
Nejkrásnější dárek
Adventní čas… Pro většinu 

z nás snad nejkrásnější období
roku. Plné očekávání, radosti 
a povznášejících pocitů. Nebo
také vánočního shonu, uklízení
a nákupní horečky v supermar-
ketech, končícího vánočními
svátky. Časem, který je ve zna-
mení obdarovávání.

A proč vlastně? Pro věřící je to
připomínka narození Spasitele,
největšího daru Boha lidstvu. 
A pro ty nevěřící je to krásná po-
hádka s racionálním jádrem: na-
rození dítěte je vždycky ten nej-
krásnější dar.

pokračování na str. 10
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Adventní ãas...
Foto: Stanislav Vala

Adventní ãas...

Základní ‰kola Slu‰ovice uvítala vzácné hosty 
V pondělí 7. listopadu 2005 byla za účasti mnoha významných 

a vzácných hostů slavnostně ukončena rekonstrukce naší základní školy.

Vlastní slavnosti předcházelo mimořádné zasedání Zastupitelstva města
Slušovice, kterého se zúčastnili poslanec a předseda KDU-ČSL Miroslav
Kalousek, poslankyně Michaela Šojdrová, senátorka Alena Gajdůšková, sená-
tor Jiří Stodůlka, poslanec Ludvík Hovorka, poslanec Jan Škopík a zástupci ve-
dení Zlínského kraje v čele se statutárním náměstkem hejtmana Vojtěchem
Jurčíkem.

Po uvítacím ceremoniálu před hlavním vchodem základní školy, při kte-
rém účinkovalo Sdružení dechového orchestru mladých Zlín při ZUŠ Morava
s taneční skupinou mažoretek, následovala prohlídka areálu základní školy,
kterou připravil ředitel školy Jindřich Elšík. 

pokračování na str. 2

Pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ, spokojenost ve Va‰ich srdcích

a pohodu v rodinném Ïivotû i v následujícím roce 2006 

vám v‰em pfieje
vedení mûsta Slu‰ovice
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Mnozí hosté byli velmi příjemně
překvapeni nejen novým kabátem,
do kterého se naše škola od prázd-
nin letošního roku převlékla, ale ta-
ké možnostmi, které škola svým žá-
kům nabízí, zejména v oblasti rozví-
jení mimoškolních aktivit dětí. 

Co předcházelo slavnostnímu pře-
střižení pásky. Byl to snad symbolic-
ký začátek nového období zdejší
školy?

Prvním krokem správným směrem
bylo zastřešení budovy školní jídel-
ny a kuchyně v roce 2000. V létě ro-
ku 2003 navštívila na pozvání teh-
dejšího starosty města Petra
Hradeckého naše město poslankyně
za KDU-ČSL Michaela Šojdrová,
která po zhlédnutí školy přislíbila
vedení radnice, že se pokusí v bu-
doucnu zajistit tehdy chybějící fi-
nanční prostředky na rekonstrukci
školy ve Slušovicích. V listopadu ro-

ku 2003 byl zpracován investiční zá-
měr na komplexní rekonstrukci
všech budov základní školy mimo
budovu sportovní haly. V roce 2004
schválilo zastupitelstvo města reali-
zaci 1. etapy rekonstrukce školy spo-
čívající ve výměně oken a dveří, za-
teplení a barevné úpravě fasády a
novém zastřešení tří objektů v areá-
lu školy.

Zlínskou projekční kanceláří For-
mica, s.r.o., byl zpracován provádě-
cí projekt s rozpočtovými náklady ve
výši 19 milionů Kč. Město ještě 
v témže roce požádalo Ministerstvo
financí ČR o poskytnutí státní dota-
ce, která byla v únoru 2005 městu
Slušovice přidělena.

Realizací stavebních prací byla na
základě výběrového řízení pověřena
holešovská stavební firma RAPOS
spol. s r.o., která svůj úkol splnila za
čtyři měsíce na výtečnou. Celkové
investiční náklady dosáhly výše 19,4
miliony korun, z čehož 14,5 milionů
korun činila dotace ze státního roz-
počtu poskytnutá Ministerstvem fi-
nancí ČR. Velké poděkování za to,
že máme ve Slušovicích krásně 
opravenou základní školu si zaslou-
ží paní poslankyně Michaela Šojdro-
vá, která již při své první návštěvě ve
Slušovicích v roce 2003 přislíbila
pomoc při hledání finančních zdro-
jů na plánovanou rekonstrukci školy.
Dnes je vidět, že své slovo dodržela. 

Přeji všem dětem a jejich učite-
lům, aby se jim v nově opravených
školních budovách líbilo a hlavně,
aby se jim zde dobře pracovalo.
Jsem rád, že prostředí naší školy se
díky značným investicím státu 
a města podstatně zlepšilo. Věřím,
že finanční prostředky vložené do
zkvalitnění kultury a úrovně vzdělá-
ní naší mladé generace se nám všem
v budoucnu bohatě vrátí i s úroky.

Děkuji všem, kteří se podíleli na
postupném vytváření nové dominan-
ty našeho města a také všem, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu slav-
nostního ukončení rekonstrukce na-
ší školy.

Ing. František Pavelka, starosta města
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA SLUŠOVICE

• Rada města projednala žádost manželů Juráskových o uzavření smlouvy 
s podmínkami pro pořádání Trnkobraní na Bílé Hlíně v nadcházejících letech.
Rada stanovila podmínku zaplatit paušální poplatek ze vstupného 400 000 Kč.
Z této částky město 200 000 Kč daruje na propagaci města. 

• Rada města vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru, který provedl kontrolu
hospodaření města Slušovice v položkách: 
- stavební úpravy domu č.p. 197 – výdaje
- poplatky za pohonné hmoty.

• Rada města pověřuje starostu, aby požádal MÚ Vizovice o zrušení pracoviště
odboru životního prostředí (minimálně využíván) a v uvolněné kanceláři navrhl
zřídit pracoviště pro vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů.

• Rada města projednala opětovnou žádost starosty obce Všemina o stanovení
částky na neinvestiční náklady na žáky navštěvujících ZŠ Slušovice ve výši 2 500
Kč. Rada města trvá na již odsouhlasené částce 2 984 Kč.

• Rada města projednala nabídku Úřadu práce ve Zlíně na uzavření pracovních
smluv v rámci veřejně prospěšných prací. Rada nedoporučuje nabídku využít 
z důvodu dostatečného počtu stálých pracovníků města.

• Zastupitelstvem města byl usnesením č. 156/2005 schválen bezúplatný převod
pozemků p.č. 1619, p.č. 447, p.č. 1616 a p.č. 1772 v k.ú. Slušovice z vlastnic-
tví Zlínského kraje do vlastnictví města Slušovice. Pod silnicemi ve vlastnictví
Zlínského kraje se nachází pozemky, které jsou ve vlastnictví města Slušovice.
Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo o schválení bezúplatného převodu
těchto pozemků z vlastnictví města Slušovice do vlastnictví Zlínského kraje.
Rada doporučí zastupitelstvu pozemky Zlínskému kraji bezúplatně převést.

• Starosta informoval radu, že město Slušovice nebylo vybráno jako nejvhodnější
zájemce o koupi pozemku p.č. 595 PK v dostihovém areálu, který ve výběrovém
řízení nabízel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

• Rada města odsouhlasila panu Lien Hoang Xuanovi prominutí platby nájmu 
z nebytových prostor (bistro LiALi) za měsíce září, říjen a listopad 2005.
Důvodem zproštění platby je ukončení provozu bistra k 31. 8. 2005.

