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Ohlédnutí

ZA DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM PĚT KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA

V pátek 9. listopadu večer se v městském kulturním středisku uskutečnilo představení Pět klobouků Jana Přeučila. Diváků přišlo hodně, celkem 112. Na tento
malý sál hezký počet, bylo skoro plno. Z reakcí lidí bylo znát, že se baví. Je moc
dobře, že lidé ještě dokáží dělat laskavý humor, je to osvěžující, velký rozdíl proti spoustě toho, co nám předkládá televizní obrazovka.
Jednalo se o autorský pořad plný laskavého humoru, pohybu a povídání.
Došlo i na písničky v podání paní Evy
Hruškové, první české filmové Popelky.
Zazpívala písničku z této pohádky.
A oba společně zapojili do hry i diváky. Jelikož hrají i představení pro děti, např. Staré pověsti české, i z tohoto
pořadu zde zazněla píseň. Pro písničku
„Libuši to sluší“, kterou napsal Jiří
Chalupa (autor pořadů pro děti), si „téměř dobrovolně“ z diváků vybrali ženu,
která představovala onu Libuši. Nebojte
se, nemusela nic říkat, jen usedla do
křesílka a představovala Libuši. Původně chtěli aktéři do křesla nějakou pravou Libuši, nebo alespoň ženu, jejíž
křestní jméno začínalo na L. Pro jistotu
se žádná z žen nepřihlásila, proto si vybrali hlavní představitelku sami. Ostatní
diváci si část písničky zazpívali.
Každý z klobouků hraje roli v životě
Jana Přeučila. Každý má spojený s urči-

tým obdobím svého života hereckého
i soukromého, protože někdy těžce oddělujete oboje. To platí obzvlášť
v herecké profesi, kde dáváte do rolí
část sebe. Herec nám prozradil i spoustu hereckých historek a pobavil nás
svým výrazným humorem a projevem.
Z celého jeho vystupování čiší živost,
pohyb a také láska k divadlu. Ovšem
zachytit jej fotoaparátem bylo těžší, byl
stále v pohybu, takže než jste ho stihli
vyfotit, utekl vám ze záběru… Proto
vám z tohoto představení předkládáme
fotografii, kdy jsme se fotili společně.
Malou část představení časem uvidíte
v kabelové televizi.
Oba aktéři byli naprosto bezprostřední a laskaví nejen na pódiu, ale i „v zákulisí“.
Moc se jim líbilo obecenstvo, podle
jejich vlastních slov tady máme inteligentní obecenstvo, mezi diváky jim bylo dobře. Také ocenili organizaci, a před-

tím než odjeli směrem na Prahu, se
s námi ještě vyfotografovali a zanechali nám i list a fotografii do kroniky.
Představení pořádala kulturní a sportovní komise ve spolupráci s městem
Slušovice. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří nám podali pomocnou ruku: vedení města Slušovice a jeho zaměstnancům, Marceli Šimarovi za zapůjčení a instalaci aparatury a také panu Miroslavu Vykopalovi za to, že
bleskově vyřešil problém s elektrikou,
který nastal před představením.
A děkujeme také obecenstvu, že byli takoví, jací byli, a že se ani jednou
neozvalo vyzvánění mobilního telefonu, což také přispělo k té pohodě, jaká
v místnosti byla.
Věřím, že se všem, kteří v onen páteční večer byli u toho, představení
i projev obou herců líbil. Za kulturní
a sportovní komisi mohu všem slíbit,
že v pořádání divadelních představení
budeme rádi pokračovat.
Za kulturní a sportovní komisi
Jana Kapustová
Na fotografii organizační tým spolu
s oběma herci.
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Oznámení o pﬁeru‰ení dodávky
elektrické energie
E.ON Česká republika, a.s. v souladu
se zákonem č. 458/2000 Sb. § 25
odst. 4, d) 6. Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací –
bude přerušena dodávka elektrické
energie:
• dne 13. 12. 2007, 7,30-15,30 h
v části obce Slušovice – Padělky č.p.
541-549 dále č.p. 553 a 554, ul.
Dlouhá od kruhového objezdu po
skleníky, nám. Svobody od kruhového objezdu – pravá strana po č.p. 57,
levá strana po ul. Hřbitovní, ul.
Osvoboditelů po restauraci u Tonků,
ul. Na Výpusti – pravá strana od náměstí po garáže a dále včetně budovy městského úřadu a MŠ Sluníčko.
Omlouváme se za problémy, které
jsou s touto akcí spojeny a děkujeme
za pochopení.
Tel. 840 111 333

Ze zasedání rady města
• RaMě vzala na vědomí výsledky dostihového odpoledne 20. 10. 2007
v dostihovém areálu ve Slušovicích.
Ukládá starostovi připravit do konce
roku 2007 návrh řešení dostihové sezóny v roce 2008 a násl. letech.
• RaMě vzala na vědomí informaci
o podání žádosti města Slušovice na
Ministerstvo financí ČR o dotaci ve výši 1,6 mil. Kč na výměnu oken v MŠ
Sluníčko ve Slušovicích.
• RaMě vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace města – Základní školy Slušovice za III.
čtvrtletí a projednala a schválila výroční zprávu o činnosti Základní školy
Slušovice za školní rok 2006/2007.
• RaMě schválila zvýšení nájmu za nebytové prostory pronajímané městem
Slušovice na částku 800 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2008.
• RaMě projednala novou cenovou
kalkulaci připravované knihy Ing.
Zeťka „Slušovicko – hudební“ a doporučí zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč
v roce 2007, 35 000 Kč v roce 2008
a 35 000 Kč v roce 2009, celkem 100
tis. Kč.
• RaMě schválila zadání vypracování
zastavovací studie na zastavění obec-

