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Dostihovou sezónu zakončil ve Slušovicích Jiří Čunek

V sobotu 20. října 2007 se konalo
na slušovické dostihové dráze poslední letošní dostihové odpoledne. Do
jednoho překážkového a osmi rovinových dostihů dotovaných celkovou
částkou 345 000 Kč se přihlásili majitelé a trenéři celkem 70 koní.
Tyto dostihy se poprvé konaly pod
záštitou města Slušovice, které se od
července letošního roku stalo majoritním vlastníkem pozemků pod dostihovou dráhou a vynaložilo nemalé
prostředky z rozpočtu města na nákup, pronájem a údržbu získaných
pozemků.

Po letech váhání a stagnace zahájilo město výše uvedeným procesem
postupnou revitalizaci
dostihové dráhy, jejíž
úspěšnost bude hodně
záviset na vzájemné
spolupráci všech zainteresovaných subjektů,
zabývajících se dostihovým sportem.
Hlavním úkolem bude především
nastavit podmínky pro optimální
a účelné využití areálu nejen pro dostihy, ale i pro další různé komerční
aktivity, které se v tomto prostoru mohou konat. Slušovický dostihový areál
by měl být územím nabízejícím návštěvníkům široké možnosti aktivního
trávení volného času, které bude založeno na využití stávajících a nově budovaných kapacit. Oživení dostihového sportu ve Slušovicích je jednou
z hlavních priorit nově vzniklého mikroregionu Slušovicko, který společně
s městem Vizovice sponzoroval jeden
z dostihů sobotního odpoledne.

Cenu vítězi hlavního dostihu sportovního odpoledne žokeji Jiřímu Chaloupkovi, který zvítězil v sedle anglického plnokrevníka Sálkem Ski, předal
místopředseda vlády ČR a ministr pro
místní rozvoj Jiří Čunek, který přijal
pozvání a krátce i s manželkou Pavlou
navštívil Slušovice.
Skalní příznivci dostihového sportu,
kteří se nenechali odradit nepřízní sobotního počasí, měli možnost potkat
a pozdravit i další vzácné hosty, např.
statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčíka.
Dostihové odpoledne velmi zdařile
moderoval Marek Svačina, komentátor
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Ze zasedání zastupitelstva města
Zasedání zastupitelstva dne 8. října 2007 bylo zahájeno netradičně prohlídkou
nového bytového domu s 20 bytovými jednotkami na ul. Dostihová. Po prohlídce bytů se členové zastupitelstva přesunuli do obřadní síně, kde pokračovalo jednání.

sportovní redakce České televize, jehož nezaměnitelný hlas je známý především z přímých přenosů České televize z Velké Pardubické.
Rozhodnutí Zastupitelstva města
Slušovice uspořádat letos alespoň jeden dostihový den bylo správné.
Prokázalo se totiž, že radnice je
schopna:
1. zajistit společně s místním golfovým klubem a vlastníky přilehlých nemovitostí celoroční údržbu dostihového areálu.
2. podílet se ve spolupráci s Jockey
Clubem České republiky a s lidmi,
jimž dostihový sport „přirostl k srdci“,
na vytvoření funkčního modelu řízení
dostihového areálu, jehož výsledkem
bude pravidelné pořádání tří až čtyř
celodenních dostihových dnů ročně
s doprovodným kulturním nebo sportovním programem, jarmarky atd.
Děkuji touto cestou především
sponzorům jednotlivých dostihů,
svým spolupracovníkům, týmu pořadatelů pod vedením Ing. Radka Vraje,
společnosti S-Media a BS Dealer za
poskytnutí technického zázemí, jednotce dobrovolných hasičů ze Slušovic a všem, kteří jakýmkoli způsobem
přispěli k zajištění posledních letošních dostihů ve Slušovicích.
Ing. František Pavelka, starosta

Oznámení o pﬁeru‰ení dodávky
elektrické energie
E.ON Česká republika, a.s. v souladu
se zák. 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 el. energie:
• dne 9. 11. 2007, 10 – 14 hodin
v části obce:
výrobní a obchodní společnosti cca
od Sudu po Nové Dvory a několik
chat za Renetou.
Omlouváme se za problémy, které
jsou s touto akcí spojeny.
Tel. 840 111 333

