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Z P R A V O D A J  O B Č A N Ů  M Ě S T A  S L U Š O V I C E

Milí přátelé, 

svatopostní dobu předchází masopustní veselí a plesová sezóna. Trochu si povy-

razit či spíše se poveselit, než začne ta vážnější doba, kdy si máme něco odříci. Proč 

se postíme, to snad trochu chápeme. Přece když hladovíme, tak nám pak mnohem 

více všechno chutná.  K tomu všemu zjistíme, že odříkání posiluje naši vůli a vede 

k větší skromnosti v našich nárocích v dnešní konzumní společnosti. Je to přesně 

opak toho, o čem se nás snaží přesvědčit celý reklamní průmysl. Reklama se snaží 

každého z nás přesvědčit, že není dobré, když nám něco ke spokojenosti schází. 

Nevím, která společnost v dnešní době může dát na delší dobu lidem návrh, že se 

budeme nyní nějakou dobu odříkat určitého dobra, které ke svému životu opravdu 

potřebujeme. Církev to již dělá po staletí a lidé, kteří na její hlas slyší, vědí o blaho-

dárnosti tohoto snažení. Přece roste vnitřní síla každého člověka, který si dovede 

odřeknout i to, nač má normálně nárok. Pro nás křesťany je postní  doba určitý 

čas,  kdy se připravujeme oslavit velké vítězství Božího Syna nad lidskou zlobou, 

utrpením a smrtí. Není to marné, když si uvědomíme, že Jeho dílo, učení, život, smrt, 

ale především vzkříšení jsou  zaměřeny k užitku každého  z nás. Přeji Vám pochope-

ní významu postní doby, abychom s o to větší radostí a vnitřním užitkem prožívali 

velikonoční dobu.  
otec Emil

V sobotu 23. února v 19 hodin 

večer se v městském kulturním 

středisku uskuteční představení 

divadla Houpačka RYBA VE 

ČTYŘECH.

Stručný obsah hry: 

Tři sestry Heckendorfovy, bohaté 

majitelky akcií proslulého pivovaru, 

se jako vždy na léto uchylují do své-

ho venkovského sídla. Každá z nich 

má jinou letoru, ale všechny tři jsou 

„staré panny“. Je tu s nimi ovšem 

Rudolf, který zastává v jejich služ-

bách „holku pro všechno“ již řadu 

let a teď si nárokuje odměnu. Sestry 

jsou nuceny něco vymyslet.

Jenže – kdo jinému jámu kopá … 

Tuto komedii na motivy němec-

kých autorů W. Kohlhaase a R. Zim-

merové jste již možná měli příležitost 

zhlédnout v televizním zpracování 

v režii Pavlíny Moskalykové a v hvězd-

ném obsazení: Rudolf Hrušínský, 

Pozvánka 
na divadelní představení
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Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je 

projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – 

veřejná správa.

V České republice byla spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit 

komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT je poskytnout občanům ověřené 

výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan mu-

sel navštívit několik různých úřadů státní správy. 

V současné době je možné zažádat o výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního 

rejstříku, z živnostenského rejstříku a o výpis z rejstříku trestů.

 

Na Městském úřadě ve Slušovicích se výpisy provádí:

NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ – výpis z katastru nemovitostí 

NA MATRICE – výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku 

a rejstříku trestů.

Czech Point Vám je k dispozici v úředních hodinách: 

Pondělí 8,00 – 11,00 a 12,00 – 17,00

Středa 8,00 – 11,00 a 12,00 – 17,00

Služba Czech Point není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ově-

řeného výstupu z příslušné databáze. 

Výpisy jsou zpoplatněny: 

- za první stránku poplatek  100 Kč 

- každá další  50 Kč

- rejstřík trestů 50 Kč 

Pro vystavení dokumentu je nutné, aby žadatel znal:

- u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo organizace,

- u výpisu z katastru nemovitostí katastrální území a parcelní číslo, případně číslo 

popisné či číslo listu vlastnictví,

- u výpisu z rejstříku trestů je nutné předložit platný občanský průkaz nebo cestov-

ní pas žadatele.

I když byla Tříkrálová sbírka v obcích 

naší farnosti v letošním roce rekordní 

a vede nás k štědrosti, chci vás ubez-

pečit, že svým významem přesahuje 

pouhou almužnu, kterou dáváme ve 

prospěch potřebných. 

Kdo z nás by nechtěl o sobě slyšet, 

že je požehnaný, nebo že je požehná-

ním pro druhé. 

Stejně tak naše domy i naše obce si 

zaslouží být požehnané.

Žehnáním si přejeme Boží ochranu 

pro sebe i naše bližní. Proto patří velký 

dík všem koledníkům, kteří požehnali 

naše domy. 

Březová 11.426 Kč

Hrobice 6.360 Kč

Neubuz 7.570 Kč

Veselá  19.129 Kč

Slušovice 50.499 Kč

Farnost Slušovice  94.984 Kč

Charita Zlín děkuje všem, kteří 

pomáhají !

 Blanka Lisovská 

Tříkrálová sbírka 2008

Dotazníkové šetření

Proběhlo v listopadu loňského roku. 

Bylo nutné ho zrealizovat kvůli bakalář-

ské  práci na téma Problematika bytové 

výstavby města Slušovice. 