ních pozemků p.č. 1485, p.č. 1486
a p.č. 1481/1 projekční kanceláři
UPOSS, s.r.o., která navrhuje zastavět
dotčené území několika vzájemně oddělenými terasovými domy.
• RaMě schválila zadat vypracování
projektové dokumentace na rekonstrukci školní kuchyně v Základní škole Slušovice panu Ing. Bartoňkovi.
• RaMě schválila realizaci prodloužení
jednotné kanalizace DN 160 v ul.
Školní (cca o 40 m) za účelem připojení RD č.p. 181 s podmínkou, že část
stavebním prací provede majitel RD
č.p. 181.
• RaMě doporučí zastupitelstvu města
zařadit projekt chráněné dílny EMILI
do seznamu podporovaných subjektů
z rozp. města Slušovice pro rok 2008.
• RaMě schválila nařízení č. 1, kterým
se stanovují úseky v zimě neudržovaných místních komunikací.
• RaMě projednala a vzala na vědomí
rozpočet investiční akce připravované
společně s Ředitelstvím ZK – rekonstrukce silnice III/4916
• RaMě vzala na vědomí zamítavé stanovisko majitelky RD č.p. 99 k cenovému návrhu zastupitelstva města na
odkoupení jejího domu z důvodu připravované rekonstrukce sokolovny.

Advent je tady...

Č

as očekávání a přemýšlení,
čím svým drahým
uděláme radost. V mých vzpomínkách je to doba prosycená
vůní vanilky z babiččiny kuchyně. Sedávala jsem na malé
židličce u krásných modrých kachlových kamen. Zpívali
jsme koledy, dědeček louskal ořechy a peklo se cukroví.
Babiččinou láskou byly zázvorky a pracky a výborné vanilkové rohlíčky. Moje maminka, oděná bílou zástěrkou, pekla
složité šachovnice, linecké, pusinky a kokosky a jiné lahůdky z ořechů, mandlí a kandovaného ovoce.
Neměli jsme televizi, a tak jsme prožívali tento adventní
čas v jakési kouzelné pospolitosti. Ovšem byla i tajemství, do
kterých jsme my děti nemohly nahlédnout. To se před námi
rychle zavíraly dveře a pohledy maminky a tety nám dávaly
tušit něco skrytého, co nemáme právo prokouknout. Babička
chodívala denně na roráty, my děti jen v sobotní ráno. A již
se chystal betlém a v prádelně se ve vaně mrskali kapři.
Chodili jsme je kupovat s dědečkem na trh, líbily se nám kádě plné ryb, nohy nás zábly, ale přesto jsme u nich stáli a nemohli se vynadívat. Potom jsme vybírali, většinou jsme měli
tři pěkné šupináče. Ve vaně se mrskali několik dní k obveselení nás dětí. Zabíjela je vždy babička a my se těšili na tuto
„hrůznou“ podívanou. Sama se dnes divím, že mi to zabíjení vůbec nevadilo. Potom babička vytáhla vzdušné vaky, ří-

kali jsme jim duše a my jsme si je mohli prásknout, byla to
rána jak z děla. Kapr byl naporcovaný jedna dvě v porcelánové míse. Ovšem pečení vánočky, to byl opravdu svátek.
Byla veliká a já jsem nechápala, jak jen může babička tak
zručně uplést copánek ze čtyř pruhů. Upečená pocukrovaná
vánočka nás ujistila, že Vánoce jsou opravdu tady.
Nápaditost mých rodičů byla úžasná, nikdy jsme nevěděli, jak se ten obrovský nazdobený strom dostal do našeho pokojíčku, přivítal nás až po štědrovečerní večeři. Na Štědrý večer jsem si připadala jako na zámku, veliký stůl v obývacím
pokoji byl slavnostně prostřen nejméně pro dvanáct stolovníků. Sešla se celá rodina a vždy byl pozván i nějaký osamocený, smutný a nemocný z našeho okolí. Někdy býval u nás
i pan farář, a to jsme byli o to více šťastní.
Vzpomínám si na své rozechvění, protože jsem si nikdy
nebyla jistá, zda jsem byla dost hodná. Kdo ví, jestli Ježíšek
přinese něco i pro mne?
A to již zvonil zvoneček a dveře se otevírají. V našich rozzářených očích čtou rodiče úžas. Dostávali jsme nádherné
dárky z domácí dílny - pletené ponožky, rukavice, svetry.
Jednou jsem dostala krásné šaty do divadla, rukávy i límeček
byly z háčkované krajky. Daly mamince jistě moc práce.
Avšak ani hračky nechyběly. Ze všech hraček mi ve vzpomínkách utkvěly především ty, které nám vyráběl tatínek.
Přeji vám krásné Vánoce plné vzájemného obdarování,
které umí vykouzlit jen láska.
B.L.
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Vznikne na území Slušovic sociální podnik?
„Svět je plný ochotných lidí – jedni jsou ochotni pracovat,
druzí jsou ochotní nechat je pracovat“
Robert Frost
Založit chráněnou dílnu, ve které by
měli možnost pracovat lidé se zdravotním postižením napadlo paní Marii
Kruťovou ze Želechovic. Zakladatelka
Chráněné dílny „Emili“ je dnes již důchodkyní, přesto neměla strach udělat
něco výjimečného. Pochopila, že i invalidní důchodce je platným členem
společnosti.
V době, kdy se státy EU potýkají
s významnou strukturální nezaměstnaností, se vedle ne vždy úspěšných nástrojů politik zaměstnanosti objevují
nové způsoby léčby trhu práce.
Praktickým projevem těchto snah jsou
sociální podniky. Tyto subjekty díky
svému sociálnímu zaměření a specifickému způsobu fungování vytvářejí
pracovní příležitosti zejména pro jednotlivce a skupiny, kteří mají znevýhodněné postavení na trhu práce.
Tento sektor se vyznačuje aktivitami
„ne-pro-zisk“. Tento pojem neznamená, že sociální podnik neusiluje o dosažení zisku, slovíčko „ne“ vyjadřuje,
že snaha o dosažení zisku zde není
prioritou. V klasickém byznysu je zisk