• ZaMě schválilo návrh rady města na
pojmenování nově vybudované ulice
ve stávající lokalitě u vodojemu po významném slušovickém rodáku, spisovateli Miloslavu J. Sousedíkovi. Nová
část Slušovic bude zaregistrována pod
názvem – ulice M. J. Sousedíka.
• ZaMě vzalo na vědomí, že doposud
nedošlo k dohodě o spolufinancování
výstavby ZTV mezi stavebníky v ul.
M. J. Sousedíka a městem Slušovice
o úhradě dobrovolného příspěvku ve
výši 100 000 Kč na rozvoj základní
technické vybavenosti (vodovod, kanalizace, komunikace).
• ZaMě vzalo na vědomí výsledky jednání starosty města s vlastníky pozemků v ulici Hřbitovní, které se týkalo
možnosti podílet se na financování budoucí výstavby ZTV (vodovod, oddílná
kanalizace) v této části Slušovic. Důvodem spolufinancování je zásadní (podstatné) zhodnocení soukromých pozemků po realizaci výše uvedených inženýrských sítí městem Slušovice.
• ZaMě schválilo odprodej poz. p.č.
825 v k.ú. Slušovice o vým. 45 m2 paní
Jindřišce Liškové za částku 70 Kč/ m2.
• ZaMě schválilo prodej pozemku p.č.
354/1 v zahrádkářské osadě nad pálenicí 12 žadatelům z řad zahrádkářů za
částku 70 Kč/m2 .
• ZaMě neschválilo odprodej části pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slušovice (nacházející se v areálu sokolské zahrady)
panu Liboru Kališovi.
• ZaMě schválilo záměr odprodat část
pozemku p.č. 352/7 v k.ú. Slušovice.
• ZaMě schválilo záměr odprodeje
části pozemku p.č. 1063/1 v k.ú. Slušovice.
• Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemku p.č. 593 v k.ú.
Slušovice o výměře 860 m2 .
• ZaMě schválilo odkoupení pozemků
v dostihovém areálu p. č. 1462/2 o výměře 6 528 m2, p. č. 1462/3 o výměře
18 m2 a část p.č. 1465/9 o výměře
5 500 m2, vše v k.ú. Slušovice včetně
komunikace, od p. Rudolfa Bednaříka.
• ZaMě projednalo možnost budoucí-

ho převodu části pozemku ve zjednodušené evidenci - původ PK č.p. 894/1
formou darovací smlouvy paní Hozové
a Rotterové jako kompenzaci za poskytnutý pozemek na přeložení příjezdové komunikace k zahrádkářské osadě Mannovo. Konečné usnesení o darování výše uvedené části pozemku
bude dořešeno až po realizaci nové
příjezdové komunikace a jejím zaměření.
• ZaMě schválilo odkoupení pozemku
p.č. 1753/78 o výměře 270 m2 od společnosti TES, s.r.o., za částku 75 Kč/m2
za účelem obnovení Kříbové cesty.
• Zastupitelstvo města schválilo v příjmové části rozpočtu města na rok
2007 přijetí dotace ve výši 1,1 mil. Kč
od Státního fondu rozvoje bydlení na
financování 2 b.j. v ul. Dostihová.
• ZaMě schválilo zakoupení nového
požárního vozidla CAS v roce 2008
s možností rozložení platby na rok
2008 a 2009. Státní dotace činí 2 miliony Kč a dotace Krajského úřadu ZK
činí 500 000 Kč. Zbytek částky dofinancuje město Slušovice. Současně
uložilo starostovi zadat výběrové řízení na dodavatele požárního vozidla.
• ZaMě schválilo text smlouvy o přistoupení města Slušovice do dobrovolného svazku obcí Region Zlínsko,
s platností od 1. 1. 2008.
• ZaMě neschválilo vstup města
Slušovice do Sdružení místních samospráv ČR, zabývajícího se daňovou diskriminací měst a obcí.
• ZaMě neschválilo návrh na zřízení
fondu pro rozvoj bydlení a zásad pro
použití účelového fondu města Slušovice
• ZaMě schválilo přistoupení města
Slušovice do obecně prospěšné společnosti Hyje-koně Zlínského kraje.
• ZaMě vzalo na vědomí zpracovaný
projekt Ředitelství silnic Zlínského kraje včetně předpokládaných rozpočtových nákladů na definitivní úpravu silnice III/4916 v úseku od kruhového
objezdu po křižovatku na dostihovou
dráhu.