V této práci jsem se zabývala nejen 

shrnutím toho, které městské domy byly 

nově postaveny a které stávající byly 

zrekonstruovány, ale i zjištěním zájmu 

občanů o vybudování dalšího potřebné-

ho zařízení, které vyplynulo z již zmíně-

ného dotazníkového šetření. 

Výsledky dotazníkového šetření 

a vlastní zkušenosti, které jsem získala 

během praxe na Městském úřadě, mne 

utvrdily v tom, že by město Slušovice 

mělo do budoucna zrealizovat výstavbu 

domu s pečovatelskou službou. Tento 

druh zařízení městu Slušovice zcela jistě 

chybí.

Ve sběru informací mi značnou měrou 

pomohla i návštěva setkání důchodců. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat 

všem občanům, kteří se dotazníkového 

šetření zúčastnili, zejména pak senio-

rům. 

Alice Matůšů, 

UTB ve Zlíně, FaME, 

obor Veřejná ekonomika a správa

Blanka Bohdanová, Květa Fialová 

a Jiřina Bohdalová.

Já ji viděla a bavila jsem se, hlavně 

zápletka je úžasná.

Nyní tedy máte možnost tuto ko-

medii vidět „naživo“ v podání ochot-

nického divadla Houpačka, které se 

zde představilo již v listopadu 2006 

přepisem povídek Alda Nikalaje 

Pětkrát do černého.

Srdečně vás zveme… 

Divadlo Houpačka je malé ochot-

nické divadlo přetvořené z dramatic-

kého kroužku při Domu dětí a mláde-

že Astra ve Zlíně. Na konci roku 2001 

se začínalo utvářet zdravé jádro sou-

boru a s tím ruku v ruce přišla jejich 

prvotina v podobě muzikálu Šest žen 

Jindřicha VIII. Představení pojali, na 

rozdíl od jiných divadel, hodně váž-

ně, vše odehráli a odezpívali naživo.

Jejich druhá hra byla z trochu jiné-

ho soudku, jednalo se o detektivku 

Agathy Christie Past na myši.

Poté nastudovali pro změnu čer-

nou komedii Aldo Nikalaje Šestkrát 

do černého, kterou přetvořili a na-

zvali Pětkrát do černého.

Czech POINT

Misijní jarmark

Ve dnech 22. a 23. prosince pořáda-

li skauti a schola misijní jarmark, který 

byl spojen s Živým betlémem. Děti se 

na něho pořádně připravily, vyrobily 

v adventní době trička s potisky, pří-

věsky a náušnice, a také upekly a na-

zdobily perníčky. 

Výtěžek 21.014,00 Kč byl odeslán 

na účet Papežského misijního díla dě-

tí.

Uvědomujeme si, že 200 Kč stačí na 

záchranu jednoho dítěte v nejchud-

ších zemích světa.

Všem, kteří jste jakýmkoliv způso-

bem na toto dílo přispěli, upřímně 

děkujeme.

 Veronika Vránová
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Vážení přátelé, 

jménem základní organizace Českého 

svazu včelařů Slušovice Vás všechny pro-

sím, abyste všichni, kteří máte doma 

staré úly i včelařské nářadí, vše zlikvido-

vali – nejlépe spálením.

Rozšiřuje se nám nemoc – mor včelího 

plodu. V loňském roce bylo zjištěno jed-

no ohnisko nákazy ve Slušovicích, druhé 

pak na Březové. Nebezpečné SPORY 

moru v úlech i na nářadí vydrží působit 

i více jak 50 let. Podle výzkumu světo-

vých vědců není na mor včelího plodu 

lék. Jediným řešením je vše spálit. 

Proto Vás všechny prosím o spoluprá-

ci. Pokud necháváte staré úly a zařízení 

třeba pro svá vnoučata pro případ jejich 

zájmu o včelařství, je to ta největší chy-

ba, jakou děláte. 

Z HISTORIE MĚSTA

Někteří z vás, zvláště ti, kteří navště-

vují knihovnu, si jistě všimli, že se dějí 

nějaké úpravy v budově staré radnice 

(sídlo městské knihovny). Provádí se vý-

měna nedostačujícího osvětlení, vypína-

čů, jemné doladění prostoru. Věřím, že 

v době, kdy tento článek vyjde, již bude 

interiér budovy i nově vymalován. Po 

nových nátěrech budova přímo volala, 

stěny byly v hodně špatném stavu, omít-

ka opadávala.

Nedá mi to, abych se při té příležitosti 

nezmínila o historii tohoto domu. 

Na parcelách budovy, kde nyní sídlí 

knihovna a fotograf M. Pokorný, stál až 

do roku 1830 volařský grunt. Pro jeho 

výhodnou polohu na rohu náměstí od-

koupila lukovská vrchnost v roce 1830 

jeho přední část a kolem roku 1838 zde 

postavila školu s bytem pro nadučitele 

Fatzalku, tedy dnešní budovu.

Na druhé polovině gruntu zůstala jen 

malá chaloupka. Avšak i ta byla v roce 

1872 místní školní radou odkoupena a 

na jejím místě byla zřízena školní za-

hrádka. Tu si možná ještě někteří starší 

občané pamatují. Za nadučitele Fr. 

Mackovíka byla tato ovocná školka za-

měřena hlavně na pěstování jabloňo-

vých a hrušňových štěpů. Chlapci, kteří 

vycházeli školu, dostávali darem po jed-

nom jabloňovém štěpu.