primárním cílem. V sociálním podniku je primární veřejný prospěch a zisk
je prostředkem jeho udržitelnosti.
Přebytky vytvořené činností nejsou
rozdělovány mezi vlastníky nebo společníky, ale jsou dále investovány, aby
přinesly prospěch komunitě nebo širší
společnosti. Na rozdíl od neziskových
organizací se vyznačuje snahou o zajištění efektivity produkce či poskytování služeb jako prostředku k dosažení sociálního cíle.
Kombinace podnikavosti a ochoty
pomáhat druhým je výsadou sociálních podnikatelů.
Prodejem své produkce vytváří hospodářskou hodnotu, čímž zabezpečuje sebe i své zaměstnance. Zapojením
znevýhodněných skupin pomáhá státu
řešit sociální otázky. Působením na trhu, kterého se účastní široká veřejnost,
přináší svou konkurencí a zodpovědným chováním prospěch pro všechny
zúčastněné.
Vybudovat sociální firmu může být
výzvou pro podnikatele, i když zřejmě
předpokládá notnou dávku altruismu.

Sociální podnik má především místní dosah, dobře zná podmínky a potřeby lidí v regionu, ve kterém působí.
Přínos pro region spočívá nejen ve vytváření pracovních příležitostí, což vede ke snižování nezaměstnanosti, ale
také zhodnocování kapitálu, prostřednictvím kterého dochází k sociálnímu
rozvoji regionu. Úroveň sociálních
podmínek v oblasti pak určuje kvalitu
života místních obyvatel včetně rozšíření nabídky volnočasových aktivit.
Sociální podnik může ovlivnit místní podnikatelskou sféru a etiku podnikání. Přináší do podnikatelského prostředí hodnoty jako je čestnost, otevřenost, sociální zodpovědnost a zájem
o ostatní.Vznik sociálního podniku bývá často výsledkem iniciativy místních
obyvatel. Potřeba sociálního začlenění
vytváří poptávku a příležitost na trhu,
čímž aktivizuje podnikatelský potenciál.
Máte-li chuť, zajděte si na procházku na dostihovou dráhu, jistě nepřehlédnete vkusnou cukrárnu, která je
součástí chráněné dílny. Dárek zakoupený v přilehlém obchůdku potěší o to
víc, protože ho vyráběly ruce našich
zdravotně postižených spoluobčanů.
místostarostka

PLÁN ZIMNÍ ÚDRÎBY místních komunikací ve Slu‰ovicích pro zimní období r. 2007 – 2008
1. Osoby odpovědné za zimní údržbu
Za výkon zimní údržby na celém spravovaném území zodpovídá během pracovní doby vedoucí odboru komunálních
služeb. V mimopracovní době pověřený zaměstnanec, na něhož připadá v dané době pohotovost stanovená řádným rozpisem.
2. Posypový materiál zimní údržby městských komunikací
Bude použito drcené drobné kamenivo z lomu Kobeřice
a potěrák ze štěrkovny Hulín.
Pro posyp bude materiál míchán v poměru 2 : 1 (kamenivo
– štěrk). Dále bude pro případ námrazy – ledovky nachystáno
2 t soli.
V místech většího sklonu vozovek a v místech častých námraz budou rozmístěny nádoby s posypovým materiálem
k individuelnímu použití.
Při zabezpečování zimní údržby byla požádána o pomoc
Správa a údržba silnic Zlín, která vypomůže v kritických místech s její technikou, tzn. posyp sůl, v případě požadavku města.
3. Úklid chodníků
Přednostně budou kom. službami ošetřeny chodníky v prostoru náměstí, autobusových zastávek a hlavní trasy na ul.
Školní, Dlouhá a Dostihová, a to z důvodu většího pohybu
chodců. Komunální služby zajišťují úklid chodníků, které nepřiléhají k soukromým pozemkům a domům!
Na chodnících přiléhajících k soukromým pozemkům a domům zajišťují úklid jejich majitelé!

4. Neudržované úseky MK v zimním období
a) komunikace vedoucí od Benziny Slušovice do Vizovic
b) vedl. komunikace v areálu dostihové dráhy mimo hlavní
komunikaci od odbočky do ul. Družstevní, kolem pivovaru
Salvet až po vyústění komunikace na státní silnici za
Moravskou bankou
c) veškeré komunikace v ul. K Teplinám
d) vybrané slepé části komunikace ul. Romanova, Příkrá,
Ciron (dle možnosti techniky), úsek od obřadní síně po vyústění na ul. Slunečná bude ošetřen jen dle potřeby
e) některé komunikace v sídlišti Padělky, které nelze udržovat pro neprůjezdnost techniky (úzká komunikace)
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit k dokonalosti, nýbrž je jen zmírnit,
zimní údržbou MK se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdností na těchto komunikacích, které byly způsobeny
zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Proto uživatele
MK jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací –
chodníků, který je v zimním období obvyklý.
UPOZORNĚNÍ
Žádáme majitele motorových vozidel, aby v případě sněhové nadílky parkovali svými vozidly tak, aby nebránili průjezdu
úklidových vozidel. S tímto problémem, kdy shrnovací vůz či
traktor s radlicí není schopen po zúžené komunikaci projet,
se setkáváme jak v ulicích před rodinnými domy, tak i na sídlištích. Stačí jedno bezohledně zaparkované auto a ulice zůstane neprohrnuta.