LISTÁRNA 
Na tomto místě mohou být uveřejněny vaše dopisy, náměty, dotazy. Stačí, když je
doručíte osobně na sekretariát starosty nebo do městské knihovny, případně možno poštou (v případě vzdálenějších čtenářů Slušovických novin) či e-mailem na
e-mailovou adresu: sekretariat@slusovice.cz nebo knihovna.slusovice@cmail.cz.
Těšíme se na vaše příspěvky.
•2•
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Bytový dům č.p. 590 byl předán do užívání
Ve druhé polovině října letošního
roku bylo zkolaudováno 20 bytových
jednotek v nově postaveném bytovém
domě na ul. Dostihová. Jedná se o byty určené pro příjmově vymezenou
skupinu obyvatel (sociální, startovací), jejichž výstavbu dotoval Státní
fond rozvoje bydlení ve výši 550 000
Kč na jednu nově postavenou bytovou
jednotku.
Pro nové obyvatele tohoto domu,
a v některých případech se jedná
i o nové občany našeho města, jsou
připraveny standardně vybavené malometrážní byty s kuchyní se zabudovanými vestavěnými spotřebiči. Každý
byt má možnost samostatné regulace
a měření přiváděného tepla.

Dům je zateplen a je vybaven centrální plynovou kotelnou a centrálním
ohřevem teplé vody. Bytový dům je
čtyřpodlažní s obytnými podlažími, se
dvěma samostatnými vchody po 10
bytech a nachází se zde celkem 10 b.j.
2+kk (z nichž 2 bytové jednotky jsou
upravitelné pro postižené spoluobčany), dále 4 b.j. 2+1, 4 b.j. 1+1 a 2 bj.
1+kk (kk - kuchyňský kout). Podlahové
plochy jednotlivých bytů se pohybují
od cca 40 m2 do 63 m2.
Rozhodnutím rady města budou tyto
nové byty používány od 1. 11. 2007
na dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení nájemního vztahu o další
rok, pokud budou splněny podmínky
Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
Měsíční nájemné stanovila rada
města ve výši 50 Kč/ m2 podlahové
plochy bytu.
Vzhledem k nemožnosti uspokojit
všechny zájemce o bydlení v novém
domě, byly přednostně byty přidělová-

ny rodinám s dětmi. Pro seniory byly
vyhrazeny 2 bytové jednotky.
Architektonický návrh a projektovou
dokumentaci vypracovala zlínská projekční kancelář FORMICA, s.r.o.

•3•

Vítězem výběrového řízení a dodavatelem stavby se staly Zlínské stavby,
a.s. Zlín.
Výstavba bytového domu byla zahájena v září 2006 a po 13 měsících byl
dům v říjnu 2007 ve velmi dobré kvalitě dokončen a předán investorovi
k užívání.
Celkové náklady dosáhly částky
21,7 mil. Kč, z čehož 11 mil. Kč poskytl během dvou let ve formě dotací
Státní fond rozvoje bydlení se sídlem
v Olomouci. Rozhodnutím Zastupitelstva města Slušovice byly vlastní zdroje investora, tj. města Slušovice, kryty
bankovním úvěrem ve výši 10 mil. Kč
s 10letou dobou splatnosti úvěru.
Přeji nájemníkům v bytovém domě
č.p. 590, aby se jim v novém domě
dobře bydlelo, a doufám, že i díky nim
již v letošním roce město Slušovice
překročí hranici tří tisíc obyvatel.
Ing. František Pavelka, starosta

slu 11/07 29.10.2007 9:17 Stránka 4

Z KNIHOVNY
Jelikož se snažím dát dohromady
historii naší knihovny a v kronikách
není o knihovně mnoho zmínek, budu
vám vděčná za jakoukoliv informaci o
tom, kdy asi knihovna vznikla, kde původně byla umístněna, kdo byl knihovníkem apod. Pokud máte i starší
fotografie objektu, kde knihovna byla
umístěna a můžete je poskytnout, budu moc ráda.
Za každou informaci předem mockrát děkuji. Jana Kapustová, tel. 577
981 627, email: knihovna.slusovice@cmail.cz.
***
Na stránkách www.knihovnaslusovice.wz.cz v sekci SLUŽBY naleznete
odkaz na elektronický katalog knih,
ve kterém si můžete v pohodlí domova vyhledat, zda tu kterou knihu máme ve fondu.
Registrovaní čtenáři si mohou požadovaný titul přes tento katalog také rezervovat. Katalog je pravidelně aktualizován.
Jana Kapustová

DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
V pátek 9. listopadu v 19 hodin se
koná divadelní představení Pět klobouků Jana Přeučila.
Kdo stále ještě
váháte, zda toto
představení navštívit či ne, vězte,
že o kom jsem se
doslechla, že je
někdy na vlastní
oči viděl, tomu se líbilo. Máte nyní jedinečnou šanci zažít pana Přeučila
„v akci“ bez toho, aniž byste museli
jezdit do Prahy. Máte jej pár kroků od
domova.
Nabízí se poslední možnost zakoupit si nyní vstupenky v městské knihovně. Těsně před představením již
budou v prodeji jen zbývající lístky
(pokud nějaké zůstanou). Mohlo by se
stát, že už se na vás místo nedostane…
Vstupenky si můžete rezervovat i telefonicky na tel. 577 981 627.
Místem konání je městské kulturní
středisko, nikoli městská knihovna, jak
se někteří z vás domnívali. Na akce takového rozsahu není v knihovně dostatek místa. V knihovně je pouze
možnost získat vstupenky.
Věřím, že tento listopadový páteční
večer vás příjemně naladí na celý následující víkend.
Jana Kapustová