Z HISTORIE

NAŠEHO

MĚSTA

Zajímavé je, že v přední části gruntu 

téměř padesát let, od roku 1780, bydle-

li učitelé a učitelští pomocníci. Už před-

tím byl tedy tento prostor spojen se 

školou a vzděláváním, přestože vlastní 

škola stávala tenkrát na č. 24, zhruba 

mezi dnešní budovou mateřské školy a 

„Bednaříkovým“. Svůj účel – vzdělávání 

– plní budova doteď, jen ne formou 

školní docházky, ale tím, že je zde již 

skoro čtyřicet let umístěna knihovna.

Koncem šedesátých let byla provede-

na adaptace. Zmizely starobylé klenby, 

úzké schodiště a objevily se modernější 

prvky, z pohledu současného člověka již 

samozřejmě ne tak moderní. Od té doby 

interiér upravován nebyl, kromě obvyk-

lého malování upravován nebyl.

Budova, ve které nyní sídlí knihovna, 

slaví vlastně letos své 170. narozeniny. 

Takže dárek v podobě drobných, ale 

velmi potřebných úprav je více než na 

místě.

  Jana Kapustová

(v článku použito materiálů vlastivěd-

ného kroužku)

VČELAŘSKÉ OKÉNKO

Kupte raději nový úl, osaďte jej na 

slunné, bezvětrné místo. Včelky se Vám 

určitě odmění.

Proto Vás všechny ještě jednou prosím 

o pomoc a spolupráci.

 Josef Košárek, 

 předseda ZO ČSV Slušovice

Pohozené, nepoužívané a staré úly jsou zdrojem řady nákaz
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Vážená redakce, zasílám do Vaší rubriky „Listárna“ úvahu na téma ži-

votní prostředí a táži se, jestli by bylo možné ji otisknout ve Vašem časo-

pise.  

Chtěla bych se s vámi podělit o svoje zkušenosti s tříděním domovního odpadu. 

Nemohu totiž nechat bez komentáře zprávy, které se objevují v poslední době 

často v novinách a jiných médiích. Z nich by se třeba zahraničnímu turistovi moh-

lo zdát, že jsme v třídění odpadu a v občanské uvědomělosti na čele světového 

žebříčku. Viděno zdola, myslím od kontejnerů, zdaleka tomu tak není. Před ro-

kem jsem se i s rodinou přestěhovala do Slušovic a z předchozího bydliště jsem 

si přinesla některé návyky. Například jsem se i se svými dětmi naučila třídit odpad 

na směsný odpad, plasty, sklo a papír. Kovový odpad se zatím všude neseparuje. 

Ve Slušovicích jsem však nenašla ani kontejnery na papír. Takže mám možnost 

zbavit se papíru způsobem, jakým to dělá většina mých spoluobčanů, jak je mož-

né zjistit letmým pohledem do odpadových nádob u panelových domů: naházet 

to všechno hlava nehlava do kontejneru a trošku i kolem něj. Zvyk je železná 

košile a já zjišťuji, že to nedokážu, a tak i nadále doma důsledně třídíme. 

Papírových obalů se za týden nahromadí plná taška a s touto taškou vyrážím do 

práce do Zlína, abych se cestou zastavila u některého zlínského kontejneru na 

papír a ulevila tašce. Tento způsob se mi jeví přijatelnější než nosit sběr v sobotu 

pěšky do sběrného dvora (auto nevlastním). Za ten rok, co to takto provozuji, 

zjišťuji čím dál víc, jak moc závidím obcím, které toto dilema vyřešily za své ob-

čany. I v našem regionu znám vesnice, které nespoléhají na uvědomělost obyva-

tel a množstvím a výběrem kontejnerů tak učí občany aspoň trošku si po sobě 

uklidit. Těším se, že taková politika dorazí i k nám.

 čtenářka ze Slušovic, která třídí 

•••

Ráda bych z pověření rady města odpověděla na podnětný příspěvek naší 

čtenářky. V současné době město nemá rozmístěny kontejnery na sběr papíru, 

avšak papír se ve Slušovicích třídí. Ročně občané odvezou do školního svozu 

více než 80 tun papíru.

Je to vzájemná pomoc, klub rodičů při Základní škole ve Slušovicích tak získá-

vá finanční prostředky, kterými podporuje školu. Rodiče žáků proto nemusí při-

spívat do pokladny klubu finančními prostředky. Přesto se rádi k problematice 

třídění komunálního odpadu v některých z příštích novin vrátíme.

16. ledna převzal pan starosta Ing. František Pavelka z rukou statutárního 

zástupce hejtmana Zlínského kraje pana Vojtěcha Jurčíka Keramickou popelnici 

za první místo v kategorii města a městysy v soutěži Zlínského kraje v třídění 

odpadu. 

 místostarostka

LISTÁRNA
Další z oblíbených kurzů pletení 

z přírodního materiálu pedigu se 

uskuteční v sobotu 16. února ve 

13.30 hodin v MŠ Sluníčko.

V letošním roce se budou kreativní 

kurzy konat méně často, nejspíše jed-

nou za dva měsíce. Záleží samozřejmě 

na vašem zájmu. Pokud bude větší 

zájem než v loňském roce, rádi uspo-

řádáme více nejrůznějších tvořivých 

dílen.

Loni byl zájem slabší, několikrát 

jsme kurzy rušili, proto je prozatím 

omezíme tak, že se budou konat co 

druhý měsíc.