•3•
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Ze vzpomínek kapelníka Rudolfa Garguláka
Vzpomínka na válečná léta
Vzpomínám se smutkem v očích na
výborného muzikanta a kapelníka
Františka Oškeru. Byla to významná
osobnost, která své zkušenosti získala
u vojenské muziky. Byl přímé povahy
a své záměry dával jasně na srozuměnou. Využíval svých organizačních
hudebních zkušeností. Vyžadoval kázeň a pravidelné docházky do zkoušek. Obohatil repertoár a nacvičil celou řadu skladeb – díla Dvořáka, Smetany, Verdiho, Mozarta a dalších světových skladatelů.
Na snímku vidíte jednu z variant kapely, která hrála pod vedením
Františka Oškery. Patřili k ní Rudolf
Gargulák, Karel Pilař, Alois Julina,
Emil Dlabaja, Ferdinand Daněk,
František Dujka, Josef Michálek,
Rudolf Jasenský, Josef Dujka a kapelník František Oškera. Historická fotografie připomíná, jak vypadalo slušovické náměstí před šedesáti léty. Stará
radnice, dominanta Slušovic, měla
velmi cenný archiv. Do dnešních dnů
se však nedochoval, protože byl v letech 1916 – 1917 téměř zničen italskými vystěhovalci, kteří byli tenkrát
ve Slušovicích nasazeni. Na radnici
byla i zasedací místnost obecní rady,
holičství pana Haly a první třída obecné školy. Za radnicí jsou domky pana
Pilaře a pana Řiháka. Tato radnice
i domky zanikly, aby daly vzniknout
zástavbě nové. Slušovice nepatřily mezi bohaté obce a honorář hudebníků
50 – 60 Kč za produkci byl tenkrát velmi dobrý. Zájem o taneční a dechovou
hudbu neupadal, a tak bylo možno
zkoušet, hrát i koncertovat. A jestliže
muzika často hraje, zvyšuje se její kvalita. Ta byla stále na dobré úrovni, ale

druhá světová válka změnila svět a také do Slušovic přinesla bolest., útrapy
a strádání. Při bombardování Zlína byl
tenkrát těžce zraněn Emil Dlabaja.
Dva dny bojoval o svůj život, avšak
nakonec vážnému zranění podlehl.
Byla to těžká ztráta pro rodinu, spoluobčany i kapelu. Tragédie postihla také kapelníka Františka Oškeru a způsobila ve Slušovicích velký rozruch.
Hudba ztratila jednoho z nejlepších
kapelníků. Na sklonku války v roce
1945 zlínské gestapo ve snaze převézt
cenný materiál, ukradené zlato do
Německa, zabavilo autobusy Josefa
Srněnského a Františka Oškery a tento
byl donucen vůz řídit. Při přejíždění
obce Lučenec v okrese Milevsko byli
gestapáci přepadeni jihočeskými odbojáři. Nastal boj. Němci, kteří se bránili, byli převahou partyzánů na místě
postříleni. Ty, kteří se vzdali, odvedli
partyzáni do hostince v Lučenci a tam
zůstali přes noc zamčeni. František
Oškera plakal a prosil hostinského,
aby zavolal do Slušovic, aby mu radnice dosvědčila, žel byl k jízdě Němci
donucen Avšak marně. Hostinský nepomohl. František měl ještě jednu šanci. S gestapáky prchal také slušovický
mladík Miloš Doba, nemanželský syn
hostinského, který měl v pronájmu
Hozův hostinec. Tento výrostek se dal
k Němcům. Oškera prosil, aby mu dosvědčil, že nemá s Němci nic společného, avšak Doba zradil. Protože přepadení se událo navečer, byli zbylí
Němci i s Františkem Oškerou ráno
vyvedeni za vesnici, kde si museli na
poli vykopat hroby a tam pak byli
všichni postříleni a pochováni. Tak tuto událost vylíčil jeden partyzán.

Pozemská pouť Františka Oškery
končila pak až za rok, kdy byl exhumován, převezen do Slušovic a za doprovodu občanů a hudebníků dopraven na hřbitov a uložen k poslednímu
odpočinku. Za své celoživotní dílo zůstal v paměti hubníků natrvalo. Ze
Zlína vyjel s gestapem zároveň
s Františkem Oškerou ještě jeden autobus Josefa Srněnského se šoférem
Matějem Štěpánem, který byl taktéž
donucen tento autobus řídit. Matěj po
cestě předstíral, že má poruchu na
motoru a u první autoopravny zastavil,
že musí nechat motor opravit. Němci
měli naspěch, a tak přestoupili do autobusu Františka Oškery Matěj slíbil,
že je po opravě dojede. Jenže když se
Němci vzdálili, Matěj sedl do auta
a vracel se rychle domů. Tato finta mu
zachránila život.