MILOSLAV J. SOUSEDÍK
(1. 10. 1910 ve Slušovicích – 21. 2. 2003)
Nositel Ceny města Zlína, spisovatel, pedagog
Vystudoval učitelský ústav v Banské
Štiavnici. Po maturitě podnikl mnoho
studijních cest do tehdejší Jugoslávie,
Maďarska, Albánie, Řecka, Bulharska
a Turecka.
Jako učitel poté působil na školách
v Jasenné, Trnavě, Slušovicích a ve
Zlíně.
Při svém povolání učitele se celý život věnoval studiu národopisu, byl
činný i v národopisném souboru jako
umělecký vedoucí.
Sepsal studii o zvycích, obyčejích,
písních a vypravěčském umění valašského lidu, zpracoval slovník valašského nářečí. Věnoval se práci sběratelské
(pověsti a pohádky, lidová tvorba vypravěčská). Také se zabýval srovnávacím studiem valašských salašnických
zvyklostí se salašnictvím balkánským
(hlavně rumunským a albánským).
Systematicky studoval období první
a druhé kolonizace východní a severovýchodní Moravy a dobu portášskou. K těmto tématům prostudoval také literaturu rumunských autorů, dále
pak polských, ruských a jihoslovanských. Byl předsedou krajské kulturní
komise a kulturním patronem okresu
Nový Jičín.
Z osobního styku, z vlastního pozorování a ze sběratelských potulek po
údolích, horských vsích a pasekářských dvorcích získal látku k románovým pracím a samostatným národopisným studiím.
Publikoval od roku 1933. Nejprve to
byly pohádkové hry pro děti, scénky
a básničky, ale postupně uveřejňoval
větší práce odehrávající se na Valašsku
a v Beskydech.
Jeho tvorba gradovala ve čtyřicátých
letech, kdy napsal celou řadu populárních románů, které nechyběly v žádné
valašské chalupě – např. trilogii
Cagalové z Paprádné - Paprádná nenaříká, Fujary volají na grúň a I kamenitá zem zpívá. První část této trilogie
byla roku 1944 zfilmována pod názvem Děvčica z Beskyd pod režijní
taktovkou Františka Čápa.
Děvčica z Beskyd je film z valašského prostředí. Dcera dřevaře Čagaly,
zadluženého u místního boháče, odhalí podvod, který ohrožuje celou její
rodinu. Pro zajímavost dodávám, že
rod Čagalů opravdu existoval (a nejspíš stále existuje – objevila jsem na
•4•