Proto neváhejte a pokud se chcete 

naučit plést z pedigu nebo si chcete 

prohloubit to, co již umíte, rezervujte 

si místo nejlépe do 13. února na tel. 

603 141 723 nebo na emailu: agentu-

ra.jasmina@seznam.cz.

Rezervace je nutná.

Pokud chcete dostávat upozornění 

na kurzy, oznamte mi svůj email. Sms 

zprávy již nebudou rozesílány. Pro ty 

z vás, kteří nemáte přístup k internetu 

budou všechny kurzy uveřejněny ve 

Slušovických novinách, na vývěsce u 

matriky, na nástěnce v obchodě nebo 

v městské knihovně.

Těšíme se na vás v příjemném pro-

středí MŠ Sluníčko.

 Jana Kapustová a lektorky

„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ 
Těmito slovy začíná postní doba. Možná nejsme věřící, 

avšak pro každého z nás tato slova platí. Nelze se před 

nimi schovat ani utéci. Jsou naší jedinou životní jistotou.

Vzpomínám si na chvíle vnitřní samoty a úzkosti, kdy jsem se 

velmi bála smrti. Byla jsem tehdy mladá a bylo velmi podivné, 

že mě tyto otázky tolik znepokojují. Přemýšlela jsem o dětech 

a obávala se o jejich životy. Tento úsek mého života trval mno-

ho let. Byl to čas velkých vnitřních bojů.

Potom nastal klid a smíření. V té době jsem onemocněla ra-

kovinou.

Kupodivu se tentokrát strach nedostavil. Přemýšlela jsem 

o životě. Prohlížela jsem si každou maličkost, jako bych ji viděla 

poprvé. Kapky deště ve světle pouličních lamp se třpytily a tan-

čily. Někdy jsem jen tak v noci seděla u dětských postýlek a dí-

vala se, jak děti spí. Bylo to velmi krásné.

Tehdy jsem pravidelně odjížděla do nemocnice. Byla vybudo-

vaná z bývalého zámku, který stál uprostřed rozsáhlého parku. 

Z okna jsem se dívala do korun stromů. Byly holé, tak velmi 

prosté a melancholické. Zamilovala jsem si stromy a jejich pře-

měnu. Ty první, nahé, nic nemohly skrýt. Obnažily své větve 

a koruny. Seděla jsem u okna a kreslila jejich větve do dopisů. 

Když přišlo jaro a pupeny se začaly nalévat, brzy zrána zpívali 

kosi své kouzelné trylky. A potom, jako když mávneš kouzelným 

proutkem, stromy se utápěly v jemné a velmi něžné zeleni. 

Tehdy jsem dostala od svých dětí dopis. 

Moje malá sedmiletá dcerka mi poslala obrázek koníka. Na 

lístku bylo úhledným písmem napsáno:

„Ahoj mami, moc se mi líbí. Nevím, jestli se i Tobě koníček 

líbí? Ale bříza před naším domem má lístky, malé a krásné.“

V listě devatenáctileté dcery bylo napsáno: 

„Neměj strach z toho co se může stát zítra. Tentýž milující 

Otec, který se o Tebe stará dnes, bude se starat i zítra a každý 

den. Buď Tě ochrání od utrpení, nebo Ti dá sílu, abys je unes-

la.“

 B.L.

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
pro začátečníky i pokročilé
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Masopustní tradice je už velmi stará. 

I když se mu dnes často přisuzuje křes-

ťanská symbolika, původně šlo o pohan-

skou slavnost, která označovala začátek 

nového úrodného období. Veškeré ob-

řady a zvyklosti mívaly souvislost se ze-

mědělskými pracemi, neboť po dlouhé 

zimě se v tomto čase všichni začínali 

připravovat na jaro. Zároveň byl maso-

pust jakýmsi mezidobím mezi Vánocemi 

a Velikonocemi a měl oslavovat hojnost 

a bohatou nadcházející úrodu. Jedly 

a pily se zásoby z loňského roku, aby se 

vyprázdnily spíže pro novou úrodu a ta-

ké aby si lid naposled „užil neřestí“ před 

nadcházejícím obdobím velikonočního 

půstu. Proto bylo také jeho obsahem 

hodování a opíjení se, což vlastně vydr-

želo dodnes. Konaly se plesy, svatby 

a hlavně zabíjačky.

Masopustní období začíná už na Tři 

krále a trvá do Popeleční středy, která 

zahajuje předvelikonoční půst. Samotný 

masopustní rej, jak jej známe dnes, trval 

tři dny - začínal masopustním pondělím, 

kdy odpoledne chodil maškarní průvod s 

koledou, v úterý se slavilo a pilo a vrchol 

byl o masopustní středě, což byl den 

opětovného průvodu maškar, který za-

končilo pohřbívání Masopustu. Rybníkář 

nesl kromě své lopaty i pušku, ke koledě 

přibyl hrobař, kněz a ministrant - rybní-

kář zastřelil Masopusta, hrobař ho pře-

měřil, vykopal hrob a pohřbil ho - samo-

zřejmě v hospodě... Celý tento obřad byl 

velmi veselý a bujarý, ostatně jako celé 

masopustní období. V pondělí večer se 

po ukončení průvodu konal v hostinci 

takzvaný věneček. Mládenci z koledy 

připravili ověnčený talíř, ke kterému po-

stupně přiváděli všechna děvčata ze vsi 

a nutili je, aby položila na talíř peníz. 