• Rada města odsouhlasila společnosti Turf Rekord prominutí poplatku ze vstup-
ného z dostihových dnů ve dnech 4. června a 9. července 2005.

• Rada města schválila příspěvek na adventní koncert Cantica laetitia, který se bu-
de konat dne 11. 12. 2005 v kostele ve Slušovicích, ve výši 3 000 Kč. 

Informace sociálního odboru

S účinností od 1. 10. 2005 došlo zá-
konem č. 218/2005 Sb. ke změně zá-
kona č. 100/1988 Sb., o sociálním za-
bezpečení, ve věci opakovaného přís-
pěvku při péči o osobu blízkou.

Podle tohoto zákona příspěvek při
péči o blízkou nebo jinou osobu nále-
ží občanovi pečujícímu osobně, celo-
denně a řádně o blízkou osobu, která
je:

a) převážně nebo úplně bezmocná
b) starší 80 let a je částečně bez-

mocná.
Příspěvek náleží též občanovi, který

pečuje o jinou než blízkou osobu, po-
kud spolu žijí v domácnosti.

Poživatel plného invalidního důcho-
du a starobního důchodu nemá nárok
na příspěvek, jestliže výše jeho důcho-
du, popřípadě souběhu důchodů, pře-
sahuje výši tohoto příspěvku. V přípa-
dě, že výše důchodu, popřípadě sou-
běhu důchodů, je nižší než příspěvek,
náleží tomuto občanu rozdíl mezi vý-
ší jeho důchodu a výší příspěvku.

Výše jiných důchodů (sirotčí, čás-
tečný, invalidní , vdovský, vdovecký),
se nesleduje s výjimkou situace, kdy
poživatel důchodu je výdělečně činný.
V případě souběhu jakéhokoliv dů-
chodu a výdělečné činnosti příspěvek
nenáleží.

Příspěvek náleží též rodiči nebo pra-
rodiči pečujícímu o nezletilé dítě star-
ší jednoho roku, které je podle zvlášt-
ního předpisu dlouhodobě těžce zdra-
votně postižené, vyžadující mimořád-
nou péči. Přiznáním příspěvku neza-
niká nárok na poskytování rodičovské-
ho příspěvku, souběh těchto příspěvků
je vyloučen pouze při péči o totéž dí-
tě. Přiznáním příspěvku nezaniká ná-
rok na odměnu pěstouna podle § 40
zákona o státní sociální podpoře.

Pečující osoba nemůže být zaměst-
nána na plný úvazek, má však mož-
nost vykonávat výdělečnou činnost
zakládající účast na nemocenském
pojištění (péči), jestliže příjem z této
výdělečné činnosti nepřesáhne výši
2,5 násobku životního minima na za-
jištění výživy a ostatních základních o-
sobních potřeb jednotlivce, t.j. 5 900
Kč měsíčně. Po dobu vykonávání vý-
dělečné činnosti (případně po dobu
vyřizování osobních záležitostí) je pe-
čující osoba povinna zajistit péči 
o blízkou osobu jinou zletilou osobou.

Občanovi pečujícímu o jednu oso-
bu blízkou (nebo jinou) náleží opako-
vaný příspěvek ve výši 2,25 násobku
životního minima na zajištění výživy 
a ostatních základních osobních po-

Místní poplatky

Připomínám, že je každý občan po-
vinen platit veškeré místní poplatky.
Nacházíte se tak zbytečně na strán-
kách dlužníků. Mnoho občanů jen
proto, že zapomíná, někteří se poplat-
kům úmyslně vyhýbají. 

Po přečtení článku o kabelové tele-
vizi se seznam dlužníků KbTV snížil.
Upomínám, že je každý občan povi-
nen také zaplatit poplatek za svoz ko-
munálního odpadu, není omluvou, že
produkujete odpadu málo. Zaplace-
ním paušálního poplatku a několika
žetonů se vyhnete postihům. Taktéž
platba za vodné a stočné je často pro
mnohé kamenem úrazu. Úřad je povi-
nen dbát na včasné zaplacení. Pokuste
se prosím vyhnout tomu, abyste se do-
stali na seznam dlužníků. 

Vymáhání dlužních částek formou
exekuce se dnes stává běžným jevem.
I my budeme muset přikročit k tvrdé-
mu vymáhání našich pohledávek.

KULTURNÍ AKCE V PROSINCI
3. (so) Mikulášský skautský karneval

v 15 h v kulturním středisku
4. (ne) Adventní koncert ZUŠ - ve 14

hod. v kostele
10. (so) Adventní koncerty ZUŠ -  ve 14

a 16 hod. v kulturním středisku
11. (ne) Adventní koncert – Cantica laeti-

tia – v 15 hod. v kostele
25. (ne) Vánoční koncert – M. Kobylík kla-

vír, A. Hejcman klarinet – v kul-
turním středisku

Nové webové stránky města Slušovice

www.slusovice.cz
Ve zkušebním provozu jsou nové

webové stránky Slušovic. Věříme, že
budou rychlým zdrojem nových in-
formací pro občany. Kromě stránek
městského úřadu bude sloužit také
městu, školám, farnosti, spolkům,
sportovním a zájmovým organiza-
cím, podnikatelům apod.
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třeb jednotlivce, tj. ve výši 5 310 Kč
měsíčně, občanovi pečujícímu o 2 
a více osob blízkých (jiných) náleží 
opakovaný příspěvek ve výši 3,85 ná-
sobku životního minima na zajištění
výživy a ostatních základních osob-
ních potřeb jednotlivce, tj. ve výši 
9 086 Kč měsíčně.

Současně přijatá změna zákona 
o životním minimu stanoví, že příspě-
vek při péči o osobu blízkou je zapo-
čítáván do životního minima pouze
jednou polovinou. 

Další informace o příspěvku při péči
o osobu blízkou, případně o dalších
příspěvcích pro zdravotně postižené
získáte na sociálním odboru na Měst-
ském úřadu ve Slušovicích v úřední
dny pro zdravotně postižené občany
Slušovic a okolních obcí, t.j. každé 
úterý, vždy v době od 8,00 do 14,00
hodin nebo telefonicky na Městském
úřadu ve Vizovicích, tel. 577 599 150
nebo 577 599 156.

Občanské průkazy vydané od ledna do srpna 2005
jsou platné!

V televizi i novinách byla zveřejněna informace, že občanské průkazy vydané
od ledna do srpna letošního roku budou z důvodu chybného francouzského tex-
tu neplatné.

Ministerstvo vnitra ČR vydalo stanovisko, že tyto občanské průkazy jsou plat-
né a není důvod pro jejich výměnu a je možné je používat k cestám do států EU.

Občanský průkaz jako cestovní doklad do států Evropské unie

Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41a zákona č. 329/1999
Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je u-
vedeno: „K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní do-
klad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu
vyznačenou část.“

Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat ob-
čanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů. 

Společné cestování rodičů a dětí 

Dále je třeba upozornit, že mohou vzniknout problémy při společném cesto-
vání dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít
vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže
státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti – cizinci. Na roz-
díl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, kte-
ré jsou státními občany České republiky. 

Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data
narození a pohlaví rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifi-
kační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů
nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez
vlastního cestovního dokladu.

VÁNOâNÍ PÒJâOVNÍ DOBA 
v   k n i h o v n û

Městská knihovna ve Slušovicích
bude otevřena do 22. 12. včetně. 