internetu odkaz na potomka tohoto rodu, který se věnuje rodinné kronice).
M. J. Sousedík se věnoval také činnosti novinářské, psal články a reportáže o Valašsku.
V letech 1944-1946 působil v redakci zlínského časopisu Náš kraj. Po
roce 1946 musel z politických důvodů
tuto redakci opustit. Jeho knihy byly
postupně vyřazovány z knihoven.
Snad i proto se v naší knihovně jeho
knihy nezachovaly. Postupně se nyní
snažím jeho romány doplňovat do
fondu, hledat po antikvariátech a jednu z knih jsem také dostala darem, za
což děkuji.
Po roce 1949 M. J. Sousedík publikovat přestal. Byl pak zaměstnán na
stavbě silnice a prošel několik učitelských povolání. V roce 1989 byl
Václavem Havlem znovu přijat do řad
spisovatelů. Volné výtvarné sdružení
„Valašský názor“ vydalo roku 1994 jeho román Dvorec u jezera a rok nato
jeho podřevnickou legendu o lidech
z údolí se zrádnou řekou Než rozkvetly jabloně (ta je k dispozici v městské
knihovně).
V roce 1998 mu byla udělena Cena
města Zlína za celoživotní literární dílo, kterým oslavil svůj rodný kraj a lid
a přispěl k hlubšímu poznání lidové
kultury a tradic Valašska, za obětavou
výchovnou práci učitelskou v duchu
demokratických ideálů.
Z jeho dalších děl uvádíme:
Hodiny ukazují dvanáct – prvotina,
verše – vydány r. 1933;
Dílo pro mládež: Zachráněný poklad – div. hra (1936), Čaroděj ČinČun-Čan – div. hra (1937), Kluci, pozor, loupežníci – div. hra (1937), Kluci
ze Čtvrté ulice (1940);
Básně: Gombar Martin – epopej
(1945), Naftový důl 1935-1945 (vyd.
1946),
Romány: Paseka mlčí (1943), Lesy se
mstí (1944), Dvorec u jezera – hist.
román 1708 -1724, I. vydání (1947)
(Grunt u jezera) - II. vyd. r. 1994, Stín
přes řeku, Na hory padá noc – 1946.
Přepracované vydání r. 1956 – o partyzánském odboji na Valašsku Než
rozkvetly jabloně – 1995;
Rozhlas: rozhlasové přednášky a fejetony a rozhlasová hra Nedošel.
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Z HISTORIE
NA·EHO
MùSTA
Z HISTORIE MĚSTA A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Kolem staré hradské cesty, která vedla od hradu Světlova k Hrádku nad
Dešnou, rozkládala se v úseku od rakovského kříže k Sýkorným osada Svěradov (nepřipomíná vám název osady
čtenářský spolek, který tady dříve býval a roku 1907 splynul se Sokolem?).
Tato osada zanikla ve 13. století. Její
součástí byla i formanská hospoda,
o které se traduje pověst, že se pro hýřivý život v ní vedený propadla do země.
Když před přibližně 50 lety uskutečnil vlastivědný kroužek průzkum tohoto místa, našly se dobře zachovalé obrysy základů stavení 10x10 m. Celá
plocha byla pokryta rašelinovým kobercem o tloušťce 15 cm, který se houpal a pohyboval na jemném blátě.
Z bahna vystupoval hořlavý plyn.
Odborníci, kteří lokalitu posuzovali,
prohlásili, že jde o bahenní studnu (respektive sopku), jež může být hluboká.
Ani JZD se při použití mechanizace nepodařilo tuto část pozemku zkultivovat,
bahno stále vystupovalo nahoru.
Co se s tímto místem stalo nyní, nevím, ale možná někteří z vás, kteří
podnikají dlouhé výlety po slušovském okolí, by nám mohli podat zprávu, zda podobné místo na svých toulkách krajinou viděli a jak na ně působilo.

A jaké poučení z této pověsti nám
plyne? Není radno v hospodě se zdržovati a chuti moku příliš propadnouti. Mohlo by se lehce státi, že bychom
se mohli také „propadnouti“.
Nad Slušovicemi, mezi rakovským
křížem a „propadlou hospodou“, kousek od hradské cesty, byl menší kamenný hrad, který byl pobořený za třicetileté války, snad i dříve. Pod hlavní
věží hradu se předpokládá neporušená
sklepní místnost se zajisté zajímavým
obsahem. Tento hrad měl mít dvojité
hradby se čtyřmi rohovými strážnými
věžmi. Na nádvoří stávala mohutná
vysoká obytná věž, pod ní zmíněné
sklepy.
Nerada bych ale tímto článkem dala
podnět ke hromadnému kopání na
tomto místě, či různým neodborným
průzkumům, při kterých je nebezpečí
úrazu a které přinesou více škody než
užitku. Třeba se časem najde odborník, který se do této práce rád pustí…
*Poznámka k Hrádku nad Dešnou:
nad Dešnou je již hustým lesním porostem zarostlá zřícenina středověkého kamenného hradu zvaného Hrádek. V husitských válkách, kolem roku
1420-1425, byl úplně rozbořen. Dá se
ale předpokládat, že část sklepních
místností zůstala zachována. Ještě asi

Škola slušného chování
Ve veřejných dopravních prostředcích nejběžnějšího typu, jako jsou AUTOBUS, TROLEJBUS, POJÍZDNÉ SCHODY, VÝTAH… jsou kladeny mimořádné nároky na naše chování a nervovou soustavu. Je to prostředí výražně konfliktního
charakteru, kde mnohým dobře míněným projevům mohou být přikládány ty nejhorší významy. Je to dáno problémy v dopravě, které z pospíchajících obyvatel
větších měst dělají neurotické, podrážděné jedince připravené „zchladit si žáhu“
na jakékoliv oběti. Kromě toho další příčina tkví uvnitř nás, aniž bychom ji mohli zásadně ovlivnit: je to porušování osobní zóny člověka jinými lidmi (v důsledku nedostatku prostoru při přemísťování se).
Novým častým zvykem – až zlozvykem – je telefonování z mobilního telefonu za chůze. Nelze to sice odmítnout, ale zdůrazňujeme, že v této situaci bychom
měli postupovat tak, abychom co nejméně obtěžovali kolemjdoucí. Nezůstaneme
tedy trčet uprostřed chodníku, aby nás všichni museli obcházet, nerozhazujeme
okolo sebe rukama (resp. volnou rukou), dáváme si pozor na jazyk – může nás slyšet opravdu kdokoliv! Také na komentování ostatních lidí si musíme dávat čím dál
větší pozor, protože jazyková vybavenost cizinců nebo cizokrajný vzhled tuzemců jsou stále častější.
NIKDY SI NEMŮŽEME BÝT JISTI, ŽE NÁS NĚKDO ÚMYSLNĚ NEPOSLOUCHÁ NEBO NÁS SLYŠÍ NÁHODOU A ROZUMÍ, CO ŘÍKÁME.
•5•