Úřední hodiny
„na Silvestra“
Sdělujeme Vám, že úřední hodiny
v pondělí 31. prosince 2007 budou na
Městském úřadě Slušovice omezeny
pouze na dopoledne, tj. od 8 do 11
hodin.
Stavební úřad a komunální služby
budou v tento den uzavřeny.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
VE VÁNOČNÍM ČASE
Městská knihovna bude otevřena do
pátku 21. prosince včetně. Po svátcích
si můžete přijít vypůjčit knihy opět ve
čtvrtek 3. ledna.
Přeji vám všem krásné svátky vánoční, prozářené láskou, úsměvy a radostí.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Kdo ve skuteãnosti jste,

pane Mikulá‰?
Myslíte, že takovou otázku je zbytečné klást, protože odpověď na ni je
každému jasná?
Přijďte v sobotu 8. 12. 2007 v 15 hodin do slušovického kostela na
osobní setkání s panem Mikulášem
a možná zjistíte, že ačkoliv jste se
s ním potkali už mnohokrát, to podstatné jste o něm doposud neznali…
Na odpoledne plné překvapení, zábavy i objevování nového, doufejme
i se zaslouženou nadílkou, všechny
děti i jejich rodiče srdečně zvou skauti, ministranti a schola.
•4•
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80 let založení včelařského spolku ve Slušovicích a okolí
V pátek 28. září 2007 oslavila základní organizace Českého svazu včelařů Slušovice 80 let svého trvání. Celá
příprava těchto oslav se nesla v duchu
poděkování našim předchůdcům, kteří tento spolek založili a s nesmírnou
obětavostí a velkou láskou k přírodě
a včelám budovali. Samotné oslavě
předcházel kurz medového pečiva,
který vedla učitelka medového pečiva
paní Jana Hečková. Po dobu dvou dnů
napekla s děvčaty velmi pěkné a chutné perníčky, na kterých si pochutnali
všichni účastníci oslav a také děti výtvarného kroužku, které připravovaly
ve slušovické škole krásnou výzdobu
pro toto včelařské setkání. Kroužek vede paní Jindřiška Čalová. Svého úkolu
se zhostili na jedničku s hvězdičkou.
Oslavy začaly v pátek 28. září ve 14
hodin v jídelně slušovické školy, kde
jsme našli velké pochopení u ředitele
školy pana Jindřicha Elšíka. Bylo pozváno všech 75 členů – včelařů i s
manželkami, a zástupci obcí v působnosti naší základní organizace. Naše
pozvání přijal předseda OV ČSV Zlín
ing. Švancer s manželkou, přítel Bajza
z Lidečka, přítel Drda z Valašského
Meziříčí a zástupci okolních základních organizací. Milou návštěvou nás
poctila senátorka paní Alena Gajdůšková. O důstojné a vkusné zahájení
oslav se postarala „včelí královna“ za
doprovodu dvou malých včelaříků
a slavnostních fanfár. Děti přednesly
monolog včelí královny, recitovaly
a zpívaly o včelkách. Ve zprávě předsedy ZO přítele Josefa Košárka se
všichni seznámili s průběhem 80 let
činnosti spolku. V kronice městečka
Slušovice je zmínka, že již v roce
1669 u Nového Dvora slušovského
v panské včelnici bylo 100 úlů se včelami. Prvním předsedou byl př. Antonín Vašíček, jednatelem př. Josef
Sporek a pokladníkem př. Florián
Manďák, všichni ze Slušovic. V závěru
zprávy předsedy ZO si všichni se zájmem vyslechli nahrávku včelařské
hymny na kazetě, nazpívanou př.
Máčelem z Kyjova. Tuto krásnou hymnu před 25 lety zazpíval při včelařské
přednášce ve Slušovicích. Nesmírně si
této milé památky vážíme.
Všechny přítomné zaujala malá výstavka úlů a ostatních včelařských pomůcek. Věci byly seřazeny tak, jak se
včelařilo od roku 1927 až do dnešní
doby. Největšímu zájmu se těšil úl
Moravský stojan zakladatele spolku př.
Josefa Sporka. Na dvířkách tohoto úlu

bylo napsáno, že byl osazen včelami
25. 6. 1935. Věřte, že po 72 letech vypadal uvnitř velmi zachovalý. Líbil se
i dřevěný medomet vyrobený z dubového dřeva, který pěkně zrenovoval př.
Karel Macháček, důvěrník z obce
Všemina.
Součástí včelařské výstavky byl i panel, na kterém bylo hodně fotografií
z let předešlých. Mnoho včelařů tam
našlo své pradědy, dědečky a tatínky
včelaře. Za zmínku stojí jedna cenná
fotografie př. Antonína Vašíčka, zakladatele spolku, který si přinesl na zádech úl – košatinu se včelami z první
světové války. S přípravou tohoto panelu nám obětavě pomohl radou
i technickým provedením přítel ing.

Jaroslav Straka ze Zlína. Na dalším panelu nechyběla loga sponzorů, kteří si
cení práce včelařů a ochotně přidají
i něco navíc. Poděkování patřilo také
obecním úřadům, které každoročně
podávají včelařskému spolku pomocnou ruku.
Každý včelař obdržel vkusně upravený děkovný list za dosavadní práci.
Osm včelařů – osmdesátníků - dostalo
diplom za celoživotní práci pro včely
a přírodu. Nechyběla ani pěkná tombola, všichni chutnali medové pivo
Kvasar. Pěknými písničkami obohatili
slavnostní odpoledne muzikanti malé
dechovky Zlínská muzika pana Miroslava Františáka. Kdo měl zájem o léčivé medové produkty nebo medovinu, našel je v nabídce př. Josefa Okála
a jeho manželky, kteří o těchto produktech dokáží každému podat zasvěcené informace.
S přibývajícími léty si většinou starší
včelaři – funkcionáři uvědomují, jak
bude dobré, když se do této práce zapojí mladší včelaři, kteří přinesou do
základních organizací nové myšlenky,
nápady i připomínky. Tak bychom
všichni společně naplňovali nejnovější poznatky světových vědců že:
„Přírodě a společnosti včelařství více
dává, než bere.“
Předseda ZO ČSV Slušovice
Josef Košárek