Čím dalo děvče víc, tím lépe. Potom s ní 

všichni tancovali, nakonec tančily vdané 

ženy (ty dávaly peněz méně).

V tradičním průvodu maškar ani dnes 

nechybí mládenecká, tzv. zelená nebo 

také růžičková koleda. Mělo by ji tvořit 

12 koledníků, svobodných mládenců. 

Křesťanský svět si počet 12 vysvětluje 

jako 12 Kristových apoštolů, v pohan-

ském světě symbolizoval 12 měsíců 

v roce. Koledníci jsou oblečeni do civilní-

ho tmavého obleku, opásaného šerpou 

kolem pasu. Šerpa je červeno-bílá, což 

jsou barvy země, ze které koleda pochá-

zí. Koledníci mají na hlavách vysoké 

klobouky, které tvoří 365 krepových rů-

žiček, jako je dní v roce. Na vrcholu jsou 

4 velké růže, jako je ročních období, 

a větvičky jalovce jako symbol jara. 

Křesťanství si počet růží, kterých je místo 

čtyř pět, vysvětluje jako pět ran Ježíše 

Krista a jalovec představuje trnovou ko-

runu. Bílé a červené pentle, kterými je 

klobouk dozdoben, mají zase značit 

Kristův pot a krev.

Mezi koledníky je hejtman a rychtář, 

kteří mají šerpu přes ramena, čímž má 

být odlišena šlechta od svých podda-

ných. Hejtman koledy nese halapartnu, 

na niž napichuje špek jako symbol hoj-

nosti, a tu si staví na nohu (neboť nikde 

nemá domovské právo a halapartnu 

musí stavět na „své“). Rychtář nese tak-

zvané Právo, kterým dostává od starosty 

povolení (právo) k provádění masopust-

ní koledy. Koledu vede Masopust (někde 

také matka, např. na Doudlebsku) - 

v Radosticích se mu také říká caperda 

(člověk, který neudrží žádné tajemství) 

anebo prostě střapatej. To proto, že má 

oblek pošitý barevnými třásněmi. Na 

nich má zvonečky, aby se koledě neztra-

til. V ruce nosí cep jako symbol úrody. 

Spolu s ním jde v čele koledy rybníkář, 

nesoucí dřevěnou lopatu, kterou se vsá-

zel chléb do pece. Třetí caperda má na 

ramenou velkou koženou brašnu, do 

které „krade“ lidem úrodu z minulého 

roku (většinou nějaké hospodářské zvíře 

- králíka, slepici). Masopust s cepem 

roztáčí koledníky bouchnutím cepu 

o zem. Koledníci dělají „kolečko“, při 

kterém se vzájemně dokola obíhají. 

Kapela, která koledu doprovází, hraje 

tradiční masopustní píseň „Čevenou rů-

žičku“.

„Červená růžičko, proč se nerozvíjíš?

Červená růžičko, proč se nerozvíjíš?

Proč ty k nám, Pepíčku,

proč ty k nám, Pepíčku,

proč ty k nám nechodíš?“

„Já bych k vám rád chodil, ty by si plakala,

já bych k vám rád chodil, ty by si plakala,

do bílého šátku,

do bílého šátku slzy utírala ...“

V některých obcích chodí vedle tradič-

ní růžičkové koledy i koleda slaměná. 

Bývají to ženáči a mládenecké koledě 

jdou naproti. Někde se ale ujala tradice 

slaměné koledy v podání něžného po-

hlaví jako protipól k mužské koledě. 

Obchází obec za nimi s vlastní kapelou 

a vlastní verzí „Červené růžičky“ a dal-

ších lidových písní. Kolednice na sobě 

mají barevné košile (každá má svou bar-

vu) a tmavé kalhoty, které dole zdobí 

červeno-bílé pentle. V pase mají šerpu, 

stejně jako zelená koleda, a vede je mat-

ka s cepem. I rychtářka a hejtmanka plní 

stejnou funkci jako u růžičkové koledy. 

Klobouky jsou ale jiné. Tvoří je snopy 

slámy s pšeničnými klasy, které jsou svá-

zané do špičky a zdobené opět červeno-

bílými pentlemi. Když se tyto dvě koledy 

setkají, kapela zahraje „Sokolíky“ a 

všichni společně zpívají na stole. 

Nedílnou součástí společných koleček je 

ale také „vyplacení“, kdy si koledy musí 

zaplatit za kolečka, která si vzájemně 

udělaly. Obě koledy končí na stejném 

místě, kde začínají - v místním hostinci. 

Tam je hostinskému uděláno závěrečné 

kolečko a v masopustní zábavě se po-

kračuje do ranních hodin.