před 40 lety bylo možno rozpoznat
místo, kde bývala zasypaná kamenná
hradní studna.
Při psaní článku použito dřívějších
článku Vlastivědného spolku.
kronikářka
GOMBARSTVÍ ČILI ŠŇŮRKAŘSTVÍ
Bylo samostatným řemeslem a mistři gombaři náleželi původně k cechu
smíšenému. Ve Slušovicích u Zlína si
založili roku 1840 svůj cech, jediný
na celém Valašsku. Odcházeli se zbožím daleko do rovin na jih i do krajin
na sever.
Šňůrky se hotovily z ovčí vlny.
Vyčistěná a vypraná vlna se kramplovala v „šišky“, které se po novém sušení spřádaly vřetenem. Po sesoukání se
namotávaly na šňůrkařské paličky do
potáčků. Takto připravované se zavěsily na gombarskou kobylu, na níž z osmi pramínků vznikala hotová šňůrka.
Šňůrkařská kobyla byla jednoduchá
lavice se zvednutou stříškou, při níž
gombar seděl a přehazoval paličky
sem a tam. Obratně z nich odmotával
nit, paličku přidržel, nit uplétal v cop,
zase povoloval vlákno a přehodil druhý potáček. Vypletené šňůrky se praly
a ještě barvily. Barvy si gombaři sami
připravovali. Docilovali čisté žlutě,
jasné modři a jemné zeleně. Zabarvené zboží vyhlazovali jehlicí.
Tovární výrobou ozdob a pozvolným mizením krojů zanikala i sláva
slušovských gombarů. Mnozí zbíhali
od řemesla a poslední z nich se připomíná roku 1878.
Cechovní pečeť a cechovní džbán se
ztratil při požáru, jemuž v době žní roku 1919 padla za oběť též polovička
městečka Slušovic.
Život těchto lidí mě zaujal a tak
vznikla epopej „Gombar Martin“ v roce 1945, která je věnována slušovským gombarům.
V tomto článku bylo použito údajů ze
slušovických kronik, z Almanachu
Volného výtvarného sdružení „Valašský
názor“ (i úryvek), ze Slovníku osobností
kulturního a společenského života
Valašska a z encyklopedií na internetu.

Zpracovala Jana Kapustová
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Spoleãenská
kronika
Jubilanti

listopad 2007

Milan Julina
František Vala
Jana Methodová

80 let
70 let
70 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody!
Narození

Eva Řiháková
Petra Chromčáková
Veronika Matůšů
Dětem i rodičům
přejeme hodně zdraví a štěstí!
Úmrtí

Ludmila Kapustová
Rudolf Kašík
Upřímnou soustrast pozůstalým!
Sňatek uzavřeli

Mgr. Andrea Čočková
a Bc. Luděk Kremser
Andrea Gogelová
a Ing. Radim Jemelka
Petra Lukešová a Martin Pavelák
Jana Laštovicová a Adam Starý
Petra Zbořilová a Marek Barbořák
Petra Častová a Robert Hurtík
Srdečně blahopřejeme!
matrikářka

Město Slušovice ve spolupráci s
Klubem křesťanských žen
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU

