní soutěže na sněhu (leden), Seminář pro ženy (únor),
Master class v hale, soutěž i pro nečleny (březen), Velikonoční
pochod s pohádkou (duben), Přehlídka činnosti – sportovní přehlídka v hale (květen), Slet masek-přehlídka skladeb (duben),
Country soustředění, soutěž (květen), Turistický zájezd (květen),
Výlet pro děti - Vyškov (květen), Volejbalový turnaj (květen),
Soutěže v brendbollu (termíny dle domluvy), Sportovní tábor
Pohořelice (srpen)
O cvičení se starají vyškolení cvičitelé a skupina Kontrast
Dance. Školení - Cvičitel ASPV III.tř. - 5 osob, Aerobik III.tř. - 5
osob, ZTV - II. tř. - 1 osoba, CPP - 7 osob.
Semináře dle nabídky – nutné k prodloužení cvič. průkazu!
Má-li někdo zájem nám pomoci ve cvičitelské práci či v organizaci - ozvěte se nám!!! Informace 604 521 402.
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Den otevřených dveří v ZŠ Neubuz

Do neubuzské školy chodí 25 žáků, 13 z Neubuze, 9 ze Slušovic, 2 z Dešné a 1 z Hrobic. Prvního září je přivítala škola v novém kabátě v podobě žluté fasády, nových vyměněných oken a s krásnou výzdobou celé školy.
Během dvou měsíců se letní výzdoba
změnila na podzimní. Připravili jsme
kulturní vystoupení pro důchodce, drakiádu, podzimní dýňové slavnosti, projektové vyučování a Dny otevřených
dveří. To vše ovlivnilo chod školy a také umožnilo veřejnosti nahlédnout jak
do vyučovacích hodin, tak do mimoškolní činnosti.
Tradiční podzimní Dny otevřených
dveří přivítaly návštěvníky jak v době
vyučování, tak v odpoledních i večerních hodinách.
Pro žáky i učitele to znamená zvýšené úsilí, s ním se podílejí na výzdobě
školy, chystají zápisy projektů, fotodokumentaci z akcí, výrobky.
Ale také chceme ukázat veřejnosti,
jak se u nás učí. První den dopoledne
se mohli rodiče dívat na průběh běžného vyučování, odpoledne pak ve výtvarném kroužku ve školní družině vyrábět s žáky strašáky ze šustí, listí a pyt-

loviny, jiní malovali na sklo. Odpoledne na dvorku vyzdobeném svítícími
dýněmi a malovanými lampičkami
předvedli žáci kulturní vystoupení.
Pak přišli s lampičkami před obecní
úřad. Den byl zakončen krásným ohňostrojem od paní Tomšů z Baby prodejny ze Slušovic.
Pátek byl dnem projektovým. Letos si
školáci vymysleli projekt Zelená planeta. Ví, že naši planetu musíme chránit,
šetřit a neustále ji zlepšovat. Týká se to
jak ekologie, zdravého životního stylu,
vztahů mezi lidmi, vzájemné tolerance, spolupráce a porozumění. O tom,
jak se to naši žáci učí, se mohli rodiče
přesvědčit v pátečních vyučovacích
hodinách s vlastním činnostním neboli
praktickým učením. Žáci si tu osvojili a
získali další vědomosti, ale i praktické
zkušenosti. Jak předcházet nemocem a
jak ošetřit zlomeninu jim přišla říct paní Oškerová.

Pozvánka
Výtvarný kroužek „Koťata“ se schází v Mateřské škole Sluníčko na
Rovnici, vchod z parkoviště, suterén (bývalá pečovatelská služba). Pod vedením paní Květy Henzelyové si děti od čtyř do šesti let, případně i s maminkami, mohou vyrobit pro radost různé výrobky. Rodiče platí pouze
příspěvek padesát korun na materiál.
•9•