Opět otevřena pro veřejnost bude
po Vánocích dne 5. 1. 2006.

Setkání dÛchodcÛ
Letos setkání důchodců nebude?
S touto otázkou se na nás obraceli naši senioři skoro celý podzim. Ano, set-

kání se uskutečnilo s mírným zpožděním, jehož příčinou byla rozsáhlá rekon-
strukce základní školy. To všechno uvedl na pravou míru pan starosta František
Pavelka, který povzbudil všechny přítomné upřímnými slovy o kráse podzimu 
a myslil tím i krásu podzimu lidského života. 

Exkurze, kterou si pro naše důchodce připravil pan ředitel Elšík, stála za to.
Mohli jsme projít školou, prohlédnout si výstavku i práce dětí. Nadšení bylo veli-
ké. A tak se hodně hovořilo o dětech, o školství a také se vzpomínalo. 

Program zpříjemnilo vystoupení dětí základní školy pod vedením paní Čalové
s pásmem „Co Čech to muzikant“ a také překrásná hra na flétny, sólovou kytaru 
a klávesy žákyň základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Šustkové 
a pana učitele Rafaje. Během pohoštění děvčata zahrála a zazpívala známé mu-
zikálové melodie. 

Pár slov z úst nového pana faráře Emila Matušů zahřálo u srdce a vykouzlila
úsměv na našich tvářích. Mezi pozvanými byla i paní Radka Pečeňová, majitelka
společnosti Dotek, která zajišťuje domácí zdravotní péči a pečovatelskou službu
na území Slušovic. Paní pečovatelka Jarmila Maliňáková je ujištěním pro nás pro
všechny, že dotek lásky, který chce do domovů našich seniorů přinést, je vskutku
upřímný a opravdový.

A potom se jen povídalo. Posezení s dobrým vínem a u kávy s vdolečky dává
příležitost pohovořit s představiteli obce a setkat se po roce s přáteli. Mnozí z těch
dříve narozených už nemá mnoho možností scházet se, protože jim to zdravotní
stav nedovolí. Tradice setkávání v tomto podzimním čase je pro ně opravdovou
radostí. 

Děkujeme všem pořadatelům, avšak zvlášť bych chtěla poděkovat vedoucí
školní kuchyně paní Dubovské a všem kuchařkám za výborné jídlo a vdolečky,
které pro nás připravily. 

Za rok opět nashledanou.

K d e  s e   v z a l o
Betlémské světlo?

Tato novodobá tradice vznikla 
v sousedním Rakousku. Při pořádání
sbírek pro mentálně postižené děti
hledali organizátoři nový způsob jak
oslovit lidi. Tehdy přišli s myšlenkou
šíření světla z Betléma. V místě naro-
zení Ježíše Krista se nachází chrám,

ve kterém hoří věčný plamen. Malé
postižené dítě zapaluje v Betlémě sví-
ci. Betlémského světla se potom ují-
mají skauti, kteří tento plamínek lásky
a pokoje roznášejí do všech koutu
Rakouska, do každé vesničky i na alp-
ské samoty.

Dnes se již rozváží Betlémské světlo
po železničních drahách v celé Evro-
pě. Je symbolem pokoje, lásky a smí-
ření. Lidé si navzájem zapalují svíce 
a odnášejí si světlo do svých domovů.
Opatrují je. A je někdy velmi těžké 
uchovat si ho - právě tak, jako každý
lidský vztah.

I v letošním roce budou děti rozdá-
vat Betlémské světlo na náměstí před
kostelem u „živého betléma“. Přijďte
jako poutníci k jesličkám. Naplnění
radostnou vánoční pohodou si odne-
ste maličký plamínek Betlémského
světla do svých domovů, aby vás pro-
zářil novou nadějí.
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Užívejte si zemní plyn bez obav
Buďte v klidu, v bezpečí a bez zbytečných problémů. Říkáte si, že se to dobře ra-
dí, ale jak se to dá zařídit? Jednoduše. Jelikož se jedná o názvy zbrusu nových pro-
duktů JMP, a.s., stačí si jeden z nich vybrat, anebo klidně všechny, a můžete si 
užívat zemní plyn úplně bez obav.

Pro Váš KLID
Je dobré využít nabídky na pravidelnou prohlídku Vašeho plynospotřebiče před
začátkem topné sezony. Ověřený servisní partner JMP, a.s., Vám spotřebič zkon-
troluje, řádně vyčistí, přesně seřídí a v případě potřeby odstraní drobné problémy,
na které v průběhu prohlídky narazí.

Pro Vaše BEZPEČÍ
Zkuste zapřemýšlet nad nabídkou instalace zařízení hlídajících případné úniky
plynu, s možností napojení havarijních ventilů do stávajících rozvodů. Rádi Vám
nabídneme vybrané typy v různých cenových hladinách.

Pro Vaše OPRAVY
Máme připravenu širokou síť servisních partnerů, kteří jsou v případě poruchy ply-
nospotřebiče, regulátoru tlaku plynu nebo úniku zemního plynu na vnitřní plyno-
instalaci připraveni okamžitě přijet a problém vyřešit. Nejrychlejší je zavolat zá-
kaznickou linku 840 11 33 55 , kde Vám bude předán kontakt na servisního part-
nera s nejbližší dojezdovou vzdáleností.

V případě, kdy cítíte ve Vašem objektu plyn, volejte Poruchovou službu
Jihomoravské plynárenské, a.s., - číslo 1239.
Produkt Pro Vaše opravy je se zárukou zkontaktování servisním partnerem JMP,
a.s., do 48 hodin od objednání služby. Na všechny produkty je stanovena limitní
cena práce 300,- Kč za hodinu plus náklady na dopravu ve výši 10,- Kč / km bez
DPH. Materiál a náhradní díly jsou účtovány maximálně do ceny doporučené vý-
robcem.

Podrobné informace a objednávky na zákaznické lince 840 11 33 55 nebo na
www.rwe-jmp.cz.

VÁNOČNÍ 
ZAMYŠLENÍ

Nastává nejkrásnější doba v roce, čas,
kdy je ve vzduchu cítit něco posvátné-
ho, když se zastavíme v každodenním
shonu. A někdy nás ten pocit zastihne 
i v plné práci. Je to něco, co nám přiná-
ší takový zvláštní pocit u srdce, možná 
i neuchopitelnou touhu po něčem…

Blíží se Vánoce. Čas, kdy si připomí-
náme příchod Ježíše na tuto Zemi. Je to
svátek duchovní, dny, kdy si máme při-
pomenout, proč sem přišel a jaký to byl
pro nás dar. Přinesl nám lidem Pravdu 
a Lásku. Jeho slova bychom si měli čas-
to připomínat a snažit se je žít. Je mi lí-
to, že spousta lidí udělala z Vánoc hlav-
ně světské svátky. Samozřejmě dárky 
k Vánocům patří. Je to symbol toho, že
na sebe myslíme, že se máme rádi. Není
však nutné kupovat ty nejdražší věci ne-
bo spoustu věcí jako důkaz toho, že ně-
koho máme rádi. Vždyť jakou radost 
udělá i malý dárek, hlavně že je s láskou
darovaný. Není nutné mít vánoční ozdo-
by v barvě, která se zrovna „nosí“.
Cennější je vytvořit hladivou sváteční
atmosféru plnou klidu, porozumění 
a lásky.

dokončení na str. 12

SLUS 12/5  24.11.2005 9:08  Stránka 5



• 6 •

Zdařilý kurz medového pečiva 
v ZO ČSV Slušovice

V kulturním zařízení obce Neubuz
se letos uskutečnil kurz medového pe-
čiva. Zúčastnilo se jej 30 žen z 10 ob-
cí, jež patří do ZO ČSV Slušovice.
Dvoudenní kurz vedla nová učitelka
medového pečiva paní Jana Hečková
ze Všeminy. Jako jediná z celého okre-
su Zlín se zúčastnila týdenního kurzu
medového pečiva ve včelařském od-
borném učilišti v Nasavrkách.