Hnízdění lejska bělokrkého u školy ve Slušovicích
Koncem zimy letošního roku byly
vyvěšeny v areálu Základní školy ve
Slušovicích tři budky pro zpěvné ptactvo. Byly určeny především pro sýkory
koňadry a modřinky a rozmístěny na
stromech na břehu potoka Všeminka.
Téměř okamžitě se o ně začaly zajímat naše nejběžnější sýkory – koňadra
a modřinka. Ve druhé polovině dubna
se však nečekaně objevil jiný zájemce
- lejsek bělokrký (Ficedula albicollis,
Temminck, 1815).
Lejsek bělokrký je velikosti štíhlejšího vrabce, samec je ale kontrastně
černobíle zbarvený. Důležitým rozlišovacím znakem je bílý límeček přes
šíji. Na křídlech má samec bílý proužek. Bílý je i spodek těla a kostřec nad
ocasem. Hlava a křídla jsou naopak
kontrastně černá. Samice je zbarvena
mnohem méně kontrastně, převládá
šedá barva.
Obvykle se vyskytuje v nižších nadmořských výškách, v dubových nebo
bukových lesích. Svým rozšířením je
vázán na jižní, střední a východní
Evropu. Jeho početní stavy jsou poměrně stabilní, i když může být ohrožen ztrátou hnízdních příležitostí v důsledku těžby starých listnatých lesů.
Lejsek bělokrký má velmi podobný
způsob života a chování jako ostatní
lejsci. Nejčastěji ho můžeme zastihnout, jak vysedává někde v korunách
stromů a loví hmyz za letu ve vzduchu

pro Diakonii Broumov*

13. a 14. listopadu 2007
od 8 do 17 hodin
hasičská zbrojnice
Co sbíráme: • letní a zimní oblečení –
dámské, pánské, dětské • lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky • domácí potřeby – nádobí bílé
i černé, sklenice – vše funkční • peří,
péřové přikrývky, polštáře a deky
Co nesbíráme!!!!
• věci, které nemůžeme vzít z důvodů
ekologických a z důvodu znehodnocení transportem • ledničky, televize,
nábytek, počítače a dětské kočárky
* Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás
i v zahraničí a dává práci lidem, kteří
jsou těžko umístitelní na trhu práce.

- ze své pozorovatelny vylétne za vyhlédnutým hmyzem, uloví ho do zobáku a vrátí se s úlovkem zpět. Někdy
ale sbírá lejsek potravu i na větvích
stromů a někdy i na zemi. Ze své pozorovatelny také přednáší svůj zpěv,
případně krátké vábení.
Lejsek bělokrký je přísně tažný druh,
na svá hnízdiště se vrací ze zimovišť
v tropické Africe obvykle ve druhé polovině dubna, zpět odlétá v druhé polovině srpna až v první polovině září.
Samci přilétají na hnízdiště o trochu
dříve a obsazují hnízdní dutinu, kterou
může být i budka, a lákají k ní později se navracející samice. Ta pak snáší
většinou 5 až 8 jednobarevně namodralých vajec, na kterých sedí samice
po dobu 14-16 dnů. Hnízdo je miskovité, postavené ze stébel, kořínků, mechů a srsti. Mláďata krmí oba rodiče
po dobu 14-17 dní a potravu tvoří především hmyz.
Populace u nás nevykazuje pokles
početnosti jako v okolních státech, naopak se zdá, že v některých oblastech
mírně vzrostla. Pro jeho ochranu je
nutno zajistit existenci starých listnatých lesů nebo vyvěšovat budky
s vhodným otvorem.
Pevně věříme, že i v příštím roce se
pár vrátí do své budky u naší školy
a znovu úspěšně vyvede další pokolení mladých lejsků bělokrkých.
Vladimír Bělín

Podzimní kreativní kurzy
Na měsíc listopad je pro vás nachystaná velká nabídka kurzů.
• 3. 11. – 17 hodin – Kurz šperkaření – Ketlovaný šperk – vytvoříte si náhrdelník a náušnice nebo náramek a náušnice. Pokud budete rychlí, můžete si vyrobit i třetí šperk do sady.
• 10. 11. – 13.30 hodin - Pletení z pedigu – pro začátečníky i pokročilé
• 16. 11. – 17 hodin – Kurz šperkaření – Smaltovaný šperk
Rezervace a bližší informace na tel. 603 141 723
email: agentura.jasmina@seznam.cz a www.sweb.cz/agentura.jasmina.
Pokud vás některý z uvedených kurzů oslovil, rezervujte si místečko.
Těšíme se na setkání s vámi při tvoření krásných výrobků.
Jana Kapustová
•6•
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PŘEDVÁNOČNÍ
JARMÁČEK
Jako před dvěma lety i letos bychom vás rády pozvaly na malý předvánoční jarmáček.
V pátek 23. listopadu od 13 do19 hodin
Na hasičské zbrojnici ve Slušovicích
Co zde najdete?
* Ručně pletené zvonečky z pedigu různých
velikostí, košíky, misky, talíře, krabičky,
podnosy a další pletené výrobky z tohoto
přírodního materiálu
* Keramiku
* Hedvábné šálky, obrázky na hedvábí a další hedvábné zboží
* Ketlované šperky
* Malovaná trička
* Obrázky – technika decoupage
(ubrousková technika)
* Věšáčky – technika decoupage
* Malovaná sklíčka
* Přáníčka a další…