Charitativní sbírka
Sběr šatstva 12. a 13. listopadu byl velice úspěšný. Pod vedením paní
Mileny Pšenkové všech osm pracovnic z klubu křesťanských žen přebralo a zabalilo 87 vrchovatých velkých krabic pěkného oblečení a 31 pytlů bund, obleků a kabátů. Jako příspěvek na dopravu jsme vložili na konto Diakonie
Broumov u České spořitelny 1000 Kč. Děkujeme všem dárcům.
Za klub křesťanských žen Milena Pšenková
•5•
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VZPOMÍNKY

Dění v naší farnosti

Dne 11. 11. 2007 by oslavila své
90. narozeniny paní Marie Janušková.
Zároveň dne 1. 12. 2007 jsme vzpoměli 13. výročí od úmrtí jejího manžela Eduarda Janušky. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina Januškova

V poslední době v naší farnosti proběhla a ještě proběhne řada aktivit, o kterých
bychom všechny chtěli informovat.

•••
Dne 6. prosince uplyne 20 dlouhých
let, kdy nás po krátké nemoci opustil
pan Jaromír Drápal.
Za vzpomínku na něho děkujeme.
S láskou a vděčností vzpomínají
manželka, dcera Libuše a syn Pavel
s rodinami

SBÍRKA
DEK A STARÝCH SVETRŮ
PRO ÚTULEK VE ZLÍNĚ
Chtěla bych vás informovat o sbírce dek, starých ručníků a podobných
textilií, která stále probíhá v městské
knihovně. Již se nám podařilo nasbírat hezkou hromádku těchto věcí,
které pomohou pejskům a také kočičkám v útulku na Vršavě přečkat
zimu ve větší pohodě.
Spolu se zaměstanci útulku děkuji
všem, kdo jste cokoli pro opuštěná
zvířata přinesli, ať již to byly již zmíněné deky, vodítka apod. Sbírka je
zatím časově neomezená, stále probíhá, takže pokud chcete něco přinést, budeme jen rádi.
Jelikož se blíží doba Vánoc, už klepe na dveře, nabízím vám malé zamyšlení.
Pokud někdo zvažujete, že pejska
či kotě koupíte svým blízkým jako
vánoční dárek, prosím, ověřte si, zda
tento opravdu bude v rukou obdarovaného vítán. Po Vánocích vždy končí spousta „nevhodných vánočních
dárků“ právě v útulcích, a to si nezaslouží.
Tito „živáčci“ jsou nádherným darem, ale musí pro ně být opravdu
vhodné podmínky, včetně spousty
času a lásky, které potřebují.
Jana Kapustová

Ministranti si udělali výlet do zoo,
děti navštívily oslavy 80. výročí příchodu salesiánů do Fryštáku či putovaly mezi kontinenty na Misijní neděli.
Hlavní akce se konala 21.10. a byla
to právě Misijní neděle. Je to Světový
den modliteb za misie a všechny spolupracovníky, tedy i za ty, kteří jakýmkoli způsobem misie podporují. To
znamená, jak finančně, tak materiálně, ale i modlitbou. Tuto neděli se konají nejrůznější sbírky či činnosti na
podporu misií. Ve světě misie zaštiťují
Papežská misijní díla, které založila
Francouzka Pauline Marie Jaricot již
v roce 1818. Hlavními cíli jsou prohloubení misijního poslání každého
křesťana a hlásání evangelia vlastním
příkladem, svými schopnostmi i finančním přispěním (více na www.misijnidila.cz). Sama zakladatelka začala
nejprve pracovat s dětmi, které jsou
otevřené jakékoli pomoci. Proto jsme
i my začali od nejmenších.
Při mši svaté na Misijní neděli děti
začaly stavět Most přátelství mezi nimi
a chudými dětmi celého světa. Za každou mši dostávají jednu cihličku v barvě kontinentu, kterou do mostu nale-

pují. Ještě téhož odpoledne proběhlo
také zábavné Putování mezi kontinenty, kdy se děti seznámily s nejrůznějšími zvyky dětí světa, rodiče s prací
Misijního díla v ČR a vše jsem společně zakončili písničkou a modlitbou
v kostele.
Most už nám dnes téměř stojí, a proto děti mohou pomáhat dál. Za potřebné děti se modlí a v sobotu 15.12.
se bude konat v městském kulturním
středisku vyráběcí den. Vše, co se udělá, se prodá následující víkend, tedy
v sobotu a neděli od 9:00 do 12:00
před kostelem. V neděli bude tato prodejní akce navíc doplněna také s živým betlémem a rozdáváním betlémského světla. Celý výtěžek se pak pošle na Papežská misijní díla, kde vědí,
kdo potřebuje pomoci. Již minulý rok
místní skauti tuto práci započali a výtěžek z jejich prodaných výrobků činil
19 000 Kč.
Zveme proto děti, které rády cokoli
tvoří a přitom chtějí pomáhat jiným
dětem, ať v sobotu 15. 12. přijdou.
Vítán je každý a především ten, kdo
chce s námi podporovat Papežské misijní dílo.
Marie Tomšíčková

Informaãní kanál kabelové televize na internetu
Na internetových stránkách města Slušovice www.slusovice.cz si můžete v oddílu kabelová televize zobrazit aktuální prezentaci infokanálu kabelové televize.
Pokud tedy máte přístup na internet, nemusíte čekat na získání informací u televize, ale konkrétní stránku si nalistujete dle vaší potřeby.
Připomínáme Vám, že poruchy kabelové televize můžete nahlásit v pracovní
době na telefonu 577 983 379 u paní Zavřelové, po pracovní době a ve dnech
pracovního volna na telefonu 731 176 750 (731 176 311).