Společně s ní byly v Neubuzi i paní
Bajzová z Lidečka a paní Drdová 
s dcerou z Podlesí- Štěpánova, které
jsou rovněž uznávanými učitelkami
medového pečiva a odbornicemi na
tyto zdravé a sladké dobroty. Bylo
dobře, že s námi byly, protože se naše
děvčata mohla rozdělit do menších
skupin a lépe poznat, jak se tato me-
dová dobrota tvoří a také zdobí, což si
samy rády vyzkoušely.

Po oba dny jsem měl možnost sle-
dovat výuku a průběh tohoto kurzu a
dle slov mnohých účastnic měl vyso-
kou úroveň a hodně se naučily. O ob-
čerstvení a sobotní oběd se postaral
jednatel ZO př. František Pekař ze
Všeminy. Poděkování patří starostovi
obce Neubuz a zároveň místopředse-
dovi včelařů př. Mirkovi Dubovskému
a jeho ženě, kteří zajišťovali mnoho
věcí pro zdárný průběh včelařského
kurzu. Každá účastnice si odnesla do-
mů část perníčků i recepty. Ostatní
perníky byly vystaveny na 111. včelař-
ské akademii ve Fryštáku. Všem pří-
tomným 700 účastníků se naše perní-
ky moc líbily. Pochvalou nešetřil ani
předseda Českého svazu včelařů z
Prahy Mgr. Sojka, který si výstavku
pečlivě prohlédl i se svou manželkou.
Chtěl bych ještě znovu poděkovat pa-
ní Janě Hečkové, která musela vše po-
třebné nakoupit a zajistit spoustu po-
můcek pro hladký průběh této organi-
začně náročné akce. Víme, že má Jana
dvě malé děti, o to větší obdiv a podě-
kování patří nejen jí, ale celé rodině,
která je jí ve všem nápomocna.

O K É N KO
slu‰ovick˘ch vãelafiÛ

Brzy budou vánoční svátky, ke kte-
rým medové perníčky určitě patří.
Proto vám všem včelaři nabízí dva
dobré, osvědčené recepty.

Maminčina perníková kolečka:
70 dkg hl. mouky, 40 dkg ml. cukru,

4 celá vejce, 14 dkg tekutého medu, 
1 dkg jedné sody, 1 lžička ml. skořice,
půl lžičky perníkového koření.

Cukr, vejce, všechno koření a sodu
třeme v míse _ hodiny. Přidáme med,
po částech mouku, dobře propracuje-
me a přikryté utěrkou necháme v chla-
du přes noc odpočinout. Vykrajujeme
kolečka (síla asi 5 mm). Vychladlá 
upečená kolečka natřeme po vrchní
straně povidly a polejeme čokoládo-
vou polevou.

Medové oválky od paní Drdové:
28 dkg hrubého krystalu, 28 dkg

hladké mouky, 2 celá vejce, 2 lžíce te-
kutého medu, 1/2 lžičky sody bikarbo-
ny, trochu anýzu, hřebíčku, citronové
kůry.

Všechny přísady promícháme v míse
a necháme chvíli odležet. Na Vále 
z těsta uděláme váleček, odkrajujeme
malé kousky, které vytvarujeme na 
oválek. Na něj klademe kousek oře-
chu a potřeme rozšlehaným vejcem.
Pečeme ve vyhřáté troubě (200 °C).

Přejeme všem, kdo recepty vyzkou-
ší, aby se medová dobrota podařila 
a provoněla naše domovy.

Josef Košárek
předseda ZO ČSV Slušovice

NABÍDKA PRONÁJMU
Město Slušovice nabízí k pronájmu místnost v 1. patře budovy č.p. 160 

- stará radnice (bývalé bistro LiALi). Rozměry místnosti: 7 x 11 m = 77 m2

Bližší informace podá místostarostka paní Blanka Lisovská.
Zájemci mohou podat přihlášku na sekretariátě starosty do 31. 12. 2005.
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Létající drahokam našich potoků a řek 

ledňáček říční
Přírodní zdroje se každým dnem stále více vyčerpávají,

zatímco lidí na Zemi neustále přibývá. Technický pokrok si-
ce umožňuje lepší využívání těchto zdrojů, ale současně je
příčinou mnohých škodlivých jevů (hluk, znečisťování), kte-
ré přírodní prostředí stále více znehodnocují.

V posledních letech si člověk konečně začal uvědomo-
vat, že příroda neslouží jen jemu, ale i milionům živočichů.
Začal proto budovat čistírny odpadních vod, snaží se využí-
vat obnovitelné přírodní zdroje (teplou vodu z gejzíru k vy-
tápění domů, větrné, vodní a sluneční elektrárny k výrobě 
elektrické energie), pokouší se vyrobit automobily na vodí-
kový, elektrický či dokonce na vodní pohon. Snaží se za-
chránit Zemi před svým škodlivým působením.

Na vodních tocích ve Slušovicích se čistota vody v po-
sledních letech velmi výrazně zlepšila a do potoků i říček se
vrací život. Velmi zajímavým a nápadným obyvatelem míst-
ních tekoucích vod je ledňáček říční. Podle mnoha autorů
bývá často nazýván létajícím drahokamem našich potoků 
a řek. Jako azurová jiskra se třpytí jeho modrozelený šat, ja-
ko žhnoucí meteor se řítí v honbě za potravou nízko nad vo-
dou. Barva peří se nám zdá při každém pohledu a při kaž-
dém pohybu jiná. Je menší než kos, svrchu smaragdově ze-
lený až tyrkysově lesklý. Po stranách krku má bílou skvrnu,
spodinu těla rezavou. Zobák má poměrně dlouhý a silný, no-
hy krátké a slabé, krátká křídla a velmi krátký ocas.

Obývá místa s čistou vodou, kde je na blízku příkrý hli-
nitý břeh. Na skrytém místě si začátkem jara vyhrabe hnízd-
ní noru až jeden metr hlubokou, na konci rozšířenou do ve-
likosti kokosového ořechu. Vchod nory má 5 – 6 cm.

Ledňáčci patří do řádu srostloprstých ptáků. Prsty na kra-
tičkých nohách jsou při kořeni srostlé a vytvářejí široké cho-
didlo, vhodné k sezení na větvích. Ledňáčci sedí většinou
dlouho na jednom místě a vyhlížejí kořist. Zpozoruje-li ryb-
ku sklopí rovný a dlouhý zobák a již se řítí bleskově k hladi-
ně dolů až voda vystříkne. Loví nepatrné a bezvýznamné
plevelné rybky, takže škody jím způsobené nestojí ani za
zmínku. Denně spotřebuje 20 – 25 gramů rybiček.

Ve Slušovicích se můžeme setkat s tímto barevným
skvostem na řece Dřevnici a jejích přítocích Trnávce 
a Všemince po celý rok, protože nepatří mezi tažné ptáky.
Jako většina ptáků je u nás chráněný zákonem.