Obloha je šedivá jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu schovávají šišky.
Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází:
„Tak, tady mě máte!“
A spolu s podzimem přišel také začátek nového školního roku. Teprve nedávno jsme se rozloučili s našimi předškoláčky, a než jsme se stačili pořádně nadechnout letního volna, už jim spolu se zlatým
podzimním listím nastaly školní povinnosti. Snad se jim vstup do velké školy
podařil a všechny povinnosti školáka se
jim daří v pohodě zvládat. Ale čas neúprosně běží a i když rádi vzpomínáme na děti, které už mateřské škole odrostly,
nový školní rok se rozběhl i u nás a my se už musíme dívat dopředu. Nastoupila
nová garda předškoláčků a úplně nové děti, které poprvé prožívají slzičkové odloučení od maminky. Zkusme se jen na okamžik vžít do pocitů těch malých drobečků, kteří od jistoty máminy náruče najednou musí přejít do nejistoty cizího
prostředí, cizích učitelek, cizích dětí. Asi to ani nejde. A maminky pláč svých dětí prožívají většinou neméně intenzivně a v konečném důsledku je to největší nápor na profesionální, lidské i osobnostní schopnosti a kvality nejen učitelek, ale
celého personálu školy, aby ten náročný zářijový začátek všichni zvládli co nejlépe. A protože je ověřenou pravdou, že nejlepším lékem na stesk je práce, je potřeba děti zaměstnat, aby do doby, než získají jistotu bezpečného zázemí u svých
učitelek a pravidelného odpoledního návratu maminky po ranním rozloučení, neměly na stýskání moc času. Při hraní, kreslení, cvičení, zpívání, divadelním představení, pohádkách a povídání, ve spojení s citlivým přístupem učitelek, si děti
zvykají celkem rychle. Jednou z aktivit, kterými se snažíme novým dětem toto
adaptační období ulehčit, a současně propojit život školy a rodiny, je společné
setkávání rodičů, dětí a učitelek při některých akcích školy.
Jednou z těch prvních v rozbíhajícím se školním roce je podzimní tvoření.
Většinou maminky, ale s potěšením mohu říci, že i když sporadicky, přece jen se
objevují i tatínkové, přijdou strávit se svými dětmi část jednoho podzimního odpoledne do naší školičky a máme čas si neformálně a v klidu popovídat o dětech,
o provozu školy, o tom, co koho těší nebo trápí. A ani při povídání ruce nezahálejí a maminky či tatínkové si přitom stihnou vyrobit pěknou podzimní dekoraci
z materiálů, které nám nabízí podzimní příroda. Taková setkávání jsou příjemná
pro všechny zúčastněné a já bych ráda na ta příští pozvala i rodiče, kteří pořád
mají z takových akcí obavy. Nemusíte tvořit, pokud k takovým aktivitám nemáte
vztah. Přijďte jen pobýt, na chviličku změnit zaběhaný stereotyp každého všedního dne a popovídat si u šálku voňavé kávy. Jsme tu pro vaše děti a pro vás.
Jana Tománková
•7•

Přijďte se podívat a možná i nakoupit
dárky pro své blízké (nebo pro sebe).
Na vaši návštěvu se těší tři Jany.

Jana Kapustová • Jana Svobodová
Jana Šnédarová
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří pěkným programem přispěli k srdečné atmosféře
při oslavě naší diamantové svatby.
Poděkování patří zvláště panu starostovi za pěkný proslov a dárky.
Antonín a Vlasta Manďákovi
s rodinou

Upozornûní
Pokud někdo z jubilantů nechce být
uváděn ve společenské rubrice, nahlaste prosím svůj nesouhlas paní matrikářce.

DIAMANTOVÁ SVATBA
- 60 let společného manželského života. Toto překrásné výročí oslavili v sobotu 20. října 2007 v kruhu svých dětí, vnuků, pravnuků a ostatních přátel
manželé Antonín a Vlasta Manďákovi ze Slušovic.
Starosta města ing. František Pavelka jim poděkoval za celoživotní práci, za
výchovu dětí, vnuků a pravnuků a popřál jim do dalších let hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody.
Slavnostní obřad ukončil větou: „Budeme se těšit za pět let na Vaši svatbu platinovou.“

POPLATKY ZA INZERCI
ve Slu‰ovick˘ch novinách
formát A4 formát A5 formát A6 formát A7 menší formát

2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
250 Kč
100 Kč
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