Na závěr dopoledního vyučování si
žáci uvařili zeleninovou polévku a připravili jednohubky, dověděli se něco o
stolování a přípravě jídla. Tomu se ještě budou věnovat další projektové dny
v prvouce.
Kroužkem angličtina hrou zakončili
všichni žáci projektový den. Učí je studentka čtvrtého ročníku Baťovy univerzity ve Zlíně Jana Maulová. Anglicky se
u nás učí žáci od první třídy. Skupiny
se střídají a ti, co nemají zrovna angličtinu, se učí základům informatiky.
15 počítačů na škole uspokojí všechny
zájemce a sbírat a najít informace do
jakékoliv výuky se stává pro ně lehkou
záležitostí.
Poděkování patří všem, kdo se na
průběhu těchto dnů podíleli a pomohli při jejich realizaci.
Děkujeme.
L. Staroveská

Prodám RD
ve Slu‰ovicích,
ul. Dlouhá 262.
Informace na tel.:
731 832 165

DODRÎUJETE VÁNOâNÍ ZVYKY?
Lití olova
Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova až k bodu tání.
Připraví se nádoba s vodou, (kovový lavor) apod. a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak
snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co
koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno.

❄

Krájení jablka
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko, ale kolmo na osu, napříč. Obě
poloviny se všem ukáží a záleží na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud
vypadá jako pěti, nebo vícecípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví.
Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce onemocní, nebo
zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé velké jablko.

❄

Pouštění lodiček
Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky. Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin jeho skořápek se nakapaným voskem upevní vždy
po jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají
plout po vodě. Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká
dlouhý a šťastný život. Nebo také takto: Každý si udělá svou lodičku a pokud se
lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.
Vánoční svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích nebo ve stáncích. Jsou asi 6
mm tlusté, šroubovicové, různé barvy. Používaly se a místy se ještě používají na
vánoční stromeček. Poezie Vánoc je s těmito svíčičkami úplně jiná než s dnes
běžnými elektrickými. Pozor, jsou ale nebezpečné, nebezpečí požáru je poměrně značné, zvláště pohybují-li se v blízkosti stromku děti bez dozoru. Je také třeba svíčky vhodně umístit, aby nemohly zapálit větev nad sebou. Svíčky se na
stromek upevňují pérovou svorkou na větve. Na této svorce je malý držák svíčky
a pod ním kroužek na odkapávající vosk.

❄

Půst
Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou
dočkat se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.
Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.
Střevíc
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.

❄

❄

Šupiny
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz.
U Štědrovečerní večeře
- Je zvykem připravit navíc jeden talíř, který je určen pro náhodného hosta.
- Pod talíř se umístí zlatá mince nebo šupinky z kapra, které nám mají zajistit
štěstí a dostatek financí.
- Od slavností večeře nesmí nikdo vstávat, ani kdyby někdo bušil na dvře. Tradice
totiž říká, že ten, kdo vstane, prý do roka zemře.

❄
❄❄
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VÁNOČKA
Vánočka má dlouhou historii a udržela
se v oblibě až do dnešní doby. První
zmínka o vánočce je z 16. století a za
dlouhá léta prošla drobnými proměnami.
V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními - pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci - pekaři. Od 18.
století si je začali lidé péct doma sami.
První z doma upečených vánoček měl
dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně
obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní
o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé
síly. Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta,
pletení a pečení vánočky udržovaly různé
zvyky, které měly vánočce zajistit zdar.
Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře
a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta
měla vyskakovat vysoko do výšky.
Dávným zvykem také bylo zapékání
mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. Vánočka je dodnes
nezbytnou a nepostradatelnou součástí
vánočních svátků, ať pečená doma nebo
koupená v obchodě. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sedmi pramenů (nejčastěji se plete ze čtyř), anebo upletou celou vánočku
najednou ze šesti pramenů.