Vladimír Bělín

V jedné zemi na Východě žil před
dvěma tisíci lety mladý blázen. Jako
každý blázen snil i on o tom, že se jed-
nou stane moudrým. 

Miloval hvězdy. Nikdy jej neunavilo
pozorovat je a při tom žasnout nad ne-
konečností nebe. A tak se stalo, že jed-
né noci neobjevili novou hvězdu jen
králové Kašpar, Melichar a Balta-zar,
ale i tento blázen.

„Ta nová hvězda je jasnější než 
ostatní,“ myslel si. „To bude králov-

ská hvězda - narodil se nový vladař!
Chci mu nabídnout své služby. Vždyť
jestliže je to král, bude určitě potřebo-
vat také nějakého blázna. Vydám se na
cestu a budu jej hledat. Hvězda mě po-
vede.“

Dlouho přemýšlel, co by novému
králi mohl přinést darem. Avšak kromě
své bláznovské kapuce, zvonkohry 
a jedné květiny neměl nic, co by mu
mohl darovat.

A tak se z domova vydal na cestu -
bláznovskou kapuci na hlavě, zvonko-
hru v jedné a květinu ve druhé ruce.

První noc jej hvězda přivedla do
chudé chaloupky. Tam nalezl dítě, kte-

ré bylo chromé. Plakalo, protože si ne-
mohlo hrát s ostatními dětmi.

„Ach“, pomyslel si blázen, „dám to-
mu dítěti svoji bláznovskou kapuci.
Potřebuje ji více, než nějaký král.“ Dítě
si bláznovskou kapuci nasadilo na hla-
vu a šťastně se rozesmálo, plné radosti.
To bláznovi místo poděkování bohatě
stačilo.

Druhou noc jej hvězda zavedla do
krásného paláce. Tam nalezl dítě, které
bylo slepé. Plakalo, protože si nemoh-
lo hrát s ostatními dětmi.

„Ach“, pomyslel si blázen, „dám to-
mu dítěti svoji zvonkohru. Potřebuje ji
více než nějaký král.“ Dítě zvonkohru
nadšeně rozeznělo a šťastně se roze-
smálo, plné radosti. To bláznovi místo
poděkování bohatě stačilo.

Třetí noc jej hvězda zavedla do zám-
ku. Tam nalezl dítě, které bylo hluché.
Plakalo, protože si nemohlo hrát s o-
statními dětmi.

„Ach“, pomyslel si blázen, „dám to-
mu dítěti svoji květinu. Potřebuje ji ví-
ce, než nějaký král.“ Dítě si květinu 
s úžasem prohlíželo a šťastně se roze-
smálo, plné radosti. To bláznovi místo

poděkování bohatě stačilo.
„Teď už mi nezůstalo nic, co bych

mohl králi darovat. Bude asi lepší, když
se vrátím,“ pomyslel si blázen. Avšak
když vzhlédl k obloze, hvězda stála na
jednom místě a smála se na něj jasněji
než kdykoli předtím. A vtom uviděl ce-
stu k nějaké stáji uprostřed polí. 

Před stájí potkal tři krále a zástup
pastýřů. I oni hledali nového krále. Ten
ležel v jeslích - malé, bezbranné, chu-
dé dítě. Maria, která zrovna chtěla na
slámu prostřít čisté plínky, se bezradně
rozhlížela a hledala pomoc. Nevěděla,
kam by dítě položila. Josef právě krmil
osla a všichni ostatní měli plné ruce
darů. Tři králové přinášeli zlato, kadi-
dlo a myrhu, pastýři pak vlnu, mléko 
a chléb.

Jen blázen zde stál s prázdnýma ru-
kama. Maria, plná důvěry, položila te-
dy dítě do jeho náruče. Tak našel Krále,
kterému chtěl v budoucnu sloužit. 
A také věděl, že svoji bláznovskou ka-
puci, zvonkohru i květinu rozdal dě-
tem, aby měl místo pro Dítě, které mu
nyní se svým úsměvem darovalo
moudrost, po níž toužil. 

Vánoční blázen (příběh nalezený na internetu)
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Jak jinak si představit prosincové
tvoření než jako výrobu vánočních de-
korací nebo předmětů s touto temati-
kou? Pokud si chcete odpočinout, od-
reagovat se od úklidu, pečení či jiných
příprav na tyto nádherné svátky, přijď-
te za námi na vánočně laděné kurzy.

Jedním z kurzů je výroba vánočních
krabiček v pátek 9. 12. v 17 hodin.

Chcete krásně a zároveň originálně
zabalit dárky pro vaše blízké? Srdečně
vás zveme na kurz decoupage s vá-
nočními motivy – pomocí ubrouskové
techniky si ozdobíte dřevěnou krabič-
ku - šperkovnici, do které můžete ulo-
žit dárek.

Cena kurzu: 250 Kč za dospělého a
200 Kč za dítě (vhodné pro děti od os-
mi let). Materiál v ceně. Odborné ve-
dení: Jana Svobodová, Atelier Radost

• 8 •

Všechny vás také zveme 
na 

VÁNOČNÍ 
PRODEJNÍ VÝSTAVU. 
V pátek 9. prosince od 13 do 16 h
se na hasičské zbrojnici bude ko-

nat prodejní výstava výrobků lekto-
rek, které vyučují kreativní kurzy. 
Přijďte se podívat, potěšit se pohle-
dem na krásné ručně vyrobené věci
a možná právě tady naleznete ten

správný dárek pro své blízké…
Budou tu pletené košíky, podnosy,
malovaná sklíčka, obrázky na hed-
vábí či šály a šátky, rámečky na fo-
tografie, vázičky, obrázky vyrobené

technikou decoupage a další…

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Podzimní procházka
V říjnovém sobotním dopoledni uspořádala Asociace sportu pro všechny

„PODZIMNÍ PROCHÁZKU“. Čtyřicetičlenná skupinka rodičů s dětmi se vydala
po stopách červených fáborků. Děti plnily úkoly, poznávaly přírodu a okolí
Slušovic. Výstupu se zúčastnily i ti nejmladší ještě na kočárcích. A takový Honzík
Kupec vyšel pěšky až k táboráku k lomu na Hrobicích. Tam únava spadla a hra na
schovávanou začala. Odměnou dětem byl sladký poklad - lipa a tatranky. Cesta
dolů už uběhla rychle. Nožky trochu bolely, ale na příští procházku se děti těší.
Další kilometry budou zase na jinou stranu, ať poznáme okolí Slušovic pořádně.
A příjďte také, nelenošte u televize! LS

Kreativní kurzy ve vánočním hávu
A druhým plánovaným prosincovým

kurzem je pletení vánočních ozdob z
pedigu dne 16. 12. v 18 hodin. Kurz
trvá přibližně 2 hodiny, takže se ne-
musíte bát, že byste zanedbaly vánoč-
ní úklid, milé tvořivé paní a slečny…

Upletete si buď 3 zvonečky nebo 1
zvoneček + 1 andílka + 1 sněhovou
vločku. Vhodné pro ty, kteří již mají
zkušenosti s pedigem z prvního kurzu. 