Adventní koncerty ZUŠ
proběhnou o sobotách 8. a 15. prosince v městském kulturním středisku.
Srdečně Vás zveme!

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna 2008 vás navštíví
koledníci tříkrálové sbírky.
Otevřete prosím svou dlaň.
Prosíme také ochotné rodiče a děti,
kteří by nám pomohli koledovat, aby
se přihlásili na faře nebo u místostarostky. Pro vydání průkazky průvodce
je třeba ohlásit jméno a příjmení, bydliště a číslo občanského průkazu.
Akce je otevřená pro všechny, nejen
pro děti ze skautu.
Naučme se pomáhat,
naučme se zapojit!
•6•

Misijní jarmark
s živým betlémem
I letos chtějí slušovičtí skauti ve spojitosti s blížícími se vánočními svátky
potěšit všechny lidi dobré vůle a zároveň pomoci chudým dětem.
V sobotu 22. 12. a v neděli 23. 12.
2007, vždy od 9 do 11 hodin, budeme
na slušovickém náměstí prodávat
vlastní výrobky (trička s potiskem, perníčky, svíčky…) a výtěžek z prodeje
bude zaslán přes Papežské misijní dílo
dětí dětem v rozvojových zemích.
V neděli 23. 12. mezi 9. a 11. hodinou bude misijní jarmark spojen
s představením živého betléma, jehož
součástí bude divadlo, zpěv koled
a rozdávání světla z Betléma.
Všechny srdečně zveme!
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Mezi paragrafy
DOMÁCÍ NÁSILÍ

Domácí násilí, či spíše násilí v rodině, je
pojem, o kterém se dnes stále více hovoří
ve sdělovacích médiích, píší se na toto téma odborné práce a konají vědecké konference. Domácí násilí není zdaleka jevem
novým a realistická , zejména venkovská
literatura 19. století dává řadu příkladů,
kdy pantáta nikdy neměl k ráně daleko
a svou patriarchální roli v rodině si udržoval nejen ekonomicky tím, že většinou živil rodinu, ale mnohdy i velmi tvrdou rukou. A to nejen vůči čeledi, ale i svým dětem a ženě. Nová je však ta skutečnost, že
dnes se o tomto problému, a je třeba zdůraznit, že jde o problém globální, začalo
otevřeně hovořit, a zatímco dřívější domácí násilí mělo „jisté hranice“, pak dnes stále častěji přibývá případů, kdy domácí násilí získává formy kriminálního jednání,
a to mnohdy i s tím nejtragičtějším koncem, kdy oběť zaplatí cenu nejvyšší.
Přestože se pod pojem domácího násilí
řadí hlavně násilí na ženách, respektive dětech, nelze vyloučit (a soudní judikatura
zná i takové případy) situace, kdy je tomu
naopak a násilí je pácháno dětmi na rodičích, či dokonce vnoučaty na svých prarodičích.
Domácí násilí lze proto volně definovat
jako jakoukoli formu fyzického, psychického nebo sexuálního násilí, respektive jako výhružky takovýmto násilím, a to
v rámci rodiny či domácnosti.
Domácí násilí se může projevovat v nejrůznějších formách a podobách, z nichž
bych uvedl alespoň nejčastější: - fyzické
násilí (bití, pálení, kopání atp.), - sexuální
násilí (znásilnění, incest, nucení k sexu nebo nechtěným sexuálním praktikám atp.), psychické týrání (citové vydírání, výhružky, zákazy, neopodstatněné obviňování,
zesměšňování na veřejnosti atp.) , - sociální násilí (bránění styku s rodinou, přáteli,
zamykání v bytě, nemožnost telefonovat
atp.), - ekonomické násilí (nemožnost disponovat se společnými fin. prostředky,
kontrola příjmu, neposkytování příspěvku
na vedení domácnosti, vynucování si peněz, zákaz hledání si zaměstnání atp.)
Pochopitelně, že shora uvedené formy
domácího násilí se mohou kombinovat,
a tímto se pak život v takovéto domácnosti stává nesnesitelným.
Charakteristickým znakem domácího
násilí pak je: - odehrává se v soukromí,
- opakuje se a postupně nabývá na intenzitě, - posupně se vytrácí důvod, - svědky
domácího násilí jsou často děti, - oběť vyhledává pomoc často až v době, kdy je vystavena nebezpečí života, či vážné újmy
na zdraví, - týrání oběti trvá delší dobu
(3-6 let), - specifičnost příčin (jde o nejrůznější, povětšinou malicherné důvody), domácí agresor není kriminálník, nemá