Součástí masopustního průvodu byly 

odnepaměti různé maškary, nejčastěji 

žebrák, cikán nebo cikánka, kominík, 

židé, medvědář (vodil na řetízku medvě-

da), kobyla anebo muž převlečený za 

ženu. Židé sbírali obilí a prodávali „kana-

fas“, babka s dědkem - další tradiční 

maska - sbírali do pytle koblihy, vejce 

a lahve s kořalkou. Těchto tradičních 

masek chodí čím dál méně, zato se pra-

videlně objevují převleky a masky, které 

baví lidi svým vtipem, originalitou a také 

tím, což je pro ně typické, že reagují na 

událost nebo věc ze současnosti, snaží 

se ji parodovat nebo glosovat, a lidé se 

tak každý rok těší, kdo co zajímavého a 

zábavného zase vymyslí. V minulosti 

bylo obrovské množství takových skvě-

lých masek, na které lidi dodnes vzpomí-

nají a každý rok se objeví nové. A proto-

že zábava a veselí patří k masopustu 

stejně jako hodování a alkohol, v žádné 

chalupě je kromě drobného obnosu pro 

masky přichystáno něco na zahřátí a do 

žaludku - tu kobliha, tu chlebíček, maso-

vá kulička, řízeček, zelňák, anebo spíš 

grog, slivovice, rum či svařené víno.

Nutno říci, že večer už mezi maskami 

a koledníky (a kolednicemi) není mnoho 

střízlivých, zvlášť když je velká zima…

 Zdroj: www.radostice.ic.cz.

Tradice masopustu
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Když mne požádala před časem paní 

Lisovská o článek do vašich novin, zprvu 

jsem nevěděl, co psát. Avšak protože 

jsme na začátku roku 2008, sluší se 

ohlédnout za rokem 2007, čili zalistovat 

v policejních spisech a statistikách...

V průběhu roku 2007 bylo na území 

města Slušovic spácháno 53 trestných 

činů, což je o 6 méně než v roce před-

cházejícím. Objasněno z těchto 53 trest-

ných činů bylo 29. To znamená o něco 

málo více než polovina. Můžeme se přít, 

zda je to dost, či nikoli. V současné době 

však bohužel ještě nejsou známa sou-

hrnná statistická čísla za rok 2007 za 

okres Zlín, takže nelze porovnat naši 

úspěšnost s jinými útvary PČR v okrese.

Podle druhu spáchaných trestných či-

nů jsou to zejména trestné činy krádeží 

prostých, krádeží vloupáním (do domů 

a do vozidel), ohrožení pod vlivem návy-

kové látky, trestné činy směřující proti 

zdraví osob, neplacení výživného a ně-

kolik trestných činů hospodářských.

Služba kriminální policie a vyšetřování 

zaznamenala i dva kuriózní případy, kte-

ré se staly ve Slušovicích a které se nako-

nec podařilo i vyřešit. 

Prvním z nich byla série krádeží vlou-

páním do sklepních kójí ve Slušovicích, 

k níž došlo v květnu 2007. Ve spolupráci 

s ostatními útvary policie byly podle vý-

skytu odcizených věcí zjištěny poznatky 

k pachateli z Moravskoslezského kraje. 

Provedenou domovní prohlídkou bylo 

zjištěno, že pachatel se doma zásobuje 

sportovními potřebami - jízdními koly, 

lyžemi, kolečkovými bruslemi a snowbo-

ardy. Zřejmě hodlal otevřít prodejnu se 

sportovními potřebami. Odcizené věci 

byly tak postupně vráceny původním 

majitelům.

Druhý případ se stal přesně v půlce 

prázdnin, kdy policejní hlídka OOP vyjíž-

děla ke krádeži vloupáním do jednoho 

rodinného domu ve Slušovicích. Poctivou 

prací krok po kroku se podařilo kriminál-

ní policii zjistit poznatky ke dvěma pa-

chatelům, kteří si touto krádeží a násled-

ným prodáním odcizených věcí zajistili 

finance na cigarety a alkohol. Postupným 

rozplétáním klubka tohoto případu se 

vynořovaly další krádeže vloupáním na 

teritoriu okresu Zlín, které tito pachatelé 

měli na svědomí.

Velikým problémem jsou však tzv. 

tranzitní trestné činy, kdy pachatelé udě-

lají „šňůru“ a třeba z Moravskoslezského 

kraje najedou vozidly až k nám a tady 

provedou v krátkém časovém intervalu 

sérii krádeží vloupáním do motorových 

vozidel a pak rychle odjíždějí zpět. 

Obvyklým trikem je užívání kradených 

motorových vozidel nebo užívání odci-

zených registračních značek, které mají 

svést stopu vyšetřování mimo skutečné 

pachatele.

Policie se však zabývá nejen trestnými 

činy, ale také přestupky. Nejčastěji pá-

chanými a řešenými přestupky jsou pře-

stupky v dopravě, neboli proti bezpeč-

nosti a plynulosti silničního provozu; 

přestupky proti majetku, proti občan-

skému soužití, proti veřejnému pořádku 

a na úseku ochrany před alkoholismem 

a jinými toxikomaniemi.

Velmi častými jsou ve Slušovicích pře-

stupky proti veřejnému pořádku a ma-

jetku, kdy pachatelé při cestě z nočních 

podniků, posíleni alkoholem nenecháva-

jí na pokoji popelnice, dopravní značky, 

zaparkovaná vozidla a v některých pří-

padech ani ploty rodinných domů nebo 

vchodové dveře. Policii se podařilo již 

několik těchto pachatelů identifikovat 

a za jejich jednání jim byla uložena blo-

ková pokuta. 

Nejčerstvějším je případ, který se ode-

hrál v časných ranních hodinách 20. 

ledna 2008, kdy podnapilý mladík nejpr-

ve zdemoloval plot u rodinného domu 

na ulici Dlouhá a potom, poté, co se 

nedozvonil na požadovanou osobu, roz-

bil rukou skleněnou výplň vchodových 

dveří na domu na Padělcích. Přitom si 

způsobil řezná poranění pravé ruky 

a žilní krvácení a byl následně převezen 

na úrazovou ambulanci KNTB ve Zlíně, 

odkud putoval do policejní cely a bylo 

proti němu zahájeno řízení za spáchané 

skutky. 