MIKULÁŠ
První předzvěstí vánočního období, zejména pro děti, je Mikuláš. V předvečer
svátku tohoto světce, 5. prosince, chodí
po městě Mikuláš v doprovodu čerta
a anděla, navštěvuje děti a rozdává jim
dárky. Nejdříve se ovšem zeptá, zdali byly hodné, a pokud ne, musí slíbit, že se
v příštím roce polepší. Ke spojení postavy sv. Mikuláše (St. Nicolaus, Santa
Claus) s vánoční nadílkou, (tak je tomu
v Anglii, USA, Švédsku i jinde) ve střední Evropě nedošlo. Mikulášská tradice
vychází z legendy o svatém Mikuláši biskupovi, který žil ve 4. století v Malé
Asii a byl proslulý svým zbožným životem a dobročinností. Mikulášská nadílka
se dodržuje ve všech slovanských zemích. Zvyk velmi zlidověl a k postavě
Mikuláše, oděného do dlouhého pláště
a s berlou v ruce, se přidal ještě čert a anděl jako představitelé protikladu dobra
a zla.

Koledování a koledy...
Koledování je staročeský zvyk, kdy
koledníci hromadně obcházeli domy,
přičemž v každém domě opakovali
písně a sbírali dárky. Hlavní dobou koledování je období mezi Štědrým
dnem a svátkem Tří králů, tedy mezi
24. prosincem a 6. lednem.
Nejčastěji se chodilo koledovat na
Štědrý den, svátek Štěpána a na Nový
rok. Dalším koledním obdobím byly
velikonoční svátky. Obě tyto doby
souvisí s původním posláním koled,
pozdravit každý dům na počátku nového roku - ať již kalendářního, tak
hospodářského - při zahájení zemědělských prací.

Středověká církev vytýkala koledníkům přílišnou nevázanost, a byla
i proti přestrojování mužů a žen navzájem a maskovavání za zvířata.
Církev tedy nakonec zakázala lidové
kolední obchůzky a začala zavádět
kolední obchůzky kněží. Tímto chtěla
nahradit staré koledování, a tak byly lidové koledy ve 14. století vystřídány
církevními vánočními písněmi o Kristově narození nejdříve v latině, později v národním jazyce.
Česká vánoční mše Jana Jakuba
Ryby Hej mistře je i dnes hudebním
symbolem českých Vánoc a nechybí
proto ve vánočním repertoáru současných chrámových sborů.

Koledami koledníci přáli pro nastávající úsek života zdar a tato přání úspěchu v hospodářství i v osobním životě (lásku a zdraví) měla hlubší význam než pozdější novoroční blahopřání. Koledníci proto byli mile vítaní
hosté a jejich koledy byly dobrou věštbou, a měly proto veselejší ráz.
Koledníci často koledovali přestrojeni
za maškary, a koledování tak získalo
rozpustilejší ráz.
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Poprvé tato nejoblíbenější vánoční
hudební hra zazněla pravděpodobně
při půlnoční bohoslužbě z 24. na 25.
prosince roku 1796 v katolickém kostele na Starém Rožmitále. V tomto
městečku pod brdským hřebenem, kde
Jan Jakub Ryba působil ve škole a na
kúru, tehdy zpívali a hráli místní muzikanti za Rybova vedení. Od té doby
"Rybovka" zlidověla.

Spoleãenská
kronika
listopad - prosinec 2006
Jubilanti
František Kobylík
75 let
Marie Daňková
80 let
František Šmakala
75 let
Marie Bartošová
80 let
Všem jubilantům přejeme
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody!
Narození
David Prachař
Tomáš Vykopal
Jakub Javora
Petr Petruželka
Dominik Pospíšil
Natálie Kovářová
Tereza Hanáková
Narozeným dětem i jejich rodičům
přejeme hodně štěstí a zdraví!
Sňatek uzavřeli
Ing. Zbyněk Macura
a Ing. Lucie Rudlová
Novomanželům přejeme hodně štěstí
Úmrtí
Jaroslav Hrbáček
Anežka Valeriánová
Alois Jasenský
Vlasta Slaměníková

Další krásné oslavy ZLATÉ SVATBY
se zúčastnili zástupci města - starosta,
místostarostka a matrikářka u manželů
Josefa a Vlasty ZBRANKOVÝCH
dne 13. října 2006.