pocit, že by se dopouštěl bezpráví a okolí
ho většinou považuje za slušného a spořádaného a mnohdy i váženého člověka.
Neexistuje řádný typický pachatel, ani
žádná typická oběť domácího násilí.
Násilníci i oběti pocházejí z jakéhokoli sociálního, kulturního, ekonomického
a vzdělanostního prostředí. Každý může
být pachatelem a každý se za určitých
okolností může stát obětí!
Boj proti domácímu násilí je velmi složitý a komplikovaný, a to zejména proto, že
domácí násilí je tím nejskrývanějším rodinným tajemstvím a oběti se s tímto nesvěřují ani svému nejbližšímu okolí! A právě v tomto spočívá největší nebezpečí domácího násilí.
§
S účinností od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zák. č. 135/2006 Sb., který novelizoval zák. č. 283/1991 Sb. o Policii ČR a tento nabízí obětem domácího násilí jakousi
„první pomoc“, která spočívá v tom, že:
- lze-li na základě zjištěných skutečností (zejména s ohledem na předchozí útoky)
důvodně předpokládat, že dojde nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, je policista tuto podezřelou osobu vykázat z bytu nebo společně obývaného domu s ohroženou osobou , jakož i z jejího bezprostředního okolí. Toto rozhodnutí je účinné od okamžiku,
kdy bylo násilníkovi sděleno. Tato osoba je
pak povinna neprodleně společné obydlí
opustit. Pokud tato osoba není přítomna,
od okamžiku, kdy se toto rozhodnutí, je jí
zakázán vstup do společného obydlí;
- rozhodnutí o vykázání se vydává ex offo – z úřední povinnosti a bez projednání
věci a souhlas ohrožené osoby se nevyžaduje;
- rozhodne-li policista o vykázání, vyzve
vykázanou osobu, aby mu vydala všechny
klíče od společného obydlí a tato je povinna tyto vydat;
- vykázaná osoba má právo si odnést ze
společného obydlí věci osobní potřeby a
věci nezbytné pro podnikání či výkon povolání;
- vykázání trvá nejméně po dobu 10 dnů
a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem
ohrožené osoby;
- po vykázání je policista povinen ve
lhůtě 3 dnů od vykázání provést kontrolu,
zda-li vykázání dodržuje jak vykázaná, tak
i ohrožená osoba a o této se sepíše úřední
záznam.
Vedle této policejní pomoci bych doporučil, aby oběť domácího násilí vyhledala
odbornou pomoc psychologa (manželské
poradny) a právníka (respektive lékaře)
a zde platí, že čím dříve je problém řešen,
tím lépe pro všechny.
JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.
•7•

Sedím s paní Pavlou Daňkovou
a povídáme si. Paní Pavla je již čtrnáct let v plném invalidním důchodu. Velmi toužila přivydělat si nějakou korunu, i když sama neměla
o práci nouzi. Pomáhala starat se
o vnoučata, pečovala o své rodiče
v jejich stáří.
Nabídku, kterou dostala od paní
Marie Kruťové, nazvala Boží prozřetelností pro svůj život. Na jaře tohoto roku začala pracovat v chráněné
dílně Emili na dostihové dráze. Paní
Pavla říká: „ Paní Marie je žena, která nám rozumí. Je hodná, všímavá,
pomáhá nám. Sama se starala o své
příbuzné v jejich nemoci a stáří a dodnes pomáhá nemocným ve svém
okolí. Povedlo se jí vytvořit kolektiv,
ve kterém se cítíme dobře. Práce je
nám radostí.Těšíme se na sebe a pochopili jsme, že obdobné problémy
mají i ostatní. Cítíme se psychicky lépe, protože jsme najednou platní
a užiteční.“

Chránûná dílna

Emili
V chráněné dílně především vyrábíme figurky ze sisalu. Najednou
jsou tady valášci nebo pohádkové
postavičky. Tyto naše výrobky, i když
nejsou dokonalé, dostaly již ocenění, protože většina chráněných dílen
vyrábí keramiku a zdobené svíce.
Chráněná dílna má také svůj obchůdek a cukrárnu pro maminky
s dětmi. Maminky si zde mohou
v příjemném prostředí posedět a popovídat, pro děti je připraven dětský
koutek plný figurek a hraček, se kterými si mohou hrát.
Přáním paní Kruťové je především
vytvořit soběstačný podnik, který by
zaměstnal nemocné v invalidním důchodu, pomohl těmto lidem překonat samotu a úskalí těžké nemoci.
Avšak jejím cílem je dokázat, že
nemocný a invalidní člověk patří do
této společnosti a je jejím platným
členem. Vychovává novou generaci,
když ukazuje našim dětem, že práce
je neodmyslitelnou součástí života
každého člověka.
Udělejte si procházku na dostihovou dráhu, poseďte v kavárničce.
Možná, že v prodejně najdete malý
dárek pro své přátelé k Vánocům.
Provozní doba pondělí – pátek od
9,00 do 17,00 hodin.
místostarostka
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Spoleãenská
kronika
Jubilanti

prosinec 2007

Anna Sousedíková
Zdenka Minaříková
Ferdinand Schreiber

70 let
80 let
70 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody!
Narození

Radka Zetíková
Michaela Javorová
Natalia Vyvlečková
Václav Bednařík
Julie Nováková
David Frajt

Radostné prožití vánočních svátků
a šťastný rok 2008
vám přeje vedení města Slušovice.
Přijměte naše pozvání
k silvestrovskému ohňostroji,
který se jako tradičně
uskuteční o půlnoci
u kruhového objezdu.

Dětem i rodičům
přejeme hodně zdraví a štěstí!
Úmrtí

Marie Oškerová
Upřímnou soustrast pozůstalým!
Sňatek uzavřeli

Petr Červenka
a Kateřina Emília Mičová
Srdečně blahopřejeme!
matrikářka

Vánoční koncert
V neděli 23. prosince v 17,00 hodin se uskuteční v městském kulturním středisku vánoční koncert posluchače JAMU Martina Kobylíka s jeho hosty.
Srdečně zveme všechny milovníky vážné hudby a přátele Martina Kobylíka.
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