Smutné je to, že když se svými zraně-

ními upadl na hlavní cestu a zůstal tam 

ležet, až teprve třetí kolemjedoucí vozi-

dlo zastavilo (první dvě se mu vyhnula) 

a řidič jej ošetřil a přivolal lékařskou po-

moc.

Ať se policejní hlídky snaží sebevíc, 

nemohou být bohužel všude. Teritorium, 

které má na starosti OOP Vizovice, je 

veliké. Proto je nutné, aby sami občané 

pomohli PČR tím, že nebudou lhostejní k 

tomu, co se děje kolem nich, pokud jsou 

svědky nějakého protiprávního jednání, 

je důležité, aby s policií spolupracovali. 

Bohužel až příliš často slyšíme: „Já 

vám nic k tomu povídat nebudu, já ni-

kam chodit nebudu!“ A jestliže případ 

v tomto okamžiku stojí a padá na svě-

deckých výpovědích, protože materiál-

ních stop, které pachatel zanechal, je 

málo, nezbývá policistům než zaevido-

vat stávají stav věci, informace a stopy, 

které mají. Dovolil bych si tvrdit, že prá-

vě díky této lhostejnosti se policie něko-

likrát zastavila jen kousek před vyřeše-

ním případu - chybělo pojítko, nějaká 

informace, která spojila předchozí do-

hromady tak, že následně podaly celko-

vý obraz - důkaz - o jednání pachatele.

Zamyslíme-li se nad touto skutečností, 

musíme konstatovat, že zde není něco 

v pořádku. Vždyť přece ochrana života, 

majetku a bezpečnost občanů by měla 

být naší věcí společnou. Vzájemná spo-

lupráce spolu s prevencí se určitě vypla-

tí. 

Každý se někdy může dostat do situa-

ce, kdy bude potřebovat pomoc ostat-

ních, ale co s tím, když pomoc nepřichá-

zí?!?

Policie České republiky

obvodní oddělení

Slušovská 425, 763 12 VIZOVICE

tel., fax: 577453333

Úřední hodiny: Po-Pá 06:00-15:30

Tísňová linka: 158

Policie ČR upozorňuje
Znáte rizika spojená s držením 

platební karty?

Zacházíte se svou platební kartou 

bezpečně?

• nikdy nenechávejte platební kartu 

bez dozoru

• chraňte platební kartu před kapesní-

mi zloději a ukládejte ji výhradně ve 

vnitřních kapsách blízko těla, ve vhod-

ných pouzdrech apod.

• noste platební kartu odděleně od 

osobních dokladů a peněz

Víte, jak se vyhnout zničení své 

platební karty?

• chraňte platební kartu před mecha-

nickým poškozením (poškrábáním, ohý-

báním)

• neodkládejte platební kartu do blíz-

kosti televizoru, radiopřijímače, mobilní-

ho telefonu, počítače, mikrovlnné trou-

by a podobných objektů, které mohou 

elektromagnetickým zářením poškodit 

údaje na magnetickém proužku

Víte, jak přecházet zneužití Vaší 

platební karty?

• platební kartu zásadně nikomu ne-

půjčujte

• zapamatujte si PIN ke své platební 

kartě, nikdy ho neuschovávejte společně 

s kartou

• nesdělujte nikomu Váš PIN, a to ani 

rodinným příslušníkům, Policii ČR ani 

bankám – nikdo není oprávněn Váš PIN 

vyžadovat

• uložte si do mobilního telefonu tele-

fonní číslo na svou banku pro případné 

provedení blokace karty

• pozor na „podvodné“ mailové zprá-

vy, které přijdou do Vaší mailové schrán-

ky a upozorňují, že mohlo dojít ke zneu-

žití Vaší karty – mail vypadá obvykle vě-

Z policejního deníku
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přijme 

pro svoji prodejnu ve ZLÍNĚ schopné a ambiciózní pracovníky  na pozice:

Plat až 30.000 Kč
Požadujeme: SŠ, zkušenosti v obchodě či službách, ochotu k fyzické práci,

znalost práce na PC, ŘP sk. B

Plat až 20.000 Kč

Nabízíme zázemí stabilní české společnosti, zaškolení a propracovaný systém školení, 

možnost osobního a profesního růstu, firemní výhody.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, dostavte se na naši prodejnu, tř. Tomáše Bati 

(Náves 671), Zlín (v Intersparu), volejte na kontaktní telefon: 724 661 201 - p. Lach. 

Své životopisy můžete zasílat na e-mailovou adresu: lm01@okaycz.eu.