V příjemné přátelské atmosféře manželům poděkoval starosta města za krásných společně prožitých 50 let a do dalších let jim popřál hodně zdraví, štěstí
a pohody.
matrikářka

Všem ve Slušovicích přejeme radostné Vánoce bohaté láskou,
štěstím a vzájemným souzněním
Děti a pracovnice z MŠ Sluníčko
Kde se vzalo Betlémské světlo
Městečko Betlém leží asi osm kilometrů
na jih o Jeruzaléma na cestě k Hebronu.
Hebrejsky se jmenuje Bet-le-hem, to je
Dům chleba.
Betlém leží uprostřed zelených olivových
hájů. Dnes má asi osm tisíc obyvatel.
Je významným poutním místem. Z Betléma pocházel král David a jedním z jeho
potomků byl i svatý Josef. Evagelista Matouš se odvolává na slovo proroka:
„Ty Betléme zdaleka nejsi nejmenší mezi
judskými městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude spravovat můj izraelský lid.“
Když přišel svatý Josef s Pannou Marií
k zápisu do Betléma, nenašlo se pro ně
v hospodě místa, a proto se museli uchýlit
do jedné z jeskyní, které sloužily pastýřům
jako dočasné přístřešky. Právě oni se přišli
první poklonit Jezulátku položenému do
jeslí. V který den to bylo, se v evageliích
nedočteme, a tak církev na základě tradice
určila dnem narození Pána Ježíše 25. prosince.
Tradice Betlémského světla je stará asi
900 let. Římský papež Urban II. vyzval v jedenáctém století evropské rytíře na výpravu
do Palestiny vysvobodit Betlém, místo narození Ježíše a Jeruzalém, místo s Kristovým hrobem, od nadvlády mohamedánů.
Rytíři si připevňovali na oděv červené kříže, podle kterých byli pojmenováni křižáci.
Na jednu z křižáckých výprav se dali najmout i mladíci z Florencie. Jeden z nich se
zapřísahal, že pokud se vrátí, donese domů
plamínek ohně z betlémské baziliky. Po
třech letech se těsně před Vánocemi vrátili
do Florencie vyzábli, špinaví a otrhaní mladíci. V čele kráčel jeden s rozsvícenou svící. Florenťané v nich jen stěží poznali své

syny. Všichni přísahali, že plamínek přivezli až z Betléma. Mladík ho vezl po souši i
po moři, v čase i nečase tak,jak slíbil.
Novodobá tradice se rozšířila z Rakouska. V roce 1986 přišli v Linci na geniální
nápad jak obohatit projekt Světlo ve tmě,
který pomáhal postiženým dětem. Před
Vánocemi poslali letadlem do Betléma malé postižené dítě, které zapálilo v bazilice
Narození z věčného světla plamínek a vzápětí jej letadlem přivezlo do Lince. Tam se
ho ujali rakouští skauti, kteří ho štafetovitě
roznášeli po celém Rakousku. Organizátoři
akce tak chtěli darováním Betlémského
světla odměnit ty, kteří nezištně pomáhají
a nosí světlo do tmy postižených dětí. Po
pádu totalitních režimů se v roce1990 rozšířil tento pěkný předvánoční zvyk do sousedních zemí. Do České republiky přivezli
Betlémské světlo brněnští skauti. Tento
symbol pokoje, představovaný malým
chvějícím se plamínkem, spojuje skauty
a skautky z mnoha zemí Evropy, kteří
v předvánočních dnech roznášejí poselství
pokoje všem známým i neznámým, a je
dokladem, že lidské srdce stále bije a na
své okolí nezapomíná.
Betlémské světlo si budete moci zapálit
ve Slušovicích u živého betléma v sobotu
23. prosince od 9 do 12 hodin na náměstí
u kostela.
Součástí živého betléma bude malý trh,
kde si budete moci zakoupit výrobky skautů a skautek. Výtěžek bude zaslán na misijní dílo dětí do afrických zemí.
Slušovičtí skauti tak nabízejí všem trošku
tepla a radosti, které nám může dát jen
Bůh.
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