Cena 250 Kč. Materiál v ceně. Odb.
vedení: A. Rýparová a H. Sobková

Oba kurzy se konají ve Slušovicích
na hasičské zbrojnici. Kapacita kurzů
je omezena, nutná rezervace na tel.:
603-141 723 nebo 577 981 627
(Městská knihovna ve Slušovicích).
Nádherné dny vánoční vám všem…

Jana Kapustová, Jana Svobodová,
Alena Rýparová a Hanka Sobková

SLUS 12/5  24.11.2005 9:08  Stránka 8



• 9 •

Den otevfien˘ch dvefií v Neubuzi
Do neubuzské školy chodí 24 žáků, z toho 6 je ze Slušovic a 2 jsou z Dešné.

Jejich alternativní způsob výchovy láká mnohé rodiče, kteří touží dát dětem jinou
formu výuky při menším počtu žáků. V jedné třídě se učí žáci 4. a 5.ročníku, 
v druhé třídě se učí žáci 2. a 3. ročníku. První třída se učí v hlavních předmětech
samostatně. 

Poslední uskutečněné akce ve Dnech otevřených dveří byly „Dýňové slavnos-
ti a průvod s ohňostrojem.“ Radost z akce je vidět i z dětských očí. 

Děkujeme paní Tomšů z prodejny Baby ze Slušovic za pomoc při přípravě
krásného ohňostroje. 

a nejen to. Dá se říct, že tomuto oblíbenému sportu fan-
dí mnoho z nás. Někdo od televizní obrazovky, jiný si nene-
chá ujít jediný zápas přímo na fotbalovém hřišti. Všichni
však víme, že za tímto sportem se skrývá především spousta
tréninkových hodin, odříkání a dřiny. Žádný dobrý hráč se
nestal fotbalistou přes noc, ale jeho sportovní cesta začínala
někdy na prvním stupni základní školy. Také FC Slušovice
má oddíl mladších a starších žáků, ve kterém je již dnes vi-
dět spousta talentů.

Každá fotbalová sezóna začíná již tradičně soustředěním.
To letošní připadlo na první srpnový týden a tentokrát to by-
la Kudlovská Dolina, kde mladí fotbalisté prožili čtyři dny pl-
né sportu, her, zábavy a smíchu.

Po tomto „startu“ se schází 3x týdně na slušovickém sta-
dionu na pravidelném tréninku. Pod vedením Františka Gaj-
důška, Libora Jašky a Jiřího Sedláčka se pečlivě připravují na
víkendové zápasy, ve kterých si měří své síly s ostatními od-
díly krajské fotbalové soutěže. Ať jako domácí či hosté se
snaží, byť někdy v minimálním počtu hráčů, vydat ze sebe
při utkání to nejlepší.

V sestavě mladších žáků - Patrik Stein, Robin Nevřela,
Jakub Oškera, Pavel Budjač, Jan Jaška, Jan Vlachynský, Jakub
Klimt, Jan Samsonek, Jakub Janků, Petr Hlaváč, Lukáš
Marušák, Martin Pagáč, Svatoslav Tretyak, Jan Plšek a starších
žáků – Petr Mikšík, Jakub Rudolf, David Semotam, Martin
Malčík, Jiří Sedláček, Jakub Bořucký, Michal Gajdůšek,
David Gajdůšek a David Finsterle se jim většinou daří, o
čemž svědčí počet dosažených bodů a umístění v tabulce.
Na tribunách je povzbuzují kromě fanoušků i rodiče a ná-
sledné radostné GÓÓÓL! je pro ně tou nejhezčí odměnou.

Po dohrání podzimního kola je pro kluky připraveno pří-
jemné rozptýlení v podobě utkání, ve kterém si to „rozdají“
s rodiči. Bez nadsázky lze říct, že tyto souboje všechny hod-
ně pobaví, protože hlavně maminky umí lépe radit nežli

hrát. V zimních měsících jsou veškeré aktivity včetně turna-
jů přesunuty do haly.

Co říci závěrem? Snad jen pár slov poděkování hlavně
trenérům, kteří tráví nezištně svůj volný čas na hřišti a při-
spívají k plnohodnotnému využívání volného času mladých
fotbalistů a rodičům, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají ke
zlepšení podmínek žákovských oddílů.

Všem chlapcům přejeme hodně fotbalových úspěchů 
a splnění všech sportovních snů.

Výbor FC Slušovice pracuje ve složení: Musil Jan, Zaple-
tal Václav, Skyba Vlastimil, Hynčica Jiří, Bednařík Miloslav 
a Elšík Kamil.

MUŽI
Naše mužstvo hraje I. A třídu. Po sestupu z krajského pře-

boru jsme kádr omladili. Do mužstva byli zařazeni většinou
dorostenci. Novým trenérem se stal Elšík Kamil, který tréno-
val dorost. Po odehrání podzimní části mistrovských zápasů
se naši muži umístili na třetím místě. Odehráli třináct zápa-
sů (6x vítězství, 5x nerozhodně, 2x prohra). Skóre 24:20.

Kádr mužstva tvořili: Juřík David, Štefek Jakub, Hynčica
Jiří, Krajščák Petr, Daněk Petr, Langer Jiří, Zbranek Tomáš,
Polčák René, Bednařík Miloslav, Řehák Martin, Bořuta
Vlastimil, Burša Antonín, Bednařík Martin, Zvonek Radek,
Široký Michal, Foltýn Michal, Elšík Bohuslav a Skoupilík
Lukáš.

PŘÍPRAVKA
Mužstvo přípravky ukončilo své podzimní mistrovské ut-

kání. Ze sedmi zápasů 6x zvítězilo a pouze jednou odešlo
poraženo. Umístilo se tak na velmi pěkném prvním místě,
když chlapci soupeřům nastříleli 42 branek a obdrželi jen 10
branek. pokračování na str. 12

„Zelená je tráva, fotbal to je hra...“
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Nejkrásnější dárek
dokončení ze str. 1

Dovolte mi malé postesknutí: mám pocit, že v dnešní 
uspěchané a přezaměstnané době ve snaze co nejlépe
materiálně zajistit rodinu pomalu zapomínáme na věci
důležité. Třeba věnovat se co nejvíce svým dětem. 
A hmotnými statky nahrazujeme či zaplňujeme prázdná
místa, která by měla být plná štěstí a radosti ze vzájemné
blízkosti, spolunažívání a spoluprožívání. A zejména 
o vánocích jako bychom chtěli svým dětem vynahradit
svůj celoroční dluh a nakupujeme spousty dárků, aby-
chom jim udělali radost. Ale známe vůbec své děti? Víme
doopravdy, co prožívají, čím se trápí, o čem sní, po jakém
dárku touží? 

Vánoce mám nejradši, když jsme všichni spolu,
to se nikdo nemračí, času máme horu.
Vánoce mám nejradši, to jsou pěkné svátky, 
táta má čas na vláčky, máma na pohádky. 
Společně teď jídáme a pijeme kolu, 
koledy si zpíváme u jednoho stolu. 
Jdeme spolu na výlet - to je prostě prima,
za ruce se držíme a není nám zima.

Společně si hrajeme, pak si povídáme, 
máme čas si všichni říct, že se rádi máme.
Vánoce mám nejradši, říkám vám to znovu,
To se nikdo nemračí a jsme všichni spolu. 
Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlehýnka
ať má na mě pořád čas můj táta a maminka…

Jsou vánoční svátky. Čas rozjímání. Zastavme se a uvě-
domme si znovu ten prostý fakt, že nejkrásnějším darem
v každém lidském životě je dítě. A největším darem, kte-
rý mu můžeme dát, je naše pozornost, trpělivost, porozu-
mění, péče a láska. A to nejen o Vánocích. Zkusme ales-
poň část z těch hromad nádherně zabalených dárků pod
dvoumetrovým vánočním stromečkem nahradit dárky 
s hlubším smyslem, hodnotově bohatšími a trvalejšího
charakteru. Obdarujme své děti. Dejme jim svůj čas. Jed-
nou se nám to všem v dobrém mnohonásobně vrátí.