Plat až 30.000 Kč
ušenosti v obchodě či službách ochotu k fy

VEDOUCÍ  PRODEJNY

Plat až 20.000 Kč

PRODAVAČ / KA

rohodně (bývá tam logo značky karty) 

a vyzývá Vás, abyste vepsali do přilože-

ného formuláře Vaše údaje, pomocí 

kterých bude provedena kontrola Vaší 

karty – podobné maily mohou být pod-

vod, proto zvažujte jakékoliv poskytová-

ní svých údajů

Při bezhotovostních platbách 

v obchodech, restauracích i jinde

• PIN při platbě zadávejte co nejopa-

trněji (požádejte okolní osoby o patřičný 

odstup či klávesnici zakryjte rukou)

• nespouštějte platební kartu z dohle-

du, máte právo být fyzicky přítomni 

každé transakci

• zkontrolujte, zda Vám byla karta 

v pořádku vrácena a zda je to opravdu 

Vaše karta

• dohlédněte na to, aby byl k jedné 

Vaší platbě vyhotoven pouze jeden do-

klad o provedení transakce

• nevyhazujte doklady od provede-

ných transakcí včetně potvrzení výběrů 

z bankomatů a uschovejte je alespoň po 

dobu 3 měsíců

Bezpečně u bankomatů

• k bankomatu přistupujte jednotlivě

• v průběhu transakce se řiďte pouze 

pokyny na obrazovce, nikdo nemá právo 

Vaši operaci přerušit

• nenechte se u bankomatu tísnit cizí-

mi lidmi, a to ani v případě, že se prohla-

šují např. za opraváře či správce banko-

matu

• pokud se Vám zdá, že Vás někdo při 

výběru peněz sleduje, stornujte transak-

ci

• nezadávejte PIN v blízkosti cizích 

osob, nenechte je nahlížet přes rameno

• PIN zadávejte pouze na klávesnici 

bankomatu, nikoliv jako vstupní kód na 

zařízení u dveří k místu výběru

• nenechte se oklamat tvrzením cizí 

osoby, že peníze, které právě vybíráte, 

zde před chvílí zapomněla (jedná se o 

podvody s tzv. zapomenutými penězi)

• všímejte si nestandardně fungujících 

a vypadajících bankomatů, zejména růz-

ných poškození či neznámých přídav-

ných zařízení (čtecí zařízení, skrytá mini-

aturní kamera připevněná např. lepící 

páskou apod.) a neprodleně o tom in-

formujte obsluhu i Policii ČR

• pokud musíte vybírat peníze v noci, 

zvolte si dobře osvětlený bankomat

• jakékoliv podobné problémy s výbě-

rem peněz z bankomatu hlaste svému 

peněžnímu ústavu nebo Policii ČR

Jak postupovat při ztrátě či odci-

zení své platební karty?

• proveďte okamžitou blokaci plateb-

ní karty u peněžního ústavu, který Vám 

ji vydal

• mějte u sebe číslo platební karty 

(nikoliv PIN!), v případě blokace je může-

te potřebovat; číslo karty však mějte 

umístěné odděleně od karty a PIN

• ztrátu či odcizení karty hlaste nepro-

dleně na Policii ČR nejlépe v místě, kde 

došlo k její ztrátě či odcizení, nebo na 

linku 158

Další cenné rady…

• věnujte svým platebním kartám ná-

ležitou pozornost a pravidelně kontroluj-

te, zda Vám žádná z nich nechybí

• pravidelně kontrolujte peněžní trans-

akce na výpisech z účtu

• pojistěte se proti ztrátě platební 

karty

• nezadávejte si u Vaší karty a u mo-

bilního telefonu stejný PIN

• při nákupu přes internet se vyhýbej-

te neznámým portálům, především pak 

nezadávejte číslo karty pouze proto, že 

si na portále údajně chtějí ověřit klienta; 

při nákupu prostřednictvím internetu 

čtěte vždy pozorně obchodní podmínky

• pokud naleznete platební kartu, 

odevzdejte ji na kterékoliv služebně 

Policie ČR, do schránky důvěry nebo na 

pobočce jakékoliv banky.

Nejúčinnější ochranou proti zneu-

žití platební karty je opatrnost jejího 

držitele!
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• Jubilanti Únor 2008

Marie Oškerová 80 let

Miloslav Křivák 70 let

Alois Novák 75 let

Přejeme hodně zdraví, 

štěstí a rodinné pohody!

• Úmrtí

Alois Vinklárek

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast! 
 

 matrikářka

• Jubilanti Únor 2008i

Marie Oškerová 80 let

Miloslav Křivák 70 let

Alois Novák 75 let

Přejeme hodně zdraví,

ště tí di é h d !

Společenská 
 kronika

Matrika – r. 2007 v číslech
Statistický přehled

Srovnání s rokem 2006

  2006 2007

Uzavření manželství  20 17

z toho - církevních 9  11

 - občanských 11  6

Narození dětí 36  29

z toho - chlapců  19  14

 - děvčat 17  15

Úmrtí občanů 17  25

z toho - mužů 7 15

 - žen 10 10

Přistěhovalo se občanů 55 66

Odstěhovalo se občanů 64 78

Celkový počet občanů    

ke dni 31.12. 2 972 2 964

P O D Ě K O V Á N Í

Všem příbuzným, přátelům a známým, 

kteří se přišli rozloučit a slovy útěchy se 

snažili zmírnit naši bolest nad ztrátou 

našeho drahého pana Aloise Vinklárka 

upřímně z celého srdce děkujeme.

 Zarmoucená rodina

O umění žít...
• Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl 

zahrán. (L. A. Seneca)

• Vždycky buď na lidi slušný, když jdeš nahoru, mohl bys je potkat, až půjdeš 

dolů. (W. Blake)

• Úsměv je veliký dar a vyšší spravedlnost oplatí každému, kdo nám k němu po-

mohl ve zlé chvíli. (B. Benešová)