Za celý kolektiv Mateřské školy Sluníčko přeji všem dě-
tem a všem lidem dobré vůle radostné Vánoce v prosinci
a vánoční pocity v srdci po všechny všední dny, které po
nich přijdou. Jana Tománková

ilustrační foto Stanislav Vala
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Doba, kdy jsem prožívala svá relativně bezstarostná dětská léta, se vyznačovala v ob-

dobí mikulášském a čase vánočním hustou, nadýchanou a stříbřitě jiskřivou sněhovou

peřinou, dotvořenou lesklými plochami zamrzlých kaluží (někdy bohužel i mizerně udr-

žovaných chodníků) do obrazu kýčovitě nádherné zimní idylky. Taková na nás dnes dý-

chá snad už jen z Ladových obrázků. Byla jsem dívka v nastupující pubertě, takže mi by-

ly zcela cizí problémy silničářů, energetiků, řidičů motorových vozidel a jiných, kteří

pravidelně s novými přívaly sněhu a mrazivého počasí neměli daleko k hodně jadrným

výrazům. Vždycky jsem, ostatně jako většina mých vrstevníků, dychtivě očekávala první

sněhové vločky a nemohla jsem se dočkat momentu, kdy kvalita i kvantita sněhu umož-

ní výrobu prvních sněhových koulí, či dokonce vyzve k oprášení a vytažení saní a bobů.

Podobnými pocity se vyznačoval i začátek prosince někdy v polovině sedmdesátých

let minulého století. Když to vidím takto napsané a jsem nucená si uvědomit, že moje

dětství je už záležitostí minulého století, připadám si strašně stará. Být chlapem, určitě to

snáším líp. Jsem sice ženská, ale považuji se za silnou náturu, a tak vám slibuji, že se 

s tím už nějak srovnám. Zpět k nástupu onoho osudného prosince. Předesílám, že osud-

ným se stal nikoli pro mne, ale pro mého hodně veselého, lehce vykutáleného, značně

cholerického a nedostižně společenského tatínka.

Bydleli jsme tenkrát jen velmi krátce v třípokojovém bytě zbrusu nového panelového

domu na otrokovickém sídlišti Trávníky. V předvečer mikulášského obdarovávání jsme se

se sestrou vracely z pravidelné a velmi oblíbené návštěvy u babičky a dědečka v centru

města (tehdy to snad ještě byla spíš větší vesnice). Cestou se nedalo vyhnout místnímu

kulturnímu domu, pravidelnému to místu relaxace našeho tatínka. Sluch jsme měly za-

plaťpámbůh obě v pořádku, a tak jsme ani nemusely chodit dovnitř, abychom zjistily, že

náš rodič nebude mít dneska „áčko“. Jeho lehce afektovaný a hodně zřetelný jazykový

projev byl dobře slyšitelný pro každého procházejícího, ačkoli budova ukazovala pouze

jednu nepatrně otevřenou ventilačku.

Nepřikládaly jsme této události větší důležitosti, jelikož otcovy návštěvy tohoto ob-

jektu byly víceméně pravidelné, pouze jsme pokládaly za vhodné o této skutečnosti

zběžně informovat maminku pro případ, že by chtěla na tatínka čekat s teplou večeří. 

V čase odpovídajícím našemu věku jsme se nic zlého netušíce uložily ke spánku. Našeho

příkladu záhy následovala i maminka, neboť jsme všechny moc dobře věděly, že tatínek

se při svých pozdních návratech domů zpravidla nehodlá vzdát družné společnosti a po-

žaduje po nás, abychom zaujaly místa jeho hospodských společníků a bodře s ním roz-

mlouvaly o všemožných tématech.

Jaké ale bylo naše překvapení, když nám budíček kolem třetí hodiny ranní nepřipra-

vil náš očekávaný živitel, ale dva příslušníci VB přilepení ke zvonku našeho 3+1! Zřejmě

vzhledem k pozdní hodině byli nebývale struční. V našem obývacím pokoji, kam je ma-

minka po předložení průkazů – narychlo zahalená do saténového županu – uvedla, na

velký jídelní stůl vysypali hromádku cetek, které ještě nedávno představovaly obsah ta-

tínkových kapes, a mamince suše oznámili, že dnešní noc otec stráví na záchytce 

v Kroměříži. Jediné, co nás zklidnilo a dovolilo nám ještě na pár okamžiků usnout, byl

fakt, že na záchytce nebožtíky neuchovávají, a tak bylo jasné, že ať se stalo cokoli, tatí-

nek žije. Uvědomily jsme si tak starou moudrost, že pokud nejde o život, jde o houby, 

a napjatě jsme od příštího rána očekávaly události následující.

Tatínek se domů dostavil hned následujícího odpoledne. Jako odpustky třímal v ru-

kou dva brčálově zelené trsy banánů – velkou to vzácnost za dob hluboké totality, kdy

tento artikl nebylo možno získat bez postávání v nekonečně dlouhé frontě a navíc pou-

ze na příděl, takže pokud jste chtěli svůj stůl obohatit o tři kila těchto tropických plodů,

měli jste prostě smůlu. Jako dítky jsme proto daleko víc než tatínkovy krví podlité oči vní-

maly to lahodné a vzácné zpestření naší mikulášské tabule a vůbec nám nevadilo, že 

v tomto zbarvení a této tvrdosti jsou nepoživatelné. Pro podobné situace jsme měli vy-

zkoušenou osvědčenou fintu: stačilo něco starších novin a igelitový sáček a do tří dnů na

nás po rozbalení vykoukne lákavě žluté ovoce. Po opadnutí prvotního nadšení nám sice

trošinku vrtala hlavou otázka, kde na záchytce sehnal banány a kde na ně vůbec vzal,

když veškerá náplň jeho kapes včetně peněženky ležela dosud na nepříliš úhledné hro-

mádce na stole v obýváku, ale už jsme si vcelku zvykly, že náš tatínek je schopný sehnat

cokoli od špendlíku po lokomotivu, ať se bolševik naparuje a durdí sebevíc.

Teprve s odstupem dnů a týdnů jsme si z útržků hovoru mezi rodiči postupně dávaly

dohromady mozaiku událostí, které předcházely tatínkovu nedobrovolnému pobytu ve

společnosti kroměřížských a okolních opilců. K dosti nebezpečným zálibám našeho ot-

ce totiž patřilo řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. V žádném případě po-

dobné akce neschvaluji a sama se jim důsledně vyhýbám, ale na jeho obhajobu budiž

Mikulášská nadílka Prosincové pranostiky
aneb Moudrost našich předků

Vane-li v prosinci vítr východní, špat-
nou naději mají nemocní.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá
zima mnoho síly.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměn-
livý, není se kruté zimy třeba báti.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou,
znamenají zimu mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla 
v červnu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude 
v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští
rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný
rok na to běží.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá,
hojnost všady bývá žita.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce
a trávy.
Pošmourný prosinec dobré je znamení
pro sady, lučiny i všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří
se výborně zelí.
4. prosinec
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora
je škrobí.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude
hodně trávy.
13. prosinec
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb
nám dává nejdelší noc.
Lucie noci upije (a dne nepřidá).
24. Prosinec
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva
potom blátem oplývá.
Na Adama, Evu čekej oblevu.
Je-li na Štědrý den východ slunce jas-
ný, urodí se jarní obilí.
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté,
bude rok úrodný.
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou
vajíčka slepičky.
25. prosinec
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Mráz na Boží narození - zima se udrží
bez proměny.
26. prosinec
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce,
bude drahé ovoce.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští
rok víno špatné se urodí.
31. prosinec
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí,
nelze nám dobrého vína se nadíti.
V tomto článku jsou použita přísloví 
z internetových stránek www.pranosti-
ky.wz.cz a knihy Medardova kápě od
Jana Munzara.
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Spoleãenská 
kronika

Jubilanti
Marie Švajdová 80 let  
Alois Vinklárek 80 let

Srdečně blahopřejeme jubilantům

Narození
Adriana Bobálová
Natalie Holeňáková
Filip Gargulák
Kristína Jakubová 

Šťastným rodičům blahopřejeme

Sňatky
Petr Štěpán a Michaela Boďová

Novomanželům blahopřejeme.

Úmrtí
František Zlámal

Poděkování
Děkujeme panu starostovi Ing. Pa-

velkovi, paní Lisovské a paní Holí-
kové za blahopřání, dar a příjemné
posezení u příležitosti naší diaman-
tové svatby.

Marta a Jaroslav Rekovi

Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s panem Františkem Zlá-
malem a současně děkujeme za pro-
jevy účasti.

Rodina Zlámalova

Zlatá svatba 
manželů Vlasty a Leopolda

Böhmových
V říjnu letošního roku oslavili pa-

desát let společného života manželé
Leopold a Vlasta Böhmovi. Starosta
města jim poděkoval za  jejich dlou-
holetý společný život a popřál jim do
dalších let hodně zdraví a spokoje-
nosti.

Pod vedením Františka Pšenky se 
o úspěch zasloužili tito hráči: Poslušný
Marek, Hubáček Vojtěch, Pšenka Jiří,
Výmola Jiří, Macík Marek, Mikel
David, Buchta Jan, Ševčík Martin,
Pšenka Tomáš, Žurek Jakub, Buriánek
Matěj, Tkadlec Ondřej, Křížka Jakub,
Sedláček Tomáš, Bořuta Patrik, Rybák
Martin, Žáček Adam, Kališ Adam,
Novák Adam, Machů Matěj.

Branky na podzim dávali: Poslušný
Marek 9x, Hubáček Vojtěch 8x,
Pšenka Jiří 6x, Bořuta Jan 6x, Žurek
Jakub 4x, Macík Marek 4x, Rybák
Martin 3x, Mikel David 2x.

Zároveň bychom chtěli upozornit
chlapce z prvních a druhých tříd, kteří
mají zájem hrát za tento úspěšný ko-
lektiv, aby nás přišli navštívit. Od 11.
listopadu 2005 trénujeme ve školní
hale a to každé úterý a pátek od 15 do
16 hodin. Přihlásit se mohou i u pana
Františka Pšenky na tel. 776834048.

DOROST
Naši starší a mladší dorostenci hrají

krajský přebor.
Trenér: Horák Stanislav. 
Vedoucí: Müller Petr.
Starší dorostenci odehráli v podzim-

ní části 12 zápasů.
Bilance je 4 výhry, 1 remíza, 7 porá-

žek se ziskem 13 bodů se umístili na
9. místě a skóre 17:25.

O naše branky se podělili tito hráči:
Machalíček M. - 5, Bubla O. - 4,

Burša A. - 3, Pěkný M. – 2, Horák P. –
1, Hladík J. – 1, Světlík V. – 1.

Soupiska staršího dorostu na pod-
zim čítala 14 hráčů. 

Mladší dorost v té samé soutěži se-
hrál rovněž 12 zápasů se stejnou bi-
lancí.

4 výhry, 1 remiza, 7 porážek se zis-
kem 13 bodů. Umístění na 8. místě,
skóre 26:35.

Branky dávali:
Dostál M. – 1, Hladík J. – 2, Müller

T. – 4, Mikšik P. – 1, Hradilík P. – 3,
Rudolf D. – 2, Finsterle L. – 2, Müller
L. – 1, Slováček R.- 1, Gajdůšek D. –
1, Kovařík M. – 1, Burša M. - 7.

Za mladší dorost nastoupilo v pod-
zimní části 18 hráčů.

Zelená je tráva...

Vánoce mají své kouzlo. Kouzlo touhy obdarovat své blízké, být k nim pozorný, dát
jim najevo, že je máme rádi. Snažme se udržet si Vánoce v srdci po celý rok… 
A vzpomeňme si, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou sami, lidé, pro které jsou zvláště
tyto svátky hodně těžké. Uvědomují si v tyto dny více než kdy jindy, že nemají s kým
se dělit o svoji lásku. Bylo by hezké, kdybychom si to my ostatní uvědomili a byli 
k nim v této době ještě chápavější a třeba se u nich zastavili na kus řeči, pohladit do-
brým slovem…

Mé krátké zamyšlení bych uzavřela příběhem se zvláštním názvem (str. 7). Někteří
z vás jej možná znáte, ale určitě Vám bude mít co říct i při druhém čtení…

Krásné prožití vánočních svátků Vám všem. Jana Kapustová

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ dokončení ze str. 5

řečeno, že tak, jak byl on schopen zaparkovat pod vlivem dvou promile alkoholu v kr-

vi, ostatní nezaparkují ani při maximální snaze a soustředění ve stavu zcela střízlivém.

Po odchodu z kulturního domu se mu zdála noc ještě příliš mladá na to, aby se spo-

řádaně vrátil k rodině, a zařadil proto oblíbenou jízdu zručnosti v naší zelené škodovce.

Měl ale zkrátka smůlu, jelikož nepočítal s tím, že ruka zákona bude té noci tak nechut-

ně bdělá a v konečném důsledku i rázná. Tatínek však jako brilantní jezdec nezklamal.

Příslušníky bez sebemenších problémů po kratší honičce setřásl, ale zmožen únavou po

úctyhodném výkonu zajel do úkrytu mezi baťovskými domky a jejich zahradami a tam

s pocitem vítězství sladce usnul. Probuzení s ostrým světlem baterky v očích už tak slad-

ké nebylo. Strážci zákona, zřejmě zahanbeni svým neúspěchem v silničním závodě, se

rozhodli tatínkovi ukázat, kdo je tady pánem, a nekompromisně vyžadovali nafouknutí

detekčního balónku. Tatínek však k jejich požadavku nebyl nikterak vstřícný a ani v té-

to situaci rozhodně nepodléhal poraženeckým náladám. Příslušníci byli nuceni rezigno-

vaně přivolat posily v podobě pomocného zdravotnického personálu vybaveného svěra-

cí kazajkou a s tímto nepříliš slušivým oděvním doplňkem ho dopravit do míst, která už

znáte.

Abychom však neskončili takto pesimisticky, uvedu příklad naplnění dalšího osvěd-

čeného moudra:

„Všechno zlé je k něčemu dobré.“ Díky tomu, že tatínka potrestali dvouletým ode-

bráním řidičského průkazu a my jsme auto – či přesněji řidiče – kvůli vážně nemocné-

mu bratrovi nutně potřebovali, zvládla maminka, která se do té doby řidičáku urputně

bránila, do půl roku obstát u zkoušek v autoškole a získat řidičské oprávnění.
Jana Marušáková,
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